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INTRODUCERE 
 
Fiecare naţiune are legi şi este condusă de un guvern. Legile şi 

guvernele sunt diferite de la popor la popor şi uneori sunt chiar 
contradictorii; totuşi legile şi guvernele sunt necesare şi 
indispensabile. 

Imaginaţi-vă o ţară în chinurile unei revoluţii violente în care 
rebelii şi răsculaţii calcă legile şi forţează guvernul să se 
prăbuşească, încălcând constituţia şi încercând să asasineze 
conducătorii. Este posibil ca o naţiune şi oamenii ei să 
supravieţuiască atunci când nici guvernul, nici legile sale nu sunt 
respectate? Ce fel de existenţă ar fi aceasta? Dar libertatea, 
demnitatea, respectul pentru drepturile omului, protecţia vieţii şi 
toate condiţiile necesare pentru o societate paşnică? Fără instituţii 
guvernamentale care să funcţioneze bine, anarhia şi haosul duc la 
orori inimaginabile. Prin urmare, guvernele sunt necesare, astfel 
încât oamenii pot să ducă "o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată 
evlavia şi cu toată cinstea." 1 Timotei 2:2. S-a făcut afirmaţia că 
"un guvern corupt este mai bun decât nici un guvern," dar Sfânta 
Scriptură spune: "stăpânirile... au fost rânduite de Dumnezeu" 
(Romani 13:1), care este la fel cu ceea ce a spus Isus 
guvernatorului: "N-ai avea nici o putere asupra Mea dacă nu ţi-ar fi 
fost dată de sus." Ioan 19:11. 

De la o ţară la alta, organizaţiile mari de curţi, avocaţi şi 
judecători se ocupă cu legi vechi şi noi, care sunt publicate în 
volume mari ce ocupă mult spaţiu pe raft. Dincolo de asta, mii de 
norme reglementează fiecare aspect al vieţii umane şi în fiecare an 
parlamentele adoptă noi legi şi reglementări. 

În mijlocul tuturor acestor legi, reguli şi regulamente trăiesc 
miliarde de oameni, inclusiv poporul lui Dumnezeu. Tradiţii, 
obiceiuri, guverne şi legi diferă de la ţară la ţară; şi de multe ori, 
chiar în aceeaşi ţară, legile moderne sunt diferite de cele mai vechi. 
Cum ar trebui să trăiască şi să se comporte creştinii în timp ce sunt 
împrăştiaţi în ţări din întreaga lume? Principiile divine includ 
următoarele: "Să aveţi o purtare bună în mijlocul Neamurilor, 
pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, 
prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu 
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în ziua cercetării. Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru 
Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca 
unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să 
laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este, ca făcând ce 
este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. Purtaţi-vă 
ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o 
haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. Cinstiţi pe toţi 
oamenii, Iubiţi pe fraţi, Temeţi-vă de Dumnezeu, Daţi cinste 
împăratului! " 1 Petru 2:12-17. 

"Ca unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu 
umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin 
arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget 
omenesc, înaintea lui Dumnezeu." 2 Corinteni 4:2. 

"Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de 
cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, 
tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea 
să vă însufleţească. Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, 
şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi." 
Filipeni 4:8,9. 

Dar ce face creştinul atunci când legile umane se opun Legii 
veşnice a lui Dumnezeu, aşa cum este adesea cazul în aceste ultime 
zile din istoria omenirii? Mentalitatea lumii influenţează frecvent 
guvernele şi adoptă legi care sunt incompatibile cu principiile lui 
Dumnezeu. De exemplu, gândiţi-vă la legile care cer a se lucra în 
ziua Sabatului Sfânt, care impun serviciul militar cu arme în timp 
de război sau acordă uşor divorţul, rupând astfel un legământ de 
căsătorie într-un mod rapid, "uşor". Legi care permit avortul, 
eutanasia şi căsătoria între persoane de acelaşi sex toate violează 
principiile de viaţă şi legea divină. 

În orice caz, răspunsul inspirat este că poporul lui Dumnezeu 
face distincţie între Legea Sa şi legea umană şi între angajamentul 
lor faţă de Dumnezeu şi datoria faţă de guvern, după cum citim în 
versetele următoare: "Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi." "Daţi 
dar Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui 
Dumnezeu!" Romani 13:7; Matei 22:21. 

Acelaşi principiu este afirmat în Spiritul Profeţic: "... este de 
datoria noastră să ne supunem legilor ţării noastre, atâta timp cât nu 
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intră în conflict cu legea mai înaltă pe care Dumnezeu a rostit-o cu 
glas tare pe Sinai şi apoi a săpat-o în piatră cu Însuşi degetul Lui. 
“Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu 
voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.” (Evrei 8:10.) Cel 
care are Legea lui Dumnezeu scrisă în inima lui va asculta mai 
degrabă de Dumnezeu decât de oameni şi nu va da ascultare 
oamenilor pentru a devia câtuşi de puţin de la porunca lui 
Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, învăţat prin inspiraţia 
adevărului şi condus printr-o conştiinţă bună să trăiască prin fiecare 
cuvânt care vine de la Dumnezeu, va socoti Legea Sa, scrisă în 
inimile lor, ca singura autoritate pe care o pot recunoaşte şi căreia 
pot consimţi să i se supună. Înţelepciunea şi autoritatea Legii divine 
sunt supreme.” - 1T, p. 361. 

Dragi fraţi şi surori, aceste lecţii au fost pregătite în vederea 
situaţiilor grele cu care se confruntă poporul lui Dumnezeu din 
lume acum şi care vor deveni mai intense şi mai complexe în timpul 
din faţă. Acestea includ exemple din Scriptură în care Domnul 
intervine în viaţa copiilor Săi şi lucrează minuni pentru cei care 
L-au iubit şi au fost hotărâţi în a rămâne credincioşi Lui şi Legii 
Sale, indiferent de consecinţe. Poporul lui Dumnezeu a câştigat 
victorii, chiar şi atunci când părea imposibil omeneşte. Domnul să 
ne ajute, în timp ce studiem din nou aceste experienţe, să învăţăm 
din lecţiile pe care le-a dat poporului Său în trecut şi pe care le va 
da şi astăzi ca să se pregătească pentru încercările şi victoriile 
viitoare. 

 
– Fraţii şi surorile din Conferinţa Generală 

 
*  *  *  *  * 
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Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru BAMI şi GAMI 
Dă cu generozitate pentru elevii din aceste şcoli,  

care sunt dedicaţi lucrării misionare! 
1. 
Sabatul din 6 ianuarie 2018  

 
REZULTATUL ACCEPTĂRII UNUI SFAT ÎNŢELEPT 

 
"...Să ne amintim că doar pentru cei ascultători se vor împlini 

promisiunile de binecuvântare, sprijin şi îndrumare."– Signs of the 
Times, December 22, 1881. 

"Urmaşilor lui Hristos li se cere să iasă din lume şi să se separe, 
să nu se atingă de ceea ce este necurat şi au făgăduinţa de a fi fii şi 
fiice ale Celui Prea Înalt, membri ai familiei regale. Dar dacă nu se 
conformează condiţiilor, ei nu vor putea să aibă parte de împlinirea 
făgăduinţei. O mărturisire de credinţă a creştinismului nu este nimic 
înaintea lui Dumnezeu; ci ascultarea adevărată, smerită şi 
binevoitoare de cerinţele Lui îi identifică pe copiii Lui adoptivi, 
primitori ai harului Său şi părtaşi ai marii Lui mântuiri.” - 2T, 441. 
 
Visele unui împărat 
1. Ce vise i-a dat Domnul faraonului egiptean? Ce impresie au 
avut ele asupra lui? Geneza 41:1-8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Împăratul Egiptului a avut într-o noapte două vise, care păreau 
că se referă la acelaşi eveniment şi că prevestesc o mare nenorocire. 
El nu putea să stabilească însemnătatea lor, dar ele continuau să-i 
chinuiască mintea. Magii şi înţelepţii împărăţiei sale n-au fost în 
stare să i le tălmăcească. Tulburarea şi neliniştea împăratului 
creşteau mereu şi groaza a pus stăpânire pe tot palatul.” - Patriarhi 
şi Profeţi, p. 219. 

 
Interpretarea viselor 
2. Cui I-a dat Domnul lumină cu privire la visele suveranului? 
Ce însemnau? Geneza 41:25-32.  
………………………………………………………………………………………………  
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"Agitaţia aceasta generală i-a reamintit mai marelui paharnicilor 
de împrejurările propriului său vis; o dată cu aceasta şi-a adus 
aminte de Iosif şi a fost străpuns de remuşcări pentru uitarea şi 
nerecunoştinţa sa. De îndată, el i-a făcut cunoscut împăratului cum 
visul său şi al mai marelui pitarilor fuseseră tălmăcite de un deţinut 
evreu şi cum s-au împlinit cele prezise."Patriarhi şi Profeţi, p. 219. 

 
3. Având în vedere următorii ani de recolte abundente, care 
aveau să fie urmaţi de foamete, ce sfat a dat Iosif împăratului? 
Geneza 41:33-36.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Tălmăcirea era aşa de rezonabilă şi aşa de bine închegată, iar 
planul pe care el l-a recomandat era aşa de bun şi iscusit, încât 
corectitudinea lui nu mai putea fi pusă la îndoială. Dar cui i se putea 
încredinţa executarea unui asemenea plan? De înţeleapta alegere 
depindea chiar scăparea naţiunii de pieire. Împăratul era tulburat. 
Pentru un timp, problema numirii a fost încă în studiu. Prin 
mijlocirea mai marelui paharnicilor, monarhul aflase despre 
înţelepciunea şi iscusinţa date pe faţă de Iosif în administrarea 
închisorii; era evident faptul că el poseda talente administrative 
într-un grad foarte mare.... Iar cercetările pe care împăratul le-a 
făcut în continuare au dovedit corectitudinea raportului său. În toată 
împărăţia, Iosif era singurul om dăruit cu înţelepciune care să arate 
primejdia ce ameninţa împărăţia, cum şi cu pregătirea necesară 
pentru a-i face faţă;...“ - Patriarhi şi Profeţi, p. 221. 

 
4. Erau sugestiile lui Iosif logice? Pe cine a propus Faraon şi 
apoi numit pentru realizarea planului? Geneza 41:37-44.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"... împăratul era convins că el era cel mai bine calificat să 
execute planurile pe care le propusese. Era clar faptul că o putere 
divină era cu el şi că nu era nimeni printre slujbaşii de stat ai 
împărăţiei aşa de bine calificat ca să conducă problemele naţiunii în 
acest timp de criză. Faptul că era evreu şi sclav era de mică 
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importanţă, când în cumpănă era pusă înţelepciunea evidentă şi 
judecata lui sănătoasă... 

"Din închisoare, Iosif a fost înălţat ca domn peste toată ţara 
Egiptului. Era o poziţie de cea mai înaltă cinste şi totuşi înconjurată 
de greutăţi şi primejdii. Nimeni nu poate să stea pe înălţime şi să nu 
se afle în primejdie. După cum furtuna lasă neatinsă floarea umilă 
din vale, în timp ce dezrădăcinează copacul falnic din vârful 
muntelui, tot astfel aceia care şi-au păstrat integritatea în vreme ce 
au trăit o viaţă umilă pot fi târâţi până în adâncul prăpastiei de către 
ispitele ce însoţesc succesul şi onorurile lumeşti. Dar caracterul lui 
Iosif a trecut cu bine încercarea, atât în vreme de necazuri, cât şi în 
timp de prosperitate... Prin Iosif atenţia împăratului şi a marilor 
bărbaţi ai Egiptului era îndreptată spre adevăratul Dumnezeu şi, cu 
toate că rămâneau mai departe legaţi de idolatria lor, au învăţat 
totuşi să respecte principiile descoperite în viaţa şi caracterul 
adoratorului lui Iehova." - Patriarhi şi Profeţi, pp. 221,222. 

 
Pregătirea pentru criză 
5. Ce a fost făcut în timpul celor şapte ani de belşug? Ce măsuri 
au fost luate pentru a stoca proviziile necesare pentru foametea 
ce urma? Geneza 41:47-49.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Chiar de la începutul anilor de belşug, au început pregătirile 
pentru foametea ce se apropia. Sub supravegherea lui Iosif, au fost 
înălţate depozite imense, în principalele locuri din toată ţara 
Egiptului, şi au fost făcute ample aranjamente pentru punerea la 
adăpost a surplusului de cereale din recoltele aşteptate. Aceleaşi 
măsuri s-au aplicat în tot timpul celor şapte ani de belşug, până 
când cantitatea de grâu depozitată nu mai putea fi socotită." - 
Patriarhi şi Profeţi, p. 224. 

 
6. Ce se întâmpla într-o ţară ce suferea de foamete nu doar unul 
sau doi ani, ci şapte ani fără întrerupere? Geneza 41:54-57.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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7. Cum a văzut Iosif acum experienţele sale anterioare? Care 
au fost rezultatele minunate pentru mulţi oameni prin egiptenii 
care au acceptat bunul sfat? Geneza 45:7,8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Iosif a privit vânzarea lui în Egipt ca fiind cea mai mare 
nenorocire care a putut să cadă asupra lui, dar el a văzut nevoia de a 
se încrede în Dumnezeu cum n-o făcuse niciodată pe vremea când a 
fost ocrotit de iubirea părintelui său. Iosif L-a adus pe Dumnezeu cu 
sine în Egipt, iar acest fapt a fost manifestat prin comportamentul 
lui binevoitor în mijlocul necazului. După cum chivotul lui 
Dumnezeu aducea odihnă şi prosperitate lui Israel, tot aşa a adus şi 
acest tânăr iubitor şi temător de Dumnezeu o binecuvântare pentru 
Egipt.... 

"Planul lui Dumnezeu era ca prin Iosif, religia Bibliei să fie 
introdusă printre egipteni. Acest martor credincios trebuia să Îl 
reprezinte pe Hristos la Curtea împăraţilor. Prin vise, Dumnezeu a 
comunicat cu Iosif din tinereţe, oferindu-i o imagine a poziţiei 
înalte la care va fi chemat. Fraţii lui Iosif, pentru a preveni 
împlinirea visurilor sale, l-au vândut ca sclav, dar actul acesta crud 
a dus la împlinirea lucrurilor prezise de vise."– (The Youth’s 
Instructor, March 11, 1897) Ye Shall Receive Power, p. 256. 

 
Promisiuni pentru cei care ascultă sfatul lui Dumnezeu 
8. Cât de neobişnuit era ca un împărat să accepte sugestii de la 
un sclav tânăr străin? Ce promisiune a dat Domnul tuturor 
celor care acceptă sfatul Său, aşa cum a făcut Faraon în zilele 
lui Iosif? Proverbe 19:20; Ieremia 23:18; Psalmul 73:23,24.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Cei care caută să se împotrivească scopului lui Dumnezeu şi se 
opun voii Lui, pot părea să prospere pentru un timp; dar Dumnezeu 
este la lucru pentru a îndeplini propriile Sale scopuri şi va dovedi 
cine este conducătorul cerurilor şi a pământului."– (Youth’s 
Instructor, March 11, 1897), Ye Shall Receive Power, p. 256. 

"Aici sunt făgăduinţe clare şi bine definite, bogate şi din belşug; 
dar ele sunt condiţionate. Dacă te supui condiţiilor, atunci nu te poţi 
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încrede în Domnul că El Îşi va împlini cuvântul? Să lăsăm ca aceste 
făgăduinţe binecuvântate puse în rama credinţei să fie în sala 
memoriei. Nici una dintre ele nu va rămâne neîmplinită. Dumnezeu 
va împlini tot ce a rostit. El este credincios să-şi ţină făgăduinţa."– 
5T, p. 630. 
 
Pentru studiu suplimentar 

"Cum a putut fi Iosif în stare să aibă un asemenea raport de tărie 
de caracter, cinste şi înţelepciune? În anii tinereţii sale el se lăsa 
condus de datorie, mai degrabă decât de înclinaţii; integritatea, 
încrederea simplă, firea sa aleasă, nobilă, au adus roade în faptele 
maturităţii sale. O viaţă curată şi simplă înlesnise dezvoltarea 
puternică atât a puterilor fizice, cât şi a celor intelectuale. Legătura 
cu Dumnezeu prin lucrările Lui şi contemplarea marilor adevăruri 
încredinţate moştenitorilor credinţei au înălţat şi au înnobilat natura 
lor spirituală, lărgind şi întărindu-i mintea cum n-ar fi putut-o face 
nici un alt studiu. Atenţia plină de credincioşie acordată datoriei în 
orice împrejurare, de la poziţia cea mai umilă şi până la cea mai 
onorată, îi educase toate puterile în vederea celor mai înalte funcţii. 
Acela care trăieşte în armonie cu voinţa Creatorului îşi asigură 
dezvoltarea de caracter cea mai reală şi cea mai nobilă. “Frica de 
Domnul, aceasta este înţelepciunea, depărtarea de rău, este 
pricepere” (Iov 28:28). 

"Puţini sunt aceia care îşi dau seama de influenţa lucrurilor mici 
ale vieţii asupra dezvoltării caracterului. De fapt, nimic din cele cu 
care noi avem de-a face nu este într-adevăr mic. Diferitele 
împrejurări pe care le întâmpinăm zi de zi sunt destinate să ne pună 
la încercare credinţa şi să ne califice pentru răspunderi mai mari.... 

"Cele mai preţioase daruri sunt fără valoare dacă nu sunt 
cultivate. Formarea unui caracter nobil este lucrarea unei vieţi 
întregi şi trebuie să fie rezultatul unei neobosite sârguinţe. 
Dumnezeu ne dă ocaziile; succesul însă depinde de felul cum ne-am 
folosit de ele.” –Patriarhi şi Profeţi, pp. 222, 223. 

 
* * * 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru BAMI şi GAMI 
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2.  
Sabatul din 13 ianuarie 2018  
 

BINECUVÂNTAREA BIRUIE NENOROCIREA 
 
"Dacă urmaşii lui Avraam s-ar fi menţinut despărţiţi de alte 

naţiuni, n-ar fi fost seduşi de idolatrie. Prin despărţirea de celelalte 
popoare, marea ispită de a se angaja în practicile păcătoase ale 
acestora şi de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu ar fi fost 
îndepărtată de la ei. Amestecându-se cu naţiunile din jur, ei şi-au 
pierdut într-o mare măsură caracterul deosebit şi sfânt. Pentru a-i 
pedepsi, Domnul a adus o foamete în ţara lor, care i-a constrâns să 
plece în Egipt pentru a-şi păstra viaţa. În timp ce erau în Egipt, însă, 
Dumnezeu nu i-a uitat datorită legământului Său cu Avraam. El a 
îngăduit ca ei să fie asupriţi de egipteni ca în nenorocirea lor să se 
întoarcă la El, să aleagă guvernarea Lui dreaptă şi plină de milă şi 
să asculte de cerinţele Sale."– Istoria mântuirii, p. 147. 

 
1. Când Iosif a trimis invitaţia tatălui său să se mute în Egipt, 
cine a venit cu el? Câţi au emigrat din Canaan în noua ţară? 
Exod 1:1-5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Împăratul Egiptului nu cerea nici o taxă de la tatăl şi fraţii lui 
Iosif, iar el avea permisiunea să le asigure cu generozitate hrana. 
Împăratul le-a zis slujitorilor lui: Nu suntem noi îndatoraţi 
Dumnezeului lui Iosif şi lui însuşi pentru aceste bogate provizii de 
hrană? Nu datorită înţelepciunii lui am acumulat un aşa belşug? În 
timp ce alte ţări pier, noi avem destul! Conducerea lui a îmbogăţit 
foarte mult împărăţia.’” –Spiritual Gifts, vol. 3, p. 178; Istoria 
mântuirii, p. 104. 

 
Înmulţirea rapidă a copiilor lui Israel  
2. Ce s-a întâmplat după ce Iosif şi generaţia sa a murit? Exod 
1:6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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"La data aceea, izraeliţii ajunseseră deja foarte numeroşi; ei 
“s-au înmulţit, s-au mărit, au crescut şi au ajuns foarte puternici, şi 
s-a umplut ţara de ei” (Exod 1, 7). Sub grija ocrotitoare a lui Iosif şi 
bunăvoinţa împăratului care conducea atunci ţara, ei se întinseseră 
repede în toată ţara. Dar se păstraseră ca un neam aparte, deosebit, 
neavând nimic comun cu obiceiurile şi religia egiptenilor; iar acum, 
numărul lor mereu crescând trezise temerile împăratului şi ale 
poporului său, ca nu cumva, în caz de război, ei să se unească cu 
vrăjmaşii Egiptului. Cu toate acestea, legile interziceau izgonirea 
lor din ţară.” –Patriarhi şi Profeţi, pp. 241, 242. 

 
3. Ce gânduri au apărut în mintea Faraonului următor când a 
văzut că populaţia israelită creştea rapid? Ce plan a făcut 
pentru a încetini această creştere? Exod 1:8-11.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acest nou împărat al Egiptului a văzut că fiii lui Israel erau de 
mare ajutor împărăţiei. Mulţi dintre ei erau muncitori înzestraţi şi 
inteligenţi, şi nu voia să fie lipsit de munca lor. Noul împărat i-a 
pus pe copiii lui Israel în acelaşi rând cu acea categorie de sclavi 
care îşi vânduseră vitele, pământurile şi pe ei înşişi împărăţiei. “şi 
au pus peste ei isprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele. 
Astfel a zidit el cetăţile Pitom şi Ramses ca să slujească de hambare 
lui Faraon.”” –Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 178, 179; Istoria 
mântuirii, p. 105. 

 
4. Cum se putea vedea că izraeliţii au fost binecuvântaţi 
deosebit de Domnul, în ciuda sclaviei, a multor ore de muncă şi 
a sarcinilor grele? Exodul 1:12-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Le sileau pe femeile lor să lucreze la câmp, ca şi cum ar fi fost 
roabe. Totuşi numărul lor nu a scăzut. Când împăratul şi slujitorii 
lui au văzut că numărul lor creştea mereu, s-au consultat pentru a-i 
forţa să îndeplinească o anumită cantitate de lucru în fiecare zi. 
Credeau că-i vor supune prin munca grea şi erau mânioşi că nu 
puteau face să le scadă numărul şi să le zdrobească spiritul 
independent."– Istoria mântuirii, p. 105. 
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Măsuri tirane 
5. Ce plan nemilos a făcut Faraon pentru a limita creşterea 
poporului lui Israel? Cât de eficient a fost acest plan de limitare 
a populaţiei în expansiune? Exodul 1:15-21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Neizbutind să-şi ajungă scopul, ei au recurs la măsuri şi mai 
crude. Au fost date porunci femeilor a căror ocupaţie le dădea 
posibilitatea să aducă la îndeplinire aceste porunci, şi anume să 
ucidă la naştere pruncii evrei de parte bărbătească. Satana era 
inspiratorul acestui plan. El ştia că din mijlocul poporului Israel se 
va ridica un eliberator; şi, inspirându-l pe împărat să poruncească 
nimicirea copiilor lor, el spera să facă fără efect planul divin. Dar 
femeile s-au temut de Dumnezeu şi n-au îndrăznit să execute 
porunca aceea crudă. Domnul a privit cu plăcere la purtarea lor şi a 
făcut ca să le meargă bine.” –Patriarhi şi Profeţi, p. 242.1. A se 
vedea, de asemenea, Istoria mântuirii, pp. 105,106;  

 
6. Nemulţumit cu rezultatele anterioare, ce alt ordin crud a 
urmat? Exodul 1:22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Când a fost înştiinţat că porunca nu-i fusese ascultată, împăratul 
Egiptului s-a mâniat foarte tare. Atunci şi-a întărit şi mai mult 
porunca.” –Spiritual Gifts, vol. 3, p. 180. 

"Împăratul, mâniat pentru că planul său nu izbutise, a făcut ca 
porunca să fie mai aspră şi mai cuprinzătoare. Întreaga naţiune a 
fost chemată să vâneze şi să ucidă victimele neajutorate. “Atunci 
Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul: ‘Să aruncaţi în râu 
pe orice băiat care se va naşte şi să lăsaţi pe toate fetele să trăiască’” 
(Exod 1, 22).” –Patriarhi şi Profeţi, p. 242. 

 
Ostilitatea învinsă 
7. Cum a intervenit şi mântuit Dumnezeu pe poporul Lui, din 
noaptea întunecoasă a sclaviei şi suferinţei? Deuteronom 26:8, 
Ieremia 32:21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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"Egiptenii aflaseră despre aşteptările copiilor lui Israel şi luau în 
râs speranţele lor de eliberare şi vorbeau batjocoritor despre puterea 
Dumnezeului lor. Ei arătau către situaţia acestora ca popor, ca fiind 
numai o naţiune de sclavi, şi le spuneau cu ironie: Dacă Dumnezeul 
vostru este atât de drept şi de milos şi are putere asupra 
dumnezeilor egipteni, de ce nu face din voi un popor liber? De ce 
nu-şi manifestă măreţia şi puterea ca să vă înalţe?"– Istoria 
mântuirii, pp. 113, 114. 

"Acesta a fost scopul Său cu eliberarea lui Israel din Egipt. La 
rugul arzând, Moise a primit de la Dumnezeu solia pentru împăratul 
Egiptului: “Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească”. 
(Exod 7, 16.) Cu braţ puternic şi cu mână întinsă, Dumnezeu a scos 
mulţimea evreilor din ţara robiei. Minunată a fost eliberarea pe care 
El a săvârşit-o pentru ei, pedepsind pe vrăjmaşii lor, care au refuzat 
să asculte de Cuvântul Său, cu o nimicire deplină." - 6T, p. 9. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Faraon se fălea că ar vrea să-L vadă pe Dumnezeul lor 
eliberându-i din mâinile lui. Aceste cuvinte au distrus speranţele 
multora dintre copiii lui Israel. Li se părea că lucrurile stăteau chiar 
aşa cum spuneau împăratul şi sfetnicii lui. Ei ştiau că erau trataţi ca 
sclavi şi că trebuia să îndure orice asuprire din partea 
supraveghetorilor şi conducătorilor lor. Băieţii le fuseseră vânaţi şi 
omorâţi. Propria viaţă le era o povară, iar ei credeau şi se închinau 
Dumnezeului cerului... 

"Numai câteva familii au venit la început în Egipt. Acestea au 
devenit o mare mulţime. Unii erau atenţi să-i înveţe pe copiii lor 
Legea lui Dumnezeu, dar mulţi dintre izraeliţi asistaseră la atât de 
multă idolatrie, încât aveau idei confuze cu privire la Legea lui 
Dumnezeu. Aceia care se temeau de Dumnezeu strigau către El în 
chinuri sufleteşti să le sfărâme jugul dureroasei robii şi să-i scoată 
din ţara captivităţii lor, pentru a putea fi liberi să-L slujească. 
Dumnezeu le-a auzit strigătele şi l-a ridicat pe Moise ca instrument 
al Lui, să ducă la îndeplinire eliberarea poporului Său."– Istoria 
mântuirii, pp. 114, 147. 

"Ceea ce ai nevoie este să îţi vezi dependenţa de Dumnezeu şi să 
ai o inimă hotărâtă. Fi om acolo unde eşti; arată tărie de caracter în 
locul în care eşti; fi gata, prin Isus Hristos, să spui: 'Cum aş putea să 
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fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui 
Dumnezeu?'“ - Letter 48, 1887. 

 
* * * 

 
3.  
Sabatul din 20 ianuarie 2018  
 

CONFRUNTAREA CU ÎMPOTRIVIREA REGALĂ 
 
"Fiecare dovadă suplimentară a puterii lui Dumnezeu la care s-a 

împotrivit monarhul egiptean, la condus la o sfidare mai puternică 
şi mai persistentă a lui Dumnezeu. Astfel a continuat lucrarea în 
care omul finit s-a luptat împotriva voinţei clare a unui Dumnezeu 
infinit. Acest caz este o ilustrare clară a păcatului împotriva 
Duhului Sfânt. "Ce seamănă omul, aceea va şi secera." Treptat 
Domnul Şi-a retras Duhul Său. Dând la o parte puterea Sa 
limitatoare, El la lăsat pe împărat în mâna celui mai rău tiran - eul.” 
–(Review and Herald, July 27, 1897) Conflict and Courage, p. 89.  

 
1. Ce misiune deosebită a încredinţat Domnul lui Moise? Era de 
aşteptat ca faraonul să accepte cu uşurinţă cererea izraeliţilor 
de a fi eliberaţi? Exodul 3:10,18,19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Lui Moise i s-a poruncit să-i adune mai întâi pe bătrânii lui 
Israel, pe cei mai de seamă şi cei mai drepţi dintre ei, care au suferit 
mult din cauza robiei, şi să le facă cunoscut un cuvânt din partea lui 
Dumnezeu, cu o făgăduinţă a eliberării. Apoi, el trebuia să meargă 
împreună cu bătrânii înaintea împăratului... 

"Moise a fost mai dinainte avertizat că faraon se va împotrivi 
apelului de a-l lăsa pe Israel să plece. Cu toate acestea, curajul 
slujitorului lui Dumnezeu nu trebuia să se piardă, deoarece Domnul 
avea să facă din situaţia aceasta un prilej de a-şi manifesta puterea 
înaintea egiptenilor şi înaintea poporului Său. “Eu Îmi voi întinde 
mâna, şi voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni, pe care le voi face 
în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecaţi”.'“ - Patriarhi 
şi Profeţi, p. 253. 
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2. Plin de înălţare de sine ca domnitor, cum şi-a exprimat 
împăratul sentimentele de independenţă faţă de Dumnezeu şi de 
proprie voinţă? Exodul 5:1-5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Când conducătorul evreilor a venit înaintea împăratului cu un 
mesaj din partea “Domnului, Dumnezeului lui Israel”, el nu era 
necunoscător al adevăratului Dumnezeu, dar nesocotirea puterii 
Sale a fost aceea care l-a făcut să răspundă: “Cine este Domnul, ca 
să ascult de glasul Lui?.. Eu nu cunosc pe Domnul”. De la început 
şi până la sfârşit, opoziţia lui faraon faţă de porunca divină nu a fost 
rezultatul ignoranţei, ci al urii şi al sfidării lui Dumnezeu.” - 
Patriarhi şi Profeţi, p. 333. 

"Dintre toate popoarele prezentate în istoria biblică, Egiptul a 
negat cu cea mai mare îndrăzneală existenţa viului Dumnezeu şi s-a 
împotrivit poruncilor Lui. Nici un monarh nu s-a aventurat într-o 
răzvrătire mai deschisă şi mai arogantă împotriva autorităţii Cerului 
cum a făcut-o regele Egiptului. Când i-a fost adusă solia de către 
Moise, în numele Domnului, Faraon a răspuns cu mândrie: “Cine 
este Domnul ca să iau seama la glasul Lui şi să las pe Israel să 
plece? Nu cunosc pe Domnul şi nu voi lăsa pe Israel să plece”. 
(Exod 5, 2)."– Tragedia Veacurilor, p. 269. 

 
Semne şi minuni cereşti  
3. Ce semn i-a dat Domnul pentru a-l determina pe 
conducătorul egiptean să dea drumul izraeliţilor? Care a fost 
reacţia sa la semne şi minuni? Exodul 7:1, 2, 10-13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Din nou Moise şi Aaron au intrat în sălile somptuoase ale 
împăratului Egiptului. Acolo, înconjuraţi de coloane înalte şi de 
podoabe strălucitoare, de multe picturi şi imagini sculptate ale 
zeilor păgâni, înaintea monarhului celui mai puternic imperiu al 
acelui timp, stăteau cei doi reprezentanţi ai unui popor înrobit, spre 
a face din nou cunoscută porunca lui Dumnezeu pentru eliberarea 
lui Israel. Împăratul a cerut un semn, ca dovadă a însărcinării lor 
divine. Moise şi Aaron fuseseră sfătuiţi cum să procedeze în cazul 
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în care li se va adresa o asemenea cerere şi Aaron şi-a luat toiagul şi 
l-a aruncat jos înaintea lui faraon. Toiagul s-a prefăcut în şarpe. 
Monarhul i-a chemat pe “înţelepţi şi pe vrăjitori”, care “toţi şi-au 
aruncat toiegele, şi s-au prefăcut în şerpi. Dar toiagul lui Aaron a 
înghiţit toiegele lor.” Atunci împăratul, mai hotărât decât înainte, a 
spus că vrăjitorii lui erau egali în putere cu Moise şi Aaron; el i-a 
denunţat pe slujitorii lui Dumnezeu ca fiind impostori şi i s-a părut 
că n-are de ce să-i fie teamă, împotrivindu-se cererii lor. Dar totuşi, 
deşi dispreţuia solia lor, el era împiedicat de puterea divină să le 
facă rău." - Patriarhi şi Profeţi, p. 263. 

 
4. După devastarea primelor patru plăgi care au lovit Egiptul, 
cât de dispus a fost Faraon să accepte cererea lui Dumnezeu de 
a elibera poporul Său? La ce consecinţe se poate aştepta o 
persoană dacă refuză să renunţe la încăpăţânarea sa? Exodul 
8:32; Romani 2:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Faraon dorea să-şi justifice încăpăţânarea dată pe faţă în a se 
opune poruncii divine şi de aceea căuta un pretext pentru a nesocoti 
minunile pe care Dumnezeu le săvârşea prin Moise... Prin lucrarea 
săvârşită de el prin vrăjitori, el a făcut să li se pară egiptenilor că 
Moise şi Aaron nu erau decât nişte magi şi vrăjitori şi că solia pe 
care o aduceau nu putea să aibă pretenţie la respect, ca venind de la 
o Fiinţă superioară. În felul acesta contrafacerea realizată de Satana 
şi-a ajuns scopul, şi anume să-i facă pe egipteni mai îndrăzneţi în 
răzvrătirea lor şi pe faraon să-şi împietrească inima nelăsându-se 
convins.” - Patriarhi şi Profeţi, p. 264; 5T, p. 697. 

"El [agentul uman] poate alege să fie inspirat şi controlat de 
Satana însuşi pentru a se sustragere de la toate principiile drepte, ca 
şi cum ar trăi prin puterea proprie. Cu toate acestea el va fi judecat 
ca unul care şi-ar fi putut folosi toate capacităţile în serviciul lui 
Dumnezeu, dar care a refuzat să facă acest lucru şi şi-a ocupat 
poziţia sub steagul negru al puterilor întunericului. Eşecul de a face 
binele pe care ar fi putut să îl facă, dacă ar fi fost părtaş naturii 
divine, va fi înregistrat împotriva lui ca un semn că el a dispreţuit şi 
a neglijat marea milă şi bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu, 



pentru Semestrul I, 2018 19 

refuzând să recunoască pretenţia lui Dumnezeu de a-i sluji." – 
Pamphlet –An Appeal for Missions, p. 28. 

 
Refuzul încăpăţânat de a asculta 
5. Care a fost atitudinea împăratului după ce naţiunea a fost 
afectată de nouă plăgi teribile? Ce ne arată cuvintele adresate 
lui Moise? Exodul 10:28, 29.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Este un lucru nesigur să nutreşti îndoială în inimă, chiar şi 
pentru un moment. Seminţelor îndoielii pe care faraon le-a semănat 
atunci când a respins prima minune, li s-a îngăduit să crească şi ele 
au produs un seceriş atât de bogat, încât toate minunile săvârşite 
după aceea nu l-au putut convinge de faptul că poziţia sa era 
greşită. El a mers mai departe pe drumul lui, de la un anumit grad 
de neîncredere la altul, până când inima i s-a împietrit din ce în ce 
mai mult, până când a fost chemat să privească faţa rece, moartă, a 
primului său născut."– 5T, p. 274. 

 
6. Ce a înfrânt în cele din urmă voinţa de fier a lui Faraon? Ce 
crezi că l-a împiedicat pe împărat de a-şi supune ideile sale cu 
mult înainte pentru a evita plăgile şi devastarea care a venit 
asupra lui şi a poporului său? Exodul 12:30-33.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Pe tot întinsul vastului imperiu egiptean, mândria fiecărei case 
fusese doborâtă. Strigătele şi vaietele celor ce jeleau umpleau 
văzduhul. Împăratul şi curtenii, cu feţele palide şi picioarele 
tremurânde, stăteau îngroziţi în faţa acestei orori copleşitoare. 
Faraon şi-a amintit cum strigase pe vremuri: “Cine este Domnul, ca 
să ascult de glasul Lui, şi să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe 
Domnul, şi nu voi lăsa pe Israel să plece” (Exod 5:2). Acum, 
mândria lui, care se înălţa până la cer, s-a umilit până în ţărână şi “a 
chemat pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: ‘Sculaţi-vă, ieşiţi din 
mijlocul poporului meu, voi şi copiii lui Israel. Duceţi-vă de slujiţi 
Domnului, cum aţi zis. Luaţi-vă şi oile şi boii, cum aţi zis... 
Duceţi-vă şi binecuvântaţi-mă’” (Exod 12, 31-32). Sfetnicii 
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împărăteşti, şi ei la rândul lor, împreună cu poporul stăruiau de 
izraeliţi să plece “din ţară, căci ziceau: ‘Altfel, toţi vom pieri’” 
(Versetul 33)."" - Patriarhi şi Profeţi, p. 279. 

 
Bucuria de a face voia lui Dumnezeu 
7. Spre deosebire de mândrul monarh egiptean, care a fost 
atitudinea Fiului lui Dumnezeu? Ce ar trebui să învăţăm din 
istoria acestor evenimente remarcabile din Biblie? Psalmul 
40:8; Matei 26:42; Efeseni 5:17; Psalmul 143:10; Matei 7:21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Domnul Isus declară: "Am păzit poruncile Tatălui Meu." Cum? 
Ca un om. "Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule." La acuzaţiile 
evreilor El s-a ridicat în caracterul său pur, curat, sfânt şi I-a 
provocat: "Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat?" – Christ 
Triumphant, p. 25. 

"Domnul Hristos spunea despre Sine: “Vreau să fac voia Ta 
Dumnezeule. şi Legea Ta este în fundul inimii mele.” Psalmii 40:8. 
“Eu nu pot face nimic de la Mine însumi ... pentru că nu caut să fac 
voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.” Ioan 5:30. Iar Cuvântul 
Sfintelor Scripturi spune că “cine zice că rămâne în El, trebuie să 
trăiască şi el cum a trăit Hristos.” 1 Ioan 2:6. 

"Adesea, Cuvântul lui Dumnezeu vine în conflict cu trăsăturile 
de caracter, moştenite sau cultivate, ale omului şi cu obiceiurile 
vieţii lui. Dar ascultătorul cel asemănat cu pământul cel bun, atunci 
când primeşte Cuvântul, acceptă toate condiţiile şi cerinţele lui. 
Obiceiurile şi practicile lui sunt atunci aduse în supunere faţă de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru el, în problema mântuirii, poruncile 
omului mărginit şi greşit, nu au nici o valoare, în faţa Cuvântului 
Dumnezeului cel veşnic. Din toată inima sa şi cu o hotărâre 
neîmpărţită, el caută viaţa veşnică şi va asculta de adevăr chiar dacă 
ar suferi pierderi, persecuţie sau chiar cu preţul vieţii."– Pildele 
Domnului Hristos, p. 60. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Însă, înainte de revărsarea fiecărei plăgi, Moise trebuia să 
descrie natura şi urmările ei, pentru ca împăratul să poată să scape 
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de ea, dacă alegea lucrul acesta. Fiecare pedeapsă respinsă avea să 
fie urmată de alta şi mai severă, până când inima lui îngâmfată avea 
să fie umilită şi până când el avea să-L recunoască pe Creatorul 
cerului şi al pământului ca viul şi adevăratul Dumnezeu. Domnul 
avea să le dea egiptenilor prilejul de a vedea cât de zadarnică era 
înţelepciunea celor mai de seamă oameni ai lor, cât de slabă era 
puterea zeilor lor, atunci când se împotriveau poruncilor Domnului. 
El avea să-i pedepsească pe locuitorii Egiptului pentru idolatria lor 
şi să aducă la tăcere lăudăroşenia lor cu privire la binecuvântările 
primite din partea idolilor lor fără viaţă. Dumnezeu urma să-şi 
glorifice Numele, pentru ca celelalte naţiuni să poată auzi despre 
puterea Lui şi să tremure în faţa faptelor Lui măreţe şi pentru ca 
poporul Său să poată fi condus să se întoarcă de la idolatrie şi să-I 
aducă o închinare curată.” - Patriarhi şi Profeţi, p. 263; Signs of the 
Times, 11 martie 1880. 

"Legea înălţării de sine este promovată, voinţa omului este 
făcută supremă, iar când voia înaltă şi sfântă a lui Dumnezeu este 
prezentată pentru a fi ascultată, respectată şi onorată, voinţa umană 
vrea să-şi urmeze calea şi propriile sale îndemnuri şi se naşte o 
controversă între agentul uman şi Cel divin."Christ Triumphant, 25. 

 
* * * 
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4.  
Sabatul din 27 ianuarie 2018  
 

CEREREA PERMISIUNII DE A TRECE 
 
"Când Domnul şi-a adus poporul pentru a doua oară la hotarele 

Canaanului, li s-au dat acestor păgâni dovezi noi despre puterea Sa. 
În biruinţa pe care a repurtat-o Israel asupra Aradului şi asupra 
canaaniţilor de acolo, precum şi în minunea ce s-a săvârşit pentru 
a-i scăpa pe cei ce mureau de muşcătura şarpelui, aceştia au văzut 
că Dumnezeu era cu poporul Său. Cu toate că izraeliţilor le-a fost 
respinsă trecerea prin ţara lui Edom şi în felul acesta au fost nevoiţi 
să ia drumul cel lung şi greu către Marea Roşie, totuşi, în pribegia 
lor pe marginile ţinuturilor lui Edom, Moab şi Amon, n-au dat pe 
faţă vrăjmăşie şi n-au făcut nici un rău nici oamenilor, nici 
bunurilor lor." - Patriarhi şi Profeţi, pp. 434, 435. 

 
1. Ce poruncă le-a dat Domnul după ce Israel a rămas mulţi ani 
în zona Muntelui Seir? Deuteronom 2:1,ultima parte - 3, 
14, prima parte...  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Timp de aproape patruzeci de ani, copiii lui Israel sunt pierduţi 
din vedere în întunericul deşertului. “Vremea”, spunea Moise, “cât 
au ţinut călătoriile noastre de la Cadeş-Barnea până la trecerea 
pârâului Zered a fost de treizeci şi opt de ani; până a pierit din 
mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum le jurase 
Domnul." ... 

"Tabăra lui Israel de la Cadeş era numai la o mică distanţă de 
hotarele Edomului şi, atât Moise, cât şi poporul doreau foarte mult 
să urmeze drumul către ţara făgăduinţei prin ţinutul acesta; de aceea 
au trimis, după porunca lui Dumnezeu, o solie către regele edomit." 
- Patriarhi şi Profeţi, p. 406, 422. 

 
Cererea pentru regele Edomului 
2. Ce explicaţie a trimis Moise regelui Edomit, care erau 
descendenţii lui Esau şi prin urmare rude? Numeri 20:14-16.  
………………………………………………………………………………………………  
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"Dacă la data când au fost puşi la încercare ar fi avut încredere în 
Dumnezeu, Căpetenia oştirii Domnului i-ar fi condus prin Edom şi 
teama de ei ar fi venit asupra locuitorilor ţării, aşa încât, în loc să 
dea pe faţă vrăjmăşie faţă de ei, ar fi dat dovezi de bunăvoinţă. Dar 
izraeliţii nu au lucrat repede după Cuvântul lui Dumnezeu şi, în 
timp ce ei se lamentau şi murmurau, ocazia de aur a trecut. Când, în 
cele din urmă, au fost dispuşi să-i prezinte regelui cererea, le-a fost 
refuzată. Chiar de la părăsirea Egiptului, Satana se străduise fără 
încetare să le pună piedici şi ispite în cale, ca să nu poată moşteni 
Canaanul. Iar prin necredinţa lor, ei, în mod repetat, i-au deschis 
uşa, ca astfel să se împotrivească planurilor lui Dumnezeu."– 
Patriarhi şi Profeţi, p. 422, 423. 

 
3. Ce permisiune le-a cerut Moise să li se acorde? Numeri 
20:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Vestea bună a mântuirii trebuie să fie dusă celor care nu au 
auzit-o încă. Satana este hotărât să plaseze poporul lui Dumnezeu 
într-o lumină falsă înaintea lumii. El este încântat atunci când viaţa 
lor descoperă defecte, când ei nutresc trăsături neplăcute de 
caracter. El foloseşte aceste trăsături de caracter în serviciul său. El 
încearcă să păstreze poporul lui Dumnezeu într-o continuă stare de 
incertitudine prin aducerea de teorii şi cunoştinţe false. El caută să-i 
înşele tot aşa cum i-a înşelat pe Adam şi Eva. El încearcă să-i 
îndepărteze de Dumnezeu, adevăratul lor Sfătuitor şi să-i facă să 
accepte sofismele lui spiritiste. Cu aceste sofisme îmbrăcate în 
haine de lumină, el caută să înşele dacă este posibil chiar şi pe cei 
aleşi." This Day with God, p. 325. 

 
Refuzul şi o altă cerere mai detaliată 
4. Prin refuzul solicitării, ce ameninţare au adresat edomiţii 
împotriva Israelului, fraţii lor? Ne putem imagina un astfel de 
răspuns? Numeri 20:18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Ca răspuns la această cerere curtenitoare a venit un refuz 
ameninţător: “Să nu cumva să treci pe la mine, căci altfel îţi voi ieşi 



Lecţiunile Şcolii de Sabat 24 

înainte cu sabia”.” - Patriarhi şi Profeţi, p. 422. 
"Ce lecţie ne învaţă Dumnezeu? Nu încearcă El să ne arate 

necesitatea unei strânse examinării a noastră înşine, ca să putem 
vedea dacă suntem sau nu în credinţă? Nu încearcă El să ne 
determine să ne gândim mai mult la subiectul timpului în care 
trăim? Semnele timpului care se împlinesc peste tot în jurul nostru 
ne arată că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. O mare 
seriozitate ar trebui să pună stăpânire pe noi. Energiile noastre 
adormite ar trebui să fie trezite prin eforturi perseverente. Lucrători 
consacraţi ar trebui să iasă pe teren şi să avanseze cu înţelepciune, 
deschizând calea Împăratului şi obţinând victorii în locuri noi." – 
(Letter 43, 1903) The Publishing Ministry, p. 175. 

 
5. Şi-au schimbat decizia edomiţii, după ce izraeliţii le-au 
explicat în detaliu că nu vor cauza nicio daună ţării? Cât de 
ostili s-au arătat? Numeri 20:19-21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Surprinşi de acest refuz, conducătorii lui Israel au trimis o a 
doua cerere către rege, cu făgăduinţa: “Vom merge pe drumul cel 
mare; şi, dacă vom bea din apa ta, eu şi turmele mele, îţi voi plăti 
preţul; Nu-ţi cer altceva decât să trec cu picioarele!”  

“Să nu cumva să treci!” a venit răspunsul. Cete înarmate de 
edomiţi fuseseră deja postate la Trecătorile cele dificile, aşa că era 
cu neputinţă să se înainteze paşnic în direcţia aceasta, iar evreilor 
nu le era îngăduit să folosească forţa. Trebuia să înconjoare Edomul 
pe o cale ocolită." - Patriarhi şi Profeţi, p. 422. 

 
Îndrumarea Domnului  
6. Ce îndrumare a dat Domnul izraeliţilor pentru a evita orice 
posibil conflict sau nemulţumire? Ce le-a spus să plătească? 
Deuteronom 2:4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Strămoşii lui Edom şi ai izraeliţilor fuseseră fraţi şi între ei 
trebuia să domnească iubirea şi prietenia frăţească. Izraeliţilor le era 
interzis să se răzbune atunci sau mai târziu pentru jignirea pe care 
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le-o aduseseră prin refuzul de a le îngădui să treacă prin ţara lor. Ei 
nu trebuiau să se aştepte să ia în stăpânire vreo parte din ţinutul 
Edom. Chiar dacă izraeliţii formau poporul ales şi binecuvântat al 
lui Dumnezeu, ei trebuiau să ţină seama de opreliştile pe care El le 
punea înaintea lor. Dumnezeu le făgăduise o ţară foarte frumoasă; 
dar nu trebuia să-şi închipuie că numai ei aveau dreptul să locuiască 
pe pământ şi să înceapă să-i alunge pe toţi ceilalţi. Li se poruncise 
ca în toate legăturile lor cu edomiţii să se ferească să le facă vreo 
nedreptate. Trebuia să cadă la înţelegere prin bună învoială cu ei, să 
cumpere tot ce aveau nevoie ca hrană, iar tot ce luau să plătească 
fără întârziere." - Patriarhi şi Profeţi, p. 424. 

 
7. Cu ce situaţie deosebită s-a confruntat Israel, acum când a 
ajuns în ţinuturile locuite în care generozitatea umană le era 
complet refuzată? În cine trebuiau să aibă încredere după ce li 
s-a purtat de grijă atât de minunat timp de patruzeci de ani? 
Deuteronom 2:7,8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Pentru ca Israel să se încreadă şi mai mult în Dumnezeu şi să 
asculte de cuvântul Lui, i s-a reamintit: “Domnul, Dumnezeul tău, 
te-a binecuvântat ... şi n-ai dus lipsă de nimic.” (Deuteronom 2:7). 
Ei nu depindeau de edomiţi, deoarece aveau un Dumnezeu care era 
bogat în mijloace pentru a le veni în ajutor. Ei nu trebuia să caute să 
scoată de la ei nici prin putere, nici prin viclenie, ceva ce nu era al 
lor, ci, în toată purtarea lor, trebuia să pună în aplicare principiul 
legii divine: “Să iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi”.  

"Dacă ar fi trecut prin ţinutul lui Edom, aşa cum avea de gând 
Dumnezeu, trecerea aceasta le-ar fi folosit nu numai lor, ci ar fi fost 
o binecuvântare şi pentru locuitorii ţării, căci li s-ar fi dat un prilej 
să-l cunoască pe poporul lui Dumnezeu şi serviciul lor divin, să 
vadă cum Dumnezeul lui Iacov dă prosperitate acelora care Îl 
iubesc şi se tem de El. Dar necredinţa lui Israel a împiedicat toate 
acestea. Ca răspuns la cererile lor, Dumnezeu dăduse poporului apă, 
dar îngăduise ca necredinţa să aducă asupra lor pedeapsa. Din nou a 
trebuit să străbată locuri pustii şi să-şi astâmpere setea la izvorul 
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minune, de care nu ar mai fi avut nevoie, dacă s-ar fi încrezut în 
El." - Patriarhi şi Profeţi, p. 424. 
 
Pentru studiu suplimentar 

"Este important să credem în Cuvântul lui Dumnezeu şi să 
lucrăm prompt, în armonie cu el, în timp ce îngerii Lui aşteaptă să 
ne ajute. Îngerii răi sunt gata să ne pună piedici la orice pas de 
înaintare. Şi atunci când providenţa lui Dumnezeu le cere copiilor 
Săi să meargă înainte, când El este gata să facă lucruri mari pentru 
ei, Satana îi ispiteşte ca, prin ezitare şi amânare, să-L supere pe 
Dumnezeu; el caută să aducă un duh de ceartă şi să trezească 
nemulţumiri sau necredinţă şi, în felul acesta, să-i lipsească de 
binecuvântările pe care Dumnezeu ar dori să li le dea. Servii lui 
Dumnezeu să fie pregătiţi de acţiune, gata oricând să meargă 
înainte, de îndată ce providenţa divină deschide calea. Orice zăbavă 
din partea lor îi dă lui Satana timp să le pregătească înfrângerea." - 
Patriarhi şi Profeţi, p. 423. 

 
* * * 

 
5.  
Sabatul din 3 februarie 2018 
 

INTERES DIVIN SAU UMAN? 
 
"Moabiţii erau strâns uniţi cu madianiţii atât prin legături de 

naţionalitate, cât şi de credinţă. Iar Balac, împăratul Moabului, a 
stârnit temerile poporului înrudit cu ei şi a reuşit să-i câştige 
colaborarea în planurile lui împotriva lui Israel, trimiţând solia 
următoare: “Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul 
nostru, cum paşte boul verdeaţa de pe câmp”. Se spunea despre 
Balaam, un locuitor din Mesopotamia, că avea puteri supranaturale 
şi faima sa ajunsese până în ţara lui Moab. S-au hotărât deci să-l 
cheme în ajutor. De aceea au trimis soli pe “bătrânii lui Moab şi 
bătrânii lui Madian”, care au plecat la el, ca să câştige de partea lor 
puterea lui de a ghici şi de a face vrăji împotriva lui Israel." - 
Patriarhi şi Profeţi, p. 438. 
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1. Unde au ajuns copiii lui Israel în călătoria lor? Ce teamă i-a 
cuprins pe Moabiţi când au văzut cât de numeroşi erau 
izraeliţii? Numeri 22:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"După ce s-au întors de la cucerirea Basanului, la Iordan, 
izraeliţii au tăbărât, în vederea apropiatei cuceriri a Canaanului, 
de-a lungul râului, ceva mai sus de vărsarea lui în Marea Moartă, 
chiar în faţa câmpiei Ierihonului. Se aflau acum la hotarele 
Moabului, iar moabiţii erau cuprinşi de spaimă din cauza apropierii 
năvălitorilor." - Patriarhi şi Profeţi, p. 438. 

"Izraeliţii au mers înainte şi au tăbărât în câmpiile Moabului, 
dincoace de Iordan, în dreptul Ierihonului. Balac, regele Moabit, a 
văzut că izraeliţii era un popor puternic şi când a aflat că i-au 
distrus pe Amoriţi şi le-au luat ţara în stăpânire, a rămas foarte 
îngrozit. Tot Moabul era îngrijorat.” –Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 
319. 
 
Încearcări de a blestema pe Israel 
2. Pe cine a căutat Balac, regele Moabit să blesteme Israelul şi 
să anihileze lucrarea lui Dumnezeu? De ce a căutat Balac 
ajutorul acestui om? Numeri 22:4-6; 2 Petru 2:15, ultima 
parte...  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Moabiţii nu îndrăzneau să pornească la un atac împotriva lor; 
părea că e fără nădejde să lupte împotriva lor cu armele, când 
vedeau puterea supraomenească ce lupta pentru evrei. Dar ei, aşa 
cum făcuse şi faraon, s-au hotărât să ia ca ajutor puterea vrăjitoriei 
pentru a împiedica lucrarea lui Dumnezeu. Voiau să aducă un 
blestem asupra lui Israel." - Patriarhi şi Profeţi, p. 438. 

"Balaam a fost un profet al lui Dumnezeu şi un om bun. Dar a 
apostaziat şi s-a dedat la lăcomie, astfel încât a iubit plata 
nedreptăţii. În momentul în care Balac a trimis soli la el, avea 
mintea împărţită, dar urmărea să obţină şi să păstreze favoarea şi 
onoarea vrăjmaşilor Domnului din dorinţa unei recompense de la ei. 
În acelaşi timp pretindea a fi un profet al lui Dumnezeu. Popoarele 
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idolatre credeau că blestemele puteau afecta indivizi, dar şi naţiuni 
întregi. Când mesagerii i-au spus mesajul lui Balaam, el ştia foarte 
bine ce răspuns să le dea. Dar le-a cerut să zăbovească în acea 
noapte şi el le va aduce cuvântul pe care Domnul îl va spune. 
Darurile din mâinile bărbaţilor îi tenta lăcomia."– Spirit of 
Prophecy, vol. 1, p. 320. 
 
3. Cu banii în mână, ce i-au explicat mesagerii din Moab când 
au ajuns la Balaam din Petor în Mesopotamia? Ce emoţii crezi 
că a trezit această ispită în Balaam când a văzut cadourile 
costisitoare şi a auzit solia trimisă de Balac? Numeri 22:7,8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Se spunea despre Balaam, un locuitor din Mesopotamia, că 
avea puteri supranaturale şi faima sa ajunsese până în ţara lui Moab. 
S-au hotărât deci să-l cheme în ajutor. De aceea au trimis soli pe 
“bătrânii lui Moab şi bătrânii lui Madian”, care au plecat la el, ca să 
câştige de partea lor puterea lui de a ghici şi de a face vrăji 
împotriva lui Israel." - Patriarhi şi Profeţi, p. 438. 

"El [Balaam] nu era în necunoştinţă de tot ce făcuse Dumnezeu 
pentru Israel şi, când trimişii şi-au făcut cunoscută solia, el ştia prea 
bine că era de datoria lui să refuze darurile lui Balac şi să le dea 
drumul solilor să plece. Dar el şi-a îngăduit să se joace cu ispita şi 
le-a poruncit solilor să rămână peste noapte la el, spunând că nu 
poate da un răspuns hotărât până nu va fi cerut sfat de la Domnul. 
Balaam ştia că blestemul lui nu poate face nici un rău lui Israel. 
Dumnezeu era de partea lor şi, atâta vreme cât ei Îi rămâneau 
credincioşi, nici o putere vrăjmaşă, pământească sau demonică, nu 
era în stare să le facă vreun rău. Dar mândria sa a fost măgulită de 
cuvintele solilor, când i-au spus: “Pe cine binecuvântezi este 
binecuvântat şi pe cine blestemi este blestemat”. A fost ispitit de 
darurile cele scumpe şi de perspectiva locurilor de frunte ce i se 
făgăduiau; acestea au trezit lăcomia sa. Astfel, cu lăcomie, el a 
primit comorile oferite şi, în timp ce mărturisea o strictă ascultare 
de voinţa lui Dumnezeu, a încercat să se conformeze dorinţelor lui 
Balac." - Patriarhi şi Profeţi, p. 439. 
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Un răspuns clar, inconfundabil 
4. Ce instrucţiuni clare i-a dat Domnul lui Balaam pentru a-l 
împiedica să facă o mare greşeală? Ce i-a spus El proorocului 
despre poporul pe care Balac dorea să-l blesteme? Numeri 
22:10-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"În timpul nopţii, îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat lui Balaam 
cu solia: “Să nu te duci cu ei; şi nici să nu blestemi poporul acela 
căci este binecuvântat.”" - Patriarhi şi Profeţi, p. 439. 

"[Numeri 10:12 citat.] Îngerul i-a spus lui Balaam despre copiii 
lui Israel că sunt conduşi sub steagul Dumnezeului Cerurilor şi că 
nici un blestem al vreunui om nu ar putea întârzia înaintarea lor.” – 
Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 320. 

"Cu nemulţumire, Balaam i-a lăsat pe soli să plece dimineaţa; 
dar nu le-a destăinuit ce îi spusese Domnul. Mânios că i s-au stricat 
planurile în ce priveşte bogăţia şi onoarea, a strigat la ei înfuriat: 
“Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase 
să merg cu voi.”" - Patriarhi şi Profeţi, p. 439. 

 
5. A fost regele Moabit satisfăcut de răspunsul primit de la 
Balaam? Cum a insistat pentru a-şi realiza scopul cel rău? 
Numeri 22:15-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Când trimişii i-au raportat lui Balac despre refuzul profetului de 
a-i însoţi, nu au lăsat nici măcar să se înţeleagă că Dumnezeu îi 
poruncise aceasta. Presupunând că amânarea lui Balaam a fost 
numai pentru a obţine o plată mai mare, împăratul a trimis 
domnitori mai numeroşi şi mai cu vază decât cei dintâi, cu 
făgăduinţe de onoruri mai mari, şi le-a dat deplină putere să spună 
că sunt gata să accepte orice ar cere Balaam. Solia stăruitoare a lui 
Balac către Balaam suna astfel: “Nu mai pune piedici şi vino la 
mine; căci îţi voi da multă cinste şi voi face tot ce vei spune; numai 
vino, te rog, şi blastămă poporul acesta.”" - Patriarhi şi Profeţi, p. 
440. 
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Încercarea lui Balaam  
6. Ce putem învăţa din al doilea răspuns pe care Balaam la dat 
trimişilor regelui Balac? În cazul în care ne-am confrunta cu 
posibilitatea de a alege între avere şi ascultarea de poruncile 
Domnului, ce am alege? Numeri 22:18, 19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Balaam a fost pus a doua oară la încercare. În răspunsul său la 
cererea trimişilor, el se prefăcea că manifestă o mare credincioşie şi 
incoruptibilitate, asigurându-i că oricât de mult aur şi argint i s-ar 
oferi, n-ar putea fi determinat să lucreze împotriva voinţei lui 
Dumnezeu. Dar, în acelaşi timp, el dorea să facă şi pe voia 
împăratului; şi, cu toate că voia lui Dumnezeu îi era binecunoscută, 
i-a îndemnat pe soli să rămână acolo peste noapte, ca să-L mai 
întrebe o dată pe Dumnezeu, ca şi când Atotputernicul ar fi om, 
care poate fi dus cu vorba." - Patriarhi şi Profeţi, p. 440. 

"Frica de puterea lui Dumnezeu împiedica ridicarea lăcomiei 
sale; însă comportamentul său arăta că dragostea lui de onoare şi 
câştig lupta din greu pentru supremaţie şi el nu a supus-o. El şi-ar fi 
satisfăcut lăcomia dacă ar fi îndrăznit să facă acest lucru. După ce 
Dumnezeu i-a spus să nu meargă, el a fost dornic să i se acorde 
privilegiul de a merge. El le-a cerut să rămână în acea noapte, ca 
să-l întrebe din nou de Dumnezeu."– Spirit of Prophecy, vol. 1, 321. 
 
7. Care au fost instrucţiunile Domnului pentru Balaam de data 
aceasta? Chiar şi aşa, ce poruncă strictă trebuia să respecte 
Balaam? Numeri 22:20,21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul i-a îngăduit lui Balaam să-şi urmeze înclinaţiile şi să 
încerce dacă dorea, să-l mulţumească şi pe Dumnezeu şi pe om.” –
Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 45. 

'Balaam primise îngăduinţa să plece cu solii veniţi de la moabiţi, 
dacă ar fi venit din nou dimineaţa, să-l cheme. Dar, supăraţi de 
şovăiala lui şi aşteptându-se la un nou refuz, ei au pornit la drum 
spre casă fără să mai stea de vorbă cu el. Orice scuză pentru a se 
conforma cerinţei lui Balac fusese acum înlăturată. Dar Balaam era 
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hotărât să pună mâna pe plata făgăduită şi, dimineaţa, luând 
dobitocul pe care obişnuia să călărească, porni la drum. Se temea ca 
nu cumva chiar şi acum să-i fie retrasă îngăduinţa divină şi mâna 
furtunos înainte, ca nu cumva, într-un fel oarecare, să-i scape 
răsplata mult râvnită." - Patriarhi şi Profeţi, pp. 440, 441. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Sunt şi astăzi mii de oameni care merg pe aceeaşi cale. Dacă 
datoria s-ar potrivi cu înclinaţiile inimii lor, nu le-ar veni greu s-o 
recunoască. Ea le este lămurit arătată în Biblie sau le este în mod 
clar arătată de împrejurări şi raţiune. Dar, pentru că dovezile acestea 
sunt potrivnice dorinţelor şi înclinaţiilor lor, adesea, ei dau la o 
parte aceste dovezi şi se încumetă să vină la Dumnezeu ca să afle 
de la El ce au de făcut. Cu o mare şi aparentă conştiinciozitate ei se 
roagă îndelung şi stăruitor, cerând lumină. Dar Dumnezeu nu Se va 
lăsa să fie luat în râs. Adesea, El îi lasă pe unii ca aceştia să-şi 
urmeze propriile lor dorinţe şi să suporte consecinţele. “Dar poporul 
Meu n-a ascultat glasul Meu, ... Atunci i-am lăsat în voia pornirilor 
inimii lor.” (Psalmii 81, 11-12). Dacă cineva ştie bine care-i este 
datoria, să nu îndrăznească să vină la Dumnezeu cu cererea de a-l 
scuti de împlinirea ei. Dimpotrivă, cu inima umilă şi supusă să 
ceară putere şi înţelepciune pentru a face faţă cerinţelor ei." - 
Patriarhi şi Profeţi, pp. 440, 441. 

Cine erau moabiţii care apar aici ca inamici ai lui Israel? 
Moabiţii şi amoniţii erau rude îndepărtate ale lui Israel; erau 
descendenţii lui Lot prin cele două fiice ale sale, aşa cum este 
înregistrat în Deuteronom 2:18,19. "Singurii urmaşi ai lui Lot, 
moabiţii şi amoniţii, au fost triburi stricate, idolatre, răzvrătite 
împotriva lui Dumnezeu şi vrăjmaşi înverşunaţi ai poporului Său." 
– Patriarhi şi Profeţi, p. 168. 

 
* * * 
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6.  
Sabatul din 10 februarie 2018  
 

CEL BINECUVÂNTAT RĂMÂNE BINECUVÂNTAT 
 

""... Balaam a răspuns lui Dumnezeu: "Balac, fiul lui Ţipor, 
împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună: "Iată, un popor a ieşit 
din Egipt şi acoperă faţa pământului; Vino dar şi blestemă-l; poate 
că aşa îl voi putea bate, şi-l voi izgoni." Dumnezeu a zis lui 
Balaam: "Să nu te duci cu ei Şi nici să nu blestemi poporul acela, 
căci este binecuvântat." Îngerul i-a spus lui Balaam despre copiii lui 
Israel că sunt stindardul Dumnezeului Cerurilor şi că nici un 
blestem al vreunui om nu ar putea întârzia înaintarea lor."– Spirit of 
Prophecy, vol. 1, p. 320. 

 
1. Ce i-a spus Balaam regelui Balac după întâlnirea cu îngerul 
care i-a stat împotrivă cu sabia în mână? Numeri 22:36-38. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Regele Moabului, fiind informat de apropierea lui Balaam, i-a 
ieşit în întâmpinare la graniţa regatului, cu un mare alai, ca să-l 
primească. Când şi-a exprimat nedumerirea în legătură cu zăbovirea 
lui Balaam, acesta, având în vedere răsplata bogată ce-l aştepta, a 
răspuns: “Iată că am venit la tine; acum îmi va fi oare îngăduit să 
spun ceva? Voi spune cuvintele pe care mi le va pune Dumnezeu în 
gură”. Balaam a regretat foarte mult această restricţie; el se temea 
că nu va putea să-şi aducă la îndeplinire planul, datorită puterii de 
control a lui Dumnezeu ce era asupra sa." -Patriarhi şi Profeţi, 443. 

 
Prima încercare de a blestema Israel  
2. După ce a adus jertfa, ce a spus Balaam în faţa regelui Balac 
şi a prinţilor Moabiţi? Ce a spus Domnul lui Balaam să-i spună 
regelui? Numeri 23:3-8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Împreună cu nobilii şi cu prinţii lui Moab, împăratul a rămas 
lângă jertfe, în timp ce în jurul lor se adunase mulţimea curioasă ce 
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aştepta întoarcerea profetului. În cele din urmă el a venit şi oamenii 
aşteptau ca vorbele lui să nimicească pentru totdeauna puterea 
neînţeleasă care lucra pentru izraeliţii pe care îi urau... 

"Balaam recunoştea că el venise cu gândul de a-l blestema pe 
Israel, dar cuvintele pe care le rostea erau cu totul contrare 
simţămintelor inimii sale. El era constrâns să rostească 
binecuvântări, în timp ce sufletul lui era plin de blesteme. 

"Când Balaam a privit tabăra lui Israel, a văzut cu uimire dovada 
prosperităţii lor. Ei fuseseră zugrăviţi înaintea lui ca o mulţime 
sălbatică şi dezorganizată, umplând ţara ca nişte cete nomade ce 
erau o pacoste şi o groază pentru popoarele din jur. Adevărul era cu 
totul altul. El a văzut marea întindere şi rânduiala deplină a taberei 
lor, în care totul dovedea ordine şi disciplină temeinică. I s-a arătat 
mila cu care Dumnezeu lua seama la izraeliţi şi caracterul lor 
deosebit, ca popor ales. Ei nu trebuia să fie pe aceeaşi treaptă cu 
celelalte popoare, ci mai presus de toate. “Un popor care locuieşte 
deoparte şi nu face parte dintre neamuri.” La data când se rosteau 
aceste cuvinte, izraeliţii nu aveau aşezări trainice şi felul lor 
deosebit de a fi, obiceiurile şi purtarea lor nu îi erau cunoscute lui 
Balaam. Dar cât de surprinzător s-a împlinit această profeţie în 
istoria de mai târziu a lui Israel! În tot timpul robiei lor, în toate 
veacurile de când sunt împrăştiaţi printre popoare, ei au rămas un 
popor deosebit. Aşa este poporul lui Dumnezeu, adevăratul Israel, 
cu toate că este împrăştiat printre toate neamurile şi pe pământ ei nu 
sunt decât peregrini, a căror cetăţenie este în ceruri." - Patriarhi şi 
Profeţi, p. 444, 447. 
 
3. Cum a reacţionat împăratul când a auzit ce a spus Balaam? 
Numeri 23:11,12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dacă Balaam ar fi fost dispus să primească lumina pe care i-a 
dat-o Dumnezeu, ar fi început să trăiască cele spuse şi s-ar fi 
despărţit îndată de Moab. N-ar fi dus mai departe jocul acela plin de 
încumetare cu harul lui Dumnezeu, ci s-ar fi întors la El fără 
întârziere, cu adâncă pocăinţă. Dar Balaam iubea plata nedreptăţii şi 
era hotărât să şi-o asigure.  
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"Fără îndoială, Balac se aştepta să cadă asupra lui Israel un 
blestem ca un foc ce arde, dar când a auzit cele spuse de profet, 
exclamă scos din fire: "Ce mi-ai făcut? Te-am luat să blestemi pe 
vrăjmaşul meu şi iată că tu-l binecuvântezi." Balaam, care căuta ca 
din constrângere să facă o virtute, a declarat că a rostit cuvintele ce 
i-au fost dictate de puterea divină, dintr-o consideraţie credincioasă 
faţă de voinţa lui Dumnezeu. Răspunsul lui a fost: "Nu trebuie oare 
să spun ce-mi pune Domnul în gură?"” –Patriarhi şi Profeţi, p. 448. 

 
A doua încercare 
4. Cum a vorbit Domnul prin Balaam atunci când regele Balac 
l-a dus pe vârful muntelui Pisga să blesteme pe Israel din nou? 
Numeri 23:18-21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Uimit de aceste descoperiri, Balaam exclamă: "Descântecul nu 
poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui 
Israel". Marele vrăjitor şi-a încercat puterea sa vrăjitorească, după 
dorinţa moabiţilor; dar chiar cu acest prilej trebuia să spună despre 
Israel: "Ce minune a făcut Dumnezeu!" Câtă vreme se aflau sub 
scutul lui Dumnezeu, nici un neam şi nici o naţiune nu putea să-i 
biruiască, chiar dacă ar fi fost sprijiniţi de toată puterea lui Satana.” 
– Patriarhi şi Profeţi, p. 449. 

 
5. Când a văzut că nu a primit ce a vrut, ce i-a spus Balac lui 
Balaam? Ce a răspuns? Numeri 23:25,26.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Deznădăjduit şi înfrânt, împăratul Moabului strigă: "Nu-l 
blestema, dar măcar nu-l binecuvânta!" În inima lui, încă mai 
nutrea o slabă nădejde şi s-a hotărât să mai facă o încercare.” – 
Patriarhi şi Profeţi, p. 449. 

 
Ultima încercare 
6. După ce Balaam a pronunţat de două ori binecuvântări de la 
Dumnezeu asupra Israelului, ce făcut Balac gândindu-se 
probabil că Dumnezeu era ca el îşi va schimba părerea? Ce a 
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dezvăluit Domnul în a treia profeţie? Numeri 23:27; 24:5-9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Întreaga lume avea să fie uimită de lucrarea minunată săvârşită 
de Dumnezeu în favoarea poporului Său - că un om care era hotărât 
să umble pe calea lui păcătoasă a fost stăpânit aşa de tare de puterea 
divină, încât, în loc să blesteme, a rostit, în cuvinte alese şi cu cele 
mai frumoase exprimări de sentimente poetice, cele mai bogate şi 
mai scumpe făgăduinţe. Iar mila dovedită de Dumnezeu în vremea 
aceea faţă de Israel trebuia să fie o asigurare a grijii Sale ocrotitoare 
pentru copiii Săi ascultători şi credincioşi din toate veacurile. Când 
Satana îi va îndemna pe oamenii răi să bârfească, să chinuiască şi 
să-L nimicească pe poporul lui Dumnezeu, atunci copiii Săi îşi vor 
aminti întâmplarea aceasta pentru ca astfel să li se întărească curajul 
şi credinţa în El.” – Patriarhi şi Profeţi, p. 449. 

 
7. Ce a făcut regele Balac când a văzut că toate planurile lui au 
fost în zadar şi poporul lui Israel a fost binecuvântat? Ce mare 
promisiune este dată celor binecuvântaţi de Domnul? Numeri 
24:10; Neemia 13:2; Romani 8:31-34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Să ne amintim că Marele nostru Preot pledează înaintea 
capacului îndurării în numele poporului Său răscumpărat. El 
trăieşte pururi pentru a face mijlocire pentru noi... 

"El nu Îşi va uita biserica în lumea ispitei. El priveşte la poporul 
Său încercat şi suferind şi se roagă pentru el... Da, El se îngrijeşte 
de poporul Său din această lume persecutoare şi în care toate sunt 
arse şi stricate de blestem şi ştie că au nevoie de toate resursele 
divine ale simpatiei şi dragostei Lui. Înaintemergătorul nostru a 
intrat pentru noi dincolo de perdea şi prin lanţul de aur a iubirii şi 
adevărului El este în legătură cu poporul Său în cea mai strânsă 
simpatie."– Review and Herald, August 15, 1893. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Balaam fusese cândva un om bun şi un profet al lui Dumnezeu; 
dar decăzuse şi se lăsase pradă lăcomiei după avere; cu toate 
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acestea, el încă mai mărturisea a fi slujitor al Celui Prea Înalt. El nu 
era în necunoştinţă de tot ce făcuse Dumnezeu pentru Israel şi, când 
trimişii şi-au făcut cunoscută solia, el ştia prea bine că era de 
datoria lui să refuze darurile lui Balac şi să le dea drumul solilor să 
plece. Dar el şi-a îngăduit să se joace cu ispita şi le-a poruncit 
solilor să rămână peste noapte la el, spunând că nu poate da un 
răspuns hotărât până nu va fi cerut sfat de la Domnul. Balaam ştia 
că blestemul lui nu poate face nici un rău lui Israel. Dumnezeu era 
de partea lor şi, atâta vreme cât ei Îi rămâneau credincioşi, nici o 
putere vrăjmaşă, pământească sau demonică, nu era în stare să le 
facă vreun rău. Dar mândria sa a fost măgulită de cuvintele solilor, 
când i-au spus: “Pe cine binecuvântezi este binecuvântat şi pe cine 
blestemi este blestemat”. A fost ispitit de darurile cele scumpe şi de 
perspectiva locurilor de frunte ce i se făgăduiau; acestea au trezit 
lăcomia sa. Astfel, cu lăcomie, el a primit comorile oferite şi, în 
timp ce mărturisea o strictă ascultare de voinţa lui Dumnezeu, a 
încercat să se conformeze dorinţelor lui Balac." - Patriarhi şi 
Profeţi, p. 439. 

"Oricine va rupe sclavia şi slujirea lui Satana şi va sta sub 
stindardul pătat de sânge al Prinţului Emanuel va sta prin mijlocirea 
lui Hristos. Hristos, ca Mijlocitor al nostru, stă la dreapta Tatălui, 
păstrându-ne înaintea ochilor Lui pentru că este tot atât de necesar 
ca El să ne susţină prin mijlocirea Lui, precum este de necesar şi să 
ne răscumpere cu sângele Său. Dacă ne-ar da drumul numai pentru 
un moment, Satana este pregătit să ne distrugă. Pe cei răscumpăraţi 
prin sângele Său, îi susţine prin mijlocirea Sa….” –(Manuscript 73, 
1893) Manuscript Releases, vol. 15, p. 104. 

 
* * * 
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7.  
Sabatul din 17 februarie 2018  
 

ISPITA, CĂDEREA ŞI CONSECINŢELE EI 
 

"Soarta lui Balaam a fost la fel ca cea a lui Iuda Iscarioteanul, iar 
caracterele lor se aseamănă în chip izbitor. Amândoi au încercat să 
unească slujirea lui Dumnezeu cu slujirea lui Mamona şi amândoi 
au dat greş. Balaam L-a recunoscut pe adevăratul Dumnezeu şi a 
pretins că-I slujeşte; Iuda credea în Isus ca Mesia şi s-a unit cu 
urmaşii Lui. Dar Balaam a căutat să folosească slujirea lui 
Dumnezeu ca pe un mijloc de a câştiga avere şi onoare lumească şi, 
pentru că nu a putut pune mâna pe ele, s-a poticnit, a căzut şi a fost 
nimicit. Iuda aştepta ca prin legătura cu Hristos să-şi asigure 
bogăţie şi onoare în împărăţia pământească pe care, după cum 
credea el, Mesia urma s-o întemeieze. Nimicirea nădejdilor sale l-a 
dus la cădere şi la pieire. Atât Balaam, cât şi Iuda primiseră mare 
lumină şi se bucuraseră de privilegii deosebite; dar un singur păcat 
nutrit în inimă a otrăvit întreaga fiinţă şi le-a adus nimicirea.” –
Patriarhi şi Profeţi, p. 452. 

 
1. După experienţa cu regele Moabit unde s-a dus Balaam? A 
acceptat situaţia? Numeri 24:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dezamăgit în aşteptările lui de a obţine onoare şi avere, certat 
cu împăratul Moabului şi ştiind că-şi atrăsese neplăcerea lui 
Dumnezeu, Balaam se întoarse din călătoria la care pornise după 
găsirea sa cu cale. Când ajunse în ţara lui, puterea stăpânitoare a 
Duhului lui Dumnezeu îl părăsi şi lăcomia care fusese înăbuşită 
până aici a ajuns din nou stăpână pe el. Era gata să se folosească de 
orice mijloc, pentru ca să apuce plata făgăduită de Balac. Balaam 
ştia că fericirea izraeliţilor depindea de ascultarea lor de Dumnezeu 
şi că nu era altă cale pe care să fie atrasă nimicirea lor, decât de a-i 
ispiti la păcat. Se hotărî deci să câştige bunăvoinţa lui Balac, 
învăţându-i pe moabiţi ce să facă pentru ca să atragă blestemul 
asupra lui Israel.” – Patriarhi şi Profeţi, p. 451. 
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Crearea ispitei 
2. Deşi nu se menţionează în Numeri, ce verset din Apocalipsa 
înregistrează sfatul diabolic pe care Balaam l-a dat regelui 
Balac? Apocalipsa 2:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"S-a întors îndată în ţara Moabului şi i-a înfăţişat împăratului 
planurile sale. Chiar şi moabiţii erau convinşi că, atâta vreme cât 
Israel Îi rămânea credincios lui Dumnezeu, El era scutul lor. Planul 
lui Balaam era deci să-i facă să se despartă de Dumnezeu, fiind 
atraşi la idolatrie. Dacă puteau fi făcuţi să ia parte la desfrânatele 
slujbe în cinstea lui Baal şi a Astarteii, atotputernicul lor Apărător 
avea să le devină vrăjmaş şi ei să ajungă în curând prada popoarelor 
furioase şi războinice din jur. Planul acesta a fost acceptat imediat 
de împărat, iar Balaam a rămas şi el acolo pentru ca să ajute la 
punerea lui în aplicare.” – Patriarhi şi Profeţi, p. 451. 

 
3. Ce au făcut Moabiţii la sfatul lui Balaam? Cine a căzut în 
această capcană oribilă? Numeri 25:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"La îndemnurile lui Balaam, împăratul Moabului a pus la cale o 
mare petrecere în cinstea zeilor lor şi i-a dat în grijă lui Balaam să-i 
determine pe izraeliţi să ia şi ei parte. Întrucât era privit de ei ca 
profet al lui Dumnezeu, nu i-a fost greu să-şi aducă la îndeplinire 
planul. O mare parte din popor s-a dus cu el să vadă sărbătorile. 
S-au încumetat să umble pe calea oprită şi s-au prins în laţul lui 
Satana. Ademeniţi de muzică şi de jocuri, aţâţaţi de frumuseţea 
vestalelor păgâne, s-au lepădat de credincioşia lor faţă de 
Dumnezeu. Îndată ce au luat parte la ospăţ şi veselie, mintea li s-a 
întunecat când au băut vin şi lanţurile stăpânirii de sine au fost 
rupte. Pornirile fireşti au ajuns să-i stăpânească şi, o dată ce 
conştiinţa li s-a mânjit prin fapte de destrăbălare, s-au lăsat 
înduplecaţi şi să se închine înaintea idolilor. Au adus jertfe pe 
altarele păgâneşti şi au luat parte la cele mai înjositoare ceremonii.” 
– Patriarhi şi Profeţi, p. 454. 
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Rezultatele teribile 
4. Ce au făcut mulţi oameni din Israel, întorcând spatele 
principiilor sfinte şi datoriei lor? Care au fost consecinţele 
îndoitului păcat al idolatriei şi curviei? Numeri 25:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"N-a trebuit mult timp ca otrava să se întindă ca o molimă 
ucigătoare prin toată tabăra lui Israel. Aceia care ar fi trebuit să-i 
înfrângă în luptă pe vrăjmaşii lor au fost înfrânţi prin şiretenia 
femeilor păgâne. Poporul părea că este vrăjit. Mai marii şi fruntaşii 
poporului au fost printre cei dintâi care s-au abătut, apoi mulţi alţii 
din popor, încât apostazia a ajuns generală. "Israel s-a alipit de 
Baal-Peor" (Numeri 25,3). Când, în cele din urmă, a văzut şi Moise 
ce se petrece şi ce prăpăd a venit peste ei, atacurile vrăjmaşilor lor 
ajunseseră să izbutească atât de mult, încât nu numai că izraeliţii 
luau parte la serviciile destrăbălate ale închinării idolatre de la 
muntele Por, ci se ajunsese ca obiceiurile păgâneşti să fie ţinute 
chiar şi în tabără. Bătrânul conducător s-a umplut de indignare şi 
mânia lui Dumnezeu s-a aprins.” – Patriarhi şi Profeţi, 454, 455. 

 
5. Ce a izbucnit în rândul poporului lui Dumnezeu ca rezultat al 
apostaziei acesteia teribile? Câte victime au căzut? Numeri 
25:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Practicile idolatre ale izraeliţilor au realizat tot ce nu au putut să 
facă formulele magice ale lui Balaam - i-au despărţit de Dumnezeu. 
Datorită judecăţilor ce s-au abătut de îndată asupra sa, poporul a 
început să-şi dea seama de grozăvia păcatelor lui. O molimă 
înspăimântătoare s-a abătut asupra taberei şi zece mii dintre ei au 
murit. Dumnezeu a dat porunca să fie omorâţi de judecători toţi 
conducătorii din apostazia aceasta. Porunca s-a împlinit fără 
întârziere. Cei vinovaţi au fost ucişi, iar trupurile lor moarte au fost 
spânzurate în văzul întregului Israel, pentru ca cei din tabără, 
văzând cât de aspră era purtarea cu căpeteniile lor să-şi dea seama 
de adânca neplăcere a lui Dumnezeu faţă de păcatul lor, iar pe ei 
să-i apuce groaza de mânia Lui.” – Patriarhi şi Profeţi, p. 455. 
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Răsplata lui Balaam 
6. Ce a iubit Balaam mai mult decât pe Dumnezeu şi voia Lui? 
Grăbind căderea şi moartea multora din Israel, care a fost 
consecinţa căii pe care a iubit-o acest profet fals? 2 Petru 2:15; 
Proverbe 26:27; Numeri 31:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Balaam "a iubit plata fărădelegii" (2 Petru 2:15). Păcatul 
lăcomiei, pe care Dumnezeu îl declară a fi idolatrie, a făcut din el 
un om făţarnic şi, prin acest unic păcat, Satana a ajuns să pună 
complet stăpânire pe el. Acesta a fost păcatul care a dus la ruinarea 
lui. Ispititorul făgăduieşte totdeauna câştig şi onoare lumească 
pentru a-i face pe oameni să se abată de la slujirea lui Dumnezeu. 
El le spune că prea marea lor conştiinciozitate îi ţine departe de 
bogăţie. În felul acesta, mulţi sunt ispitiţi să se îndepărteze de calea 
strictei lealităţi. Un pas greşit face ca pasul următor să fie mai uşor, 
iar ei vor deveni din ce în ce mai îndrăzneţi. Ei vor cuteza şi vor 
săvârşi cele mai groaznice lucruri din momentul în care s-au lăsat în 
stăpânirea lăcomiei şi a poftei după mărire. Mulţi se mângâie cu 
gândul că de dragul vreunui câştig lumesc se pot depărta pentru un 
timp de cărarea strictei credincioşii şi apoi, după ce şi-au împlinit 
dorinţele, pot să-şi schimbe iarăşi umblarea când le place. Unii ca 
aceştia se prind singuri în laţurile lui Satana şi rareori mai pot 
scăpa.” – Patriarhi şi Profeţi, pp. 439, 440. 

 
O lecţie importantă pentru noi 
7. De ce sunt înregistrate astfel de experienţe în Sfintele 
Scripturi? Ce ar trebui să avem în mod constant în minte, 
deoarece situaţiile în care trăim astăzi sunt adesea mai 
periculoase decât cele pe care le studiem? 1 Corinteni 10:11,12; 
Romani 15:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Şi totuşi, avem şi noi ceva de făcut pentru a ne împotrivi ispitei. 
Aceia care nu doresc să cadă pradă atacurilor lui Satana trebuie 
să-şi apere bine porţile sufletului; trebuie să se ferească de a citi, a 
privi sau a asculta ceea ce trezeşte gânduri murdare. Să nu-şi lase 
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mintea şi gândurile să alerge la întâmplare după oricare subiect ce 
iese în cale, după cum li-l aduce Satana înainte. "De aceea 
încingeţi-vă coapsele minţii voastre", spune apostolul Petru, "fiţi 
treji... nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când 
eraţi în neştiinţă; ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi 
voi sfinţi în toată purtarea voastră" (1 Petru 1:13-15). Pavel zice: 
"Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, 
tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de 
primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească" 
(Filipeni 4:8). Aceasta cere rugăciune stăruitoare şi o continuă 
veghere. Trebuie să fim sprijiniţi de puterea dăinuitoare a Duhului 
Sfânt care îndrumă gândurile către cer şi le deprinde să stăruie la 
cele curate şi sfinte. Pe lângă aceasta, trebuie să cercetăm cu râvnă 
Cuvântul lui Dumnezeu. "Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? 
Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Strâng Cuvântul Tău în inima 
mea", zice psalmistul, "ca să nu păcătuiesc împotriva Ta" (Psalmii 
119:9,11).” – Patriarhi şi Profeţi, p. 460. 

 
Pentru studiu suplimentar 

 "Sângele lui Isus pledează cu putere şi succes pentru cei căzuţi, 
pentru cei răsculaţi şi pentru cei care păcătuiesc împotriva marii 
lumini şi a iubirii. Satana stă la dreapta noastră să ne acuze, iar 
Avocatul nostru stă la dreapta lui Dumnezeu să pledeze pentru noi. 
El nu a pierdut niciodată un caz care I-a fost încredinţat. Putem să 
ne încredem în Avocatul nostru căci El pledează cu merite Sale în 
numele nostru. Auzi-I rugăciunea dinainte de procesul şi trădarea 
Lui. Ascultă rugăciunea Sa pentru noi; pentru că El şi-a amintit de 
noi." – Review and Herald, August 15, 1893. 

"Evreii au fost făcuţi să calce în picioare Legea lui Dumnezeu şi 
să atragă judecăţile Lui asupra neamului lor prin faptul că au avut 
legături cu oamenii idolatri şi au luat parte la petrecerile lor. În 
acelaşi fel izbuteşte Satana şi astăzi, în cea mai mare măsură, să-i 
amăgească la păcat pe urmaşii lui Hristos, ademenindu-i să lege 
prietenii cu nelegiuiţii şi să ia parte la petrecerile lor. "De aceea 
ieşiţi din mijlocul lor şi depărtaţi-vă de ei, zice Domnul, nu vă 
atingeţi de ce este necurat" (2 Corinteni 6:17). Dumnezeu cere de la 
poporul Său de astăzi să fie tot atât de mult deosebit de lume în ce 
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priveşte obiceiurile, purtarea şi principiile, cât îi cerea şi poporului 
Său de pe timpuri. Dacă ei ascultă în chip credincios de învăţăturile 
Cuvântului Lui, deosebirea aceasta va fi netă; altfel, nu este cu 
putinţă. Poruncile date evreilor de a nu se amesteca cu păgânii nu 
erau mai clare sau mai explicite decât acelea care îi opresc pe 
creştini să se lase în voia spiritului şi obiceiurilor celor nelegiuiţi. 
Domnul Hristos ne spune: "Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. 
Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el” (1 Ioan 
2:15). “Prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu. Aşa că cine 
vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu" (Iacov 
4:4). Urmaşii Domnului Hristos trebuie să se despartă de păcătoşi şi 
să caute să vină în legătură cu ei numai atunci când li se poate face 
acestora bine. Nu putem fi destul de hotărâţi în ce priveşte evitarea 
celor care caută să ne depărteze de Dumnezeu. Atunci când ne 
rugăm: "Şi nu ne duce pe noi în ispită", trebuie să fugim şi noi cât 
mai mult de ispită.” – Patriarhi şi Profeţi, p. 458. 

 
* * * 

 



pentru Semestrul I, 2018 43 

8.  
Sabatul din 24 februarie 2018 
 

ÎNCONJURAT DE DUŞMANI 
 
"Aşa l-au protejat îngerii … pe Elisei în mica cetate de munte, 

când dealurile din jur erau pline de caii şi carele împăratului Siriei 
şi de o mare oştire a oamenilor lui înarmaţi şi când Elisei a văzut 
colinele dealului acoperite de oştile lui Dumnezeu - cai şi care de 
foc adunate în jurul slujitorului Domnului.” – Hristos Lumina 
Lumii, p. 240. 

"Chemat la slujba de profet atunci când Ahab domnea încă, 
Elisei trăise să vadă multe schimbări care au avut loc în împărăţia 
lui Israel. Judecată după judecată căzuse peste izraeliţi în timpul 
domniei lui Hazael al Siriei, care fusese uns să fie un bici pentru un 
popor apostaziat.” – Profeţi şi Regi, p. 254 

 
Planificare fără Dumnezeu 
1. Cine a primit în mod regulat informaţii atunci când regele 
din Siria îşi planifica mobilizarea forţelor sale? Cui i s-au 
transmis informaţiile? 2 Regi 6:8-10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dumnezeu n-a uitat niciodată pe solul Său ales. Într-o 
împrejurare, în timpul unei năvăliri siriene, împăratul Siriei a vrut 
să îl omoare pe Elisei pentru înştiinţările date împăratului lui Israel 
despre planurile vrăjmaşilor. Împăratul Siriei se sfătuise cu slujitorii 
lui zicând: "Tabăra mea va fi în cutare loc". Acest plan a fost 
descoperit de Domnul lui Elisei, care a trimis să spună împăratului 
lui Israel: 'Fereşte-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt 
ascunşi sirienii.' Şi împăratul lui Israel a trimis nişte oameni să stea 
la pândă spre locul pe care i-l spusese şi despre care îl înştiinţase 
omul lui Dumnezeu şi s-a salvat acolo, nu o dată, nici de două ori.” 
– Profeţi şi Regi, pp. 255, 256. 

 
Dumnezeu descoperă planurile inamicului 
2. De ce a fost regele Siriei nedumerit? Cine-l informa cu 
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regularitate pe regele lui Israel despre planurile regelui sirian? 
2 Regi 6:11,12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dacă ochii lui Iosua ar fi fost deschişi ca ochii slujitorului lui 
Elisei la Dotan şi dacă ar fi putut suporta priveliştea, ar fi văzut 
îngerii Domnului tăbărâţi în jurul copiilor lui Israel; căci armata 
instruită a cerului a venit să lupte pentru poporul lui Dumnezeu şi 
Căpitanul oştirii Domnului era acolo să comande. Când a căzut 
Ierihonul, nici o mână omenească nu a atins zidurile oraşului, ci 
îngerii Domnului au răsturnat întăriturile şi au intrat în cetatea 
inamică. Nu a fost Israel, ci Căpitanul oştirii Domnului, Cel care a 
cucerit Ierihonul. Dar Israel şi-a avut partea lui de a acţiona pentru 
a-şi arăta credinţa în Căpitanul mântuirii lor."– Conflict and 
Courage, p. 117. 

 
3. Ce a făcut regele Sirian când a aflat unde locuia proorocul? 
2 Regi 6:13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Hotărât să termine cu profetul, împăratul Siriei a dat porunca: 
"Duceţi-vă şi vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă". Proorocul 
era la Dotan; şi aflând aceasta, împăratul a trimis "acolo cai, care şi 
o oaste puternică. Au ajuns noaptea şi au înconjurat cetatea. 
Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit 
şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi care.’” –Profeţi şi Regi, 
p. 256. 

 
O armată uriaşă trimisă să prindă un om 
4. Ce scenă teribilă a văzut slujitorul lui Elisei? Ce a făcut omul 
lui Dumnezeu pentru a-l calma şi linişti? 2 Regi 6:15-17; 
Psalmul 34:7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Îngrozit, slujitorul lui Elisei l-a căutat cu vestea: "Ah! domnul 
meu", a zis el, "cum vom face?" 
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"[Citat 2 Regi 6:15-17] Între slujitorul lui Dumnezeu şi oştile 
vrăjmaşilor înarmaţi era o oaste de îngeri cereşti care-l înconjura. Ei 
se coborâseră cu o putere mare, nu să distrugă, nici să ceară 
închinare, ci să tabere în jurul celor slabi şi neajutoraţi ai Domnului, 
să le slujească."– Profeţi şi Regi, pp. 256, 257. 

 
Orbirea duşmanilor 
5. Ce a făcut Elisei când armata siriană a înaintat? Unde i-a dus 
el după ce Domnul a ascultat cererea sa? 2 Regi 6:18,19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Când copiii lui Dumnezeu sunt aduşi în situaţii dificile şi în 
aparenţă nu este scăpare, ei să se bizuiască numai pe Domnul. 

"Pe când oastea sirieni înainta cu îndrăzneală, neştiind de oştile 
nevăzute ale cerului, Elisei "a făcut atunci următoarea rugăciune 
către Domnul: 'Loveşte, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.' Şi 
Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: 
'Nu este aceasta calea, şi nu este aceasta cetatea; veniţi după mine, 
şi vă voi duce la omul pe care-l căutaţi'. Şi i-a dus la Samaria.” –
Profeţi şi Regi, p. 257 

. 
6. Când s-au deschis ochii soldaţilor? Ce a întrebat regele lui 
Israel pe profet după ce armata inamicului a fost adusă înaintea 
lui? 2 Regi 6:20,21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Fapte de bunătate şi rezultate bune 
7. Ce a răspuns profetul lui Dumnezeu? Ce a rezultat din 
această ospitalitate faţă de armata siriană? 2 Regi 6:22,23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Satana l-a ademenit pe Israel mai întâi la necumpătare după 
care l-a atras la idolatrie. Aceia care dezonorează chipul lui 
Dumnezeu şi mânjesc templul Lui în însăşi fiinţa lor nu se vor da 
înapoi de la nici o batjocorire a lui Dumnezeu care ar mulţumi pofta 
inimii lor stricate. Împlinirea poftelor păcătoase slăbeşte mintea şi 
înjoseşte sufletul. Puterile morale şi spirituale sunt slăbite şi 
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paralizate prin împlinirea poftelor josnice şi este cu neputinţă 
pentru robul patimilor să priceapă obligativitatea sfântă a Legii lui 
Dumnezeu, să preţuiască ispăşirea sau să-şi dea seama de valoarea 
sufletului. Bunătatea, curăţia şi adevărul, temerea de Dumnezeu şi 
iubirea de cele sfinte - toate aceste simţiri sfinte şi năzuinţe alese, 
care îl leagă pe om de lumea cerească, sunt mistuite în focul 
poftelor. Sufletul ajunge un pustiu trist şi întunecat, locuinţa 
duhurilor rele şi "o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte". 
Fiinţe zidite după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu ajung să fie 
înjosite până la treapta animalelor lipsite de raţiune.” – Patriarhi şi 
Profeţi, p. 458. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Tot la fel au fost îngerii în apropierea urmaşilor credincioşi ai 
lui Hristos în toate timpurile. Vasta confederaţie a răului îi atacă pe 
toţi aceia care vor să câştige biruinţa; dar Hristos doreşte ca noi să 
privim la lucrurile care nu se văd, la oştile cereşti, care stau de 
strajă în jurul acelora care-L iubesc pe Dumnezeu, ca să-i poată 
scăpa. Noi nu vom şti de câte primejdii văzute şi nevăzute am fost 
feriţi prin mijlocirea îngerilor, decât atunci când, în lumina 
veşniciei, vom vedea providenţa lui Dumnezeu. Atunci vom afla că 
întreaga familie cerească s-a interesat de familia de aici, de jos, şi 
că trimişii de la tronul lui Dumnezeu au urmărit zi de zi paşii 
noştri.” – Hristos Lumina Lumii, 240. 

"În lumea noastră există un spirit de credinţă şi, de asemenea, un 
spirit de necredinţă. În zilele din urmă, unii se vor îndepărta de 
credinţă, „alipindu-se de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile 
dracilor”. Ne aşteptăm ca aceia care refuză să fie în armonie cu 
Hristos să dezvolte o atitudine combativă, dar să nu ne gândim că 
ne vor face rău. Trebuie să ne amintim că aceia care sunt de partea 
noastră sunt mai mulţi decât cei care sunt împotriva noastră. 
Aceasta este nădejdea şi puterea mea. Eu cred în Dumnezeu. Ştiu în 
cine cred. Eu cred soliile pe care Dumnezeu le-a dat bisericii 
rămăşiţei. Încă din copilărie, am avut numeroase experienţe care 
mi-au întărit credinţa în lucrarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu.” – 
Solii Alese, vol. 3, p. 37. 

* * * 
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RAPORTUL MISIONAR AL DEPARTAMENTULUI DE 
SĂNĂTATE AL UNIUNII PERUANE 
A se citi în Sabatul din 24 februarie 2018 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi adunată în  
Sabatul din 3 martie 2018 

 
"Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da 

Dumnezeu." Ioan 11:22. 
Peru are în prezent o populaţie de 31,800,000 şi sistemul de 

sănătate al ţării nu este în măsură să asigure nevoile acestei 
populaţii atât de mare din cauza lipsei de viziune şi a resurselor 
adecvate. Totuşi, medicina naturistă este bine primită, de aceea 
multe clinici naturiste percep preţuri ridicate pentru serviciile lor. 
Din păcate, multe astfel de clinici înclină spre spiritism în timp ce 
folosesc tratamente ineficiente. 

Pe 6 iunie 1863, Domnul a descoperit solia despre sănătate 
poporului Său şi l-a instruit cu privire la nevoia urgentă de sanatorii 
în care oamenii pot să înveţe cum să trăiască în conformitate cu 
legile sănătăţii. Acest lucru ne-a provocat în Peru să luăm în serios 
extinderea lucrării lui Dumnezeu; şi deoarece Reforma Sanitară este 
braţul drept al Soliei Îngerului Al Treilea, am studiat cum ar putea 
fi posibil să dezvoltăm centre de reabilitare (sanatorii) în diferite 
părţi ale ţării noastre. 

O atât de mare populaţie necesită un proiect care poate satisface 
nevoile existente. În ultimii ani, am muncit din greu să realizăm un 
astfel de proiect. La doar 80 de minute de capitală există un teren de 
10.000 de metri pătraţi dedicat construirii unei infrastructuri în 
Huaral-Lima - sanatoriul "Kozel", un loc retras, departe de oraş, 
unde vizitatorii se pot bucura de un sejur liniştit şi de recuperare. 
Tratamentele oferite includ hidroterapie, geoterapie (argilă), 
fitoterapie, helioterapie, fizioterapie, etc. Toate aceste servicii vor fi 
asigurate de specialişti care respectă reglementările în vigoare. Deja 
avem un colectiv de profesionişti în domeniul sănătăţii în biserică, 
inclusiv naturopaţi, nutriţionişti, biologi, medici, asistente medicale 
şi alţii. 

Construcţia sanatoriului este deja în curs de desfăşurare. 
Planurile sunt complete şi permisele obţinute. Acum este necesară 
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investiţia pentru finalizarea primei faze, după care vom oferi toate 
serviciile enumerate mai sus. 

Există unsprezece etape pentru terminarea Sanatoriului: Lacuri 
artificiale, o piscină, grădini botanice şi zone libere, zone verzi, 
saună, camere de spital, livezi ecologice, restaurant vegetarian, 
magazine, etc. 

Pentru arhitectură, inginerie şi prima fază de construcţie invităm 
şi facem apel la toţi cei care doresc să participe la această lucrare 
mare în a da dintr-o inimă generoasă şi astfel să culeagă din 
abundenţă suflete pentru Împărăţia lui Dumnezeu, după făgăduinţa 
Lui. 

Trăim în ultimele zile din istoria acestei lumi şi Domnul este pe 
cale să vină. Aşteptând cu nerăbdare acest eveniment, dorim ca 
sanatoriile noastre să strălucească ca lumini peste tot în lume, 
oferind Solia Cerului şi recuperând vieţile. Contribuţia voastră va 
ajuta acest proiect să devină realitate spre slava lui Dumnezeu. 
 

- Luis Mestanza,  
- Preşedintele Uniunii Peruane. 

 
* * * 
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Colecta specială a Şcolii de Sabat v fi pentru Departamentul de 
sănătate a Uniunii Peruane 

Darurile tale să reflecte dragostea abundentă primită din cer! 
 
9.  
Sabatul din 3 martie 2018 
 

EVITAREA UNUI ATAC SIRIAN 
 
"Curajul, tăria, credinţa şi încrederea totală în puterea lui 

Dumnezeu de a salva nu vine într-o clipă. Aceste daruri cereşti sunt 
dobândite prin experienţa anilor. Printr-o viaţă de sfântă strădanie şi 
alipire hotărâtă la dreptate, copiii lui Dumnezeu îşi pecetluiesc 
destinul. Confruntaţi cu ispite fără număr ei ştiu că trebuie să reziste 
cu fermitate sau să fie învinşi."– Christian Experience and 
Teachings of Ellen G. White (1922), p. 188. 

 
Samaria sub asediu  
1. Ce asediu a avut loc sub Ben-Hadad, regele sirian, între 854 
şi 842 î.Hr.? 2 Regi 6:24, 25, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Ca urmare a asediului, ce scădea din ce în ce mai mult zi de 
zi? Cât de rău a fost? 2 Regi 6:26-30. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Va uita Domnul poporul Său în această oră de încercare? A 
uitat El pe credinciosul Noe când judecăţile Lui au căzut asupra 
lumii antediluviene? A uitat El pe Lot atunci când focul s-a pogorât 
din cer pentru a consuma oraşele din câmpie?... L-a uitat El pe Ilie 
când jurământul Izabelei l-a ameninţat cu soarta profeţilor lui Baal? 
L-a uitat El pe Ieremia în groapa întunecată şi sumbră din temniţă? 
I-a uitat El pe cei trei îndrăzneţi din cuptorul de foc sau pe Daniel în 
groapa cu lei?..."– Conflict and Courage, p. 369. 

 
Profeţia încetării foametei  
3. În această situaţie aparent imposibilă, ce a spus un slujitor 
regelui? În timp ce mulţi erau complet disperaţi, ce descoperire 
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divină a dat profetul Elisei regelui şi poporului? 2 Regi 6:33; 
7:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Pentru o vreme după această întâmplare, Israel a fost liber de 
atacurile sirienilor. Dar mai târziu, sub conducerea energică a unui 
împărat hotărât, Hazael, oştile asiriene au înconjurat Samaria şi au 
asediat-o. Niciodată mai înainte nu fusese Israel dus într-o aşa mare 
strâmtorare ca în timpul acestui asediu. Păcatele părinţilor erau cu 
adevărat pedepsite în copii şi în copiii copiilor lor. Grozăviile unei 
foamete prelungite îl conduceau pe împăratul lui Israel la măsuri 
disperate, când Elisei a prezis eliberarea pentru a doua zi.” –Profeţi 
şi Regi, p. 258. 

 
4. Ce au făcut patru leproşi de foame? 2 Regi 7:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dar aceia care se îndoiesc de făgăduinţele lui Dumnezeu şi nu 
cred asigurările harului Său Îl dezonorează, iar influenţa lor, în loc 
să-i atragă şi pe alţii la Hristos, tinde să-i îndepărteze de El. Ei sunt 
ca nişte pomi neroditori care îşi întind ramurile umbroase departe, 
îndepărtând lumina soarelui de la alte plante, făcându-le să se veşte-
jească şi să moară sub umbra lor rece. Lucrarea vieţii acestora va fi 
o mărturie neîncetată împotriva lor. Ei seamănă seminţele îndoielii 
şi ale scepticismului şi vor recolta un seceriş care nu dă greş. 

"Există doar un singur drum de urmat pentru aceia care doresc 
cu sinceritate să fie eliberaţi de îndoieli. În loc să pună la îndoială şi 
să critice ceea ce nu înţeleg, să ia seama mai degrabă la lumina care 
străluceşte deja asupra lor şi vor primi o lumină mai mare. Să 
îndeplinească toate datoriile care au fost clarificate înţelegerii lor şi 
vor fi în stare să le înţeleagă şi să le îndeplinească şi pe acelea de 
care se îndoiesc acum.” – Tragedia Veacurilor, pp. 527, 528. 

 
Cauza fugii sirienilor 
5. Ce minune a folosit Domnul, fără violenţă şi vărsare de sânge 
pentru a-i pune pe fugă pe sirieni şi a încheia foametea? 2 Regi 
7:5-7. 
………………………………………………………………………………………………  
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"Când se lumina spre a doua zi, "Domnul făcuse să se audă, în 
tabăra Sirienilor un vuiet de care şi un vuiet de cai, vuietul unei 
mari oştiri" ; şi ei, cuprinşi de frică, "s-au sculat şi au luat-o la fugă" 
în revărsatul zorilor, "lăsându-şi corturile, caii şi măgarii, tabăra aşa 
cum era", cu mari rezerve de hrană "şi au fugit ca să-şi scape viaţa". 
Ei nu s-au oprit decât după ce au trecut Iordanul.” –Profeţi şi Regi, 
p. 258. 

 
6. S-au gândit leproşii numai la ei înşişi când au găsit prada 
abundentă? Cui au dus vestea minunată? 2 Regi 7:8-11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"În noaptea fugii, patru leproşi de la poarta cetăţii, ajunşi la 
disperare din pricina foamei, şi-au propus să viziteze tabăra siriană 
şi să se lase la mila asediatorilor, nădăjduind prin aceasta să le 
trezească simpatia şi să obţină hrană. Cât de uimiţi au fost când, 
intrând în tabără, "n-au găsit pe nimeni". Nefiind nimeni să-i atace 
sau să-i oprească, "au pătruns într-un cort, au mâncat şi au băut, au 
luat din el argint, aur şi haine, şi s-au dus şi le-au ascuns. S-au 
întors iarăşi, au pătruns într-un alt cort şi au luat şi de acolo lucruri 
pe care s-au dus şi le-au ascuns. Apoi, şi-au zis unul altuia: 'Nu 
facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună... Îndată s-au întors 
în cetate cu veşti pline de bucurie.” –Profeţi şi Regi, pp. 258, 259. 

 
Împlinirea profeţiei 
7. Cine au fost binecuvântaţi cu tot ceea ce au lăsat în urmă 
sirienii? Dacă am fi fost în situaţia leproşilor ne-am fi îndoit sau 
am fi crezut făgăduinţa Domnului? 2 Regi 7:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Prada a fost uriaşă; atât de bogate au fost rezervele încât în ziua 
aceea "s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu, şi două 
măsuri de orz cu un siclu", aşa cum spusese Elisei cu o zi mai 
înainte. Încă o dată Numele Domnului a fost înălţat înaintea 
păgânilor "după cuvântul Domnului", prin proorocul Său în Israel. 
Vezi 2 Regi 7:5-16."– Profeţi şi Regi, p. 259. 
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Pentru studiu suplimentar  
"În felul acesta, omul lui Dumnezeu a continuat să lucreze din an 

în an, stând aproape de popor în slujire credincioasă, iar în timp de 
criză stând alături de împăraţi ca sfetnic înţelept. Anii lungi de 
rătăcire în idolatrie din partea conducătorilor şi a poporului şi-au 
făcut lucrarea lor groaznică, umbra întunecată a apostaziei încă se 
vedea pretutindeni, dar ici şi colo erau şi aceia care refuzaseră cu 
statornicie să-şi plece genunchiul înaintea lui Baal. În timp ce Elisei 
îşi continua lucrarea de reformă, mulţi se întorceau de la păgânism 
şi învăţau să se bucure în slujirea Dumnezeului cel adevărat. 
Proorocul era înviorat de aceste minuni ale harului divin şi era 
inspirat de o mare dorinţă să ajungă la toţi aceia cu inima sinceră. 
Oriunde se găsea, el se străduia să fie un învăţător al dreptăţii.” –
Profeţi şi Regi, p. 259. 

"Dacă păstrăm nelegiuire în inimile noastre, dacă stăruim într-un 
păcat cunoscut, Dumnezeu nu ne va auzi; dar rugăciunea inimii 
căite şi zdrobite va fi totdeauna ascultată. Când am îndreptat tot 
ceea ce ştim că a fost rău, atunci putem avea încredere că 
Dumnezeu va răspunde cererilor noastre. Propriile noastre merite 
nu ne vor recomanda niciodată bunăvoinţei lui Dumnezeu; ci numai 
meritele Domnului Hristos, numai acelea ne vor mântui; sângele 
Său va fi acela care ne va curăţi.  

"Un alt element al rugăciunii cu succes este credinţa. "Căci cine 
se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că 
răsplăteşte pe cei ce-L caută" (Evrei 11:6). Domnul Hristos a spus 
ucenicilor Săi: "... orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că 
l-aţi şi primit şi-l veţi avea" (Marcu 11:24). Îl credem noi oare pe 
Dumnezeu pe cuvânt?” – Calea către Hristos, pp. 95, 96. 

 
* * * 

 
 

Colecta specială a Şcolii de Sabat v fi pentru  
Departamentul de sănătate a Uniunii Peruane 
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10.  
Sabatul din 10 martie 2018  
 

AVERTISMENTE NELUATE ÎN CONSIDERARE 
 
"Prin judecăţile groaznice, aduse asupra celor zece seminţii, 

Domnul a avut un plan înţelept şi milostiv. Ceea ce n-a mai putut 
face prin ei în ţara părinţilor lor, El a căutat să împlinească 
împrăştiindu-i printre neamuri. Planul Lui pentru mântuirea tuturor 
celor care urmau să aleagă şi să se folosească de iertare, prin 
Mântuitorul neamului omenesc, trebuia să fie totuşi împlinit; şi în 
necazurile aduse peste Israel, El pregătea calea, pentru ca slava Lui 
să fie descoperită naţiunilor pământului. Nu toţi cei care au fost 
duşi în robie erau nepocăiţi. Printre aceştia erau unii care 
rămăseseră credincioşi lui Dumnezeu şi alţii care se umiliseră 
înaintea Lui. Prin aceşti "copii ai Dumnezeului Celui viu" (Osea 
1,10), El avea să aducă mulţimi de oameni din împărăţia Asiriei la 
cunoaşterea atributelor caracterului Său şi a binefacerilor Legii 
Sale.” –Profeţi şi Regi, p. 292. 

 
Profeţii împotriva Israelului apostaziat 
1. Ce au avertizat profeţii, ca rezultat al apostaziei continue din 
Regatul de Nord (cele zece triburi cu capitala în Samaria)? 
Amos 7:17, ultima parte; Osea 9:1, 3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Cuvintele rostite împotriva seminţiilor apostaziate s-au împlinit 
literal; însă distrugerea împărăţiei s-a produs treptat. În judecată 
Dumnezeu Şi-a adus aminte de milă…” –Profeţi şi Regi, p. 287. 

 
2. Cine a venit împotriva ţării când Menahem domnea peste 
Israel? Cum a fost evitată iminenta vărsare de sânge şi 
distrugere? 2 Regi 15:19,20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 “…… atunci când "Pul, împăratul Asiriei, a venit în ţară", 
Menahem, împăratul de atunci al lui Israel, nu a fost luat rob, ci i 
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s-a îngăduit să rămână pe tron, ca vasal al împărăţiei asiriene.... 
După ce au umilit cele zece seminţii, asirienii s-au întors pentru o 
vreme în ţara lor.” –Profeţi şi Regi, p. 287. 

 
Mai multe atacuri asiriene 
3. Din cauza necredincioşiei continue a lui Israel, ce invazie a 
stârnit Dumnezeu? 1 Cronici 5:25,26; 2 Regi 15:29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Menahem, departe de a se pocăi de răul care adusese ruina 
împărăţiei lui, a continuat în "păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, 
care făcuse pe Israel să păcătuiască". Pecahia şi Pecah, urmaşii lui, 
de asemenea au făcut "ce este rău înaintea Domnului" (2 Regi 
15:18,24,28). "În zilele lui Pecah", care a domnit douăzeci de ani, 
Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, a năvălit peste Israel şi a dus cu el 
o mulţime de robi dintre seminţiile care locuiau în Galilea şi la 
răsărit de Iordan. "Rubeniţii, Gadiţii şi jumătate din seminţia lui 
Manase", împreună cu alţi locuitori din "Galaad şi Galilea, toată 
ţara lui Neftali" (1 Cronici 5:26; 2 Regi 15:29) au fost împrăştiaţi 
printre păgâni în ţări foarte depărtate de Palestina.” –Profeţi şi Regi, 
p. 287. 

 
4. Ce altceva s-a întâmplat sub domnia lui Osea, ultimul rege al 
lui Israel, ca rezultat al apostaziei teribile? 2 Regi 17:2-4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"După această lovitură grozavă, împărăţia din nord nu s-a mai 
refăcut niciodată. O rămăşiţă slabă a menţinut o formă de 
guvernământ, dar nu mai avea putere. Numai un singur conducător, 
Osea, avea să-i urmeze lui Pecah. În curând împărăţia avea să fie 
spulberată pentru totdeauna.” –Profeţi şi Regi, pp. 287, 288. 

 
Lovitura finală 
5. Cu continua apostazie a lui Israel, fără nici o dovadă de 
pocăinţă şi reformă, ce s-a întâmplat cu Regatul de Nord în 
anul 722? 2 Regi 17:5,6. 
………………………………………………………………………………………………  
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"La doi ani după aceea, Samaria a fost invadată de oştile Asiriei 
sub comanda lui Salmanasar; şi în asediul care a urmat, mulţi au 
avut parte de o moarte îngrozitoare datorită foametei, bolilor şi 
săbiei. Cetatea şi naţiunea au căzut, iar rămăşita zdrobită a celor 
zece seminţii a fost dusă în robie şi împrăştiată în toate provinciile 
Imperiului asirian. 

"Distrugerea care a venit peste împărăţia din nord a fost o 
judecată directă din partea Cerului. Asirienii au fost numai uneltele 
pe care Dumnezeu le-a folosit pentru a-Şi aduce la îndeplinire 
planul. Prin Isaia, care a început să proorocească cu puţin înainte de 
căderea Samariei, Domnul numise oştile asiriene "nuiaua mâniei 
Mele, care poartă în mână toiagul urgiei Mele." Isaia 10:5."– 
Profeţi şi Regi, p. 291. 

 
6. Care sunt cauzele enumerate în Scripturi pentru tragicele 
experienţe ale celor zece triburi? 2 Regi 17:7-9,18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Copiii lui Israel "au păcătuit" grav "împotriva Domnului, 
Dumnezeului lor", "au făcut lucruri rele" ... " n-au ascultat..., n-au 
vrut să ştie de legile Lui, de legământul pe care-l făcuse cu părinţii 
lor şi de înştiinţările pe care li le dăduse". Pentru că "au părăsit 
toate poruncile Domnului, Dumnezeului lor, şi-au făcut vitei 
turnaţi, au făcut idoli de-ai Astarteei, s-au închinat înaintea întregii 
oştiri a cerului, au slujit lui Baal" şi au refuzat mereu să se 
pocăiască, Domnul "i-a smerit, i-a dat în mâinile jefuitorilor şi a 
sfârşit prin a-i izgoni dinaintea Feţei Lui", în armonie cu 
avertizările clare pe care li le trimisese prin toţi slujitorii Săi 
prooroci". 

“"Şi Israel a fost dus în robie, departe de ţara lui, în Asiria", 
"pentru că nu ascultaseră glasul Domnului, Dumnezeului lor şi 
călcaseră legământul Lui ... şi tot ce poruncise Moise, robul 
Domnului.’ 2 Regi 17:7,11,14-16,20,23;18:12.” –Idem, 291, 292. 

 
Cea mai bună prevenire  
7. Cum ar fi fost istoria lui Israel dacă ar fi ascultat cu credinţă 
vie soliile profeţilor şi ar fi urmat principiile divine pe care le-a 
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dat Domnul? Deuteronom 32:29; 5:29; Psalmul 119:165. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dacă Israel ar fi luat aminte la soliile proorocilor, ar fi fost 
cruţat de umilirea care a urmat. Din cauză că au persistat în 
îndepărtarea de Legea Sa, Dumnezeu a fost silit să-l lase să meargă 
în robie. "Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă", era solia Sa 
către ei, prin Osea. "Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi 
lepăda... fiindcă ai lepădat Legea Dumnezeului tău" (Osea 4,6)… 

"În ultimele zile ale istoriei acestui pământ, legământul lui 
Dumnezeu cu poporul care păzeşte poruncile Sale va fi reînnoit. "În 
ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, 
cu păsările cerului şi cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară 
arcul, sabia şi orice unealtă de război şi-i voi face să locuiască în 
linişte. Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; Da, Te voi logodi 
cu Mine în neprihănire, şi judecată, în bunătate şi în îndurare. Te 
voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte pe Domnul!” –
Profeţi şi Regi, p. 299. 

 
Pentru studiu suplimentar  

Izraeliţii fuseseră în mod deosebit îndemnaţi să nu piardă din 
vedere poruncile lui Dumnezeu, în ascultarea cărora aveau să 
găsească putere şi binecuvântare. "Ia seama asupra ta, şi veghează 
cu luare aminte asupra sufletului tău", fusese cuvântul Domnului 
către ei prin Moise "ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au 
văzut ochii, şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi 
copiilor copiilor tăi." Deuteronomul 4:9. Scenele care inspiraseră 
teamă la darea Legii pe Sinai nu aveau să fie niciodată uitate. Clare 
şi hotărâte erau avertizările care fuseseră date lui Israel împotriva 
obiceiurilor idolatre, care predominau între popoarele vecine. " 
Vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre", era sfatul dat, 
"ca nu cumva să vă stricaţi şi să vă faceţi un chip cioplit, sau o 
înfăţişare a vreunui idol... ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer, 
şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât 
să te închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci aceste lucruri, 
Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut şi le-a împărţit, ca să slujească 
tuturor popoarelor, sub cerul întreg " Vegheaţi asupra voastră, ca să 
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nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul, 
Dumnezeul vostru, şi să nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo 
înfăţişare oarecare, pe care te-a oprit Domnul, Dumnezeul tău, să o 
faci." Deuteronom 4:15, 16, 19, 23... 

"Apostazia lui Israel se dezvoltase treptat. Din generaţie în 
generaţie, Satana făcuse repetate încercări să determine poporul 
ales să uite "poruncile, legile şi rânduielile", pe care ei făgăduiseră 
să le păzească pe vecie. Deuteronom 6:1. El ştia că dacă îl va putea 
determina pe Israel să-L uite pe Dumnezeu, să meargă după alţi 
dumnezei şi să le slujească, să li se închine, poporul va pieri cu 
siguranţă." Deuteronom 8:19."– Profeţi şi Regi, pp. 294-296. 

 
* * * 

11.  
Sabatul din 17 martie 2018  
 

ELIBERAREA MIRACULOASĂ 
 
"Nimic altceva nu inspiră credinţa atât de repede ca exercitarea 

credinţei. Împăratul lui Iuda se pregătise pentru furtuna ce venea; 
iar acum, încrezător că proorocia împotriva asirienilor avea să se 
împlinească şi-a întărit sufletul în Domnul. "Poporul a avut 
încredere în cuvintele lui Ezechia." 2 Cronici 32:8. Ce importanţă 
avea dacă armatele asiriene, înviorate după cucerirea celor mai mari 
naţiuni ale pământului şi învingătoare asupra Samariei şi Israelului 
îşi vor îndrepta forţele împotriva lui Iuda? Ce importanţă avea dacă 
ei se îngâmfau prin cuvintele: "După cum mâna mea a pus stăpânire 
pe împărăţiile idolilor, unde erau mai multe icoane decât la 
Ierusalim şi în Samaria, cum am făcut Samariei şi idolilor ei, nu voi 
face şi Ierusalimului şi icoanelor lui?" Isaia 10:10,11. Iuda nu avea 
nimic de ce să se teamă, căci tăria lor era în Iehova.... 

"Cu o precizie fără greş, Cel Infinit încă are o judecată cu 
popoarele. În timp ce mila Lui este oferită cu chemări la pocăinţă, 
această judecată rămâne deschisă; dar atunci când oamenii ating un 
nivel stabilit de Dumnezeu, începe lucrarea mâniei Sale. Conturile 
se închid. Răbdarea divină ajunge la capăt. Mila nu mai mijloceşte 
în favoarea lor.” – Profeţi şi Regi, pp. 351, 352, 364. 
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Atacul Asirian împotriva lui Iuda 
1. Ce campanie militară a regelui asirian Sanherib a avut loc în 
701 î.Hr.? Ce ameninţare a spus generalul Rabşache? 2 Regi 
18:13, 29-31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Criza aşteptată multă vreme a sosit în cele din urmă. Oştile 
Asiriei care înaintau din biruinţă în biruinţă au pătruns în Iudeea. 
Încrezători în biruinţă, conducătorii şi-au împărţit forţele în două 
armate: una urma să întâlnească armata egipteană către miazăzi, iar 
cealaltă avea să asedieze Ierusalimul. 

"Singura nădejde a lui Iuda era acum în Dumnezeu. Orice ajutor 
posibil din armatele Egiptului fusese tăiat şi nici o altă naţiune nu 
era aproape să-i întindă o mână prietenoasă."– Profeţi şi Regi, 352. 

 
2. A semănat discursul înfricoşător al lui Rabşache seminţe de 
îndoială doar regelui Ezechia sau a mers mai departe decât 
atât? 2 Regi 18:34, 35.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Căpeteniile asiriene, sigure de tăria forţelor disciplinate, au 
pregătit o întâlnire cu căpeteniile lui Iuda, cu ocazia căreia au cerut 
cu obrăznicie predarea cetăţii. Această cerere a fost însoţită de 
blesteme hulitoare împotriva Dumnezeului evreilor. Datorită 
slăbiciunii şi apostaziei lui Israel şi Iuda, Numele lui Dumnezeu nu 
era de temut printre popoare, ci devenise un subiect de batjocură 
continuă. Vezi Isaia 52:5."– Profeţi şi Regi, p. 352. 

 
Efectul asupra regelui şi a poporului 
3. A încercat poporul evreu să se certe cu generalul asirian, 
când au auzit ameninţările lui grosolane? Cum au fost afectaţi 
trimişii regelui Ezechia? 2 Regi 18:36,37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"La aceste batjocuri copiii lui Iuda "nu i-au răspuns o vorbă". 
Întâlnirea a ajuns la încheiere. Reprezentanţii iudei s-au întors la 
Ezechia "cu hainele sfâşiate şi i-au spus cuvintele lui Rabşache." 
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Versetele 21, 22. Împăratul, auzind despre aceste provocări şi hule, 
"şi-a sfâşiat hainele, s-a acoperit cu un sac, şi s-a dus în casa 
Domnului." 2 Regi 19:1."– Profeţi şi Regi, p. 354. 

 
4. Cum s-a simţit regele Ezechia faţă de aceste ameninţări 
teribile împotriva poporului său? Cu toate acestea, ce decizie 
înţeleaptă a luat? 2 Regi 19:1-4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Un sol a fost trimis la Isaia să-l informeze cu privire la 
rezultatele întâlnirii. Ziua aceasta "este o zi de necaz, de pedeapsă şi 
de ocară", a fost cuvântul pe care regele i l-a trimis… 

"Împăratul Ezechia şi proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, au început 
să se roage pentru lucrul acesta şi au strigat către cer. 2 Cronici 
32:20."– Profeţi şi Regi, p. 354. 

 
5. Ce răspuns imediat, reconfortant a trimis profetul regelui 
Ezechia prin mesageri? Cu toate acestea, ce hule împotriva lui 
Dumnezeu au adus în continuare duşmanii cruzi, ameninţători? 
2 Regi 19:5-7, 10-13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Al doilea apel către Dumnezeu 
6. Unde a căutat ajutor din nou regele Ezechia? Ce răspuns clar 
a dat Domnul robului Său cu privire la asirienii mândri? 2 Regi 
19:14, 15, 20-22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Când împăratul lui Iuda a primit scrisoarea batjocoritoare, a 
dus-o la templu, "a întins-o înaintea Domnului" şi s-a rugat cu o 
credinţă puternică pentru ajutor din cer, ca popoarele pământului să 
ştie că Dumnezeul evreilor încă trăieşte şi domneşte. Era în joc 
onoarea lui Iehova; numai El putea aduce eliberarea.” –Profeţi şi 
Regi, p. 355. 

 
7. Cine a câştigat: armata asiriană sau cuvântul lui Dumnezeu 
pe care le-au hulit? Cum s-a sfârşit această criză teribilă? Ce 
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încurajare poate găsi poporul lui Dumnezeu de astăzi în această 
experienţă? 2 Regi 19:32-37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Ţara lui Iuda fusese pustiită de armata de ocupaţie; dar 
Dumnezeu făgăduise să Se îngrijească în mod minunat de nevoile 
poporului... 

"Veştile cu privire la această judecată cumplită asupra oştirii 
care fusese trimisă să cucerească Ierusalimul au ajuns repede la 
Sanherib care păzea încă drumul dinspre Egipt către Iuda. Cuprins 
de frică, împăratul asirian s-a grăbit să plece şi "s-a întors ruşinat în 
ţara lui" (vers. 21). Dar nu avea să mai domnească multă vreme. 
Potrivit cu proorocia care fusese rostită cu privire la sfârşitul lui 
neaşteptat, el a fost asasinat de cei din casa lui "şi în locul său a 
domnit fiul său Esar Hadon" (Isaia 37:38). 

"Dumnezeul evreilor biruise pe asirianul cel mândru. Onoarea 
lui Iehova fusese apărată în ochii popoarelor înconjurătoare. În 
Ierusalim inimile oamenilor erau pline de o bucurie sfântă. 
Rugăciunile lor stăruitoare pentru izbăvire fuseseră împletite cu 
mărturisirea păcatului şi cu multe lacrimi. În nevoia lor cea mare se 
încrezuseră cu totul în puterea lui Dumnezeu de a salva, şi El nu-i 
părăsise. Acum, curţile templului răsunau de cântecele solemne, de 
laudă.” –Profeţi şi Regi, pp. 360-362. 

 
Pentru studiu suplimentar 
2 Regi 18:19; 2 Cronici 32; Isaia 36:37;  
Profeţi şi Regi, capitolul 30 ("Izbăvirea de sub puterea Asiriei"), p. 
349-366. 

"... Dar conducătorii Asiriei, în loc să folosească binecuvântările 
lor neobişnuite pentru binele omenirii, au devenit o nenorocire 
pentru multe ţări. Nemiloşi, fără să se gândească la Dumnezeu sau 
la semenii lor, au urmat tactica neînduplecată de a determina toate 
popoarele să recunoască supremaţia zeilor Ninivei, pe care ei îi 
înălţau mai presus decât Cel Prea Înalt. Dumnezeu trimisese la ei pe 
Iona cu o solie de avertizare şi, pentru o vreme, s-au umilit înaintea 
Dumnezeului oştirilor şi au căutat iertare. Dar la scurtă vreme s-au 
întors iarăşi la închinarea idolatră şi la cucerirea lumii… 
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"Mândria Asiriei şi căderea ei trebuie să slujească drept exemplu 
până la sfârşitul timpului. În ce priveşte naţiunile pământului de 
astăzi care în mândrie şi aroganţă se aliniază împotriva Sa, 
Dumnezeu întreabă: "Cu cine poţi fi asemuit tu în slavă şi în 
mărime între copacii Edenului? Totuşi vei fi aruncat împreună cu 
copacii Edenului în adâncimile pământului.’ Verse 18.” –Profeţi şi 
Regi, pp. 363, 366. 

 
* * * 

 
12.  
Sabatul din 24 martie 2018  
 

CĂDEREA LUI IUDA 
 
"Domnul are multă răbdare cu oamenii şi când ei manifesta 

dorinţa de a urma propriile judecăţi, Domnul le permite să facă 
acest lucru. Mi s-a arătat slăbiciunea şi ignoranţa omului căzut, 
chiar şi în cea mai bună condiţie a sa. În timp ce omul studiază tot 
mai mult să îşi îmbunătăţească învăţarea căilor Domnului, el vede 
tot mai mult propria ignoranţă, dezvăluind astfel că a făcut progrese 
importante de la început."– This Day with God, p. 16. 

 
Păcatele şi abuzurile din Iuda 
1. Ce păcate se făceau în Regatul lui Iuda pe vremea 
proorocului Ieremia? Ce avertizare serioasă a trimis Domnul 
conducătorilor şi poporului? Ieremia 17:21-23,27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Domnul doreşte ca toţi să lucreze pentru binele spiritual şi 
veşnic. Acest lucru poate fi realizat numai dacă ne supunem 
lecţiilor pe care Hristos ni le-a dat. Dacă vom câştiga răsplata 
veşnică, trebuie să urmăm exemplul lui Hristos, Modelul nostru, 
care a făcut bine şi numai bine cu talentele încredinţate de Domnul. 
El Şi-a dat viaţa cu bucurie să răscumpere o rasă rea şi apostaziată. 
Dar astăzi, egoismul, lumescul, mândria şi îngăduinţa de sine 
consumă în mod constant mijloacele încredinţate celor care se 
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pretind a fi creştini. Ei deturnează banii pe care Domnul li-i cere să 
fie utilizaţi să-I aducă mulţi fii şi fiice." –The Upward Look. p. 234. 

"Astfel că "în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului", solia 
lui Ieremia către Iuda era: "Ascultaţi cuvintele acestui legământ" - 
preceptele clare ale lui Iehova, aşa cum sunt raportate în Sfintele 
Scripturi - "şi împliniţi-le.'" – Profeţi şi Regi , p. 414. 

 
2. Ce alte păcate şi nereguli erau făcute de popor în ciuda 
legământului solemn făcut cu Domnul? Ieremia 25:6,7; 34:8-11, 
17,18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Înaintea ta este calea care duce la ruină sigură. Te vei întoarce, 
cât timp mai poţi? Îl vei căuta tu pe Domnul, câtă vreme te cheamă 
vocea dulce a îndurării, sau vei continua să-ţi urmezi calea proprie? 
Domnul are milă de tine. El te cheamă. Vrei să vii la El?  

Fie ca Domnul să te ajute să alegi să fii întru totul a Lui." – 
(Scrisoare 51, 1889) Scrisori către tineri îndrăgostiţi, p. 44. 

 
Responsabilitatea regelui  
3. Ce ne raportează Scripturile cu privire la Zedechia, ultimul 
rege al lui Iuda? 2 Cronici 36:11-13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin Daniel şi alţi robi evrei, monarhia babiloniană luase 
cunoştinţă de puterea şi autoritatea supremă a adevăratului 
Dumnezeu; şi când Zedechia a făgăduit încă o dată solemn să 
rămână credincios, Nebucadneţar i-a cerut să jure pentru această 
făgăduinţă în Numele Domnului, Dumnezeului lui Israel. Dacă 
Zedechia ar fi respectat această reînnoire a legământului prin 
jurământ, credincioşia lui ar fi avut o influenţă profundă asupra 
minţii multora care urmăreau purtarea celor ce susţineau că cinstesc 
şi respectă onoarea Dumnezeului evreilor. 

"Dar împăratul lui Iuda a pierdut din vedere înaltul său privilegiu 
de a aduce onoare Numelui viului Dumnezeu." Profeţi şi Regi, 447. 
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Apostazie şi în rândul preoţilor 
4. În ce stare au ajuns preoţii de seamă şi majoritatea 
oamenilor? 2 Cronici 36:14-16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Copiii lumii sunt numiţi fiii întunericului. Ei sunt orbiţi de 
dumnezeul acestei lumi şi sunt conduşi de spiritul prinţului 
întunericului. Ei nu se pot bucura de lucrurile cereşti. Copiii luminii 
sunt legaţi de lucrurile de sus. Ei lasă în urma lor lucrurile acestei 
lumi şi împlinesc porunca: "Ieşiţi din mijlocul lor, despărţiţi-vă de 
ei"(2 Cor. 6, 17). Aici găsim o făgăduinţă condiţionată: "Vă voi 
primi". De la început, Domnul Hristos l-a ales pe poporul Său şi l-a 
scos din lume, i-a cerut să se despartă de aceasta şi să nu ia parte la 
lucrările neroditoare ale întunericului. Dacă Îl iubesc pe Dumnezeu 
şi îi păzesc poruncile, copiii Lui, nu vor fi prieteni cu lumea şi nu 
vor iubi plăcerile ei. Nu poate exista înţelegere între Hristos şi 
Belial.” - 1T, p. 279. 

"Naţiunea iudaică stă înaintea noastră ca un exemplu de încetare 
a îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Prin distrugerea Ierusalimului 
este reprezentată distrugerea lumii. Buzele Celui care a pronunţat 
întotdeauna binecuvântări asupra celui pocăit, care a încurajat pe 
cei săraci şi suferinzi şi care a adus bucurie celor smeriţi, a 
pronunţat un blestem asupra acelora cărora Le-a dat lumina, dar 
care nu au apreciat-o sau acceptat-o. Pentru cei care au încercat a 
evita cuvântul clar şi direct al Domnului şi au preţuit tradiţiile 
omeneşti, El a declarat că vor fi găsiţi vinovaţi de tot sângele 
profeţilor care au fost ucişi de la întemeierea lumii. “ - Manuscris 
nedatat 145. 

"Din cauza păcatelor lui Israel, blestemele despre care 
Dumnezeu a spus că vor veni asupra Templului, dacă poporul se va 
depăra de El s-au împlinit la câteva sute de ani după ce templul a 
fost construit. Dumnezeu a promis lui Solomon, că dacă va rămâne 
credincios, iar dacă poporul va asculta de poruncile Sale, acel 
templu glorios va rămâne pentru totdeauna în toată splendoarea lui, 
ca o dovadă a prosperităţii şi marilor binecuvântări date Israelului 
pentru ascultarea lor. 
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"Din cauza neascultării lui Israel de poruncile lui Dumnezeu şi a 
faptelor lor rele, Dumnezeu a îngăduit să meargă în captivitate ca 
să-i smerească şi să-i pedepsească. Înainte ca templul să fie distrus, 
Dumnezeu a făcut cunoscut câtorva dintre slujitorii Săi credincioşi 
soarta templului care a fost mândria lui Israel şi la care au privit cu 
idolatrie în timp ce păcătuiau împotriva lui Dumnezeu. El le-a 
descoperit şi captivitatea Israelului." –Spiritual Gifts, vol. 4a, pp. 
114, 115. 

 
Ierusalimul sub asediul babilonienilor 
5. În conformitate cu profeţia, ce a venit împotriva 
Ierusalimului? În ce situaţie grea au ajuns după mai multe luni 
de asediu? 2 Regi 25:1-4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dumnezeu a făcut Sionul locuinţa Sa Sfântă, bucuria întregului 
pământ. Dar, fără să ţină seama de bunătatea Lui pentru poporul 
Său ales, ei L-au uitat şi s-au rătăcit în idolatrie. Înainte de 
împrăştierea lor, avertismente repetate le-au fost trimise, "Dar ei 
n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele şi şi-au astupat urechile 
ca să n-audă. Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte 
Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor, prin 
Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta 
Domnul oştirilor s-a aprins de o mare mânie."  

"Când oamenii refuză să primească mustrări de la Domnul, dacă 
insistă să meargă împotriva poruncilor Lui, El nu îi poate feri de 
consecinţele propriilor alegeri. Dacă se pun contrar scopurilor Sale 
şi uită principiile cerului, El le permite duşmanilor lor să îi 
umilească." - The Youth's Instructor, 14 mai 1903. 

 
Căderea Regatului 
6. Deoarece nu a avut loc nici o redeşteptare spirituală şi 
reformă, ce s-a întâmplat cu regatul lui Iuda şi Templul în anul 
587-586 î.Hr.? 2 Cronici 36:17-20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Slăbiciunea lui Zedechia a fost un păcat pentru care a plătit un 
preţ îngrozitor. Vrăjmaşul a năvălit ca o avalanşă, căreia nu i s-a 
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putut rezista şi a devastat cetatea. Armatele lui Iuda au fost înfrânte 
şi obligate să se retragă în derută. Naţiunea a fost cucerită. Zedechia 
a fost luat prizonier, iar fiii lui ucişi în faţa ochilor lui. Împăratul a 
fost luat din Ierusalim şi dus departe ca rob, i-au fost scoşi ochii şi, 
după ce a ajuns la Babilon, a pierit lamentabil. Templul cel frumos, 
care timp de peste patru secole încoronase vârful muntelui Sion n-a 
fost cruţat de caldeeni…  

"Cu ocazia cuceririi finale a Ierusalimului de către 
Nebucadneţar, mulţi au scăpat de ororile asediului îndelungat 
numai pentru a pieri de sabie. Din cei care au mai rămas; unii, şi 
mai ales conducătorii preoţilor, slujitorii şi căpeteniile împăratului, 
au fost duşi la Babilon şi acolo executaţi ca trădători. Alţii au fost 
duşi captivi pentru a face muncă de rob pentru împăratul 
Babilonului şi fiii lui, "până la stăpânirea împărăţiei perşilor, ca să 
se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia.’ 
Versetele 20,21.” –Profeţi şi Regi, pp. 458-460. 

 
Promisiunea de restaurare 
7. Cât timp trebuia să rămână Iuda pustiu şi oamenii sclavii 
regelui Babilonului? Ce se va întâmpla după captivitatea 
babiloniană? 2 Cronici 36:21; Ieremia 7:23; 29:10; 33:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"...Deoarece Israel fusese poporul ales să păstreze pe pământ 
cunoaşterea lui Dumnezeu, ei au fost, chiar de la începutul 
existenţei lor ca naţiune, ţinta specială a vrăjmăşiei lui Satana, şi el 
a hotărât să determine nimicirea lor. El nu putea să le facă nici un 
rău atâta timp cât ascultau de Dumnezeu; de aceea, şi-a folosit toată 
puterea şi viclenia pentru a-i face să păcătuiască. Ademeniţi de 
ispitele sale, ei au călcat în picioare Legea lui Dumnezeu şi astfel 
au fost separaţi, rupţi de Izvorul tăriei lor şi au fost astfel lăsaţi să 
devină pradă vrăjmaşilor lor păgâni. Au fost duşi în captivitate în 
Babilon şi au rămas acolo mulţi ani. Cu toate acestea, Domnul nu 
i-a uitat. Profeţii Săi au fost trimişi la ei cu mustrări şi avertizări. 
Poporul a fost trezit să-şi vadă vinovăţia, s-a umilit înaintea lui 
Dumnezeu şi s-a întors la El cu o adevărată pocăinţă. Apoi Domnul 
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le-a trimis solii de încurajare, declarând că El îi va elibera din 
captivitate şi îi va readuce în graţia Sa."– 5T, p. 467. 

 
Pentru studiu suplimentar  
2 Regi capitolul 25; 2 Cronici 36:11-21; Ieremia capitolele 34 şi 39.  

"Cu cât trăieşte un creştin mai aproape de Dumnezeu, cu atât va 
progresa în iluminarea divină a minţii. Cu atât mai mult va înţelege 
nimicnicia lui, va discerne defectele sale de caracter şi îşi va vedea 
datoria în lumina în care Dumnezeu i-o prezintă. Cu cât se apropie 
mai mult de Isus, cu atât va înţelege propriile defecte care au scăpat 
înainte atenţiei lui şi va vedea nevoia înjosirii sale sub mâna tare a 
lui Dumnezeu. Dacă va fi ridicat, aceasta nu va fi pentru că el se 
ridică, ci pentru că Domnul la înălţat. Cu ochii aţintiţi la puritatea şi 
perfecţiunea lui Isus Hristos şi recunoscând şi ascultând de 
Dumnezeu în toate căile lui, el nu este orb faţă de căderile şi 
imperfecţiunile sale. Când comportamentul său în ochii oamenilor 
este fără cusur şi fără pată, Dumnezeu citeşte intenţiile şi scopurile 
inimii. 

"Smerenia creştină este un har minunat – antidotul la apostazia 
lui Satana, care este o ambiţie nesfântă şi orice ispită pe care acesta 
o poate inventa. Harul smereniei prin Isus Hristos va face un om 
imperfect să discearnă imperfecţiunile sale şi perfect pentru 
moştenirea sfinţilor, unde Dumnezeu este totul în toate..." – This 
Day with God, p. 16. 

 
* * * 
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13.  
Sabatul din 31 martie 2018  
 

ÎN CĂUTAREA DE INFORMAŢII ŞI O EXPLICAŢIE 
 
"La scurtă vreme după ce Daniel şi tovarăşii lui au intrat în 

slujba împăratului Babilonului, s-au petrecut evenimente care au 
făcut cunoscut unei naţiuni idolatre puterea şi credincioşia 
Dumnezeului lui Israel. Nebucadneţar a avut un vis important, prin 
care "duhul i s-a tulburat şi i-a pierit somnul". Dar cu toate că 
mintea împăratului a fost profund impresionată, i-a fost cu 
neputinţă să-şi amintească amănuntele atunci când s-a trezit.” –
Profeţi şi Regi, p. 491. 

 
1. Ce s-a întâmplat cu regele Nebucadneţar, în al doilea an al 
domniei lui – la începutul carierei? Cum a fost afectat? Daniel 
2:1-3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Pe când împăratul Nebucadneţar privea în viitor cu o presimţire 
îngrijorată, a avut un vis plin de însemnătate. Din această cauză 
duhul îi era tulburat “şi i-a pierit somnul.' Daniel 2:1. Dar cu toate 
că această vedenie de noapte a făcut o adâncă impresie asupra 
spiritului său, totuşi el nu şi-a mai putut aduce aminte visul. El a 
chemat pe astrologii şi vrăjitorii săi, şi, promiţându-le mari bogăţii 
şi onoruri, le porunci să-i spună visul şi interpretarea lui.” - 
Sfinţirea Vieţii, p. 34. 

 
Căutând ajutor la persoane necalificate 
2. Au putut magicienii, astrologii şi vrăjitorii să spună regelui 
ce a visat şi ce a însemnat visul său? Daniel 2:4-6  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Împăratul ştia că dacă ei vor putea într-adevăr să tălmăcească 
visul, atunci vor fi în stare să i-l şi spună. Domnul, prin providenţa 
Sa, dăduse lui Nebucadneţar acest vis şi a făcut ca el să-l uite, deşi 
lăsase o impresie înfricoşată asupra sufletului său. Aceasta s-a făcut 
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cu scopul de a se descoperi pretenţiile învăţaţilor din Babilon. 
Monarhul s-a mâniat aşa de tare ameninţând că toţi vor fi ucişi, 
dacă, într-un timp anumit, nu i se va face cunoscut visul.” – 
Sfinţirea vieţii, pp. 34, 35. 

 
3. După mai multe discuţii cu regele, la ce concluzie au ajuns 
înţelepţii babilonieni? Care erau consecinţele? Pe lângă vieţile 
lor, ce alte vieţi au fost în pericol? Daniel 2:10-13  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Nebucadneţar a cerut nu numai interpretarea visului, ci şi 
relatarea sa... 

"Ei [caldeenii] au declarat că cererea regelui era ceva 
nerezonabil şi o cerere mai presus de oricare alta spusă vreunui om. 
Regele a devenit furios şi a acţionat ca toţi oamenii care au o mare 
putere şi pasiunile ieşite de sub control. El a decis că fiecare dintre 
ei să fie pedepsit cu moartea şi pentru că Daniel şi tovarăşii săi erau 
socotiţi între înţelepţi, de asemenea, împărtăşeau această soartă..." – 
Sons and Daughters of God, p. 216. 

 
Căutând răspunsul la Dumnezeu  
4. Ce a făcut Daniel în faţa acestui pericol? Ce a făcut împreună 
cu tovarăşii săi prin credinţă, de îndată ce s-a întors acasă? Ce 
am fi făcut noi în această situaţie? Daniel 2:14-18.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"El este şi răsplăteşte pe cei ce-L caută. Daniel l-a căutat pe 
Domnul când a ieşit decretul să-i omoare pe toţi înţelepţii 
Babilonului pentru că nu au putut spune şi interpreta un vis pe care 
regele nu şi l-a mai amintit... 

"Daniel s-a dus la împărat şi l-a rugat să-i dea vreme pentru a 
aduce această problemă înaintea Curţii Supreme a universului de la 
a cărei decizie nu exista nici o cale de atac. Când cererea sa a fost 
aprobată, Daniel a spus toate acestea tovarăşilor săi, care s-au unit 
cu el în închinare înaintea adevăratului Dumnezeu. Problema a fost 
tratată cu seriozitate şi au cerut pe genunchi lui Dumnezeu să le dea 
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puterea şi înţelepciunea care să-i ajute în marea lor nevoie..." – 
Sons and Daughters of God, p. 216. 

"Împreună au căutat înţelepciune de la Izvorul luminii şi al 
cunoştinţei. Credinţa lor era puternică datorită cunoaşterii faptului 
că Dumnezeu îi aşezase acolo unde erau ca să împlinească lucrarea 
Sa şi să facă faţă cerinţelor datoriei. În vremurile de încercare şi de 
primejdie se îndreptaseră totdeauna către El pentru călăuzire şi 
ocrotire, iar El Se dovedise un ajutor permanent prezent. Acum cu 
smerenie, s-au supus din nou Judecătorului a tot pământul, 
rugându-L să-i izbăvească în această vreme de nevoie. Şi nu s-au 
rugat în zadar. Dumnezeul pe care-L onoraseră, acum îi onora. 
Duhul Domnului a venit peste ei şi "într-o vedenie de noapte", lui 
Daniel i s-a descoperit visul împăratului şi însemnătatea lui.” –
Profeţi şi Regi, pp. 493, 494. 

 
5. Cum a răspuns Domnului cererii copiilor Săi credincioşi? Ce 
a făcut Daniel fără a mai pierde timp? Daniel 2:19,20,24,25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Daniel, plin de Duhul lui Isus Hristos a cerut ca înţelepţii 
Babilonului să nu fie omorâţi. Urmaşii lui Hristos nu au atributele 
lui Satana, căruia îi face plăcere să facă să plângă şi să chinuie 
creaturile lui Dumnezeu. Ei au Duhul Stăpânului lor care a spus: 
"Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Căci n-am venit 
să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi." Dacă 
Daniel ar fi avut acelaşi zel religios care este atât de repede dat pe 
faţă astăzi în biserici, iar oamenii sunt conduşi de el pentru a întrista 
şi asupri pe cei care servesc lui Dumnezeu după planul lor prescris, 
ar fi spus lui Arioc: "Aceşti oameni care pretind a fi înţelepţi, îl 
înşeală pe rege. Ei nu au cunoştinţele pe care pretind să le aibă şi ar 
trebui omorâţi. Ei dezonorează pe Dumnezeul cerurilor, slujesc 
idolilor şi viaţa lor nu onorează în nici un fel pe Dumnezeu. Lasă-i 
să moară, dar du-mă înaintea regelui şi voi descoperi împăratului 
interpretarea.'" – Conflict and Courage, p. 251. 

 
Toată slava lui Dumnezeu  
6. Stând înaintea împăratului, ce a făcut clar Daniel în ceea ce 
priveşte cunoştinţele despre lucrurile ascunse? Cât de 
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important a fost pentru el să abată atenţia de la el însuşi şi să 
îndrepte toată cinstea şi slava numai lui Dumnezeu? Daniel 
2:26-28.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Iată evreul captiv, calm şi stăpân pe sine în prezenţa monarhului 
celui mai puternic imperiu din lume. Din primele sale cuvintele el a 
negat onoarea pentru sine însuşi şi a înălţat pe Dumnezeu ca sursă a 
întregii înţelepciuni. [Daniel 2:26-28]" – Conflict şi curaj, p. 250. 

 
7. Pe cine a slăvit regele ca şi cunoscător şi descoperitor al 
secretelor? Ce s-a întâmplat cu Daniel după ce a prezentat visul 
şi interpretarea acestuia? Daniel 2:46-49.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Bărbaţi promiţători în ramuri administrative ar trebui să-şi 
dezvolte şi să-şi desăvârşească talanţii printr-un studiu aprofundat şi 
instruirea cea mai deplină. Ei ar trebui să fie încurajaţi să 
frecventeze acele locuri unde, ca studenţi, să poată câştiga repede o 
cunoaştere bună a principiilor şi metodelor în probleme de afaceri. 
Nici un om de afaceri care e legat acum de lucrare nu trebuie să fie 
un novice. Dacă în vreo ramură a lucrării oamenii ar trebui să 
folosească bine ocaziile pentru a deveni înţelepţi şi capabili, aceasta 
este ramura în care oamenii îşi folosesc însuşirile pentru 
dezvoltarea Împărăţiei lui Dumnezeu în lume. Având în vedere 
faptul că trăim atât de aproape de sfârşitul istoriei pământului, ar 
trebui să se dea pe faţă o cât mai desăvârşită lucrare, mai multă şi 
atentă aşteptare, veghere, rugăciune şi lucrare. Instrumentul 
omenesc ar trebui să se străduiască să ajungă la desăvârşire, pentru 
ca să fie un creştin ideal, desăvârşit în Hristos Isus. 

"... Aceia care lucrează în ramuri administrative ar trebui să ia 
toate măsurile de precauţie, pentru a nu greşi datorită folosirii unor 
principii sau metode greşite. Raportul vieţii lor ar putea să fie ca 
acela al lui Daniel la curtea Babilonului. Când lucrările lui 
administrative erau supuse celei mai amănunţite cercetări, nu se 
putea găsi nici o greşeală. Raportul vieţii sale, aşa incomplet cum 
este, cuprinde lecţii vrednice de a fi studiate. El descoperă faptul că 
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un bărbat de afaceri nu e în mod necesar un om intrigant şi viclean. 
El poate fi un om instruit de Dumnezeu la fiecare pas.” - 7T, p. 248. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Daniel a fost un om al rugăciunii şi Dumnezeu i-a dat 
înţelepciune şi statornicie să reziste fiecărei influenţe care a 
conspirat pentru a-l atrage în cursa intemperanţei. Chiar şi în 
tinereţea lui a fost un gigant al principiilor morale prin tăria Celui 
Atotputernic….” – My Life Today, p. 20. 

"În analele istoriei omenirii, creşterea naţiunilor, ridicarea şi 
căderea imperiilor apar ca şi când ar depinde de vitejia şi voinţa 
omului; cursul pe care îl iau evenimentele pare, într-o mare măsură 
a fi determinat de puterea, ambiţia sau de capriciul lui. Dar în 
Cuvântul lui Dumnezeu vălul este dat la o parte şi vedem mai sus, 
dincolo, şi, prin acţiunile şi contra acţiunile interesului, puterii şi 
pasiunilor, mijloacele Celui Atotputernic care în linişte, cu răbdare 
îndeplineşte sfaturile voinţei Sale.” –Profeţi şi Regi, pp. 499, 500. 

 
* * * 
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14.  
Sabatul din 7 aprilie 2018 
 

PUŞI LA PROBĂ 
 
"Din timp în timp eroii credinţei şi-au demonstrat credincioşia 

faţă de Dumnezeu şi de aceea au ieşit în evidenţă înaintea lumii 
pentru ca lumina lor să strălucească celor din întuneric. Daniel şi 
cei trei tovarăşi ai săi sunt exemple ilustre de eroism creştin... Din 
experienţa lor la curtea Babilonului putem învăţa ce va face 
Dumnezeu pentru cei care-L servesc din toată inima."– My Life 
Today, p. 68. 

 
O reprezentare a mândriei omeneşti 
1. Având biruinţe şi măreţie, ce a poruncit regele Nebucadneţar 
să fie construit şi ridicat în câmpia Dura? Pe cine a invitat la 
dedicare? Daniel 3:1, 2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"În locul legilor lui Dumnezeu sunt înălţate legile omului 
păcatului – legi care trebuie primite şi considerate asemenea 
minunatei imagini de aur a lui Nebucadneţar de către babilonieni. 
Făcând această imagine, Nebucadneţar a poruncit ca aceasta să 
primească închinarea universală de la toţi: mici şi mari, bogaţi şi 
săraci, slobozi şi robi.” –(Manuscript 24, 1891) Manuscript 
Releases, vol. 19, p. 243. 

"Nebucadneţar a poruncit ca din tezaurul său bogat să se facă un 
chip mare de aur, asemănător în trăsăturile generale cu acela pe 
care-l văzuse în vedenie, cu excepţia materialului din care era făcut. 
Obişnuiţi cu reprezentările măreţe ale zeităţilor lor păgâne, 
caldeenii nu făcuseră niciodată mai înainte o statuie atât de 
impresionantă şi maiestuoasă ca această statuie strălucitoare de 
şaizeci de coţi înălţime şi şase coţi grosime. Şi nu este surprinzător 
că, într-o ţară în care închinarea idolatră avea o răspândire generală, 
chipul frumos şi scump din câmpia Dura, reprezentând slava 
Babilonului, puterea şi măreţia lui, să fie consacrat ca obiect de 
închinare. S-au luat măsuri în acest scop şi un decret a fost dat ca în 
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ziua dedicării, toţi să-şi dovedească loialitatea supremă faţă de 
puterea Babilonului, plecându-se înaintea chipului.” - Profeţi şi 
Regi, p. 505, 506. 
 
2. Ce poruncă a dat regele tuturor celor prezenţi? În 
consecinţă, ce au făcut reprezentanţii naţiunilor când a început 
muzica? Daniel 3:4-7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"O probă severă a venit... asupra acestor tineri când 
Nebucadneţar a dat o poruncă tuturor slujitorilor regatului să se 
adune la dedicarea marelui chip, iar la sunetul instrumentelor 
muzicale să se plece şi să se închine lui. Dacă vreunul nu împlinea 
acest lucru, era aruncat imediat în mijlocul unui cuptor de foc. 
Închinarea la acest chip a fost provocată de înţelepţii Babilonului cu 
scopul de a-i face pe tinerii evrei să se alăture închinării lor idolatre. 
Ei erau cântăreţi renumiţi şi haldeii vroiau să uite de Dumnezeul lor 
şi să accepte închinarea la idolii babilonieni.” –My Life Today, 68. 
 
Ascultare credincioasă de Dumnezeu 
3. Dintre toţi reprezentanţii şi demnitarii prezenţi, cine au fost 
singurii care nu s-au închinat imaginii de aur? Ce acuzaţie au 
adus imediat unii oficiali împotriva celor trei tineri evrei 
credincioşi? Daniel 3:8-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“"A sosit şi ziua când, la sunetul muzicii, vasta companie care s-
a adunat la porunca regelui "s-au aruncat cu faţa la pământ şi s-au 
închinat chipului din aur ." Dar aceşti tineri credincioşi nu s-au 
plecat...” –My Life Today, p. 68. 

"În ziua aceea memorabilă, puterile întunericului păreau că au 
câştigat o biruinţă categorică; se intenţiona ca închinarea la chipul 
de aur să devină legată permanent de formele de idolatrie instituite 
şi recunoscută ca religie de stat a ţării. Satana nădăjduia prin 
aceasta să înfrângă planul lui Dumnezeu de a face prin prezenţa 
Israelului captiv în Babilon un mijloc de binecuvântare pentru toate 
popoarele păgânătăţii. 
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"Dar Dumnezeu hotărâse altfel. Nu toţi şi-au plecat genunchiul 
în faţa simbolului idolatru al puterii omeneşti. În mijlocul mulţimii 
de închinători erau trei bărbaţi care s-au hotărât categoric să nu 
necinstească în felul acesta pe Dumnezeul cerului. Dumnezeul lor 
era Împăratul împăraţilor şi Domnul Domnilor; ei nu-şi vor pleca 
genunchiul înaintea nici unei alte fiinţe.” - Profeţi şi Regi, p. 506. 

 
4. Cum a reacţionat regele? Chemaţi în faţa suveranului furios, 
ce au răspuns tinerii evrei? Daniel 3:13,14,16-18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Când cei trei evrei stăteau înaintea împăratului, el era convins 
că ei posedă ceva pe care ceilalţi înţelepţi din împărăţia lui nu-l 
posedă. Ei fuseseră credincioşi în îndeplinirea oricărei îndatoriri. El 
le va da o altă ocazie. Dacă îşi vor arăta bunăvoinţa de a se uni cu 
mulţimea în adorarea chipului, va fi bine pentru ei; "dar dacă nu vă 
veţi închina", a adăugat el, "veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui 
cuptor aprins". Apoi cu mâna îndreptată în sus ca sfidare a întrebat: 
"Care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?"… 

"Din istoria părinţilor lor ei învăţaseră că neascultarea de 
Dumnezeu este urmată de dezonoare, dezastru şi moarte şi că frica 
de Domnul este începutul înţelepciunii, temelia oricărei prosperităţi 
adevărate.... Credinţa lor s-a întărit atunci când au declarat că 
Dumnezeu va fi proslăvit prin eliberarea lor, şi cu asigurarea 
biruitoare născută din încrederea deplină în Dumnezeu au adăugat: 
"Şi chiar dacă nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji 
dumnezeilor tăi, şi nici nu ne vom închina chipului de aur, pe care 
l-ai înălţat!" - Profeţi şi Regi, pp. 507, 508. 

 
5. Plin de mânie, ce a poruncit domnitorul? Ce s-a întâmplat cu 
cei trei bărbaţi credincioşi? Daniel 3:19-22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Când împăratul a văzut că voia lui nu era primită ca voia lui 
Dumnezeu, „s-a umplut de mânie” şi înfăţişarea lui s-a schimbat 
împotriva acestor oameni. Atribute satanice făceau ca faţa lui să 
apară ca faţa unui demon, şi cu toată forţa pe care o putea avea, a 
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ordonat să fie încins cuptorul de şapte ori mai tare decât era de 
obicei şi a poruncit ca oamenii cei mai puternici să îi lege pe tineri 
şi să-i arunce în cuptor. El îşi dădea seama că se cerea o putere mai 
mare decât cea obişnuită pentru a se ocupa de aceşti nobili oameni. 
Mintea lui era puternic impresionată că ceva neobişnuit avea să se 
interpună în favoarea lor, şi oamenilor lui celor mai tari li s-a 
poruncit să se ocupe de ei."– Signs of the Times, May 6, 1897. 

 
Protejaţi şi apăraţi în mod miraculos 
6. Ce a văzut regele Nebucadneţar? Daniel 3:23-27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Aceşti evrei credincioşi posedau o mare capacitate naturală şi 
cultură intelectuală şi ocupau o înaltă poziţie de onoare; dar toate 
aceste avantaje nu i-au făcut să-L uite pe Dumnezeu. Toate puterile 
lor erau supuse influenţei sfinţitoare a harului divin. Prin pilda lor 
evlavioasă, prin integritatea lor neclintită, ei aduceau laudă Aceluia 
care i-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată. În minunata 
lor izbăvire, puterea şi maiestatea lui Dumnezeu s-a desfăşurat 
înaintea acelei mari mulţimi. Isus S-a aşezat alături de ei în cuptorul 
cu foc şi prin slava prezenţei Sale a convins pe mândrul împărat al 
Babilonului că nu putea fi altcineva decât Fiul lui Dumnezeu. 
Lumina cerească luminase de la Daniel şi tovarăşii lui, până când 
toţi asociaţii lor au înţeles credinţa care înnobila viaţa lor şi 
înfrumuseţa caracterul lor.” –(Review and Herald, February 1, 
1881) My Life Today, p. 256. 

 
7. Cum a fost recompensată credincioşia celor trei tovarăşi? 
Cine a fost onorat în această experienţă? Ce experienţe similare 
putem avea şi noi? Daniel 3:28-30.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"În eliberarea lor minunată a fost demonstrată înaintea acelei 
vaste adunări puterea şi maiestatea lui Dumnezeu. Isus S-a aşezat 
alături de ei în cuptorul cu foc şi prin slava prezenţei Sale a convins 
pe mândrul împărat al Babilonului că nu putea fi altcineva decât 
Fiul lui Dumnezeu. Lumina cerului a strălucit de la Daniel şi 
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tovarăşii lui până când toţi colegii lor au înţeles credinţa care a 
înnobilat viaţa lor şi a împodobit caracterele lor. Prin eliberarea 
slujitorilor Săi credincioşi Domnul declară că va apăra pe cei 
asupriţi şi că va răsturna toate puterile pământeşti care ar încălca 
autoritatea lui Dumnezeu din cer."– Reflecting Christ, p. 88. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Ce lecţie este dată aici celui temător, ezitant şi fricos în cauza 
lui Dumnezeu! Ce încurajare pentru cei care nu vor da înapoi de la 
datorie în faţa ameninţării sau a pericolului! Aceste caractere 
credincioase, statornice, exemplifică sfinţirea, în timp ce nu au nici 
un gând de a-şi însuşi vreo onoare. Cantitatea de bine care poate fi 
făcută de creştinii relativ necunoscuţi, dar devotaţi, nu poate fi 
estimată până când nu se fac cunoscute registrele vieţii, atunci când 
va avea loc judecata şi cărţile vor fi deschise. 

"Hristos îşi identifică interesul Său cu această clasă. El nu se 
ruşinează să le spună fraţi. Ar trebui să existe sute acolo unde există 
acum unul printre noi, atât de strâns legaţi de Dumnezeu, cu viaţa în 
strânsă ascultare de a Lui încât să fie lumini strălucitoare, sfinţiţi în 
întregime în suflet, trup şi duh."– Reflecting Christ, p. 88. 

 
* * * 

 



pentru Semestrul I, 2018 77 

15.  
Sabatul din 14 aprilie 2018 
 

SCRIEREA DE MÂNĂ PE PERETE 
 
Cum au fost pedepsiţi cei din vechime care şi-au bătut joc de 

ceea ce Dumnezeu a ales ca sfânt pentru El? Belşaţar şi cei o mie de 
mai mari ai lui au profanat vasele de aur ale lui Iehova şi au adus 
închinare idolilor Babilonului. Dar Dumnezeu, pe care el L-a sfidat, 
era martor al acestei scene nesfinte. În mijlocul bucuriei lor 
profanatoare, o mână din care nu curgea sânge a scris nişte litere 
misterioase pe zidul palatului. Plin de groază, împăratul şi curtenii 
lui şi-au auzit pronunţată sentinţa de către slujitorul Celui Prea 
Înalt.” –5T, p. 244. 

 
Orgia profanatoare şi consecinţele sale 
1. Ce mare eveniment a organizat Belşaţar, ultimul rege al 
Babilonului? Cui i s-a adus onoare şi la ce s-au închinat atunci 
când el şi oamenii săi au băut vin din vasele sfinte ale Templului 
lui Dumnezeu? Daniel 5:1-4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu pune ticăloşia Babilonului pe seama lăcomiei şi 
beţiei lui.” – 3T, p. 162.2. 

“Nu mă voi referi la această istorisire în continuare, dar vă cer 
tuturor, în fiecare oraş, în fiecare localitate, în fiecare cămin, cer 
fiecărei persoane să studieze învăţătura acestui pasaj din Scriptură, 
păstrând în minte cuvintele inspiraţiei: “Cel ce crede că stă în 
picioare, să ia seama să nu cadă”. Aici este prezentată singura 
alegere posibilă pe care o aduce în atenţia noastră Cuvântul lui 
Dumnezeu. În cele din urmă, vor fi primiţi doar cei care aleg să 
asculte. Nicio presupoziţie nu poate fi mai periculoasă, decât aceea 
care îi încurajează pe oameni să se aventureze pe terenul satisfacerii 
eului. În lumina acestei avertizări solemne din partea lui 
Dumnezeu, oare nu ar trebui taţii şi mamele să ia aminte? Nu ar 
trebui ei să-şi prevină copiii cu credincioşie cu privire la pericolele 
care apar neîncetat, urmărind să-i îndepărteze de Dumnezeu? Mulţi 
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le îngăduie tinerilor să participe la întruniri dedicate plăcerii, 
crezând că amuzamentul este esenţial pentru sănătate şi fericire, dar 
cât de mari sunt pericolele aflate pe acea cale! Cu cât dorinţa pentru 
plăceri este satisfăcută mai mult, cu atât aceasta se dezvoltă şi 
devine mai puternică. Experienţa vieţii lor este formată în mare 
parte din satisfacerea eului prin amuzamente. Dumnezeu ne 
avertizează să fim precauţi. “Cel care crede că stă în picioare, să ia 
seama să nu cadă.’” –Mărturii pentru pastori şi slujitorii 
Evangheliei, p. 103. 

 
2. Ce a apărut brusc pe peretele din sala de banchet? Cum a 
reacţionat împăratul şi mai marii lui? Daniel 5:5-9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Un Veghetor care nu era recunoscut, dar a cărui prezenţă era o 
putere de osândire, a privit la această scenă de profanare. Curând 
Oaspetele nevăzut şi neinvitat Şi-a făcut simţită prezenţa. În 
momentul când orgia era în toi, o mână de o paloare mortală s-a 
ivit, şi a scris cuvinte de osândă pe zidul sălii de petrecere. Cuvinte 
arzând urmau mişcările mâinii: „Mene, Mene, Tekel, Ufarsin” a 
fost scris în litere de flăcări. Puţine au fost literele trasate de mână 
pe zidul din faţa împăratului, dar ele arătau că puterea lui 
Dumnezeu era acolo. 

“Belşaţar a fost îngrozit. Conştiinţa i s-a trezit. Teama şi 
presentimentul care totdeauna vin pe urma celui vinovat, l-au 
apucat. Când Dumnezeu îi face pe oameni să se teamă, ei nu pot 
ascunde intensitatea groazei lor. Alarma s-a întins printre marii 
bărbaţi ai împărăţiei. Lipsa lor de respect hulitoare faţă de cele 
sfinte s-a schimbat într-o clipă. O groază furioasă a biruit orice 
stăpânire de sine… 

“În zadar încerca regele să citească literele arzătoare. Găsise o 
putere prea tare faţă de el. Nu putea să citească scrierea.” –The 
Youth’s Instructor, May 19, 1898. 

 
Sfatul înţelept al Reginei 
3. Pe cine a indicat regina a fi chemat când înţelepţii babilonieni 
nu au putut citi scrierea? Ce frumoasă mărturie a dat despre 
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Daniel? Daniel 5:10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Daniel L-a iubit, s-a temut şi a ascultat de Dumnezeu. Totuşi, el 
n-a fugit departe de lume pentru a evita influenţa ei stricăcioasă. În 
providenţa lui Dumnezeu, el trebuia să fie în lume, dar nu din lume. 
Cu toate ispitirile şi fascinaţiile vieţii de curte care îl înconjurau, 
sufletul i-a rămas integru, ca o stâncă în aderarea lui la principii. El 
a făcut din Dumnezeu tăria lui şi n-a fost părăsit de El în timpul 
celei mai mari încercări."– 4T, p. 569, 570. 

 
4. Ce a spus regele Belşaţar lui Daniel înaintea acestei adunări 
mari? Ce promisiune i-a făcut regele profetului dacă putea citi 
şi explica scrierea misterioasă? Daniel 5:13-16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Cei care Îl cunosc pe Isus Hristos ca Mântuitor al lor personal 
au privilegiul de a fi educaţi şi instruiţi într-o şcoală mai mare decât 
cea a oamenilor şi îndrumaţi de o înţelepciune mai mare decât cea a 
fiinţelor limitate. Ei pot veni sub îndrumarea celui mai mare 
Profesor pe care lumea l-a avut vreodată şi pot primi aceleaşi 
cunoştinţe pe care le-a dat lui Daniel. Cei umili cu inima, cei care 
simt nevoia de o înţelepciune mai mare şi nu se bazează pe propria 
judecată finită, ci caută cu sinceritate să cunoască voia lui 
Dumnezeu, pot scoate de la Sursa a toate cunoştinţele şi pot obţine 
har, discreţie, prudenţă şi judecată. Ei îşi vor da seama de 
împlinirea promisiunii cuvântului lui Dumnezeu: ‘Descoperirea 
cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. ’ Psalmii 
119:130.” –That I May Know Him, p. 126. 

 
Lecţii spirituale din trecut 
5. A fost Daniel impresionat de promisiunile şi cadourile 
regelui? Referindu-se la regele Nebucadneţar, ce a reamintit 
Daniel regelui? Cine conduce împărăţiile oamenilor? Daniel 
5:17-21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Înaintea acelei gloate îngrozite, Daniel, fără să fie impresionat 
de făgăduinţele împăratului, a stat într-o demnitate liniştită ca 
slujitor al Celui Prea Înalt, nu ca să spună cuvinte linguşitoare, ci ca 
să interpreteze solia nenorocirii. [Daniel 5:15 citat] 

“Mai întâi proorocul i-a reamintit lui Belşaţar lucrurile pe care el 
le cunoştea, dar care nu-l învăţaseră lecţia umilinţei care l-ar fi 
putut salva. A vorbit despre păcatul lui Nebucadneţar şi despre 
căderea lui, precum şi despre procedeele lui Dumnezeu cu el - 
stăpânirea şi slava date lui, judecata divină pentru mândria sa şi ca 
urmare, recunoaşterea milei şi puterii Dumnezeului lui Israel; iar 
după aceea, prin cuvinte curajoase şi apăsate a mustrat pe Belşaţar 
pentru marea lui nelegiuire. El i-a pus împăratului înainte păcatul, 
arătându-i lecţiile pe care ar fi trebuit să le înveţe dar nu le-a 
învăţat. Belşaţar nu învăţase din experienţele bunicului său şi nici 
nu luase aminte la avertismentele cu privire la evenimentele atât de 
semnificative pentru el. Ocazia cunoaşterii şi ascultării de 
Dumnezeul cel adevărat îi fusese dată, dar nu pusese la inimă şi era 
pe punctul de a recolta urmările răzvrătirii lui.” Profeţi şi Regi, 529. 

 
6. A învăţat Belşaţar ceva din lecţiile pe care Domnul le-a dat 
bunicului său, regele Nebucadneţar? Care a fost scopul scrierii 
de pe perete? Daniel 5:22-24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mi-a fost arătat ce este omul fără cunoaşterea voinţei lui 
Dumnezeu. Păcate şi nelegiuire umplu măsura vieţii. Dar când 
Duhul lui Dumnezeu îi descoperă deplina însemnătate a Legii, ce 
schimbare are loc în inima lui! Ca şi Belşaţar, el citeşte conştient 
scrierea de mână a Celui Atotputernic şi condamnarea pune 
stăpânire pe suflet. Tunetele Cuvântului lui Dumnezeu îl trezesc din 
letargie şi el cere îndurare în Numele lui Isus. Şi Dumnezeu ascultă 
totdeauna cu o ureche binevoitoare acea cerere umilă. El niciodată 
nu îl îndepărtează fără mângâiere pe cel care se căieşte.” – 4T, 14. 

 
Sfârşitul banchetului şi a vieţii regelui 
7. Ce a făcut posibil ca Daniel să citească şi să explice scrierea 
de mână misterioasă? Cum ne-am simţi dacă am vedea că 
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Domnul anunţă şi execută o hotărâre similară unui prieten sau 
unei rude? Daniel 5:25-31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pe când era încă în sala de petrecere, înconjurat de cei a căror 
soartă fusese sigilată, împăratul a fost informat de un sol că "cetatea 
este luată" de vrăjmaş, deşi el se simţise aşa de sigur în faţa 
planurilor acestuia; "că trecătorile sunt luate... iar oamenii de război 
îngroziţi" (vers. 31.32). Chiar în timpul când el şi nobilii săi beau 
din vasele sfinte ale lui Iehova şi-i lăudau pe zeii lor de argint şi de 
aur, mezii şi perşii, care abătuseră Eufratul de pe albia lui, înaintau 
în inima cetăţii nepăzite. Armata lui Cir era acum sub zidurile 
palatului; cetatea era plină de soldaţi ai vrăjmaşului "ca nişte 
lăcuste ' (vers. 14), şi strigătele lor triumfătoare puteau fi auzite mai 
presus de strigătele disperate ale petrecăreţilor îngroziţi. 

“‘Dar chiar în noaptea aceea, Belşaţar, împăratul haldeilor, a fost 
omorât", şi un monarh străin s-a aşezat pe tron. 

"Proorocii evrei vorbiseră lămurit cu privire la felul în care avea 
să cadă Babilonul. Când Dumnezeu le descoperise în vedenie 
evenimentele viitorului, ei exclamaseră: Cum s-a luat Şeşacul! Cum 
a fost cucerit acela a cărui slavă umplea tot pământul! Cum a fost 
nimicit Babilonul din mijlocul neamurilor! "Cum s-a rupt şi s-a 
sfărâmat ciocanul întregului pământ! Babilonul este nimicit în 
mijlocul neamurilor!... De strigătul luării Babilonului se cutremură 
pământul, şi se aude un strigăt de durere printre neamuri’” –Profeţi 
şi Regi, pp. 531, 532. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Biserica nu se poate măsura pe sine cu lumea, nici cu părerile 
oamenilor şi nici cu ceea ce a fost ea cândva. Credinţa şi poziţia ei 
în lume, aşa cum sunt ele acum, trebuie să fie comparate cu ceea ce 
ar fi trebuit să fie dacă mersul ei ar fi fost continuu înainte şi în sus. 
Biserica va fi cântărită în cântarul sanctuarului. Dacă, deci, 
caracterul ei moral şi starea ei spirituală nu vor corespunde cu 
favoarea şi binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra 
ei, ea va fi găsită cu lipsă. Lumina a strălucit în mod clar şi 
categoric pe cărarea ei, iar lumina de la 1882 îi cere să dea 
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socoteală. Dacă talentele ei nu s-au dezvoltat, dacă roadele nu sunt 
desăvârşite înaintea lui Dumnezeu, dacă lumina ei a devenit 
întuneric, într-adevăr, va fi găsită cu lipsă. Noi nu vedem în ce stare 
suntem aşa cum ne vede Dumnezeu. Vedem, dar nu înţelegem; 
auzim, dar nu pricepem; şi ne oprim, ne odihnim, fără să fim 
interesaţi dacă stâlpul de nor ziua şi stâlpul de foc noaptea stau 
deasupra sanctuarului nostru. Noi mărturisim că Îl cunoaştem pe 
Dumnezeu şi credem adevărul, dar, în faptele noastre, noi negăm 
acest lucru. Faptele noastre sunt în mod direct împotriva principiilor 
adevărului şi neprihănirii, de care mărturisim că suntem guvernaţi.” 
– 5T, pp. 83, 84. 

* * * 
 

16.  
Sabatul din 21 aprilie 2018 
 

O ÎNCERCARE GREA 
 
“Despre Daniel ni se spune că în toate acţiunile lui, atunci când a 

fost supus unei cercetări amănunţite, nu s-a găsit la el nici chiar o 
singură greşeală. El a fost un exemplu a ceea ce trebuie să fie orice 
om de afaceri. Istoria vieţii sale ne arată ce poate fi realizat de către 
cineva care-şi consacră puterile minţii, ale oaselor şi muşchilor săi, 
ale inimii şi ale întregii lui vieţi, în slujba lui Dumnezeu."– Pildele 
Domnului Hristos, p. 350. 

 
1. Ce poziţie proeminentă i-a fost acordată lui Daniel în 
guvernul persan? Cum a fost considerat acest lucru de ceilalţi 
dregători din regat? Daniel 6:1-4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Bărbaţii promiţători în ramuri administrative ar trebui să-şi 
dezvolte şi să-şi desăvârşească talanţii printr-un studiu aprofundat şi 
instruirea cea mai deplină. Ei ar trebui să fie încurajaţi să 
frecventeze acele locuri unde, ca studenţi, să poată câştiga repede o 
cunoaştere bună a principiilor şi metodelor în probleme de afaceri. 
Nici un om de afaceri care e legat acum de lucrare nu trebuie să fie 
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un novice. Dacă în vreo ramură a lucrării oamenii ar trebui să 
folosească bine ocaziile pentru a deveni înţelepţi şi capabili, aceasta 
este ramura în care oamenii îşi folosesc însuşirile pentru 
dezvoltarea Împărăţiei lui Dumnezeu în lume. Având în vedere 
faptul că trăim atât de aproape de sfârşitul istoriei pământului, ar 
trebui să se dea pe faţă o cât mai desăvârşită lucrare, mai multă şi 
atentă aşteptare, veghere, rugăciune şi lucrare. Instrumentul 
omenesc ar trebui să se străduiască să ajungă la desăvârşire, pentru 
ca să fie un creştin ideal, desăvârşit în Hristos Isus." - 7T, p. 248. 

 
Planificarea unei capcane 
2. Ce au încercat căpeteniile şi dregătorii să caute la Daniel 
pentru a-l denigra? Ce propunere au făcut şi au prezentat 
regelui Darius? Daniel 6:5-8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Harul transformator al lui Dumnezeu a fost vizibil în robul Lui, 
iar el a pledat serios pentru viaţa oamenilor care ulterior, în mod 
secret, pe ascuns au făcut planuri prin care au crezut că pun capăt 
vieţii lui Daniel. Aceşti oameni au devenit geloşi pe Daniel pentru 
că el a găsit favoare înaintea regilor şi nobililor şi a fost onorat ca 
cel mai mare om din Babilon."– Conflict and Courage, p. 251. 

 
Credincios în ciuda decretului 
3. Ce au făcut oamenii îndată ce regele a semnat Decretul 
propus de ei? Pe lângă obţinerea aprobării legii, ce altceva au 
făcut ca să se asigure de moartea lui Daniel? Daniel 6:9-13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dar înainte de a aştepta acest ajutor, trebuie să faci ceea ce poţi 
din partea ta. Veghează şi roagă-te. Rugăciunile tale să fie 
înflăcărate. Rugăciunea inimii tale să fie „Nu Te voi lăsa să pleci 
până nu mă vei binecuvânta.” Rezervă-ţi un timp, un timp special 
pentru rugăciune cel puţin de trei ori pe zi. Dimineaţa, la prânz şi 
seara Daniel se ruga lui Dumnezeu, fără a ţine seama de Decretul 
regelui şi teama de groapa cu lei. Lui nu i-a fost ruşine sau teamă să 
se roage, ci s-a rugat de trei ori pe zi cu fereastra deschisă. A uitat 
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Dumnezeu de slujitorul Său credincios când a fost aruncat în groapa 
cu lei? O, nu. El a fost cu el acolo toată noaptea. El a închis gurile 
leilor înfometaţi şi ei nu l-au rănit pe omul rugăciunii lui 
Dumnezeu."– (The Youth’s Instructor, October 1, 1855) Lift Him 
Up, p. 368. 

 
4. Ce a făcut regele în încercarea eliberării profetului de la 
moarte, dându-şi seama de motivele oamenilor şi fiind conştient 
de nevinovăţia lui Daniel? Ce cuvinte minunate de credinţă a 
exprimat monarhul lui Daniel având în vedere ceea ce se va 
întâmpla? Daniel 6:14-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cei care sunt în strânsă legătură cu Dumnezeu pot să nu fie 
prosperi în lucrurile acestei vieţi; ei pot fi adesea greu încercaţi şi 
năpăstuiţi. Iosif a fost calomniat şi persecutat pentru că şi-a păstrat 
virtutea şi integritatea. David, acel mesager ales de Dumnezeu, a 
fost urmărit ca o fiară de pradă de către vrăjmaşii lui păcătoşi. 
Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, pentru că a fost credincios şi 
neclintit în supunerea lui faţă de Dumnezeu. Iov a fost deposedat de 
averile lumeşti şi atât de năpăstuit în trupul lui, încât a fost privit cu 
dezgust de rude şi prieteni; totuşi, el şi-a păstrat integritatea şi 
credincioşia faţă de Dumnezeu. Ieremia avea să rostească cuvintele 
pe care le-a pus Dumnezeu în gura lui, şi mărturia lui lăuntrică i-a 
înfuriat în aşa măsură pe împărat şi pe prinţi, încât a fost aruncat 
într-o groapă dezgustătoare. Ştefan a fost omorât cu pietre pentru că 
voia să predice pe Hristos, şi pe El răstignit. Pavel a fost întemniţat, 
bătut cu bastoane, cu pietre şi, în cele din urmă, condamnat la 
moarte pentru că a fost un mesager credincios în ducerea 
Evangheliei la neamuri. Ioan cel iubit a fost exilat pe insula Patmos 
'din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui 
Isus Hristos.’” – 4T, p. 525. 

 
Recompensa speranţei şi a credinţei 
5. După ce a petrecut noaptea fără să doarmă, cu o inima grea 
şi fără să mănânce, unde s-a dus regele Dariu dis-de-dimineaţă? 
Ce plângere i-a adresat lui Daniel? Daniel 6:18-20. 



pentru Semestrul I, 2018 85 

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

"Dar a încetat Daniel să se roage pentru că acest decret a fost pus 
în vigoare? Nu, tocmai acum avea nevoie să se roage... Daniel nu a 
căutat să ascundă credicioşia sa faţă de Dumnezeu. El nu s-a rugat 
în inima lui, ci cu vocea sa, tare, cu fereastra deschisă spre 
Ierusalim, a înălţat cererile lui la cer. Atunci duşmanii săi au adus 
plângerea lor înaintea regelui, iar Daniel a fost aruncat în groapa cu 
lei. Dar Fiul lui Dumnezeu a fost acolo... [Daniel 6:19-22 citat în 
parte.]" Our High Calling, p. 357. 

 
6. Cum a reacţionat împăratul când a auzit vocea lui Daniel? 
Ce poruncă a dat imediat? Daniel 6:21-24.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu nu îşi vor alege ca prieteni 
pe vrăjmaşii lui Dumnezeu. S-a pus întrebarea: "Să-i ajutăm pe cei 
necredincioşi şi să-i iubim pe cei care Îl urăsc pe Domnul?" 
Preferaţi voi să vă asociaţi cu cei nereligioşi şi cei necredincioşi, şi 
nu cu cei ce ascultă de poruncile lui Dumnezeu? Preferaţi să vă 
despărţiţi de cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi să vă aşezaţi cât mai 
departe de sursa de lumină? Voi doriţi să menţineţi în biserică o 
atmosferă de curăţie şi credinţă şi să formaţi nişte caractere bazate 
pe principii, precum lemnul cel tare. Creştinii nu aleg şi nici nu 
cultivă societatea celor necreştini. Dacă Domnul v-a dat o anumită 
menire în lume, ca şi Iosif şi Daniel, atunci vă veţi ţine tare în 
mijlocul ispitelor. Însă în lumea noastră nu veţi găsi niciodată un 
loc unde să fie prea multă lumină. Atunci, cât este de primejdios să 
alegeţi asocierea cu aceia care iubesc întunericul mai mult decât 
lumina, dar nu vor să vină la lumină, ca să nu le fie mustrate 
faptele.” –(Review and Herald, January 16, 1894) Fundamentals of 
Christian Education, pp. 295, 296. 

 
7. Ce decret a dat regele Dariu după ce a fost martor la această 
minune? În loc ca viaţa şi influenţa lui să fie distruse, ce s-a 
întâmplat cu Daniel în timpul domniilor lui Dariu şi Cir? 
Daniel 6:25-28. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Înaintea mea a fost prezentat cazul lui Daniel. Deşi el a fost un 
om cu aceleaşi pasiuni ca şi noi, pana inspirată îl prezintă ca pe un 
caracter fără cusur. Viaţa lui ne este dată ca un strălucit exemplu de 
ceea ce poate deveni omul, chiar în această viaţă, dacă vrea să-L 
facă pe Dumnezeu tăria lui şi să folosească ocaziile şi privilegiile 
care-i sunt la îndemână. Daniel a fost un intelectual de o largă 
cuprindere; totuşi, el căuta continuu să-şi îmbogăţească 
cunoştinţele. Alţi tineri au avut aceleaşi avantaje, dar nu şi-au 
concentrat - aşa ca el - toate energiile să caute înţelepciunea - 
cunoaşterea de Dumnezeu, aşa cum este descoperită în Cuvântul şi 
lucrările Lui. Deşi Daniel a fost unul dintre bărbaţii cei mari ai 
lumii, el n-a fost mândru şi nici îngâmfat. El simţea nevoia de 
reînviorare a sufletului prin rugăciune şi fiecare zi îl găsea în 
rugăciune serioasă înaintea lui Dumnezeu. El n-avea să fie lipsit de 
acest privilegiu chiar când a fost deschisă o groapă cu lei spre a-l 
primi, dacă mai continua să se roage.” – 4T, p. 569. 

 
Întrebări personale 
Ce puteţi spune despre viaţa, credincioşia şi ţinta lui Daniel? 
Ce sursă de inspiraţie puteţi găsi în viaţa lui? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Pentru studiu suplimentar 

“Daniel a fost credincios, nobil şi generos. În timp ce era doritor 
să fie în pace cu toţi oamenii, el n-avea să permită nici unei puteri 
să-l abată de pe calea datoriei. El era dispus să asculte de cei care 
aveau autoritate asupra lui, în măsura în care putea s-o facă, fiind 
consecvent adevărului şi dreptăţii. Chiar împăraţi şi decrete nu l-au 
putut face să se abată de la credincioşia lui faţă de Împăratul 
împăraţilor. Daniel a fost în vârstă de numai optsprezece ani când a 
fost adus la curtea păgână în slujba împăratului Babilonului şi din 
cauza tinereţii lui, rezistenţa lui nobilă faţă de rău şi aderarea sa 
statornică faţă de dreptate sunt cu atât mai admirabile. Exemplul lui 
cel nobil ar trebui să aducă tărie celor încercaţi şi ispitiţi chiar şi în 
timpul de acum.” – 4T, pp. 569, 570. 
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17. 
Sabatul din 28 aprilie 2018 
 

HAMAN ÎMPOTRIVA LUI MARDOHEU 
 
“Marea majoritate a izraeliţilor aleseră să rămână mai degrabă în 

ţara robiei decât să suporte greutăţile călătoriei cu reîntoarcerea şi 
restaurarea cetăţilor şi caselor lor pustiite. 

“Au trecut mai mult de zece ani, când al doilea decret, aproape 
tot atât de favorabil ca şi primul, a fost emis de Dariu Histaspe, 
monarhul care conducea pe atunci. În felul acesta, Dumnezeu, în 
îndurarea Sa, a oferit o altă ocazie iudeilor din Împărăţia medo-
persană să se reîntoarcă în ţara părinţilor lor. Domnul a prevăzut 
vremurile grele, care aveau să urmeze în timpul domniei lui Xerxe 
Ahaşveroş din cartea Esterei şi El nu numai că a lucrat o schimbare 
de sentimente în inimile bărbaţilor cu autoritate, dar l-a şi inspirat 
pe Zaharia să stăruie pe lângă exilaţi să se întoarcă.” –Profeţi şi 
Regi, pp. 598, 599. 

 
Evreii din Persia 
1. Cine trăia în capitala Susa, oraş persan şi reşedinţă regală, în 
jurul anului 474 î.Hr.? Estera 2:5,6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Mardoheu era un evreu credincios din Susa. Era fiul lui Iair, din 
tribul lui Beniamin şi un văr al Hadasei, numită Estera o orfană pe 
care a adoptat-o. Estera 2:7. El s-a născut în Canaan, dar a fost luat 
în captivitate pe vremea lui Ieconia de Nabucodonosor, regele 
Babilonului. El apare ca unul dintre personajele principale din 
cartea Estera. După experienţele grele descrise în această carte, el a 
câştigat încrederea regelui Ahaşveroş şi a devenit un oficial influent 
în serviciul său. Estera 8:15; 9:4. 

 
2. Ce a aflat Mardoheu şi despre ce l-a avertizat pe rege? Ce 
descoperă o astfel de acţiune? Estera 2:21,22. Eclesiastul 11:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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"Această conspiraţie secretă împotriva regelui a apărut probabil 
din răzbunare pentru divorţul de Vasti, în al cărei interes şi la 
îndemnul căreia, probabil au acţionat aceşti eunuci. Prin atenţia lui 
Mardoheu, a cărui fidelitate a trecut neobservată, complotul a eşuat, 
iar conspiratorii au fost condamnaţi şi executaţi, iar evenimentul a 
fost înregistrat în Cronicile Curţii. Aceasta a devenit ulterior ocazia 
prin care Mardoheu a ajuns preferat la putere şi influenţă pentru a 
proteja interesele naţionale ale evreilor şi la care l-a dus providenţa 
divină.” –Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary, Comments 
on Esther 2:21. 

“Prin Daniel şi tovarăşii săi în Babilon şi prin Mardoheu în 
Persia, raze puternice de lumină au strălucit în mijlocul 
întunericului curţilor împărăteşti.” –In Heavenly Places, p. 316. 

 
3. Ce l-a determinat pe Haman, un înalt oficial al regelui 
Ahaşveroş, să nu-l placă pe Mardoheu? Cât de departe a mers 
ura sa? Estera 5:9,13,14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin Haman agaghitul, un bărbat fără scrupule din înalta 
autoritate a Medo-Persiei, Satana a lucrat de data aceasta să 
contracareze planurile lui Dumnezeu. Haman cultivase o răutate 
amară împotriva lui Mardoheu iudeul. Mardoheu nu-i făcuse nici un 
rău lui Haman, dar refuzase să-i arate respect sub formă de 
închinare.” –Profeţi şi Regi, p. 600. 

"Nimeni să nu se înalţe, vorbind de el însuşi, lăudându-şi 
abilităţile sale, afişându-şi cunoştinţele şi cultivând îngâmfarea. 
Nimeni să nu caute să dărâme munca celorlalţi care nu lucrează în 
conformitate cu standardul lui. Învăţătorul Ceresc ne dă invitaţia: 
"Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. 
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt 
blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 
Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară." Matei 11:28-
30. Hristos nu a fost niciodată încrezător în sine, bigot sau mândru. 
El a declarat: 'Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât 
ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.' 
Ioan 5:19... 
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"Nimeni nu are nici un motiv pentru mândrie. Nimeni nu are nici 
un motiv pentru a se înălţa sau exalta, chiar şi atunci când a făcut 
cât se poate mai bine.” –This Day with God, p. 132. 

 
Protecţia şi providenţa lui Dumnezeu 
4. Prin providenţa divină, ce a păţit regele într-o noapte? Ce a 
descoperit în cronici? Estera 6:1-3; Evrei 6:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La curţile din răsărit sunt cărturari a căror datorie este de a ţine 
un jurnal a fiecărui eveniment vrednic de notat. O carte de acest fel, 
plină cu anecdote, este plină de interes. Era un obicei al regilor din 
Răsărit, din toate timpurile, să ceară frecvent să li se citească 
Cronicile. Aceasta era considerată nu doar ca o distracţie pentru 
orele de plictiseală, ci şi ca o sursă de instrucţiuni ale monarhului, 
prin revizuirea incidentelor importante din propria viaţă, precum şi 
cele ale strămoşilor săi. Prin urmare, nu a fost nimic neobişnuit ca 
acest monarh persan să ceară Cronicile Curţii. Dar, în 
imposibilitatea sa de a dormi în acel moment special, la porunca de 
a-i aduce Cronica pentru a-i fi citită şi la atenţia care i-a fost 
îndreptată special la serviciile importante şi încă nerecompensate 
ale lui Mardoheu, intervenţia imediată a Providenţei este clar 
vizibilă."– Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary, Comments 
on Esther 2:1. 

“Dumnezeu ne vorbeşte prin lucrările providenţei Sale şi prin 
influenţa Duhului Său asupra inimii. În diferite împrejurări şi 
situaţii din viaţa noastră, în schimbările ce se produc zilnic în jurul 
nostru, noi putem găsi învăţături preţioase numai dacă inimile 
noastre vor fi deschise ca să le priceapă. Psalmistul, înfăţişând 
lucrările providenţei lui Dumnezeu spune că “bunătatea Domnului 
umple pământul”. “Cine este înţelept, să ia seama la aceste lucruri 
şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului”. (Psalmii 33, 5; 
107, 43.)” –Christian Education, p. 56; CcH 87. 

 
5. Ce l-a întrebat regele când Haman s-a înfăţişat înaintea lui, 
din întâmplare, chiar în acea noapte, cu scopul de a cere 
permisiunea de a-l da la moarte pe Mardoheu? Ce răspuns a 
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dat Haman, gândindu-se că onorarea regelui era pentru el? 
Estera 6:4-9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Nu există nici o poziţie atât de înaltă din care Dumnezeu să nu 
poată da jos pe cei care o ocupă. Nu există nici o umilire atât de 
mare din care Dumnezeu să nu poată ridica pe oamenii umili ca să 
se bucure de cele mai bogate binecuvântări. Domnul umileşte 
mândria umană în oricine se găseşte, pentru ca oamenii să înveţe să 
dezvolte un spirit de supunere faţă de voia Lui. El nu poate lucra cu 
oamenii care se împotrivesc scopurilor Lui. Cei care îşi folosesc 
competenţele pentru a crea o ordine de lucruri care dă deoparte 
scopul lui Dumnezeu îşi vor pierde puterile, care dacă ar fi fost 
folosite cum trebuie ar fi crescut şi întărit. Dumnezeu îi onorează pe 
cei care-L caută în sinceritatea, umilirea de sine şi dorinţa de a-L 
înălţa. Dar când oamenii nu vor consimţi să umble în sfatul lui 
Dumnezeu, înţelepciunea le va fi luată. Aceştia devin incapabili 
să-L cunoască pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos, pe care L-a trimis.” 
–(Letter 35, 1900) The Publishing Ministry, p. 134. 

 
6. După ce a ascultat propunerea sa, ce a poruncit regele 
Ahaşveroş lui Haman? Estera 6:10,11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iubirea lui Dumnezeu faţă de noi este dovedită zilnic; totuşi, 
suntem nepăsători faţă de favorurile Lui şi indiferenţi la stăruinţele 
Sale. El caută să ne imprime Duhul afecţiunii Sale, iubirea şi 
răbdarea Lui; dar noi cu greu recunoaştem semnele bunătăţii Lui şi 
înţelegem puţin lecţia de iubire pe care El doreşte să o învăţăm. 
Unii, întocmai ca Haman, uită toate favorurile lui Dumnezeu, 
pentru că Mardoheu este în faţa lor şi nu este dizgraţiat; pentru că 
inima lor este plină de vrăjmăşie şi ură mai degrabă decât de iubirea 
şi spiritul scumpului nostru Răscumpărător, care Şi-a dat preţioasa 
lui viaţă pentru vrăjmaşii Săi. Noi mărturisim că avem acelaşi Tată, 
că suntem în drum spre acelaşi cămin nepieritor, că ne bucurăm de 
aceeaşi credinţă solemnă şi credem aceeaşi solie cercetătoare; şi 
totuşi, mulţi sunt în disensiuni unul cu altul ca şi copiii certăreţi. 
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Unii care sunt angajaţi în aceeaşi ramură a lucrării sunt în 
contradicţie unul cu altul şi de aceea în dezacord cu Duhul lui 
Hristos.” – 4T, pp. 222, 223. 

 
7. Ce efect a avut asupra lui Haman? Cu toate acestea, ce lucru 
interesant i-a spus soţia sa după ce Haman i-a istorisit ce s-a 
întâmplat? Estera 6:12,13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu este o degradare pentru om să se plece înaintea Creatorului 
său, să-şi mărturisească păcatele şi să ceară iertare prin meritele 
Mântuitorului crucificat şi înviat. Este nobil să-ţi recunoşti greşeala 
înaintea lui Isus, pe care L-ai rănit prin nelegiuire şi răzvrătire. 
Aceasta te înalţă înaintea oamenilor şi înaintea îngerilor; căci 
„oricine se va smeri, va fi înălţat”. Dar acela care se pleacă înaintea 
omului căzut şi îşi deschide cu frică gândurile şi închipuirile inimii 
sale se dezonorează singur prin înjosirea bărbăţiei sale şi 
degradarea oricărui instinct nobil al sufletului său. În mărturisirea 
păcatelor vieţii unui om corupt, băutor de vin şi imoral, standardul 
caracterului său este înjosit şi el este, în consecinţă, mărginit. 
Dumnezeu este degradat în gândirea sa, făcându-L asemenea 
omului păcătos, căci preotul stă ca un reprezentant al lui 
Dumnezeu. Această degradantă mărturisire a unui om, făcută unui 
alt om căzut, contribuie foarte mult la dezvoltarea răului care 
perverteşte lumea şi o face gata pentru distrugerea finală.” – 5T, pp. 
638, 639. 

 
Întrebări personale 

• Pe ce crezi că s-a bazat comentariul soţiei lui Haman – că 
dacă Mardoheu era evreu, Haman nu va putea face nimic împotriva 
lui? 

• Ce ne învaţă acest lucru? 
• Pot cei răi să facă ceea ce doresc împotriva poporului lui 

Dumnezeu? 
• Despre ce ar trebui să fie convinşi cei credincioşi Domnului, 

indiferent de planurile distructive ale inamicului? 
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Pentru studiu suplimentar 
“În toate timpurile, “Duhul lui Hristos, care era în ei” (1 Petru 

1:11), a făcut din adevăraţii copii ai lui Dumnezeu lumina 
contemporanilor lor. Iosif a fost un purtător de lumină în Egipt. Prin 
curăţia, bunătatea şi iubirea sa de fiu, el Îl reprezintă pe Hristos în 
mijlocul unui neam de idolatri. În timp ce izraeliţii se aflau în 
călătoria lor din Egipt spre ţara făgăduită, cei credincioşi dintre ei, 
erau o lumină pentru neamurile din jur. Prin ei, Dumnezeu a fost 
descoperit lumii. De la Daniel şi tovarăşii lui din Babilon şi de la 
Mardoheu din Persia, raze strălucitoare de lumină au luminat în 
întunericul de la curţile împărăteşti. În acelaşi chip, urmaşii lui 
Hristos sunt puşi ca purtători de lumină pe calea spre ceruri. Prin ei, 
îndurarea şi bunătatea Tatălui sunt înfăţişate unei lumi cufundate în 
întunericul unei greşite cunoaşteri de Dumnezeu. Văzând faptele lor 
bune, şi alţii ajung să-L mărească pe Tatăl care este în ceruri, 
deoarece se vede clar că există un Dumnezeu care şade pe tronul 
universului, al Cărui caracter este vrednic de laudă şi imitare. 
Iubirea divină, care străluceşte în inimă, şi armonia creştină, dată pe 
faţă în viaţă, sunt ca o întrezărire a cerului, acordată oamenilor din 
lumea aceasta, pentru ca ei să-şi poată da seama de frumuseţea lui.” 
–Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 41. 

 
* * * 
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RAPORT MISIONAR 
DIN AFRICA DE NORD-EST – "CORNUL AFRICII" 

A se citi în Sabatul din 28 aprilie 2018 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi adunată în  

Sabatul din 5 mai 2018 
 
“De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului 

nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui şi 
izbăvirea lui, ca o făclie, care s-aprinde. Atunci neamurile vor 
vedea mântuirea ta şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume 
nou, pe care-l va hotărî gura Domnului. Vei fi o cunună 
strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna 
Dumnezeului tău.” Isaia 62:1-3. 

Continentul African cuprinde un teritoriu foarte mare cu multe 
ţări. Mesajul Reformaţiunii a ajuns la 38 dintre ele şi multe altele 
sunt în aşteptare pentru a auzi solia. Colecta Specială a Şcolii de 
Sabat de săptămâna viitoare este pentru Africa de Nord-Est, care 
include ţările: Somalia, Djibouti şi Eritreea - o parte din Africa, 
cunoscută ca fiind "Cornul Africii" – dar şi Sudanul de nord şi 
Egipt. 

Prin îndurarea infinită a lui Dumnezeu, lucrarea misionară în 
Africa avansează în noi teritorii. Uşa spre aceste zone se deschide 
din timp în timp, iar noi suntem responsabili pentru a profita de 
ocaziile date de Dumnezeu. Am dori să ne exprimăm mulţumirile 
sincere conducerii Conferinţei Generale care a făcut planurile de a 
intra în noi ţări din acest continent. Am văzut că fiecare plan bun a 
fost întotdeauna însoţit de binecuvântările lui Dumnezeu ca un 
semn de aprobare. 

Imediat după ce Conferinţa Generală a concentrat mai multă 
atenţie la intrarea în mai multe ţări din Africa, noi credincioşi au 
intrat în biserică. Ei se bucură de solia reformei şi s-au oferit să se 
întoarcă în ţările lor native pentru a o răspândi. În Djibouti s-au 
botezat noi suflete în iunie 2017; unii au fost din Somalia şi alţii au 
venit din Eritreea, în timp ce restul au fost din Djibouti. La scurt 
timp după botezul lor, unii dintre ei s-au oferit voluntar să se 
întoarcă în ţările lor native (Somalia şi Eritreea) pentru a începe să 
lucreze acolo. A fost organizat un proiect special pentru a-i aduce la 
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Institutul misionar Adventist Betel (BAMI) în Nairobi, Kenya, 
pentru o instruire suplimentară şi pregătire ca misionari. A fost 
creat un curs intensiv special de trei luni doar pentru ei. Conferinţa 
Generală a finanţat călătoria şi educaţia lor şi ei sunt la BAMI la 
data scrierii acestui raport. Iată câteva informaţii despre ţările 
înscrise în Colecta Specială a Şcolii de Sabat de săptămâna viitoare: 

DJIBOUTI: Această ţară mică se află la nord de Somalia. 
Populaţia este de aproximativ 912.000, şi teritoriul este de 23.200 
kilometri pătraţi. Profilul religios al ţării include: 95 % musulmani 
şi 1% alte religii, în timp ce, de asemenea, religiile tradiţionale 
continuă să fie practicate. Un aspect unic al acestei ţări este că deşi 
este o ţară dominată de musulmani, creştinismul şi alte religii sunt 
permise şi protejate de lege. 

Lucrarea misionară în Djibouti a început cu mai mult de un an în 
urmă şi suflete au fost botezate deja, în timp ce altele se pregătesc 
să facă acest pas important. Prezbiterul Dereje Gudeta, din Etiopia, 
este un pionier misionar în această ţară mică, care este un teren 
foarte fertil pentru câştigarea de suflete. 

Nevoile speciale includ (1) o clinică naturopată. În Djibouti, 
suntem înregistraţi ca filială a Organizaţiei Internaţionale de 
Sănătate şi trebuie să avem o clinică de sănătate pentru a fi capabili 
să funcţionăm. Au fost făcute deja pregătiri pentru ca o persoană să 
înfiinţeze acest proiect. Este nevoie de fonduri pentru echipamente 
şi personal. Se preconizează că acest proiect va fi auto-susţinut. (2) 
O şcoală. Există o cerere mare pentru o şcoală care oferă educaţie 
elementară şi secundară în limba engleză. Djibouti este o ţară 
vorbitoare de limba franceză şi nu există nici o şcoală în limba 
engleză. O astfel de şcoală va ajuta la înaintarea eforturilor 
misionare. (3) Suport Financiar pentru servicii şi chiria casei 
misionarului străin. 

SOMALIA: Aceasta este o ţară mare cu o suprafaţă de 627.337 
kilometri pătraţi şi cu o populaţie de aproximativ 16,5 milioane de 
oameni, dintre care 99,9 % sunt musulmani, în timp ce toate 
celelalte religii, inclusiv catolică, protestantă, ortodoxă, Bahai, etc, 
au restul de 0,1 %. Timp de mulţi ani, Somalia a suferit foarte mult 
sub activităţile organizaţiilor radicale musulmane ca Al-Qaeda şi 
Al-Shabaab. Islamul este religia de stat şi este împotriva legii să 
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aparţii sau să înveţi orice altă religie. Acesta este un loc foarte 
periculos pentru a practica credinţa creştină. 

Nevoile primare sunt (1) suportul financiar pentru servicii şi casa 
lucrătorului misionar, (2) un loc de cult pentru noii credincioşi şi 
(3) un proiect de sănătate care să ofere deschidere pentru eforturile 
misionare. 

ERITREEA: Suprafaţa acestei ţări este de 117.600 de kilometri 
pătraţi şi populaţia este de aproximativ 5,4 milioane, din care 50% 
sunt creştin-ortodocşi, romano-catolici şi protestanţi - în timp ce 
48% sunt musulmani şi 2% aderă la alte credinţe. Din păcate, există 
foarte puţină libertate religioasă în această ţară, deoarece guvernul 
are o concepţie comunistă şi a suprimat libertatea de închinare. Ca 
şi celelalte ţări din Africa de Nord-Est, Eritreea are nevoie de (1) 
sprijin financiar pentru lucrător şi chirie, (2) un loc de cult unde se 
pot întâlni credincioşii şi (3) o clinică de sănătate/naturistă pentru a 
oferi o pană de despicare pentru activităţi misionare. 

SUDAN: De asemenea, cunoscut sub numele de Sudanul de 
Nord, suprafaţa ţării este de 1.886.068 kilometri pătraţi; populaţia 
este de 42,5 milioane, din care 95.3 % sunt musulmani (cea mai 
mare parte sunniţi); 3,2%, creştini şi restul, animişti sau credincioşi 
din religiile indigene. Deşi Islamul este dominant, credinţa creştină 
este tolerată în această ţară, chiar dacă nu este recunoscută oficial. 

Prin harul lui Dumnezeu, prin legăturile anterioare cu Sudanul 
de Sud, avem deja contacte cu care putem începe eforturile 
misionare. Credincioşii noştri din Sudanul de Sud au luat iniţiativa 
de a duce solia şi în Sudanul de Nord. Ca şi în celelalte ţări descrise 
aici, nevoile primare sunt (1) sprijin financiar pentru lucrător şi 
chirie, (2) un loc de cult unde se pot întâlni credincioşii şi (3) o 
clinică de sănătate/naturistă pentru a deschide uşa pentru activităţi 
misionare. 

EGIPT: Suprafaţa acestei ţări este de 995.450 kilometri pătraţi, 
cu o populaţie de aproximativ 94,6 milioane. Aceasta este o ţară 
musulmană cu 88 % din populaţie musulmani şi 10.9 % creştini, 
cea mai mare parte Ortodoxă Coptă. Istoria creştinismului în Egipt 
datează din primul secol. Primii creştini au stabilit o bază foarte 
solidă aici. În plus, Biblia conţine informaţii istorice foarte bogate 
despre Egipt. Dorim ca solia reformei să intre în Egipt în curând. 
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Au fost făcute mai multe încercări pentru a deschide lucrarea în 
această ţară şi încercăm să revizuim constant ceea ce s-a făcut până 
acum. Avem deja contacte potenţiale cu care să începem lucrarea. 

Nevoile de bază sunt (1) sprijin financiar pentru lucrător şi 
chirie, (2) un loc de cult unde se pot întâlni credincioşii şi (3) o 
clinică de sănătate/naturistă pentru a deschide uşa pentru lucrarea 
misionară. 

Un apel urgent 
Avansarea soliei reformei în aceste ţări este considerată o 

prioritate şi lucrarea a început deja. Cu toate acestea, constrângerile 
financiare îngăduie să se facă lent şi pe o scară mică. Deschiderea 
lucrării în ţările musulmane este atât dificilă, cât şi complexă pentru 
că nu se poate înregistra oficial o biserică, aşa că vom intra în 
aceste ţări, sub egida Organizaţiei Internaţionale a Sănătăţii. De 
aceea, clinici de sănătate trebuie să se înfiinţeze rapid pentru a 
îndeplini diferite cerinţe ale guvernului. Apoi vom folosi acest 
mijloc pentru evanghelizare. 

Ne dorim foarte mult să trimitem echipe de misionari în aceste 
câmpuri noi cât mai curând posibil. Prin urmare, facem apel la 
darurile voastre generoase în Sabatul viitor pentru a sprijini aceste 
proiecte. Pe măsură ce unim eforturile noastre umane cu puterea 
divină, ştim că inteligenţa cerească va face cea mai mare parte a 
lucrării, căci cerul recunoaşte fiecare dar sincer dat pentru acest 
scop. Dumnezeu să vă binecuvânteze din belşug în măsura în care 
vă demonstraţi dragostea pentru cauza Lui şi aduceţi darurile 
voastre pentru lucrarea Sa. Isus a promis în Ioan 12:26: “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.” 

Domnul nostru bun să ne dea o inimă veselă, dispusă să ne unim 
pentru a promova solia Evangheliei în locurile întunecate ale 
acestei planete. Fiţi binecuvântaţi. 

 
- de N. Shirima Parmena  

- Responsabilul Diviziunii Africane 
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COLECTA SPECIALĂ A ŞCOLII DE SABAT 
VA FI PENTRU AFRICA DE NORD-EST 

Dumnezeu să binecuvânteze darurile dumneavoastră  
generoase venite dintr-o inimă devotată şi iubitoare! 

 
18. 
Sabatul din 5 mai 2018 
 

CEREREA REGINEI 
 
"Între timp, condiţiile din Împărăţia medo-persană se schimbau 

cu repeziciune. Dariu Histaspe, sub a cărui domnie iudeilor le 
fusese arătată o favoare deosebită, a fost urmat de Xerxe cel Mare. 
În timpul domniei acestuia, aceia dintre iudei care nu luaseră seama 
la chemarea de a fugi au fost chemaţi să facă faţă unei crize 
grozave. După ce refuzaseră să se folosească de avantajul unei căi 
de scăpare, pe care Dumnezeu le-o pregătise, de data aceasta au fost 
aduşi faţă în faţă cu moartea.” –Profeţi şi Regi, pp. 600. 
 
Răutate împotriva unui întreg popor 
1. Cât de departe a ajuns ura nejustificată a lui Haman 
împotriva lui Mardoheu? Îşi putea imagina poporul evreu că 
erau nutrite astfel de sentimente ostile împotriva lor? Estera 
3:6  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin Haman agaghitul, un bărbat fără scrupule din înalta 
autoritate a Medo-Persiei, Satana a lucrat de data aceasta să 
contracareze planurile lui Dumnezeu. Haman cultivase o răutate 
amară împotriva lui Mardoheu iudeul. Mardoheu nu a făcut lui 
Haman nici un rău, ci pur şi simplu a refuzat să i se închine cu 
reverenţă. 'Dar a crezut prea puţin pentru el să pună mâna numai pe 
Mardoheu', Haman a complotat "să nimicească pe poporul lui 
Mardoheu, pe toţi Iudeii care se aflau în toată împărăţia lui 
Ahaşveroş" Estera 3:6.” - Profeţi şi Regi, p. 600. 

 
2. Ce decret a fost dat cu aprobarea regelui? Estera 3:7-10. 
………………………………………………………………………………………………  
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“Indus în eroare de declaraţiile neadevărate ale lui Haman, 
Xerxe a fost convins să dea un decret cu privire la exterminarea 
tuturor iudeilor risipiţi "în toate ţinuturile Împărăţiei medo-
persane." Estera 3:8. A fost rânduită o zi anumită, în care iudeii 
urmau să fie nimiciţi, iar averile lor confiscate. Împăratul nu şi-a 
dat seama de consecinţele profunde, care aveau să însoţească 
aducerea la îndeplinire a acestui decret. Însuşi Satana, instigatorul 
ascuns al planului, încerca să-i şteargă de pe pământ pe aceia care 
păstrau cunoştinţa despre Dumnezeul cel adevărat.” – Profeţi şi 
Regi, pp. 600, 601. 

 
3. Ne putem imagina ce efect ar avea un astfel de edict asupra 
poporului Israel care nu s-a întors în Canaan? Ce au făcut ei? 
Doar s-au tânguit şi au plâns sau au căutat cu sinceritate ajutor 
de la Domnul? Estera 4:1-3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘În fiecare ţinut unde ajungea porunca împăratului şi hotărârea 
lui, a fost o mare jale printre iudei; posteau, plângeau şi se boceau, 
şi mulţi se culcau în sac şi cenuşă" (Estera 4:3). Decretul mezilor şi 
perşilor nu putea fi revocat; în aparenţă, nu era nici o speranţă; toţi 
izraeliţii erau condamnaţi la nimicire… 

Criza căreia Estera îi făcea faţă, cerea o acţiune rapidă şi 
hotărâtă, dar atât ea, cât şi Mardoheu şi-au dat seama că, " dacă 
Dumnezeu nu va lucra cu putere în favoarea lor, străduinţele lor 
aveau să fie fără efect. ” – Profeţi şi Regi, p. 601; Review and 
Herald, January 23, 1908. 

 
Înaintea Domnului cu post şi rugăciune 
4. Ce sacrificiu a fost gata să facă regina Estera de dragul 
poporului ei? Ce mesaj a trimis ea lui Mardoheu pentru toţi 
evreii care trăiau în capitala Susa? Estera 4:15-17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar intrigile vrăjmaşului au fost înfrânte de o putere care 
domneşte peste fiii oamenilor. În providenţa lui Dumnezeu, Estera, 
o evreică temătoare de Cel Prea Înalt, fusese făcută împărăteasă în 
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Împărăţia medo-persană. Mardoheu îi era rudă apropiată. În situaţia 
lor extremă, s-au hotărât să apeleze la Xerxe în favoarea poporului 
lor. Estera urma să rişte să intre înaintea lui ca mijlocitoare. "Cine 
ştie", a zis Mardoheu, "dacă nu cumva pentru o vreme ca aceasta ai 
ajuns la împărăţie?" (Estera 4:14)." - Profeţi şi Regi, p. 601. 

“Astfel, Estera şi-a luat timp pentru comuniune cu Dumnezeu, 
izvorul puterii ei şi Cel în mâna Căruia este inima oricărui 
cârmuitor omenesc, pentru a o îndrepta ori încotro vrea El, aşa cum 
îndreaptă El apele râului.” –Review and Herald, January 23, 1908. 

 
5. Cu ce rugăminte mişcătoare s-a adresat Estera regelui după 
două invitaţii şi mese festive cu Haman? Ce a făcut regele 
Ahaşveroş când a auzit aceste veşti groaznice? Estera 7:3-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dacă dragostea de viaţă duce la rugăminţi fierbinţi faţă de cei 
care pot ucide doar trupul, cât de fierbinţi ar trebui să fie 
rugăciunile noastre faţă de Cel care poate să distrugă atât trupul cât 
şi sufletul în iad! Cum trebuie să ne rugăm pentru mântuirea 
rudelor, prietenilor şi a tuturor celor din jurul nostru? Atunci când 
cerem ceva unor oameni mari, trebuie să fim prudenţi să nu îi 
ofensăm, chiar şi plângerile drepte trebuie uneori să fie înăbuşite. 
Dar când ne apropiem de Regele regilor cu respect, nu putem cere 
sau aştepta prea mult. Cu toate că nu merităm nimic, ci numai 
mânie, Dumnezeu este capabil şi dispus să facă din belşug, chiar 
dincolo mai mult decât putem cere sau gândi."– Matthew Henry’s 
Concise Commentary, Comments on Esther 7:1-6. 

 
Decretul de moarte în dispută 
6. Ce a cerut Estera pentru poporul ei? Ce permisiune a dat 
regele Ahaşveroş lui Mardoheu pentru a contracara efectele 
decretului precedent şi pentru a-i salva pe evrei de la moarte? 
Estera 8:5,6,8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"A fost un timp de stăruinţă, atunci când Biserica lui Dumnezeu 
era în joc. Estera, deşi în siguranţă, a căzut la picioarele lui şi l-a 
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implorat pentru eliberarea poporului ei. Nu găsim nici o lacrimă 
când ea s-a rugat pentru viaţa ei, dar cu toate că ea a fost sigură de 
aceasta, a plâns pentru poporul ei. Lacrimile de milă şi sensibilitate 
sunt cele asemenea lui Hristos. Conform constituţiei statului persan, 
nici o lege sau decret nu putea fi abrogat sau anulat. Acest lucru, de 
departe, vorbeşte despre înţelepciunea şi onoarea mezilor şi a 
perşilor, dar acesta arată în mod clar şi mândria şi nebunia lor. 
Aceasta avea un iz al unei vechi mentalităţi, care a distrus totul, 
cum că noi vom fi ca zeii! Este prerogativa lui Dumnezeu nu să se 
pocăiască sau de a spune ceea ce nu poate fi modificat sau anulat. 
Însă s-a găsit o altă modalitate, prin alt decret,..." – Matthew 
Henry’s Concise Commentary, Comments on Esther 8:3, 14. 

 
De la tânguire la bucurie şi recunoştinţă 
7. Ce a făcut Mardoheu imediat, cu permisiunea şi autoritatea 
regelui? Ce au făcut evreii în ziua care iniţial era o zi de teroare 
şi moarte? Estera 8:9,10,14,16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu a lucrat minunat pentru poporul Său pocăit; iar 
împăratul a dat un alt decret, prin care li se îngăduia să se lupte 
pentru viaţa lor, şi care a fost transmis cu grabă în toate părţile 
împărăţiei, prin curieri călare; care "au plecat îndată în toată graba, 
după porunca împăratului". "În fiecare ţinut şi în fiecare cetate, 
pretutindeni unde ajungea porunca împăratului şi hotărârea lui, au 
fost între iudei bucurie şi veselie, ospeţe şi zile de sărbătoare. Şi 
mulţi oameni dintre popoarele ţării s-au făcut iudei, căci îi 
apucaseră frica de iudei.’ Estera 8:14, 17.” –Profeţi şi Regi, p. 602. 

 
Întrebări personale 
• A fost Haman clar şi bine motivat în cererea sa de la regele 
Ahaşveroş? 
• Cât de mare este responsabilitatea noastră atunci când 
participăm în planuri umane, care afectează interesele şi viaţa 
altora? 
• Ce ar trebui să caracterizeze vorbirea şi comportamentul 
creştinului? 
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“Tot ce fac creştinii trebuie să fie transparent ca lumina soarelui. 
Adevărul este de la Dumnezeu; înşelăciunea, în oricare din 
miliardele ei de forme, este de la Satana, şi oricine se îndepărtează 
în vreun fel oarecare de linia cea dreaptă a adevărului se vinde 
singur puterii celui rău. Totuşi, nu este un lucru uşor să spui exact 
adevărul. Nu putem să spunem adevărul, dacă nu cunoaştem 
adevărul. Şi cât de adesea se întâmplă că păreri preconcepute, 
scăpări din minte, o cunoaştere incompletă, greşeli de judecată, ne 
împiedică să avem o dreaptă înţelegere a lucrurilor cu care avem 
de-a face. Noi nu putem să rostim adevărul, dacă minţile noastre nu 
sunt călăuzite continuu de Acela care este Adevărul.” – Cugetări de 
pe Muntele Fericirilor, p. 68. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Decretul care va trebui să fie dat împotriva poporului lui 
Dumnezeu va fi la fel ca acela dat de Ahaşveroş împotriva iudeilor, 
pe timpul Esterei. Edictul persan a fost dat din cauza răutăţii lui 
Haman împotriva lui Mardoheu. Nu pentru că Mardoheu i-ar fi 
făcut vreun rău, ci pentru că a refuzat să i se închine, să-i aducă 
respectul care I se cuvine numai lui Dumnezeu. Hotărârea 
împăratului împotriva iudeilor a fost obţinută printr-un pretext fals, 
prin greşita prezentare a acestui popor deosebit. Satana a pus la cale 
acest plan pentru a şterge de pe faţa pământului pe aceia care 
păstrau cunoştinţa adevăratului Dumnezeu. Dar complotul lui a fost 
înfrânt de către o contraputere care domneşte printre fiii oamenilor. 
Îngeri care excelează în putere au fost însărcinaţi să apere pe 
poporul lui Dumnezeu şi comploturile adversarilor lor s-au întors 
asupra capului lor. Lumea protestantă de astăzi vede în mica grupă 
a păzitorilor Sabatului un Mardoheu la poartă. Caracterul şi 
comportarea sa, care exprimă respect faţă de Legea lui Dumnezeu, 
sunt o continuă mustrare pentru cei care au dat la o parte temerea de 
Dumnezeu şi calcă în picioare Sabatul Său; acest intrus nepoftit 
trebuie - prin unele mijloace - să fie înlăturat din cale.” – 5T, p. 450. 

* * * 
 

COLECTA SPECIALĂ A ŞCOLII DE SABAT 
VA FI PENTRU AFRICA DE NORD-EST 
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19. 
Sabatul din 12 mai 2018 
 

DECRETUL PENTRU RESTAURARE 
 
"La aproximativ şaptezeci de ani după reîntoarcerea primei 

grupe de robi sub conducerea lui Zorobabel şi Iosua, Artaxerxe 
Longimanul s-a urcat pe tronul Medo-Persiei. Numele acestui 
împărat este strâns legat de istoria sfântă printr-o serie de 
providenţe remarcabile. În timpul domniei lui, au trăit şi au lucrat 
Ezra şi Neemia. El este acela care, în anul 457 î.Hr., a dat al treilea 
şi ultimul decret pentru restaurarea Ierusalimului. Domnia lui a fost 
martoră la reîntoarcerea unei grupări de iudei sub conducerea lui 
Ezra, la terminarea zidurilor Ierusalimului de către Neemia şi 
tovarăşii lui, la reorganizarea slujbelor templului şi la marile 
reforme religioase, instituite de Ezra şi Neemia. În timpul acestei 
domnii lungi, el a dat pe faţă deseori înţelegere faţă de poporul lui 
Dumnezeu; şi în prietenii lui iudei, preaiubiţi şi demni de încredere, 
Ezra şi Neemia, a recunoscut bărbaţi rânduiţi de Dumnezeu, ridicaţi 
pentru o lucrare deosebită.” –Profeţi şi Regi, p. 607. 

 
1. Cine s-a întors la Ierusalim din Babilon în al şaptelea an al 
regelui Artaxerxe? Care a fost dorinţa lui cea mai mare chiar şi 
în ţara captivităţii? Ezra 7:6-10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Experienţa lui Ezra, atunci când trăia printre iudeii rămaşi în 
Babilon, a fost atât de neobişnuită, încât a atras atenţia binevoitoare 
a împăratului Artaxerxe, cu care a vorbit deschis despre puterea 
Dumnezeului cerului şi despre planul divin de restatornicire a 
iudeilor la Ierusalim. 

“Născut din fiii lui Aaron, lui Ezra i se dăduse o educaţie 
preoţească; şi adăugat la aceasta, făcuse cunoştinţă cu scrierile 
vrăjitorilor, astrologilor şi înţelepţilor Împărăţiei medo-persane. Dar 
nu era mulţumit cu starea sa spirituală. Dorea să fie în armonie 
deplină cu Dumnezeu; tânjea după înţelepciune, ca să împlinească 
voinţa divină. Şi ca urmare, şi-a pus inima "să adâncească şi să 
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împlinească Legea Domnului" (Ezra 7:10). Aceasta l-a determinat 
să se ocupe stăruitor cu studiul istoriei poporului lui Dumnezeu, aşa 
cum era raportată în scrierile proorocilor şi ale împăraţilor. El a 
cercetat cărţile poetice şi istorice ale Bibliei, pentru a înţelege de ce 
Dumnezeu îngăduise ca Ierusalimul să fie distrus, iar poporul său 
dus în robie într-o ţară păgână.” – Profeţi şi Regi, pp. 607, 608. 

 
Decretul regelui Artaxerxe 
2. Ce decret a dat regele Artaxerxe în al şaptelea an al domniei 
lui? Care a fost primul lucru de care Ezra trebuia să aibă grijă 
de îndată ce s-a întors în Iudeea? Ezra 7:11-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Credinţa lui Ezra, că Dumnezeu va face o lucrare puternică în 
favoarea poporului Său, l-a determinat să spună lui Artaxerxe 
dorinţa lui de a se reîntoarce la Ierusalim pentru reînviorarea 
interesului în studiul Cuvântului lui Dumnezeu şi pentru a-i ajuta pe 
fraţii lui la rezidirea cetăţii sfinte. Când Ezra şi-a mărturisit 
încrederea deplină în Dumnezeul lui Israel, ca fiind cu totul în stare 
să ocrotească şi să se îngrijească de poporul Lui, împăratul a fost 
profund impresionat. El a înţeles bine că izraeliţii se întorceau la 
Ierusalim, ca să-i slujească lui Iehova, însă încrederea împăratului 
în integritatea lui Ezra a fost atât de mare, încât i-a acordat o 
favoare deosebită, ascultându-i cererea şi încredinţându-i daruri 
bogate pentru slujba templului. El l-a făcut reprezentant special al 
Împărăţiei medo-persane şi i-a conferit puteri largi pentru aducerea 
la îndeplinire a planului care era în inima lui.” –Profeţi şi Regi, pp. 
609, 610. 

 
3. Ce au oferit regele şi consilierii săi Dumnezeului lui Israel? 
Cum ştim că decretul includea provizii pentru jertfele şi 
darurile pentru Domnul? Ezra 7:15-20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Decretul lui Artaxerxe Longimanul pentru rezidirea şi clădirea 
Ierusalimului, emis a treia oară de la încheierea celor şaptezeci de 
ani de robie, este deosebit pentru exprimările lui cu privire la 
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Dumnezeul cerului, pentru recunoaşterea realizărilor lui Ezra şi 
pentru dărnicia dovedită faţă de rămăşiţa poporului lui Dumnezeu. 
Artaxerxe se referă la Ezra astfel: “Preot şi cărturar care învaţă 
poruncile şi legile Domnului cu privire la Israel”, “cărturarul iscusit 
în Legea Dumnezeului cerurilor”. Împăratul s-a unit cu sfetnicii lui 
şi a dăruit cu dragă inimă aur şi argint “Dumnezeului lui Israel, a 
cărui locuinţă este la Ierusalim” şi, în plus, a luat măsuri pentru a 
face faţă cheltuielilor mari, poruncind să fie plătite din “casa 
vistieriilor împăratului” (Vers. 11.12.15.20).” –Profeţi şi Regi, 610. 

 
4. Ce li s-a poruncit guvernatorilor de dincolo de râul Eufrat 
să-i asigure lui Ezra? Cât de serios era regele în dorinţa lui cu 
privire la chestiunile referitoare la Dumnezeul din cer? Ezra 
7:21-23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În felul acesta “mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el” 
Ezra l-a convins pe împărat să ia măsuri îndestulătoare pentru 
întoarcerea întregului popor al lui Israel, precum şi a preoţilor şi 
leviţilor din Împărăţia medo-persană, care “vor să plece cu bine la 
Ierusalim” (Vers. 9, 13). Astfel, li s-a dat din nou ocazia copiilor 
din diasporă să se reîntoarcă în ţară, de către stăpânirea căreia erau 
legate făgăduinţele casei lui Israel.” –Profeţi şi Regi, p. 611. 

 
Preoţii şi leviţii scutiţi de impozite 
5. Ce scutiri şi prevederi au fost incluse în decretul său în 
favoarea poporului lui Dumnezeu? Ezra 7:24-26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin îngăduinţa dată izraeliţilor să se reîntoarcă, Artaxerxe a 
făcut aranjamente pentru restabilirea membrilor preoţiei la vechile 
rituri şi privilegii. “Vă facem cunoscut”, a declarat el, “că nu puteţi 
pune nici un bir, nici dare, nici vamă de trecere peste nici unul din 
preoţi, din leviţi, din cântăreţi, din uşieri, din slujitorii templului şi 
din slujitorii acestei Case a lui Dumnezeu.” El a mai rânduit 
numirea de funcţionari civili, care să conducă poporul cu dreptate, 
în armonie cu legile codului iudaic. [Ezra 7:24-27 citat]” Idem 611. 
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Generozitatea regelui 
6. Ce au fost gata să dea cu generozitate regele şi consilierii lui, 
atunci când Ezra şi oamenii s-au dedicat Domnului? Ezra 
7:27,28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acest decret a adus o bucurie mare acelora care se uniseră cu 
Ezra în studierea planurilor lui Dumnezeu privitoare la poporul 
Său.” –Profeţi şi Regi, p. 611. 

 
7. Ce au făcut exilaţii înainte de a începe călătoria lor lungă? 
Cum a răspuns Domnul când L-au căutat din toată inima? Ezra 
8:15,21,23.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În emiterea acestui decret de către Artaxerxe, s-a manifestat 
providenţa lui Dumnezeu. Unii au înţeles lucrul acesta şi s-au 
folosit cu bucurie de privilegiul de a se reîntoarce în împrejurări 
atât de favorabile.” –Profeţi şi Regi, 612. 

“Înainte de a porni la drum, el şi-a adunat tovarăşii săi - bărbaţi, 
femei şi copii mici – la râul Ahava, unde a fost proclamat un post 
de smerire înaintea Dumnezeului şi rugăciune pentru 
binecuvântarea călătoriei... Şi în înregistrarea evenimentelor care au 
urmat, adaugă: "Pentru aceasta am postit şi am chemat pe 
Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat." "Am plecat de la râul 
Ahava, ca să ne ducem la Ierusalim, în a douăsprezecea zi a lunii 
întâia. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi, şi ne-a păzit de 
loviturile vrăjmaşului şi de orice piedică pe drum. Am ajuns la 
Ierusalim." 

“Ezra şi asociaţii săi se hotărâseră să se teamă de Dumnezeu, să 
asculte de El şi să-şi pună încrederea cu totul în El. Ei nu erau 
dispuşi să facă legături cu lumea pentru ca să asigure ajutorul sau 
prietenia vrăjmaşilor lui Dumnezeu. Fie că erau cu cei mulţi sau cu 
cei puţini, ei ştiau că succesul putea să vină numai de la 
Dumnezeu.” –Review and Herald, January 8, 1884. 
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Pentru studiu suplimentar 
Profeţi şi Regi, capitolul 50, "Ezra, preot şi cărturar" p. 607-617. 
“Dar o dată cu trecerea anilor, după încheierea robiei condiţiile 

s-au schimbat şi multe răspunderi noi zăceau asupra conducătorilor 
lui Israel. Templul din Ierusalim fusese reclădit şi consacrat şi ca 
urmare, erau necesari mai mulţi preoţi pentru îndeplinirea slujbelor 
lui. Era o nevoie presantă de bărbaţi ai lui Dumnezeu, care să 
activeze ca învăţători ai poporului. Şi pe lângă aceasta, iudeii care 
rămâneau în Babilon erau în primejdia ca libertatea lor religioasă să 
le fie restrânsă. Prin proorocul Zaharia, ca şi prin experienţa lor 
recentă din vremurile de restricţie ale Esterei şi ale lui Mardoheu, 
iudeii din Medo-Persia fuseseră avertizaţi clar să se reîntoarcă în 
ţara lor. Venise timpul când era primejdios pentru ei să locuiască în 
continuare în mijlocul influenţelor păgâne. Ţinând cont de aceste 
împrejurări schimbate, preoţii din Babilon ar fi trebuit să fie primii 
care să vadă, în emiterea decretului, o chemare specială de a se 
întoarce la Ierusalim.” –Profeţi şi Regi, p. 613, 614. 

 
* * * 
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20. 
Sabatul din 19 mai 2018 
 

DORINŢA LUI NEEMIA 
 
"Neemia, după ce a câştigat o atât de mare influenţă asupra 

monarhului [persan] la Curtea căruia a trăit şi asupra poporului lui 
din Ierusalim, în loc de a-şi atribui lauda pentru sine cu privire la 
trăsăturile sale de caracter, a priceperii sale remarcabile şi a 
energiei, a declarat lucrurile aşa cum au fost. El a declarat că 
succesul său s-a datorat mâinii bune a lui Dumnezeu care era peste 
el. El a preţuit adevărul că Dumnezeu era păzitorul său în fiecare 
poziţie de influenţă. Pentru fiecare trăsătură de caracter prin care 
obţinea vreo favoarea, el a lăudat puterea lui Dumnezeu... Şi 
Dumnezeu i-a dat înţelepciune pentru că nu s-a înălţat. Domnul l-a 
învăţat cum să folosească darurile încredinţate lui spre cel mai mare 
avantaj şi, sub supravegherea lui Dumnezeu, aceste talente au 
câştigat alte talente..." –The Upward Look, p. 243. 

 
1. Ce l-a interesat pe Neemia când a aflat că unul dintre fraţii 
lui au venit din Iudea? Cum a fost afectat când a auzit vestea 
despre ţara sa? Neemia 1:2-4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin mesageri din Iudea, evreul patriot a aflat că peste 
Ierusalim, cetatea aleasă, veniseră zile grele. Robii întorşi sufereau 
dispreţ şi necaz. Templul şi părţi din cetate fuseseră rezidite, dar 
lucrarea de restatornicire era stânjenită, slujbele templului erau 
tulburate, iar poporul ţinut într-o alarmă continuă de faptul că 
zidurile cetăţii erau încă într-o mare măsură în ruină.” –Profeţi şi 
Regi, pp. 628, 629. 

 
Regele observă durerea lui Neemia 
2. În jurul anului 445 î.Hr., ce a observat regele Artaxerxe la 
Neemia? Ce l-a întrebat regele? Întrezărind oportunitatea de a 
cere sprijin, ce a răspuns robul lui Dumnezeu? Neemia 2:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Neemia îşi revărsase deseori sufletul în favoarea poporului său. 
Dar acum, pe când se ruga, un plan sfânt a luat fiinţă în mintea lui. 
S-a hotărât că, dacă va putea primi consimţământul împăratului şi 
ajutorul necesar pentru a procura unelte şi materiale, îşi va asuma 
personal sarcina reclădirii zidurilor Ierusalimului şi a restatornicirii 
puterii naţionale a lui Israel. Şi a cerut Domnului să-i dea trecere 
înaintea împăratului, pentru ca acest plan să poată fi împlinit. ... 

“Patru luni de zile a aşteptat Neemia o ocazie favorabilă de a 
prezenta cererea sa împăratului. În tot acest timp, deşi inima îi era 
apăsată de durere, el s-a străduit să se poarte cu voioşie în prezenţa 
împăratului. În acele săli, pline de strălucire şi splendoare, toţi 
trebuiau să arate fericiţi şi cu inima liberă. Necazul nu trebuia să-şi 
arunce umbra pe faţa nici unuia care venea la împărăţie. Dar în 
clipele de retragere ale lui Neemia, ascuns de vederea oamenilor, 
multe erau rugăciunile, mărturisirile şi lacrimile pe care le auzeau şi 
la care erau martori Dumnezeu şi îngerii.” Profeţi şi Regi,629, 630. 

 
3. A fost dispus Regele să acorde ajutor cererii lui Neemia? Ce 
întrebare i-a pus? Neemia 2:4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"... Doresc să îi îndemn pe fraţii şi surorile noastre să studieze 
din nou experienţa acestui om al rugăciunii, al credinţei şi a 
judecăţii sănătoase, care a îndrăznit să ceară ajutor prietenului lui, 
împăratul Artaxerxe pentru a înainta interesele cauzei lui 
Dumnezeu. Toţi să înţeleagă faptul că în prezentarea nevoilor 
lucrării noastre, creştinii pot reflecta lumina pentru ceilalţi, numai 
atâta vreme cât, ca şi Neemia din vechime, se apropie de Dumnezeu 
şi trăiesc în strânsă legătură cu Dătătorul oricărei lumini. Ca să îi 
câştigăm pe alţii de la greşeală la adevăr, propriile noastre suflete 
trebuie să fie ferm înrădăcinate în cunoaşterea adevărului." – 
(Manuscript 2, 1914) Counsels on Stewardship, p. 191. 

 
4. Ce documente a cerut Neemia astfel încât să primească 
ajutor de la autorităţile de dincolo de râu? Ce a făcut când a 
ajuns în ţara sa? Neemia 2:7-9.  
………………………………………………………………………………………………  
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“Cererea lui către împărat fusese atât de favorabil primită, încât 
Neemia a fost încurajat să ceară şi mai mult ajutor. ... A trimis 
scrisori împărăteşti către guvernatorii din provinciile de dincolo de 
Eufrat, teritoriu prin care avea să treacă în călătoria lui către Iudeea 
şi a obţinut şi o scrisoare către administratorul pădurii, împăratului 
din munţii Libanului, prin care dădea dispoziţii să-i asigure atâta 
lemn cât va fi necesar. Pentru a nu se ivi nici un motiv de 
nemulţumire că şi-ar fi depăşit atribuţiile, Neemia s-a îngrijit ca 
autoritatea şi privilegiile acordate lui să fie clar definite.” –Profeţi 
şi Regi, p. 633. 

 
Analiza situaţiei 
5. Care a fost prima lui preocupare când a sosit în oraş? Ce a 
căutat să afle din înconjurul oraşului noaptea cu doar câţiva 
oameni? Neemia 2:11-15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu inima zdrobită de întristare, vizitatorul venit din locuri 
depărtate a privit la întăriturile ruinate ale iubitului său Ierusalim. Şi 
cum altfel privesc îngerii cereşti la starea bisericii lui Hristos? La 
fel ca locuitorii din Ierusalim, noi ne obişnuim cu rele existente şi 
adesea suntem mulţumiţi în timp ce nu facem nici un efort de a le 
lecui. Dar cum sunt privite aceste rele de către fiinţele având lumină 
dumnezeiască? Oare nu privesc şi ele, ca şi Neemia, cu inima 
împovărată de întristare la zidurile ruinate şi la porţile arse de foc?  

“Oare nu sunt pretutindeni vizibile scenele ruşinoase ale 
apostaziei de la Dumnezeu şi ale conformării la o lume iubitoare de 
păcat şi urâtoare de adevăr? În aceste zile de întuneric şi primejdie, 
cine e în stare să stea în apărarea Sionului şi să-i facă vreun bine?” 
–The Southern Watchman, March 22, 1904. 

 
6. Ce apel a adresat domnitorilor, preoţilor şi nobililor de 
îndată ce a evaluat starea exactă a zidurilor şi porţilor? Neemia 
2:16-18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“E nevoie de mulţi Neemia în biserica de azi – nu oameni care să 
poată numai să se roage şi să predice, ci oameni ale căror rugăciuni 
şi predici să fie întărite de un scop puternic şi plin de râvnă. Drumul 
urmat de acest patriot evreu în împlinirea planurilor sale este un 
drum care ar trebui să fie adoptat de deservenţii cultici şi de bărbaţii 
de la conducere. După ce şi-au făcut planurile, ei trebuie să le 
prezinte bisericii de aşa manieră ca să câştige interesul şi 
conlucrarea ei. Oamenii trebuie să înţeleagă planurile şi să participe 
la lucrare, şi vor avea un interes personal în prosperitatea ei. 
Succesul care a însoţit eforturile lui Neemia arată ce poate să 
realizeze rugăciunea, credinţa şi acţiunea înţeleaptă şi energică. 
Credinţa vie îndeamnă la acţiune energică. Spiritul dat pe faţă de 
conducător va fi în mare măsură, reflectat de popor.” –(The 
Southern Watchman, March 29, 1904) Christian Service, p. 177. 

 
Critică şi împotrivire 
7. În timp ce Neemia era implicat în restaurarea cetăţii sfinte, 
ce au făcut conducătorii din zonele vecine? În ciuda criticilor şi 
împotrivirilor lor, ce a fost ferm convins Neemia? Neemia 
2:10,19,20; 6:2,3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În fiecare mişcare religioasă sunt unii care, deşi nu pot nega că 
lucrarea este a lui Dumnezeu, totuşi se ţin departe, refuzând să facă 
vreun efort pentru a ajuta. Ar fi bine pentru unii ca aceştia să-şi 
aducă aminte de raportul păstrat sus în cartea aceea în care nu sunt 
omisiuni, nici greşeli, şi după care vom fi judecaţi. Acolo este 
raportată orice ocazie neglijată de a face un serviciu lui Dumnezeu; 
şi tot acolo este ţinută spre veşnică amintire orice faptă de credinţă 
şi de iubire.” –Profeţi şi Regi, pp. 638, 639. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Avem nevoie în veacul aceasta a lumii de mulţi Neemia, care să 
trezească poporul pentru a vedea cât de departe este de Dumnezeu 
din cauza călcării Legii Lui. Neemia a fost un reformator, un mare 
om ridicat pentru un timp important. Când a venit în contact cu 
răul, şi cu tot felul de împotriviri, s-a trezit un nou curaj şi o nouă 



pentru Semestrul I, 2018 111 

râvnă. Energia şi hotărârea lui au însufleţit pe oamenii din 
Ierusalim; şi tăria şi curajul au luat locul slăbiciunii şi descurajării. 
Scopul lui sfânt, nădejdea lui puternică, consacrarea lui voioasă la 
lucru, au fost contagioase. Poporul s-a molipsit de entuziasmul 
conducătorului său, şi în sfera sa fiecare a devenit un Neemia şi a 
ajutat la întărirea mâinii şi inimii semenului său. Iată o lecţie pentru 
pastorii de astăzi. Dacă ei sunt molateci, nelucrători, lipsiţi de zel 
sfânt, ce se poate aştepta de la poporul căruia îi servesc?” –The 
Southern Watchman, June 28, 1904. 

 
* * * 

 
21. 
Sabatul din 26 mai 2018 
 

DERANJAT DE VEŞTI BUNE 
 
"Comandantul cerului a fost asaltat de ispititor... Din momentul 

în care a fost un prunc neajutorat în Betleem, când agenţii iadului 
au căutat să-L distrugă în copilăria sa prin gelozia lui Irod, până 
când a ajuns la Calvar pe cruce, El a fost în permanenţă asaltat de 
cel rău... Satana ştia că trebuie să cucerească sau să fie cucerit. 
Succesul sau eşecul însemna prea mult pentru el ca să lase lucrarea 
la oricare dintre agenţii săi răi. Însuşi Prinţul răului trebuia să 
conducă personal războiul..."– God’s Amazing Grace, p. 162. 

 
Împăratul şi reacţia sa 
1. Cine împărăţea în Iudeea la naşterea lui Isus? Ce veşti 
uimitoare au adus magii din răsărit la Ierusalim? Matei 2:1,2.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Aceşti oameni nu erau evrei; dar aşteptau pe Mesia prezis. Ei au 
studiat profeţia şi ştiau că era timpul când Hristos urma să vină şi 
erau nerăbdători să vadă vreun semn al acestui mare eveniment, ca 
să poată fi printre primii care să ureze bun venit copilului Rege 
ceresc şi să se închine Lui." – Lift Him Up, p. 30. 
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2. Ce efect a avut această veste bună asupra împăratului Irod? 
Ce au dezvăluit aceste gânduri despre el? Matei 2:3,7,8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sosirea magilor a fost repede făcută cunoscută prin tot 
Ierusalimul. Pelerinajul lor ciudat a produs o frământare în mijlocul 
oamenilor, care a ajuns până la palatul împăratului Irod. ... 

“Vicleanul edomit s-a tulburat de vestea unui posibil rival. 
Nenumărate crime mânjiseră drumul său la tron. Fiind de sânge 
străin, era urât de poporul peste care domnea. Singura lui siguranţă 
era protecţia Romei. Dar acest nou Prinţ avea o pretenţie mai mare. 
Considera că S-a născut pentru a conduce o împărăţie.... 

“Irod îi invită apoi pe magi la o întrevedere secretă. Un uragan 
de mânie şi teamă vuia în inima sa, dar el păstra o înfăţişare liniştită 
şi îi primi pe străini foarte curtenitor. El întrebă despre timpul când 
se arătase steaua, făcându-se că salută cu bucurie vestea naşterii lui 
Hristos. El îi rugă stăruitor pe vizitatorii săi: "Duceţi-vă şi cercetaţi 
cu de-amănuntul despre Prunc şi când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de 
ştire ca să vin şi eu să mă închin Lui". Zicând aşa, le dădu voie să-şi 
continue drumul spre Betleem.” –Hristos Lumina Lumii,61,62. 

 
Îndrumare divină 
3. Ce semn de orientare le-a asigurat Domnul acestor vizitatori 
speciali, inclusiv după ce au părăsit Ierusalimul să meargă la 
Betleem? Care a fost reacţia lor? Ce respect au manifestat când 
L-au văzut pe nou-născutul "Rege al Iudeilor"? Matei 2:9-11.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Magii au rămas surprinşi să nu vadă nici un interes deosebit 
asupra subiectului venirii lui Mesia... Ei au declarat clar misiunea 
lor. Îl căutau pe Isus, Regele iudeilor, pentru că au văzut steaua Lui 
în răsărit şi au venit să se închine Lui..."– Lift Him Up, p. 30. 

"Îngerii lui Dumnezeu, sub forma unei stele, i-au condus pe 
Magi în misiunea lor de căutare a lui Isus. Au venit cu daruri 
costisitoare de tămâie şi smirnă, să plătească tribut copilului Rege 
prezis în profeţie. Ei au urmat mesagerii cereşti cu încredere şi mare 
bucurie."– Reflecting Christ, p. 373. 
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“Magii au plecat singuri din Ierusalim. Umbrele nopţii 
începuseră să cadă la ieşirea lor pe porţi, dar, spre marea lor 
bucurie, au văzut din nou steaua şi au fost conduşi la Betleem. Ei 
nu primiseră nici o înştiinţare cu privire la starea umilă a lui Isus, 
aşa cum le fusese dată păstorilor. După îndelungata lor călătorie, au 
fost dezamăgiţi de indiferenţa conducătorilor iudei şi au părăsit 
Ierusalimul cu mai puţină încredere decât atunci când au intrat în 
cetate.” –Hristos Lumina Lumii, p. 63. 

 
4. În loc de a se întoarce pentru a spune lui Irod despre găsirea 
copilului, ce avertizare au primit şi ascultat Magii? Ce fel de 
oameni au fost aceştia? Matei 2:12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Aceşti înţelepţi erau filozofi şi au studiat lucrările lui 
Dumnezeu în natură. În minunile cereşti, în slava soarelui, a lunii şi 
a stelelor au urmat degetul lui Dumnezeu. Nu erau idolatri. Ei au 
trăit lumina slabă care strălucea peste ei... "Aceşti înţelepţi au văzut 
cerurile luminate de lumina ce învăluia oastea cerească care a 
anunţat venirea lui Hristos la păstorii umili. Şi după ce îngerii s-au 
întors la cer, o stea luminoasă a apărut şi rămas în ceruri."–Lift Him 
Up, p. 30. 

 
Un rege crud cu metode crude 
5. Ce plan odios a conceput împăratul Irod după ce a auzit că 
Mesia s-a născut în Betleem? Ce înştiinţare a dat Domnul lui 
Iosif pentru a salva viaţa Copilului? Ce diferenţă enormă de 
atitudine poate fi văzută între înţelepţii păgâni şi regele Irod? 
Matei 2:13,14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Tot aşa şi Iosif a primit înştiinţarea de a fugi în Egipt cu Maria 
şi Copilul. Îngerul i-a zis: "Rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci 
Irod are să caute Pruncul să-L omoare". Iosif a ascultat fără 
întârziere şi, pentru o mai mare siguranţă, porni noaptea la drum.” –
Hristos Lumina Lumii, p. 64. 
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"Dar împotriva planurilor sale Satana vede o putere mai mare la 
lucru. Îngerii lui Dumnezeu au protejat viaţa Copilului 
Răscumpărător. Iosif a fost avertizat în vis să fugă în Egipt pentru 
că, într-o ţară păgână, putea găsi ocrotire pentru Răscumpărătorul 
lumii. Satana L-a urmat din pruncie la copilărie şi din copilărie la 
tinereţe, inventând mijloace şi modalităţi de a-L îndepărta de 
credinţa în Dumnezeu şi de a-L birui cu ispitele sale subtile. 
Puritatea intactă a copilăriei, tinereţii şi maturităţii lui Hristos, pe 
care Satana nu le putea altera, l-a contrariat la maximum. Toate 
săgeţile ispitei au căzut inofensive înaintea Fiului lui Dumnezeu. Şi 
când a constatat că toate ispitele lui nu au avut nici un succes în 
abaterea lui Hristos de la statornica Sa integritate sau în pătarea 
purităţii imaculate ale tânărului Galileean, era încurcat şi furios. El 
privea la acest tânăr ca la un inamic de care trebuia să se 
înspăimânte şi să se teamă.” - Confrontation, p. 28. 

Era o enormă diferenţă de atitudine între Magi şi regele Irod. 
Străinii au adus daruri pruncului Mântuitor şi I s-au închinat (Matei 
2:11), în timp ce Irod, care ar fi trebuit să fie protectorul Său, l-a 
urât şi a încercat să-l omoare! 

 
6. Ce act de cruzime a înfăptuit regele când a realizat că 
înţelepţii au plecat fără a-l informa unde era Copilul? Matei 
2:16-18; Ieremia 31:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Irod aştepta cu nerăbdare la Ierusalim întoarcerea înţelepţilor. 
Pe măsură ce timpul trecea şi ei nu se arătau, el a devenit 
suspicios... El turbă de mânie la acest gând. Iscusinţa lui dăduse 
greş, rămânându-i doar să recurgă la forţă. El voia să dea un 
exemplu cu acest Copil-Rege. Iudeii aceia îngâmfaţi trebuiau să 
vadă la ce se puteau aştepta în încercările lor de a instala un domn 
al lor pe tron. 

“Imediat au fost trimişi soldaţi la Betleem, cu ordin să-i omoare 
pe toţi pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos. Locuinţele 
liniştite din cetatea lui David au fost martore la scenele acelea 
îngrozitoare, care, cu şase sute de ani mai înainte, îi fuseseră 
descoperite profetului. "Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi 
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bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, 
pentru că nu mai erau."” – Hristos Lumina Lumii, p. 65. 

 
Îngrijire şi protecţie părintească 
7. Cât timp au rămas în Egipt Iosif, Maria şi Isus? Ce profeţii 
fac referire la o legătură între Israel şi Egipt? Matei 2:15; Osea 
11:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Egipt a fost o casă a robiei lui Israel şi deosebit de crudă pentru 
copiii lui Israel. Totuşi trebuia să fie un loc de refugiu pentru 
sfântul Prunc Isus. Dumnezeu, când vrea, poate face cel mai rău loc 
să servească celor mai bune scopuri. Aceasta a fost o încercare a 
credinţei lui Iosif şi a Mariei. Dar credinţa lor, fiind încercată, a fost 
găsită statornică. Dacă noi şi copiii noştri vom fi în vreun moment 
în încercări, să ne amintim strâmtorarea prin care a trecut Hristos 
când a fost copil... Cât de curând a început persecuţia împotriva lui 
Hristos şi Împărăţia lui! Irod credea că a învins profeţiile Vechiului 
Testament, precum şi eforturile magilor de a-L găsi pe Hristos; dar 
hotărârea Domnului înfruntă orice invenţie vicleană şi crudă a 
inimii oamenilor.” –Matthew Henry’s Concise Commentary, 
Comments on Matthew 2:13-15. 

 
8. Ce judecată a căzut asupra crudului rege Irod nu mult după 
omorârea copiilor nevinovaţi? Ce i-a spus un înger lui Iosif să 
facă după aceea? Ce lecţii spirituale putem învăţa din aceste 
experienţe? Matei 2:19-21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Actul acesta de cruzime a fost unul dintre cele din urmă care au 
întunecat domnia lui Irod. Curând după măcelul pruncilor 
nevinovaţi, el însuşi a fost constrâns să se plece în faţa acelei 
osânde pe care nimeni nu o poate înlătura. El a murit de o moarte 
groaznică. 

“Iosif, care era încă în Egipt, a fost acum înştiinţat de un înger al 
lui Dumnezeu să se întoarcă în ţara lui Israel. Socotindu-L pe Isus 
ca moştenitorul tronului lui David, Iosif dorea să se stabilească în 
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Betleem; dar, aflând că Arhelau domnea în Iudea în locul tatălui 
său, s-a temut ca nu cumva planul tatălui său împotriva lui Hristos 
să fie adus la îndeplinire de către fiu. Dintre toţi fiii lui Irod, 
Arhelau îi semăna cel mai mult la caracter. Succesiunea sa la tron 
fusese deja marcată de o revoltă în Ierusalim şi omorârea a mii de 
iudei de către gărzile romane.” –Hristos Lumina Lumii, p. 66. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Din momentul în care Hristos a intrat în lume, întreaga 
confederaţie a agenţilor satanici s-au pus la muncă pentru a induce 
în eroare şi a-L învinge în acelaşi fel cum a fost înşelat şi învins 
Adam..." – God’s Amazing Grace, p. 162. 

Scoţând în evidenţă unele aspecte ale vieţii lui Irod, 
Enciclopedia Britannica raportează: "În ciuda afecţiunii pentru 
Mariamne [soţia sa], el a fost predispus la atacuri violente de 
gelozie; sora lui Salome (nu trebuie să fie confundată cu nepoata sa, 
Salome fiica Irodiadei) s-a folosit de suspiciunile sale naturale şi a 
otrăvit mintea lui împotriva soţiei sale cu scopul de a-i despărţi. În 
cele din urmă Irod a ucis-o pe Mariamne, pe cei doi fii ai ei, pe 
fratele, bunicul şi mama ei... 

"El a modificat testamentul său de trei ori şi în cele din urmă l-a 
dezmoştenit şi ucis pe întâiul său născut, Antipater. La scurt timp 
înainte de moartea sa, uciderea nou-născuţilor din Betleem dovedea 
dezordinea mentală în care a căzut. După o încercare eşuată de 
sinucidere, Irod a murit."– Encyclopaedia Britannica, Online 
Edition, article “Herod, King of Judaea.” 

În de acord cu Flavius Iosefus, regele Irod a suferit de febră 
puternică, colon ulcerat, evacuări urât mirositoare, convulsii şi 
duhoare. 

 
* * * 
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22. 
Sabatul din 2 iunie 2018 
 

INTERZIS 
 
“Pentru mulţi oameni, o taină profundă învăluie soarta lui Ioan 

Botezătorul. Ei se întreabă de ce a trebuit ca el să zacă şi să moară 
în închisoare. Viziunea noastră omenească nu poate pătrunde taina 
acestei întunecate providenţe; dar încrederea noastră în Dumnezeu 
nu se poate clătina, dacă ne amintim că Ioan a fost părtaş la 
suferinţele lui Hristos. Toţi aceia care Îl urmează pe Hristos vor 
purta coroana sacrificiului. Cu siguranţă, ei vor fi greşit înţeleşi de 
oamenii egoişti şi vor deveni o ţintă pentru sălbaticele atacuri ale 
lui Satana. El şi-a întemeiat împărăţia pentru a distruge principiul 
jertfirii de sine şi va lupta împotriva lui oriunde acesta se va da pe 
faţă.” –Hristos Lumina Lumii, p. 223. 

 
Întâlnirea lui Ioan Botezătorul cu cârmuitorul Irod 
1. Cine era la putere în Galileea în timpul slujirii lui Isus şi a lui 
Ioan Botezătorul, predecesorul Său? Luca 3:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Irod Antipa (n. 21 î.Hr.; decedat 39 d.Hr.), fiul lui Irod I cel 
Mare, care a devenit împăratul Galileii şi a condus pe parcursul 
slujirii lui Isus din Nazaret. În Evanghelia după Luca (13:32), Isus 
se referă la el, menţionându-l cu dispreţ ca 'vulpea aceea.'" - 
Encyclopaedia Britannica, Online Edition, article “Herod Antipas, 
Ruler of Galilee.” 

 
2. Ce a făcut acest rege, fără să ţină seama de avertismentele 
divine? Cu aceleaşi motive sfinte folosite la alţii, cum l-a 
mustrat Ioan Botezătorul pe rege? Marcu 6:17, prima parte, 18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Irod era mişcat în timp ce asculta mărturiile puternice, directe 
ale lui Ioan şi, cu un interes profund, a întrebat ce trebuia să facă 
pentru a deveni ucenicul lui. Ioan cunoştea că el era pe punctul de a 
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se căsători cu soţia fratelui său, câtă vreme soţul ei trăia încă şi i-a 
spus cu credincioşie lui Irod că acest lucru nu era drept. Irod nu era 
dispus să facă vreun sacrificiu. S-a căsătorit cu soţia fratelui său şi, 
prin înrâurirea ei, l-a prins pe Ioan şi l-a aruncat în temniţă, 
intenţionând, cu toate acestea, să-i dea drumul.” –Experienţe şi 
Viziuni, p. 154. 

 
3. A fost gata Irod să-şi recunoască păcatul şi să-l abandoneze? 
Matei 14:3,4; Luca 3:19,20.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ioan Botezătorul fusese cel dintâi care a vestit Împărăţia lui 
Hristos şi a fost, de asemenea, şi cel dintâi la suferinţă. Acum, prin 
zidurile unei celule de închisoare, era despărţit de aerul liber al 
pustiei şi de mulţimea de oameni care ascultaseră cuvintele lui. El a 
ajuns prizonier în fortăreaţa lui Irod Antipa. Ioan săvârşise o mare 
parte a lucrării sale în partea de răsărit a Iordanului, care era în 
stăpânirea lui Antipa. Însuşi Irod ascultase predica lui Ioan 
Botezătorul... 

“Prin mulţimile de oameni care ascultaseră predica lui Ioan, 
faima lui se răspândise în toată ţara. Un profund interes a fost 
observat ca urmare a închiderii lui. Totuşi viaţa lui nepătată şi 
sentimentul puternic al mulţimii în favoarea lui făceau să se creadă 
că nu se vor lua măsuri violente împotriva lui.” –Hristos Lumina 
Lumii, pp. 214, 220. 

 
Solul Domnului 
4. Cu toate acestea, care a fost opinia lui Irod despre Ioan 
Botezătorul? După ce l-a închis pe profet, ce făcea din când în 
când Irod? Ce dorea să facă soţia lui Irod cu solul Domnului? 
Marcu 6:20,19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; 
îl ocrotea, şi, când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neştiind ce 
să facă; şi-l asculta cu plăcere.... 19Irodiada avea necaz pe Ioan, şi 
voia să-l omoare. Dar nu putea.” Ioan s-a purtat în mod credincios 
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faţă de el, acuzându-l de nelegiuita legătură pe care o încheiase cu 
Irodiada, soţia fratelui său. O vreme, Irod căutase cumva să sfărâme 
lanţul plăcerilor care-l lega; dar Irodiada îl cuprindea şi mai mult în 
plasa vicleniei ei şi s-a răzbunat pe Ioan, făcându-l pe Irod să-l 
arunce în închisoare.” –Hristos Lumina Lumii, p. 214. 

 
5. Ce s-a întâmplat de ziua de naştere a tetrarhului Irod, 
conducătorul Galileei? Ce promisiune nechibzuită şi 
extravagantă a făcut Salomeei, fiica soţiei sale, în urma 
dansului ei fermecător? Marcu 6:21-23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când a venit ziua cea mare şi împăratul cu oamenii lui 
petreceau şi beau, Irodiada şi-a trimis fiica în sala de banchet, să 
danseze pentru distracţia oaspeţilor. Salomea era în floarea vârstei 
şi frumuseţea ei voluptoasă a captivat simţurile acestor petrecăreţi 
desfrânaţi. Nu era obiceiul ca femeile de la curte să apară la 
asemenea petreceri şi lui Irod i s-au prezentat complimente când 
această fiică a preoţilor şi prinţilor lui Israel a dansat pentru 
distracţia oaspeţilor lui. 

“Împăratul era orbit de vin. Pasiunile îl stăpâneau şi raţiunea era 
detronată. A văzut numai sala de petrecere cu oaspeţii beţi, masa 
banchetului, vinul sclipitor, luminile scânteietoare şi pe tânăra 
aceea dansând în faţa lui. În nesocotinţa clipei, a dorit să facă ceva 
deosebit, care să-l înalţe în faţa oamenilor de seamă din împărăţia 
lui. Cu jurământ, el i-a făgăduit fiicei Irodiadei că-i va da orice ar 
cere, chiar şi jumătate din împărăţia lui.”Hristos Lumina Lumii, 221 

 
6. Care a fost cererea ei teribilă, născocită cu răutate de mama 
ei, Irodiada, care-l ura pe Ioan Botezătorul? Marcu 6:24,25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Salomea s-a dus degrabă la mama ei, să întrebe ce să ceară. 
Răspunsul era pregătit - capul lui Ioan Botezătorul. Salomea nu 
cunoştea setea de răzbunare din inima mamei şi n-a îndrăznit să 
prezinte o astfel de cerere; dar hotărârea Irodiadei a fost mai tare. 
Fata s-a întors cu cererea îngrozitoare: "Vreau să-mi dai îndată, 
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într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul" (Marcu 6,25).” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 221. 

 
Vocea de avertizare adusă la tăcere pentru totdeauna 
7. Ce poruncă oribilă a dat Irod, deşi a fost şocat şi întristat de 
cererea incredibilă a fetei? Ce influenţă şi atmosferă satanică 
au contribuit la moartea acestui mare profet? Marcu 6:26-29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Irod a rămas încremenit, neştiind ce să răspundă. Veselia aceea 
desfrânată s-a oprit şi o tăcere ameţitoare s-a lăsat peste scena de 
beţie. Împăratul era îngrozit la gândul de a-i lua viaţa lui Ioan. Cu 
toate acestea, îşi dăduse cuvântul şi nu voia să pară nestatornic sau 
pripit. Jurământul fusese dat în cinstea oaspeţilor săi şi, dacă unul ar 
fi spus un cuvânt împotriva făgăduinţei lui, bucuros i-ar fi cruţat 
viaţa profetului. Le-a dat ocazia să vorbească în favoarea celui 
închis. Ei făcuseră drumuri lungi ca să-l audă pe Ioan predicând şi-l 
ştiau un om fără nici o vină şi un slujitor al lui Dumnezeu. Deşi 
loviţi de cererea tinerei, ei erau prea ameţiţi ca să protesteze. Nici 
un glas nu s-a ridicat să salveze viaţa trimisului ceresc. Oamenii 
aceştia ocupau poziţii înalte şi de încredere în naţiunea lor şi asupra 
lor planau răspunderi grele; cu toate acestea, se dedară atât de mult 
la petrecere şi beţie, încât simţurile le erau paralizate. Mintea le era 
ameţită de muzică şi de dansul aţâţător, iar conştiinţa lor adormise. 
Prin tăcerea lor, au pronunţat sentinţa de moarte asupra profetului 
lui Dumnezeu, pentru a mulţumi răzbunarea unei femei 
blestemate.... 

“Isus n-a căutat să-L elibereze pe slujitorul Său. El ştia că Ioan 
va rezista în încercare. Bucuros s-ar fi dus Mântuitorul la Ioan, să 
lumineze întunericul închisorii prin prezenţa Sa. Dar nu trebuia să 
Se arunce în mâinile vrăjmaşilor şi să primejduiască propria lucrare. 
L-ar fi eliberat bucuros pe slujitorul Său credincios. Dar, pentru 
binele miilor de oameni care în anii următori urmau să treacă de la 
închisoare la moarte, Ioan trebuia să bea paharul martirajului. Când 
urmaşii lui Isus aveau să zacă în celule singuratice sau să piară de 
sabie, pe scaunul de tortură sau pe rug, în aparenţă părăsiţi de 
Dumnezeu şi de oameni, ce încurajare avea să fie pentru inima lor 
gândul că Ioan Botezătorul, despre a cărui credincioşie mărturisise 
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Însuşi Domnul Hristos, trecuse printr-o experienţă asemănătoare!” 
–Hristos Lumina Lumii, pp. 221, 222, 224. 

 
Întrebări personale 
• Ce trăsătură de caracter vicioasă relevă această faptă a lui Irod?  
• Ce se poate spune despre mărturia pe care Ioan Botezătorul a 
dat-o lui Irod? 
• Dacă Ioan ar fi fost unul care să compromită adevărul cu 
uşurinţă, i-ar fi adresat o astfel de mustrare lui Irod? 
• Ce lecţie importantă găsim în moartea unui astfel de martor 
credincios ca Ioan? 

 
Pentru studiu suplimentar 

“În zadar a aşteptat Irod să fie eliberat de jurământul său; cu 
părere de rău, a poruncit ca profetul să fie executat. Imediat a fost 
adus capul lui Ioan Botezătorul în faţa împăratului şi a oaspeţilor. 
Veşnic sigilate erau buzele acelea care, pline de credincioşie, îl 
avertizaseră pe Irod să se întoarcă de la viaţa lui de păcat. Niciodată 
nu avea să mai fie auzit glasul acela care îi chema pe oameni la 
pocăinţă. Orgiile unei nopţi costaseră viaţa unuia dintre cei mai 
mari profeţi.... 

“De câte ori viaţa celor nevinovaţi a fost jertfită din cauza 
necumpătării acelora care ar fi trebuit să fie apărătorii dreptăţii! Cel 
care duce paharul ameţitor la gură se face răspunzător de toate 
nedreptăţile pe care le poate comite sub puterea lui ameţitoare. 
Adormindu-şi simţurile, el nu mai este în stare să judece liniştit sau 
să facă o deosebire clară între bine şi rău. El deschide o cale pentru 
ca Satana să lucreze prin el, apăsând şi distrugând pe cel nevinovat. 
"Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se 
îmbată cu ele nu este înţelept" (Proverbele 20:1). Astfel s-a ajuns 
până acolo, încât "adevărul s-a poticnit... şi cel ce se depărtează de 
rău e jefuit" (Isaia 59:14,15). Cei care au jurisdicţia asupra vieţii 
semenilor lor ar trebui să fie consideraţi ca fiind vinovaţi de crimă 
atunci când devin sclavii necumpătării. Toţi aceia care execută 
legile trebuie să fie oameni care ţin legea. Trebuie să fie oameni 
care ştiu să se stăpânească. Ei au nevoie să fie cu totul stăpâni pe 
forţele lor fizice, mintale şi morale, ca să poată avea o inteligenţă 
vie şi un înalt simţ de dreptate.” –Hristos Lumina Lumii, p. 222. 
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23. 
Sabatul din 9 iunie 2018 
 

LANŢURI TĂCUTE 
 
“Inima lui Irod se împietrise încă şi mai mult; iar când a auzit că 

Hristos înviase, nu a fost prea tulburat. I-a luat viaţa lui Iacov şi 
când a văzut că aceasta a fost pe placul iudeilor, l-a arestat şi pe 
Petru, intenţionând să-l dea să fie omorât. Dar Dumnezeu avea 
pentru Petru o lucrare şi Şi-a trimis îngerul să-l elibereze. Asupra 
lui Irod a căzut judecata lui Dumnezeu. În timp ce se înălţa pe sine 
înaintea unei mari mulţimi, a fost lovit de îngerul Domnului şi a 
murit de o moarte îngrozitoare.” –Experienţe şi Viziuni, 185, 186. 

 
Persecuţie împotriva Bisericii pentru câştig politic 
1. Ce persecuţie împotriva Bisericii creştine timpurii a început 
Irod Agripa I, nepotul lui Irod cel mare şi regele Iudeii? Ce a 
făcut cu Apostolul Iacov, fratele lui Ioan? Faptele Apostolilor 
12:1,2.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Conducerea Iudeii se afla atunci în mâinile lui Irod Agripa, 
supus lui Claudius, împăratul roman. De asemenea, Irod deţinea şi 
poziţia de tetrarh (guvernator) al Galileii. După propria sa 
mărturisire, el era un prozelit al credinţei iudaice şi părea foarte 
zelos în aducerea la îndeplinire a ceremoniilor legii iudaice. Dorind 
să se facă plăcut iudeilor, nădăjduia ca în felul acesta să-şi asigure 
slujba şi onorurile sale şi a început să le împlinească dorinţele, 
prigonind biserica lui Hristos, prădând casele credincioşilor şi 
bunurile lor şi întemniţând pe membrii de vază ai bisericii. El a 
aruncat în temniţă pe Iacov, fratele lui Ioan, şi a trimis un călău să-l 
ucidă cu sabia, aşa cum şi celălalt Irod rânduise ca profetul Ioan să 
fie decapitat. ” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 143. 

 
2. Pe cine a pus împăratul apoi în închisoare, sub pază, în 
aşteptarea execuţiei? Ce a făcut biserica fără încetare, în timp 
ce apostolul era în închisoare? Faptele Apostolilor 12:3-5.  
………………………………………………………………………………………………  
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“Văzând că iudeilor le plăceau aceste strădanii ale sale, el l-a 
întemniţat şi pe Petru. 

“Aceste cruzimi aveau loc în vremea Paştelor. În timp ce iudeii 
sărbătoreau eliberarea lor din Egipt, făcând mare caz de zelul lor 
pentru Legea lui Dumnezeu, ei călcau în acelaşi timp în picioare 
fiecare principiu al acestei Legi, prin prigonirea şi omorârea celor 
ce credeau în Hristos. 

“Moartea lui Iacov a pricinuit mare durere şi panică printre 
credincioşi. Când a fost întemniţat şi Petru, întreaga biserică a fost 
chemată la post şi rugăciune... 

“În timp ce, din diferite motive, execuţia lui Petru a fost amânată 
până după Paşte, membrii bisericii au avut timp pentru o adâncă 
cercetare a inimii şi pentru rugăciuni stăruitoare. Ei s-au rugat fără 
încetare pentru Petru; căci simţeau că lucrarea nu s-ar putea lipsi de 
el. Ei şi-au dat seama că au ajuns la un punct de unde, fără ajutorul 
deosebit al lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu ar fi fost 
nimicită.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 143-145. 

 
Planurile oamenilor răi zădărnicite de un înger 
3. Ce s-a întâmplat cu o noapte înainte ca apostolul să fie 
executat într-un spectacol public, la porunca lui Irod? Cât de 
dificil a fost pentru înger să-l elibereze pe apostol din lanţuri? 
Faptele Apostolilor 12:6-8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ziua executării lui Petru a fost în cele din urmă hotărâtă, dar 
rugăciunile credincioşilor continuau să se înalţe la ceruri; şi, în timp 
ce toate puterile şi dragostea inimilor lor se înălţau în rugăciuni 
pentru ajutor, îngeri ai lui Dumnezeu vegheau asupra apostolului 
întemniţat… 

“Era ultima noapte dinaintea execuţiei. Din ceruri, un înger 
puternic este trimis pentru a-l elibera pe Petru. Porţile puternice 
care-l închideau pe sfântul lui Dumnezeu s-au deschis fără ajutorul 
mâinilor omeneşti. Îngerul Celui Prea Înalt a trecut prin ele şi 
înapoia lui porţile s-au închis fără zgomot. El a intrat în celulă şi 
acolo se afla Petru, dormind somnul liniştit al încrederii depline. 

“Lumina care-l înconjura pe înger a umplut celula, dar ea nu l-a 
trezit pe apostol. Numai când a simţit atingerea mâinii îngerului şi a 
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auzit un glas spunând: "Scoală-te iute!", numai atunci s-a trezit pe 
deplin pentru a vedea celula lui strălucind de lumina cerului şi un 
înger plin de o slavă mare stând înaintea lui. În mod automat el a 
ascultat cuvintele ce i-au fost adresate şi, sculându-se, şi-a ridicat 
mâinile, dându-şi prea puţin seama că lanţurile căzuseră de la 
încheieturile mâinilor sale.” –Istoria Faptelor Apostolilor, 145-147. 

 
4. Cât de departe l-a dus îngerul pe Petru? Unde era când 
îngerul a plecat de la el? Din ce l-a eliberat Domnul în afară de 
închisoare? Fapte 12:9-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lumina cerească s-a risipit şi Petru s-a trezit într-un întuneric 
adânc; însă, pe măsură ce ochii i se obişnuiau cu întunericul, încet, 
încet, acesta părea că se micşorează, şi el s-a pomenit singur pe 
strada liniştită, bătut în faţă de aerul rece al nopţii. Acum şi-a dat 
seama că era liber, într-o parte a cetăţii bine cunoscută lui; a 
recunoscut locul ca fiind unul pe unde umblase deseori şi pe care 
aştepta să treacă în ziua următoare pentru ultima dată. 

“S-a străduit să-şi reamintească evenimentele petrecute cu câteva 
minute înainte. Şi-a amintit cum adormise legat între cei doi ostaşi, 
având încălţămintea şi hainele scoase. S-a cercetat bine şi a 
constatat că era încălţat şi îmbrăcat complet. Încheieturile mâinilor, 
umflate din pricina lanţurilor nemiloase, erau acum fără cătuşe. Şi-a 
dat seama că eliberarea lui nu era o amăgire, nici un vis şi nici o 
viziune, ci o fericită realitate. A doua zi, el trebuia să fie dus la 
moarte; dar, iată, un înger l-a eliberat din închisoare şi de la 
moarte.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 147, 148. 

 
5. Care a fost prima reacţie la eliberarea miraculoasă a 
apostolului, deşi întreaga biserică se ruga pentru eliberarea lui 
Petru? Ce au putut să înţeleagă credincioşii când au văzut că 
rugăciunile lor au fost ascultate literalmente şi apostolul a fost 
eliberat? Faptele Ap. 12:13-17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Îndată, apostolul s-a îndreptat către casa unde erau adunaţi fraţii 
săi şi unde în clipa aceea ei se rugau stăruitor pentru el…. Bucurie 
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şi laudă au umplut inimile credincioşilor, fiindcă Dumnezeu le-a 
ascultat rugăciunile, scăpându-l pe Petru din mâinile lui Irod.” –
Istoria Faptelor Apostolilor, p. 148. 

“Noi suntem la fel. Nu ne dăm seama de miile de pericole de 
care ne-a ferit Tatăl nostru ceresc. Nu ne dăm seama de marea 
binecuvântare pe care El a revărsat-o asupra noastră prin faptul că 
ne-a dat hrană şi îmbrăcăminte, ne-a păstrat viaţa, trimiţând îngerii 
păzitori să vegheze asupra noastră. Ar trebui să fim recunoscători 
pentru acest fapt în fiecare zi. Ar trebui să avem inima plină de 
mulţumire si să venim la Dumnezeu cu o jertfă de recunoştinţă, zi 
de zi. Ar trebui să ne adunăm zilnic în jurul altarului familial şi să-L 
lăudăm pentru că veghează asupra noastră şi ne poartă de grijă. 
Copiii lui Israel pierduseră din vedere faptul că Dumnezeu îi 
apărase de şerpii veninoşi. Dar, când El şi-a retras mâna, au fost 
muşcaţi.” –Faith and Works, p. 69. 

 
Cruzimea necontrolată a lui Irod şi sfârşitul său oribil 
6. Cu ce s-au confruntat soldaţii a doua zi de dimineaţă când 
Irod a poruncit să fie adus Petru pentru execuţie? A recunoscut 
Irod mâna lui Dumnezeu în eliberarea prizonierului? 
Nemaiputându-i face nimic lui Petru, pe cine şi-a revărsat 
regele furia? Faptele Ap. 12:18,19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dimineaţa, o mare mulţime s-a strâns ca să asiste la executarea 
apostolului. Irod a trimis nişte slujbaşi la închisoare după Petru, 
care avea să fie adus cu mare fast, cu desfăşurare de arme şi gărzi, 
nu numai spre a se asigura că nu scapă, dar şi pentru a intimida pe 
toţi simpatizanţii şi pentru a arăta puterea regelui. 

“Când păzitorii de dinaintea uşii au văzut că Petru scăpase, au 
fost cuprinşi de groază. Li se spusese în mod categoric că aveau să 
răspundă cu viaţa lor pentru viaţa celui dat în grija lor; şi din pricina 
aceasta fuseseră foarte atenţi. Când ofiţerii au venit după Petru, 
ostaşii erau încă la uşa închisorii, zăvoarele şi drugii de fier strânşi 
tare, lanţurile mai erau bine prinse de încheieturile mâinilor celor 
doi soldaţi, însă întemniţatul nu mai era. 
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“Când raportul despre scăparea lui Petru a ajuns la Irod, acesta 
s-a mâniat la culme şi s-a înfuriat. Învinuind garda de la închisoare 
că nu a fost loială, a poruncit să fie omorâţi. Irod ştia că nu o putere 
omenească l-a scăpat pe Petru, dar era hotărât să nu recunoască că o 
putere divină îi stricase planurile şi astfel s-a aşezat într-o poziţie de 
cutezătoare dispreţuire a lui Dumnezeu.” –Istoria Faptelor 
Apostolilor, p. 149. 

 
7. Ce eveniment final a oprit egoismul fără margini al acestui 
rege şi sfidarea lui împotriva lui Dumnezeu? Cum s-a sfârşit 
viaţa sa după ce s-a preocupat de căutarea măririi personale şi 
nu de căutarea voii lui Dumnezeu şi a onorării Sale? Faptele 
Apostolilor 12:21-23.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“…înnebuniţi de entuziasm, ei au început să-l linguşească, 
afirmând că nici un muritor nu putea să se înfăţişeze ca el sau să 
posede o elocvenţă atât de sclipitoare. Mai departe, ei au spus că, 
deoarece mereu îl cinstiseră ca pe un conducător, de aici înainte i se 
vor închina ca unui dumnezeu… 

“Irod ştia că el nu merita nici una din laudele şi preamăririle ce i 
se aduceau, totuşi el a primit idolatrizarea din partea poporului ca 
ceva ce i se cuvenea. Inima îi tresări de bucuria triumfului şi o 
strălucire a unei mândrii satisfăcute se răspândi pe faţa lui când a 
auzit înălţându-se strigătul: "Glas de Dumnezeu, nu de om!"  

“Dar, deodată, o teribilă schimbare a venit asupra lui. Faţa i s-a 
îngălbenit ca de moarte şi s-a desfigurat în agonie. Din pori i-au 
ieşit picături de sudoare. Pentru o clipă, a rămas ca străpuns de 
durere şi groază; apoi, întorcându-şi faţa albă şi lividă către 
prietenii săi încremeniţi de groază, el a strigat cu glas răguşit şi 
disperat: "Acela pe care l-aţi proslăvit ca pe un dumnezeu este lovit 
de moarte".” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 150, 151. 

Astfel cel care a fost condamnat la moarte, a trăit şi cel care 
credea că va trăi, a murit. “Cine sapă groapa altuia cade el în ea, şi 
piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte.” Proverbe 26:27. 
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Pentru studiu suplimentar 
“Această demonstrare a dreptăţii divine a avut o puternică 

influenţă asupra poporului. Vestea că apostolul lui Hristos fusese în 
chip miraculos eliberat din temniţă şi de la moarte, în timp ce 
prigonitorul lui fusese lovit de blestemul lui Dumnezeu, a fost dusă 
pretutindeni şi a devenit mijlocul de călăuzire al multora la credinţa 
în Hristos.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 152. 

“Irod Antipa a fost acela care a luat parte la judecarea lui Isus şi 
Irod Agripa I acela care l-a dat la moarte pe Iacov. Agripa era 
nepotul şi cumnatul lui Antipa. Prin intrigă, el şi-a asigurat tronul 
lui Antipa şi, venind la putere, a urmat aceeaşi cale pe care o 
urmase Antipa faţă de creştini. În dinastia irodiană au existat şase 
persoane care au purtat numele Irod. Acest nume servea într-o 
anumită măsură ca titlu generic, indivizii fiind apelaţi prin alte 
nume, ca Antipa, Filip, Agripa etc.. În acelaşi fel, putem spune 
Ţarul Nicolae, Ţarul Alexandru etc.. În situaţia de aici, folosirea 
acestui termen devine mai firească şi mai potrivită având în vedere 
că Agripa, când l-a condamnat pe Iacov la moarte, ocupa tronul lui 
Antipa, care fusese implicat cu puţin timp în urmă în judecata lui 
Hristos; şi el a manifestat acelaşi caracter. A fost acelaşi spirit 
irodian, numai că se arăta într-o altă persoană, aşa cum "balaurul" 
din Apocalipsa 12,17 este acelaşi cu balaurul din versetul 3, 
adevărata putere spirituală din amândouă fiind balaurul din versetul 
9. Într-unul din cele două cazuri, el lucrează prin Roma Păgână; în 
celălalt, prin chiar guvernul nostru (american). N. ed."– Scrieri 
timpurii, p. 185 (Nota editorilor). 

 
* * * 
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24. 
Sabatul din 16 iunie 2018 
 

CÂND VOI MAI AVEA PRILEJ 
 
“O rază de lumină din cer a strălucit asupra lui Felix atunci când 

Pavel a discutat cu el cu privire la neprihănire, cumpătare şi 
judecata viitoare. Aceasta fusese ocazia trimisă din cer spre a-şi 
recunoaşte şi părăsi păcatele. Dar el a spus solului lui Dumnezeu: 
“De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema”. El 
dispreţuise ultima ofertă a harului ce i se făcuse. Niciodată el nu 
avea să mai primească o altă chemare din partea lui Dumnezeu.” –
Istoria Faptelor Apostolilor, p. 427. 

 
1. Unde a fost dus apostolul Pavel să fie judecat, după ce a fost 
salvat miraculos din mijlocul tulburării violente de la 
Ierusalim? Care a fost prima întrebare a guvernatorului? 
Faptele Ap. 23:33-35.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De îndată, Lisias s-a hotărât să-l transfere pe Pavel de sub 
jurisdicţia sa sub aceea a procurorului Felix. Ca popor, iudeii erau 
într-o stare de excitare şi iritare şi, deseori, aveau loc răzvrătiri. 
Prezenţa continuă a apostolului în Ierusalim ar fi putut avea urmări 
primejdioase atât pentru cetate, cât şi pentru comandantul însuşi. 
De aceea, "a chemat pe doi sutaşi şi le-a zis: 'La ceasul al treilea din 
noapte, să aveţi gata două sute de ostaşi, şaptezeci de călăreţi şi 
două sute de suliţari, ca să meargă până la Cezareea'. Le-a poruncit 
să aducă şi dobitoace pentru Pavel, ca să-l pună călare, şi să-l ducă 
sănătos şi teafăr la dregătorul Felix". 

“Nu era timp de pierdut în trimiterea lui Pavel. "Ostaşii, după 
porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel şi l-au dus noaptea 
până la Antipatrida". De acolo, călăreţii au mers mai departe cu 
întemniţatul până la Cezareea, în timp ce cei patru sute de suliţari 
s-au întors la Ierusalim. Ofiţerul, comandantul detaşamentului, l-a 
predat lui Felix pe întemniţat, împreună cu o scrisoare ce-i fusese 
încredinţată de căpitan…” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 415. 
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2. Ce acuzaţii au fost aduse împotriva lui Pavel? Cum au 
încercat evreii să-şi susţină acuzaţiile, cu toate că ura lor faţă de 
prizonier era evidentă? Faptele Apostolilor 24:5-9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În vorbirea sa, Tertul l-a învinuit pe Pavel de crime care, dacă 
ar fi fost dovedite, ar fi dus la osândirea lui pentru înaltă trădare faţă 
de cârmuire. "Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă", declară 
vorbitorul, "că pune la cale răzvrătiri printre toţi Iudeii de pe tot 
pământul, este mai marele partidei Nazarinenilor şi a cercat să 
spurce chiar şi templul". După aceea, Tertul a spus că Lisias, 
comandantul garnizoanei din Ierusalim, smulsese cu forţa pe Pavel 
dintre iudei atunci când ei voiau să-l judece după legea lor 
eclesiastică şi astfel îi silise să aducă problema înaintea lui Felix. 
Aceste afirmaţii erau făcute cu planul de a face pe procurator să-l 
predea pe Pavel tribunalului iudaic. Toate învinuirile erau susţinute 
cu strigăte puternice de către iudeii ce erau de faţă şi care nu făceau 
nici o sforţare să-şi ascundă ura faţă de întemniţat.” –Istoria 
Faptelor Apostolilor, p. 420. 

 
Apărarea apostolului 
3. Cum a respins sistematic robul Domnului acuzaţiile ca fiind 
complet false? Puteau dovedi acuzatorii lui că el incita la 
rebeliune în templu sau oriunde altundeva? Faptele Apostolilor 
24:10-13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pavel nu a risipit cuvinte măgulitoare, ci, în mod simplu, a 
arătat că se poate apăra cu multă încredere înaintea lui Felix, 
deoarece acesta era de lungă vreme procuror şi, prin urmare, avea o 
bună cunoştinţă a legilor şi obiceiurilor iudeilor. Referindu-se la 
învinuirile aduse împotriva lui, el a arătat foarte limpede că nici una 
dintre ele nu era adevărată. El declară că nu pricinuise tulburare în 
nici o parte a Ierusalimului şi nici nu spurcase sanctuarul. "Nu m-au 
găsit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă 
cu cineva sau făcând răscoală de norod. Aşa că n-ar putea dovedi 
lucrurile de care mă pârăsc acum".” –IFA, pp. 420, 421. 
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4. Cum a descris credinţa lui în Dumnezeu şi în Sfintele 
Scripturi? Potrivit convingerii sale ferme, ce urma să se 
întâmple în viitor, atât celor drepţi, cât şi celor nedrepţi? La ce 
principiu a aderat apostolul în viaţa de zi cu zi? Faptele 
Apostolilor 24:14-16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mărturisind că el se închină Dumnezeului părinţilor săi, "după 
calea pe care ei o numesc partidă", Pavel afirmă că totdeauna 
crezuse "tot ce este scris în Lege şi în Prooroci" şi că, potrivit cu 
învăţătura lămurită a Scripturilor, el susţine credinţa în învierea 
morţilor. Şi mai declară că ţinta călăuzitoare a vieţii sale era să aibă 
"totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 
oamenilor."” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 421. 

 
5. Au venit evreii din Asia înaintea guvernatorului pentru a da 
mărturie? A putut dovedi cineva că el a pângărit templul, că a 
învăţat vreo erezie sau a stârnit tulburări? Faptele Apostolilor 
24:17-21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Într-un chip curat şi sincer, el a înfăţişat obiectul vizitei sale la 
Ierusalim, cum şi împrejurările arestării şi judecării lui: "După mai 
mulţi ani, am venit să aduc milostenii neamului meu şi să aduc 
daruri la Templu. Tocmai atunci nişte Iudei din Asia m-au găsit 
curăţit în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă... Apostolul a vorbit 
cu căldură şi vădită sinceritate, iar cuvintele lui aveau putere de 
convingere.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 421. 

 
Slăbiciunea lui Felix din cauza politicii 
6. Ce a decis guvernatorul după ascultarea atât a acuzatorilor, 
cât şi apărarea apostolului? Ce libertate i-a fost dată, deşi Pavel 
a rămas sub arest? Faptele Ap. 4:22,23.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Claudius Lisias, în scrisoarea lui către Felix, dăduse o mărturie 
asemănătoare cu privire la purtarea lui Pavel. Mai mult chiar, însuşi 
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Felix avea o mai bună cunoaştere a religiei iudaice decât îşi 
închipuiau mulţi. Prezentarea lămurită a faptelor în acest caz l-a 
făcut pe Felix în stare să înţeleagă şi mai limpede motivele de care 
erau stăpâniţi iudeii în încercarea lor de a învinui pe apostol de o 
purtare răzvrătită şi de trădare. Guvernatorul nu voia să le dea 
satisfacţie printr-o osândire nedreaptă a unui cetăţean roman şi nici 
nu voia să li-l dea în mână spre a fi omorât, fără o cuvenită şi 
dreaptă judecată. Totuşi, Felix nu cunoştea nici un motiv mai mare 
decât interesul personal şi era stăpânit de plăcerea de a fi lăudat, 
cum şi de dorinţa de a promova, de a ajunge mai sus. Teama de a 
nu-i supăra pe iudei l-a reţinut de la a face deplină dreptate unui om 
pe care-l ştia că este nevinovat. De aceea, el a hotărât să suspende 
judecata până ce va avea să fie de faţă Lisias, zicând: "Am să 
cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lisias".” –Istoria 
Faptelor Apostolilor, pp. 421, 422. 

 
7. Ce a prezentat Pavel lui Felix când a fost chemat să depună 
mărturie câteva zile mai târziu? Ce a răspuns, deşi era în mare 
măsură convins de adevărurile declarate de apostol? A căutat 
sau a primit vreodată acest guvernator o altă ocazie de a auzi 
mesajul mântuirii? Faptele Ap. 24:24-27.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Astfel, întemniţatul a înfăţişat cu stăruinţă cerinţele Legii divine 
atât faţă de iudei, cât şi faţă de Neamuri, prezentându-L pe Isus, 
Nazarineanul dispreţuit, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul 
lumii… 

“Felix nu auzise niciodată mai înainte despre adevăr; şi, când 
Duhul lui Dumnezeu a făcut să pătrundă convingerea în sufletul 
său, în el s-a produs o adâncă frământare. Conştiinţa, acum trezită, 
făcea să i se audă glasul, şi Felix şi-a dat seama că cuvintele lui 
Pavel erau adevărate. Mintea l-a dus înapoi, la trecutul lui vinovat. 
Cu o înfricoşată claritate i-au apărut în faţă tainele vieţii sale de mai 
înainte, pline de nelegiuire şi vărsare de sânge, cum şi raportul 
întunecos al ultimilor săi ani. El s-a văzut pe sine destrăbălat, crud 
şi hrăpăreţ. Niciodată adevărul nu a ajuns într-un aşa chip la inima 
sa. Niciodată mai înainte sufletul său nu fusese cuprins de o aşa 
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groază. Gândul că toate tainele vieţii sale de crime erau dezvăluite 
înaintea ochiului lui Dumnezeu şi că urma să fie judecat potrivit 
faptelor sale l-a făcut să se cutremure de spaimă. 

“Dar, în loc să îngăduie convingerilor sale să-l ducă la pocăinţă, 
el a căutat să risipească aceste cugete neplăcute. Convorbirea cu 
Pavel a fost curmată brusc. "De astă dată, du-te, a zis el; când voi 
mai avea prilej, te voi chema".… Niciodată el nu avea să mai 
primească o altă chemare din partea lui Dumnezeu.” –Istoria 
Faptelor Apostolilor, pp. 425, 426. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Pavel s-a străduit să îndrepte mintea ascultătorilor săi către 
unica şi marea jertfă pentru păcat. El a arătat sacrificiile care erau 
umbra lucrurilor viitoare ce aveau să vină şi apoi L-a înfăţişat pe 
Hristos ca antitipul tuturor acestor ceremonii - ţinte spre care arătau 
ele ca singurul izvor de viaţă şi nădejde pentru omul căzut. Sfinţii 
bărbaţi din vechime erau mântuiţi prin credinţa în sângele lui 
Hristos. Văzând agoniile victimelor aduse ca jertfe, ei priveau 
dincolo de prăpastia veacurilor, spre Mielul lui Dumnezeu care 
avea să ridice păcatul lumii.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 
424, 425. 

"De ce sufletele ezită să umble în lumină când Domnul prezintă 
dovezi peste dovezi şi dă lumină peste lumină?... Cu fiecare ezitare 
şi întârziere, ne punem în situaţia în care este tot mai dificil ca să 
acceptăm lumina din ceruri, iar în cele din urmă pare imposibil a fi 
impresionaţi de mustrări şi avertismente. Păcătosul spune tot mai 
uşor: "De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema." 
Faptele Apostolilor 24:25..." – That I May Know Him, p. 244. 

 
* * * 
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25. 
Sabatul din 23 iunie 2018 
 

EL AR FI PUTUT FI ELIBERAT 
 
“Domnul Isus ne cere să respectăm drepturile fiecărui om. 

Drepturile sociale ale oamenilor şi drepturile lor în calitate de 
creştini trebuie să fie luate în considerare. Toţi trebuie să fie trataţi 
cu rafinament şi delicateţe, ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. 

“Creştinismul va face ca un bărbat să fie un gentleman. Hristos a 
fost curtenitor şi amabil chiar şi faţă de persecutorii Lui, iar 
adevăraţii Săi urmaşi vor manifesta aceeaşi atitudine. Priviţi-l pe 
apostolul Pavel când a fost adus în faţa conducătorilor. Discursul 
lui înaintea lui Agripa este o ilustrare a adevăratei curtoazii, precum 
şi a elocvenţei convingătoare. Evanghelia nu încurajează politeţea 
formală, obişnuită în lume, ci amabilitatea şi curtoazia care izvorăsc 
dintr-o adevărată bunătate a inimii.” –Gospel Workers, p. 123. 

 
1. Cu ce plan diabolic în minte au cerut evreii lui Festus să-l 
aducă pe Pavel din Cezareea la Ierusalim pentru a fi judecat? A 
fost Festus de acord cu acest lucru? Faptele Ap. 25:1-5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu acesta era lucrul pe care-l doreau iudeii. Ei nu uitaseră 
înfrângerea pe care o suferiseră mai înainte la Cezareea. În contrast 
cu purtarea liniştită şi argumentarea puternică a apostolului, spiritul 
lor plin de răutate şi învinuirile lor neîntemeiate aveau să apară în 
lumina cea mai urâtă cu putinţă. Din nou, au stăruit ca Pavel să fie 
adus la Ierusalim spre a fi judecat, însă Festus a ţinut cu tărie la 
planul său ca Pavel să fie judecat după toată rânduiala la Cezareea. 
În providenţa Sa, Dumnezeu a ţinut sub control hotărârea lui Festus 
pentru ca viaţa apostolului să fie prelungită.” –Istoria Faptelor 
Apostolilor, p. 429. 

 
Apărarea lui Pavel înaintea lui Festus şi a altora 
2. Ce a spus apostolul Pavel când evreii au venit în Cezareea 
pentru a-l acuza şi a cere să fie pedepsit cu moartea? Ce a 
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afirmat Festus după ce a ascultat apărarea apostolului? Faptele 
Ap. 25:10-12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Încă o dată, din cauza urii născute din bigotism şi neprihănire 
de sine, un slujitor al lui Dumnezeu a fost constrâns să ceară 
protecţia unor păgâni... Printre mulţi adepţi cu numele ai lui Hristos 
există aceeaşi mândrie, formalism şi egoism, acelaşi spirit de 
opresiune care era atât de mare în inimile evreilor... În marea criză 
prin care trebuie să treacă în curând servitorii credincioşi ai lui 
Dumnezeu vor întâlni aceeaşi duritate de inimă, aceeaşi 
determinare crudă şi aceeaşi ură neînduplecată." – Conflict and 
Courage, p. 354. 

 
3. Mai târziu, ce a spus Festus regelui Agripa şi Berenice când 
l-au vizitat în Cezareea? Spre deosebire de evrei, care a fost 
părerea lui despre Pavel şi cazul lui? Faptele Ap. 25:13,14,25-27 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Şi iată-l pe Pavel, încă încătuşat, stând înaintea celor adunaţi. 
Ce contrast se înfăţişa aici! Agripa şi Berenice deţineau putere şi 
rang şi, din pricina aceasta, erau în graţiile lumii. Însă ei erau lipsiţi 
de trăsăturile de caracter preţuite de Dumnezeu. Ei erau călcători ai 
Legii Sale, stricaţi în inimă şi viaţă. Felul lor de purtare era o scârbă 
înaintea cerului. 

“Bătrânul întemniţat, legat cu lanţuri de ostaşul ce-l păzea, nu 
avea în înfăţişarea sa nimic care să facă lumea a-i da cinste. Totuşi, 
de acest om, în aparenţă fără prieteni, fără bogăţie sau rang şi 
întemniţat pentru credinţa sa în Fiul lui Dumnezeu, se interesa 
întreg cerul. Îngerii au fost însoţitorii lui. Dacă s-ar fi dezvăluit 
slava unuia din solii strălucitori, fala şi mândria împărătească ar fi 
pălit; împăraţii şi curtenii ar fi fost trântiţi la pământ, după cum 
fusese straja romană la mormântul Domnului Hristos… 

“Festus a înţeles că problema în discuţie se referea în totul la 
doctrina iudaică şi că, judecând după dreptate, în sarcina lui Pavel 
ei nu puteau dovedi nimic care să-i aducă o condamnare la moarte 
sau măcar la întemniţare.” Istoria Faptelor Apostolilor,434, 429. 
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4. Ce a permis regele Agripa al II-lea, fiul lui Irod Agripa I, 
apostolului să facă atunci când a apărut înaintea lui? Au fost 
cuvintele apostolului numai o apărare personală sau au fost şi 
un mesaj inspirat pentru ascultători? Faptele Ap. 26:1,6,9, 
19,21,22 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pavel a relatat istoria convertirii sale, de la încăpăţânata 
necredinţă la credinţa în Isus din Nazaret ca Mântuitor al lumii. El a 
descris vedenia cerească ce, la început, îl umpluse de o groază de 
negrăit, dar care, mai târziu, s-a dovedit a fi un izvor de cea mai 
mare mângâiere - o descoperire a slavei dumnezeieşti, în mijlocul 
căreia stătea pe tron Acela pe care el Îl dispreţuise şi-L urâse şi ai 
cărui urmaşi el căutase chiar să-i nimicească. Din ceasul acela, 
Pavel fusese un om nou, un sincer şi zelos credincios al lui Isus, 
ajuns aici prin harul transformator. 

“În mod clar şi cu putere, Pavel a schiţat înaintea lui Agripa 
evenimentele principale în legătură cu viaţa lui Hristos pe pământ. 
El a mărturisit că Mesia Cel Profeţit a venit deja în persoana lui 
Isus din Nazaret. El a arătat cum Scripturile Vechiului Testament 
declaraseră că Mesia trebuia să vină ca un om între oameni; şi cum 
în viaţa lui Isus se împliniseră toate amănuntele arătate de Moise şi 
profeţi. Pentru a mântui o lume pierdută, divinul Fiu al lui 
Dumnezeu a suferit crucea, dispreţuind ruşinea, şi S-a înălţat la cer 
biruitor asupra morţii şi mormântului.” –Istoria Faptelor 
Apostolilor, p. 436. 

 
5. Ce a spus Festus după ce a ascultat apărarea slujitorului lui 
Dumnezeu? La cine din cei prezenţi a apelat Pavel pentru a 
dovedi veridicitatea mărturiei lui? Faptele Ap. 26:24-27.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Toţi cei adunaţi au ascultat ca fermecaţi istorisirea lui Pavel 
despre experienţele lui minunate. Apostolul se ocupa de subiectele 
lui preferate. Nimeni din cei care îl ascultau nu se putea îndoi de 
sinceritatea sa. Dar, în plină desfăşurare a vorbirii sale 
convingătoare, a fost întrerupt de Festus, care a strigat: "Pavele, eşti 
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nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie".” –Istoria 
Faptelor Apostolilor, p. 437. 

 
Convingerea regelui Irod Agripa 
6. Spre deosebire de Festus, cum a răspuns regele Agripa la 
întrebarea directă a lui Pavel? Faptele Ap. 26:28,29.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Adânc mişcat, pentru un moment Agripa a pierdut din vedere 
pe cei din jurul său, cum şi demnitatea poziţiei sale. Conştient 
numai de adevărurile pe care le auzise, văzând numai pe umilul 
întemniţat stând înaintea lui ca trimis împuternicit al lui Dumnezeu, 
el a răspuns involuntar: "Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă 
fac creştin!"” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 438. 

“Împăraţi şi guvernatori au fost captivaţi de expunerile lui logice 
şi, în timp ce relata evenimentele interesante ale propriei experienţe 
şi Îl predica pe Isus cu zel şi puterea Duhului Sfânt, convingerea că 
Isus era Fiul lui Dumnezeu punea stăpânire pe ei. În timp ce unii 
erau uimiţi, când îl ascultau pe Pavel, unul a strigat: "Curând mai 
vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin! "Cu toate acestea, 
majoritatea celor care au ascultat au considerat că îşi vor face timp, 
cândva, în viitor, pentru a se gândi la cele auzite. Satana s-a folosit 
de această întârziere şi, pentru că ei au neglijat ocazia atunci când 
inimile lor fuseseră mişcate, prilejul a fost pierdut pentru totdeauna. 
Inimile li s-au împietrit."– Scrieri timpurii, pp. 207, 208. 

 
7. Care a fost decizia finală a instanţei după ascultarea 
experienţei convertirii lui Pavel şi a mesajului Evangheliei? 
Cum a fost posibil ca evreii să afirme că Pavel era vrednic de 
moarte, pe când Curtea a stabilit că putea fi eliberat? Faptele 
Ap. 26:30-32.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Deşi Agripa era iudeu, el nu împărtăşea zelul bigot şi 
prejudecata oarbă a Fariseilor. El a zis lui Festus: "Omului acestuia 
i s-ar fi putut da drumul, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar". 
Însă cazul fusese deferit acestui cel mai înalt tribunal şi acum el nu 
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mai era sub jurisdicţia nici a lui Festus, nici a lui Agripa."– Istoria 
Faptelor Apostolilor, p. 438. 

"Totuşi, doi ani după aceea, rezultatul procedurilor din acea zi a 
salvat viaţa atât de preţiosă pentru cauza lui Dumnezeu. Festus, 
când a găsit că judecata cauzei, din punct de vedere al justiţiei 
romane, era susţinută din punct de vedere evreiesc de protectorul 
Templului, a trimis o scrisoare către împărat prin care atesta că nu 
s-a găsit nici o acuzaţie juridică împotriva prizonierului. Iar Nero, 
oricât de crud şi lipsit de scrupule era, nu a îndrăznit să dea la 
moarte un om pe care Lysias, Felix, Festus şi Agripa l-au pronunţat 
nevinovat, şi pe care chiar Sanhedrinul nu-l putea condamna."– 
Sketches from the Life of Paul, p. 260. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Ascultaţi-l la curtea lui Festus când împăratul Agripa, convins 
de adevărul Evangheliei, exclamă: “Curând mai vrei tu să mă 
îndupleci să mă fac creştin!” Şi cu ce politeţe delicată răspunde 
Pavel, arătând către propriul său lanţ: “Fie curând, fie târziu, să dea 
Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi, să fiţi aşa 
cum sunt eu, afară de lanţurile acestea.” Faptele Apostolilor 26, 
28.29."– Educaţia, p. 67. 

"Toţi ar trebui să aibă ceva de spus pentru Domnul, pentru că, 
făcând aşa vor fi binecuvântaţi. O carte de aducere aminte a fost 
scrisă pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui şi 
vorbesc adesea unul cu altul. Rămăşiţa trebuie să biruie prin 
sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor... Noi nu ar trebui 
să ne adunăm împreună pentru a tăcea; doar acei care se adună să 
vorbească spre slava şi onoarea Lui şi să spună despre puterea Sa 
sunt amintiţi de Domnul; asupra acestora se va odihni 
binecuvântarea lui Dumnezeu, iar ei vor fi reîmprospătaţi. 

"Noi ar trebui să profităm de fiecare ocazie de a ne pune sub 
canalul binecuvântării... La întrunirile bisericii, ca în reuniunile de 
tabără, adunările bisericilor de acasă şi toate împrejurările în care se 
face lucrare personală pentru suflete sunt ocazii pregătite de 
Dumnezeu pentru revărsarea Ploii Timpurii şi Târzii." - The Faith I 
Live By, p. 246. 

* * * 
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26. 
Sabatul din 30 iunie 2018 
 

CREDINCIOŞII ŞI AUTORITĂŢILE 
 
"... Am văzut că de fiecare dată este de datoria noastră să ne 

supunem legilor ţării noastre, atâta timp cât nu intră în conflict cu 
legea mai înaltă pe care Dumnezeu a rostit-o cu glas tare pe Sinai şi 
apoi a săpat-o în piatră cu Însuşi degetul Lui. "Voi pune legile Mele 
în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor 
şi ei vor fi poporul Meu"(Evrei 8,10). Cel care are Legea lui 
Dumnezeu scrisă în inima lui va asculta mai degrabă de Dumnezeu 
decât de oameni şi nu va da ascultare oamenilor pentru a devia 
câtuşi de puţin de la porunca lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, 
învăţat prin inspiraţia adevărului şi condus printr-o conştiinţă bună 
să trăiască prin fiecare cuvânt care vine de la Dumnezeu, va socoti 
Legea Sa, scrisă în inimile lor, ca singura autoritate pe care o pot 
recunoaşte şi căreia pot consimţi să i se supună. Înţelepciunea şi 
autoritatea Legii divine sunt supreme."– 1T, p. 361. 

 
O instituţie de origine divină şi scopul său 
1. Cine a stabilit guvernul ca instituţie? Prin urmare, care este 
responsabilitatea noastră faţă de acesta? Romani 13:1; Tit 3:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Apostazia iniţială a început printr-o neîncredere şi negare a 
adevărului. Trebuie să ne aţintim ochiul credinţei la Isus. Atunci 
când vin zilele, şi vor veni cu siguranţă, în care legea lui Dumnezeu 
este contestată, zelul celor dedicaţi şi credincioşi ar trebui să 
crească cu rapiditate şi să fie tot mai caldă şi hotărâtă, iar mărturia 
lor ar trebui să fie tot mai pozitivă şi nestrămutată. Dar nu trebuie să 
facem nimic dintr-un spirit sfidător şi nu o vom face dacă inimile 
noastre sunt complet predate lui Dumnezeu. [Romani 13:1; Tit 3:1 
citat.]" – Special Testimony for Our Ministers (A01a) (1892), pp. 
10, 11. 

"Multe legi vor fi adoptate de guvernele naţiunilor, calculate să 
asuprească şi legile vechi, care au devenit fără efect vor fi readuse 
în vigoare. Trebuie să mergem înainte în munca noastră cu 
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înţelegere şi credinţă sub conducerea înţeleaptă a lui Isus Hristos. O 
mare lucrare trebuie să fie făcută pentru Maestru în proclamarea 
ultimei solii de milă pentru lumea noastră şi depindem de autorităţi 
şi puteri pentru a avea trecere de la un capăt al lumii la altul şi atâta 
timp cât suntem dependenţi de puterile acestea nu trebuie să ne 
despărţim de ele, pentru că aceasta este o solie pentru întreaga 
lume.” - This Day with God, p. 250. 

 
2. Cu ce scop a fost înfiinţat orice guvern? Care este funcţia 
acestuia? Romani 13:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cârmuitorii sunt slujitorii lui Dumnezeu şi trebuie să-şi 
îndeplinească slujba ca ucenici ai Lui. Este spre binele lor ca ei să 
urmeze cu credincioşie un lămurit „Aşa zice Domnul” ţinându-se 
de calea Domnului de a face dreptate şi judecată. Ei trebuie să-şi 
exercite puterile fără poticnire şi fără făţărnicie, refuzând a fi 
cumpăraţi sau vânduţi, dispreţuind mita şi stând în interdependenţă 
şi demnitate morală înaintea lui Dumnezeu. Ei nu trebuie să fie de 
acord nici cu un singur act de necinste sau nedreptate. Ei nu trebuie 
să săvârşească nici un act josnic, nedrept şi nici să nu susţină pe 
alţii în acte de oprimare. Cârmuitorii înţelepţi nu vor îngădui ca 
oameni să fie oprimaţi din cauza invidiei şi geloziei acelora care 
dispreţuiesc Legea lui Dumnezeu … Toţi au nevoie să aibă în 
vedere veşnicia şi să nu acţioneze în aşa fel încât Dumnezeu să nu 
poată să ratifice judecata lor în curţile cerului.” –Review and 
Herald, October 1, 1895. 

 
Responsabilitatea creştină 
3. Pe lângă ascultare şi supunere, ce responsabilitate au 
creştinii faţă de guvern? Pe cine trebuie să includă în 
rugăciunile lor încât să poată trăi în pace şi linişte? Romani 
13:7; 1 Petru 2:17; 1 Timotei 2:1,2.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Nu ni se cere să sfidăm autorităţile. Cuvintele noastre, fie ele 
vorbite, fie scrise, ar trebui să fie cumpănite cu grijă, ca nu cumva 
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să se spună despre noi că am fi rostit ceva ce ne-ar înfăţişa ca unii 
care am fi împotriva legii şi ordinii. Noi nu trebuie să spunem sau 
să facem ceva care ne-ar închide în mod nenecesar calea. Noi 
trebuie să mergem înainte în Numele lui Hristos, apărând 
adevărurile ce ne-au fost încredinţate.” –Istoria Faptelor 
Apostolilor, p. 69. 

 
4. În conformitate cu învăţătura lui Isus, ce trebuie să dăm 
autorităţilor - ce cer sau ce le aparţine? Cum ar trebui să ne 
comportăm în cazul în care cer ceea ce aparţine lui Dumnezeu? 
Matei 22:20,21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Puterea lui David era dată de Dumnezeu, dar pentru a fi 
exercitată în armonie cu Legea divină. Când el a ordonat lucruri 
contrare Legii lui Dumnezeu, ascultarea a devenit un păcat. 
"Stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu" (Romani 
13:1), dar nu înseamnă să ascultăm de ele împotriva Legii lui 
Dumnezeu. Apostolul Pavel, scriind corintenilor, scoate în evidenţă 
principiul de care trebuie să fim călăuziţi. El zice: "Călcaţi pe 
urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos’ 1 Corinteni 
11:1.” –Patriarhi şi Profeţi, p. 719. 

"Nu ştim cât de curând vom fi izolaţi ca nefiind cetăţeni care 
respectă legea, pentru că prinţul puterii de aici ia în stăpânire 
minţile oamenilor. Putem alege între ascultarea de puterile existente 
şi să necinstim pe Dumnezeu sau nesupunere faţă de puterile 
existente şi onorarea lui Dumnezeu. Dacă ne supunem lui 
Dumnezeu, Duhul Său cel Sfânt se odihneşte asupra noastră şi noi 
nu ne luptam cu propriile noastre afirmaţii, ci cu "Este scris." Tot ce 
trebuie să facem este să ne întoarcem la porunca a patra. Citeşte 
mărturia lui Isus Hristos care afirmă că nici măcar un punct mic nu 
va fi modificat, ci este aşa cum a fost scris de degetul lui Dumnezeu 
pe tablele de piatră. Trebuie să iubim adevărul pentru că este 
adevăr. Aceasta face toată diferenţa fie că suntem de partea lui 
Dumnezeu sau nu. Puteţi fi chemaţi în instanţă, dar în aceste situaţii 
credeţi promisiunea Mântuitorului: "Eu sunt acolo." Noi nu putem 
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sta pe nisip alunecos, dar putem sta pe Isus Hristos. Şi putem sta 
chiar dacă toată lumea va fi împotriva noastră... 

"Dumnezeu a făcut un legământ şi El va fi cu poporul Său." - 
(Manuscript 11, March 28, 1893) The Upward Look, p. 101. 

 
Exemple de credincioşie 
5. Cum au reacţionat trei evrei când regele babilonian a 
poruncit să dea unei statui închinarea ce aparţine numai lui 
Dumnezeu? Ce a făcut Daniel când legea Medo-Persiei i-a 
interzis a se ruga lui Dumnezeu şi a poruncit să se roage la 
regele uman? Daniel 3:14-18; 6:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dacă oamenii ne opresc să facem această lucrare, atunci le 
putem spune, aşa cum au spus şi apostolii: "Judecaţi voi singuri 
dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi 
decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am 
văzut şi am auzit".” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 69. 

"Stăpânirile şi puterile pământului sunt în aprinsă revoltă 
împotriva Dumnezeului din cer. Ele sunt pline de ură împotriva 
tuturor celor care-L slujesc şi în curând, foarte curând, se va da 
ultima mare bătălie dintre bine şi rău. Pământul este scena de luptă 
– ultima bătălie şi victoria finală. Aici, unde pentru atâta timp 
Satana a răsculat oamenii împotriva lui Dumnezeu, rebeliunea va fi 
suprimată pentru totdeauna." - This Day with God, p. 308. 

 
6. În timpul lui Israel, au ascultat alergătorii porunca 
nedreaptă a regelui Saul când a poruncit să-i ucidă pe preoţi? A 
fost datoria soldaţilor romani să asculte de Consiliul evreiesc 
când Pavel era în pericol de a fi ucis? 1 Samuel 22:17; Faptele 
Ap. 23:10,11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar Doeg era un om slab şi Saul avea un aşa spirit de gelozie, 
ură şi crimă, încât dorea ca raportul adus să fie adevărat. Declaraţia 
parţială şi exagerată a şefului mai mare peste turmele împăratului a 
fost potrivită pentru a fi folosită de vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al 
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omului. A fost prezentată minţii lui Saul într-o astfel de lumină 
încât împăratul a pierdut orice control asupra sa şi a acţionat ca un 
nebun. Dacă ar fi aşteptat cu calm până când avea să asculte 
întreaga relatare şi şi-ar fi folosit facultăţile mintale, cât de diferit ar 
fi fost teribilul raport al celor săvârşite în ziua aceea.… Asemenea 
fiarelor sălbatice care au gustat sânge, tot aşa au fost şi Saul şi 
Doeg.” –Signs of the Times, September 21, 1888. 

“Unul dintre cele mai de plâns lucruri de pe pământ este faptul 
că există cârmuitori pătimaşi şi judecători nedrepţi. Ei uită că se 
găsesc sub autoritatea marelui Guvernator, Atotînţeleptul 
Dumnezeu, şi că El este mai pe sus de oricare domnitor, principe, 
guvernator sau rege.” –Review and Herald, October 1, 1895. 

 
Îndrumări importante pentru noi 
7. Ce principiu a fost demonstrat în răspunsul dat de apostoli 
autorităţilor evreieşti care le-au interzis să vorbească în numele 
lui Isus? Cum va acţiona creştinul când guvernul îi va porunci 
să facă ceva ce contravine legii lui Dumnezeu? Faptele Ap. 
4:18-20; 5:27-29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dar care a fost atitudinea slujitorilor lui Dumnezeu din 
veacurile trecute? Când ucenicii au propovăduit pe Hristos şi pe El 
răstignit, după înălţarea Sa, autorităţile le-au poruncit să nu mai 
vorbească şi nici să nu mai înveţe în Numele lui Isus. „Judecaţi voi 
singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm noi mai 
mult de voi, decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim 
despre ce am văzut şi am auzit.” Ei au continuat să predice despre 
vestea cea bună a mântuirii prin Domnul Hristos şi puterea lui 
Dumnezeu dădea mărturie despre solie. Bolnavii erau vindecaţi şi 
mii se adăugau bisericii. „Însă marele preot şi toţi cei ce erau 
împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de 
pizmă, au pus mâinile pe apostoli, şi i-au aruncat în temniţa de 
obşte.”” –5T, p. 713. 

“(Vezi Matei 23, 34.35.) “Petru şi apostolii ceilalţi, drept 
răspuns, i-au zis: ‘Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu 
decât de oameni! Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus, pe 
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care voi L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, 
Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi 
Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Noi 
suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat 
Dumnezeu celor ce asculta de El’. Când au auzit ei aceste vorbe, îi 
tăia la inimă şi s-au sfătuit să-i omoare.'” –Testimonies to Ministers 
and Gospel Workers, p. 72. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Trebuie să înaintăm în linişte şi atunci când drumul ne este 
aparent blocat într-o direcţie nu trebuie să aducem nici o 
condamnare stăpânirilor care conduc pentru că procedând astfel 
învăţăm alte stăpâniri cum să lucreze să ne îngrădească drumul. Nu 
trebuie să provocăm elementele care se opun nouă sau să trezim 
represalii sau răzbunare. Punctul culminant va veni destul de 
repede. Acesta deja fură ca un hoţ în noapte. Şi putem vorbi 
adevărul Bibliei, care să nu stârnească opoziţie faţă de stăpâniri." - 
(Manuscript 90, August 29, 1893) This Day with God, p. 250. 

“Există înaintea noastră perspectiva unei lupte continue cu riscul 
întemniţării, pierderii proprietăţii şi chiar a vieţii, pentru a apăra 
Legea lui Dumnezeu, care este desfiinţată de legile oamenilor. În 
această situaţie, rânduielile omeneşti vor impune o supunere 
vizibilă, deschisă faţă de legile ţării de dragul păcii şi al armoniei. 
Şi sunt unii care vor impune o asemenea atitudine, folosindu-se de 
textul Scripturii: „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai 
înalte… Stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu”.” – 
5T, p. 712. 

 
* * * 
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RAPORT MISIONAR PENTRU STABILIREA DE SEDII 
A se citi în Sabatul din 30 iunie, 2018 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat 
va fi adunată în Sabatul din 7 iulie 2018 

 
În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria 
şi până la marginile pământului. 

Citim în Marcu 16:15: “Apoi le-a zis: "Duceţi-vă în toată lumea, 
şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” Această însărcinare a 
fost dusă la îndeplinire cu mare intensitate numai după ce apostolul 
Pavel a fost chemat în slujba Maestrului. Ca urmare, pe la mijlocul 
secolul al doilea d. Hr., Biserica creştină a fost compusă 
predominant din neamuri. 

Urmând tradiţia bisericii primare, în ultimii zece ani, cu sprijinul 
credincioşilor din întreaga lume, Biserica a ajuns în aproximativ 
130 de ţări cu solia solemnă a Reformaţiunii. Conform rapoartelor 
ONU, există 195 naţiuni suverane în lume, din care 193 sunt 
înregistrate ca membrii ONU. Călcând pe urmele lui Pavel şi noi 
avem nevoie de a lucra neobosit pentru a proclama mesajul lui Isus 
în întreaga lume. 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat ce va fi strânsă în Sabatul 
următor este dedicată numeroaselor proiecte pentru a înfiinţa, 
repara şi pune în funcţiune sediile din întreaga lume. “Ci voi veţi 
primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi 
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, şi până la 
marginile pământului.” Faptele Apostolilor 1:8. 

Această colectă va fi utilizată pentru nevoile urgente ale 
Conferinţei Generale să achiziţioneze sau să ajute Uniunile şi 
Câmpurile în obţinerea de sedii. În plus, colecta va fi folosită pentru 
a acoperi acele oferte speciale de Şcoală de Sabat la care fondurile 
au fost insuficiente pentru achiziţia de sedii. Această situaţie 
specială apare în primul rând în ţările noi unde guvernele cer 
organizaţiilor religioase să aibă o proprietate înainte ca aceasta să 
poată fi înregistrată şi să funcţioneze. În ciuda faptului că în unele 
ţări încă nu avem astfel de proprietăţi, Dumnezeu a binecuvântat 
lucrarea cu multe botezuri. 
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Uneori clădirile sediilor existente sunt foarte deteriorate şi 
necesită reparaţii consistente sau restaurare. În plus, există anumite 
Uniuni şi Câmpuri la care sediul a fost achiziţionat cu donaţii în 
trecut, dar acum e necesară înregistrarea lor pe numele Bisericii 
pentru a le asigura în viitor. Aceasta costă bani şi aceste câmpuri şi 
uniuni aşteaptă deoarece sunt în imposibilitatea de a strânge bani 
pentru procedurile legale. "Ce binecuvântări ar primi bisericile care 
ajută în felul acesta şi ce iubire din partea bisericilor sărace, care îşi 
dau seama că au fost ajutate spre bine! Şi cu acest ajutor de bună 
voie şi cu voioşie se va vedea o mai mare înţelegere a ajutorării 
creştinismului şi a datoriei." – Review and Herald, July 21, 1891. 

Când regele Solomon a apelat la poporul Israel pentru sprijin 
financiar, răspunsul lor a fost de necrezut. Poporul ales al lui 
Dumnezeu de pe pământ şi-a arătat recunoştinţa printr-o mare 
generozitate. "Dumnezeu însuşi este sursa planurilor pentru 
înaintarea lucrării Sale şi El a asigurat poporul Său cu un surplus de 
mijloace, ca atunci când le solicită ajutorul, să poată răspunde cu 
bucurie. Dacă vor fi credincioşi în aducerea la trezoreria Lui a 
mijloacelor împrumutate lor, lucrarea va avansa rapid. Multe suflete 
vor fi câştigate la adevăr şi ziua venirii lui Hristos va fi grăbită." – 
Review and Herald, July 14, 1904. 

Primele două capitole din cartea Hagai descrie pregătirile 
izraeliţilor pentru reconstruirea templului. Dumnezeu I-a 
binecuvântat pe cei care au ajutat cauzei Sale de pe pământ cu o 
inimă binevoitoare. Şi în pustie, când s-a construit cortul, 
Dumnezeu I-a spus lui Moise: “Vorbeşte copiilor lui Israel: Să-Mi 
aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da cu 
tragere de inimă. ” Exodul 25:2. 

"Poporul nostru nu trebuie să aştepte mai multe chemări, ci să 
pună mâna la lucru, făcând posibile acele lucruri care par 
imposibilităţi. Fiecare să se întrebe pe sine însuşi: Mi-a încredinţat 
Domnul mijloace pentru înaintarea cauzei Sale?"– Review and 
Herald, July 14, 1904. 

- Francis Douglas 
- Casierul Conferinţei Generale 

 
* * * 
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DEVOŢIONAL 
 
 

 

Nu mai trăiesc eu, 
ci Hristos trăieşte în mine 

 
 
 

Cu versete biblice, 
un gând inspirat al Spiritului Profetic  

şi al autorilor consacraţi acestui subiect:  
E. Waggoner şi A. Jones 

(Compilaţie realizată de Sorin Nicola) 
 

şi „Biblia la rând.” 
(plan de citire a Bibliei într-un an) 
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PREFAŢĂ 
 

De la apariţia păcatului în Universul lui Dumnezeu – prin 
înălţarea sinelui în Lucifer şi până când taina lui Dumnezeu se va 
sfârşi – prin descoperirea frumuseţii lui Hristos în credincioşii Săi, 
vom vedea că întreaga istorie a umanităţii este legată de această 
chestiune. Rădăcina păcatului este preamărirea sinelui; esenţa 
neprihănirii este moartea eului şi locuirea lui Hristos în creatură. 
Pentru ca Dumnezeu să fie totul, noi trebuie să fim nimic. Uimirea 
este că atunci când acceptăm această poziţie - adevăratul nostru loc 
de creaturi dependente în totalitate de Creator, Dumnezeu ne umple 
cu binecuvântata Lui prezenţă, cu caracterul Lui sublim. Acesta 
este subiectul Bibliei. 

Vom descoperi că esenţa Evangheliei este: „nu mai trăiesc eu, 
ci Hristos trăieşte în mine”. 

Datorită acestei înţelegeri, cea mai mare luptă este cea 
împotriva eului propriu. Până nu înţelegi aceasta, loveşti cu 
„pumnul în vânt”. Sinele este „cea mai mare povară” care ne apăsă 
şi chinuieşte teribil. 

Este o singură soluţie. Este chiar subiectul Evangheliei. Nu 
putem scăpa de sine decât prin moarte. Crucea este soluţia. Şi nu 
doar odată pentru totdeauna, ci clipă de clipă. Doar în acest fel, 
Hristos devine „viaţa noastră” şi Se poate arăta şi lucra în şi prin 
noi. Oamenii care au înţeles şi experimentat aceasta, au rezistat 
presiunilor şi luptelor cu puterile întunericului. 

 
 
 
 

 
Structura: Data, Verset devoţional, capitol(e) Biblia la rând. 
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Devoţional 
 
1. ianuarie, Matei 20:28, Biblia la rând: Geneza 1-4 

„În viaţa şi învăţăturile 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 menţine toate 
lucrurile, El slujeşte fără încetare altora. El face să răsară soarele 
Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi 
peste cei nedrepţi’ (Mat. 5,45). Dumnezeu a încredinţat Fiului Său 
acest ideal al slujirii. Lui Isus I s-a dat să stea în fruntea omenirii, 
pentru ca, prin pilda Sa, să înveţe pe alţii ce înseamnă să slujească. 
Întreaga Lui viaţă a fost stăpânită de legea slujirii. El i-a slujit pe 
toţi, a servit tuturor. În felul acesta, El a trăit Legea lui Dumnezeu 
şi, prin exemplul Său, ne-a arătat cum să ascultăm de ea.” E.White – 
Hristos, lumina lumii, p. 650. 

 
2. ianuarie, Apocalipsa 4:11,  Biblia la rând: Geneza 5-8 

„Însă puterea lui Dumnezeu este încă exercitată pentru susţinerea 
obiectelor creaţiei Sale. Inima bate şi o răsuflare este urmată de alta 
nu pentru că mecanismul, odată pus în mişcare, continuă să 
funcţioneze prin energia existentă în sine. Fiecare respiraţie, fiecare 
bătaie a inimii reprezintă o dovadă a grijii Aceluia în care trăim, ne 
mişcăm şi ne aflăm fiinţa. De la cea mai neînsemnată insectă până 
la om, fiecare fiinţă este dependentă zilnic de providenţa Sa.” 
E.White - Educaţie, p. 103. 

 
3. ianuarie, Isaia 27:3,  Biblia la rând: Geneza 9-12 

„Cu siguranţă nu există un pasaj mai mângâietor în Scriptură ca 
acesta. Este plin de cuvinte blânde, mângâietoare. ... Ne întindem, 
adormim şi ne trezim, pur şi simplu pentru că Dumnezeu stă treaz şi 
veghează. La început El a suflat suflarea vieţii în nările omului şi a 
continuat să facă acest lucru în fiecare moment de atunci încoace. 
Dacă S-ar gândi numai la El Însuşi, dacă Şi-ar lua asupra Sa 
Spiritul şi suflarea, toată făptura ar pieri, iar omul s-ar întoarce iar 
în ţărână. Iov 34:14, 15. Dar Dumnezeu nu uită nici un individ, de 
aceea trăim. Aceasta nu implică faptul că atunci când moare un om 
Dumnezeu l-a uitat. Nicidecum. Dumnezeul care înţelege atât de 



Lecţiunile Şcolii de Sabat 150 

complet fiecare detaliu încât ştie fiecare vrabie şi numărul perilor 
de pe fiecare cap, ca şi numărul nenumărabil ale stelelor, nu poate fi 
niciodată acuzat de uitare. Detaliile nu Îl tulbură.” E.Waggoner – 
Comori din Isaia, cap.52. 

 
4. ianuarie, Ioan 3:16,  Biblia la rând: Geneza 13-17 

“Dar descoperirea aceasta a fost dată nu numai copiilor Săi de pe 
pământ. Mica noastră lume este cartea de studiu a universului. 
Scopul minunat al harului lui Dumnezeu, taina iubirii 
răscumpărătoare, constituie subiectul pe care îngerii doresc să-l 
cunoască şi care va fi studiul lor de-a lungul veacurilor nesfârşite. 
Atât cei răscumpăraţi, cât şi fiinţele necăzute în păcat vor descoperi 
în crucea lui Hristos ştiinţa şi cântecul lor. Se va vedea că slava ce 
străluceşte pe faţa lui Isus este slava iubirii ce se jertfeşte pe sine. În 
lumina de la Calvar se va vedea că legea iubirii ce renunţă la sine 
este legea vieţii pentru pământ şi pentru cer, că iubirea care nu 
caută folosul său îşi are izvorul în inima lui Dumnezeu şi că în cel 
blând şi smerit se manifestă caracterul Aceluia care locuieşte în 
lumina de care nici un om nu se poate apropia. În cer chiar legea 
aceasta a fost călcată. Păcatul a luat naştere prin înălţare de sine.” 
E.White – Hristos, lumina lumii, p. 9,11. 

  
5. ianuarie, Ioan 12:25,  Biblia la rând: Geneza 18-20 

„Toţi cei care doresc să aducă roade ca lucrători împreună cu 
Hristos trebuie mai întâi să cadă pe pământ şi să moară. Viaţa 
trebuie să fie aruncată în brazda nevoilor lumii. Iubirea de sine, 
interesul egoist trebuie să piară. Legea jertfirii de sine este în 
acelaşi timp legea păstrării de sine. Gospodarul îşi păstrează 
grăunţele aruncându-le. Tot astfel şi în viaţa omului. A da înseamnă 
a trăi. Viaţa care va fi păstrată este viaţa dăruită cu generozitate în 
serviciul lui Dumnezeu şi al omului. Aceia care pentru numele lui 
Hristos îşi vor jertfi viaţa în lumea aceasta, o vor păstra pentru viaţa 
veşnică. Viaţa trăită pentru sine e ca un grăunte mâncat, dispare, dar 
nu sporeşte. Un om poate să adune cât se poate de mult pentru sine; 
el poate trăi, gândi şi plănui pentru sine; dar viaţa lui piere şi nu-i 
mai rămâne nimic. Legea slujirii eului este legea distrugerii de 
sine.” E.White – Hristos, lumina lumii, p.520. 
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6. ianuarie, Luca 2:34,35,  Biblia la rând: Geneza 21-23 
„La crucea Golgotei, iubirea şi egoismul au stat faţă în faţă. 

Acolo s-au descoperit în toată plinătatea lor. Hristos a trăit numai 
pentru a mângâia şi a binecuvânta, iar Satana, punând la cale 
omorârea Sa, a dat pe faţă răutatea urii sale împotriva lui 
Dumnezeu. Prin aceasta, dovedea că adevăratul scop al rebeliunii 
sale era de a-L detrona pe Dumnezeu şi de a-L nimici pe Acela prin 
care se manifesta iubirea lui Dumnezeu. Prin viaţa şi moartea lui 
Hristos, gândurile oamenilor sunt şi ele scoase la iveală. De la staul 
până la cruce, viaţa lui Isus a fost o chemare la înfrângerea eului şi 
la părtăşie în suferinţă. Aceasta a dezvăluit intenţiile oamenilor. 
Isus a venit cu adevărul cerului şi toţi cei care ascultă de glasul 
Duhului Sfânt sunt atraşi de El. Adoratorii eului aparţin împărăţiei 
lui Satana. Prin atitudinea lor faţă de Hristos, toţi vor dovedi de ce 
parte sunt. Şi în felul acesta fiecare îşi hotărăşte soarta.” E.White – 
Hristos, lumina lumii, p.58. 
 
7. ianuarie, Fapte 10:38,  Biblia la rând: Geneza 24-25 

„Jertfa pentru omenire Hristos n-a făcut-o numai pe cruce. 
Întrucât mergea încoace şi încolo şi făcea bine, fiecare minut al 
vieţii Sale era un sacrificiu al vieţii Sale. Dar o viaţă ca aceasta nu 
putea să fie dusă decât într-un singur fel. Isus trăia într-o 
neîntreruptă dependenţă de Dumnezeu şi în comuniune cu El. Din 
timp în timp oameni se îndreaptă spre locul cel ascuns al Celui 
Atotputernic, sub adăpostul Celui Preaînalt, stau câtva timp acolo şi 
atunci se observă că ei au purtări nobile, dar dacă nu mai au gust de 
credinţă, comuniunea cu Dumnezeu se sfărâmă şi lucrarea vieţii lor 
e nimicită. Viaţa lui Isus era însă o viaţă de continuă încredere, 
întreţinută prin comuniune neîntreruptă, iar serviciul Său către cer 
şi către oameni era fără greş şi fără defect.” E.White – Educaţie, 81. 
 
8. ianuarie, 2 Corinteni 8:9,  Biblia la rând: Geneza 26-28 

„La naşterea lui Isus, Satana ştia că venise Cineva care avea o 
împuternicire divină ca să lupte pentru a-i lua stăpânirea. El a 
început să tremure când a auzit cuvintele îngerului care adeverea 
autoritatea Împăratului nou născut. Satana cunoştea bine locul pe 
care-L avea Hristos în cer, ca Preaiubit al Tatălui. Faptul că Fiul lui 
Dumnezeu trebuia să vină pe pământul acesta ca om, îl umplea de 
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uimire şi de temere. El nu putea să pătrundă taina acestei mari 
jertfe. Sufletul lui egoist nu putea înţelege o aşa iubire pentru 
neamul omenesc. Gloria şi pacea din ceruri şi bucuria legăturii cu 
Dumnezeu erau numai slab înţelese de oameni, dar ele erau prea 
bine cunoscute de Lucifer, heruvimul acoperitor. De când pierduse 
cerul, se hotărâse să se răzbune, făcând şi pe alţii să-i împărtăşească 
soarta. Lucrul acesta căuta el să-l realizeze, făcându-i să 
subaprecieze lucrurile cereşti şi să-şi lege inima de lucrurile 
pământeşti.” E.White – Hristos, lumina lumii, p.84 

 
9. ianuarie, Luca 14:33,  Biblia la rând: Geneza 29-31 

„Egoismul este cauza vinovăţiei umane şi-i conduce pe aceia 
care-l nutresc la naufragiul credinţei lor.” E.White - Minte, caracter 
şi personalitate, vol. 1, p.273. 
 
10. ianuarie, Isaia 14:12-14, Biblia la rând: Geneza 32-35 

„Satana a privit la sine însuşi înainte de a se mândri cu sine. 
Dacă el ar fi privit la faţa Celui ce şedea pe scaunul de domnie, 
niciodată nu ar fi devenit mândru. El ar fi reflectat chipul Celui ce 
stă pe tron, tot aşa cum acest chip este manifestat în Isus Hristos. 
Dar când el şi-a întors faţa de la Cel ce sta pe tron şi şi-a îndreptat-o 
spre sine, atunci a devenit mândru, atunci s-a admirat pentru 
frumuseţea lui, iar inima lui a fost îngâmfată din pricina frumuseţii 
sale, şi a început să se încreadă în el însuşi pentru ceea ce era. Ceea 
ce era el, venea de la Dumnezeu. Dar Lucifer s-a încrezut în sine 
însuşi pentru tot ceea ce era şi pentru că era ceea ce era. Prin 
aceasta nu s-a socotit el ca fiind existent prin sine însuşi? De fapt, 
nu s-a pus în locul lui Dumnezeu? Aceasta venea de la ‚eu’, şi 
acesta este gândul ‚eului. El a zis: ‚Voi fi ca Dumnezeu, voi fi ca 
Cel Prea înalt.’ El ar fi vrut să fie în locul lui Hristos; şi oricine se 
pune în locul lui Hristos se pune în locul lui Dumnezeu, deoarece 
Dumnezeu este în Hristos.” A.T. Jones – Solia îngerului al treilea, 
p.194. 
 
11. ianuarie, Ieremia 13:15-17, Biblia la rând: Geneza 36-38 

„Spiritul nemulţumirii nu mai fusese cunoscut până atunci în 
ceruri. Acesta a constituit un element nou, ciudat, misterios, 
inexplicabil. Însuşi Lucifer nu şi-a cunoscut la început adevărata 
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natură a sentimentelor sale; un timp, el nu a îndrăznit să-şi exprime 
lucrările şi închipuirile minţii; totuşi, nu le-a părăsit. El nu vedea 
până unde aveau să-l ducă. Însă au fost făcute eforturi - din cele pe 
care numai iubirea şi înţelepciunea infinită le putea inventa - pentru 
a-l convinge de greşeala lui. Nemulţumirea lui s-a dovedit a fi fără 
motiv şi el a fost făcut să vadă care avea să fie urmarea persistării în 
răzvrătire. Lucifer a fost convins că greşise. El a văzut că 
rânduielile divine sunt drepte şi că el trebuie să recunoască acest 
lucru în faţa cerului întreg.” E.White – Patriarhi şi profeţi, p.39. 

 
12. ianuarie, Geneza 2:7 , Biblia la rând: Geneza 39-41 

„Omul este făcut din ţărână ca să-şi amintească faptul că prin el 
însuşi nu este nimic; dar el este făcut de asemenea după chipul lui 
Dumnezeu pentru a cunoaşte posibilităţile infinite care-i stau în faţă 
– asocierea cu Dumnezeu Însuşi; în el însuşi neavând mai multă 
putere decât praful pe care calcă, dar capabil de cele mai măreţe 
realizări prin puterea şi bunătatea lui Dumnezeu. Şi, oricât de ciudat 
ar părea, are cele mai mari posibilităţi atunci când este cel mai 
conştient de slăbiciunea sa. ‘Când sunt slab, atunci sunt tare. 
(2 Cor. 12:10)’” E.Waggoner – Evanghelia în creaţiune. 

 
13. ianuarie, Geneza 3:4,5, Biblia la rând: Geneza 42-43 

„Dumnezeu nu i-a părăsit în această stare. Dumnezeu nu s-a 
oprit acolo. Dacă El i-ar fi lăsat în acea stare, atunci niciodată, în 
nici o minte a vreunui om din această lume nu ar fi putut fi vreun 
alt impuls decât al lui Satana; pentru că mintea firească este în 
întregime doar a ‚eului’ şi a Satanei. Dar Dumnezeu a zis: ‚Voi 
sfărâma această minte’; ‚Voi pune vrăjmăşie între tine şi femeie, 
între sămânţa ta şi sămânţa ei.’ Dumnezeu a pus această vrăjmăşie, 
adică ura împotriva puterii Satanei, ura împotriva lucrurilor care ies 
din această minte. Dumnezeu a sădit această ură şi ea este izvorul 
oricărui impuls spre bine sau spre dreptate şi a oricărui lucru de 
acest fel care se poate ivi în mintea vreunui om din această lume.” 
A.Jones – Solia îngerului al treilea, p.194,195. 
 
14. ianuarie, Mica 6:8, Biblia la rând: Geneza 44-46 

„În ce era Lucifer greşit? – Pur şi simplu în faptul că a dorit 
drumul cel rău de a fi ca Dumnezeu. A crezut că înălţându-se pe 
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sine ar putea fi ca Dumnezeu, pe când înălţarea de sine face pe 
cineva cel mai neasemănător cu El. Cel care se înalţă pe sine nu-L 
va găsi pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cheamă pe toţi să se 
umilească pentru a umbla cu El. Dumnezeu ‚a ridicat pe sărac din 
ţărână şi a înălţat pe cerşetor din gunoi ca să îi aşeze printre prinţi şi 
ca să îi facă să moştenească tronul slavei.’ 1 Samuel 2:8. 
Îndreptăţirea de sine este prin urmare lipsa neprihănirii. Cel care 
gândeşte să se facă neprihănit – care crede că are bunătate în el 
însuşi – este vinovat de acelaşi păcat de care a fost vinovat Lucifer 
şi este mişcat de acelaşi spirit. Este spiritul omului păcatului‚ care 
se opune şi se înalţă pe sine mai presus de tot ce se numeşte 
Dumnezeu, arătându-se drept Dumnezeu’ sau dându-se drept 
Dumnezeu. 2 Tes. 2:3, 4.” E.Waggoner – Comori din Isaia, cap.14. 
 
15. ianuarie, Geneza 3:11,12, Biblia la rând: Geneza 47-50 

„Adam nu putea nici să nege, nici să scuze păcatul său; dar, în 
loc să dea pe faţă pocăinţă, el a făcut tot posibilul să arunce vina 
asupra soţiei şi, în acest fel, asupra lui Dumnezeu Însuşi: ‚Femeia 
pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am 
mâncat’ (Gen.3,12). El, care din iubire pentru Eva, în mod 
deliberat, a ales să piardă aprobarea lui Dumnezeu, căminul său din 
Paradis şi o viaţă veşnică plină de bucurie, putea acum, după 
căderea sa, să se străduiască să-i facă răspunzători pentru păcat pe 
tovarăşa sa şi chiar pe Creatorul său. Atât de teribilă este puterea 
răului!” E.White – Patriarhi şi profeţi, p.58,59. 

 
16. ianuarie, Geneza 3:15, Biblia la rând: Exodul 1-4 

„Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod deosebit, Satana şi 
omul s-ar fi unit într-o alianţă împotriva cerului; şi, în loc să 
nutrească vrăjmăşie contra lui Satana, întreaga familie omenească 
s-ar fi unit în împotrivire faţă de Dumnezeu. Harul pe care Hristos 
îl sădeşte în suflet este acela care creează în om vrăjmăşia contra lui 
Satana. Fără acest har transformator şi această putere înnoitoare, 
omul ar fi sclavul lui Satana, un rob totdeauna gata să împlinească 
pretenţiile lui. Dar principiul nou în suflet creează conflict acolo 
unde până atunci fusese pace. Puterea pe care o împărtăşeşte 
Hristos îl face pe om în stare să reziste tiranului şi uzurpatorului. 
Pretutindeni unde se vede oroare faţă de păcat, în loc de iubire faţă 
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de el, oriunde se rezistă acestor patimi care au pus stăpânire pe 
suflet şi sunt biruite, acolo se vede efectul unui principiu întru totul 
de sus.” E.White – Marea luptă, p.506,507. 

 
17. ianuarie, Romani 7:22-24, Biblia la rând: Exodul 5-7 

“Acela care se hotărăşte să intre în Împărăţia spirituală va 
constata că toate puterile unei firi nerenăscute, sprijinite de forţele 
împărăţiei întunericului, se ridică împotriva lui. Egoismul şi 
mândria vor lua poziţie împotriva oricărei încercări de a le arăta că 
sunt păcătoase. Prin noi înşine, nu suntem în stare să ne înfrângem 
dorinţele şi obiceiurile rele, care se luptă pentru supremaţie. Nu 
putem avea biruinţă asupra puternicului duşman care ne ţine în 
sclavia sa. Numai Dumnezeu poate să ne dea această biruinţă. El 
doreşte să avem stăpânire asupra noastră înşine, asupra voinţei şi 
căilor noastre. Dar nu poate lucra în noi fără consimţământul şi 
conlucrarea noastră. Biruinţa nu este câştigată fără multă rugăciune 
stăruitoare, fără îngenuncherea eului la fiecare pas. Voinţa noastră 
nu trebuie să fie silită să conlucreze cu uneltele divine, ci trebuie să 
se supună de bună voie.” E.White – Cugetări, p.142,143. 

 
18. ianuarie, Geneza 4:3-5, Biblia la rând: Exodul 8-10 

„Cain şi Abel reprezintă două clase de oameni, care vor exista 
întotdeauna în lume până la încheierea vremurilor. Una dintre clase 
se foloseşte de jertfa rânduită pentru păcat, în timp ce cealaltă clasă 
se aventurează să depindă de propriile ei merite; jertfa lor este o 
jertfă lipsită de puterea mijlocirii divine şi, astfel, ea nu este în stare 
să-l facă pe om să aibă iarăşi parte de favoarea lui Dumnezeu. Căci 
numai prin meritele Domnului Isus păcatele noastre pot fi iertate. 
Aceia care nu simt nevoia de sângele lui Hristos, care cred că prin 
propriile lor fapte, fără harul divin, pot să-şi asigure aprobarea lui 
Dumnezeu, fac aceeaşi greşeală pe care a făcut-o şi Cain. Dacă nu 
primesc sângele curăţitor, ei sunt sub osândă. O altă cale prin care 
să poată scăpa de sub blestemul păcatului nu există.” E.White – 
Patriarhi şi profeţi, p.73,74. 
 
19. ianuarie, Geneza 6:5,12, Biblia la rând: Exodul 11-13 

„Avem istoria celor dinainte de potop şi a locuitorilor cetăţilor 
din câmpie, a căror purtare a degenerat de la uşurătate şi frivolitate 
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până la păcate josnice care au atras mânia lui Dumnezeu printr-o 
nimicire dintre cele mai înfricoşătoare, pentru a scăpa pământul de 
influenţa lor contaminatoare. Tentaţia şi patima au trecut peste 
raţiune. Eul a fost dumnezeul lor, iar cunoştinţa Celui Prea Înalt a 
fost aproape ştearsă printr-o îngăduire egoistă a patimilor stricate.” 
E.White - Scrisoarea 84, 1888. 

 
20. ianuarie, Geneza 11:4, Biblia la rând: Exodul 14-16 

„Locuitorii Babelului erau hotărâţi să stabilească o conducere 
care să fie independentă de Dumnezeu. Uneltirile ziditorilor 
Babelului au sfârşit în ruşine şi înfrângere. Monumentul mândriei 
lor a devenit un semn de aducere aminte a nebuniei lor. Cu toate 
acestea, oamenii continuă să meargă pe acelaşi drum, încrezându-se 
în ei înşişi şi respingând Legea lui Dumnezeu. Este acelaşi 
principiu pe care Satana a căutat să-l înfăptuiască în ceruri; acelaşi 
principiu care l-a stăpânit pe Cain atunci când şi-a adus jertfa. 
Există ziditori de turnuri şi în zilele noastre.” E.White – Patriarhi şi 
profeţi, p.124. 

 
21. ianuarie, Evrei 11:8, Biblia la rând: Exodul 17-20 

“Sunt mulţi aceia care, asemenea lui Avraam, sunt puşi la probă. 
Ei nu aud vocea lui Dumnezeu vorbindu-le în mod direct, din 
ceruri, ci El îi cheamă prin învăţăturile Cuvântului Său şi prin 
evenimentele providenţei Sale. Acestora poate că li se cere să 
părăsească legăturile apropiate şi aducătoare de folos, să se despartă 
de rude şi să pornească pe o cale ce pare a fi numai o cale a 
lepădării de sine, a greutăţilor şi sacrificiului. Dumnezeu le-a 
rânduit o lucrare pe care s-o facă; dar o viaţă lipsită de griji, cum şi 
influenţa prietenilor şi rudelor, i-a împiedicat în dezvoltarea 
trăsăturilor de caracter esenţiale pentru împlinirea ei. El i-a chemat 
undeva departe de influenţa şi ajutorul omenesc şi-i conduce să 
simtă nevoia după ajutorul Său şi să depindă numai de El, pentru ca 
El să li se poată descoperi.” E.White – Idem, p.127,128. 
 
22. ianuarie, Geneza 13:8,9, Biblia la rând: Exodul 21-23 

„Aici s-a dat pe faţă spiritul neegoist al lui Avraam. Cât de mulţi 
sunt aceia care, în condiţii asemănătoare, fără să ţină seama de 
urmări, s-ar agăţa de drepturile şi preferinţele lor personale! Câte 
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familii nu s-au distrus din pricina aceasta! Câte biserici n-au fost 
dezbinate, făcând ca lucrarea, cauza adevărului, să ajungă de ocară 
şi batjocură printre cei nelegiuiţi! ... Cultivarea unui comportament 
totdeauna la fel de plin de curtenie, cultivarea bunăvoinţei de a face 
altora ceea ce am dori ca ei să ne facă nouă, ar reduce la jumătate 
suferinţele vieţii. Spiritul de înălţare de sine este spiritul lui Satana; 
dar inima în care este cultivată iubirea lui Hristos va avea acea 
dragoste care nu caută la ale sale.” E.White – Idem, p.133. 

 
23. ianuarie, Geneza 14:21-23, Biblia la rând: Exodul 24-27 

„Avraam, locuind în pace în dumbrăvile de stejari din Mamre, a 
aflat de la unul din fugari istoria celor petrecute în bătălie, cum şi 
nenorocirea ce căzuse asupra nepotului său. El nu păstrase amintiri 
neplăcute despre lipsa de recunoştinţă a lui Lot. Toată afecţiunea sa 
pentru el a fost trezită şi se hotărî să-l scape. Căutând mai întâi 
sfatul divin, Avraam s-a pregătit de război... Biruinţa se datora în 
primul rând lui Dumnezeu şi apoi lui Avraam. Adoratorul lui 
Iehova nu numai că adusese un mare serviciu ţării, dar se dovedise 
a fi un om curajos. Se dovedise că viaţa de neprihănire nu este 
laşitate şi că religia lui Avraam l-a făcut curajos în susţinerea a ceea 
ce este drept şi gata să apere pe cel oprimat... În conformitate cu 
uzanţa războiului, prada de război aparţinea biruitorilor; dar 
Avraam se angajase în această expediţie fără vreun gând de câştig 
şi refuză să profite de pe urma celor căzuţi în nenorocire, cerând 
însă ca aliaţii săi să-şi primească partea ce li se cuvenea.” E.White – 
Patriarhi şi profeţi, p.136. 

 
24. ianuarie, Iov 42:5,6, Biblia la rând: Exodul 28-30 

„În experienţa tuturor vin vremuri de descurajare cruntă şi 
dezamăgire amară – zile când amărăciunea le este partea şi le este 
greu să creadă că Dumnezeu mai este binefăcătorul cel iubitor al 
copiilor Lui de pe pământ, zile când necazurile hărţuiesc sufletul, 
până acolo încât moartea pare mai de dorit decât viaţa. În asemenea 
împrejurări, mulţi îşi pierd încrederea în Dumnezeu şi sunt duşi în 
robia îndoielii, în sclavia necredinţei. Dacă am putea, în acele 
situaţii, să vedem cu ochii spirituali semnificaţia providenţelor lui 
Dumnezeu, am vedea îngerii căutând să ne salveze de noi înşine, 
luptând să ne aşeze picioarele pe o temelie mai tare decât dealurile 
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veşnice. Atunci o credinţă nouă, o viaţă nouă ar curge în fiinţa 
noastră… Nădejdea şi curajul sunt esenţiale unei slujiri desăvârşite 
pentru Dumnezeu. Acestea sunt roadele credinţei. Descurajarea este 
păcătoasă şi iraţională. Dumnezeu poate şi doreşte, cu mai multă 
tărie (Evrei 6:17) să reverse asupra slujitorilor Săi puterea de care 
au nevoie în încercările şi experienţele lor amare. Planurile 
vrăjmaşilor lucrării Sale pot părea bine aranjate şi puternice; dar 
Dumnezeu poate răsturna pe cel mai tare dintre ele. Şi aceasta o 
face la timpul Său şi pe calea Sa, atunci când vede că credinţa 
slujitorilor Săi a fost încercată îndestulător.” E.White – Profeţi şi 
Regi, p.163-165. 

 
25. ianuarie, Geneza 32:28, Biblia la rând: Exodul 31-34 

„Pentru a câştiga dreptul de întâi născut, care era deja al lui prin 
făgăduinţa lui Dumnezeu, Iacov a recurs la înşelăciune şi a cules 
roadele: ura fratelui său. El a fost la rândul lui nedreptăţit şi înşelat 
în timpul celor douăzeci de ani de exil şi a fost în cele din urmă 
nevoit să-şi afle siguranţa fugind; şi a cules şi o a doua recoltă, prin 
aceea că relele din propriul caracter au prins rădăcini şi au adus 
roade în fiii lui; aceasta fiind o imagine cât se poate de fidelă cu 
pedepsele ce caracterizează viaţa omenească. În nenorocirea lui, 
Iacov nu s-a lăsat copleşit. Se pocăise şi se străduise să facă ispăşire 
pentru nedreptatea care îl făcea vinovat faţă de fratele său. Cel iertat 
s-a ridicat în virtutea puterii Sale, nu tot ca înşelător, ci ca un prinţ 
al lui Dumnezeu. El nu câştigase doar izbăvirea de fratele său orbit 
de furie, ci izbăvirea de sine însuşi. Fusese frântă puterea răului din 
propria sa fire; caracterul său a fost transformat.” E.White – 
Educaţie, p.148. 

 
26. ianuarie, Psalmi 60:11, Biblia la rând: Exodul 35-37 

„La vederea acelui suferind schilod, ‚Esau a alergat înaintea lui; 
s-au îmbrăţişat, i s-a aruncat pe grumaz, şi l-a sărutat, şi au plâns’ 
(Gen.33,4). Privind asupra acestei scene, chiar şi inimile acelor 
soldaţi brutali au fost mişcate. Deşi el le povestise visul său, totuşi 
ei nu puteau înţelege schimbarea bruscă ce avusese loc cu căpitanul 
lor. Deşi priveau infirmitatea patriarhului, puţin se gândeau ei că 
această slăbiciune a sa era de fapt chiar tăria lui. Prin lepădare de 
sine şi credinţă puternică a câştigat Iacov ceea ce n-a putut câştiga 
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prin luptă, bizuindu-se pe propria sa putere. În acest fel, Dumnezeu 
l-a învăţat pe slujitorul Său că numai puterea şi harul divin puteau 
să-i facă parte de binecuvântarea pe care o dorea nespus. Tot aşa va 
fi cu aceia care vor trăi în zilele de pe urmă.” E.White – Patriarhi şi 
profeţi, p.201-204. 

 
27. ianuarie, Geneza 25:32-34, Biblia la rând: Exodul 38-40 

Din cauza indiferenţei sale faţă de binecuvântările şi cerinţele 
divine, Esau este numit în Sfintele Scripturi ‚lumesc’ (Evrei 
12:16,17). El îi reprezintă pe aceia care dispreţuiesc valoarea 
mântuirii realizate pentru ei de către Hristos şi sunt gata să sacrifice 
moştenirea lor cerească pentru lucrurile pieritoare de pe pământ. 
Mulţi trăiesc pentru prezent, fără să se gândească sau să se 
îngrijească de viitor. Asemenea lui Esau ei strigă: ‚Să mâncăm şi să 
bem, căci mâine vom muri’ (1 Cor.15,32).” E.White – Patriarhi şi 
profeţi, p.178-183. 

 
28. ianuarie, Geneza 41:15,16, Biblia la rând: Leviticul 1-4 

„A fost umilitor pentru faraon să se întoarcă de la magii şi 
înţelepţii împărăţiei sale şi să ceară sfat de la un străin, şi acesta un 
sclav, dar era gata să facă lucrul cel mai umilitor, dacă prin aceasta 
fiinţa sa tulburată putea găsi odihnă. S-a trimis imediat după Iosif; 
el s-a dezbrăcat de hainele sale de închisoare, s-a ras deoarece părul 
îi crescuse mult în timpul cât a fost în dizgraţie, ţinut în temniţă. 
Apoi a fost dus înaintea împăratului... Răspunsul pe care Iosif l-a 
dat împăratului dă pe faţă umilinţa şi credinţa sa în Dumnezeu. Cu 
modestie a respins onoarea – că ar avea în el însuşi o înţelepciune 
deosebită. ‚Nu eu’, numai Dumnezeu poate explica tainele acestea.” 
E.White – Patriarhi şi profeţi, p.221. 

 
29. ianuarie, Geneza 39:9, Biblia la rând: Leviticul 5-7 

„Răspunsul lui Iosif a dat pe faţă puterea principiului religios. El 
nu va trăda încrederea stăpânului său de pe pământ şi, indiferent de 
consecinţe, el va fi credincios Stăpânului său din ceruri. Sub 
privirile cercetătoare ale lui Dumnezeu şi ale sfinţilor îngeri, mulţi 
îşi iau libertatea de a face fapte de care n-ar vrea să se facă vinovaţi 
în prezenţa semenilor lor, dar primul gând al lui Iosif a fost la 



Lecţiunile Şcolii de Sabat 160 

Dumnezeu: ‚Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să 
păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?’ (vers.9), zise el.” E.White – 
Patriarhi şi profeţi, p.218. 
 
30. ianuarie, Numeri 12:3, Biblia la rând: Leviticul 8-10 

„Omul s-ar fi dispensat de acea lungă perioadă de muncă şi 
rămânere în obscuritate, socotind-o ca o mare pierdere de timp. Dar 
Înţelepciunea Infinită l-a chemat pe cel care avea să devină 
cârmuitorul poporului Său să petreacă patruzeci de ani, îndeplinind 
lucrarea umilă a unui păstor. Deprinderile astfel dezvoltate, şi 
anume de a purta de grijă, de a se lepăda de sine şi de a se îngriji cu 
blândeţe de turma sa, aveau să-l pregătească să devină păstorul plin 
de milă şi îndelung răbdător al lui Israel. Nici un avantaj, pe care 
educaţia sau cultura omenească îl putea da, nu putea înlocui această 
experienţă… Moise a devenit un om răbdător, respectuos şi umil, 
mai blând decât orice om de pe faţa pământului’ (Num. 12:3), dar, 
în acelaşi timp, puternic în credinţa în Dumnezeul cel puternic al lui 
Iacov.” E.White – Patriarhi şi profeţi, p.248-252. 

 
31. ianuarie, Numeri 20:10, Biblia la rând: Leviticul 11-13 

 „După felul în care privesc oamenii lucrurile, Moise nu se 
făcuse vinovat de o mare nelegiuire; păcatul său era un păcat 
obişnuit. Psalmistul spune că ‚Moise a vorbit în mod uşuratic cu 
buzele’ (Psalmul 106,33). După judecata omenească, putea părea 
un lucru lipsit de importanţă; dar dacă S-a purtat atât de sever faţă 
de acest păcat făcut de cel mai credincios şi mai onorat slujitor al 
Său, Dumnezeu nu-l va scuza nici la alţii. Nu există nici o 
binecuvântare pe care Dumnezeu o dă omului, nici o încercare prin 
care El îi îngăduie să treacă şi pe care Satana să nu poată şi să nu 
vrea să le folosească pentru a ispiti, a chinui şi a nimici sufletul, 
dacă i se dă chiar şi cel mai mic prilej. De aceea, oricât de mare ar 
fi lumina spirituală, oricât ne-am bucura de graţia şi binecuvântarea 
divină, trebuie să umblăm totdeauna smeriţi înaintea Domnului, 
cerând în credinţă ca Dumnezeu să călăuzească fiecare gând şi să 
controleze fiecare impuls al inimii.” E.White – Patriarhi şi profeţi, 
p.421,422. 
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1. februarie, Iosua 19:49,50, Biblia la rând: Leviticul 14-15 
„‚După ce au isprăvit de împărţit ţara’ şi fiecărei seminţii i s-a 

dat moştenirea ei, şi-a prezentat şi Iosua cererea. Ca şi lui Caleb, i 
se dăduse o făgăduinţă deosebită cu privire la moştenire; cu toate 
acestea, el nu a cerut o provincie întreagă, ci numai o cetate. ‚După 
porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el... El a zidit 
cetatea din nou şi şi-a aşezat locuinţa acolo’ (Iosua 19,49.50). 
Numele dat cetăţii a fost Tinat-Serah, adică ‚partea care a rămas’ – 
o mărturie dăinuitoare despre caracterul nobil şi starea sufletească 
plină de lepădare de sine a cuceritorului care, în loc să fie primul 
care-şi lua partea din pradă, a aşteptat cu cererea până când şi cel 
mai umil din popor şi-a primit partea.” E.White – Patriarhi şi 
profeţi, p.516. 

 
2. februarie, Judecători 6:15, Biblia la rând: Leviticul 16-18 

„Dumnezeu nu alege totdeauna pentru lucrarea Sa oameni cu 
talente deosebite, ci îi alege pe aceia de care Se poate servi mai 
bine. ‚Smerenia merge înaintea slavei’ (Prov. 15:33). Domnul poate 
să lucreze cel mai bine prin aceia care sunt cei mai conştienţi de 
lipsa lor de putere şi care se încred în El, în calitatea Sa de 
Conducător şi Izvor al puterii lor. El vrea să-i facă puternici, prin 
aceea că uneşte slăbiciunea lor cu puterea Sa, şi înţelepţi, prin aceea 
că uneşte neştiinţa lor cu înţelepciunea Sa. Domnul ar putea să facă 
mult mai mult pentru poporul Său, dacă ar cultiva adevărata 
umilinţă; dar puţini sunt aceia cărora El le poate acorda o mare 
măsură de răspunderi şi succes, fără să ajungă plini de încredere în 
ei înşişi şi să uite cât sunt de dependenţi faţă de Dumnezeu. Acesta 
este motivul pentru care, la alegerea uneltelor Sale, Dumnezeu 
trebuie să-i treacă cu vederea pe aceia pe care lumea îi socoteşte 
mari, plini de talente şi strălucitori. Prea adesea ei sunt plini de 
îngâmfare şi încredere în sine. Ei se consideră destul de competenţi 
ca să acţioneze fără să ceară sfat de la Dumnezeu.” E.White – 
Patriarhi şi profeţi, p.554,555. 

 
3. februarie, Judecători 7:2,7, Biblia la rând: Leviticul 19-21 

„Caracterul este adesea pus la încercare prin mijloacele cele mai 
simple. Aceia care în timp de primejdie au fost lacomi să-şi 
satisfacă nevoile nu sunt oamenii pe care te poţi sprijini la vreme de 
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nevoie. Domnul nu are loc în lucrarea Lui pentru cei delăsători sau 
doritori de a-şi satisface propriile plăceri. Bărbaţii aleşi de El au 
fost acei câţiva care n-au îngăduit ca nevoile proprii să-i împiedice 
de la împlinirea datoriei. Cei trei sute de bărbaţi aleşi nu numai că 
aveau curaj şi stăpânire de sine, dar erau şi bărbaţi ai credinţei. Ei 
nu se mânjiseră cu închinarea la idoli. Dumnezeu putea să-i 
călăuzească şi prin ei să-l salveze pe Israel. Succesul nu depinde de 
număr. Dumnezeu poate să salveze atât printr-un număr mic, cât şi 
printr-un număr mare. El este proslăvit nu atât de mult prin 
numărul, cât prin caracterul acelora care-I servesc.” E.White – 
Patriarhi şi profeţi, p.550,551. 

 
4. februarie, Judecători 16:20,21, Biblia la rând: Leviticul 22-23 

„Fizic, Samson era cel mai puternic om de pe pământ, dar în ce 
priveşte stăpânirea de sine, cinstea şi tăria sufletească se găsea 
printre cei mai slabi. Mulţi privesc în chip greşit patimile tari ca 
fiind tărie de caracter, când de fapt omul care se lasă stăpânit de 
patimile sale este un om slab. Adevărata mărime a unui om se 
măsoară după tăria sentimentelor pe care şi le stăpâneşte, şi nu după 
a acelora care-l stăpânesc. Dar nu e nevoie ca cineva să fie înfrânt. 
Omul nu este lăsat să biruie puterea răului numai prin propriile sale 
puteri, prin eforturile sale slabe. Ajutorul este la îndemână şi îi va fi 
oferit oricărui suflet care-l cere din toată inima.” E.White – 
Patriarhi şi profeţi, p.568,569. 

 
5. februarie, 1 Samuel 15:17, Biblia la rând: Leviticul 24-25 

„Când a fost chemat la tron, Saul avea păreri umile despre 
însuşirile sale şi primea cu bucurie învăţătura. Era lipsit de 
cunoştinţe şi experienţă şi avea grave defecte de caracter. Dar 
Domnul i-a dat Duhul Sfânt ca îndrumător şi ajutor şi l-a adus în 
situaţii în care putea să-şi dezvolte însuşirile necesare pentru a fi un 
conducător al lui Israel. Dacă ar fi rămas umilit şi ar fi căutat fără 
încetare să fie condus de înţelepciunea divină, el ar fi fost capabil 
să-şi îndeplinească cu succes şi onoare datoriile înaltei lui chemări. 
Sub influenţa harului divin, fiecare însuşire bună ar fi crescut, iar 
defectele şi-ar fi pierdut puterea. Aceasta este lucrarea pe care vrea 
să o facă Domnul pentru toţi aceia care I se predau Lui. Sunt mulţi 
cei pe care El îi cheamă în poziţii de răspundere în lucrarea Sa, 
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deoarece au un duh umil şi dispus să înveţe. În providenţa Lui, îi 
aduce în situaţii în care să înveţe de la El. El vrea să le descopere 
lipsurile lor de caracter şi tuturor acelora care caută ajutorul Lui le 
va da putere să-şi îndrepte greşelile. Dar Saul, bizuindu-se pe înalta 
sa poziţie, L-a dezonorat pe Dumnezeu prin necredinţă şi 
neascultare… Dacă ar fi fost dispus să-şi recunoască greşelile, 
această experienţă amară s-ar fi dovedit ca un adăpost pentru 
viitor.” E.White – Patriarhi şi profeţi, p. 633,634. 

 
6. februarie, 1 Samuel 18:7,8, Biblia la rând: Leviticul 26-27 

„Un mare defect al caracterului lui Saul era dorinţa lui de a fi 
lăudat. Trăsătura aceasta avusese o influenţă stăpânitoare asupra 
gândirii şi acţiunii lui; totul era caracterizat de această dorinţă după 
laudă şi înălţare de sine. Măsura cu care măsura ce este drept şi ce 
este nedrept era măsura nedemnă a entuziasmului aprobator al 
gloatelor. Nimeni nu se află în siguranţă dacă trăieşte pentru a fi 
plăcut oamenilor şi nu caută mai întâi să fie plăcut lui Dumnezeu. 
Era ambiţia lui Saul de a fi cel mai preţuit dintre toţi oamenii şi, 
când se cânta imnul acesta, în inima împăratului s-a aprins 
convingerea sigură că David câştigase inima poporului şi că va 
domni în locul lui.” E.White – Patriarhi şi profeţi, p.651. 

 
7. februarie, Iacov 3:16, Biblia la rând: Numeri 1-2 

„Cât de nespus de mari sunt dezastrele pe care le-a produs 
această trăsătură rea de caracter în lumea noastră! Vrăjmăşia care a 
existat în inima lui Saul este aceeaşi vrăjmăşie care a stârnit inima 
lui Cain împotriva fratelui lui Abel, pentru că faptele lui Abel 
fuseseră neprihănite şi pentru că Dumnezeu l-a onorat pe Abel, iar 
faptele lui Cain fuseseră rele, iar Domnul nu l-a putut binecuvânta. 
Invidia este rodul mândriei, iar dacă este nutrită în inimă, aceasta va 
conduce la ură şi chiar la răzbunare şi crimă. Instigând furia lui 
Saul împotriva lui David, care nu - i făcuse niciodată vreun rău, 
Satana şi-a dezvăluit încă o dată propriul său caracter.” E.White – 
Patriarhi şi profeţi, p.651. 

 
8. februarie, 1 Samuel 28:6,7, Biblia la rând: Numeri 3-4 

„Schimbându-şi hainele, Saul a plecat noaptea numai cu două 
ajutoare, pentru a afla ascunzătoarea vrăjitoarei. Vai, ce privelişte 



Lecţiunile Şcolii de Sabat 164 

tristă! Împăratul lui Israel, dus de Satana ca rob acolo unde îi plăcea 
lui! Ce potecă întunecoasă pentru picioarele unui om este cea aleasă 
de cel care a stăruit în a-şi alege singur calea, împotrivindu-se 
influenţelor sfinte ale Spiritului lui Dumnezeu! Ce sclavie este mai 
îngrozitoare ca aceea a omului care s-a predat stăpânirii celui mai 
rău dintre tirani – eul!” E.White – Patriarhi şi profeţi, p. 679. 
 
9. februarie, 1 Samuel 16:6,7, Biblia la rând: Numeri 5-6 

Dar Domnul nu Se uita la cele exterioare. Eliab nu se temea de 
Domnul. Dacă ar fi fost chemat la tron, ar fi fost un domnitor 
mândru şi pretenţios. Cuvântul Domnului către Samuel a fost: ‚Nu 
te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. 
Domnul nu Se uită la ceea ce se uită omul; omul se uită la ce 
izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă’. Frumuseţea exterioară 
nu poate face o inimă să fie plăcută înaintea Domnului. 
Înţelepciunea şi superioritatea care se manifestă în caracter şi în 
purtare arată adevărata frumuseţe a omului; valoarea lăuntrică şi 
superioritatea inimii fac să fim acceptaţi înaintea Domnului 
oştirilor. Cât de profund ar trebui să simţim noi acest adevăr atunci 
când ne judecăm pe noi înşine sau chiar pe alţii!” E.White – 
Patriarhi şi profeţi, p. 641. 

 
10. februarie, 1 Samuel 17:45-47, Biblia la rând: Numeri 7 

„Când prezintă adevărul nepopular, lucru care presupune o cruce 
grea, predicatorii ar trebui să fie atenţi ca fiecare cuvânt să fie aşa 
cum l-ar vrea Dumnezeu. Aceste cuvinte ale lor ar trebui să nu fie 
niciodată tăioase. Ei ar trebui să prezinte adevărul în umilinţă, cu 
cea mai adâncă iubire pentru suflete şi cu o dorinţă profundă pentru 
salvarea lor şi să lase ca însuşi adevărul să taie. Nu ar trebui să-i 
sfideze pe slujitorii altor denominaţiuni şi nici să caute să-i 
provoace la o polemică. Ei nu ar trebui să ia o poziţie asemănătoare 
cu aceea a lui Goliat, când a sfidat oştile lui Israel. Israel nu l-a 
sfidat pe Goliat, ci Goliat s-a lăudat cu mândrie împotriva lui 
Dumnezeu şi a poporului Său. Sfidările, lăudăroşenia şi injuriile 
trebuie să vină din partea împotrivitorilor adevărului care iau 
poziţia lui Goliat. Însă nimic din acest spirit nu ar trebui să se vadă 
la aceia care au fost trimişi de Dumnezeu să vestească ultima solie 
de avertizare unei lumi pierdute. David, în umilinţa şi zelul lui 
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pentru Dumnezeu şi poporul Său, s-a oferit să-l înfrunte pe acest 
lăudăros... El era deprins cu Dumnezeu şi, încrezându-se în El, 
câştigase victorii deosebite. Dacă şi-ar fi pus armura lui Saul, ar fi 
dat impresia că este un războinic, când nu era decât micul David 
care păştea oile. El a avut grijă ca nu cumva biruinţa să-i fie pusă în 
seama armurii lui Saul; căci încrederea lui era în Domnul lui Israel. 
El şi-a ales câteva pietre de la pârâu şi, cu praştia şi toiagul său, 
singurele lui arme, s-a dus în Numele Dumnezeului lui Israel pentru 
a-l înfrunta pe războinicul înarmat.” E.White – 3T, p.219,220. 

 
11. februarie, 1 Samuel 27:1, Biblia la rând: Numeri 8-10 

„Orice greşeală săvârşită de copiii lui Dumnezeu trebuie pusă pe 
seama lipsei lor de credinţă. Când umbre înconjoară sufletul, când 
avem nevoie de lumină şi călăuzire divină, trebuie să privim în sus; 
acolo e lumină dincolo de întuneric. David n-ar fi trebuit să-şi 
piardă nici o clipă încrederea în Dumnezeu. Avea toate motivele 
să-şi pună încrederea în El. Era unsul Domnului şi, în toate 
timpurile de primejdie, fusese ocrotit de îngerii lui Dumnezeu; 
fusese înzestrat cu curaj pentru a săvârşi lucruri minunate şi, dacă 
şi-ar fi mutat gândurile de la situaţiile grele în care fusese adus, la 
puterea şi maiestatea lui Dumnezeu, ar fi avut pace chiar şi sub 
umbrele morţii; cu încredere ar fi putut să repete făgăduinţa: ‚Pot să 
se munte munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se 
va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina’ 
(Is.54,10).” E.White – Patriarhi şi profeţi, p. 657,658. 

 
12. februarie, 2 Samuel 15:30, Biblia la rând: Numeri 11-13 

„Conştiinţa îi spunea lui David adevăruri dureroase şi umilitoare. 
În timp ce supuşii lui credincioşi se mirau de această răsturnare 
subită a sorţii, pentru împărat nu era o taină. Deseori avusese 
presimţirea că va veni un timp ca acesta. Pentru el fusese de mirare 
că Dumnezeu a avut atât de multă îndelungă răbdare faţă de 
păcatele sale şi că amânase atât de mult răsplata cuvenită. Iar acum, 
în fuga lui tristă şi grăbită, cu picioarele goale, îmbrăcat în sac în 
locul hainelor împărăteşti, când vaietele celor ce-l urmau trezeau 
ecoul munţilor şi când gândea la scumpa lui capitală – locul ce 
fusese scena păcatului său – el îşi amintea de bunătatea şi îndelunga 
răbdare a lui Dumnezeu şi nu era chiar fără nădejde. Simţea că 
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Domnul totuşi va lucra cu milă faţă de el.” E.White – Patriarhi şi 
profeţi, p.738,739. 

 
13. februarie, 1 Cronici 21:1, Biblia la rând: Numeri 14-15 

„...Ceea ce îl îndemna pe împărat să facă această lucrare era 
îngâmfarea şi ambiţia. Numărătoarea populaţiei avea să arate 
contrastul dintre slăbiciunea împărăţiei când David s-a urcat pe tron 
şi tăria şi prosperitatea ei în timpul domniei lui. Lucrul acesta urma 
să contribuie şi el la creşterea încrederii în sine, şi aşa destul de 
mare, atât a împăratului, cât şi a poporului. Scriptura zice: ‚Satana 
s-a sculat împotriva lui Israel şi a aţâţat pe David să facă 
numărătoarea lui Israel’. Propăşirea lui Israel în timpul lui David se 
datora binecuvântării lui Dumnezeu, şi nu iscusinţei împăratului sau 
tăriei oştirii lui. Dar sporirea puterii militare a împărăţiei urma să le 
dea naţiunilor înconjurătoare impresia că încrederea lui Israel era în 
oştirile lui, şi nu în puterea Domnului.” E.White – Patriarhi şi 
profeţi, p.747 

 
14. februarie, Romani 15:4, Biblia la rând: Numeri 16-18 

„Dumnezeu voia ca istoria căderii lui David să servească drept 
avertizare, ca nici chiar aceia pe care El i-a binecuvântat şi favorizat 
foarte mult să nu se simtă în siguranţă şi să neglijeze rugăciunea şi 
vegherea. Şi aşa a şi fost cu aceia care, în umilinţă, au căutat să 
înveţe lecţia pe care Dumnezeu vrea să o dea. Generaţie după 
generaţie, mii de oameni au ajuns în felul acesta să-şi dea seama de 
primejdia în care se aflau şi ei faţă de puterea ispititorului. Căderea 
lui David, om atât de mult onorat de Dumnezeu, a trezit în ei 
neîncredere faţă de eul personal. Ei şi-au dat seama că numai 
Dumnezeu poate să-i susţină prin puterea Lui, prin credinţă. Ştiind 
că în El sunt puterea şi siguranţa lor, s-au temut să facă chiar numai 
un pas pe terenul lui Satana.” E.White – Patriarhi şi profeţi, p. 
718,725 

 
15. februarie, 1 Samuel 23:16,17, Biblia la rând: Numeri 19-21 

„În raportul despre cei care au fost părtaşi, prin dăruire de sine, 
la suferinţele lui Hristos stau – unul în Vechiul Testament şi celălalt 
în Noul Testament – numele lui Ionatan şi al lui Ioan Botezătorul. 
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Ionatan a fost moştenitor al tronului prin naştere, ştiindu-se însă 
înlăturat prin hotărâre divină; pentru rivalul său a fost cel mai 
delicat şi credincios prieten, apărând viaţa lui David chiar cu preţul 
primejduirii propriei vieţi; statornic lângă tatăl său prin zilele 
întunecate ale slăbirii puterii acestuia şi tot lângă el căzând în cele 
din urmă – numele lui Ionatan este preţuit în ceruri, iar pe pământ 
rămâne ca mărturie despre existenţa şi puterea iubirii altruiste.” 
E.White – Educaţie, p.157,158 

 
16. februarie, 1 Samuel 25:23,24,32, Biblia la rând:Numeri 22-24 

„Cuvintele acestea nu puteau veni decât de pe buzele cuiva care 
le primise din înţelepciunea venită de sus. Evlavia Abigailei se 
arăta, ca şi parfumul unei flori, cu totul inconştient, pe trăsăturile 
feţei ei, în cuvintele şi în purtarea ei. Duhul Fiului lui Dumnezeu 
sălăşluia în inima ei. Vorbirea ei dreasă cu har, plină de amabilitate 
şi pace, răspândea o influenţă cerească. O, de ar fi cât mai mulţi ca 
femeia aceasta israelită, care a domolit sentimentele iritate, a evitat 
porniri nechibzuite şi, prin cuvinte liniştite şi potrivite, a împiedicat 
săvârşirea unor mari rele. O viaţă creştină sfinţită răspândeşte 
totdeauna lumină, mângâiere şi pace. Ea este caracterizată prin 
curăţie, tact, simplitate şi utilitate. Este stăpânită de iubirea aceea 
dezinteresată care sfinţeşte influenţa. Este plină de Hristos şi lasă o 
influenţă luminoasă în orice loc pe unde ar merge cel care o 
posedă.” E.White – Patriarhi şi Profeţi, p.668 

 
17. februarie, 1 Regi 10:28,29, Biblia la rând: Numeri 25-26 

„Apostazia lui Solomon a fost atât de treptată încât înainte de 
a-şi da seama, el se îndepărtase mult de Dumnezeu. Aproape pe 
neobservate, a început să se încreadă din ce în ce mai puţin în 
binecuvântarea şi în călăuzirea divină şi să-şi pună încrederea în 
propria sa putere. Puţin câte puţin, s-a întors din acea neclintită 
ascultare de Dumnezeu, care putea să facă din Israel un popor 
deosebit şi s-a apropiat din ce în ce mai mult de obiceiurile 
popoarelor înconjurătoare. Căzând în ispite legate de succesele şi de 
poziţia lui înălţată, a uitat Izvorul prosperităţii sale. Ambiţia de a 
întrece toate celelalte popoare în putere şi strălucire l-a adus să 
pervertească pentru scopuri egoiste darurile cereşti – daruri care 
până acum fuseseră folosite pentru slava lui Dumnezeu. Banii, 
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cărora trebuia să li se dea o întrebuinţare sfântă pentru binele 
săracilor şi pentru răspândirea principiilor de vieţuire sănătoasă în 
toată lumea, au fost cheltuiţi în mod egoist în proiecte ambiţioase.” 
E.White - Profeţi şi regi, p.56,57 

 
18. februarie, 1 Regi 11:6,7, Biblia la rând: Numeri 27-29 

„După ce a fost unul dintre cei mai mari împăraţi care au purtat 
vreodată un sceptru, Solomon a devenit un nelegiuit, unealta şi 
robul altuia. Caracterul lui, odinioară nobil şi bărbătesc, a devenit 
neputincios şi fără vlagă. Credinţa lui în Dumnezeul cel viu a fost 
anihilată de îndoieli ateiste. Necredinţa i-a întunecat fericirea, i-a 
slăbit principiile şi i-a degradat viaţa. Dreptatea şi generozitatea de 
la începutul domniei s-au schimbat în despotism şi tiranie. 
Sărmană, slabă fire omenească! Dumnezeu nu poate face decât 
puţin pentru oamenii care-şi pierd simţământul dependenţei de El.” 
E.White – Profeţi şi regi, p.58,59 

 
19. februarie, 2 Cronici 1:14,15, Biblia la rând: Numeri 30-32 

„În mijlocul prosperităţii se ascunde primejdia. De-a lungul 
veacurilor, bogăţiile şi onoarea au fost însoţite totdeauna de 
primejduirea umilinţei şi a spiritualităţii. Nu vasul gol este greu de 
purtat; vasul plin până sus trebuie echilibrat cu atenţie. Necazul şi 
împotrivirea pot produce amărăciune; dar prosperitatea este cât se 
poate de primejdioasă pentru viaţa spirituală. Dacă elementul 
omenesc nu este în continuă supunere faţă de voia lui Dumnezeu, 
dacă nu este sfinţit prin adevăr, atunci prosperitatea va trezi cu 
siguranţă tendinţa naturală către îngâmfare.” E.White – Profeţi şi 
regi, p.60,61 

 
20. februarie, 1 Regi 4:22,23, Biblia la rând: Numeri 33-36 

„Printre cauzele principale care l-au condus pe Solomon la risipă 
şi asuprire, a fost faptul că nu a mai menţinut şi nu a mai întărit 
spiritul de jertfire de sine... 

 Spiritul de lepădare de sine i-a părăsit şi a luat loc spiritul 
lăcomiei. Urmarea a fost cererea de sume mai mari, care le-a fost 
acceptată. 

Influenţele dăunătoare care au luat naştere în felul acesta au 
pătruns în toate ramurile slujirii Domnului şi s-au răspândit în toată 
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împărăţia. Salariile mari, pretinse şi obţinute, au dat multora 
posibilitatea de a-şi permite lux şi risipă. Săracii erau năpăstuiţi de 
bogaţi, spiritul de jertfire de sine se pierduse aproape cu totul. În 
efectele îndepărtate ale acestor influenţe se poate găsi una dintre 
principalele cauze ale apostaziei grozave a aceluia care odinioară se 
număra printre cei mai înţelepţi dintre muritori.” E.White – Profeţi 
şi regi, p.62,65 

 
21. februarie, Ieremia 9:23,24, Biblia la rând: Deuteronomul 1-2 

„... În felul acesta, templul lui Iehova a ajuns să fie cunoscut 
printre popoare, ca fiind ‚templul lui Solomon’. Unealta omenească 
şi-a atribuit slava care îi aparţinea Aceluia ‚mai mare decât cel 
mare’ (Ecl. 5:8). Până în ziua de astăzi, templul despre care 
Solomon declarase: ‚Numele Tău este chemat peste casa aceasta pe 
care am zidit-o’ (2 Cron. 6:33) este cel mai adesea numit nu 
‚templul lui Iehova’, ci ‚templul lui Solomon’. 

Omul nu poate da pe faţă o slăbiciune mai mare decât atunci 
când îngăduie oamenilor să-i atribuie cinstea pentru darurile care îi 
sunt date de cer. Creştinul adevărat va face din Dumnezeu cel 
dintâi, cel de pe urmă şi cel mai bun în toate. Nici un motiv născut 
din ambiţie nu va răci dragostea lui pentru Dumnezeu; stăruitor şi 
neabătut, el va face ca cinstea să-I fie dată Tatălui ceresc.” E.White 
– Profeţi şi regi, p.68-70 

 
22. februarie, 1 Regi 18:43,44, Biblia la rând: Deuteronomul 3-4 

„Slujitorul lui Ilie privea cerul cu atenţie atunci când Ilie se ruga. 
De şase ori s-a întors de la examinarea cerului spunând: ‚Nu este 
nimic, nici un nor, nici un semn de ploaie’. Dar profetul nu a căzut 
în descurajare. El a continuat să-şi examineze viaţa pentru a vedea 
unde a neglijat să dea slavă lui Dumnezeu… Cercetându-şi inima 
s-a simţit din ce în ce tot mai mic atât în proprii ochi, cât şi în ai lui 
Dumnezeu. Şi-a dat seama că el nu era nimic şi că Dumnezeu era 
totul, şi când a ajuns la punctul lepădării de sine, în timp ce s-a 
prins în totul de Mântuitorul ca de singura lui tărie şi neprihănire, 
răspunsul a venit. Slujitorul a venit şi a spus: ‚Iată că se ridică un 
mic nor din mare ca o palmă de om.’” E.White – Înalta noastră 
chemare, p.130 
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23. februarie, 1 Regi 19:2,3, Biblia la rând: Deuteronomul 5-8 
„Nădejdea şi curajul sunt esenţiale unei slujiri desăvârşite pentru 

Dumnezeu. Acestea sunt roadele credinţei. Descurajarea este 
păcătoasă şi iraţională. Dumnezeu poate şi doreşte, cu mai multă 
tărie (Evrei 6, 17) să reverse asupra slujitorilor Săi puterea de care 
au nevoie în încercările şi experienţele lor amare. Planurile 
vrăjmaşilor lucrării Sale pot părea bine aranjate şi puternice; dar 
Dumnezeu poate răsturna pe cel mai tare din ele. Şi aceasta o face 
la timpul Său şi pe calea Sa, atunci când vede credinţa slujitorilor 
Săi a fost încercată îndestulător.” E.White – Profeţi şi regi, 160-165 

 
24. februarie, 1 Regi 19:9,10, Biblia la rând: Deuteronomul 9-11 

„Atâta timp cât Ilie nu învăţa să se încreadă pe deplin în 
Dumnezeu, el nu putea să-şi ducă la bun sfârşit lucrarea pentru 
aceia care fuseseră amăgiţi să se închine lui Baal. Biruinţa deplină 
de pe înălţimile Carmelului deschisese calea pentru biruinţe şi mai 
mari; dar de la aceste ocazii minunate care i se deschiseseră Ilie 
fusese alungat de ameninţarea Izabelei. Omul lui Dumnezeu trebuia 
să fie făcut să înţeleagă slăbiciunea stării lui actuale în comparaţie 
cu poziţia avantajoasă pe care Dumnezeu dorea ca el să o ocupe. 
Dumnezeu întâmpină pe slujitorul Său încercat cu întrebarea: ‚Ce 
faci tu aici, Ilie?’ Eu te-am trimis la pârâul Cherit şi, după aceea, la 
văduva din Sarepta. Te-am însărcinat să te întorci la Israel şi să stai 
înaintea preoţilor idolatri pe Carmel; apoi te-am încins cu putere ca 
să conduci carul împăratului până la poarta Izreelului. Dar cine te-a 
trimis în această fugă grăbită în pustie? Ce misiune ai tu aici?” 
E.White – Profeţi şi regi, p.168 

 
25. februarie, 1 Regi 17:11-13, Biblia la rând: Deuteronom 12-15 

„În acest cămin lovit de sărăcie [al văduvei din Sarepta], 
foametea apăsa greu şi puţina hrană era pe terminate. Venirea lui 
Ilie chiar în ziua în care văduva se temea că trebuie să renunţe la 
lupta pentru susţinerea vieţii a supus unei probe cât se poate de 
aspre credinţa ei în puterea Dumnezeului celui viu de a îngriji de 
nevoile ei. Dar chiar în acest impas teribil, ea a dat mărturie despre 
credinţa ei, împlinind cererea străinului care i-a cerut să împartă cu 
el ultima ei bucăţică de pâine. 
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Minunată a fost ospitalitatea dovedită prorocului lui Dumnezeu 
de această femeie feniciană, iar credinţa şi generozitatea ei au fost 
minunat răsplătite. ‚Multă vreme a avut ce să mănânce, ea şi familia 
ei, şi Ilie. Făina din oală n-a scăzut şi undelemnul din ulcior nu s-a 
împuţinat, după cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie.’” 
E.White – Profeţi şi regi, p.131,132 

 
26. februarie, 2 Regi 5:20, Biblia la rând: Deuteronomul 16-19 

„Ghehazi, slujitorul lui Elisei, avusese, de-a lungul anilor, ocazia 
să dezvolte spiritul de lepădare de sine care caracteriza lucrarea de 
o viaţă a stăpânului lui. El avusese privilegiul să devină un nobil 
purtător de steag în oştirea Domnului. Cele mai bune daruri ale 
Cerului fuseseră multă vreme la îndemâna lui, dar lăsând la o parte 
toate acestea, el poftise bunurile de puţină valoare ale bogăţiei 
lumeşti. Iar acum dorinţele ascunse ale spiritului său avar l-au 
determinat să cedeze unei ispite care-l stăpânea. ‚Iată’, a cugetat el, 
‚stăpânul meu a cruţat pe Sirianul acela Naaman, şi n-a primit din 
mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el, şi voi 
căpăta ceva de la el.’ Şi astfel, în ascuns, ‚Ghehazi a alergat după 
Naaman’...’” E.White – Profeţi şi regi, p.251,252 

„Mi-a fost arătat, frate I, că există în familia dumitale un element 
de egoism care se ţine de voi ca lepra. Acest egoism trebuie văzut şi 
biruit, căci este un păcat grav înaintea lui Dumnezeu.” E.White – 
Mărturii vol.3, p.522 

 
27. februarie, 2 Regi 20:12,13, Biblia la rând: Deuteronom 20-22 

„Vizita trimişilor la Ezechia a fost punerea la probă a 
recunoştinţei şi devoţiunii lui. Raportul biblic spune: ‚Însă, când au 
trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care 
avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca 
să cunoască tot ce era în inima lui’ (2 Cron. 32:31). Dacă Ezechia 
ar fi folosit ocazia dată lui ca să dea mărturie despre puterea, 
bunătatea şi mila Dumnezeului lui Israel, raportul trimişilor ar fi 
fost o lumină care pătrunde întunericul. Dar el s-a înălţat mai presus 
de Domnul oştirilor. El n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, 
căci i s-a îngâmfat inima (2 Cron. 32:25) ’”. E.White – Profeţi şi 
regi, p.345-347 
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28. februarie, Isaia 6:1-5, Biblia la rând: Deuteronomul 23-25 
„Serafimii se aflau în prezenţa lui Isus, totuşi ei îşi acopereau 

faţa şi picioarele cu aripile. Ei priveau frumuseţea Împăratului şi se 
acopereau. Când Isaia a văzut slava lui Dumnezeu, sufletul lui s-a 
prosternat în ţărână. În urma viziunii clare, pe care avusese favoarea 
să o primească, el a fost umplut cu sentimente de umilinţă. Acesta 
va fi întotdeauna efectul asupra minţii omeneşti atunci când Soarele 
Neprihănirii străluceşte asupra sufletului... Pe măsură ce slava tot 
mai mare a Domnului Hristos este descoperită, unealta omenească 
nu va mai vedea nici o slavă în ea însăşi; căci este descoperită 
urâciunea ascunsă a sufletului său, iar meritele proprii şi slava 
proprie se sting. Eul moare, iar Hristos trăieşte.” E.White – 
Adevărul despre îngeri, p.137 

 
1. martie, Daniel 1:8,  Biblia la rând: Deuteronomul 26-27 

„Noi trăim astăzi într-o perioadă care corespunde atât aceleia a 
Ierusalimului, cât şi a Babilonului. Astăzi, Dumnezeu îşi cheamă 
poporul afară din Babilon, pentru ca ‚să nu se facă părtaşi păcatelor 
ei’ şi ‚să nu primească plăgile ei.’ Noi stăm ca pretins popor al lui 
Dumnezeu, prin care lumina trebuie să strălucească în întunericul 
lumii. Şi totuşi sute, şi noi ne temem că este vorba de mii de 
pretinşi creştini, beau ceai, cafea sau alte rele asemănătoare, şi 
obişnuiesc să mănânce carne, delicatese şi hrană foarte 
condimentată; şi apoi să miră de ce vecinii dânşilor nu ‚văd 
lumina’! Ei Îi cer Domnului Spiritul Său cel Sfânt, şi apoi se miră 
de ce au ‚atât de mică influenţă!’” A.Jones – Locul Bibliei în 
educaţie, p.130 

 
2. martie, Daniel 2:26-28,  Biblia la rând: Deuteronomul 28-29 

„Luaţi seama la experienţa lui Daniel. Când a fost chemat să stea 
înaintea Împăratului Nebucadneţar, Daniel nu a ezitat să recunoască 
izvorul înţelepciunii sale. Nu cumva credincioasa recunoaştere a lui 
Dumnezeu a îndepărtat influenţa pe care o avea Daniel la curtea 
împărătească? Nicidecum; acesta era secretul puterii lui; aceasta l-a 
făcut să capete trecere înaintea cârmuitorului Babilonului. În 
Numele lui Dumnezeu, Daniel a făcut cunoscut împăratului solia 
cerească de lămurire, avertizare şi mustrare şi n-a fost respins. 
Lucrătorii lui Dumnezeu de azi trebuie să citească mărturia fermă şi 
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curajoasă a lui Daniel şi să-i urmeze exemplul.” E.White – Mărturii 
pt. comunitate, vol.7, p.152 

 
3. martie, Daniel 6:4,  Biblia la rând: Deuteronomul 30-32 

„O singură rază a slavei lui Dumnezeu, o singură licărire a 
curăţiei Domnului Hristos care pătrund în suflet fac ca fiecare pată 
de necurăţie să apară dureros de clar descoperind diformitatea şi 
defectele caracterului omenesc. Aceasta va pune în evidenţă 
dorinţele nesfinţite, necredincioşia inimii şi necurăţia buzelor. 
Actele de neascultare ale păcătosului, prin care acesta desconsideră 
legea lui Dumnezeu ca fiind fără valoare, îi sunt înfăţişate privirii şi 
înţelegerii, iar spiritul său este copleşit şi mâhnit sub influenţa 
cercetătoare a Duhului lui Dumnezeu. El se dezgustă de sine însuşi 
atunci când vede caracterul curat şi fără pată al Domnului Hristos. 
Când profetul Daniel a privit slava ce înconjura pe solul ceresc care 
a fost trimis la el, a fost copleşit de simţământul propriei sale 
slăbiciuni şi imperfecţiuni...” E.White – Calea către Hristos, p.30 

 
4. martie, Daniel 6:3,  Biblia la rând: Deuteronomul 33-34 

„Dumnezeu doreşte să descopere prin tinerii şi copiii de astăzi 
aceleaşi adevăruri pline de putere care au fost dezvăluite prin aceşti 
bărbaţi. Povestea lui Iosif şi a lui Daniel este o ilustraţie a ceea ce 
va face El pentru aceia care se predau Lui şi caută din toată inima 
să împlinească scopul Său. 

Nevoia cea mai mare pe care o are lumea este aceea de bărbaţi – 
bărbaţi care să nu se lase cumpăraţi sau vânduţi, bărbaţi care să fie 
cinstiţi şi credincioşi în adâncul sufletului lor, bărbaţi care să nu se 
teamă să spună păcatului pe nume, bărbaţi a căror conştiinţă este la 
fel de bine orientată către datorie, precum este acul busolei către 
pol, bărbaţi care vor lua poziţie neclintită pentru adevăr, chiar dacă 
s-ar prăbuşi cerurile.” E.White – Educaţie, p.58 

 
5. martie, Daniel 3:1,2,  Biblia la rând: Iosua 1-4 

„Reprezentarea simbolică prin care Dumnezeu descoperise 
împăratului şi poporului planul Său cu privire la naţiunile 
pământului avea să slujească proslăvirii puterii omeneşti. 
Interpretarea lui Daniel urma să fie lepădată şi uitată; adevărul avea 
să fie greşit interpretat şi aplicat. Simbolul plănuit de Cer să 
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descopere minţilor oamenilor evenimentele importante ale 
viitorului avea să fie folosit pentru a împiedica răspândirea 
cunoştinţei pe care Dumnezeu dorea ca lumea s-o primească. În 
felul acesta, prin uneltirile bărbaţilor ambiţioşi, Satana căuta să 
zădărnicească planul divin pentru neamul omenesc. Vrăjmaşul 
omenirii ştia că adevărul neamestecat cu rătăcirea este o forţă în 
stare să mântuiască; dar că atunci când este folosit ca să înalţe eul şi 
să promoveze planurile oamenilor, el devine o putere spre rău.” 
E.White – Profeţi şi regi, p.506 

 
6. martie, Daniel 4:29-31,  Biblia la rând: Iosua 5-7 

„Împăratul şi-a văzut prosperitatea şi, din cauza aceasta, s-a 
îngâmfat. Fără a ţine seama de avertismentele pe care i le dăduse 
Dumnezeu, el a făcut chiar lucrurile acelea pe care Domnul i-a spus 
să nu le facă. Sceptrul nu mai e în mâna mândrului şi puternicului 
monarh. Marele cârmuitor este un nebun. Stă în cireadă cu vitele, 
păscând ca ele. E în tovărăşia fiarelor câmpului. Fruntea care mai 
înainte purtase o coroană e desfigurată de lipsa raţiunii şi a 
inteligenţei. Se dăduse sentinţa: ‚Tăiaţi copacul, şi rupeţi ramurile; 
scuturaţi-i frunza şi risipiţi roadele.’ (Dan.4,14) ... Să se îngâmfe şi 
să se mândrească oamenii, şi Domnul nu-i va mai susţine şi nu-i va 
feri de cădere. Să se mândrească şi să se fălească o biserică, fără să 
mai depindă de Dumnezeu, şi fără să mai proslăvească puterea Lui, 
şi biserica aceea, fără îndoială, va fi părăsită de Domnul, lăsată să 
cadă la pământ. Să se laude un popor cu bogăţie, inteligenţă, ştiinţă 
şi orice altceva în afară de Hristos, şi curând va ajunge la confuzie.” 
E.White – Mărturii pt. comunitate, vol. 8, p.127,128 

 
7. martie, Ioan 1:10,11,  Biblia la rând: Iosua 8-10 

„Când Hristos a venit pe pământ, se părea că omenirea îşi va 
atinge rapid punctul cel mai de jos. Era subminată însăşi temelia 
societăţii. Viaţa devenise falsă şi artificială. Evreii, lipsiţi de puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu, au dat lumii tradiţii şi speculaţii care 
amorţeau mintea şi ucideau sufletul. Închinarea faţă de Dumnezeu, 
‚în duh şi în adevăr’, fusese înlocuită de ridicarea în slăvi a 
oamenilor printr-un şir interminabil de ceremonii inventate de om. 
Pretutindeni în lume, toate sistemele religioase îşi pierdeau 
influenţa asupra minţii şi sufletului. Dezgustaţi de poveşti şi 
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minciuni, căutând să-şi înăbuşe glasul raţiunii, oamenii s-au întors 
către necredinţă şi materialism. Lăsând veşnicia în afara socotelilor 
lor, ei trăiau pentru prezent.” E.White – Educaţie, p.75,76 

 
8. martie, Ioan 3:30,  Biblia la rând: Iosua 11-13 

„Fiindcă privise în credinţă la Mântuitorul, Ioan [Botezătorul] se 
ridicase până la înălţimea lepădării de sine. El nu căutase să-i atragă 
pe oameni la sine, ci să înalţe sufletele lor mai sus şi tot mai sus, 
până ce ele vor găsi odihnă la Mielul lui Dumnezeu. El nu fusese 
decât un glas, un strigăt în pustie. Acum, cu bucurie, el a acceptat 
tăcerea şi rămânerea în umbră, ca ochii tuturor să poată fi îndreptaţi 
către Lumina vieţii. 

Aceia care sunt sinceri în chemarea lor ca soli pentru Dumnezeu 
nu vor căuta onoarea personală. Iubirea de sine va fi copleşită de 
iubirea pentru Hristos. Rivalitatea nu va mânji scumpa lucrare a 
Evangheliei. Vor recunoaşte că lucrarea lor este aceea de a 
proclama la fel ca Ioan Botezătorul: ‚Iată Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii’ (Ioan 1:29)...” E.White – Hristos, lumina 
lumii, p.180,181 

 
9. martie, Ioan 14:9,  Biblia la rând: Iosua 14-17 

„El a venit nu să facă voia Sa, nici să vorbească cuvintele Sale, 
nici să facă lucrările Sale. Era voia Tatălui cea care era realizată în 
El; erau cuvintele Tatălui cele care erau rostite de El; erau faptele 
Tatălui cele care erau făcute în El. Asta înseamnă că El S-a golit pe 
Sine pentru ca Tatăl să poată fi descoperit în Sine. Şi când S-a golit 
pe Sine, Tatăl S-a descoperit în El. Şi astfel, ‚în El locuia trupeşte 
toată plinătatea Dumnezeirii.’ El era ‚Dumnezeu manifestat în 
trup’, ‚Dumnezeu cu noi.’” A.T.Jones – England's The Present 
Truth, vol.8, nr.3, 11 feb. 1892 

 
10. martie, Matei 16:24,  Biblia la rând: Iosua 18-20 

„Ceea ce a fost Tatăl pentru Fiul şi în Fiul în această lume este 
exact ceea ce doreşte să fie pentru fiecare persoană din această 
lume. Şi dacă fiecare persoană se va goli pe sine aşa cum a făcut 
Hristos, Tatăl va fi pentru el şi în el tot aşa cum a fost şi pentru Fiul 
şi în Fiul... 
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Păcatul aparţine sinelui, iar sinele lui Satan. Neprihănirea 
aparţine lui Hristos, iar Hristos lui Dumnezeu. 

De aceea, faceţi ca mintea care a fost în Isus Hristos să fie şi în 
voi; El ‚S-a golit pe Sine’ pentru ca Tatăl să poată fi descoperit 
oamenilor şi pentru ca oamenii să poată fi mântuiţi. Să fie şi în voi! 
Dacă veţi lăsa ca această minte să fie în voi, ea va fi cu siguranţă în 
voi. În măsura în care ea L-a condus pe El la golirea de sine vă va 
conduce şi pe voi la golirea de tot sinele. Şi în măsura în care veţi fi 
goliţi de sine, veţi fi ‚umpluţi de întreaga plinătate a lui Dumnezeu.’ 
Efeseni 3:19.” A.T.Jones – England's The Present Truth, vol.8, 
nr.3, 11 feb. 1892 

 
11. martie, Ioan 3:3,  Biblia la rând: Iosua 21-22 

„Vorbirea figurată despre naşterea din nou pe care o folosise Isus 
nu era cu totul străină pentru Nicodim. Cei convertiţi de la 
păgânism la credinţa lui Israel erau adesea asemănaţi cu nişte copii 
de curând născuţi. De aceea, el a înţeles că vorbele lui Isus nu 
trebuiau luate în sens literal. Dar, în virtutea naşterii sale ca israelit, 
el se socotea sigur de un loc în Împărăţia lui Dumnezeu. Socotea că 
nu are nevoie de schimbare. De aceea a fost surprins de cuvintele 
Mântuitorului. Mai mult, se simţea iritat de aplicarea lor la persoana 
sa. Îngâmfarea fariseului se lupta cu dorinţa sinceră a căutătorului 
după adevăr. S-a mirat că Hristos îi vorbeşte în felul acesta, fără a 
respecta poziţia lui de conducător în Israel.” E.White – Hristos, 
lumina lumii, p.172 

 
12. martie, Marcu 3:17,  Biblia la rând: Iosua 23-24 

„Toţi ucenicii aveau defecte însemnate atunci când Isus i-a 
chemat în slujirea Sa. Chiar şi Ioan, care a avut o legătură mai 
strânsă cu Cel blând şi umil, nu era din fire blând şi binevoitor. El şi 
fratele lui erau numiţi ‚fiii tunetului’. Când au venit la Isus, orice 
manifestare de dispreţ faţă de El stârnea indignare şi spirit de 
ceartă. Iritabilitate, dorinţă de răzbunare şi spirit de critică, toate se 
găseau la ucenicul iubit. El era mândru şi ambiţia lui era să fie cel 
dintâi în Împărăţia lui Dumnezeu. Dar zi după zi, în contrast cu 
spiritul său violent, a admirat blândeţea şi îndelunga răbdare a lui 
Isus şi a ascultat învăţăturile Lui despre umilinţă şi răbdare. Şi-a 
deschis inima faţă de influenţa dumnezeiască şi a devenit nu numai 
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un ascultător, ci şi un împlinitor al cuvintelor Mântuitorului. Eul a 
fost ascuns în Hristos. A învăţat să poarte jugul lui Hristos şi să 
ducă povara Lui.” E.White – Hristos, lumina lumii, p.296 

 
13. martie, Ioan 21:20,  Biblia la rând: Judecători 1-3 

„Ioan era o fire care dorea după iubire, simpatie şi comuniune. 
El se străduia să se apropie cât mai mult de Isus, şedea lângă El şi 
se rezema de pieptul Său. Cum primeşte floarea razele soarelui şi 
roua, aşa absorbea el în sine lumina şi viaţa divină. În adorare şi 
iubire el privi spre Mântuitorul, până ce unica dorinţă a sufletului 
său a fost să se asemene cu Hristos şi să stea în legătură cu El, ca în 
cele din urmă în caracterul său să se reflecte caracterul Maestrului 
său.” E.White – Educaţie, p.85 

 
14. martie, Matei 26:33,  Biblia la rând: Judecători 4-5 

„Când Petru spunea că-L va urma pe Domnul său chiar şi la 
închisoare şi la moarte, aşa se şi gândea să facă; dar el nu se 
cunoştea pe sine. În ascunzişurile inimii lui erau elemente de 
răutate, pe care împrejurările urmau să le scoată în evidenţă. Dacă 
el nu-şi dădea seama de primejdia în care se afla, lucrurile acestea 
puteau să-l ducă la ruină veşnică. Mântuitorul a văzut în el o iubire 
de sine şi o siguranţă care urmau să copleşească până şi iubirea 
pentru Hristos. În experienţa lui se manifestaseră multă slăbiciune, 
multe păcate necrucificate, un duh de nepăsare, un temperament 
nesfinţit şi o intrare necugetată în ispită. Avertismentele pline de 
gravitate ale lui Hristos erau o invitaţie la cercetarea inimii. Petru 
avea nevoie să nu se încreadă în sine şi să aibă o încredere mai 
profundă în Hristos. Dacă ar fi primit avertismentul cu umilinţă, 
L-ar fi rugat pe Păstorul turmei să-Şi apere oaia...” E.White – 
Hristos, lumina lumii, p.674 

 
15. martie, Luca 17:33,  Biblia la rând: Judecători 6-8 

„La împuternicirea celor doisprezece, ucenicii au dorit foarte 
mult ca Iuda să fie unul dintre ei şi au considerat alegerea lui ca un 
eveniment foarte promiţător pentru grupul apostolic. El venise în 
contact cu lumea mai mult decât ei, era un bărbat cu purtări alese, 
cu discernământ şi calităţi de conducător şi, întrucât punea mare 
preţ pe talentele sale, îi făcuse pe ucenici să-l privească în acelaşi 
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fel. Însă metodele pe care el dorea să le introducă în lucrarea lui 
Hristos erau întemeiate pe principii lumeşti şi guvernate de o 
politică la fel de lumească. Ucenicii priveau către asigurarea cinstei 
şi recunoaşterii lumeşti – către obţinerea împărăţiei acestei lumi. 
Lucrarea acestor dorinţe în viaţa lui Iuda i-a ajutat pe ucenici să 
înţeleagă vrăjmăşia dintre principiul înălţării de sine şi acela al lui 
Hristos, al umilinţei şi al jertfirii de sine – principiul împărăţiei 
spirituale. În soarta lui Iuda, ei au văzut finalul spre care tinde 
slujirea de sine.” E.White – Educaţie, p.92,94 

 
16. martie, Galateni 2:11-13,  Biblia la rând: Judecători 9-10 

„Vedeţi cum fapta lui Petru şi a celorlalţi era practic, deşi 
neintenţionat, o negare a lui Hristos. Tocmai avusese loc o mare 
controversă în legătură cu tăierea împrejur. Era o problemă de 
îndreptăţire şi mântuire – dacă omul este mântuit numai prin 
credinţa în Hristos sau prin ceremonii exterioare. Fusese depusă o 
mărturie clară că mântuirea este numai prin credinţă; şi acum, în 
timp ce controversa era încă aprinsă, în timp ce ‚fraţii mincinoşi’ 
continuau să-şi răspândească erorile, aceşti fraţi loiali deodată s-au 
făcut vinovaţi de discriminare faţă de credincioşii dintre neamuri 
pentru că nu erau tăiaţi împrejur. În esenţă ei le-au spus, ‚Dacă nu 
sunteţi tăiaţi împrejur, nu puteţi fi mântuiţi.’ Fapta lor spunea, ‚Şi 
noi ne îndoim de mântuirea oamenilor numai prin puterea credinţei 
în Hristos; noi credem de fapt că mântuirea depinde de tăierea 
împrejur şi faptele legii; credinţa în Hristos, dar mai e ceva de 
făcut; ea singură nu este suficientă.’ Pavel nu putea să îndure o 
astfel de negare a Evangheliei, şi el fără întârziere a atacat problema 
direct la rădăcină.” E.Waggoner – Galateni, cap.1 

 
17. martie, 1 Corinteni 15:8,9,   Biblia la rând: Judecători 11-13 

„Aşadar, care este starea omului care începe să creadă despre 
sine că este bun şi să se îngâmfe? Este prins de amăgirea Satanei. 
Chiar dacă el a trăit cu Domnul timp de cincisprezece sau douăzeci 
de ani, dacă acum începe să creadă că s-a făcut mai bun, care este 
starea acelui om? Este amăgit de Satana. Se află sub o înşelăciune 
satanică. Acesta este adevărul. Să ne gândim la omul care a trăit 
împreună cu Hristos timp de treizeci de ani. La începutul 
experienţei sale cu Hristos, în primii ani ai vieţii sale cu Hristos, el 
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a spus: ‚Sunt răstignit împreună cu Hristos; şi totuşi trăiesc: totuşi 
nu eu, ci Hristos trăieşte în mine; iar viaţa pe care o trăiesc acum în 
trup o trăiesc prin credinţa Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit şi 
S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.’ Iar aproape la treizeci de ani 
după aceasta, aproape de încheierea vieţii sale, el spune 
următoarele: ‚O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul 
care zice: ‚Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei 
păcătoşi, dintre care cel dintâi… am fost eu?’ (Audienţa: ‚Sunt eu.’) 
Nu ‚am fost eu’? (Audienţa: ‚Nu, ‚sunt eu.’) Oh, nu! Când el era 
Saul din Tars, şi-i persecuta pe sfinţi, atunci el a fost cel dintâi 
dintre cei păcătoşi. (Audienţa: Nu, ‚sunt eu’.) Amin! Aşa este!.” 
A.Jones – Solia îngerului al treilea, p.238 

 
18. martie, Apocalipsa 1:9,  Biblia la rând: Judecători 14-16 

„Prin faptul că a permis ca Ioan să fie exilat în insula Patmos, 
Hristos şi-a plasat ucenicul într-o poziţie în care a putut primi cel 
mai preţios adevăr pentru iluminarea bisericilor. L-a adus în 
singurătate pentru ca urechea şi inima sa să fie sfinţite pentru 
primirea acestui adevăr… 

Cel ce lucrează pentru Dumnezeu, de multe ori, priveşte 
activităţile vieţii sale ca esenţiale pentru progresul lucrării. Eul este 
amestecat cu tot ce spune şi tot ce face… Cel ce lucrează se uită la 
sine ca la o necesitate. Dumnezeu spune: ‚Acest suflet sărman a 
pierdut din vedere că Eu Însumi Îmi sunt de ajuns, trebuie să-i 
trimit în inimă lumina şi puterea mea de viaţă. Trebuie să-l 
pregătesc pentru a primi adevărul, ungându-i ochii cu alifie 
cerească. El vede prea multe lucruri. Ochiul Lui nu priveşte spre 
Mine…’ E.White – Înalta noastră chemare, p.312 

 
19. martie, Romani 12:3a,  Biblia la rând: Judecători 17-19 

„Îndemnul adresat fiecărui om este de a nu avea despre sine o 
părere mai înaltă decât se cuvine. Cât de înaltă ar trebui să fie 
părerea cuiva despre sine? ‚Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să ştie 
popoarele că nu sunt decât oameni!’ (Ps. 9:20). ‚Nu vă încredeţi în 
cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor’ (Ps. 146:3). ‚Nu 
vă încredeţi dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare: căci ce 
preţ are el?’ (Is. 2:22). ‚Orice om este doar o suflare, oricât de bine 
s-ar ţinea’ (Ps. 39:5). ‚Căci înţelepciunea lumii acesteia este o 
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nebunie înaintea lui Dumnezeu.’ ‚Domnul cunoaşte gândurile celor 
înţelepţi. Ştie că sunt deşarte’ (1 Cor. 3:19, 20). ‚Căci ce este viaţa 
voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel şi apoi 
piere’ (Iacov 4:14). ‚Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele 
noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză 
şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul’’ (Is. 64:6). ‚În smerenie 
fiecare să privească pe altul mai pe sus decât pe el însuşi’ (Fil. 
2:3).” E.Waggoner – Romani, p.158 

 
20. martie, Isaia 11:1,2,  Biblia la rând: Judecători 20-21 

„’Va ieşi o nuia’. Cuvântul din ebraică redat aici prin ‚nuia’ 
apare şi în alt loc în Biblie şi anume în Proverbe 14:3 – ‚În gura 
nebunului este o nuia a mândriei’. O nuia, un băţ, doar un băţ, totuşi 
de o valoare mai mare decât toţi copacii din pădure, pentru că 
Spiritul lui Iehova Se odihneşte peste El. Şi aceasta este pentru 
învăţătura şi mângâierea noastră. Nu v-aţi simţit niciodată că aţi 
fost un băţ nefolositor? Nici o grijă; cu un băţ, cu o nuia pe care 
cineva o taie ca pe un lucru nefolositor va judeca Dumnezeu lumea. 
‚Nu pot face nimic de la Mine Însumi’. ‚Sunt un vierme, nu un om; 
o ruşine a omului şi dispreţuit de popor’ Psalm 22:6. Aceasta a spus 
Hristos despre Sine. Nimeni nu se poate simţi mai neajutorat şi mai 
nefolositor. Dar nu contează ce suntem noi, ci ce este Dumnezeu, 
aceasta va determina ceea ce se va face. Şi aceasta este de ajuns...” 
E.Waggoner – Comori din Isaia, cap.9 

 
21. martie, Romani 5:20,  Biblia la rând: Rut 1-4 

„Nu fiţi descurajaţi la vederea cărnii păcătoase. Este numai 
lumina Spiritului lui Dumnezeu, iar prin discernământul minţii lui 
Hristos veţi putea vedea atât de mult păcat în carnea voastră, şi cu 
cât veţi vedea mai mult păcat în carnea voastră, cu atât mai mult 
Spirit al lui Dumnezeu aveţi. Acesta este testul cel sigur. Şi atunci 
când veţi vedea păcatul care abundă în voi, mulţumiţi lui 
Dumnezeu că aveţi atât de mult din Spiritul Său încât puteţi vedea 
păcătoşenia şi puteţi şti cu siguranţă că atunci când păcatul abundă, 
harul abundă şi mai mult pentru ca, „aşa cum păcatul stăpânea în 
vederea morţii, tot aşa să stăpânească harul prin neprihănire pentru 
viaţa veşnică în Isus Hristos Domnul nostru.” A.T.Jones – Review 
& Herald, 18 aprilie 1899. 
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22. martie, Efeseni 4:18,  Biblia la rând: 1 Samuel 1-3 
„Prin natura noastră suntem înstrăinaţi de Dumnezeu. Duhul 

sfânt descrie starea noastră astfel: ‘morţi în greşeli şi păcate’, ‘tot 
capul e bolnav şi toată inima suferă de moarte’, ‘nimic nu-i 
sănătos.’ Noi suntem prinşi în cursa lui Satana; ‘de care au fost 
prinşi ca să-i facă voia.’” E.White - Calea către Hristos, p.43 

„Păcatul nu numai că ne desparte de Dumnezeu, dar şi nimiceşte 
în sufletul omului atât dorinţa cât şi puterea de a-L recunoaşte.” 
E.White – Educaţie, p.30 

„Este imposibil să scăpăm prin noi înşine din prăpastia păcatului 
în care au căzut inimile noastre.” E.White – Calea către Hristos, 
p.14,15 

 
23. martie, Romani 7:18,  Biblia la rând: 1 Samuel 4-7 

„Numai Dumnezeu este bun. Scriptura arată aceasta cu claritate. 
Când Hristos a fost pe pământ ‘tocmai când era gata să pornească la 
drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui, şi L-a 
întrebat: ‘Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică’ 
‘Pentru ce Mă numeşti bun?’ i-a zis Isus. ‘Nimeni nu este bun decât 
Unul singur: Dumnezeu.’ (Marcu 10:17,18) Pentru că Dumnezeu 
singur este bun, înseamnă că oricine pretinde că are bunătate în el 
însuşi, se face egal cu Dumnezeu. Omul care face aceasta practic se 
consideră a fi Dumnezeu.” E.Waggoner – Evanghelia în creaţiune, 
p.30 

 
24. martie, Ieremia 13:23,  Biblia la rând: 1 Samuel 8-12 

„Aceia ale căror inimi au fost mişcate de Duhul convingător al 
lui Dumnezeu văd că nu este nimic bun în ei. Ei văd că tot ce au 
făcut este amestecat cu iubire de sine şi păcat.” E.White – Cugetări, 
p.10 

„Firea pământească este vrăjmaşă împotriva lui Dumnezeu şi se 
răzvrăteşte contra voinţei Lui. Lăsaţi-o să se scuture o dată de jugul 
ascultării şi inconştient ea va aluneca în fărădelegi criminale. Mi-a 
fost arătat ce este omul fără cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu. 
Păcate şi nelegiuiri umplu măsura vieţii lui.” E.White – Mărturii pt. 
comunitate, vol.4, p.16 

„Inima omului este rece din fire, întunecată şi lipsită de iubire. 
Ori de câte ori cineva dă pe faţă un spirit de milă şi iertare, nu face 
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aceasta de la sine, ci prin influenţa Duhului lui Dumnezeu, care 
planează asupra inimii sale. ‘Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit 
mai întâi.’” E.White – Cugetări, p.21 

 
25. martie, Isaia 64:6,  Biblia la rând: 1 Samuel 13-14 

„Cel ce încearcă să ajungă în cer prin propriile sale lucrări, prin 
păzirea Legii, încearcă un lucru imposibil. Omul nu poate să fie 
salvat fără ascultarea din partea sa, dar faptele sale nu trebuie să 
vină de la el; Hristos ar trebui să lucreze în el şi voinţa şi înfăptuirea 
după bunul Său plac. (…) Tot ceea ce poate face omul fără Hristos 
este murdărit de egoism şi păcat; dar ceea ce este adus la înfăptuire 
prin credinţă este vrednic de a fi primit de Dumnezeu.” E.White – 
Harul uimitor, p.176 

 
26. martie, Isaia 40:7,8,  Biblia la rând: 1 Samuel 15-16 

„Să venerăm atunci iarba câmpului ca fiind superioară nouă? 
Nicidecum, pentru că aţi avut dreptate într-un anumit sens, că iarba 
nu are nici o putere. Este folosită ca simbol al slăbiciunii şi 
fragilităţii. Astăzi este şi mâine nu. De unde provine atunci acea 
minunată putere care este manifestată în creşterea sa şi pe care noi o 
obţinem mâncând-o şi asimilând-o? – Din cuvântul lui Dumnezeu, 
care este viu şi rămâne. ‚Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi 
lucrător.’ Este forţă şi energie. Este înţelepciune. Hristos susţine 
toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Evrei 1:3. Cuvântul Său la 
început a spus: ‚Să dea pământul iarbă’ şi în ascultare de acel 
cuvânt pământul dă iarbă până astăzi. Toată viaţa şi energia care 
este manifestată în creşterea plantei este viaţa cuvântului care este 
în el. Puterea veşnică şi divinitatea lui Dumnezeu sunt clar văzute 
în fiecare plantă vie. Rom. 1:20. Seminţele ierbii pe care le mâncăm 
transformate în pâine nu sunt decât mijloace de a ne transmite viaţa 
şi puterea lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu este mare, doar El are 
viaţă, înţelepciune şi tărie. Veneraţi-L pe Dumnezeu!.” E.Waggoner 
– Comori din Isaia, cap.37 

 
27. martie, Isaia 40:9,  Biblia la rând: 1 Samuel 17-18 

„Acesta este Cuvântul care vă este predicat prin Evanghelie. 
Evanghelia Îl prezintă pe Dumnezeu drept Creator, ca suprem. 
Prezintă un Salvator atotputernic, care salvează prin puterea Lui de 
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a crea, având în vedere că salvează creându-ne din nou. De aceea, 
trebuie să ne aşteptăm ca în măsura în care ne apropiem de sfârşit, 
această Evanghelie va fi prezentată mai clar. Din ce în ce mai tare 
trebuie rostit strigătul care arată oamenilor că sunt absolut nimic în 
ei înşişi şi că Dumnezeu este totul. În El este toată plinătatea şi din 
plinătatea Lui am primit cu toţii. Noi suntem nimic, dar El ne dă 
totul,  dându-ni-se pe Sine.” E.Waggoner – Comori din Isaia, 
cap.37 

 
28. martie, Evrei 3:12, Biblia la rând: 1 Samuel 19-21 

„Cel mai mare pericol care există pentru această adunare şi 
pentru poporul nostru de pretutindeni este de a nu vedea lucrurile 
care îi privesc pe ei personal, ci de a privi mai mult la lucrurile care 
sunt în afară. Ei vor privi la lucrurile care sunt în afară şi la 
realitatea lor, mai mult decât vor căuta să vadă că inimile lor nu 
sunt în ordine cu Dumnezeu. Ei vor mai degrabă aceste lucruri ca 
pe un fel de teorie, în loc să aibă pe Hristos viu înăuntrul lor, pentru 
ca să poată fi pregătiţi în frica de Dumnezeu şi în mântuirea lui 
Dumnezeu să dea piept cu toate acele lucruri care sunt o realitate 
vie în afară. Acesta este cel mai mare pericol, aşa cum am spus, în 
această adunare, şi noi îl putem transmite oricui mărturiseşte a fi 
păzitor al Sabatului, din această lume.” A.Jones – Solia îngerului al 
treilea, p.136 

 
29. martie, Ioan 9:41,  Biblia la rând: 1 Samuel 22-24 

„Când Isus ne spune că suntem orbi, lucrul pe care îl avem de 
făcut este să spunem: ‚Doamne suntem orbi.’ El a spus acelor 
oameni că ei erau orbi, dar ei au spus ca nu era aşa. Aşa era, ei erau 
orbi. Dacă ei ar fi mărturisit orbirea lor ei ar fi văzut pe Dumnezeu 
în vindecare acelui orb. De aceea, fraţilor, nevoia noastră este să ne 
întoarcem la solia către Laodicea şi să mărturisim că orice cuvânt 
pe care-L spune este adevărat. Când ne spune că suntem ticăloşi, să 
spunem Domnului: … Doamne totul este aşa; dar, oh, în locul 
ticăloşiei mele, dă-mi mulţumirea ta; în locul nenorocirii mele 
dă-mi mângâierea Ta; în locul sărăciei mele, umple-mă de toate 
bogăţiile tale; în locul orbirii mele, fii Tu vederea mea; în locul 
goliciunii mele, oh, îmbracă-mă cu neprihănirea Ta; şi ceea ce nu 
ştiu, Doamne, învaţă-mă Tu.’ (Adunarea: ‘Amin.’) Fraţilor, când 
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venim cu o singură inimă şi un gând în această poziţie, nu vom mai 
avea nici o dificultate în pocăinţă. Nu ne va fi greu să ne pocăim, şi 
în această pocăinţă nu există lipsă.’” A.T.Jones – Solia îngerului al 
treilea, p.141,142 

 
30. martie, Psalmi 19:13,  Biblia la rând: 1 Samuel 25-27 

„Păcatele care sunt incurabile şi aproape în totul lipsite de 
speranţă sunt mândria personală şi greşita imagine de sine. Acestea 
sunt obstacole în calea dezvoltării. Cum ar putea fi curăţat un om 
care are defecte de caracter, dar nu reuşeşte să înţeleagă aceasta, 
care este atât de plin de mulţumire de sine, încât nu-şi poate vedea 
propriile greşeli? ‚Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei 
bolnavi’ (Mat. 9:12). Cum ar putea progresa cineva, în timp ce 
crede că este desăvârşit?’” E.White – Minte, caracter şi 
personalitate, vol.2, p.352 

 
31. martie, Proverbe 16:18,  Biblia la rând: 1 Samuel 28-31 

„Dumnezeu nu consideră toate păcatele ca fiind egale; există 
grade de vinovăţie, în aprecierea Sa, ca şi în cea a omului; dar 
oricât de neînsemnat ar părea în ochii oamenilor un păcat sau altul, 
nici un păcat nu este mic înaintea lui Dumnezeu. Judecata omului 
este părtinitoare, nedesăvârşită, dar Dumnezeu apreciază toate 
lucrurile aşa cum sunt în realitate. De pildă, un beţiv este dispreţuit 
şi i se spune că păcatul său îl va exclude din împărăţia cerurilor; în 
timp ce mândria, egoismul şi lăcomia rămân, prea adesea, 
nemustrate. Totuşi, aceste păcate sunt în mod deosebit ofensatoare 
pentru Dumnezeu, pentru că sunt contrare bunătăţii caracterul Său, 
acelei iubiri neegoiste care formează atmosfera lumilor necăzute în 
păcat. Cel care cade în unele păcate grele poate ajunge să aibă un 
simţământ de ruşine, să-şi vadă nimicnicia şi să simtă nevoia după 
harul lui Hristos, dar mândria nu simte această nevoie şi, în acest 
fel, ea închide inima în faţa Domnului Hristos şi a binecuvântărilor 
nespus de mari pe care El a venit să ni le dea.” E.White – Calea 
către Hristos 

 
1. aprilie, Luca 18:13,  Biblia la rând: 2 Samuel 1-3 

„Rugăciunea vameşului a fost ascultată deoarece ea a fost 
manifestarea dependenţei ce căuta să se prindă de cel Atotputernic. 
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Eul personal nu era decât o ruşine pentru vameş. Tot aşa trebuie 
văzut de toţi aceia care caută pe Dumnezeu. Prin credinţă – credinţă 
care renunţă la orice încredere în sine – cel ce se roagă trebuie să se 
prindă bine de puterea Celui veşnic.” E.White – Parabolele 
Domnului, p.160 

 
2. aprilie, Matei 5:2,3,  Biblia la rând: 2 Samuel 4-7 

„În zilele lui Hristos, conducătorii religioşi ai poporului îşi 
închipuiau că sunt bogaţi în lucrurile spirituale. Rugăciunea 
fariseului: ‚Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi 
oameni’ (Luca 18,11), exprimă simţământul clasei sale şi, într-o 
mare măsură, al întregii naţiuni, dar în gloata din jurul Domnului 
Isus erau unii care îşi dădeau seama de sărăcia lor spirituală. Atunci 
când s-a descoperit puterea divină a Domnului Isus, cu prilejul 
pescuirii minunate, Petru a căzut la picioarele Mântuitorului, 
exclamând: ‚Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos’. 
Tot aşa, în mulţimea adunată pe munte, erau mulţi care, în prezenţa 
curăţiei Sale, simţeau că sunt ‚ticăloşi, nenorociţi, săraci, orbi şi 
goi’ (Apoc. 3,17) şi doreau din toată inima‚ harul lui Dumnezeu, 
care aduce mântuirea’ (Tit 2,11). În aceste suflete, cuvintele de 
întâmpinare ale Domnului Hristos au trezit nădejde; ei au văzut că 
viaţa lor era sub binecuvântarea lui Dumnezeu.” E.White - 
Cugetări, p.7,8 

 
3. aprilie, Luca 14:18,  Biblia la rând: 2 Samuel 8-11 

„Nu este nimic mai comun în această lume ca îndreptăţirea de 
sine – dorinţa de a-ţi susţine cauza şi a demonstra că ai dreptate şi 
nu ai făcut nici un rău. Cu toţii am avut experienţe în acest lucru. 
Tendinţa este inerentă naturii umane. ‚Dar toţi, de comun acord, au 
început să se scuze.’ Luca 14:18. Adică, toţi au început să arate 
ceea ce priveau ei ca motiv bun pentru a nu se supune chemării 
regelui. Acum, dacă se poate da un motiv bun, o scuză rezonabilă 
pentru orice curs, aceea arată că acel curs este bun. Astfel, orice 
scuză pe care o face cineva pentru faptele sale – pentru faptul că nu 
Îl slujeşte pe Dumnezeu – este o pretenţie că este drept în el însuşi, 
fără să ia în seamă pe Domnul... Dacă ne mărturisim păcatele, vom 
găsi milă de la Dumnezeu, deoarece mărturisindu-le recunoaştem 
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că Dumnezeu este, şi că este de drept; iar El este milă...” 
E.Waggoner – Comori din Isaia, cap.51 

 
4. aprilie, 2 Corinteni 13:5,  Biblia la rând: 2 Samuel 12-13 

„A te cunoaşte pe tine însuţi este o mare ştiinţă.” E.White – 
Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p.57 

„Tinerii au multe lecţii de învăţat, şi cea mai importantă lecţie 
este cunoaşterea de sine.” E.White – Solii pentru tineret, p.446 

„Dumnezeul nostru este un ajutor, întotdeauna prezent la timp de 
nevoie. El este în permanenţă informat despre cele mai secrete 
gânduri ale inimilor noastre, despre toate intenţiile şi scopurile 
sufletelor noastre.(…) Dar fiinţele mărginite, rareori se cunosc pe 
ele însele. Ele nu înţeleg propria lor slăbiciune. Dumnezeu le 
cunoaşte mai bine decât se cunosc ele însele şi ştie cum să le 
conducă…” E.White – Înalta noastră chemare, p.313 

 
5. aprilie, 2 Cronici 13:18,  Biblia la rând: 2 Samuel 14-16 

„Ce anume ar putea face ca mintea omenească să-şi poată forma 
o corectă imagine cu privire la sine? Doar crucea de pe Calvar. 
Când privim la Isus, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei noastre, 
orice tendinţă a slăvirii de sine se va prăbuşi în ţărână. 

În timp ce privirile noastre se îndreaptă în sus, inima se umple de 
un spirit al nevredniciei care o conduce la umilinţă. Când 
contemplăm crucea, suntem înzestraţi cu puterea de a înţelege 
darurile minunate pe care aceasta le-a pus la dispoziţia tuturor 
credincioşilor. Dumnezeu în Hristos, dacă este privit ţintă, va risipi 
mândria omenească, iar în locul înălţării de sine, se va instaura o 
umilinţă adevărată.” E.White – Scrisoarea 20, 1897 

 
6. aprilie, Ioan 3:20,  Biblia la rând: 2 Samuel 17-19 

„În loc să te dezaprobi doar pe tine pentru defectele tale, tu 
dezaprobi împrejurările şi ocaziile care te-au făcut să dezvolţi 
trăsăturile din caracterul tău care zăceau adormite sau ascunse în 
interior, dacă nu se ivea ceva ca să le tulbure şi să le trezească la 
viaţă şi la acţiune. Atunci ele au apărut în toată puterea şi 
diformitatea lor. Tu te înşeli cu ideea că aceste trăsături nu există, 
până ce nu eşti adus în situaţii care te fac să acţionezi şi să vorbeşti 
într-un fel care le descoperă tuturor. Nu eşti dispus să vezi şi să 
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mărturiseşti că firea ta pământească, n-a fost încă schimbată şi 
adusă în supunere faţă de Hristos. Tu n-ai răstignit încă eul.” 
E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.2, p.572,573 

 
7. aprilie, Iov 22:24-26,  Biblia la rând: 2 Samuel 20-22 

„Unii au spus că nu pot vedea cum poate un om să se recunoască 
a fi ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol şi că nu o ştie şi în acelaşi 
timp să se bucure în Domnul. Dar aş vrea să ştiu cum poate cineva 
să se bucure altfel. Aş vrea să ştiu cum poate să se bucure cineva în 
Domnul, câtă vreme crede despre sine că este drept. Puteţi spune? 
Eu nu-mi pot imagina. Dar când un om ştie că este ceea ce Domnul 
spune că este, şi recunoaşte aceasta şi apoi vede că Domnul este 
atât de bun încât îl primeşte exact aşa cum este şi îl pregăteşte să 
stea în prezenţa lui Dumnezeu pentru toată veşnicia, atunci acest 
om are pentru ce să se bucure. Şi el nu poate face altceva decât să 
se bucure.” A.Jones – Solia îngerului al treilea, p.149 

 
8. aprilie, 2 Corinteni 10:3-5,   Biblia la rând: 2 Samuel 23-24 

„Şi atunci, dacă este înţeles faptul că persoana convertită are 
aceeaşi carne păcătoasă [ca şi cea neconvertită], ea este pe deplin 
convinsă că în carnea sa nu locuieşte nici un lucru bun căruia să-i 
acorde vreodată încredere. Şi acesta fiind adevărul, el trebuie să 
depindă în întregime de cu totul altceva decât de carne, şi anume de 
Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Sursa sa de tărie şi speranţă nu este 
nicidecum carnea, ci numai în Hristos Isus. Şi fiind permanent 
veghetor, suspicios şi neîncrezător în carne, el nu va aştepta nimic 
bun din acea sursă, şi este pregătit de puterea lui Dumnezeu pentru 
a respinge şi înfrânge fără milă fiecare impuls sau sugestie care ar 
putea proveni din ea, şi astfel nu cade, nu se descurajează, ci merge 
din biruinţă în biruinţă, din putere în putere.” A.T.Jones – Review & 
Herald, 18 aprilie 1899 

 
9. aprilie, Isaia 53:1,2,  Biblia la rând: 1 Regi 1-2 

„Dacă citim această lecţie doar ca o profeţie istorică, pierdem 
totul. Dacă ne gândim numai la ce a avut loc în trecut, la 
respingerea lui Isus acum o mie opt sute de ani, pentru ca nu a 
întâmpinat aşteptările oamenilor, am citit fără nici un folos. În cazul 
acesta braţul Domnului nu ni s-a revelat. Nu am crezut raportul. Ce 
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înseamnă el pentru noi, pentru mine şi pentru tine? Înseamnă că 
indiferent cât de uscate şi sterpe sunt vieţile noastre, Dumnezeu 
poate face să răsară râuri bogate de binecuvântări; chiar dacă 
suntem şi creştem într-un pământ uscat, puterea minunată a lui 
Dumnezeu se poate descoperi în noi. ‚Împrejurările noastre sunt 
foarte nefavorabile; avem atât de multe greutăţi cu care ne luptăm; 
totul este împotriva noastră; nu este nici o privelişte că ne-am putea 
ridica.’ Ah, da, deseori am murmurat în acest fel. Nu am crezut 
raportul despre rădăcina ieşită dintr-un pământ uscat. Acela a fost 
necazul nostru şi singurul necaz; pentru că atunci când vedem 
braţul Domnului, nu poate exista nici un necaz. Cu Dumnezeu nu 
este nimic imposibil. Isus a fost născut şi crescut în cele mai 
nefavorabile condiţii, pentru ca nimeni să aibă vreun motiv de 
descurajare...” E.Waggoner – Comori din Isaia, cap.65 

 
10. aprilie, Galateni 6:14,  Biblia la rând: 1 Regi 3-5 

„Chiar dacă urmele blestemului se văd peste tot, lucrurile trăiesc, 
şi oamenii trăiesc. Dar blestemul este moartea, şi nici un om sau 
lucru creat nu poate muri şi totuşi să trăiască. Moartea ucide. Dar 
Hristos este Cel viu; El a murit dar este viu în vecii vecilor. 
Apocalipsa 1:18. El singur poate purta blestemul – moartea – şi în 
baza meritelor sale să se întoarcă la viaţă. Pe pământ şi în om este 
viaţă, în ciuda blestemului, pentru că Hristos a murit pe cruce. 
Fiecare fir de iarbă, fiecare frunză din pădure, fiecare tufiş şi copac, 
fiecare floare şi fruct, chiar şi pâinea pe care o mâncăm, este 
însemnată cu crucea lui Hristos. În propriile noastre corpuri este 
semnul lui Hristos răstignit. Peste tot se vede dovada acestei cruci. 
Prin cruce există toate lucrurile. Prin El toate lucrurile se ţin, şi El 
nu există altfel decât în postura de Cel răstignit. Dacă n-ar fi crucea, 
starea generală ar fi o moarte universală. Nici un om n-ar putea să 
respire, nici o plantă n-ar putea să crească, nici o rază de lumină n-
ar putea străluci din cer dacă n-ar fi fost crucea.” E.Waggoner – 
Galateni, p.70 

 
11. aprilie, Romani 5:6,  Biblia la rând: 1 Regi 6-7 

„Iudeii învăţau, că mai înainte ca iubirea lui Dumnezeu să se 
manifeste faţă de păcătos, el trebuia să se pocăiască. După părerea 
lor, pocăinţa este o lucrare prin care oamenii pot câştiga favoarea 
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cerului. Acest gând a făcut pe Farisei să exclame plini de uimire şi 
mânie: ‚Acest om primeşte pe păcătoşi.’ Potrivit părerilor lor, El 
n-ar fi trebuit să permită nimănui să se apropie de El, cu excepţia 
acelora care se pocăiesc. Dar în parabola cu oaia pierdută, Domnul 
Hristos învaţă că mântuirea nu vine datorită faptului că noi căutăm 
pe Dumnezeu, ci datorită faptului că El ne caută. ‚Nu este nici unul 
care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot 
dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut.’ Romani 3:1l,12. Noi nu 
ne pocăim pentru ca Dumnezeu să ne poată iubi, ci El îşi manifestă 
iubirea Sa faţă de noi pentru ca noi să ne pocăim.” E.White – 
Parabolele Domnului, p.189,190 

 
12. aprilie, Romani 10:8,9,  Biblia la rând: 1 Regi 8-9 

„Tot ceea ce orice om din lume are de făcut pentru a fi mântuit 
este să creadă adevărul; adică, să recunoască şi să accepte starea de 
fapt, să vadă lucrurile aşa cum sunt ele de fapt şi să le 
mărturisească. Oricine crede că Hristos este răstignit în el, înviat în 
el şi trăieşte în el, este mântuit din păcat. Şi el va fi mântuit atâta 
timp cât are această credinţă. Aceasta este singura mărturisire 
adevărată a credinţei.” E.Waggoner – Galateni, p.48 

 
13. aprilie, Romani 1:17,  Biblia la rând: 1 Regi 10-12 

„Ce este îndreptăţirea prin credinţă? Este lucrarea lui Dumnezeu 
de a lepăda în ţărână gloria omenească pentru a face în favoarea 
omului ceea ce el, în propria-i putere, nu este în stare să facă. Abia 
atunci când oamenii îşi văd nimicnicia, ei sunt pregătiţi să fie 
îmbrăcaţi cu neprihănirea lui Hristos.” E.White - Credinţa prin care 
trăiesc, p.111 

 
14. aprilie, 1 Timotei 1:15,  Biblia la rând: 1 Regi 13-15 

„Este uşor pentru mulţi să creadă că sunt păcătoşi şi chiar să fie 
conştienţi de aceasta; dar pentru ei este prea mult să creadă că 
Dumnezeu îi îndreptăţeşte. 

Şi singurul motiv pentru care nu pot crede că Dumnezeu îi 
îndreptăţeşte este faptul că ei sunt păcătoşi, atât de păcătoşi. 

Dacă măcar ar putea găsi ceva bun în ei înşişi sau dacă s-ar putea 
îndrepta să facă mai bine, ar avea poate puţin curaj să spere că 
Dumnezeu îi îndreptăţeşte. Da, ei s-ar justifica (îndreptăţi) pe ei 
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înşişi prin fapte şi apoi ar pretinde că ei cred în îndreptăţirea prin 
credinţă!... 

Dar, când cineva se vede pe el însuşi atât de păcătos încât nu 
vede acolo nici o speranţă pentru îndreptăţire, chiar acolo intră 
credinţa; într-adevăr numai acolo poate veni credinţa.” E.Waggoner 
– Lecţii de credinţă 

 
15. aprilie, Romani 7:14,  Biblia la rând: 1 Regi 16-18 

„Pentru Adam, a fost posibil, înainte de căderea sa în păcat, să-şi 
formeze un caracter drept prin ascultare de legea lui Dumnezeu. 
Dar el a dat greş în a face aceasta şi, prin păcatul său, natura noastră 
este decăzută, iar prin noi înşine nu putem ajunge neprihăniţi. 
Deoarece suntem păcătoşi, nesfinţi, nu putem păzi în mod 
desăvârşit legea cea sfântă a lui Dumnezeu. Noi nu avem o 
neprihănire a noastră, cu care să facem faţă, să răspundem 
cerinţelor legii lui Dumnezeu. Dar Domnul Hristos a găsit o cale de 
scăpare pentru noi. El a trăit pe pământ în mijlocul încercărilor şi 
ispitelor, aşa cum trebuie să trăim şi noi. El a trăit o viaţă fără păcat. 
A murit pentru noi şi acum Se oferă să ia păcatele noastre şi să ne 
dea în schimb neprihănirea Sa. Dacă ne predăm Lui şi-L primim ca 
Mântuitor personal, atunci, aşa păcătoasă cum ar fi viaţa noastră, 
noi suntem socotiţi neprihăniţi pentru El şi prin El. Caracterul 
Domnului Hristos este pus atunci în locul caracterului nostru, şi 
suntem primiţi înaintea lui Dumnezeu ca şi când n-am fi păcătuit 
niciodată.” E.White – Calea către Hristos, p.63,64 

 
16. aprilie, Psalmi 40:2,  Biblia la rând: 1 Regi 19-20 

„Este imposibil să scăpăm prin noi înşine din prăpastia păcatului 
în care au căzut inimile noastre. Sunt rele şi noi nu le putem 
schimba (…). Educaţia, cultura, exercitarea voinţei, sforţările 
omeneşti în general, toate acestea au sfera lor de acţiune; dar aici 
ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o îndreptare exterioară 
a purtării omeneşti, dar nu pot schima inima omului; ele nu pot 
curăţi ieşirile vieţii. Trebuie mai întâi o putere, care să lucreze 
dinlăuntru, trebuie o viaţă nouă de sus, pentru ca oamenii să fie 
întorşi de la păcat la sfinţenie. Această putere este Hristos (…). Ar 
fi o mare greşeală şi o fatală amăgire de sine, a crede că ceea ce 
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trebuie şi e în de ajuns omului este de a dezvolta părţile bune, pe 
care le-ar avea de la natură.” E.White – Calea către Hristos, p.14,15 

 
17. aprilie, Isaia 55:1,  Biblia la rând: 1 Regi 21-22 

„Voi aveţi nevoie de pacea şi iubirea Cerului în suflet. Banii nu 
o pot cumpăra, raţiunea nu o poate procura, înţelepciunea nu poate 
ajunge la ea; niciodată nu puteţi spera, să vi-o asiguraţi prin 
propriile voastre eforturi. Dar Dumnezeu v-o oferă în dar; ‚fără bani 
şi fără plată.’ (Is.55:1) Mergeţi la El şi cereţi ca El să vă spele de 
păcate şi să vă dea o inimă nouă. Apoi credeţi că El face aceasta 
deoarece a promis. Este privilegiul nostru să mergem la Isus şi să 
fim curăţiţi şi să stăm înaintea Legii fără ruşine sau remuşcare. 
Când la piciorul crucii păcătosul priveşte la Cel care a murit pentru 
a-l mântui, el poate tresălta de bucurie deplină, pentru că păcatele 
lui sunt iertate. Îngenunchind în credinţă la cruce, el a ajuns la cel 
mai înalt loc pe care-l poate atinge omul.” E.White – Credinţa prin 
care trăiesc, p.103 

 
18. aprilie, Romani 2:4,  Biblia la rând: 2 Regi 1-3 

„Mulţi nu înţeleg care sunt primii paşi în lucrarea de mântuire. 
Se crede că pocăinţa este o lucrare pe care păcătosul trebuie să o 
facă pentru el însuşi, cu scopul de a veni la Hristos. Ei cred că 
păcătosul trebuie să-şi procure un caracter potrivit, cu scopul de a 
obţine binecuvântarea harului lui Dumnezeu... Primul pas spre 
Hristos este făcut la chemarea harului lui Dumnezeu; în măsura în 
care omul răspunde la această chemare, el se va apropia de Hristos 
cu scopul de a se putea pocăi… Pocăinţa nu e mai puţin darul lui 
Dumnezeu, decât iertarea şi îndreptăţirea şi ea nu poate fi pusă în 
practică decât dacă e dată sufletului prin Hristos. Dacă noi suntem 
atraşi la Hristos, aceasta este prin puterea şi meritul Lui. Harul 
pocăinţei vine prin El şi de la El vine îndreptăţirea.” E.White – 
Credinţa prin care trăiesc, p.110 

 
19. aprilie, Ioan 12:32,  Biblia la rând: 2 Regi 4-5 

„Iubirea lui Dumnezeu urmăreşte încă pe cel care a ales să se 
despartă de el şi Domnul pune în mişcare toate mijloacele pentru a-l 
readuce în casa părintească. Aşa nenorocit cum era, fiul risipitor a 
găsit totuşi puterea de a nădăjdui în convingerea că tatăl său îl 
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iubeşte. Această iubire a fost ceea ce l-a atras spre casă. Tot astfel, 
certitudinea iubirii lui Dumnezeu este aceea care constrânge pe 
păcătos să se întoarcă la Dumnezeu.” E.White – Parabolele 
Domnului, p.136 

 
20. aprilie, Ieremia 31:3,  Biblia la rând: 2 Regi 6-8 

„‚Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine’. Cât de 
personal este aceasta! Eu sunt cel pe care El l-a iubit! Fiecare suflet 
din lume poate spune, ‚El m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru 
mine’. Pavel e mort, dar cuvintele pe care le-a scris sunt încă vii. 
Era adevărat pentru Pavel, dar nu este mai puţin adevărat pentru 
oricare alt om. Ele sunt cuvintele pe care Duhul le pune în gurile 
noastre, numai de le-am primi. Întregul dar al lui Hristos este pentru 
fiecare ‚eu’ în parte. Hristos nu este împărţit, ci fiecare suflet îl 
primeşte în întregime pe El, ca şi cum n-ar mai fi o altă persoană în 
întreaga lume. Fiecare primeşte toată lumina care străluceşte. Faptul 
că sunt milioane de oameni peste care soarele străluceşte, nu face ca 
lumina lui să fie mai mică pentru mine. Eu mă bucur de toată. N-aş 
putea avea mai mult dacă aş fi singura persoană din lume. Astfel s-a 
dat Hristos pe El Însuşi pentru mine, ca şi cum aş fi singurul 
păcătos din lume. Şi aceasta este adevărat pentru oricare alt 
păcătos” E.Waggoner – Galateni, p.51 

 
21. aprilie, Fapte 3:19,  Biblia la rând: 2 Regi 9-10 

„Când I s-a adresat Domnului întrebarea: ‚Ce să facem, ca să 
săvârşim lucrările lui Dumnezeu?’, El a răspuns: ‚Lucrarea pe care 
o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis 
El.’ (Ioan 6:28,29). Pocăinţa este întoarcerea de la eul personal spre 
Hristos, şi, dacă Îl primim pe Hristos aşa încât, prin credinţă, El 
să-Şi poată trăi viaţa în noi, faptele bune se vor vedea.” E.White – 
Cugetări, p.88 

 
22. aprilie, Romani 6:13,  Biblia la rând: 2 Regi 11-13 

„Dacă privirea noastră spirituală ar fi deschisă, am putea vedea 
ceea ce niciodată nu ar fi şters din memoria noastră, cât am trăi. Noi 
am putea vedea sufletele doborâte sub opresiune, împovărate cu 
griji şi apăsate la fel ca o căruţă sub greutatea snopilor, gata să 
moară în descurajare. Noi am putea vedea îngeri zburând repede 
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pentru a ajuta celor ispitiţi, care stau ca pe o margine de prăpastie. 
Aceste suflete ispitite nu sunt în stare să se ajute singure şi să evite 
ruina ce le ameninţă; însă îngerii lui Dumnezeu împing pe îngerii 
răi, conducând sufletele departe de locurile primejdioase pentru a 
aşeza picioarele lor pe un loc singur. Am putea vedea bătălia ce se 
dă între două armate, tot atât de reală ca acele lupte care opun forţe 
inamice pe pământ. Când este sfărâmată puterea Satanei asupra 
sufletelor, noi vedem oameni legând voinţa lor de cruce şi 
crucificând carnea cu înclinaţiile şi poftele ei trupeşti. Este, 
într-adevăr, o crucificare a eului; pentru că voinţa este predată lui 
Hristos. Voinţa omului nu este niciodată mai puternică decât atunci 
când este sfinţită şi pusă de partea lui Hristos. ” E.White – Semnele 
Timpului, 29 oct. 1894 

 
23. aprilie, 1 Corinteni 2:14,16,  Biblia la rând: 2 Regi 14-16 

„Victoria nu este câştigată fără multă rugăciune, fără umilinţa 
eului la fiecare pas. Voinţa noastră nu trebuie să fie forţată în 
cooperarea cu agenţii divini, ci ea trebuie să fie supusă de bună 
voie. 

Chiar dacă s-ar lucra cu o intensitate însutită a Duhului lui 
Dumnezeu asupra ta, aceasta nu te-ar face un creştin, un supus bun 
pentru ceruri. Bastionul Satanei nu ar fi distrus. Voinţa trebuie să 
fie aşezată de partea voinţei lui Dumnezeu. Tu nu eşti în stare prin 
tine însuţi să aduci hotărârile, dorinţele şi înclinaţiile tale în 
supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu, dar dacă eşti dispus să faci 
aceasta voluntar, Dumnezeu va îndeplini lucrarea pentru tine, chiar 
şi îndepărtarea imaginaţiei şi a fiecărui lucru important care se 
înalţă pe sine împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu şi va aduce la 
supunere şi ascultare de Hristos orice gând (2 Cor. 10:5). După 
aceea tu vei lucra propria ta mântuire, cu teamă şi cutremur. ‘Căci 
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea 
Lui, şi voinţa şi înfăptuirea’ Fil. 2:13.” E.White – Cugetări, 
p.141,142 

 
24. aprilie, Proverbe 23:26,  Biblia la rând: 2 Regi 17-18 

„Vă întreb acum din nou, este voinţa voastră supusă Lui? Este 
realizat acest lucru? Aţi depăşit această barieră, şi sunteţi în acea 
stare în care să ştiţi unde sunteţi, şi să ştiţi că voinţa voastră este 
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supusă lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să o folosească în felul 
Său şi că de acum încolo nu mai este nici o îndoială în această 
privinţă şi nici o neînţelegere în nici un fel? Este voinţa voastră 
supusă lui Dumnezeu pentru ca El să o folosească după plăcerea Sa 
şi voi nu mai aveţi nici o obiecţie de ridicat; nu aveţi nici un gând 
sau înclinaţie de a o folosi în felul vostru; doriţi ca El să o 
folosească în felul Său şi aceasta este tot ce vă preocupă? Este aşa? 
Este voinţa voastră în această poziţie?.” A.T. Jones – Solia 
îngerului al treilea, p.222 

 
25. aprilie, Matei 11:29,30,  Biblia la rând: 2 Regi 19-21 

„Noi trebuie să purtăm jugul lui Hristos ca să putem fi aduşi 
într-o unitate desăvârşită cu El. ‘Luaţi jugul Meu asupra voastră’, 
spune El. Ascultaţi cerinţele Mele. Dar aceste cerinţe pot fi în 
opoziţie directă cu voinţa şi scopurile agentului omenesc. Ce e de 
făcut aici? Ascultaţi ce spune Dumnezeu: ‘Dacă cineva vrea să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia zilnic crucea şi să Mă 
urmeze’. Jugul şi crucea sunt simboluri ce reprezintă acelaşi lucru – 
oferirea voinţei lui Dumnezeu. Purtarea jugului uneşte omul 
mărginit în tovărăşie cu Prea iubitul Fiu al lui Dumnezeu. Înălţarea 
crucii îndepărtează eul de suflet şi îl aşază pe om în poziţia în care 
el învaţă cum să poarte sarcinile lui Hristos. Noi nu putem să-I 
urmăm lui Hristos fără purtarea crucii Sale, fără înălţarea crucii şi 
purtarea ei pe urmele Sale. Dacă voinţa noastră nu este în 
concordanţă cu cerinţele divine, noi trebuie să tăgăduim înclinaţiile 
noastre, să lepădăm dorinţele noastre îndrăgite şi să călcăm pe 
urmele paşilor lui Hristos.” E.White – Comentarii biblice, vol.5, 
p.1090,1091 

 
26. aprilie, Matei 14:30,  Biblia la rând: 2 Regi 22-23 

„Dar nimeni nu se poate goli pe sine de eul său. Noi nu putem 
decât să fim de acord ca Domnul Hristos să facă această lucrare. 
Atunci, limbajul nostru va fi: Doamne, ia-mi inima; căci eu nu ţi-o 
pot da. Ea este proprietatea Ta. Păstrez-o Tu curată, căci eu n-o pot 
păstra pentru Tine. Mântuieşte-mă în ciuda mea însumi, în ciuda 
eului meu slab şi neasemănător lui Hristos. Modelează-mă, 
şlefuieşte-mă, înalţă-mă într-o atmosferă curată şi sfântă, în care 
curentul cel bogat al dragostei Tale să poată curge din sufletul meu. 
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Această lepădare de sine nu trebuie făcută numai la începutul vieţii 
de creştin, ci ea trebuie reînnoită la fiecare pas făcut spre cer.” 
E.White – Parabolele Domnului, p.160 

 
27. aprilie, Romani 6:6,7,  Biblia la rând: 2 Regi 24-25 

„Atunci, singura întrebare pentru noi este: prefer mai degrabă să 
fiu crucificat şi nimicit decât să mai păcătuiesc? Dacă în ceea ce vă 
priveşte este hotărât pentru totdeauna că mai degrabă aţi fi răstigniţi 
şi mai degrabă aţi face faţă nimicirii în acest moment decât să 
păcătuiţi, nu veţi mai păcătui niciodată. ‚Răstignit împreună cu El, 
pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, astfel încât să nu mai 
servim păcatului.’ Atunci eliberarea de robia păcatului constă 
numai în răstignire şi nimicire. Alegeţi păcatul sau răstignirea şi 
nimicirea? Veţi alege nimicirea şi veţi scăpa astfel de păcat? Sau 
veţi alege păcatul împreună cu nimicirea? Aceasta este întrebarea! 
Nu există o altă alternativă. Cel care va evita nimicirea pentru a 
scăpa de ea, o va întâlni. Cel care alege nimicirea, scapă de 
nimicire. Aşadar, calea nimicirii prin intermediul crucii lui Hristos 
este calea mântuirii. Isus Hristos a mers la moartea crucii pentru a-ţi 
aduce ţie şi mie salvarea. A costat nimicirea Fiului lui Dumnezeu la 
cruce pentru a aduce salvarea ţie şi mie...” A.T. Jones – Articole şi 
predici, p.137 

 
28. aprilie, 1 Corinteni 7:39,  Biblia la rând: 1 Cronici 1-2 

„Nu există nici o speranţă de a realiza o separare de păcat prin 
mijloace obişnuite. Indiferent cât de mult am dori să fim uniţi cu 
Hristos, aceasta nu se poate face atâta timp cât noi suntem uniţi cu 
păcatul; căci Legea nu va recunoaşte o asemenea unire, iar Hristos 
nu va intra într-o unire care nu este legală. 

Dacă am putea face să moară păcatul, am fi liberi, dar el nu vrea 
să moară. Există o singură cale pentru ca noi să fim eliberaţi din 
unirea pe care o urâm şi aceasta înseamnă ca noi să murim. Dacă 
dorim libertatea atât de mult încât suntem gata să lăsăm ca [eul] să 
fie răstignit, atunci este posibil. În moarte are loc separarea, căci 
prin trupul lui Hristos ‚noi’ ajungem să fim morţi. Suntem răstigniţi 
împreună cu El. Trupul păcatului este de asemenea răstignit. Dar în 
timp ce trupul păcatului este distrus, noi suntem înviaţi în Hristos. 
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Acelaşi lucru care ne eliberează de primul soţ ne uneşte cu cel de-al 
doilea.” E.Waggoner – Romani, p.106 

 
29. aprilie, Ioan 15:5,  Biblia la rând: 1 Cronici 3-4 

„Fiecare individ, prin propria sa alegere, sau Îl îndepărtează pe 
Hristos de la sine, refuzând să nutrească spiritul Său şi să-I urmeze 
exemplul, sau intră într-o legătură personală cu El, prin credinţă, 
ascultare şi lepădare de sine. Trebui să-L alegem pe Hristos – 
fiecare în dreptul său – pentru că El ne-a ales înainte de a-L alege 
noi. Această unire cu Hristos trebuie să se realizeze cu acceptul 
acelora care, în mod firesc, sunt în vrăjmăşie cu El. Aceasta este o 
relaţie de o strictă dependenţă, în care trebuie să intre o inimă 
mândră. Este o lucrare de strânsă cooperare, şi mulţi care 
mărturisesc că sunt urmaşi ai lui Hristos nu o cunosc absolut deloc. 
Ei acceptă formal pe Mântuitorul, dar nu ca unic Conducător al 
lor...” E.White – Harul uimitor, p.320 

 
30. aprilie, Psalmi 40:8,  Biblia la rând: 1 Cronici 5-6 

„Această haină, ţesută în războiul ceresc, nu are în ea nici chiar 
un singur fir făcut după părerea omului. În natura Sa omenească, 
Domnul Hristos a lucrat un caracter desăvârşit, iar acest caracter Se 
oferă şi ni-l dea şi nouă. (…) Pe când Se afla pe pământ, El spunea 
ucenicilor Săi: ‘Eu am păzit poruncile Tatălui Meu.’ Prin ascultarea 
Sa desăvârşită, a făcut posibil ca fiecare fiinţă omenească să asculte 
de poruncile lui Dumnezeu. Când ne supunem Domnului Hristos, 
atunci inima noastră este unită cu inima Lui, voinţa noastră se 
cufundă în voinţa Lui, mintea noastră devine atunci una cu mintea 
Lui, iar gândurile sunt robite Lui. Atunci, noi trăim viaţa Lui. 
Aceasta înseamnă să fii îmbrăcat cu haina neprihănirii Sale.” 
E.White – Parabolele Domnului, p.211 

 
1. mai, Isaia 26:3, Biblia la rând: 1 Cronici 7-9 

„...Voi trebuie să-I predaţi Lui tot ceea ce vă este cunoscut şi tot 
ce nu vă este cunoscut. Deoarece dacă Îi predau doar ceea ce 
cunosc, mai există încă o mulţime de lucruri pe care nu le cunosc; o 
mulţime de situaţii în care mă voi confrunta cu mine însumi; vor 
veni o mulţime de lucruri care vor avea ceva ce va fi foarte 
atrăgător şi de dorit pentru mine; iar dacă eu nu am predat totul, 
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atunci ce se va întâmpla? Va avea loc o luptă, dacă să predau acel 
lucru sau nu! În acest fel, eu sunt ţinut în mod constant în tensiune 
spre a şti dacă sunt predat Domnului sau nu! Domnul doreşte să 
ieşiţi din această stare de tensiune, şi să rămâneţi în afara ei. 
Predaţi-I tot ce cunoaşteţi şi tot ce nu cunoaşteţi. Daţi-I totul Lui, 
fără nici o rezervă nici pentru acum nici pentru alt moment, şi 
atunci nu vă va mai fi teamă de nimic; vă va fi indiferent dacă vă 
veţi prăbuşi în fundul mării în următoarele minute. Totul este 
predat, voi sunteţi în mâinile Sale; şi apoi aveţi, acel om care face 
aceasta are ceva ce nu a mai avut niciodată mai înainte, şi are ceva 
ce nu poate primi până când nu face această predare.” A.T. Jones – 
Solia îngerului al treilea, p.223 

 
2. mai, 2 Tesaloniceni 1:10, Biblia la rând: 1 Cronici 10-12 

„Isus Hristos este totul pentru noi – cel dintâi, cel din urmă şi cel 
mai bun în tot ceea ce facem. Isus Hristos – Spiritul Său, caracterul 
Său – dă culoare tuturor lucrurilor; este urzeala, fibra, întreaga 
ţesătură a fiinţei noastre. Cuvintele lui Hristos sunt duh şi viaţă. Nu 
putem deci să ne orientăm gândurile asupra noastră; pentru că nu 
mai trăim noi, ci Hristos trăieşte în noi şi El este speranţa slavei. 
Eul este mort, dar Hristos este un Mântuitor viu. Dacă vom 
continua să privim la Isus, vom reflecta imaginea Sa tuturor celor 
din jurul nostru. Nu ne putem opri să ţinem seama de dezamăgirile 
noastre sau să vorbim despre ele, pentru că un tablou mult mai 
plăcut ne atrage privirea – iubirea preţioasă a lui Isus Hristos. El 
locuieşte în noi prin cuvântul adevărului.” E.White – Mărturii 
speciale pt. predicatori, p.387 

 
3. mai, Romani 11:16,18, Biblia la rând: 1 Cronici 13-16 

„Marea primejdie a omului stă în a se înşela singur, a nutri 
înfumurare, despărţindu-se astfel de Dumnezeu, izvorul puterii lui. 
Înclinaţiile noastre fireşti, dacă nu sunt îndreptate de Duhul Sfânt al 
lui Dumnezeu, au în ele seminţele morţii morale. Dacă nu suntem 
legaţi cu hotărâre de Dumnezeu, nu putem rezista efectelor 
pângăritoare ale iubirii de sine, îngăduinţei de sine şi ispitei de a 
păcătui. 

Pentru a primi ajutor de la Hristos, trebuie să ne dăm seama de 
nevoia noastră. Trebuie să avem o adevărată cunoaştere de noi 
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înşine. Hristos îl poate mântui numai pe acela care recunoaşte că 
este păcătos. Numai dacă ne dăm seama de completa noastră 
neajutorare şi renunţăm la orice încredere în noi, vom avea parte de 
puterea divină.” E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.8, p.316,317 

 
4. mai, 1 Tesaloniceni 5:8, Biblia la rând: 1 Cronici 17-19 

„Cedarea în faţa ispitei începe prin a-i îngădui minţii să şovăie, 
prin a fi nestatornic în încrederea ta în Dumnezeu. Dacă nu alegem 
să ne predăm pe deplin lui Dumnezeu, atunci suntem în întuneric. 
Dacă păstrăm vreo rezervă oarecare, atunci lăsăm o uşă deschisă, 
prin care Satana poate să intre să ne rătăcească prin ispitele sale. El 
ştie că, dacă poate să ne întunece viziunea, aşa încât ochiul 
credinţei să nu-L mai poată vedea pe Dumnezeu, nu va mai fi nici o 
piedică împotriva păcatului.” E.White – Cugetări de pe munte, p.93 

 
5. mai, 1 Corinteni 15:10, Biblia la rând: 1 Cronici 20-23 

„Oamenii înlocuiesc realitatea interioară cu semnul exterior, 
confundă scopul (neprihănirea) cu mijlocul (credinţa). Ei văd că 
neprihănirea se manifestă prin fapte bune. Astfel ei cred că faptele 
bune aduc neprihănirea. Neprihănirea câştigată prin credinţă, 
faptele bune făcute nu din efort şi lucrare omenească le par 
nepractice şi fanteziste. Ei se cred oameni ‘practici’ şi cred că 
singura cale ca să ai un lucru făcut este să-l faci tu însuţi. Dar 
adevărul este că toţi aceştia sunt atât de nepractici. Un om ‘fără 
putere’ nu poate să facă ceva, nici măcar să se ridice să ia leacul 
care i se oferă. Orice sfat care i se dă ca să încerce să o facă este 
nepractic. Numai în Domnul se găseşte neprihănire şi putere.’ (Is. 
45:24)” E.Waggoner – Galateni, p.54 

 
6. mai, Galateni 3:3, Biblia la rând: 1 Cronici 24-26 

„ Mulţi consideră că trebuie să facă ceva, să aibă o parte în 
lucrarea de mântuire. Ei s-au încrezut în Hristos pentru iertarea 
păcatelor, dar acum caută ca prin propriile lor eforturi să trăiască o 
viaţă neprihănită. Orice efort de felul acesta va da greş. Domnul 
Hristos spune că ‚fără Mine nu puteţi face nimic’. Creşterea noastră 
în har, bucuria noastră, puterea de a fi folositori: toate acestea 
depind de unirea noastră cu Hristos. Prin comuniunea noastră cu 
Hristos, rămânând în El zi de zi şi ceas de ceas, numai aşa vom 
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putea creşte în har. El este nu numai Autorul, dar şi Desăvârşitorul 
credinţei noastre. Hristos trebuie să fie Cel dintâi, Cel de pe urmă şi 
întotdeauna. El trebuie să fie cu noi, nu numai la începutul şi 
sfârşitul căii noastre, ci la fiecare pas. David spunea: ‚Am necurmat 
pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă 
clatin’ (Psalmul 16:8).” E.White – Calea către Hristos, p.70 

 
7. mai, Isaia 2:11-17, Biblia la rând: 1 Cronici 27-29 

„Mândria este duşmanul credinţei. Cele două nu pot trăi 
împreună. Omul poate gândi cumpătat şi cu smerenie numai ca 
rezultat al credinţei pe care o dă Dumnezeu. “Iată, i s-a îngâmfat 
sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin 
credinţa lui” (Hab. 2:4). Cel care se încrede în propria sa putere şi 
înţelepciune nu vrea să depindă de altul. Încrederea în înţelepciunea 
şi puterea lui Dumnezeu apare numai atunci când ne recunoaştem şi 
acceptăm propria slăbiciune şi ignoranţă.” E.Waggoner – Romani, 
p.158 

 
8. mai, Galateni 5:6, Biblia la rând: 2 Cronici 1-4 

„Nu este posibil ca inima în care locuieşte Hristos să fie lipsită 
de iubire. Dacă Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai 
întâi, îi vom iubi pe toţi cei pentru care a murit Hristos. (…) Atunci 
duioşia şi compasiunea lui Hristos vor fi manifestate în viaţa 
noastră. Nu vom aştepta ca cei nevoiaşi şi nefericiţi să fie aduşi la 
noi. Nu vom avea nevoie să fim rugaţi să simţim cu durerile altora. 
Va fi la fel de natural pentru noi să slujim săracilor şi suferinzilor 
cum era pentru Hristos să meargă peste tot făcând bine.” E.White – 
Lucrarea de binefacere, p.73 

 
9. mai, 2 Corinteni 3:5, Biblia la rând: 2 Cronici 5-7 

„Domnul Hristos este izvorul oricăror impulsuri bune. Numai El 
poate sădi în inimă vrăjmăşie faţă de păcat. Orice dorinţă după 
adevăr şi curăţie, convingerea cu privire la propria noastră 
păcătoşenie constituie dovada faptului că Duhul Său Sfânt lucrează 
în inimile noastre. Este adevărat că, uneori, oamenii încep să se 
ruşineze de căile lor păcătoase şi se lasă de unele din obiceiurile lor 
rele, înainte de a fi conştienţi de faptul că sunt atraşi spre Hristos. 
Dar ori de câte ori aceştia depun eforturi de a produce o reformă în 
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viaţa lor dintr-o dorinţă sinceră de a face ceea ce este drept, puterea 
lui Hristos este aceea care-i determină la aceasta. O influenţă mai 
presus de cunoaşterea lor lucrează asupra sufletului, conştiinţa este 
trezită, iar manifestarea vieţii lor este schimbată în bine.” E.White – 
Calea către Hristos, p.27 

 
10. mai, Iacov 2:18, Biblia la rând: 2 Cronici 8-11 

„Dacă inima a fost reînnoită prin Duhul lui Dumnezeu, viaţa va 
da mărturie despre acest fapt. În timp ce noi înşine nu putem face 
nimic pentru schimbarea inimilor noastre sau pentru a ne aduce în 
armonie cu Dumnezeu în timp ce nu ne putem încrede deloc în noi 
înşine sau de faptele noastre bune, viaţa noastră va dovedi dacă 
harul lui Dumnezeu locuieşte sau nu în noi. Se va observa atunci o 
schimbare în caracterul, obiceiurile şi preocupările noastre.” 
E.White – Calea către Hristos, p.58 

 
11. mai, Ioan 5:30, Biblia la rând: 2 Cronici 12-16 

„Dar Fiul lui Dumnezeu era supus voinţei Tatălui şi dependent 
de puterea Lui. Aşa de mult se golise Isus de Sine, încât nu făcea 
planuri pentru Sine. El primea planurile făcute pentru El de 
Dumnezeu Tatăl şi în fiecare zi Dumnezeu I le desfăşura mai 
departe. Tot aşa ar trebui să fim şi noi dependenţi de Dumnezeu, 
astfel încât viaţa noastră să fie o împlinire a planurilor Sale.” 
E.White – Hristos, lumina lumii, p.161 

 
12. mai, Romani 5:10, Biblia la rând: 2 Cronici 17-20 

„Mulţi întreabă astăzi, cum ar putea să aibă viaţa Lui sau 
neprihănirea Lui? Dacă noi vom mânca trupul lui Hristos şi vom 
bea sângele Lui, vom avea viaţa lui Hristos. Dacă noi avem viaţa 
Lui, avem o viaţă neprihănită. Ascultarea Lui lucrează în noi şi 
aceasta ne face neprihăniţi. Aceasta însă nu îndreptăţeşte ideea că 
Hristos a ascultat în locul nostru, aşa că noi putem face ceea ce ne 
place, iar neprihănirea Lui ne va fi totuşi acordată. Ascultarea Lui 
trebuie să se manifeste în noi zi de zi. Nu este vorba de ascultarea 
noastră, ci de ascultarea lui Hristos care lucrează în noi. Viaţa pe 
care noi o trăim este viaţa Fiului lui Dumnezeu. Noi primim tot 
beneficiul acelei ascultări pentru că am arătat o mare dorinţă de 
ascultare.” E.Waggoner – Buletinul Conferinţei generale 1891, p.9 
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13. mai, 2 Corinteni 4:10, Biblia la rând: 2 Cronici 21-24 
„Dacă sunteţi copii ai lui Dumnezeu, sunteţi părtaşi ai naturii 

Sale şi nu puteţi fi altfel, decât asemenea Lui. Orice copil trăieşte 
prin viaţa tatălui său. Dacă sunteţi copii ai lui Dumnezeu – născuţi 
prin Duhul Său – trăiţi prin viaţa lui Dumnezeu. În Hristos, 
‚locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii’ (Col. 2:9) şi viaţa 
lui Isus se arată ‚în trupul nostru muritor’ (2 Cor. 4:11). Având-o în 
voi, această viaţă va da naştere la acelaşi caracter şi va da pe faţă 
aceleaşi fapte pe care le-a arătat şi în El. În felul acesta, veţi fi în 
armonie cu orice învăţătură a Legii Sale, pentru că Legea Domnului 
este desăvârşită şi înviorează sufletul’ (Psalmi 19:7). Prin iubire, 
‚neprihănirea Legii’ va fi ‚împlinită în noi, care trăim nu după 
îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului’ (Rom. 
8:4).” E.White – Cugetări, p.79 

 
14. mai, Coloseni 3:4, Biblia la rând: 2 Cronici 25-28 

„Când Isus a fost pe pământ, El a fost în natura noastră umană 
păcătoasă. Şi atunci când S-a golit pe Sine şi S-a reţinut, Tatăl a 
locuit şi S-a manifestat în El astfel încât toate faptele cărnii au fost 
blocate. Slava lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu au fost 
manifestate în locul celor omeneşti. Dumnezeu S-a manifestat în 
natura păcătoasă, nu în cea necăzută în păcat. El va locui astăzi în 
firea noastră pământească, astfel încât chiar dacă aceasta este 
păcătoasă acest fapt nu va afecta pe nimeni. În ciuda păcătoşeniei 
cărnii, oriunde am merge, neprihănirea şi caracterul Lui vor fi 
manifestate. 

Aceasta a fost intenţia lui Dumnezeu de la început, pe care a 
plănuit-o în Hristos Isus Domnul nostru.” A.T.Jones – Buletinul 
Conferinţei Generale 1895, p.368 

 
15. mai, 2 Corinteni 3:17, Biblia la rând: 2 Cronici 29-31 

„Noi primim făgăduinţa Spiritului prin credinţă. Şi ce ne aduce 
aceasta? Spiritul lui Dumnezeu. Şi când avem Spiritul lui 
Dumnezeu, Hristos locuieşte în inimă. Deci, Spiritul Sfânt este cel 
care aduce prezenţa personală a lui Isus Hristos; şi aducându-ne 
prezenţa personală a lui Hristos, ni-L aduce pe El Însuşi. Atunci, cu 
mintea lui Hristos, putem înţelege, cerceta şi descoperi, lucrurile 
adânci ale lui Dumnezeu pe care El le aduce înaintea înţelegerii 
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noastre şi le aşază înaintea noastră în toată limpezimea lor. Aceasta 
trebuie să o avem pentru a avea prezenţa lui Hristos, pentru a avea 
neprihănirea lui Hristos, pentru a putea avea ploaia târzie şi pentru a 
putea vesti marea strigare.” A.T.Jones – Solia îngerului al treilea, 
p.192 

 
16. mai, Romani 15:18, Biblia la rând: 2 Cronici 32-34 

„Aşa cum Dumnezeu era în Hristos, aşa trebuie să fie Hristos în 
noi. Aşa este? (Audienţa: ‚Da domnule!’) Este Hristos Acelaşi ieri, 
azi şi în veci? (Audienţa: ‚Da domnule!’) Ce a făcut El când era pe 
pământ, în trupul nostru – El a avut trupul meu (carnea mea), a avut 
trupul vostru – ce a făcut în acest trup, când a fost aici pe pământ? 
El a făcut bine, a îngrijit de cei bolnavi, a simpatizat cu ei. ‚El 
suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra 
Lui.’ El a purtat suferinţele noastre. Împreuna Sa simţire cu cei 
bolnavi era atât de strânsă, încât atunci când mergea să le 
vorbească, El le pătrundea adânc simţămintele şi efectiv le purta 
suferinţele. Ce va face El când va fi în trupul nostru acum? (Voce: 
‚În acelaşi fel.’) Ce va face în trupul nostru? În trupul nostru acum? 
(Voce: ‚La fel ca atunci.’)” A.T. Jones – Solia îngerului al treilea, 
p.226 

 
17. mai, 1 Ioan 5:18, Biblia la rând: 2 Cronici 35-36 

„Hristos a venit în lumea aceasta şi a trăit Legea lui Dumnezeu 
pentru ca omul să poată avea control deplin asupra înclinaţiilor 
naturale care corup sufletul. Medicul sufletului şi trupului, El dă 
biruinţă asupra poftelor răzvrătite. El a pus la îndemâna noastră 
toate mijloacele pentru ca omul să poată avea desăvârşire de 
caracter. 

Când un om se predă lui Hristos, mintea sa este adusă sub 
stăpânirea Legii; însă tocmai Legea împărătească este cea care 
vesteşte eliberarea fiecărui rob. Devenind una cu Hristos, omul este 
eliberat. Supunerea faţă de voinţa lui Hristos înseamnă 
redobândirea întregii bărbăţii.” E.White – Divina vindecare, p.132 

 
18. mai, Ioan 15:4, Biblia la rând: Ezra 1-4 

„În mod inevitabil, noi trebuie să fim sub controlul uneia sau 
alteia dintre cele două puteri care se luptă pentru supremaţia lumii. 
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Nu este necesar să alegem de bunăvoie să servim împărăţiei 
întunericului, pentru ca să ajungem sub stăpânirea ei. N-avem decât 
să neglijăm să ne aliem cu împărăţia luminii. Dacă nu conlucrăm cu 
puterile cereşti, Satana va lua în stăpânire inima şi va face din ea 
locuinţa lui. Singura apărare împotriva răului este locuirea lui 
Hristos în inimă, prin credinţă în neprihănirea Lui. Numai când 
suntem legaţi strâns de Dumnezeu putem rezista efectelor nesfinţite 
ale iubirii de sine, ale îngăduinţei de sine şi tendinţei spre păcat. 
Noi putem părăsi multe obiceiuri rele şi, pentru câtva timp, putem 
da la o parte tovărăşia lui Satana; dar, fără o legătură vie cu 
Dumnezeu prin predarea noastră faţă de El, în fiecare clipă putem fi 
biruiţi. Fără o cunoaştere personală a lui Hristos şi o comuniune 
continuă cu El, suntem supuşi bunului plac al lui Satana şi până la 
urmă vom împlini pretenţiile lui.” E.White – Hristos, lumina lumii, 
p.325 

 
19. mai, Fapte 1:8, Biblia la rând: Ezra 5-7 

„Mare parte a oamenilor cred că atunci când apostolii au mers 
îmbrăcaţi cu putere ca să lucreze şi să facă minuni, tot ce aveau de 
făcut era ca atunci când întâlneau un om bolnav, să facă o minune şi 
să-l vindece. Dar nu era nimic de acest fel. Ei nu puteau să facă 
minuni, decât dacă Spiritul lui Hristos cu ei arăta că aceasta era 
voia Domnului în acel caz. Astfel că, oricât de mari apostoli erau, ei 
erau dependenţi, în fiecare caz individual, şi aceasta tot timpul. La 
fel este valabil şi pentru noi.” A.T. Jones – Solia îngerului al 
treilea, p.343. 

 
20. mai, Galateni 2:20, Biblia la rând: Ezra 8-10 

„Neprihănirea lui Dumnezeu este un lucru pe care omul îl poate 
avea. Mântuitorul a spus ucenicilor: ‚Căutaţi întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Sa.’ (Matei 6:33) Dar unde s-o căutăm? 
În Hristos, pentru că Dumnezeu L-a făcut pentru noi ‚înţelepciune, 
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare’. (1Cor.1:30) În El noi putem 
fi făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu. Dar deoarece neprihănirea lui 
Dumnezeu este viaţa Sa, este imposibil să avem neprihănirea Sa 
fără să avem viaţa Sa. Această viaţă este în Hristos, pentru că 
Hristos este Dumnezeu şi Dumnezeu a fost în Hristos împăcând 
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lumea cu sine. Singura viaţă trăită vreodată pe acest pământ, care a 
fost perfect neprihănită a fost viaţa lui Hristos. Numai viaţa Sa a 
putut rezista păcatului. ‚El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu 
este păcat’. (1 Ioan 3:5) Viaţa lui Hristos este neprihănirea lui 
Dumnezeu. Aceasta trebuie să căutăm.” E.Waggoner – Evanghelia 
în creaţiune, p.32. 

 
21. mai, Proverbe 28:26, Biblia la rând: Neemia 1-3 

„Mulţi fac o greşeală serioasă în viaţa lor religioasă, dând atenţia 
îndreptată asupra sentimentelor lor şi judecând după acest criteriu 
progresul sau declinul lor. Sentimentele nu sunt un criteriu sigur. 
Noi nu trebuie să privim înăuntrul nostru ca să avem dovada că 
Dumnezeu ne-a primit. Nu vom găsi acolo decât descurajare. 
Singura noastră speranţă este de a ‘privi la Isus, Autorul şi 
Desăvârşitorul credinţei noastre’. În El există tot ce inspiră 
speranţă, credinţă şi curaj. El este neprihănirea noastră, mângâierea 
şi bucuria noastră.” E.White –Mărturii pt. comunitate, vol.5, p.200. 

 
22. mai, Ioan 16:33, Biblia la rând: Neemia 4-7 

„Cât de preţios este gândul că neprihănirea lui Hristos ne este 
atribuită, nu din cauza vreunui merit al nostru, ci ca un dar fără 
plată de la Dumnezeu. Duşmanul lui Dumnezeu şi al omului nu 
doreşte ca acest adevăr să fie în mod clar prezentat; el ştie că atunci 
când poporul îl primeşte în toată plinătatea, puterea lui va fi 
nimicită.” E.White – Slujitorii Evangheliei, p.161. 
 
23. mai, 1 Timotei 6:12, Biblia la rând: Neemia 8-10 

„Toate făgăduinţele de fericire finală aparţin biruitorului… 
Biruitor este acela care câştigă biruinţe. Moştenirea nu este unul şi 
acelaşi lucru cu biruinţa; ea este doar răsplata pentru biruinţă. 
Biruinţa este acum; biruinţele ce trebuie câştigate sunt biruinţe 
asupra poftei firii pământeşti, poftei ochilor şi lăudăroşiei vieţii, 
biruinţe asupra eului şi asupra plăcerilor egoiste. Cel ce luptă şi 
vede că duşmanul se retrage, se poate bucura; nimeni nu-l poate 
opri să se bucure, deoarece bucuria vine în mod spontan, ca rezultat 
al retragerii inamicului. Unii privesc cu teamă la gândul că vor avea 
de dus o continuă luptă cu sine şi cu poftele lumeşti. Aceasta 
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deoarece ei încă nu cunosc nimic din bucuria biruinţei; ei au trăit 
numai experienţa înfrângerii...’” E.Waggoner – Lecţii de credinţă. 

 
24. mai, 2 Corinteni 5:21, Biblia la rând: Neemia 11-13 

„Opriţi-vă şi gândiţi-vă ce înseamnă aceasta. Lăsaţi întreaga 
putere a acestui fapt să vă impresioneze conştiinţa. ‚Hristos ne-a 
răscumpărat din blestemul Legii’ – din eşecul nostru de a trăi 
conform cu toate cerinţele ei drepte. Noi nu mai trebuie să 
păcătuim! El a tăiat funiile cu care păcatul ne ţinea legaţi aşa încât 
noi nu avem decât să acceptăm mântuirea Sa pentru a fi eliberaţi de 
orice păcat care ne asediază.” E.Waggoner – Galateni, p.66. 

 
25. mai, Isaia 41:13, Biblia la rând: Estera 1-5 

„Acum, Domnul vrea ca noi să privim în sus, şi ne spune pentru 
ce să privim în sus. Priveşte în sus şi prinde-I mâna prin credinţă şi 
El o va ţine. Să-L lăsăm să o ţină. Apoi, când Dumnezeu ne ţine 
mâna credinţei, El ne va ţine mult mai sigur decât dacă am putea 
să-L ţinem noi în cazul în care noi am ţine mâna Lui. Vedeţi, este 
acelaşi fel în care de multe ori ne ducem copilaşii. Noi ţinem mâna 
lor şi când se împiedică, nu cad. Alteori, noi mergem, iar ei ne ţin 
mâna noastră şi atunci dacă se împiedică, ei cad. Mulţumim 
Domnului, El spune ‚Eu îţi voi ţine mâna.’ Şi atunci, dacă ne 
împiedicăm, nu vom fi doborâţi la pământ. O, Dumnezeu este bun!” 
A.T.Jones – Solia îngerului al treilea, p.350 

 
26. mai, 1 Tesaloniceni 5:23,24, Biblia la rând: Estera 6-10 

„O soră mi-a spus, nu cu mult timp în urmă, că înainte de acest 
timp, de patru ani ea îşi plângea starea ei, şi se întreba cum va sosi 
vreodată timpul ca să vină Domnul, dacă El trebuia să aştepte ca 
poporul Său să fie pregătit să-L întâlnească. Pentru că, spunea ea, în 
starea în care era – şi ea se străduia din greu – vedea că nu făcea un 
progres destul de rapid pentru ca Domnul să vină într-un timp 
rezonabil; şi nu putea înţelege cum urma ca Domnul să vină. Ea îşi 
făcea probleme din cauza aceasta; dar când oamenii s-au întors 
acasă de la Minneapolis [acolo a avut loc Conferinţa Generală din 
anul 1888] zicând: ‚Pentru că neprihănirea Domnului este un dar, 
noi putem avea neprihănirea lui Hristos în dar, şi o putem avea 
acum, ea a spus ‚Oh, aceasta mă face fericită, aceasta aduce lumină, 
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căci acum pot vedea cum Domnul ar putea veni în curând. Dacă El 
ne dă veşmântul, haina, caracterul, care ne pregăteşte pentru 
judecată şi pentru timpul de strâmtorare, atunci pot vedea cum ar 
putea El să vină cât de curând doreşte.’ ‚Şi’, a zis ea, ‚aceasta mă 
face fericită; şi sunt mereu fericită de atunci încoace.’” A.T.Jones – 
Solia îngerului al treilea, p.248 

 
27. mai, Tit 3:5,6, Biblia la rând: Iov 1-4 

„Nimeni să nu ia poziţia mărginită şi îngustă, conform căreia, 
vreuna din faptele omului, pot contribui, într-o măsura cât de mică, 
la lichidarea datoriilor păcatelor sale. Aceasta este o înşelăciune 
fatală. Dacă vreţi să înţelegeţi aceasta, trebuie să studiaţi ispăşirea 
cu inimi umilite. Această problemă este atât de puţin înţeleasă încât 
mii şi mii din aceia care pretind că sunt copiii ai lui Dumnezeu, sunt 
copii ai celui rău, pentru că ei vor să se sprijine pe faptele lor. 
Dumnezeu a cerut întotdeauna fapte bune, Legea le cere, dar din 
cauză că omul s-a implicat în păcat, unde faptele sale bune au fost 
fără valoare, numai îndreptăţirea lui Isus poate fi de folos.” E.White 
– Înalta noastră chemare, p.119 
 
28. mai, Efeseni 2:8, Biblia la rând: Iov 5-8 

„Nu există nici un lucru asupra căruia să fie nevoie să medităm 
cu mai multă sinceritate, să-l repetăm mai des şi să-l fixăm bine în 
minţile tuturora, decât imposibilitatea omului căzut de a merita ceva 
datorită propriilor lui fapte bune. Mântuirea este numai prin 
credinţa în Isus Hristos. 

Prezentaţi cu claritate şi limpezime ideea că nimic din meritele 
noastre de creaturi nu poate schimba poziţia noastră faţă de 
Dumnezeu sau să câştige darurile lui Dumnezeu. Dacă credinţa şi 
faptele ar putea cumpăra darul mântuirii pentru cineva, atunci 
Creatorul ar fi îndatorat creaturilor Sale. Aceasta oferă ocazia ca 
falsitatea să fie luată drept adevăr. Dacă cine ajunge să merite 
mântuirea datorită faptelor sale, acesta s-ar afla pe aceeaşi poziţie 
cu a unui catolic, care face penitenţe pentru păcatele lui...” E.White 
– Credinţa şi lucrarea, p.19,20 

 
29. mai, Marcu 7:21, Biblia la rând: Iov 9-12 

„Care este singurul lucru pe care-l pot vedea oamenii atunci când 
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privesc înăuntru? Gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, 
furtişagurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, 
nebunia’ (Marcu 7:21, 22). Chiar apostolul Pavel a spus: ‚Ştiu, în 
adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea 
pământească’ (Rom. 7:18). Ei bine, atunci când omul priveşte la 
toate aceste rele care se găsesc în el în mod normal, crede că este 
bun şi că din el poate ieşi binele, rezultatul se poate vedea clar: cea 
mai josnică răutate. Acesta de fapt spune: ‚Răutate, fii tu binele 
meu.’” E.Waggoner – Romani, p.29 

 
30. mai, Matei 9:17, Biblia la rând: Iov 13-16 

„Solia lui Ioan Botezătorul nu trebuia să fie amestecată cu 
tradiţia şi superstiţiile. Încercarea de a amesteca pretenţiile 
fariseilor cu evlavia lui Ioan nu făcea decât să arate şi mai mult 
prăpastia dintre ele. Nici principiile învăţăturii lui Hristos nu puteau 
să fie unite cu formele fariseismului. Hristos nu urma să acopere 
prăpastia creată de învăţăturile lui Ioan. El urma să arate şi mai clar 
deosebirea dintre ce era vechi şi ce era nou. Isus a ilustrat mai 
departe lucrul acesta, zicând: ‚Nimeni nu pune vin nou în burdufuri 
vechi; altminteri vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă şi 
burdufurile se prăpădesc’. Burdufurile care se foloseau ca vase 
pentru a pune vinul nou se uscau după câtva timp şi se scorojeau şi 
nu mai erau bune de folosit pentru acest scop. În această ilustraţie 
familiară, Isus arăta starea conducătorilor iudei.” E.White – Hristos, 
lumina lumii, p.279,280 

 
31. mai, Matei 21:32, Biblia la rând: Iov 17-20 

„Ioan Botezătorul a venit predicând adevărul, şi prin lucrarea 
predicării lui, păcătoşii se convingeau de vinovăţia lor şi se pocăiau. 
Aceştia aveau să meargă în Împărăţia Cerurilor mai înaintea acelora 
care, plini de îndreptăţire de sine, s-au împotrivit avertizării 
solemne ce le-a fost adresată. Vameşii şi desfrânatele erau 
neştiutori, dar aceşti oameni învăţaţi cunoşteau calea care duce în 
Paradisul lui Dumnezeu. Adevărul care ar fi trebuit să fie pentru ei 
un miros de viaţă spre viaţă, a devenit un miros de moarte spre 
moarte. Păcătoşii învederaţi, care erau dezgustaţi de ei înşişi, au 
primit botezul din mâinile lui Ioan, dar aceşti învăţători erau 
ipocriţi. Inimile lor încăpăţânate erau obstacole în calea primirii de 
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către ei a adevărului. Ei s-au opus lucrării convingătoare a Duhului 
lui Dumnezeu. Ei au refuzat să asculte de poruncile lui Dumnezeu.” 
E.White – Parabolele Domnului, p.278,280 

 
1. iunie, Matei 6,7,  Biblia la rând: Iov 21-24 

„Rugăciunea nu este o ispăşire pentru păcat. Ea nu are nici o 
virtute, nici vreun merit în sine. Toate cuvintele înflorite, pe care le 
folosim, nu pot fi echivalente nici chiar cu o singură dorinţă sfântă. 
Rugăciunile cele mai elocvente nu sunt decât cuvinte fără rost, dacă 
nu exprimă adevăratele sentimente ale inimii. Numai rugăciunea 
care izvorăşte dintr-o inimă dornică, în care sunt exprimate nevoile 
simple ale sufletului, ca şi cum am cere o favoare unui prieten 
pământesc, aşteptând ca ea să fie împlinită, doar aceasta este 
rugăciunea credinţei. Dumnezeu nu doreşte complimentele noastre 
ceremoniale, dar strigătul negrăit al unei inimi zdrobite şi stăpânite 
de simţământul păcatului şi al completei slăbiciuni îşi găseşte drum 
la Tatăl oricărei îndurări.” E.White – Cugetări, p.87 

 
2. iunie, 1 Ioan 2:2, Biblia la rând: Iov 25-30 

„O jertfă de ispăşire este un sacrificiu. De aceea în propoziţia 
respectivă de fapt, se spune că Hristos este rânduit să fie un 
sacrificiu pentru iertarea păcatelor noastre. ‚La sfârşitul veacurilor, 
S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa’ (Ev. 
9:26). Desigur că ideea de jertfă sau sacrificiu ne duce cu gândul la 
o mânie ce trebuie satisfăcută. Dar observaţi cu atenţie că noi 
suntem cei care avem nevoie de jertfă şi nu Dumnezeu. El aduce 
jertfa. Ideea că mânia lui Dumnezeu trebuie să fie satisfăcută pentru 
ca noi să obţinem iertarea nu este susţinută de Biblie.” E.Waggoner 
– Romani, p.62,63 

 
3. iunie, Galateni 4:24,  Biblia la rând: Iov 31-34 

„Tinerii sunt adesea îndemnaţi să-şi facă datoria, să vorbească 
sau să se roage în adunare; îndemnaţi să moară faţă de mândrie. La 
fiecare pas sunt îndemnaţi. O astfel de religie nu valorează nimic. 
Lăsaţi ca inima firească să vă fie schimbată şi atunci, vouă, care 
pretindeţi că sunteţi creştini, dar sunteţi împietriţi, nu vi se va mai 
părea o robie a-L sluji pe Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos este în 
voi nădejdea slavei, vom descoperi atâta farmec neasemuit în El, 
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încât sufletul va fi încântat. Însă, a face caz de credinţă, fără această 
iubire profundă, este doar vorbărie goală, formalism sec şi o robie 
grea. Mulţi dintre noi s-ar putea să aibă vreo idee despre religie, o 
religie exterioară, când inima nu este de fapt curăţită.” E.White – 
Mărturii, vol.1, p.163 

 
4. iunie, Luca 15:29,  Biblia la rând: Iov 35-38 

„Sunt unii care mărturisesc că slujesc lui Dumnezeu, în timp ce 
se bazează numai pe eforturile lor de ascultare a legii lui Dumnezeu 
de a-şi forma un caracter drept şi a-şi obţine astfel mântuirea. 
Inimile lor nu sunt mişcate de vreun simţământ profund de iubire 
faţă de Domnul Hristos, ci ei caută să-şi îndeplinească îndatoririle 
vieţii de creştini ca fiind cerute de Dumnezeu pentru obţinerea vieţii 
veşnice. O astfel de religie nu valorează nimic.” E.White – Calea 
către Hristos, p.45 
 
5. iunie, Coloseni 2:20-23,  Biblia la rând: Iov 39-42 

„Străduinţa de a câştiga mântuirea prin fapte proprii îi face 
negreşit pe oameni să îngrămădească datini omeneşti, ca baricadă 
împotriva păcatului. Văzând că nu sunt în stare să ţină Legea, ei vor 
născoci reguli şi rânduieli care să-i silească la ascultare. Toate 
acestea abat mintea de la Dumnezeu la eul personal.” E.White – 
Cugetări, p.100 

„Nu este nevoie să facem problema îmbrăcămintei punctul 
principal al religiei noastre. Există un subiect mai bogat despre care 
să vorbim. Vorbiţi despre Hristos, iar atunci când inima este 
convertită, tot ce nu este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu va 
cădea.” E.White – Îndrumarea copilului, p.429 

 
6. iunie, Geneza 3:7,  Biblia la rând: Psalmii 1-8 

„... Ei au cusut laolaltă frunze de smochin pentru a acoperi 
goliciunea adusă de călcarea Legii lui Dumnezeu. Ei au ajuns să 
poarte haine făcute după propriile lor păreri; prin faptele lor, ei au 
încercat să-şi acopere păcatele şi să se facă astfel primiţi înaintea lui 
Dumnezeu. 

Dar lucrul acesta nu poate fi făcut niciodată. Omul nu poate 
inventa nimic care să ia locul hainei nevinovăţiei pe care el a 
pierdut-o. Nici un acoperământ din frunze de smochin, nici o haină 
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lumească nu poate fi purtată de către aceia care stau cu Domnul 
Hristos şi cu îngerii la ospăţul nunţii Mielului. 

Numai veşmântul pe care Domnul Hristos ni l-a dat, numai acela 
ne face în stare să putem sta în prezenta lui Dumnezeu. Acest 
acoperământ, haina îndreptăţirii Sale, Domnul Hristos îl va aşeza 
asupra fiecărui suflet credincios, pocăit.” E.White – Parabolele 
Domnului, p.310,311 

 
7. iunie, Geneza 3:15, Biblia la rând: Psalmii 9-17 

„...Legământul acesta le oferea tuturor oamenilor iertare şi 
sprijinul harului lui Dumnezeu pentru ascultare viitoare prin 
credinţa în Hristos. Li se făgăduia, de asemenea, viaţa veşnică, cu 
condiţia credincioşiei faţă de Legea lui Dumnezeu. În felul acesta, 
patriarhii au primit nădejdea mântuirii. Acelaşi legământ a fost 
reînnoit faţă de Avraam în făgăduinţa: ‚Toate neamurile pământului 
vor fi binecuvântate în sămânţa ta’ (Gen. 22:18). Această 
făgăduinţă arăta spre Domnul Hristos. Aşa a înţeles-o Avraam (vezi 
Gal. 3:8,16) şi şi-a pus încrederea în Domnul Hristos pentru iertarea 
păcatelor. Credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.” E.White 
– Patriarhi şi profeţi, p.373 

 
8. iunie, Exod 19:6-8, Biblia la rând: Psalmii 18-21 

„Dar mai era un adevăr, mult mai mare, care trebuia să fie 
înscris în mintea lor. Trăind în mijlocul idolatriei şi al corupţiei, ei 
nu aveau o concepţie dreaptă cu privire la sfinţenia lui Dumnezeu, 
la păcătoşenia fără margini a inimii lor, la faptul că în ei înşişi nu 
aveau nici un pic de putere pentru a da ascultare Legii lui 
Dumnezeu, precum şi la nevoia lor după un Mântuitor. Toate 
acestea trebuia să le înveţe.” E.White – Patriarhi şi profeţi, p.372 

 
9. iunie, Iosua 24:18-21,  Biblia la rând: Psalmii 22-27 

„Cel care îşi imaginează că poate împlini neprihănirea Legii, îşi 
închipuie de fapt că este la fel de bun ca şi Dumnezeu deoarece 
Legea cere şi este o declaraţie a neprihănirii lui Dumnezeu. De 
aceea omul care crede că poate fi îndreptăţit prin lege de fapt crede 
că este atât de bun încât nu are nevoie de Mântuitor. Orice persoană 
care se îndreptăţeşte pe sine, indiferent de credinţa mărturisită, se 
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aşază deasupra Legii lui Dumnezeu şi prin aceasta se identifică [în 
principiu] cu papalitatea.” E.Waggoner – Romani, p.58 

 
10. iunie, Evrei 8:8-10, Biblia la rând: Psalmii 28-33 

„După potop Dumnezeu a făcut un ‚legământ’ cu fiecare fiară de 
pe pământ, şi cu fiecare pasăre; dar animalele şi păsările nu au 
promis nimic în schimb. Geneza 9:9-16. Ele pur şi simplu au primit 
binecuvântarea din mâna lui Dumnezeu. Asta este tot ceea ce putem 
face – să primim. Dumnezeu ne promite tot ceea ce avem nevoie, şi 
mai mult decât putem să cerem sau să gândim, ca dar. Noi îi dăm 
Lui propriile noastre persoane, adică, nimic. Şi El se dă pe Sine 
Însuşi nouă, adică totul. Problema este că, chiar şi atunci când 
oamenii sunt dispuşi să-L recunoască pe Domnul cât de cât, ei vor 
să se tocmească cu El. Ei vor să fie parteneri egali, o afacere 
‚reciprocă’ – o tranzacţie în care să se poată considera egali cu 
Dumnezeu. Dar oricine are de-a face cu Dumnezeu, trebuie să 
trateze cu El după condiţiile puse de El, adică, în baza unui fapt – 
că noi nu avem nimic şi nu suntem nimic, şi El are totul şi este totul 
şi dă totul.” E.Waggoner – Galateni, p.77 

 
11. iunie, Psalmi 135:16-18, Biblia la rând: Psalmii 34-37 

„Este o lege a naturii intelectuale şi spirituale aceea că prin 
privire suntem schimbaţi. Mintea se adaptează treptat la subiectele 
asupra cărora i se îngăduie să zăbovească. Ea este absorbită de ceea 
ce este obişnuită să iubească şi să respecte. Omul nu se va ridica 
niciodată mai sus decât modelul lui de curăţie, de bunătate sau de 
adevăr. Dacă eul este idealul lui, niciodată nu va atinge altul mai 
înalt. Mai degrabă se va coborî continuu, din ce în ce mai mult. 
Numai harul lui Dumnezeu are putere să-l înalţe pe om. Lăsat în 
puterea lui, drumul va merge în mod inevitabil în jos.” E.White – 
Marea luptă, p.556 
 
12. iunie, Iov 42:5,6,  Biblia la rând: Psalmii 38-42 

„Cu cât vă apropiaţi mai mult de Isus cu atât mai vinovaţi veţi 
apărea în ochii voştri; pentru că vederea voastră va fi mai clară şi 
imperfecţiunile voastre vor fi văzute în contrast clar şi evident faţă 
de natura Sa perfectă. Aceasta este o dovadă că înşelăciunile lui 
Satana şi-au pierdut puterea; că influenţa însufleţitoare a Duhului 
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lui Dumnezeu te trezeşte, iar indiferenţa şi nepăsarea ta sunt 
spulberate.” E.White – Înalta noastră chemare, p.25 
 
13. iunie, 2 Corinteni 3:18,  Biblia la rând: Psalmii 43-49 

„Priviţi la Hristos, priviţi la atracţioasa nobleţe a caracterului Său 
şi privind veţi fi schimbaţi în acelaşi chip al Lui. Ceaţa intervenită 
între Hristos şi suflet se retrage, când privim prin credinţă peste 
umbrele infernale ale lui Satan şi vedem slava lui Dumnezeu în 
Legea Sa şi neprihănirea lui Hristos. Satan caută să pună un văl 
între Isus şi noi ca să-L ascundă de ochii noştri, să eclipseze lumina 
Sa; căci dacă noi obţinem numai o licărire din slava Sa, atunci 
suntem atraşi către El. Păcatul ascunde de privirea noastră farmecul 
atracţios al neprihănirii lui Isus. Prejudecăţile, egoismul, 
îndreptăţirea de sine şi patimile orbesc ochii noştri aşa ca să nu 
putem discerne pe Mântuitorul nostru. O, dacă ne-am simţi atraşi de 
Dumnezeu!… E.White – Comentarii biblice ale N.T., p.173,174 

 
14. iunie, Exod 33:18,19a, Biblia la rând: Psalmii 50-55 

„Pe măsură ce Hristos, Modelul este păstrat constant în faţa 
ochilor minţii, noi obiceiuri vor fi formate, puternice tendinţe 
moştenite şi cultivate vor fi supuse şi biruite, stima faţă de sine va fi 
aruncată în praf, vechi obiceiuri ale cugetului vor primi o 
împotrivire constantă, iubirea de supremaţie va fi văzută în 
caracterul ei adevărat, vrednic de dispreţ şi va fi biruită.” E.White – 
Înalta noastră chemare, p.96 

Având o cunoaştere a lui Hristos – cuvintele Sale, obiceiurile 
Sale, lecţiile şi sfaturile Sale – noi vom ajunge să împrumutăm, 
virtuţile caracterului pe care l-am studiat atât de aproape şi să 
ajungem plini de spiritul pe care l-am admirat atât de mult. Pentru 
noi Isus devine ‘cel mai de frunte din zece mii’, unul ‘plin de 
farmec.”’ E.White – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p.372. 

 
15. Iunie, Numeri 21:8,  Biblia la rând: Psalmii 56-61 

„... Privirea în credinţă mântuieşte. ‚Noi toţi, cu faţa descoperită, 
privind ca într-o oglindă slava Domnului, suntem schimbaţi în 
aceeaşi imagine din slavă în slavă.’ ‚Căci durerile noastre uşoare, 
care sunt momentane, lucrează pentru noi o greutate mai mare 
veşnică de slavă; în timp ce ne uităm nu la lucrurile care se văd, ci 
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la cele ce nu se văd.’ 2 Cor. 3:18; 4:17, 18. În timp ce privim la 
Domnul, El Se uită la noi şi lumina feţei Sale mântuieşte. Lumina 
cunoştinţei slavei Domnului străluceşte pe faţa lui Isus Hristos. 
Când Petru L-a tăgăduit pe Domnul blestemând şi înjurând, Isus 
S-a întors şi l-a privit şi imediat Petru a primit pocăinţa şi iertarea. 
Nimeni nu se poate pierde dacă se uită cu hotărâre la Isus.” 
E.Waggoner – Comori din Isaia, cap.56. 

 
16. iunie, Psalmi 34:4,5,  Biblia la rând: Psalmii 62-68 

„Va fi o foame şi o sete a sufletului de fi făcuţi ca Acela pe care 
Îl adorăm. Cu cât mai mult sunt gândurile noastre asupra lui 
Hristos, cu atât vom vorbi mai mult despre El altora şi-L vom 
prezenta lumii.” E.White – Înalta noastră chemare, p.110 

„Cei care fac ca Hristos să fie însoţitorul lor zilnic şi un prieten 
obişnuit vor simţi că de jur împrejurul lor sunt puteri ale unei lumi 
nevăzute şi, privind la Isus, vor deveni asemănători cu chipul Lui. 
Prin privire, ei ajung schimbaţi după modelul divin; caracterul lor 
este îmblânzit, curăţit şi înnobilat pentru Împărăţia cerească.” 
E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.4, p.648,649. 

 
17. Iunie, Psalmi 73:2,3,  Biblia la rând: Psalmii 69-72 

„În această lume putem să ajungem dezorientaţi, fără nici o 
speranţă, aşa cum diavolul doreşte să fim, dacă vom, continua să 
privim la acele lucruri care ne produc încurcătură; căci dacă vom 
contempla asupra lor şi vom discuta despre ele, ne vom descuraja. 
Criticând pe alţii din cauză că ei nu reuşesc să manifeste iubirea, 
noi vom nimici preţioasa plantă a iubirii din propriile noastre 
inimii. Am apreciat şi am simţit noi în mod personal căldura iubirii 
pe care Hristos a manifestat-o în viaţa Sa? Atunci este de datoria 
noastră să manifestăm această iubire faţă de lume. Să ne fie frică a 
ne opri, a privi şi a discuta despre marile greşeli pe care le fac 
alţii…” E.White – Înalta noastră chemare, p.243. 

 
18. Iunie, Isaia 42:19,  Biblia la rând: Psalmii 73-77 

„Vrem să privim drept şi să vedem aşa cum Dumnezeu vede, 
căci Satana încearcă necontenit să sucească lucrurile asupra cărora 
privesc ochii noştri în aşa fel ca noi să le privim sub influenţa Sa... 

Robul lui Dumnezeu are în vedere un anume scop. Ochii sunt 
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sfinţiţi şi urechile de asemenea, şi cei ce-şi vor închide ochii şi 
urechile faţă de rău vor fi schimbaţi. Noi vrem să avem aceea 
putere care ne face în stare să închidem ochii în faţa scenelor care 
nu ne înalţă, nu ne înnobilează, nu ne purifică şi nu ne cizelează; 
aceea putere care să ne ţină urechile închise faţă de orice este oprit 
de Cuvântul lui Dumnezeu. El ne opreşte să ne imaginăm răul, să 
vorbim despre rău şi chiar să ne gândim la ce este rău...” E.White – 
Înalta noastră chemare, p.331. 

 
19. Iunie, 1 Corinteni 2:2, Biblia la rând: Psalmii 78-80 

„Crucea este şi întotdeauna a fost un simbol al ruşinii. A fi 
răstignit însemna a fi supus celei mai ruşinoase morţi. Apostolul 
spune că dacă el ar fi propovăduit tăierea împrejur (adică 
neprihănirea prin fapte), ‚pricina de poticnire a crucii’ ar fi dispărut. 
Galateni 5:11. Pricina de poticnire a crucii constă în faptul că 
crucea este o mărturisire a neputinţei omeneşti, a păcatului şi a 
imposibilităţii de a face vreun lucru bun. A lua crucea lui Hristos 
înseamnă să depinzi cu totul numai de El pentru orice, şi aceasta 
este cea mai mare înjosire a mândriei omeneşti. Oamenilor le place 
să-şi imagineze că sunt independenţi. Dar crucea să fie 
propovăduită, să se facă cunoscut că în om nu este nimic bun şi că 
totul trebuie primit ca dar, şi imediat cineva se va simţi jignit.” 
E.Waggoner – Galateni. 

 
20. Iunie, Romani 11:33, Biblia la rând: Psalmii 81-88 

„Biblia conţine tot ce este necesar pentru mântuirea sufletului şi, 
în acelaşi timp, este capabilă să întărească şi să disciplineze mintea. 
(…) Meditarea la lucrurile divine îmbogăţeşte mintea. Eul este 
smerit, iar Dumnezeu şi adevărul Său, onorate. Din cauză că 
oamenii nu cunosc adevărurile Bibliei, există atât de multă înălţare 
a omului şi atât de puţină onoare acordată lui Dumnezeu.” E.White 
– Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p.449. 

 
21. Iunie, Luca 18:9, Biblia la rând: Psalmii 89-94 

„Există mulţi care nu se privesc în lumina legii lui Dumnezeu. 
Ei nu detestă egoismul; de aceea ei sunt egoişti” E.White – Review 
& Herald, 25 septembrie 1900 
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„Solia către biserica Laodicea descoperă starea noastră ca 
popor… Pastorii şi membrii bisericii sunt în pericolul de a permite 
eului să ia conducerea… Dacă ei ar vedea caracterele lor 
defectuoase şi distorsionate, aşa cum sunt ele reflectate cu acurateţe 
în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu, ar fi atât de alarmaţi, încât 
s-ar prăbuşi cu fruntea în ţărână înaintea lui Dumnezeu cu sufletul 
căit şi şi-ar smulge de pe ei zdrenţele îndreptăţirii de sine” E.White 
– Review & Herald, 15 decembrie 1904. 

 
22. Iunie, Zaharia 3:1-4,  Biblia la rând: Psalmii 95-103 

„Singurul lucru esenţial pentru noi, spre a putea primi şi 
împărtăşi şi altora iubirea iertătoare a lui Dumnezeu, este să 
cunoaştem şi să credem iubirea pe care o are El faţă de noi. Satana 
lucrează prin orice amăgire pe care o poate dirija, ca să nu putem 
vedea această iubire. El ne va face să credem că greşelile şi păcatele 
noastre au fost aşa de grele, încât Domnul nu va da nici o atenţie 
rugăciunilor noastre, nici nu ne va binecuvânta şi nici nu ne va 
mântui. În noi înşine, nu putem vedea altceva decât slăbiciune, nici 
un merit care să ne recomande lui Dumnezeu, şi Satana ne spune că 
aceasta nu e de nici un folos; nu ne putem remedia nedesăvârşirile 
noastre de caracter. Când încercăm să venim la Dumnezeu, 
vrăjmaşul ne şopteşte: ‚Nu e de nici un folos pentru tine că te rogi; 
n-ai făcut tu cutare lucru rău? N-ai păcătuit tu împotriva lui 
Dumnezeu şi nu ţi-ai călcat tu propria conştiinţă?’ Atunci însă îi 
putem spune vrăjmaşului că ‚sângele lui Hristos, Fiul Lui 
Dumnezeu, ne curăţă de orice păcat’ (1 Ioan 1:7).” E.White – 
Cugetări, p.116. 

 
23. Iunie, 1 Ioan 3:5,  Biblia la rând: Psalmii 104-106 

„Asocierea cu Hristos ne va descoperi tot mai mult păcătoşenia 
noastră, după cum asocierea cu un om învăţat ne va descoperi lipsa 
noastră de învăţătură. Ca un martor credincios, El ne arată 
păcătoşenia noastră. Dar aceasta nu trebuie să ne condamne. Noi 
primim simpatie şi nu condamnare de la El. Această simpatie ne dă 
curaj şi ne face în stare să biruim. Când Domnul ne arată un defect 
în caracterele noastre, este ca şi cum ne-ar spune, ‚Tu ai nevoie de 
ceva, iar Eu îţi voi da acel lucru’. Când învăţăm să privim astfel o 
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mustrare, noi ne vom bucura în loc să fim descurajaţi.” E.Waggoner 
– Epistola către Romani, p.126,127. 

 
24. Iunie, Iov 25:4-6,  Biblia la rând: Psalmii 107-111 

„Nimic nu este în aparenţă mai neajutorat, dar în realitate de 
neînvins, decât sufletul care îşi simte nimicnicia şi se bizuie cu totul 
pe meritele Mântuitorului. Dumnezeu va trimite mai degrabă pe toţi 
îngerii din ceruri în ajutorul unuia ca acesta decât să îngăduie ca el 
să fie înfrânt.” E.White – Mărturii, vol.7, p.17. 

 
25. Iunie, Luca 7:34,  Biblia la rând: Psalmii 112-118 

„Dumnezeu ia pe oameni aşa cum sunt, cu trăsături omeneşti în 
caracterul lor, şi le face educaţia pentru serviciul Său dacă vor să fie 
disciplinaţi şi să înveţe de la El. Ei nu sunt aleşi pentru că sunt 
desăvârşiţi ci, în ciuda nedesăvârşirilor lor, sunt aleşi ca prin 
cunoaşterea şi trăirea adevărului şi prin harul lui Hristos să poată fi 
transformaţi după chipul Său.” E.White – Hristos, lumina lumii, 
p.234. 

 
26. Iunie, Ioan 7:18, Biblia la rând: Psalmul 119 

„Religia lui Hristos este însăşi sinceritatea. Zelul pentru slava lui 
Dumnezeu este motivul sădit de Duhul Sfânt şi numai lucrarea 
puternică a Duhului îl poate sădi. Numai puterea lui Dumnezeu 
poate să izgonească egoismul şi făţărnicia. Semnul lucrării Sale este 
schimbarea aceasta. Când credinţa pe care o primim distruge 
egoismul şi făţărnicia, dacă ne conduce să căutăm slava lui 
Dumnezeu, şi nu slava proprie, putem şti că este o religie adevărată. 
‚Tată, proslăveşte Numele Tău’ (Ioan 12:28) a fost nota dominantă 
a vieţii lui Hristos şi, dacă Îl urmăm, aceasta va fi şi nota dominantă 
a vieţii noastre. El ne porunceşte ‚să umblăm cum a umblat El’ şi 
‚prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui’ 
(1 Ioan 2:6.3).” E.White – Hristos, lumina lumii, p.410. 

 
27. Iunie, Ieremia 48:7, Biblia la rând: Psalmii 120-133 

„Unit cu Hristos vei primi toată puterea de care ai nevoie. 
Rămânând în El poţi lupta fără frică. Cu cât mai mult crezi şi te 
încrezi ca un copil în Domnul Isus cu atât mai mare îţi va fi 
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capacitatea de a crede. Tu stai prin credinţă. Numai prin exersarea 
credinţei poţi să-ţi birui eul… Eul este terenul pe care Satana 
întâmpină şi conduce întotdeauna pe aceia pe care vrea să-i înşele şi 
să-i biruiască. Privind dincolo de tine la un Mântuitor răstignit, la 
un Domn înviat şi înălţat care ca Mântuitor al tău intervine pentru 
tine, apucându-te de puterea şi eficienţa lui Hristos, poţi birui.” 
E.White – Înalta noastră chemare, p.123 
 
28. iunie, Matei 11:28,29,  Biblia la rând: Psalmii 134-140 

„Trebuie să învăţăm să aducem totul înaintea Domnului cu 
simplitate şi cu o credinţă stăruitoare. Cea mai mare povară pe care 
suntem nevoiţi să o purtăm în această viaţă este sinele. Dacă nu 
învăţăm în şcoala lui Hristos să fim smeriţi, vom pierde preţioasele 
ocazii şi privilegii de a deveni prieteni ai lui Isus. Sinele este cel 
mai dificil lucru pe care suntem nevoiţi să-l administrăm. Când 
aşezăm poverile noastre asupra Lui, să nu uităm să lăsăm şi eul 
nostru la picioarele lui Hristos.” E.White – Scrisoarea 57, 1887 

 
29. Iunie, Psalmi 131:1,2,  Biblia la rând: Psalmii 141-150 

„Cel dintâi lucru pe care trebuie să-l înveţe toţi aceia care vor să 
devină lucrători împreună cu Dumnezeu este lecţia neîncrederii în 
sine; atunci sunt pregătiţi să li se dea caracterul lui Hristos. Acesta 
nu se poate primi prin educaţie în şcolile cele mai înalte. Este rodul 
înţelepciunii, care se poate primi numai de la Învăţătorul ceresc.” 
E.White – Hristos, lumina lumii, p. 251. 

 
30. iunie, Proverbe 15:33,  Biblia la rând: Proverbele 1-3 

„Umilinţa este o lecţie greu de învăţat pentru omul căzut. În 
inima omenească există ceva care se ridică împotriva adevărului 
descoperit despre Dumnezeu şi păcătoşi, călcarea legii divine şi 
iertarea prin Hristos.” E.White – Mărturii, vol.4, p.589 

„A avea credinţă în făgăduinţele lui Dumnezeu, a înainta prin 
credinţă, străduindu-ne în mod insistent să nu ne lăsăm conduşi de 
împrejurări, constituie o lecţie greu de învăţat. Dar, chiar dacă este 
greu de învăţat, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să înveţe 
această lecţie, iar aceasta constituie o necesitate imperativă.” 
E.White - Manuscris 43, 1898 
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA 
pentru anul 2018 

 
 

IANUARIE  
5 V. a.s. CT 16:41; B 16:51; MS 16:50; AR 17:04 
6 S. a.s. CT 16:42; B 16:52; MS 16:50; AR 17:05 
12 V. a.s. CT 16:49; B 17:00; MS 16:58; AR 17:12 
13 S. a.s. CT 16:50; B 17:00; MS 16:59; AR 17:13 
19 V. a.s. CT 16:58; B 17:07; MS 17:07; AR 17:21 
20 S. a.s. CT 16:59; B 17:08; MS 17:08; AR 17:22 
26 V. a.s. CT 17:07; B 17:17; MS 17:17; AR 17:31 
27 S. a.s. CT 17:08; B 17:18; MS 17:18; AR 17:32 

FEBRUARIE  
2 V. a.s. CT 17:17; B 17:27; MS 17:28; AR 17:43 
3 S. a.s. CT 17:18; B 17:28; MS 17:29; AR 17:44 
9 V. a.s. CT 17:27; B 17:37; MS 17:40; AR 17:52 
10 S. a.s. CT 17:28; B 17:38; MS 17:40; AR 17:53 
16 V. a.s. CT 17:38; B 17:46; MS 17:49; AR 18:03 
17 S. a.s. CT 17:38; B 17:47; MS 17:50; AR 18:04 
23 V. a.s. CT 17:46; B 17:56; MS 17:59; AR 18:13 
24 S. a.s. CT 17:47; B 17:57; MS 18:00; AR 18:14 

MARTIE  
2 V. a.s. CT 17:54; B 18:04; MS 18:10; AR 18:22 
3 S. a.s. CT 17:56; B 18:06; MS 18:11; AR 18:24 
9 V. a.s. CT 18:04; B 18:14; MS 18:20; AR 18:32 
10 S. a.s. CT 18:05; B 18:15; MS 18:21; AR 18:34 
16 V. a.s. CT 18:13; B 18:23; MS 18:30; AR 18:42 
17 S. a.s. CT 18:14; B 18:24; MS 18:30; AR 18:43 
23 V. a.s. CT 18:22; B 18:32; MS 18:39; AR 18:52 
24 S. a.s. CT 18:23; B 18:33; MS 18:40; AR 18:53 
30 V. a.s. CT 19:30; B 19:41; MS 19:48; AR 20:01 
31 S. a.s. CT 19:31; B 19:42; MS 19:49; AR 20:02 
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APRILIE 

6 V. a.s. CT 19:39; B 19:49; MS 19:58; AR 20:10 
7 S. a.s. CT 19:40; B 19:50; MS 19:59; AR 20:11 
13 V. a.s. CT 19:47; B 19:57; MS 20:07; AR 20:20 
14 S. a.s. CT 19:48; B 19:59; MS 20:08; AR 20:21 
20 V. a.s. CT 19:55; B 20:06; MS 20:16; AR 20:28 
21 S. a.s. CT 19:57; B 20:08; MS 20:18; AR 20:30 
27 V. a.s. CT 20:03; B 20:15; MS 20:25; AR 20:37 
28 S. a.s. CT 20:05; B 20:16; MS 20:27; AR 20:39 

MAI  
4 V. a.s. CT 20:13; B 20:24; MS 20:35; AR 20:47 
5 S. a.s. CT 20:14; B 20:25; MS 20:36; AR 20:48 
11 V. a.s. CT 20:21; B 20:32; MS 20:44; AR 20:56 
12 S. a.s. CT 20:22; B 20:33; MS 20:45; AR 20:57 
18 V. a.s. CT 20:29; B 20:40; MS 20:53; AR 21:05 
19 S. a.s. CT 20:30; B 20:41; MS 20:54; AR 21:06 
25 V. a.s. CT 20:36; B 20:47; MS 21:01; AR 21:12 
26 S. a.s. CT 20:37; B 20:48; MS 21:02; AR 21:13 

IUNIE  
1 V. a.s. CT 20:43; B 20:53; MS 21:07; AR 21:20 
2 S. a.s. CT 20:43; B 20:54; MS 21:08; AR 21:20 
8 V. a.s. CT 20:47; B 20:58; MS 21:13; AR 21:25 
9 S. a.s. CT 20:48; B 20:59; MS 21:13; AR 21:25 
15 V. a.s. CT 20:51; B 21:01; MS 21:17; AR 21:28 
16 S. a.s. CT 20:51; B 21:02; MS 21:17; AR 21:29 
22 V. a.s. CT 20:53; B 21:04; MS 21:19; AR 21:30 
23 S. a.s. CT 20:53; B 21:04; MS 21:19; AR 21:30 
29 V. a.s. CT 20:53; B 21:04; MS 21:19; AR 21:30 
30 S. a.s. CT 20:53; B 21:04; MS 21:19; AR 21:30 

*Abrevieri: CT = Constanţa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.  
Pentru Rep. Moldova se va folosi ora Constanţei. 
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BIBLIA ÎNTR-UN AN 
Bifaţi căsuţa fiecărui capitol citit şi veţi şti totdeauna cât mai aveţi! 

VECHIUL TESTAMENT 
Pentateuhul 

Geneza 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50           

Exod 

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

Levitic 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27          

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

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

Cărţile istorice 

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

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

Rut 1 2 3 4         

1 Samuel 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31      

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

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

2 Regi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25            

 
1 Cronici 

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

Ezra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

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

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

Iov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42       

Psalmi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
145 146 147 148 149 150       

Proverbe 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31      

Ecleziastul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cântarea C. 1 2 3 4 5 6 7 8     

Cărţile profetice majore 

Isaia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66       

Ieremia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52         
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Plângeri 1 2 3 4 5        

Ezechiel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

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

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

Ioel 1 2 3          
Amos 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Obadia 1            

Iona 1 2 3 4         
Mica 1 2 3 4 5 6 7      
Naum 1 2 3          

Habacuc 1 2 3          
Ţefania 1 2 3          
Hagai 1 2           

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

Maleahi 1 2 3 4         
 

NOUL TESTAMENT 
 

Evangheliile 

Matei 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28                 

Marcu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16                 

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

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

Faptele 
Apostolilor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28                 
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Epistolele pauline 

Romani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16                 

1 Corinteni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16                 

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

Galateni 1 2 3 4 5 6             
Efeseni 1 2 3 4 5 6             
Filipeni 1 2 3 4                 
Coloseni 1 2 3 4                 

1 Tesaloniceni 1 2 3 4 5               
2 Tesaloniceni 1 2 3                   

1 Timotei 1 2 3 4 5 6             
2 Timotei 1 2 3 4                 

Tit 1 2 3                   
Filimon 1                       

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

Epistolele soborniceşti 
Iacob 1 2 3 4 5               

1 Petru 1 2 3 4 5               
2 Petru 1 2 3                   
1 Ioan 1 2 3 4 5               
2 Ioan 1                       
3 Ioan 1                       
Iuda 1                       

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

Felicitări! Aţi citit întreaga Biblie. Puteţi începe din nou şi o veţi 
înţelege mai bine… Nu uitaţi să o puneţi în practică !!! 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! 
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SFÂRŞIT  




