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INTRODUCERE 
 
După profetul Maleahi, au trecut aproape patru secole de tăcere 

până când a fost auzit un nou mesager în deșert - înainte-
mergătorul, Ioan Botezătorul. În al cincisprezecelea an al lui 
Tiberius Cezar, anul 27, în calendarul nostru, plin de Duhul Sfânt, 
Ioan a început să propovăduiască: 'Pocăiţi-vă, căci Împărăţia 
cerurilor este aproape. ’ În același an, Domnul Isus Hristos a fost 
botezat și a început să predice imediat: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia 
cerurilor este aproape.” Matei 4:17. Ucenicii pe care ia chemat la 
slujire specială, mai târziu cei șaptezeci și apoi biserica apostolică 
au continuat să propovăduiască aceeași solie glorioasă. Având în 
vedere numeroasele referiri la "împărăția lui Dumnezeu" sau 
"împărăția cerurilor" care apar în scrierile apostolice, putem spune 
că această solie era centrul predicării creștine.  

În timp ce marea așteptare în Israel era restabilirea Israelului ca 
națiune, solia lui Isus despre împărăția lui Dumnezeu a fost să fie 
stabilită în inima omenească. Scripturile spun: „Fariseii au întrebat 
pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a 
zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească 
privirile. Nici nu se va spune: „Uite-o aici” sau: „Uite-o acolo!” 
Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Luca 
17:20, 21.  

Chiar și după ce ucenicii au predicat solia împărăției cerești timp 
de trei ani, tot au păstrat viziunea populară. De aceea, în învățăturile 
și pildele Lui, Isus a repetat din nou și din nou natura împărăției lui 
Dumnezeu. „Înainte de a-i părăsi pe ucenicii Săi, Hristos le-a arătat 
în mod clar care este natura Împărăţiei Sale. Le-a readus în minte 
ceea ce le spusese mai înainte despre ea. Le-a declarat că scopul Lui 
nu era acela de a întemeia în lumea aceasta o împărăţie trecătoare, ci 
o împărăţie spirituală. El nu trebuia să domnească pe tronul lui 
David ca un împărat pământesc. Le-a deschis din nou Scripturile, 
arătându-le că toate prin câte trecuse El fuseseră rânduite în cer, în 
consfătuirile dintre Tatăl şi El Însuşi. Totul fusese prevestit de 
bărbaţi inspiraţi de Duhul Sfânt. Vedeţi, zise El, că tot ce v-am spus 
cu privire la lepădarea Mea ca Mesia s-a împlinit. Tot ce am spus cu 
privire la umilirea şi la moartea cu care trebuia să mor s-a făcut 
întocmai. A treia zi am înviat. Cercetaţi Scripturile cu mai multă 
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luare aminte şi veţi vedea că, în toate aceste lucruri, cele spuse de 
profeţie cu privire la Mine s-au împlinit.” –Hristos Lumina Lumii, 
p. 820.  

Totuși, până în ultima clipă, ucenicii încă așteptau să se 
stabilească o împărăție pământească. Chiar înainte de înălțarea Lui, 
când Isus a repetat făgăduința Duhului Sfânt, ei au întrebat: 
„Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia 
lui Israel?” Faptele Apostolilor 1:6. Cât de importantă este să nu fi 
influențat de idei populare! 

În zilele lui Ioan Botezătorul, vestea bună despre apropierea 
împărăției cerului nu era nouă. În primele cărți ale Bibliei, prin toate 
scrierile profeților și în Psalmi, solia a fost repetată constant pentru 
a întări credința în Domnul și pentru a ridica speranța în realitatea 
împărăției Sale cerești. În scrierile Vechiului Testament, în timp ce 
multe versete prezintă domnia și suveranitatea lui Dumnezeu ca 
fiind universale, cu omul cuprins în sfera Lui (1 Cronici 29:11, 
Psalmul 22:28, 29; 103: 19; 145: 13; Daniel 4: 3 ), altele îi descriu 
pe cei răscumpărați într-o poziție deosebită în Împărăția slavei Sale. 
Daniel 2:44; 7:27.  

Cum a putut să fie proclamată Împărăția lui Dumnezeu ca fiind 
aproape în zilele lui Isus? A fost într-adevăr aproape în realitate, în 
Persoana și misiunea lui Isus, Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Matei 
12:28. Solia Sa a prezentat natura împărăției lui Dumnezeu ca fiind 
spirituală, pentru că ea trebuia înțeleasă mai întâi ca puterea lui 
Dumnezeu în inima și viața individuală și apoi ca un domeniu 
spiritual caracterizat prin neprihănire, pace, bucurie, supunere, 
dragoste și umilință. Romani 14:17; Matei 5:10,20. Spiritul profetic 
îl numește "Împărăția harului" care a început deja.”Împărăția 
slavei", pe care cei răscumpărați o vor moșteni atunci când 
suferința, păcatul și moartea nu vor mai exista, sunt în viitor și sunt 
rezervate celor care au fost părtași împărăției harului.  

Evanghelia este puterea mântuirii din păcat și moarte (Romani 
1:16, 17) și include vestea cea bună a Împărăției, solia care trebuie 
predicată peste tot. Isus a spus: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va 
fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Matei 24:14. Aceasta a fost 
solia speranței și a mântuirii care l-a făcut pe Avraam să caute "Căci 
el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este 
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Dumnezeu.” (Evrei 11:10); iar Domnul i-a instruit pe ucenicii Săi să 
se roage: „vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe 
pământ.” Matei 6:10.  

De aceea, ce trebuie să facem? „… Căutaţi mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui;…” Matei 6:33. „Hristos îi cheamă 
pe membrii bisericii să iubească adevărul, speranța veritabilă a 
Evangheliei. El le îndreaptă atenția spre cer, asigurându-i clar că 
bogățiile trainice sunt cele de sus, nu cele de jos. Speranța lor este 
în cer, nu pe pământ. El ne spune: "Căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri -tot ceea ce 
este esențail binelui nostru- vi se vor da pe deasupra.”’… 

„Nu trebuie să uităm niciodată că suntem puși la probă pe acest 
pământ ca să se hotărască dacă suntem potriviți pentru viața 
viitoare.” - Sfaturi despre isprăvnicie, p. 218,22.  

Fie ca aceste lecții să ne inspire să ne rugăm pentru venirea 
Împărăției cerului și să o căutăm mai presus de toate, astfel încât să 
putem avea parte acum de Împărăția harului și să intrăm cât de 
curând în Împărăția slavei.  

 
–Frații și surorile de la Conferința Generală  

și Departamentul Ministerial 
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Colecta specială a Școlii de Sabat  
Fondul de pensionare al Conferinței Generale 

Dumnezeu să binecuvânteze sacrificiul  
făcut din dragoste pentru El! 

1.  
Sabatul din 5 ianuarie 2019 

ÎMPĂRĂŢIA VEŞNICĂ 
 
„Prin umilință, suferință și respingere a cumpărat Hristos 

mântuirea rasei umane. Prin moartea Sa a făcut posibil ca omul să 
se bucure de un cămin în Împărăția Sa cea veșnică.” – Manuscript 
Releases, vol. 14, p. 205. 

 
Domnul este Împărat 
1.  Ce a recunoscut psalmistul aducând laudă Domnului în mod 
repetat? Ce vor face părinții credincioși? Psalmul 84:3; 145:1. 
Geneza 18:19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dumnezeu este Dătătorul Legii şi Regele nostru, iar părinţii 
trebuie să accepte regula Lui.” –Căminul Adventist, p. 310. 

Dumnezeu este Regele nostru, iar noi supușii Lui. O simplă 
cunoaștere a voinței Sale nu dă deoparte necesitatea de a aduce 
rugăciuni serioase înaintea lui Dumnezeu pentru ajutor și de a căuta 
cu sârguință cooperarea cu El în răspunsul la rugăciunile aduse, 
respectând legea Sa. În felul acesta împărăția Lui este întărită în 
inimile noastre.” –Signs of the Times, November 18, 1903. 

„Învățându-i legile lui Dumnezeu, el (Avraam pe casa și copiii 
săi) îi învăța că Domnul este judecătorul nostru, dătătorul Legii și 
Împăratul și că părinții și copiii trebuie să fie conduși de El...”–
Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 286. 

 
2.  Cât de imensă este stăpânirea regească a Creatorului? 
Descrie-L cu propriile tale cuvinte. Psalmul 47:7,8. Zaharia 
14:9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Dumnezeu este Tatăl nostru, care ne iubeşte şi ne îngrijeşte ca 
pe copiii Săi; dar El mai este şi Marele Împărat al universului. 
Interesele Împărăţiei Sale sunt interesele noastre şi noi trebuie să 
lucrăm pentru propăşirea ei… 

„Acum ne aflăm chiar în pragul unor evenimente mari şi 
solemne. În faţa noastră stă o criză aşa cum nu s-a mai văzut. Ca şi 
primii ucenici, avem şi noi plăcuta asigurare că Împărăţia lui 
Dumnezeu cârmuieşte peste tot. Programul derulării evenimentelor 
este în mâinile Creatorului nostru. Maiestatea Cerului are în grija Sa 
soarta naţiunilor, precum şi interesele bisericii Sale.” - Cugetări de 
pe Muntele Fericirilor, pag. 107,121. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Împărăția veșnică 
3.  Este demnitatea Lui nobilă și sfântă ca Împărat limitată la o 
anumită perioadă din istorie? Povestește-ți experiența când 
pentru prima dată ți-ai dat seama de natura veșnică a lui 
Dumnezeu. Psalmul 10:16Ieremia 10:10. 1 Timotei 1:17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Scripturile raportează că, într-o împrejurare când îngerii lui 
Dumnezeu au venit înaintea Domnului, a venit și Satana în mijlocul 
lor (Iov 1:6), dar nu pentru ca să se închine înaintea Împăratului 
veșnic…” –Tragedia veacurilor, p. 518. 

„Intelectul, raţiunea, talentele oamenilor sunt daruri primite de la 
Dumnezeu pentru a fi folosite spre slava Sa, pentru zidirea 
Împărăţiei Sale veşnice. Caracterul spiritual şi moral sunt cele care 
au valoare în ochii Cerului, iar acestea vor supravieţui mormântului 
şi vor fi proslăvite cu nemurire de-a lungul veacurilor nesfârşite ale 
veşniciei…. Numai aceia care au preţuit harul lui Hristos, har care i-
a făcut să fie moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori 
cu Isus, se vor ridica din mormânt, purtând chipul 
Răscumpărătorului lor.” –Solii alese, vol 1, pp. 258, 259. 

"Fraților, Dumnezeu să ne ajute să propovăduim solia în curăția 
ei, fie ca această voce să ajungă până la cele mai îndepărtate 
margini ale pământului și sufletele ce vor fi adunate să fie mântuite 
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împreună cu noi în Împărăția veșnică." –General Conference 
Bulletin, January 1, 1900. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

4.  Cine este în realitate adevăratul, dreptul și iubitorul 
Împărat, deși pe pământ există lorzi, regi, conducători și 
guvernanți? Este El, de asemenea, Împărat în mintea și inima 
ta? Psalmul 22:28 Daniel 2:20,211 Timotei 6:15.  

 
"'Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor” În această scurtă 

rugăciune, Neemia a intrat în prezența Împăratului împăraților și a 
câștigat puterea care poate întoarce inimile precum sunt întoarse 
râurile de ape.” –Conflict and Courage, p. 262. 

„Să fim plini de încredere şi de curaj. Disperarea în serviciul lui 
Dumnezeu este păcătoasă şi iraţională. El cunoaşte fiecare nevoie a 
noastră. Alături de omnipotenţa Împăratului împăraţilor, Dumnezeul 
nostru, care Îşi ţine legământul, pune blândeţea şi grija păstorului 
celui bun. Puterea Sa este absolută, ea fiind şi chezăşia împlinirii 
sigure a făgăduinţelor Sale faţă de toţi aceia care se încred în El. El 
are mijloace pentru îndepărtarea oricărei dificultăţi, pentru ca aceia 
care Îl slujesc şi Îi respectă mijloacele pe care le foloseşte să poată 
fi sprijiniţi. Dragostea Sa este tot atât de departe de oricare altă 
dragoste cum este cerul faţă de pământ. El veghează asupra copiilor 
Săi cu o iubire veşnică şi nemăsurată.” –Divina Vindecare, p. 
481,482. 

 
Temelia Împărăției lui Dumnezeu 
5.  Ce atribute caracterizează Împărăția lui Dumnezeu? Spune 
ce înseamnă a te bucura în acest tărâm sfânt. Romani 14:17. 
Psalmul 116:5. Isaia 35: 8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Împărăţia lui Dumnezeu nu constă în lucrurile exterioare. 
Lumina nu va fi primită prin aplicarea unor planuri egoiste, ci 
privind la Isus şi urmând călăuzirea Sa, nu presupoziţiile oamenilor. 
Împărăţia lui Dumnezeu este neprihănire, pace şi bucurie în Duhul 
Sfânt. - Slujitorii evangheliei, p. 497. 
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„Lasă ca fiecare tranzacție de afaceri să fie făcută în dreptate, 
amintindu-ți că noi toți trebuie să stăm înaintea scaunului de 
judecată a lui Hristos: „Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, 
zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice 
limbă va da slavă lui Dumnezeu. Aşa că fiecare din noi are să dea 
socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm, 
deci, unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic, care să fie 
pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. 
…. Nu faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci Împărăţia lui 
Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt.” Romani 14:11-17.” –The Health Food 
Ministry, p. 75. 

 
6.  Dorind bucuria și de fericirea a tuturor ființelor, cui va da 
Creatorul într-o zi domnia, stăpânirea şi puterea? Daniel 
7:18,27 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Împărăţia harului lui Dumnezeu se statorniceşte acum, când, zi 
după zi, inimi care au fost pline de păcat şi răzvrătire, se predau 
atotputerniciei iubirii Sale. Dar deplina statornicie a Împărăţiei 
slavei Sale nu va avea loc până la a doua venirea a Domnului 
Hristos în această lume.”Domnia, stăpânirea şi puterea tuturor 
împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului 
sfinţilor Celui Prea Înalt.” Daniel 7:27. Ei vor moşteni Împărăţia 
care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Matei 25:34. Şi 
Domnul va lua asupra Sa puterea cea mare şi va domni.” - Cugetări 
de pe Muntele Fericirilor, pag. 108. 

„Marele plan de mântuire are ca rezultat readucerea lumii în 
graţia lui Dumnezeu. Tot ce a fost pierdut prin păcat va fi restaurat. 
Nu numai omul, ci şi pământul va fi răscumpărat, pentru a fi 
locuinţa veşnică a celor ascultători. Timp de şase mii de ani, Satana 
s-a luptat să-şi menţină stăpânirea pe pământ. Acum, planul de la 
origini al lui Dumnezeu privind crearea lui va fi împlinit.”Dar sfinţii 
Celui Prea Înalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, 
din veşnicie în veşnicie”. Daniel 7:18.” –Patriarhi și Profeți, p. 342. 
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Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu mai presus de orice 
7.  Având în față această perspectivă glorioasă, care ar trebui 
să fie primul și cel mai mare interes al vieții noastre? Luca 
12:31. Matei 6:33.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

“Toate aceste lucruri”, zicea Domnul, “neamurile lumii le caută. 
Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.”Căutaţi mai 
întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra.”’ Luca 12: 30; Matei 6:32, 33.”Eu 
am venit să vă înfăţişez Împărăţia dragostei, a neprihănirii şi a păcii. 
Deschideţi-vă inimile ca să primiţi această Împărăţie şi să-i slujiţi 
din toată inima. Cu toate că este o împărăţie spirituală, să nu vă 
îngrijoraţi, crezând că nevoile voastre vremelnice nu vor mai fi 
luate în seamă, dacă vă predaţi în slujba lui Dumnezeu. Acela care 
are toată puterea în cer şi pe pământ, va purta de grijă nevoilor 
voastre. - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 99. 

"Aici este prezentat hotărât că omul este dependent de 
Dumnezeu pentru fiecare respirație a sa. Bătăile inimii, pulsul 
tremurat, fiecare nerv și mușchi din organismul viu sunt păstrate în 
ordine și mișcate de puterea unui Dumnezeu infinit. '…  

„Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi 
mintea. Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl 
vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Matei 
6:31-33. –Manuscript Releases, vol. 15, pp. 98, 99. 

 
* * * 
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2.  
Sabatul din 12 ianuarie 2019 

STĂPÂNIREA DATĂ LUI ADAM 
 

„Pentru creaturile inferioare, Adam era considerat ca un împărat 
și atâta vreme cât rămânea credincios supus lui Dumnezeu, întreaga 
natură recunoștea conducerea lui; dar când a păcătuit, această 
stăpânire a fost retrasă. Spiritul de răsculare, pe care el însuși l-a 
adus, s-a extins asupra întregii creații ale animalelor….” –Conflict 
and Courage, p. 19. 

 

1.  Cui a încredințat Domnul la început stăpânirea peste 
pământ și tot ce este pe el? Geneza 1:26-28.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Omul a fost coroana creațiunii lui Dumnezeu, făcut după chipul 
lui Dumnezeu și conceput pentru a fi un echivalent al lui 
Dumnezeu…. Omul este drag lui Dumnezeu pentru că a fost făcut 
după propriul Său chip.” –My Life Today, p. 126. 

„Adam a fost încoronat rege în Eden. Lui i-a fost dată stăpânirea 
peste toate ființele vii create de Dumnezeu. Domnul i-a 
binecuvântat pe Adam și Eva cu o inteligență cum nu fusese 
acordată niciunei alte creaturi. L-a pus pe Adam suveran deplin 
peste toate lucrările mâinilor Sale. Omul, făcut după chipul divin, 
putea contempla și aprecia glorioasa operă a lui Dumnezeu în 
natură.” –Confrontation, pp. 10, 11. 

„Pământul era al lui Dumnezeu şi El a dat toate lucrurile Fiului 
Său. Adam trebuia să domnească în calitate de supus al lui Hristos. 
Deşi prin trădare Adam a trecut stăpânirea lui în mâinile lui Satana, 
Hristos a rămas încă împărat de drept.” Hristos Lumina Lumii, 129. 

 

2.  La secole după cădere, sub stăpânirea cui, spun Scripturile, 
că a fost supus totul de pe această planetă? Psalmul 115:15,16. 
Deuteronom 32:8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În felul acesta, Hristos căuta să-i înveţe pe ucenici adevărul că, 
în Împărăţia lui Dumnezeu, nu există graniţe, nici caste şi nici 
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aristocraţie; că ei trebuie să meargă la toate neamurile, ducându-le 
solia iubirii unui Mântuitor. Dar de abia mai târziu ei au înţeles pe 
deplin că Dumnezeu “a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul 
singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite 
vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe 
Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este 
departe de fiecare dintre noi”. Faptele ap. 17:26, 27.” –Istoria 
Faptelor Apostolilor, p. 20. 

„În cuvinte de o frumuseţe şi de o gingăşie fără seamăn, 
apostolul Pavel a prezentat înaintea înţelepţilor din Atena scopul 
divin în creşterea şi împărţirea raselor şi popoarelor.”Dumnezeu 
care a făcut lumea şi tot ce este în ea”, spune apostolul, “a făcut ca 
toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa 
pământului; le-a aşezat anumite vremi şi a pus anumite hotare 
locuinţei lor, ca ei să-L caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L 
găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi”. 
Faptele Apostolilor 17:24-27.” –Profeți și Regi, p. 500. 

 
Planul și promisiunile lui Dumnezeu 
3.  Cum descrie Psalmistul stăpânirea, slava și onoarea primită 
de om de la Dumnezeu? Psalmul 8:4-6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pământul, a fost dat omului de la început să fie împărăția sa…. 
–Tragedia Veacurilor, p. 674. Căminul Adventist, p. 540. 

„La crearea sa, Adam a fost aşezat ca stăpân peste pământ. Dar, 
prin cedarea în faţa ispitei, el a fost adus sub stăpânirea lui 
Satana.”Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit”. 2 Petru 
2:19. …. Dumnezeu a creat pământul ca să fie căminul unor fiinţe 
sfinte şi fericite. Domnul “a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a 
întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit”. 
Isaia 45: 18. Scopul acesta va fi împlinit, atunci când, reînnoit prin 
puterea lui Dumnezeu şi eliberat de păcat şi durere, el va deveni 
căminul celor răscumpăraţi.”Cei neprihăniţi vor stăpâni ţara şi vor 
locui în ea pe vecie”.”Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. 
Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. 
Psalmi 37:29; Apocalipsa 22:3.” –Patriarhi și Profeți, p. 67. 
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4.  Ce afirmă profeția cu privire la descendenții poporului lui 
Dumnezeu? Psalmul 45:15,16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Biblia descoperă adevărata filozofie a istoriei. Scopul urmărit 
de Dumnezeu în crearea şi răspândirea raselor şi naţiunilor este 
exprimat prin aceste cuvinte de o inegalabilă frumuseţe şi delicateţe, 
cuvinte rostite de apostolul Pavel către înţelepţii Atenei: “El a făcut 
ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa 
pământului, le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare 
locuinţei lor, ca ei să-L caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L 
găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi”. 
Faptele ap. 17:26, 27. Dumnezeu declară că oricine doreşte poate să 
vină “sub mustrarea legământului”. Ezechiel 20:37. În Creaţiune, 
scopul Său a fost acela ca pământul să fie locuit de făpturi a căror 
existenţă să fie o binecuvântare pentru ele însele, una pentru cealaltă 
şi o cinste pentru Creatorul lor. Toţi aceia care doresc pot să se 
identifice cu acest ţel. Despre ei se spune că sunt “poporul pe care 
Mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele Mele.”. Isaia 43:21.” – 
Educația, pp. 173, 174. 

 

5.  Pe lângă acest mare privilegiu, care a fost planul Domnului 
de la început? Cine știa acest lucru și ce aștepta cu nerăbdare? 
Matei 25:34. Evrei 11:9, 10 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Mai de preţ decât orice prietenie a lumii, este prietenia celor 
răscumpăraţi de Hristos.... Și mai de preţ decât toate cuvintele de 
laudă pământeşti, vor fi cuvintele Mântuitorului adresate 
credincioşilor Săi slujitori: “Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de 
moşteniţi împărăţia, care va fost pregătită de la întemeierea lumii.” 
[Matei 25:34. ]” –Parabolele Domnului Hristos, p. 374. 

Despre oamenii sfinţi din vechime ne este raportat că Dumnezeu 
nu se ruşina să fie „numit Dumnezeul lor. Motivul determinant este 
acela că, în loc să umble după averi pământeşti sau să caute fericirea 
în realizarea unor planuri sau aspiraţii pământeşti, ei au pus tot ceea 
ce aveau pe altarul lui Dumnezeu şi au folosit pentru zidirea 
Împărăţiei Sale. Ei au trăit numai pentru slava lui Dumnezeu şi au 
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declarat în mod clar că erau străini şi călători pe pământ, căutând o 
ţară mai bună, adică cerească. Comportarea lor vorbea despre 
credinţa lor. Dumnezeu a putut să le încredinţeze adevărul Său şi a 
putut să lase ca lumea să primească de la ei o cunoaştere a voii 
Sale.” – 5T, p. 188. 

 
Misiunea Fiului 
6.  Cine a fost întărit ca împărat în Sionul spiritual, în poporul 
Său, pentru a atinge acest scop suprem? Psalmul 2:6,7; 110:1,2; 
45:6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Nu numai omul, ci şi pământul - din cauza păcatului - a ajuns 
sub puterea celui rău şi trebuia să fie restaurat prin Planul de 
Mântuire. La crearea sa, Adam a fost aşezat ca stăpân peste pământ. 
Dar, prin cedarea în faţa ispitei, el a fost adus sub stăpânirea lui 
Satana.”Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit”. 2 Petru 
2:19. Când omul a devenit robul lui Satana, stăpânirea pe care o 
avea a trecut la învingătorul său. În acest fel, Satana a devenit 
“dumnezeul veacului acestuia”. 2 Corinteni 4:4. El a uzurpat 
stăpânirea asupra pământului, care la început i-a fost dată lui Adam. 
Dar Hristos, prin sacrificiul Său, a plătit pedeapsa păcatului şi nu 
numai că îl va răscumpăra pe om, ci va recâştiga şi stăpânirea 
pierdută. Tot ceea ce a fost pierdut de către primul Adam va fi 
recâştigat de către al doilea Adam.” –Patriarhi și Profeți, p. 67. 

„Să nu ne consacrăm lui Dumnezeu fără rezerve? Hristos, 
Împăratul slavei, S-a dat ca răscumpărare pentru noi. Putem opri 
ceva de El? Să ne gândim că suntem prea săraci, prea nevrednici, că 
timpul sau proprietățile noastre sunt prea valoroase pentru a le da 
lui Isus? Nu, nu; cea mai adâncă recunoștință a inimilor noastre, 
serviciul cel mai priceput al mâinilor noastre, talentele și mijloacele 
noastre - toate sunt doar o ofrandă prea slabă pentru Cel care a fost 
ucis și ne-a "răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele Său din 
orice neam, limbă, popor și națiune. –Fii și Fiice ale lui Dumnezeu, 
p. 236. 
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7.  De aceea, cine este recunoscut și acceptat ca împărat de cei 
care vor moșteni împărăția promisă? Psalmul 2:11,12. Ioan 
5:23. Faptele Apostolilor 4:12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Despărțiți de Hristos, nu avem niciun merit și nicio neprihănire. 
Păcătoșenia noastră, slăbiciunea și nedesăvârșirea noastră fac să ne 
fie imposibil să stăm înaintea lui Dumnezeu, dacă nu suntem 
îmbrăcați în neprihănirea desăvârșită a lui Hristos. Noi trebuie să 
fim găsiți în El, având nu o neprihănire proprie, ci neprihănirea care 
este în Hristos. Atunci, în Numele care este mai presus de orice 
nume, singurul Nume prin care oamenii pot să fie mântuiți, cereți 
împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, spunând: „Doamne, iartă-mi 
păcatul! Îmi pun mâinile în mâinile Tale pentru a primi ajutor și 
trebuie să îl am, altfel voi muri. Acum cred.” Mântuitorul îi spune 
păcătosului care se pocăiește: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine” (Ioan 14,6) și „pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” 
Ioan 6:37. „Eu sunt mântuirea ta!” Psalmul 35:3.” –Solii alese, vol 
1, pp. 333, 334. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Pământul, care a fost dat omului de la început să fie împărăția 
sa și care a fost trădat în mâinile lui Satana și ținut multă vreme de 
acest dușman puternic, a fost adus înapoi prin marele Plan de 
Mântuire. Tot ce a fost pierdut prin păcat a fost recâștigat.”Căci așa 
vorbește Domnul, care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-
a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit”. Isaia 45: 
18. Scopul de la început al lui Dumnezeu în crearea pământului este 
împlinit când este făcut locuință veșnică pentru cei mântuiți.”Cei 
neprihăniţi vor stăpâni ţara şi vor locui în ea pe vecie”. Psalmul 
37:29.” –Tragedia veacurilor, p. 674. 

„Marele plan de mântuire are ca rezultat readucerea lumii în 
graţia lui Dumnezeu. Tot ce a fost pierdut prin păcat va fi restaurat. 
Nu numai omul, ci şi pământul va fi răscumpărat, pentru a fi 
locuinţa veşnică a celor ascultători. Timp de şase mii de ani, Satana 
s-a luptat să-şi menţină stăpânirea pe pământ. Acum, planul de la 
origini al lui Dumnezeu privind crearea lui va fi împlinit.”Dar sfinţii 
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Celui Prea Înalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, 
din veşnicie în veşnicie”. Daniel 7:18.” –Patriarhi și Profeți, p. 342. 

 
* * * 

 
3.  
Sabatul din 19 ianuarie 2019 

ÎMPĂRĂŢIA UZURPATĂ SI RECUPERATĂ 
 
„Când conflictul a fost reînceput pe pământ, din nou Satana a 

câştigat un aparent avantaj. Prin păcătuire, omul a ajuns captivul lui, 
iar stăpânirea sa a trecut în mâinile arhivrăjmaşului. Se părea că 
acum drumul este liber pentru ca Satana să-şi întemeieze o 
împărăţie independentă şi să sfideze astfel autoritatea lui Dumnezeu 
şi a Fiului Său. Dar planul de mântuire a făcut posibil ca omul să fie 
adus din nou în armonie cu Dumnezeu şi să asculte de Legea Sa; 
atât omul, cât şi pământul să fie în cele din urmă răscumpăraţi de 
sub puterea celui rău.” –Patriarhi și Profeți, p. 331. 

 
Pierderea nevinovației 
1.  Ce s-a întâmplat cu stăpânirea asupra pământului când 
primul om a păcătuit? Supușii cui devin cei care păcătuiesc? 
Geneza 3:17-19. Ioan 8:34. Romani 6:16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când Dumnezeu L-a făcut pe om, L-a făcut stăpân peste pământ 
și toate creaturile vii. Atâta timp cât Adam a rămas credincios 
cerurilor, întreaga natură i-a fost supusă. Dar când s-a răsculat 
împotriva legii divine, creaturile inferioare s-au răsculat împotriva 
stăpânirii lui.” –Conflict and Courage, p. 18. 

„Nu numai omul, ci şi pământul - din cauza păcatului - a ajuns 
sub puterea celui rău şi trebuia să fie restaurat prin Planul de 
Mântuire. La crearea sa, Adam a fost aşezat ca stăpân peste pământ. 
Dar, prin cedarea în faţa ispitei, el a fost adus sub stăpânirea lui 
Satana.”Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit”. 2 Petru 
2:19.” –Patriarhi și Profeți, p. 67. 
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2.  În cine a mai lucrat marele adversar, în afară de Adam? Cât 
de adânc a devenit întunericul între urmașii lui Adam? Efeseni 
2:2. 2 Corinteni 4:4.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Când primii noștri părinți au fost puși în frumoasa grădină 
Eden, au fost puși la încercare cu privire la credincioșia lor față de 
Dumnezeu. Erau liberi să aleagă slujirea lui Dumnezeu sau, prin 
neascultare, să se alieze cu dușmanul lui Dumnezeu și al omului…. 
Dacă nu luau în considerare poruncile lui Dumnezeu și ascultau 
vocea lui Satana, când vorbea prin șarpe, urmau să piardă nu numai 
stăpânirea asupra Edenului, ci chiar și viața însăși.” –That I May 
Know Him, p. 14. 

„Nemurirea, făgăduită omului condiționată de ascultare, a fost 
pierdută prin păcătuire. Adam nu putea transmite urmașilor lui ceea 
ce nu avea; și n-ar fi fost nici o nădejde pentru neamul omenesc 
căzut, dacă Dumnezeu, prin jertfa Fiului Său, n-ar fi adus 
nemurirea.... Orice om poate ajunge în posesia acestei binecuvântări 
prețioase, dacă împlinește condițiile. Toți aceia care, “prin stăruința 
în bine, caută slava, cinstea și nemurirea”, vor primi “viața 
veșnică”. Romani 2:7.” –Tragedia veacurilor, p. 533. 

 
Pierderea stăpânirii 
3.  Ce a pierdut omul din cauza neascultării lui? Cine a devenit 
prințul acestei lumi? Ioan 12:31; 14:30.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Nu numai că omul a intrat sub puterea înșelătorului, ci și 
pământul însuși, stăpânirea omului, a fost uzurpată de dușman.” –
Bible Echo, July 15, 1893. 

„Când I-a spus lui Hristos: Împărăţiile şi slava lumii îmi sunt 
date mie şi le dau oricui voiesc, Satana a spus adevărul numai în 
parte şi l-a spus numai pentru a servi cauza lui printr-o nouă 
înşelăciune. Împărăţia lui Satana era ceea ce el smulsese de la 
Adam, dar Adam nu era decât reprezentantul Creatorului. 
Stăpânirea lui nu era independentă. „Pământul era al lui Dumnezeu 
şi El a dat toate lucrurile Fiului Său. Adam trebuia să domnească în 
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calitate de supus al lui Hristos. Deşi prin trădare Adam a trecut 
stăpânirea lui în mâinile lui Satana, Hristos a rămas încă împărat de 
drept. De aceea şi spunea Domnul către Nebucadneţar: “Cel 
Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor, şi o dă cui Îi place.” 
Daniel 4:17. Satana poate exercita stăpânirea smulsă prin 
înşelăciune numai atât cât îi îngăduie Dumnezeu.” –Hristos Lumina 
Lumii, pp. 129, 130. 

 
4.  După ce diavolul a luat stăpânirea de la Adam și a pretins-o 
ca proprietate a lui, cui i-a "oferit-o"? Matei 4:8-10. Luca 4:6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Iată, acum ispititorul se oferea să predea puterea pe care o luase 
pe nedrept. Hristos Se putea salva de viitorul acela îngrozitor, 
recunoscând supremaţia lui Satana. Dar, dacă făcea lucrul acesta, ar 
fi însemnat să renunţe la biruinţă în lupta cea mare.” –Hristos 
Lumina Lumii, p. 129. 

„Satana a pretins că împărăţia pământului era a lui şi a insinuat 
că Isus ar putea scăpa de toate suferinţele Sale: că nu era nevoie să 
moară pentru a obţine împărăţiile acestei lumi; că, dacă avea să i Se 
închine, putea avea toate bogăţiile pământului şi slava de a domni 
peste ele. Dar Isus a fost neclintit. Știa că va veni vremea când va 
redobândi cu propria Sa viaţă împărăţia de la Satana şi că, după un 
timp, totul în cer şi pe pământ i Se va supune. A ales viaţa Lui de 
suferinţă şi moartea îngrozitoare ca fiind calea aprobată de Tatăl 
Său pentru a putea deveni un moştenitor de drept al împărăţiilor 
pământului şi să le primească în mâinile Lui pentru a fi ale Sale 
pentru veşnicie. Satana avea să fie dat şi el în mâna Lui pentru a fi 
nimicit prin moarte, pentru a nu-L mai tulbura vreodată pe Isus sau 
pe sfinţi în slavă.” –Experienţe şi Viziuni, p. 158. 

 
Biruința Mielului și răscumpărarea 
5.  A fost omul și lumea abandonate ispititorului și 
uzurpatorului? Ce plan a fost pus în acțiune pentru a restaura 
libertatea și demnitatea omului și pentru a avea biruință asupra 
păcatului? Geneza 3:15. Apocalipsa 5:8, 9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Când conflictul a fost reînceput pe pământ, din nou Satana a 
câştigat un aparent avantaj. Prin păcătuire, omul a ajuns captivul lui, 
iar stăpânirea sa a trecut în mâinile arhivrăjmaşului. Se părea că 
acum drumul este liber pentru ca Satana să-şi întemeieze o 
împărăţie independentă şi să sfideze astfel autoritatea lui Dumnezeu 
şi a Fiului Său. Dar planul de mântuire a făcut posibil ca omul să fie 
adus din nou în armonie cu Dumnezeu şi să asculte de Legea Sa; 
atât omul, cât şi pământul să fie în cele din urmă răscumpăraţi de 
sub puterea celui rău.” –Patriarhi și Profeți, p. 331. 

„Mijlocitorul divin pledează ca toți aceia care au biruit, prin 
credința în sângele Său, să fie iertați de nelegiuirile lor, să fie 
readuși în căminul lor din Paradis și să fie încoronați ca împreună-
moștenitori cu El la “vechea stăpânire” (Mica 4, 8)… Mica 4:8…. 
Dar Hristos cere ca acest plan să fie adus la îndeplinire ca și cum 
omul n-ar fi păcătuit niciodată. El cere pentru poporul Său nu numai 
iertare deplină și îndreptățire desăvârșită, ci și o împărtășire cu slava 
Sa și un loc pe tronul Său.” Tragedia veacurilor, 483, 484. 

 
6.  Cât de diferite a fost comportamentul și slujba celui de-al 
doilea Adam în comparație cu al primului Adam? Ce asigurare 
a primit Adam și urmașii lui ca rezultat al sacrificiului lui 
Hristos? Romani 5:12,17. 1 Corinteni 15:21-23.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În nevinovăţia sa, Adam se bucurase de comuniunea deschisă 
cu Făcătorul său; dar păcatul a adus despărţirea între Dumnezeu şi 
om şi numai jertfa ispăşitoare a lui Hristos, numai ea putea face 
punte peste abis, făcând posibilă comunicarea binecuvântării sau a 
mântuirii, din ceruri, pe pământ. Omul era încă lipsit de o legătură 
directă cu Creatorul său, dar Dumnezeu avea să comunice cu El prin 
Hristos şi prin îngeri…. 

„Când omul a devenit robul lui Satana, stăpânirea pe care o avea 
a trecut la învingătorul său. În acest fel, Satana a devenit 
“dumnezeul veacului acestuia”. 2 Corinteni 4:4. El a uzurpat 
stăpânirea asupra pământului, care la început i-a fost dată lui Adam. 
Dar Hristos, prin sacrificiul Său, a plătit pedeapsa păcatului şi nu 
numai că îl va răscumpăra pe om, ci va recâştiga şi stăpânirea 
pierdută. Tot ceea ce a fost pierdut de către primul Adam va fi 
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recâştigat de către al doilea Adam.” Scopul acesta va fi împlinit, 
atunci când, reînnoit prin puterea lui Dumnezeu şi eliberat de păcat 
şi durere, el va deveni căminul celor răscumpăraţi….”Nu va mai fi 
nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Psalmi 37:29; Apocalipsa 
22:3.” –Patriarhi și Profeți, p. 67. 

 
7.  Ce se va întâmpla în cele din urmă cu împărăția pierdută în 
mâinile înșelătorului? Cât timp va lucra Isus pentru a restabili 
autoritatea și Împărăția lui Dumnezeu? 1 Corinteni 15:24-26. 
Fapte 3:21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Când Adam a căzut și și-a pierdut libertatea de a fi fiul lui 
Dumnezeu și s-a supus în captivitatea Satanei, mila infinită a 
umplut inima lui Isus. El a preluat conflictul pentru a lupta în 
numele omului, pentru ca toți cei care doresc a părăsi cruda robie a 
"dumnezeul acestei lumi," să poată fi lăsați liberi spre a servi unui 
Dumnezeu viu. … Natura omului a ajuns atât de slăbită de 
fărădelege, încât era o imposibilitate ca el să poată învinge prin 
puterea lui; căci el a devenit prizonier al lui Satana; dar, prin 
puterea lui Hristos, fiecare poate fi un biruitor. Noi putem fi mai 
mult decât biruitori prin Cel care "ne-a iubit și ne-a spălat de 
păcatele noastre în propriul Său sânge.”" –Review and Herald, 
February 28, 1888. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Scopul de la început al lui Dumnezeu în crearea pământului este 
împlinit când este făcut locuință veșnică pentru cei mântuiți.”Cei 
neprihăniţi vor stăpâni ţara şi vor locui în ea pe vecie”. Psalmul 
37:29. A sosit timpul spre care au privit cu atâta dor sfinţii încă de 
când sabia cea înfocată a împiedicat pătrunderea primei perechi în 
Eden - timpul pentru “răscumpărarea posesiunii cumpărate.” 
„Pământul, care a fost dat omului de la început să fie împărăția sa și 
care a fost trădat în mâinile lui Satana și ținut multă vreme de acest 
dușman puternic, a fost adus înapoi prin marele Plan de Mântuire.” 
–Căminul Adventist, p. 540. 
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4.  
Sabatul din 26 ianuarie 2019 

O ÎMPĂRĂŢIE DE PREOŢI 
 
„Dumnezeu, în înțelepciunea Sa infinită, l-a ales pe Israel ca 

depozitar al comorilor neprețuite ale adevărului pentru toate 
neamurile. Le-a dat legea Lui ca standard al caracterului pe care 
trebuiau să îl dezvolte înaintea lumii, înaintea îngerilor și înaintea 
lumilor necăzute. Ei trebuiau să descopere lumii legile guvernării 
cerului. Prin învățătură și exemplu ei trebuiau să dea o mărturie 
hotărâtă pentru adevăr. Slava lui Dumnezeu, maiestatea și puterea 
Sa trebuia să fie descoperită în toată deplinătatea Sa. Ei trebuiau să 
fie o împărăție de preoți și căpetenii.” –(The Southern Work, 
January 10, 1905) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, 
pp. 1180, 1181. 

 
O Împărăție de preoți 
1.  Care este primul preot al Celui Prea Înalt menționat în 
Sfintele Scripturi? Ce altă poziţie ocupa? Geneza 14:18, 19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„A fost Hristos Cel care a vorbit prin Melhisedec, preotul 
Dumnezeului Celui Prea Înalt. Melhisedec nu a fost Hristos, dar era 
vocea lui Dumnezeu în lume, reprezentantul Tatălui. Și de-a lungul 
tuturor generațiilor din trecut, Hristos a vorbit; Hristos Și-a condus 
poporul Său și a fost lumina lumii. Când Dumnezeu l-a ales pe 
Avraam ca reprezentant al adevărului Său, El l-a luat din țara sa, 
departe de neamurile lui si l-a pus deoparte. El a dorit să-l modeleze 
după propriul Său model. El a dorit să îl învețe potrivit propriului 
Său plan.” –(Review and Herald, February 18, 1890) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1093. 

„Întrebați-l pe Avraam și el vă va spune: este "Melhisedec, 
împăratul Salemului", Prințul păcii. Geneza 14:18.” –Hristos 
Lumina Lumii, p. 578. 

 
2.  Care a fost intenția Domnului pentru Israel, când a fost ales 
ca popor sfânt ? Care parte a promisiunii arată că Domnul a 
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dorit să stabilească o Împărăție spirituală? Exodul 19:5,6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Ascultarea de Legea lui Dumnezeu i-ar fi dus la o uimitoare 
prosperitate în comparaţie cu naţiunile pământului. El, care putea să 
le dea înţelepciune şi iscusinţă în toate lucrările dificile, putea fi, în 
continuare, Învăţătorul lor şi putea să-i înnobileze, să-i înalţe prin 
ascultarea de Legea Sa. Dacă rămâneau ascultători, ei ar fi fost 
ocrotiţi de bolile ce bântuiau în celelalte naţiuni şi ar fi fost 
binecuvântaţi cu o deosebită vigoare intelectuală...Dumnezeu le-a 
dat tot ceea ce le era necesar pentru a ajunge naţiunea cea mai mare 
de pe pământ.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 288. 

 

Consacrarea întâilor născuți și a Leviților 
3.  Pe când Israel era încă în Egipt, pe cine Și-a dedicat Domnul 
în mod special? Exodul 13:2. Numeri 3:13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Consacrarea primului născut îşi avea originea în timpurile cele 
mai îndepărtate. Dumnezeu făgăduise să-L dea pe Întâiul născut al 
cerului pentru a-i salva pe păcătoşi. Acest dar trebuia să fie 
recunoscut în fiecare familie prin consacrarea întâiului născut. El 
trebuia să fie devotat slujbei de preot, ca reprezentant al lui Hristos 
printre oameni. 

„În timpul eliberării lui Israel din Egipt, consacrarea întâiului 
născut a fost din nou poruncită… În felul acesta, legea pentru 
înfăţişarea întâilor născuţi a căpătat o însemnătate deosebită. Deşi 
era o amintire a minunatei eliberări a copiilor lui Israel de către 
Domnul, ea preînchipuia o eliberare mai mare, pe care avea să o 
împlinească singurul Fiu al lui Dumnezeu. După cum sângele 
stropit pe uşori i-a salvat pe întâii născuţi ai lui Israel, tot astfel 
sângele lui Hristos are putere să salveze lumea.” –HLL, p. 51. 

 

4.  Cine a luat o atitudine fermă pentru Domnul când oamenii 
au căzut într-o gravă apostazie? Din această cauză, ce trib a fost 
ales pentru a sluji și întreține Sfântul Locaș? Exodul 32:26,29. 
Numeri 1:50; 3:10-12.  
……………………………………………………………………………………………… 
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„Prin rânduială dumnezeiască, seminţia lui Levi a fost pusă 
deoparte pentru serviciul de la sanctuar. În vremurile de demult, 
fiecare om era preotul propriei sale case. În zilele lui Avraam, 
preoţia era socotită ca fiind dreptul de întâi născut, al celui mai 
mare fiu. Acum, în locul primului născut din tot Israelul, Domnul a 
primit seminţia lui Levi pentru a sluji la sanctuar. Prin această cinste 
deosebită, El şi-a manifestat aprobarea pentru credincioşia lor, 
dovedită atât prin alipirea de slujba Sa, cât şi prin executarea 
judecăţii Sale atunci când Israel a apostaziat, închinându-se la 
viţelul de aur. Cu toate acestea, preoţia a fost restrânsă numai la 
familia lui Aaron. Numai lui Aaron şi fiilor săi le era îngăduit să 
slujească înaintea Domnului; restul seminţiei avea în grijă 
sanctuarul şi mobilierul lui şi trebuia să le dea ajutor preoţilor în 
slujba lor, dar nu avea voie să aducă jertfe, să ardă tămâie sau să 
privească la lucrurile sfinte, până nu erau acoperite. –Patriarhi și 
Profeți, p. 350. 

„După ce a fost stabilit serviciul în sanctuar, Domnul a ales 
seminția lui Levi în locul întâilor născuți din tot Israelul, ca să 
slujească în sanctuar. Dar întâii născuți urmau totuși să fie priviți ca 
fiind ai Domnului și trebuiau să fie răscumpărați.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 51. 

 
Slujba preoților 
5.  Ce privilegiu a fost încredințat preoților Domnului? Ce 
cunoștințe trebuiau să fie păstrate de toți cei care au fost 
onorați să fie mesagerii Lui? Isaia 61:6. Exodul 25:22. Maleahi 
2:7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Păcatele poporului erau transferate în tip asupra celui care oficia 
slujba de preot, care era un mijlocitor pentru oameni.” –(Signs of 
the Times, March 14, 1878) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 1, p. 1111. 

"Dumnezeu a promis că servii credincioși și ascultători ai Săi vor 
fi înălțați ca preoți și regi.” –Signs of the Times, November 16, 
1888. 

"Profeții s-au ridicat continuu și au anunțat solii speciale cu 
privire la aceste lucruri. Regatul lui Iuda trebuia să fie onorat ca 
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locul puterii și a slavei. Regatele lumii și bogățiile neamurilor 
urmau să fie aduse la picioare lor și ei urmau să fie înălțați ca preoți 
și regi ai lui Dumnezeu. Cei care nu credeau în aceste lucruri 
minunate despre națiunea ebraică erau declarați necredincioși. Dacă 
în rugăciunile lor nu abundau aceste așteptări strălucitoare, erau 
tratați mai rău ca cei inutili. –(Signs of the Times, January 10, 1900) 
Lift Him Up, p. 135. 

 
6.  Ce alte slujbe au fost încredințate preoților în afară de 
slujbele jertfelor și serviciile din sanctuar, precum și 
întreținerea acestuia? Leviticul 10:11. Deuteronom 33:9,10.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„După aşezarea în Canaan, preceptele divine aveau să fie 
repetate zilnic în fiecare cămin; ele aveau să fie scrise clar pe uşiorii 
uşii, pe porţi şi desfăşurate pe tăbliţe de amintire. Urmau să fie puse 
pe muzică şi cântate de tineri şi vârstnici. Preoţii trebuiau să înveţe 
aceste precepte sfinte în adunări publice, iar conducătorii ţării, 
trebuiau să facă din ele studiul lor zilnic: “cugetă asupra ei zi şi 
noapte”, poruncise Domnul lui Iosua cu privire la cartea Legii. 
Iosua 1:8…. 

„În fiecare zi, leviţii “arătau o mare pricepere pentru slujba 
Domnului”; iar aceia care-şi pregătiseră inimile ca să-L caute pe 
Domnul au găsit iertare.... Închinătorii … au hotărât să mai petreacă 
alte șapte zile pentru a învăța mai bine căile Domnului. Preoții 
învățători și-au continuat instruirea din cartea Legii... 

„Cu aproape un secol mai înainte, în timpul primului Paşte 
sărbătorit de Ezechia, se luaseră măsuri pentru citirea publică, 
zilnică a cărţii legii în faţa poporului de către preoţii învăţători.” –
Profeti şi Regi, p. 464, 465, 337, 392. 

 
Un apel către poporul lui Dumnezeu 
7.  Cui a fost extinsă demnitatea de a fi o preoție împărătească, 
sfântă, în de acord cu scrierile apostolice? Cum vedeți acest 
privilegiu la fiecare membru, nu doar la anumite persoane 
alese? 1 Petru 2:5,9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Observați reprezentarea din versetul 5: “și voi, ca niște pietre 
vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și 
să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus 
Hristos.” Atunci, aceste pietre vii vor exercita o influență reală, 
practică, în casa duhovnicească a Domnului. Ei sunt o preoție 
sfântă, împlinind un serviciu curat, sacru. Ei aduc jertfe spirituale, 
primite de Dumnezeu.” –Principiile fundamentale ale educaţiei 
creştine, p. 461. 

„Scopul lui Dumnezeu cu instituţiile Lui de azi poate fi, de 
asemenea, citit în scopul pe care El a căutat să-l realizeze prin 
naţiunea iudaică. Era planul Lui ca, prin Israel, să împartă 
binecuvântări bogate la toate popoarele. Prin ei trebuia să fie 
pregătită calea pentru difuzarea luminii Sale în lumea întreagă. 
Naţiunile lumii, datorită faptului că urmau practici stricate, au 
pierdut cunoaşterea de Dumnezeu. Totuşi, în îndurarea Lui, 
Dumnezeu nu i-a nimicit. Planul Său era acela de a le oferi ocazia 
să-L cunoască prin biserica Sa. El a avut de gând ca principiile 
descoperite prin poporul Său să fie mijlocul de refacere în om a 
chipului moral al lui Dumnezeu.” –6T, p. 221. 

 
8.  Cei care servesc pe Domnul aici cu bucurie și credincioșie, 
unde vor avea privilegiul de a servi ca preoți și regi? Cum vor 
primi harul și onoarea de a servi ca regi? Apocalipsa 1:6; 5:10; 
20:6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Înainte de a intra în cetatea lui Dumnezeu, Mântuitorul acordă 
urmașilor Săi emblemele biruinței și îi învestește cu însemnele 
rangului lor împărătesc. Rândurile strălucitoare sunt aliniate în 
careu în jurul regelui lor, a cărui statură se înalță maiestuoasă, mai 
presus de sfinți și de îngeri, a cărui față strălucește asupra lor plină 
de dragoste binevoitoare. Privirea tuturor din oastea nenumărată a 
celor răscumpărați este ațintită asupra Lui...Pe capul biruitorilor, 
Isus, cu propria mână, pune coroana de slavă…. În fiecare mână 
este pusă ramura de palmier a biruitorului și harpe strălucitoare. 
Apoi, când îngerii care conduc ating coardele, orice mână atinge 



pentru Semestrul I, 2019 27 

coardele harpelor cu pricepere, producând o muzică dulce, în tonuri 
melodioase și bogate.” –Tragedia veacurilor, p. 645, 646. 

 
Pentru studiu suplimentar 

 
Deuteronomul 26:17-19; 28:13.  
 
„Căci tu eşti un popor Sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău; 

Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre 
toate popoarele de pe faţa pământului.... Dacă veţi asculta aceste 
porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul, Dumnezeul tău, va 
ţine faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor 
tăi. El te va iubi, te va binecuvânta şi te va înmulţi;...Vei fi 
binecuvântat mai mult decât toate popoarele;” Deuteronomul 7:6-
14. 

„În aceste cuvinte sunt prezentate condiţiile adevăratei 
prosperităţi, condiţii la care toate instituţiile noastre trebuie să se 
supună, dacă ele împlinesc scopul pentru care au fost puse. –6T, pp. 
222, 223. 

„Dumnezeu dorea să facă din poporul Său, Israel, o pricină de 
slavă şi de laudă. Lor le-a fost dată plinătatea binecuvântărilor 
spirituale. Dumnezeu n-a reţinut de la ei nimic care să-i ajute la 
formarea caracterului, care să-i facă reprezentanţi ai Săi.” –
Parabolele Domnului Hristos, p. 288. 

 
 

* * * 
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5.  
Sabatul din 2 februarie 2019 

ISRAEL A CERUT UN REGE 
 
„Dumnezeu dorea ca poporul Său să privească la El ca fiind 

unicul Legiuitor şi unicul Izvor de putere. Simţind dependenţa lor 
de Dumnezeu, ei aveau să fie continuu atraşi tot mai aproape de El. 
Aveau să fie înălţaţi, înnobilaţi şi făcuţi corespunzători pentru 
înaltul destin la care El îi chemase ca popor ales al Său. Dar prin 
aşezarea unui om pe tron, gândurile lor erau îndepărtate de 
Dumnezeu. În cazul acesta îşi puneau nădejdea mai mult în om şi 
mai puţin în puterea dumnezeiască, iar greşelile împăratului aveau 
să-i ducă la păcat şi să îndepărteze naţiunea de Dumnezeu.” –
Patriarhi și Profeți, p. 606. 

 
Guvernul lui Israel 
1.  Descrie guvernarea care a fost înființată în Israel în timpul 
lui Moise. De unde avea autoritatea? Numeri 11:16, 17, 24, 25. 
Deuteronomul 16:18.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Conducerea lui Israel se făcea în numele şi prin autoritatea lui 
Dumnezeu. Lucrarea lui Moise, a celor şaptezeci de bătrâni, a mai 
marilor şi a judecătorilor era doar de a aplica legile date de 
Dumnezeu; ei nu aveau puterea de a da legi naţiunii. Aceasta a fost 
şi a rămas condiţia existenţei lui Israel, ca naţiune. Veacuri de-a 
rândul, au fost trimişi de Dumnezeu oameni inspiraţi, pentru a da 
învăţătură poporului şi a-i arăta cum să păzească legile.” –Patriarhi 
și Profeți, p. 603. 

 
2.  Ce credeau oamenii despre acest tip de organizare în timpul 
lui Samuel? Ce cerere au prezentat bătrânii lui Israel 
profetului? 1 Samuel 8:4,5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„La început, când s-au aşezat în Canaan, izraeliţii au recunoscut 
principiile teocraţiei, iar poporul a prosperat sub conducerea lui 
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Iosua. Dar înmulţirea populaţiei şi legătura cu alte naţiuni au adus o 
schimbare. Poporul şi-a însuşit multe din obiceiurile vecinilor săi 
păgâni şi a sacrificat astfel în mare parte caracterul său specific, 
sfânt. Treptat, şi-a pierdut respectul faţă de Dumnezeu şi a încetat să 
mai preţuiască onoarea de a fi poporul Său ales. Ademeniţi de luxul 
şi fastul domnitorilor păgâni, izraeliţii s-au săturat de simplitatea 
lor. Invidia şi gelozia s-au ivit între seminţii. Dezbinarea lăuntrică i-
a făcut slabi; au fost expuşi fără încetare atacurilor vrăjmaşilor lor 
păgâni, iar poporul a ajuns la părerea că seminţiile trebuie să se 
unească sub o conducere puternică, centrală, pentru a-şi menţine 
poziţia între păgâni. Cu cât se îndepărtau mai mult de Legea lui 
Dumnezeu, cu atât mai mult doreau să scape de stăpânirea 
Domnului lor divin, şi aşa s-a răspândit pretutindeni în Israel 
dorinţa după monarhie.” –Patriarhi și Profeți, p. 603. 

 
Dorința de un conducător diferit  
3.  A fost Samuel de acord cu această cerere? Ce a spus 
Domnul că era în spatele cererii poporului? Ce afirmă Spiritul 
Profetic despre acest subiect? 1 Samuel 8:6-8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Profetului i s-a arătat greşeala pe care o făcea când lăsa să se 
simtă jignit de purtarea poporului. Nu faţă de el dovediseră ei lipsă 
de bunăcuviinţă, ci faţă de autoritatea lui Dumnezeu, care îi 
rânduise pe conducătorii poporului Său. Aceia care îl dispreţuiesc şi 
îl leapădă pe servul credincios al lui Dumnezeu arată dispreţ nu 
numai faţă de om, ci şi faţă de Domnul care l-a trimis. Autoritatea 
Lui era acum cea respinsă. Sunt lepădate cuvintele lui Dumnezeu, 
îndemnurile Lui, sfaturile Lui. 

„Timpul celei mai mari prosperităţi a lui Israel fusese acela în 
care Domnul fusese recunoscut ca Împărat - când legile şi 
guvernarea instituite de El fuseseră privite ca întrecându-le pe ale 
celorlalte naţiuni. Moise îi declarase lui Israel următoarele, cu 
privire la poruncile Domnului: “Aceasta va fi înţelepciunea şi 
priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de 
toate aceste legi şi vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu 
totul înţelept şi priceput!’” Deuteronom 4:6. Prin îndepărtarea de 
Legea lui Dumnezeu, evreii nu au devenit poporul dorit de 
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Dumnezeu şi apoi au pus toate relele - rezultatul propriilor lor 
păcate şi nebunii - în sarcina guvernării lui Dumnezeu. Atât de 
deplin fuseseră ei orbiţi de păcat!” –Patriarhi și Profeți, p. 605. 

 
4.  A realizat poporul consecințele cererii lor? Cât de clar a fost 
răspunsul Domnului prin care îi informa despre drepturile unui 
împărat? 1 Samuel 8:9,10.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Samuel a primit porunca să satisfacă cererea, dar să-i avertizeze 
cu privire la dezaprobarea lui Dumnezeu şi să le facă cunoscute 
urmările umblării lor.” –Patriarhi și Profeți, p. 607. 

"Domnul a prezis prin profeți, că Israel va fi guvernat de un rege. 
Dar în nici un caz nu înseamnă că această formă de guvernare era 
conformă voii Lui. Deși cunoaște toate lucrurile, El adesea permite 
oamenilor să ia propriile lor decizii, când aceștia refuză să fie 
îndrumați de sfaturile înțelepciunii infinite. În acest exemplu, El a 
cerut lui Samuel să asculte cererea lor, dar să-i avertizeze cu 
credincioșie despre dezaprobarea Domnului și, de asemenea, să le 
facă cunoscut rezultatul alegerii lor: "Ascultă-le glasul deci; dar 
înştiinţează-i şi fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni 
peste ei.”" –Signs of the Times, July 13, 1882. 

 
Consecințele alegerii lor 
5.  Au fost informați că felul de rege cerut va crea mai multe 
probleme de câte va rezolva? Ce altă problemă a fost legată de 
monarhie, în plus față de riscurile menționate în Scripturi? 
1 Samuel 8:11-17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul prezisese mai de mult prin profeţii Săi că Israel avea să 
fie stăpânit de un împărat; dar din aceasta nu reiese că forma aceasta 
de guvernământ ar fi fost cea mai bună pentru ei sau ar fi fost după 
voia Lui. El i-a îngăduit poporului să urmeze propria lui alegere, 
deoarece a refuzat să se conducă după sfatul Său. Osea spune că 
Domnul, în mânia Lui le-a dat un împărat. Osea 13:11. Când 
oamenii aleg să meargă pe căile lor fără să ceară sfat de la 
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Dumnezeu sau dacă acţionează împotriva voinţei Lui clar 
descoperite, El le satisface dorinţele pentru ca, prin experienţa 
amară care urmează, să-i facă să-şi dea seama de nebunia lor şi să se 
căiască de păcatele lor... 

„În afară de aceasta, împăratul urma să ia o zeciuială din toate 
veniturile lor, din produsele muncii sau din recolta pământului.”şi 
voi înşivă veţi fi slugile lui”, a încheiat profetul.”şi atunci veţi striga 
împotriva împăratului vostru....” Oricât de împovărătoare ar fi, de 
îndată ce monarhia a fost stabilită, ei nu mai puteau s-o desfiinţeze 
după buna lor plăcere.” –Patriarhi și Profeți, p. 605,606. 

 
6.  Și-au dat oamenii seama că cererea lor nu era cel mai bun 
lucru și că într-o zi le va părea rău pentru ea? Ce motive au 
prezentat ca argument? 1 Samuel 8:18-20.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

“Ca toate neamurile”. Izraeliţii nu-şi dădeau seama că era un 
privilegiu deosebit şi o binecuvântare să se deosebească în privinţa 
aceasta de toate neamurile. Dumnezeu îi separase pe izraeliţi de 
toate neamurile, pentru a face din ei propria Sa comoară. Dar ei, 
dispreţuind această înaltă onoare, doreau cu nerăbdare să imite felul 
de a fi al păgânilor! Și totuşi, dorinţa puternică de a se conforma 
practicilor şi obiceiurilor lumeşti există şi în mijlocul pretinsului 
popor al lui Dumnezeu. Pe măsură ce se depărtează de Dumnezeu, 
oamenii urmăresc onorurile şi câştigurile lumii. Creştinii caută 
continuu să imite deprinderile celor care se închină dumnezeului 
lumii acesteia. Mulţi susţin că vor avea o influenţă mai mare asupra 
celor nelegiuiţi dacă se unesc cu oamenii din lume şi imită felul lor 
de vieţuire. Dar toţi cei care fac astfel se despart de Izvorul puterii 
lor. Devenind prieteni ai lumii, ei ajung vrăjmaşi ai lui Dumnezeu.” 
–Patriarhi și Profeți, p. 607. 
 
Tristețea lui Samuel și a Domnului 
7.  Putem înțelege cum s-a simțit Samuel când a auzit 
concluzia? Cu toate acestea, care a fost a răspunsul Domnului? 
1 Samuel 8:21,22.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Cu adâncă durere ascultă Samuel cuvintele poporului; dar 
Domnul zise: “Ascultă-le glasul şi pune un împărat peste ei”. 
Profetul îşi făcuse datoria. El le înfăţişase cu credincioşie 
avertizarea, şi ea a fost respinsă. Cu inima împovărată, Samuel i-a 
dat drumul poporului şi a plecat şi el pentru a pregăti marea 
schimbare de guvernământ. 

„Viaţa curată a lui Samuel şi consacrarea lui lipsită de egoism 
erau o continuă mustrare atât pentru preoţii şi bătrânii care 
urmăreau numai propriul lor câştig, cât şi pentru mândrul şi firescul 
popor al lui Israel. Cu toate că nu se înfăţişa cu fast şi lux, totuşi 
lucrarea lui purta sigiliul Cerului. El era onorat de Mântuitorul 
lumii, sub a cărui conducere cârmuise poporul evreu. Dar poporul 
se săturase de evlavia şi consacrarea lui; îi dispreţuia autoritatea 
plină de modestie şi-l lepăda de dragul unui om care să domnească 
peste el ca împărat.” –Patriarhi și Profeți, p. 607. 

 

Pentru studiu suplimentar 
„Aceia care au de îndeplinit o parte în marea lucrare a lui 

Dumnezeu nu trebuie să urmeze exemplul celor lumeşti...Acela care 
depinde de oameni în ceea ce priveşte puterea şi influenţa se 
sprijină pe o trestie frântă. 

„Dependenţa de oameni a fost marea slăbiciune a bisericii. 
Oamenii au dezonorat pe Dumnezeu prin faptul că au dat greş în a 
aprecia competenţa şi eficienţa Sa, umblând după influenţa 
oamenilor. În felul acesta a ajuns Israel să fie slab. Oamenii au dorit 
să fie ca celelalte naţiuni ale lumii şi au cerut un împărat. Ei au dorit 
să fie călăuziţi de o putere omenească, pe care să o poată vedea, iar 
nu de puterea dumnezeiască, invizibilă...Ei au făcut propria lor 
alegere, iar rezultatul a fost văzut în nimicirea Ierusalimului şi 
împrăştierea naţiunii.... 

„Cât de mare trebuie să fi fost puterea vrăjmaşului asupra lui 
Solomon, un om pe care Inspiraţia l-a numit de trei ori iubitul lui 
Dumnezeu şi căruia îi fusese încredinţată marea lucrare de zidire a 
templului! Chiar în lucrarea aceea Solomon a făcut alianţă cu 
naţiunile idolatre, iar prin căsătoriile sale s-a legat cu femei păgâne, 
prin a căror influenţă, în anii de mai târziu, el a părăsit templul lui 
Dumnezeu pentru a se închina prin dumbrăvile pe care le pregătise 
pentru idolii lor.” –6T, pp. 249, 250. 
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6.  
Sabatul din 9 februarie 2019 

RESPONSABILITATEA REGELUI 
 
„Înainte ca omul să poată aparține Împărăției lui Hristos, 

caracterul lui trebuie să fie purificat de păcat și sfințit prin harul lui 
Hristos…. Hristos dorește să lucreze harul Său și să imprime 
caracterul și chipul Său asupra lumii întregi…. El a venit pentru a 
stabili o Împărăție a dreptății și nu se va lăsa cumpărat, nu va 
abandona scopul Său. Acest pământ este moștenirea Lui și El 
dorește ca oamenii să fie liberi, curați și sfinți.” –Harul Uimitor al 
lui Dumnezeu, p. 27.  

 
Unsul Domnului 
1.  În de acord cu instrucțiunile Domnului, cum trebuia stabilit 
regele lui Israel: prin auto-numire sau alegere populară? Ce 
educație trebuia să primească înainte de a deveni rege? 
1 Samuel 10:1; 16:12,13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dumnezeu permite oamenilor să fie puși în poziții de 
responsabilitate.” –Divina Vindecare, p. 484. 

"Ar trebui făcute eforturi zeloase pentru a prezenta înaintea 
bărbaților și a femeilor exemplul pe care Hristos L-a arătat în viata 
Lui de sacrificiu. El a dat deoparte mantia domnească și coroana 
împărătească și a renunțat la poziția Sa înaltă de Comandant al 
oștilor cerești, El Și-a îmbrăcat divinitatea cu umanul și de dragul 
nostru a devenit sărac, ca noi prin sărăcia Lui noi să putem intra în 
posesia bogățiilor veșnice.” –Review and Herald, September 19, 
1899. 

„Cu sinceritate si seriozitate să ne punem întrebarea: Ne-am 
umilit înaintea lui Dumnezeu, ca Duhul Sfânt să poată lucra prin noi 
cu puterea sa transformare? Ca și copii ai lui Dumnezeu, este 
privilegiul nostru de a fi transformați prin Duhul Său. Atunci când 
eul este răstignit, Duhul Sfânt îi ia pe cei cu inima frântă și-i face 
vase de cinste…. Isus Hristos îi va face pe astfel de bărbați și femei 
să fie superiori mental, fizic și moral. Darurile Duhului vor da tărie 
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caracterului.” –(The Southern Review, December 5, 1899) Seventh-
day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 366. 

 
2.  Ce fel de respect aveau oamenii față de rege, știind că era 
unsul Domnului? Vedeți 1 Samuel 24:1-7; 26 pentru exemple 
asemănătoare. Psalmul 132:17. 1 Samuel 24:6; 26:16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„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”. Isaia 54:10.” –Patriarhi și Profeți, p. 
657. 

 
Profeții și instrucțiuni 
3.  Cunoștea Domnul că Israel va cere un rege? Potrivit 
Cuvântului Domnului, ce instrucțiuni a dat Moise poporului? 
Deuteronomul 17:14,15... 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul a prevăzut că Israel va cere un împărat, dar n-a 
consimţit să se schimbe principiile pe care era întemeiat statul. 
Împăratul trebuia să fie locţiitorul Celui Prea Înalt. Dumnezeu 
trebuia să fie recunoscut ca fiind Conducătorul naţiunii, iar Legea 
Lui să fie aplicată ca fiind suprema lege a ţării… 

„Împăratul nu trebuia să fie un monarh absolut, ci puterea lui 
trebuia să rămână subordonată voinţei Celui Prea Înalt. Cuvântarea 
aceasta a fost scrisă într-o carte în care s-au notat prerogativele 
împăratului, precum şi drepturile şi privilegiile poporului. Cu toate 
că naţiunea lepădase avertizarea dată de Samuel, profetul, chiar 
fiind constrâns să se plece în faţa dorinţelor lor, cu sinceritate căuta 
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să le apere libertăţile cât mai mult posibil.” –Patriarhi și Profeți, p. 
603,611. 

„În timp ce fusese prezisă în profeție o formă de guvernare 
regească pentru Israel, instrucțiunile date erau că numai aceia 
trebuiau să fie ridicați la tron care erau aleși de către Iehova Însuși. 
Evreii încă respectau autoritatea lui Dumnezeu ca să lase alegerea 
aceasta în totalitate în mâinile Lui.” –Signs of the Times, July 20, 
1882. 

 
4.  Ce trebuiau să aibă și să studieze regii și toate celelalte 
căpetenii? Ce altceva a pregătit profetul Samuel ca îndrumări 
speciale pentru rege? Deuteronom 17:18,19; 31:9. 1 Samuel 
10:25.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Au fost date îndrumări pentru acela care avea să stea pe tronul 
lui Israel să scrie o copie după legile lui Iehova “într-o carte în afară 
de aceea care stă înaintea preoţilor şi leviţilor. „Va trebui să se 
teamă de Domnul, Dumnezeul lor, să păzească şi să împlinească 
toate cuvintele din legea aceasta şi toate poruncile acestea, pentru ca 
inima lui să nu se înalţe mai presus de fraţii săi, şi să nu se abată de 
la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga, şi să aibă astfel 
multe zile în împărăţia lor, el şi copiii lui, în mijlocul lui Israel.” 
Deuteronomul 17:18-20... 

„Apoi Samuel a expus înaintea poporului “dreptul împărăţiei”, 
explicând lămurit principiile pe care se întemeia conducerea 
monarhică şi după care trebuia să se conducă.” –Patriarhi și Profeți, 
p. 52,611. 

 
Nu încrederii în ființele umane 
5.  Ce doreau oamenii când au cerut un rege? Cu toate acestea, 
ce dorea Domnul pentru ei? 1 Samuel 8:20. Deuteronom 17:16, 
prima parte. Psalmi 20:7; 146:3. Isaia 33:22.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Înaintea oricărei speranţe de bine pentru popor, izraeliţii trebuia 
să fie aduşi la pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. Din cauza păcatului, 
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ei îşi pierduseră credinţa în Dumnezeu şi în capacitatea Lui de a-şi 
apăra lucrarea. Înainte ca ei să poată avea adevărata pace, trebuia să 
fie făcuţi să vadă şi să recunoască exact păcatele de care erau 
vinovaţi. Ei spuseseră că scopul pentru care doreau un împărat era 
acesta: “împăratul nostru ne va judeca, va merge înaintea noastră şi 
ne va cârmui în războaiele noastre”. Samuel a povestit istoria lui 
Israel din ziua de când Dumnezeu îi scosese din Egipt. Domnul, 
Împăratul împăraţilor, fusese în fruntea lor şi condusese războaiele 
lor. Adesea, păcatele lor îi vânduseră în mâna inamicilor, dar ei încă 
nu se întorseseră de pe căile lor rele, când mila lui Dumnezeu le 
ridicase un eliberator.”Domnul a trimis pe Ierubaal şi pe Barac, pe 
Iefta şi pe Samuel şi v-a izbăvit din mâna vrăjmaşilor voştri care vă 
înconjurau şi aţi locuit în linişte”. şi, cu toate acestea, când s-a 
apropiat primejdia, au strigat: “Un împărat să domnească peste noi. 
Și, cu toate acestea, când s-a apropiat primejdia, au strigat: “Un 
împărat să domnească peste noi”....” 

 
6.  Ce instrucțiuni au fost date cu privire la căsătoria regelui? 
Ce s-a întâmplat când acest principiu nu a fost luat în 
considerare? Deuteronom 17:17, prima parte. 1 Regi 11:1,2,4.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să avertizeze poporul 
împotriva alegerii mai multor neveste.”Să n-aibă un mare număr de 
neveste, ca să nu i se abată inima.”" –Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 
395.  

„În legătură cu această îndrumare, Domnul avertizase în mod 
deosebit ca acela care avea să fie uns ca împărat “să nu aibă un 
mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima...”. –Profeți și 
Regi, p. 52. 

„Alegerea lui Solomon și-a adus răsplata sa sigură. Separarea lui 
de Dumnezeu prin legătura cu idolatrele l-au ruinat. În timp ce a dat 
la o parte supunerea față de Dumnezeu, și-a pierdut stăpânirea de 
sine. Eficiența sa morală l-a lăsat așa cum îl lasă puterea pe un 
paralitic. Sensibilitatea delicată a sa s-a tocit, conștiința îl părăsea. 
Asocierea cu idolatrii i-a corupt credința. Instrucțiunile pe care i le-a 
dat Dumnezeu spre a-i servi ca o barieră de siguranță: 'Să n-aibă un 
mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima şi să nu strângă 
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mari grămezi din argint şi aur’ a fost ignorată, iar Solomon s-a 
dedat la adorarea de zei falși. El a devenit unealta lui Satan și un 
sclav al impulsului.” –Review and Herald, December 21, 1905. 

 
Pericolele averii și mândriei 
7.  Ce altă instrucțiune a fost dată? Care a fost scopul ei? 
Deuteronom 17:17, prima parte. Ieremia 9:23. Marcu 10:24.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"'şi să nu strângă mari grămezi din argint şi aur.” 
„Adevărata bunătate este considerată de cer ca adevărată măreție. 

Starea morală a sentimentelor determină valoarea unui om. Cineva 
poate avea proprietăți și intelect și totuși să fie fără valoare, 
deoarece focul strălucitor al bunătății nu a ars pe altarul din inima 
lui, deoarece conștiința l-a părăsit, s-a înnegrit și acoperit cu egoism 
și păcat. Când pofta trupească îl conduce pe om și pasiunile rele ale 
naturii carnale sunt îngăduite să conducă, este încurajat scepticismul 
cu privire la realitățile religiei creștine și sunt exprimate îndoielile 
de parcă ar fi fost o virtute speciale în îndoială.” –Spirit of 
Prophecy, vol. 1, pp. 395, 396. 

„Ei au fost învăţaţi să privească pe cei bogaţi ca favoriţi ai 
cerului; ei înşişi sperau să primească în împărăţia lui Mesia.... 

“Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: ‘Fiilor, cât de anevoie 
este pentru cei ce se încred în bogăţii, să intre în Împărăţia lui 
Dumnezeu. –Parabolele Domnului Hristos, pp. 393, 394. 

 
8.  Cum trebuia să se poarte o persoană aleasă ca rege în raport 
cu oamenii? În mod similar, ce a spus Domnul despre toți cei 
care primesc responsabilități în poporul Său? Deuteronomul 
17:20. 1 Samuel 15:17. Marcu 10:42, 43.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„…prevăzând primejdiile care urmau să vină peste aceia care 
aveau să fie conducători ai lui Israel, a dat lui Moise îndrumări 
pentru călăuzirea lor. Au fost date îndrumări pentru acela care avea 
să stea pe tronul lui Israel să scrie o copie după legile lui Iehova - o 
carte în afară de aceea care stă înaintea preoţilor şi leviţilor. [Când 
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se va aşeza pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru 
el, într-o carte, o copie a acestei legi pe care s-o ia de la preoţii din 
neamul Leviţilor. Va trebui s-o aibă cu el şi s-o citească în toate 
zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, 
să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi 
toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalţe mai 
presus de fraţii lui, şi să nu se abată de la poruncile acestea nici la 
dreapta nici la stânga, şi să aibă astfel multe zile în împărăţia lui, el 
şi copiii lui, în mijlocul lui Israel. Deuteronomul 17:18-20].” –
Profeți și Regi, p. 52. 

 
Pentru studiu suplimentar 

2 Samuel 5:1-3.  
2 Cronici 32:25 
Deuteronom 28:7 
 
„…Domnul, prevăzând primejdiile care urmau să vină peste 

aceia care aveau să fie conducători ai lui Israel, a dat lui Moise 
îndrumări pentru călăuzirea lor. –Profeți și Regi, p. 52. 

"Partea pe care a avut-o Iosif în legătură cu scenele sumbre din 
închisoare, au fost cele care l-au ridicat în cele din urmă la 
prosperitate și onoare. Dumnezeu a hotărât ca el să obțină o 
experiență prin ispite, necazuri și greutăți pentru a-l pregăti pentru o 
poziție înălțată.” –Spiritual Gifts, vol. 3, p. 146; Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1097. 

„Copiii lui Israel trebuiau să ocupe tot teritoriul pe care 
Dumnezeu li l-a dat.... Era însă scopul lui Dumnezeu acela ca, prin 
descoperirea caracterului Său, de către poporul Israel, oamenii să fie 
atraşi spre El. Invitaţia Evangheliei trebuia să fie dusă lumii întregi. 
Prin învăţătura transmisă din serviciul jertfelor, Domnul Hristos 
trebuia să fie înălţat înaintea popoarelor şi toţi aceia, care aveau să 
privească la El, aveau să trăiască.... Pe măsură ce numărul poporului 
Israel creştea, ei trebuia să-şi lărgească graniţele, până când 
împărăţia lor avea să cuprindă întreaga lume.” –Parabolele 
Domnului Hristos, p. 290. 

 
* * * 
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7.  
Sabatul din 16 februarie 2019 

RIDICAREA SI CĂDERE REGATULUI ISRAEL 
 
“Ca toate neamurile”. Izraeliţii nu-şi dădeau seama că era un 

privilegiu deosebit şi o binecuvântare să se deosebească în privinţa 
aceasta de toate neamurile. Dumnezeu îi separase pe izraeliţi de 
toate neamurile, pentru a face din ei propria Sa comoară. Dar ei, 
dispreţuind această înaltă onoare, doreau cu nerăbdare să imite felul 
de a fi al păgânilor! Și totuşi, dorinţa puternică de a se conforma 
practicilor şi obiceiurilor lumeşti există şi în mijlocul pretinsului 
popor al lui Dumnezeu.... Devenind prieteni ai lumii, ei ajung 
vrăjmaşi ai lui Dumnezeu De dragul onorurilor lumeşti, ei sacrifică 
demnitatea nespusă la care i-a chemat Dumnezeu, şi anume, de a 
vesti virtuţile “Aceluia care ne-a chemat de la întuneric la lumina Sa 
minunată”. 1 Petru 2:9.” –Patriarhi și Profeți, p. 607. 

 
Saul, primul rege 
1.  Îndeplinind dorința poporului, cine a devenit primul rege al 
lui Israel? Chiar dacă a avut unele victorii împotriva 
dușmanilor țării, cum s-a sfârșit domnia sa? 1 Samuel 9:26,27; 
10:1; 15:26,27.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
„Din porunca lui Dumnezeu, Saul fusese uns ca împărat al lui 

Israel. Din cauza neascultării lui, Domnul a declarat că îi va fi luată 
împărăţia; şi, cu toate acestea, cât de iubitor, atent şi răbdător a fost 
comportamentul lui David faţă de El! Căutând să-i ia viaţa lui 
David, Saul a mers în pustie şi, neînsoţit, a intrat chiar în peştera în 
care erau ascunşi David şi războinicii săi.”Oamenii lui David i-au 
zis: ‘Iată ziua în care Domnul îţi zice: ...“Dau pe vrăjmaşul tău în 
mâinile tale; fă-i ce-ţi va plăcea”’.... Şi a zis oamenilor săi: ‘Să mă 
ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul 
Domnului, o aşa faptă ca să pun mâna pe el!” –Divina Vindecare, 
p. 484,485. 
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David și Solomon 
2.  Cine a urmat lui Saul pe tron și cum era considerat de 
Domnul din cauza spiritului său? Cât timp a domnit al doilea, 
cel mai cunoscut rege al lui Israel? 1 Samuel 13:14. 1 Regi 2:10, 
11; 3:14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Atâta timp cât voinţa lui era stăpânită de voinţa lui Dumnezeu, 
câtă vreme se lăsa să fie educat de Duhul Lui, Dumnezeu putea să-i 
încununeze străduinţele cu izbândă. Dar atunci când Saul a ales să 
lucreze independent de Dumnezeu, Domnul nu mai putea să fie 
conducătorul lui şi a fost nevoit să-l dea la o parte. Apoi a chemat la 
tron “un om după inima Lui” (1 Samuel 13:14), nu un om fără 
defecte de caracter, ci un om care, în loc să se încreadă în sine 
însuşi, avea să se încreadă în Dumnezeu şi să se lase condus de 
Duhul Lui; care, atunci când păcătuia, avea să se supună mustrării şi 
pedepsei.” –Patriarhi și Profeți, p. 636. 

"…Când David a fost curat și umbla în sfatul lui Dumnezeu, 
astfel încât Dumnezeu l-a numit om după inima Lui. Când David s-
a depărtat de Dumnezeu și-a pătat caracterul curat cu crimele sale, 
el nu mai era om după inima lui Dumnezeu…. Cumplita calamitate 
pe care Dumnezeu a permis-o să vină asupra lui David, care, 
datorită integrității lui, a fost odată numit om după inima lui 
Dumnezeu, este o dovadă pentru generațiile viitoare că Dumnezeu 
nu va justifica pe nimeni care calcă poruncile lui….” –Spirit of 
Prophecy, vol. 1, p. 379. 

 
3.  Ce raport ne este dat despre prima parte a domniei lui 
Solomon? Deoarece Dumnezeu, adevăratul Rege, i-a dat 
autoritatea, pe ce tron ședea Solomon? 1 Regi 4:21, 24,25. 
1 Cronici 17:14; 28:5; 29:23.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Atâta vreme cât Solomon a înălţat Legea cerului, Dumnezeu a 
fost cu el şi i-a fost dată înţelepciune, ca să-l conducă pe Israel cu 
nepărtinire şi milă. La început, când a primit bogăţie şi onoare 
lumească, rămăsese umilit şi mare a fost întinderea influenţei 
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lui.”Solomon stăpânea toate împărăţiile de la Râu (Eufrat) până la 
ţara filistenilor şi până la hotarul Egiptului.” Și avea pace 
pretutindeni, de jur împrejur. Iuda şi Israel ...a locuit în linişte 
fiecare sub via lui şi sub smochinul lui ...în tot timpul lui Solomon” 
1 Regi 4:21, 24,25.” –Profeți și Regi, p. 51. 

 
4.  Și-a păstrat Solomon întotdeauna această poziție 
binecuvântată? Ce a afirmat Domnul despre împărăția sa? 
1 Regi 11:4-6, 11-13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dar, după o dimineaţă cu mari făgăduinţe, viaţa lui a fost 
întunecată de apostazie. Istoria raportează faptul întristător, că acela 
care fusese numit Iedidia, “Iubitul Domnului” (2 Samuel 12:25), 
acela care fusese onorat de Dumnezeu cu dovezi atât de remarcabile 
ale favorii divine, încât înţelepciunea şi dreptatea lui îi dăduseră un 
renume universal, acela care îi condusese pe alţii să atribuie cinstea 
Dumnezeului lui Israel, acela s-a întors de la închinarea lui Iehova 
pentru a se pleca înaintea idolilor păgânilor… 

„Pentru o vreme, Dumnezeu, în mila Sa plină de iubire, a trecut 
peste această greşeală gravă; iar împăratul, printr-o purtare 
înţeleaptă, ar fi putut stăvili într-o mare măsură puterile răului, pe 
care imprudenţa lui le pusese în mişcare. Dar Solomon începuse să 
piardă din vedere Izvorul puterii şi slavei lui.” –Profeti şi Regi, p. 
51-54. 

„Deşi ulterior s-a pocăit, pocăinţa sa nu a evitat ca roadele răului 
pe care-l sădise să nu dea în pârgă.” –Educație, p. 49. 

 
Roboam și împărțirea 
5.  A avut Roboam aceeași înțelepciune ca bunicul său David 
sau tatăl său Solomon? Ce despărțire teribilă a urmat ca o 
consecință a atitudinii sale neînțelepte și nesăbuite? 1 Regi 
11:43; 12:3, 4, 12-16, 19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul nu i-a îngăduit lui Roboam să-şi aducă la îndeplinire 
planul pe care-l anunţase. Printre seminţii erau şi mii de oameni 
extrem de agitaţi din cauza măsurilor apăsătoare ale domniei lui 
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Solomon şi acum ei au socotit că nu puteau face altfel decât să se 
răscoale împotriva casei lui David… 

„Ruptura provocată de vorbirea aspră a lui Roboam s-a dovedit 
de nereparat. De acum înainte, cele douăsprezece seminţii ale lui 
Israel au fost despărţite, seminţiile lui Iuda şi Beniamin formând 
împărăţia de jos sau de miazăzi a lui Iuda, sub conducerea lui 
Roboam…” –Profeti şi Regi, p. 90,91. 

 

Regatul de nord 
6.  Cine a preluat conducerea celorlalte zece triburi, ca opoziție 
la Roboam, care a rămas doar cu tribul lui Iuda și o parte din 
Beniamin? Acționând într-un mod omenesc, ce a introdus 
regele în regatul de nord? 1 Regi 12:20, 28-30.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„...cele zece seminții din nord au format și au menținut o 
conducere separată, cunoscută sub numele de împărăția lui Israel, 
avându-l pe Ieroboam drept conducător.” –Profeți și Regi, p. 91. 

„Pus pe tron de cele zece triburi care s-au răsculat împotriva 
casei lui David, Ieroboam putea face mult spre aducerea unei 
reforme spirituale în împărăția sa. Dacă și-ar fi folosit influența 
pentru întărirea încrederii poporului în Dumnezeul din ceruri ca și 
Conducător suprem, ar fi încurajat mulțimile să caute dreptatea. Sub 
conducerea lui Solomon, el a dat dovadă de discreție, pricepere și 
judecată dreaptă; iar cunoștințele spirituale acumulate în timpul 
slujirii sale credincioase ar fi putut fi folosite pentru a aduce 
binecuvântări nespuse celor care l-au ales ca lider al lor. Dar în loc 
să încurajeze calea dreptății, el nu și-a pus încrederea în 
Dumnezeu.” –Review and Herald, 17 iulie 1913 

 

7.  Care era starea spirituală a regatului de nord - Israel - pe 
vremea regelui Ahab? Cum a adus Domnul o reformă prin 
profetul Ilie? 1 Regi 18:18-21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Poporul a uitat că dealurile şi văile, izvoarele şi pâraiele erau în 
mâna Dumnezeului celui viu, că El stăpânea soarele, norii cerului şi 
toate puterile naturii. 
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„Prin soli credincioşi, Domnul a trimis avertizări repetate 
împăratului şi poporului decăzut; dar aceste cuvinte de mustrare 
erau zadarnice. În zadar au proclamat solii inspiraţi dreptul lui 
Iehova de a fi singurul Dumnezeu în Israel ; în zadar au înălţat 
legile pe care El li le încredinţase. Cuceriţi de desfăşurarea 
splendorii şi de riturile fascinante ale închinării la idoli, oamenii 
urmau exemplul împăratului şi al curţii lui şi se dedau plăcerilor 
degradante şi otrăvitoare ale unei închinări senzuale. În nebunia lor 
oarbă, au ales să-L lepede pe Dumnezeu şi închinarea Lui. Lumina 
atât de îndurător dată lor devenise întuneric. Aurul cel curat și-a 
pierdut strălucirea. Vai, cât de mult se îndepărtase slava lui Israel! 
Niciodată mai înainte nu căzuse poporul ales atât de adânc în 
apostazie.” –Profeti şi Regi, p. 115,116. 
 
Sfârșitul regatului Israel 
8.  Cum s-a dezvoltat și încheiat istoria regatului de nord? Cine 
a fost ultimul rege și cum s-a comportat? 2 Regi 17:1-7, 18.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Proorocul [Isaia] urma să fie martor al invadării lui Iuda de 
către oştile unite ale lui Israel din nord şi ale Siriei; avea să 
privească oştile asiriene tăbărâte înaintea oraşelor principale ale 
împărăţiei; în timpul vieţii lui, Samaria avea să cadă, iar cele zece 
seminţii ale lui Israel aveau să fie împrăştiate printre popoare… 

"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 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.” –Profeti şi Regi, p. 305,291,292. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu 
înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se 
laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere 
şi că Mă cunoaşte....” –Peter’s Counsel to Parents, p. 46. 
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„Sunt mulţi care au dus atât de puţine poveri, ale căror inimi au 
cunoscut atât de puţină suferinţă adevărată şi care au simţit atât de 
puţin durerea şi încurcăturile punându-se în locul altora, încât nu 
pot înţelege lucrarea adevăratului purtător de poveri.... Copilul 
poate fi nedumerit de temerile şi încurcăturile tatălui său. Acestea îi 
par inutile. Însă, când viaţa sa se va fi îmbogăţit cu ani de 
experienţă, când ajunge să poarte el însuşi poverile ei, va revizui 
viaţa tatălui său şi va înţelege ceea ce odinioară era de neînţeles. 
Experienţa amară i-a dăruit cunoaştere.” –Divina Vindecare, p. 
484,485. 

 
* * * 

 
Vă rugăm Raportul Misionar din Țările în curs de dezvoltare din 

Africa de Nord de la pagina 50 
 
8.  
Sabatul din 23 februarie 2019 

REGATUL IUDA 
 
„Venise ziua socotelii finale pentru împăratul nelegiuit.”La o 

parte cu mitra!” a hotărât Domnul.”Jos cununa împărătească!” Lui 
Iuda nu avea să-i mai fie îngăduit să aibă un împărat, până când 
Hristos Însuşi avea să-şi întemeieze Împărăţia.”O voi da jos, o voi 
da jos”, a fost hotărârea divină cu privire la tronul casei lui David, 
“dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia care are 
drept la ea şi în mâna Căruia o voi încredinţa.” Ezechiel 21:25-27... 

„Rămăşiţa lui Iuda urma să meargă în robie şi să înveţe în 
împrejurări grele lecţiile pe care refuzaseră să le înveţe în condiţii 
mai favorabile. Din această hotărâre a Veghetorului cel Sfânt 
rezulta că ea era definitivă.” –Profeti şi Regi, p. 451,453. 

 
Cinci regi credincioși 
1.  Cine a fost unul dintre regii lui Iuda, regatul de sud, care a 
fost credincios ca și strămoșul lui David? Ce mărturie bună ne 
este dată și despre fiul lui? 1 Regi 15:9, 11; 22:41, 43.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„În cea mai mare parte a acestui timp de apostazie în Israel, Asa 
a condus împărăţia lui Iuda. Timp de mulţi ani, “Asa a făcut ce este 
bine şi plăcut înaintea Domnului, Dumnezeu lui său. A îndepărtat 
altarele dumnezeilor străini şi înălţimile, a sfărmat stâlpii idoleşti şi 
a tăiat Astarteele. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul, 
Dumnezeul părinţilor săi şi să împlinească, legea şi poruncile. A 
îndepărtat din toate cetăţile lui Iuda înălţimile şi stâlpii închinaţi 
soarelui. Și împărăţia a avut pace sub el.” 2 Cronici 14: 2 -5…. 

„În străduinţele sale de a conduce cu înţelepciune, Iosafat a 
căutat să-şi convingă supuşii să ia atitudine categorică împotriva 
practicilor idolatre. Mulţi dintre oamenii din ţinutul lui aduceau “şi 
tămâie pe înălţimi.” 1 Regi 22:43. Împăratul n-a distrus dintr-o dată 
aceste altare, dar de la început a încercat să păzească pe Iuda de 
păcatele care caracterizau împărăţia din nord sub domnia lui Ahab, 
cu care a fost contemporan timp de mai mulţi ani. Iosafat era 
credincios lui Dumnezeu.... Datorită credincioşiei sale, Domnul a 
fost cu el şi “a întărit domnia în mâinile lui Iosafat.” 2 Cronici 
17:3-5.” –Profeti şi Regi, p. 110,190,191. 

 

2.  După un timp de apostazie sub diverși monarhi, care regi ai 
lui Iuda sunt menționați ca fiind credincioși lui Dumnezeu? 
2 Regi 12:1,2, 14:1,3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Cortul întâlnirii, ca şi templul de mai târziu, a fost construit în 
întregime numai din daruri de bună voie, iar pentru ca să se acopere 
diferitele cheltuieli şi reparaţiile, Moise rânduise ca, ori de câte ori 
se făcea numărătoarea poporului, fiecare să contribuie cu o jumătate 
de siclu pentru slujba sanctuarului. Pe timpul lui Neemia, se aduna 
în fiecare an o astfel de contribuţie pentru acelaşi scop...Din timp în 
timp, se aduceau lui Dumnezeu jertfe pentru păcat şi jertfe de 
mulţumire; îndeosebi jertfele aduse la sărbătorile anuale erau 
numeroase. Și dăruirea cea mai generoasă era făcută pentru săraci.” 
–Patriarhi și Profeți, p. 526. 

 

3.  Cine a fost un alt descendent al lui David care are un raport 
bun în Scripturi? 2 Regi 15:1,3.  
………………………………………………………………………………………………  
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„Domnia cea lungă a lui Ozia (cunoscut sub numele de Azaria) 
în ţara lui Iuda şi Beniamin a fost caracterizată printr-o prosperitate 
mai mare decât aceea a oricărui alt conducător de la moartea lui 
Solomon, cu aproape două secole mai înainte. Timp de mulţi ani, 
împăratul a condus cu modestie. Sub binecuvântarea cerului, oştile 
lui au recâştigat multe din teritoriile care fuseseră pierdute în anii de 
mai înainte. Cetăţile au fost reclădite şi fortificate, iar poziţia 
naţiunii printre popoarele din jur a fost mult întărită. Comerţul a 
reînviat şi bogăţiile popoarelor se scurgeau spre Ierusalim. Numele 
lui Ozia “s-a întins până departe, căci ...a ajuns foarte puternic.” 
2 Cronici 26:15. 

„Această prosperitate exterioară, însă, n-a fost însoţită de o 
reînviorare a puterii spirituale. Slujbele templului continuau ca şi în 
anii de mai înainte, iar mulţimile se adunau să se închine 
Dumnezeului celui viu; dar mândria şi formalismul au luat treptat 
locul umilinţei şi al sincerităţii. Despre Ozia însuşi stă scris: “Când 
a ajuns puternic, inima i se înălţase şi l-a dus la pieire. A păcătuit 
împotriva Domnului, Dumnezeului său.” Versetul 16.” –Profeti şi 
Regi, p. 303,304. 

 
Curăția spirituală și reforma 
4.  Ce rege a întrecut conducerea anterioară și a fost renumit 
pentru integritatea lui în a respecta voia Domnului? 2 Regi 
18:1,3, 5 -7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În contrast izbitor cu conducerea nesăbuită a lui Ahaz, a fost 
reforma îndeplinită în timpul domniei prospere a fiului său. Ezechia 
a venit la tron hotărât să facă tot ce-i stă în putere pentru a salva pe 
Iuda de soarta de care avusese parte împărăţia din nord. Soliile 
proorocilor nu ofereau nici o încurajare pentru jumătăţile de măsură. 
Numai prin cea mai hotărâtă reformă puteau fi evitate judecăţile 
ameninţătoare. 

„În situaţii de criză Ezechia s-a dovedit a fi un bărbat al ocaziei. 
Abia a venit la tron că a şi început să plănuiască şi să aducă la 
îndeplinire. Mai întâi şi-a îndreptat atenţia spre restaurarea slujbelor 
templului, atâta vreme neglijate; şi în această lucrare a solicitat 
colaborarea unei grupe de preoţi şi leviţi care rămăseseră credincioşi 
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chemării lor sfinte. Încrezător în sprijinul lor loial a vorbit cu ei 
deschis cu privire la dorinţa lui de a institui reforme imediate şi larg 
cuprinzătoare.” –Profeți și Regi, p. 331. 

 
5.  După apostazia unui număr de regi, pe cine a binecuvântat 
Domnul pentru încurajarea unei reforme temeinice în Iuda, 
regatul de sud? 2 Regi 22:1, 2; 23:3, 4.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Odată cu venirea la tron a lui, care avea să domnească timp de 
treizeci şi unu de ani, aceia care îşi păstraseră curăţia credinţei, au 
început să spere că drumul decadent al împărăţiei a fost oprit: că 
noul împărat, cu toate că avea numai opt ani, se temea de Domnul 
şi, încă de la început, “a făcut ce era bine înaintea Domnului şi a 
umblat în calea lui David, tatăl lui, şi nu s-a abătut nici la dreapta, 
nici la stânga.” 2 Regi 22:2. Născut dintr-un împărat nelegiuit, 
asaltat de ispitele de a merge pe urmele tatălui său dar cu ajutorul 
celor câţiva slujitori care-l încurajau în direcţia cea bună, a putut 
rămâne credincios Dumnezeului lui Israel. Avertizat de rătăcirile 
generaţiilor trecute, a ales să îndeplinească dreptatea, în loc să 
coboare în adâncimea păcatului şi a degradării unde căzuseră tatăl şi 
bunicul lui.”El nu s-a abătut nici la dreapta nici la stânga”. Ca unul 
care avea să ocupe un loc de încredere, s-a hotărât să asculte de 
îndrumarea care fusese dată pentru călăuzirea conducătorilor lui 
Israel, şi ascultarea lui a făcut posibil ca Dumnezeu să-l folosească 
drept vas de cinste.” –Profeți și Regi, p. 384. 

 
Căderea lui Iuda 
6.  Deși regatul lui Iuda a supraviețuit o perioadă de timp după 
cel a lui Israel, a învățat poporul și ultimii regi lecția dată de 
Domnul prin regatul de nord? Ce s-a întâmplat pe vremea lui 
Zedechia, ultimul rege din regatul de sud? 2 Cronici 
36:11,12,17,18.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Copiii lui Israel au fost duși prizonieri în Babilon deoarece s-au 
depărtat de Dumnezeu și nu au mai păzit principiile care le fuseseră 
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date pentru a-i păstra curați de metodele și practicile neamurilor 
care îl dezonorau pe Dumnezeu. Domnul nu a putut să le dea 
prosperitate, nu putea îndeplini Legământul Lui cu ei în timp ce ei 
erau necredincioși principiilor Lui, date lor să le păstreze cu zel. 
Prin spiritul și acțiunile lor, ei au denaturat caracterul Său, iar El a 
permis să fie luați robi. Din cauza despărțirii lor de El, au fost 
smeriți. El i-a lăsat în proprile lor căi și cel nevinovat a suferit 
împreună cu cel vinovat.” –(Review and Herald, May 2, 1899) 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1040. 

 
7.  Ce s-a încheiat cu căderea lui Iuda ca descendență directă a 
Regelui David? Cu toate acestea, ce speranță și plan glorios a 
promis Dumnezeu pentru viitor? Ieremia 13:18. Plângerile lui 
Ieremia 5:16. Ieremia 33:15-17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Zedechia a fost instruit cu credincioșie, prin profetul Ieremia, 
cum se putea feri de dezastrul care urma să vină cu siguranță peste 
el dacă nu își schimba cursul și nu îi slujea Domnului. Dar dezastrul 
a venit, deoarece nu a vrut ca, prin ascultare, să se pună sub 
protecția lui Dumnezeu. Cu ochii scoși, a fost dus în lanțuri în 
captivitate la Babilon. 

„Ce avertizare tristă și îngrozitoare este aceasta pentru cei care se 
împotrivesc mustrării și care nu se umilesc în pocăință, ca 
Dumnezeu să-i poată salva!" –(Letter 281, 1905) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1040. 

„Anii întunecaţi ai distrugerii şi morţii care marcau sfârşitul 
împărăţiei lui Iuda ar fi adus la disperare inima cea mai tare, dacă n-
ar fi fost încurajările din declaraţiile profetice ale solilor lui 
Dumnezeu. Prin Ieremia, la Ierusalim, prin Daniel la curtea 
Babilonului, prin Ezechiel pe malurile Chebarului, Domnul, în mila 
Sa, a prezentat în mod clar scopul Său veşnic şi a dat asigurări cu 
privire la bunăvoinţa Sa de a împlini faţă de poporul Său ales 
făgăduinţele raportate în scrierile lui Moise. Ceea ce El spusese că 
va face pentru aceia care l se vor dovedi credincioşi Lui, El va 
împlini cu siguranţă.”Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi dăinuieşte 
în veac.” 1 Petru 1:23.” –Profeți și Regi, p. 464. 
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Pentru studiu suplimentar 
2 Cronici 21:7 
–Tragedia veacurilor, p. 19.  
Profeți și Regi, p. 113.  

 
"...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 
le-a trimis solii de încurajare, declarând că El îi va elibera din 
captivitate şi îi va readuce în graţia Sa.” – 5T, p. 468. 

 
*** 

 



Lecţiunile Şcolii de Sabat 50 

RAPORTUL MISIONAR 
AL ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE DIN 

AFRICA DE NORD 
A se citi în Sabatul din 23 februarie 2019 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  
Sabatul din 2 martie 2019.  

 

„După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată pe care nu 
putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din 
orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu 
ramuri de finic în mâni; Apocalipsa 7:9 

„Printre locuitorii pământului, răspândiți în fiecare țară, sunt cei 
care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Ca stelele din cer, 
care apar numai noaptea, acești credincioși vor străluci când 
întunericul va acoperi pământul și negură mare popoarele. În țările 
păgâne din Africa, în țările catolice din Europa si America de Sud, 
în China, în India, în insulele mărilor și în toate colțurile întunecate 
ale pământului, Dumnezeu are o rezervă a celor aleși care vor 
străluci în mijlocul întunericului, dezvăluind în mod clar lumii 
apostaziate puterea transformare a ascultării de Legea Lui.” –Fii și 
Fiice ale lui Dumnezeu, p. 363. 

Lucrarea Misionară progresează în Africa. De când Solia 
reformațiunii a intrat prima dată pe acest continent, am văzut cum 
Dumnezeu a deschis uși înaintea solilor Lui pentru a duce lumina în 
colțurile întunecoase din Africa. Lucrarea a început în Africa de 
Sud pe la sfârșitul anilor 1920. Primele țări care au primi Solia 
reformațiunii au fost Zimbabwe și Africa de Sud. Unii frați au 
început să lucreze în Africa de Sud și aceasta a avansat în Africa 
Centrală. 

Prin harul lui Dumnezeu, solia a intrat și în Africa de Est în anii 
1970; prima țară care a primit solia a fost Tanzania. De atunci 
lucrarea s-a răspândit în aproape fiecare țară din Africa de Est. De 
acolo a avansat în Africa de Vest. Dacă te vei uita la o hartă, vei 
vedea că lucrarea și solia a luminat multe persoane în sud, centru, 
estul și vestul Africii. Cu toate acestea, misionarii nu se pot odihni 
și spune: "Ne-am făcut munca noastră," pentru că unele locuri nu au 
fost încă atinse. 
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Dacă privești la cealaltă parte a continentului - Africa de Nord - 
vei vedea că un nor gros de întuneric plutește încă peste Libia, 
Egipt, Ciad, Algeria, Niger, Tunisia și Maroc. Religiile majoritare 
ce domină în aceste țări sunt Islamul, Catolicismul și unu la sută 
alte religii. De asemenea, limbile dominante sunt franceza și araba. 

Este o dorință și în planurile Diviziunii Africane și a Conferinței 
Generale de a intra în această zonă a Africii. Poate nu va fi ușor să 
intrăm în aceste țări, dar cu ajutorul Domnului este posibil. Există 
multe persoane care sunt în căutarea adevăratei credințe. Unele 
dintre acestea au rude și prieteni în țările menționate adineauri, 
inclusiv Burkina Faso, Mali și Senegal. Deci, plănuim să instruim 
persoane din aceste locuri pentru a intra și răspândi Solia 
Reformațiunii. O altă metodă eficientă este de a deschide clinici 
naturopate oriunde este posibil. Acest lucru face posibil să ajungem 
la mulţi oameni într-o perioadă scurtă de timp. 

Prin urmare, Diviziunea Africană și Conferința Generală 
apelează la frații din lumea întreagă pentru a sprijini lucrarea din 
această parte a Africii prin donații, astfel încât lucrarea să poată fi 
începută rapid. 

Domnul să vă atingă inimile pentru a da cu prisosință pentru 
acest proiect. Pe măsură ce ne dăm mâinile pentru a extinde solia 
Evangheliei, ne vom da seama că împreună îndeplinim marea 
însărcinare pe care a dat-o Domnul la despărțirea de ucenici. 

În vremurile străvechiului Israel, Dumnezeu a făcut un apel prin 
Moise pentru sprijinul poporului în a construi sanctuarul. Care a 
fost rezultatul? „Toţi copiii lui Israel, bărbaţi şi femei, pe care-i 
trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au 
adus Domnului daruri de bună voie. „Moise a pus să strige în tabără 
ca nimeni, fie bărbat fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru 
Sfântul locaş. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. 
Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau 
făcute, ba încă mai şi trecea.” Exodul 35: 29; 36:6,7. 

Darurile voastre generoase vor ajuta încheierii iluminării a toată 
Africa prin sprijinirea misionarilor să intre în zonele întunecate care 
așteaptă solia. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și darurile voastre. 
Aleluia! 

–Alfred Ngwenya - Președintele Diviziunii Africa 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru  
ţările în curs de dezvoltare din Africa de Nord 

Darurile tale să reflecte dragostea abundentă  
pe care ai primit-o din cer! 

9.  
Sabatul din 2 martie 2019 

PROFEŢII PRIVIND ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU 
 
„Un studiu atent al desfăşurării planului lui Dumnezeu în istoria 

popoarelor şi în descoperirea lucrurilor viitoare ne va ajuta să 
apreciem la adevărata valoare cele văzute şi cele nevăzute şi să 
învăţăm care este scopul adevărat al vieţii. Astfel, văzând lucrurile 
prezente în lumina veşniciei, putem, asemenea lui Daniel şi 
tovarăşilor lui să trăim pentru ceea ce este adevărat, nobil şi 
dăinuitor. Și învăţând în viaţa aceasta principiile Împărăţiei 
Domnului şi Mântuitorului nostru, acea împărăţie binecuvântată, 
care va dăinui din veşnicie în veşnicie, putem fi pregătiţi ca la 
venirea Sa să intrăm împreună cu El în stăpânirea ei.” –Profeți și 
Regi, p. 548. 

 
Sceptrul va rămâne la tribul lui Iuda 
1.  Ce a declarat patriarhul Iacov când și-a binecuvântat copiii? 
Cum a fost întărită aceasta de o altă profeție dată în timpul 
călătoriei prin pustie, două sute de ani mai târziu? Geneza 
49:10. Numeri 24: 17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Nădejdea lui Israel era întrupată în făgăduința făcută la vremea 
chemării lui Avraam, și după aceea repetată iar și iar urmașilor 
lui...Și când, în cele din urmă, Mântuitorul Însuși a umblat și a 
vorbit printre fiii oamenilor, El a dat, iudeilor mărturie despre 
nădejdea strălucitã a patriarhului în eliberare, prin venirea unui 
Răscumpărător.”Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să 
vadă ziua,Mea”, spunea Isus, “a văzut-o și s-a bucurat.” Ioan 8:56. 

„Aceeași nădejde binecuvântată a fost prefigurată în 
binecuvântarea rostită de patriarhul muribund, Iacov, asupra fiului 
său Iuda.” –Profeti şi Regi, p. 683,684. 
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„Profeţia lui Balaam glăsuia astfel: “O stea răsare din Iacov. Un 
toiag de cârmuire se ridică din Israel.” Numeri 24: 17. Să fi fost 
această stea neobişnuită trimisă ca un prevestitor al Celui Făgăduit? 
Magii au întâmpinat cu bucurie lumina adevărului trimis din cer; 
acum, ea se revărsa asupra lor în raze tot mai strălucitoare. Prin 
vise, au fost îndrumaţi să meargă să-L caute pe Prinţul nou-născut.” 
–Hristos Lumina Lumii, p. 60. 

 
2.  Ce profeție minunată a proclamat Domnul privind regatul 
lui David? 2 Samuel 7:14,16. 1 Cronici 17:14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„...Învățătorii națiunii iudaice susțineau că îi învață pe copii și 
tineri să înțeleagă curăția și desăvârșirea legilor acelei împărății care 
trebuia să rămână veșnic…” –Principiile fundamentale ale educaţiei 
creştine, p. 397,398. 

„În răspunsul dat mamei Sale, Isus dovedea pentru prima dată că 
ştia care este adevărata relaţie dintre El şi Dumnezeu. Înainte de 
naşterea Sa, îngerul îi spusese Mariei: “El va fi mare şi va fi chemat 
Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de 
domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în 
veci.” Luca 1:32, 33.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 81, 82. 

„El (Pavel) a început prin a face un istoric al felului în care Se 
purtase Domnul cu iudeii din vremea eliberării lor din robia 
egipteană şi cum fusese făgăduit un Mântuitor din seminţia lui 
David… Astfel, cu putere, el a predicat pe Isus ca Mântuitor al 
oamenilor, Mesia Cel profetizat.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 
170. 

 
Un tron veșnic 
3.  În prezentarea soliei despre ridicarea seminției lui David și a 
sanctuarului, la ce regat s-au referit proorocii Ieremia și Amos? 
Ieremia 23:5. Amos 9:11.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Ieremia, de asemenea, a dat mărturie despre venirea 
Răcumpărătorului ca Prinţ din casa lui David: “Iată vin zile, zice 
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Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va 
împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în 
ţară. În vremea lui, Iuda va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în 
locuinţa lui; şi iată numele pe care I-l voi da: ‘Domnul, 
Neaprihănira noastră!’” Şi iarăşi: “Aşa vorbeşte Domnul: ‘David nu 
va fi lipsit niciodată de un urmaş, care să stea pe scaunul de domnie 
al casei lui Israel. Nici preoţii şi Leviţii, nu vor fi lipsiţi niciodată 
înaintea Mea de urmaşi care să aducă arderi de tot, să ardă tămâie 
împreună cu darurile de mâncare, şi să aducă jertfe în toate zilele!’ 
Ieremia 23:5, 6; 33:17, 18.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 223. 

 
4.  Ce caracteristici va avea regatul la care se referă Psalmii 
când anunță tronul Fiului lui Dumnezeu? Psalmi 2:6,7; 45:6,7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Crucea lui Hristos va fi știința și cântecul mântuiților în toată 
veșnicia. În Hristos cel slăvit Îl vor vedea pe Hristos cel răstignit. 
Niciodată nu se va uita că El, a cărui putere a creat și susținut lumile 
nenumărate prin vastele domenii ale spațiului, iubitul Fiu al lui 
Dumnezeu, Maiestatea cerului, El, pe care heruvimii și serafimii 
strălucitori se bucurau să-L adore, S-a umilit pentru a ridica 
omenirea căzută; ca să poarte vinovăția și rușinea păcatului și 
ascunderea feței Tatălui, până când chinurile unei lumi pierdute I-au 
sfâșiat inima și I-au zdrobit viața pe crucea de pe Calvar. Faptul că 
Făcătorul tuturor lumilor, Arbitrul tuturor destinelor, a trebuit să 
părăsească slava și să Se umilească din dragoste pentru om va 
provoca totdeauna uimirea și admirația Universului. Când popoarele 
răscumpărate Îl privesc pe Mântuitorul lor și văd slava veșnică a 
Tatălui strălucind pe fața Sa; când privesc tronul Său, care este din 
veci și ține până în veci și știu că Împărăția Sa nu va avea sfârșit, 
izbucnesc în cântarea răpitoare: “Vrednic, vrednic este Mielul care a 
fost junghiat și ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele Său 
prețios!” –Tragedia veacurilor, p. 651, 652. 

 
Prințul păcii cel veșnic 
5.  Potrivit profețiilor lui Isaia, care sunt unele caracteristici 
speciale ale împărăției Fiului? Isaia 9:6,7; 11:1,2,5.  
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Hristos este “Prinţul păcii” (Isaia 9, 6), iar misiunea Lui este de 
a restabili pacea pe pământ şi în ceruri, pacea pe care păcatul a 
nimicit-o. ‘, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem 
pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” Romani 5:1. 
Oricine consimte să renunţe la păcat şi îşi deschide inima în faţa 
iubirii lui Hristos, se face părtaş al acestei păci cereşti.” - Cugetări 
de pe Muntele Fericirilor, pag. 27. 

„Suveranul Universului nu a fost singur în lucrarea Sa de 
binefacere. El a avut un tovarăş, un conlucrător, care putea aprecia 
planurile Sale şi putea fi părtaş bucuriei Sale de a da fericire 
fiinţelor create de El.”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu 
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu 
Dumnezeu.” Ioan 1:1, 2. Hristos, Cuvântul, singurul Fiu al lui 
Dumnezeu era una cu veşnicul Tată - una în natură, în caracter şi în 
scop - singura Fiinţă care putea intra în toate sfaturile şi planurile lui 
Dumnezeu.”Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Isaia 9:6.” –Patriarhi și 
Profeți, p. 34. 

 
6.  Ce alte trăsături minunate identifică împărăția lui 
Dumnezeu? Mica 5:2. Zaharia 9:9,10.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„La prima venire a lui Hristos, preoții și cărturarii din Cetatea 
Sfântă, cărora le-au fost încredințate revelațiile lui Dumnezeu, ar fi 
putut discerne semnele timpului și ar fi putut vesti venirea Celui 
Făgăduit. Astfel, profeția lui Mica arătase locul nașterii Sale; Daniel 
specificase timpul venirii Lui. Mica 5:2; Daniel 9:25.” –Tragedia 
veacurilor, p. 313. 

„Copiii mai ales îi întreceau pe toţi în voie bună… Templul suna 
şi răsuna de strigătele lor: “Binecuvântat este cel ce vine în Numele 
Domnului!” “Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi 
biruitor.” Psalmi 118:26; Zaharia 9:9.” “Osana, Fiul lui David!” –
Hristos Lumina Lumii, p. 592. 
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"Regatele pământești împărățesc prin ridicarea forței fizice. Dar 
în împărăția lui Hristos orice armă omenească, orice instrument de 
constrângere trebuie eliminat. Această împărăție trebuie să fie 
întărită pentru ridicarea și înnobilarea omenirii căzute.” –Review 
and Herald, 4 decembrie 1900 

 
7.  În armonie cu lumina dată profetului Daniel, când va avea 
loc înființarea Împărăției lui Dumnezeu? Ce înseamnă această 
promisiune pentru cei care trăiesc în timpul sfârșitului? Daniel 
2:44; 7:13,14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Cuvintele rostite de Iacov înainte de a muri i-au umplut de 
nădejde: “Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul 
de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Silo”. Geneza 49:10. 
Puterea slăbită a lui Israel dovedea că venirea lui Mesia era aproape. 
Profeţia lui Daniel descria gloria domniei Sale peste o împărăţie 
care trebuia să urmeze după toate împărăţiile pământeşti; şi profetul 
spunea: “Ea însăşi va dăinui veşnic.” Daniel 2:44. În timp ce puţini 
înţelegeau natura misiunii lui Hristos, exista o nădejde larg 
răspândită că va veni un prinţ puternic, care avea să-şi stabilească 
împărăţia în Israel şi să fie eliberatorul naţiunilor. –Hristos Lumina 
Lumii, p. 34. 

 
Pentru studiu suplimentar 

Experienţe şi Viziuni, p. 244. 
"Viața aceasta este o școală de formare, unde urmează să fim 

transformați, rafinați și făcuți corespunzători societății sfinților din 
împărăția lui Dumnezeu, cu care ne așteptăm să trăim în secolele 
veșniciei. Lăsați neprihănirea lui Hristos, dreptatea Legii lui 
Dumnezeu să fie standardul, iar rugăciunea creștinului să fie: 
‘Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh 
nou şi statornic!’ Lumea va cultiva sufletul în fiecare zi cu excepția 
cazului în care se bazează pe sângele curățitor. Fiecare gând trebuie 
adus în supunere lui Hristos; fiecare cuvânt mânios să fie lăsat 
nerostit. Nu trebuie să existe mijloace necinstite; egoismul sau 
neglijența este o deviație de la dreptate. Legea lui Dumnezeu 
trebuie să fie regula în toate tranzacțiile de afaceri. Acest lucru va 
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duce la plata datoriilor, astfel încât caracterul lui Dumnezeu să 
poată fi corect reprezentat. Cu adevărat "poruncile Tale însă sunt 
fără margini" atingâ 

nd fiecare gând și faptă din viață.” –Bible Echo, July 29, 1895. 
„Această nădejde a răscumpărării, prin venirea Fiului lui 

Dumnezeu, ca Mântuitor și Împărat, nu s-a stins niciodată în inimile 
oamenilor. De la început, au fost unii a căror credință a trecut 
dincolo de umbrele prezentului la realitățile viitorului. Adam, Set, 
Enoh, Metusalah, Noe, Sem, Avraam, lsaac, și Iacov prin aceștia și 
prin alți bărbați venerabili, Domnul a păstrat descoperirile prețioase 
ale voinței Sale și, în felul acesta, copiilor lui Israel, poporului ales 
prin care urma să fie dat lumii Mesia cel făgăduit, Dumnezeu le-a 
dat cunoașterea cerințelor Legii Sale și a mântuirii care avea să fie 
realizată prin jertfa ispășitoare a Fiului Său iubit.” –Profeti şi Regi, 
p. 682,683. 

 
* * * 

 
 

10.  
Sabatul din 9 martie 2019 

VESTIREA ÎMPĂRĂŢIEI CERULUI 
 
„Ioan și-a vestit solia fără argumente meșteșugit aranjate sau 

teorii meșteșugit ticluite. Impunător și neclintit, totuși plin de 
nădejde, glasul său se auzea din pustie: 'Pocăiţi-vă, căci Împărăţia 
cerurilor este aproape. ’ Matei 3:2. El a mișcat poporul cu o putere 
nouă, neobișnuită. Întreaga națiune a fost zguduită. Mulțimi se 
îngrămădeau în pustie.” –8T, p. 332. 

 
Solia 
1.  Ce solie tulburătoare a prezent oamenilor Ioan Botezătorul 
când a pregătit calea pentru venirea lui Mesia? Mai târziu, ce 
vești bune le-a spus Domnul Isus să propovăduiască când Și-a 
trimis ucenicii? Matei 3:1,2; 10:6,7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„O lucrare similară ca aceea făcută de Ioan trebuie făcută în 
aceste ultime zile. Domnul dă solii poporului Său prin instrumentele 
alese de El, prin care dorește ca toți să ia seama la mustrările și 
avertismentele pe care le trimite. Solia de pregătire a slujirii publice 
a lui Hristos a fost: Pocăiți-vă, vameși și păcătoși; pocăiți-vă farisei 
și saduchei "căci Împărăţia cerurilor este aproape. '… Ca oameni 
care cred în curânda venire al lui Hristos, avem o solie hotărâtă de 
purtat: 'pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău!"" –(The 
Southern Work, March 21, 1905) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 4, p. 1184. 

 
2.  Ce solie a proclamat Isus de la începutul slujirii Sale în 
Iudea și în toată țara? La ce se așteptau oamenii și ucenicii cu 
privire la aceasta? Matei 4:17. Marcu 1:14, 15.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În Iudea se vestise de prima dată venirea Împărăției și acolo se 
adresase chemarea la pocăință… 

„Lucrarea Sa a continuat aici câteva luni, înainte de a se fi ținut 
Predica de pe Munte. „Solia pe care El o vestise prin ţară, 
“Împărăţia cerurilor este la uşi” (Matei 4:17. ), reţinuse atenţia 
tuturor categoriilor de oameni şi aprinsese şi mai mult flacăra 
nădejdilor lor ambiţioase. Vestea despre noul Învăţător se 
răspândise până dincolo de hotarele Palestinei şi, cu toată atitudinea 
mai marilor, multă lume era cuprinsă de simţământul că Acesta ar 
putea fi Eliberatorul făgăduit. Mulţimi nenumărate se îmbulzeau pe 
urmele lui Isus şi însufleţirea poporului creştea tot mai mult. 

„...Unii dintre ucenici veniseră alături de El, la începutul lucrării 
Sale, și aproape toți doisprezece se legaseră ca membri ai familiei 
lui Isus. Dar chiar și ei, amăgiți de învățătura rabinilor, împărtășeau 
așteptarea generală a unui împărat pământesc.” –Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, pp. 2,3. 
 
Natura Împărăției lui Dumnezeu 
3.  Ce a explicat Isus despre natura împărăției Sale? Este acesta 
în vreun fel asemănătoare cu a regatelor pământești? Marcu 
4:30, 31.  
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În mulțimea care asculta cuvintele Domnului Hristos, se aflau 
mulți farisei. Aceștia observau cu dispreț cât de puțini dintre 
ascultătorii Domnului îl recunoșteau ca Mesia. Ei se întrebau 
singuri, cum era posibil ca acest învățător modest să poată ridica 
poporul Israel la o împărăție universală. Lipsit de bogăție, putere 
sau onoare, cum avea să stabilească El noua împărăție? Domnul 
Hristos, care le citea gândurile, le răspunse: 

„„Cu ce vom asemăna Împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă 
o vom înfățișa?” În organizațiile statale din vremea Sa, nu era nimic 
care i-ar fi putut servi ca model. Nici o societate civilă nu i-ar fi 
putut sluji ca pildă. Ea “se aseamănă cu un grăunte de muștar”, a 
spus Domnul Hristos, “care, când este semănat în pământ, este cea 
mai mică dintre toate semințele de pe pământ; dar, după ce a fost 
semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face 
ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra 
lui.” Marcu 4:30-32.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 76. 

 
4.  Este împărăția sa temporară, cu monarhi, conducători și 
supuși? Luca 22:25,26,29.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Chiar înainte de a-i părăsi pe ucenicii Săi, Hristos le-a arătat în 
mod clar care este natura Împărăţiei Sale. Le-a readus în minte ceea 
ce le spusese mai înainte despre ea. Le-a declarat că scopul Lui nu 
era acela de a întemeia în lumea aceasta o împărăţie trecătoare. El 
nu trebuia să domnească pe tronul lui David ca un împărat 
pământesc.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 30. 

 
Împărăția este aici 
5.  Ce lucrare și învățătură a lui Isus între oameni a descoperit 
că în slujirea Sa, împărăția lui Dumnezeu era deja prezentă și 
activă? Matei 12:28. Luca 11:20.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când Mesia cel făgăduit era gata să se arate, solia 
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înainte-mergătorului lui Hristos era: Pocăiți-vă, vameși și păcătoși; 
pocăiți-vă farisei și saduchei "căci Împărăţia cerurilor este aproape.' 
Matei 3:2.” –Profeți și Regi, p. 715. 

„Împărăţia lui Dumnezeu nu constă în lucrurile exterioare. Ea 
vine prin blândețea inspirației Cuvântului Său, prin lucrarea 
lăuntrică a Duhului Său, prin comuniunea sufletului cu El care este 
viața lui. Cea mai mare manifestare a puterii ei se vede în natura 
omenească adusă la desăvârșirea de caracter a Domnului Hristos.” – 
7T, p. 143. 

 
6.  Ce altceva a arătat că împărăția harului era deja prezentă? 
Luca 16:16. Matei 11:12. Luca 17:21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Împărăția lui Dumnezeu începe în inimă. Nu căuta manifestări 
ale puterii pământești, care să arate venirea ei.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 506. 

„Vă întreb: Este Împărăția lui Dumnezeu în inima voastră? 
Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie niște oameni de acțiune, 
întotdeauna pregătiți, întotdeauna la dispoziția lui Isus Hristos. Vine 
timpul când, pentru o clipă, putem să stăm pe un teren sigur, iar în 
clipa următoare, să simțim că ne fuge pământul de sub picioare. 
Cutremurele vor avea loc acolo unde ne așteptăm mai puțin.” - 
Slujitorii evangheliei, p. 421. 

 
Împărăția slavei este în viitor 
7.  În același timp, ce a învățat Domnul despre venirea 
împărăției slavei? Matei 6:10; 8:11. Luca 22:16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Nu vestiseră ei cu puţin timp mai înainte, pretutindeni: 
“Împărăţia cerului s-a apropiat?” Nu făgăduise chiar Hristos că 
mulţi vor şedea cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia lui 
Dumnezeu? Nu făgăduise El tuturor celor ce renunţaseră la ceva 
pentru Numele Lui că urmau să primească însutit în viaţa aceasta şi 
că vor avea parte de Împărăţia Sa? Și nu dăduse El celor 
doisprezece făgăduinţa deosebită că vor avea un loc de mare cinste 
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în Împărăţia Sa - că aveau să stea pe tronuri şi să judece cele 
douăsprezece seminţii ale lui Israel? Chiar şiacum spusese că toate 
lucrurile scrise în profeţii cu privire la El aveau să se împlinească. 
Și nu au profetizat proorocii despre slava domniei lui Mesia?” –
Hristos Lumina Lumii, pp. 547, 548. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Solia de pregătire a slujirii publice a lui Hristos a fost: Pocăiți-
vă, vameși și păcătoși; pocăiți-vă farisei și saduchei "căci Împărăţia 
cerurilor este aproape. '… Matei 3:2. Solia noastră nu trebuie să fie: 
„Pace și liniște!” 1 Tesaloniceni 5:3. Ca oameni care cred în 
curânda venire al lui Hristos, avem o solie hotărâtă de purtat: 
'pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău!"" Amos 4:12. Trebuie 
să ridicăm stindardul și să vestim solia îngerului al treilea - 
poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” –Solii alese, vol. 2, p. 
150. 

 
* * * 

 
11.  
Sabatul din 16 martie 2019 

ÎMPĂRĂŢIA HARULUI ŞI ÎMPĂRĂŢIA SLAVEI 
 
„După cum solia primei veniri a lui Hristos vestea împărăţia 

harului Său, tot astfel solia celei de-a doua veniri a Lui vesteşte 
împărăţia slavei Sale. A doua solie, ca şi cea dintâi, se întemeiază 
pe profeţie… Mântuitorul a dat semne pentru venirea Lui şi El zice: 
“Când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia 
lui Dumnezeu este aproape.”” –Hristos Lumina Lumii, p. 234. 

 
Venirea împărăției 
1.  Ce profeție uimitoare a spus Domnul într-o zi cu privire la 
venirea împărăției lui Dumnezeu? Marcu 9:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Mântuitorul a văzut întristarea ucenicilor şi a dorit să le uşureze 
durerea prin asigurarea că n-a fost în zadar credinţa lor. Nu toţi, 
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chiar şi dintre cei doisprezece, puteau să primească descoperirea pe 
care El dorea să le-o facă. Numai cei trei, care aveau să fie martori 
la chinurile din Ghetsemani, au fost aleşi să fie cu El pe munte. 
Povara rugăciunii Sale era să li se dea o descoperirea slavei pe care 
o avusese la Tatăl înainte de a fi lumea, ca Împărăţia Sa să se 
descopere ochilor omeneşti şi ucenicii să fie întăriţi pentru a putea 
să o privească. El Se ruga ca ei să poată fi martorii unei manifestări 
a dumnezeirii Sale, care să-i mângâie în timpul supremei Sale 
agonii prin cunoaşterea faptului sigur că El este Fiul lui Dumnezeu 
şi că moartea Lui ruşinoasă este o parte a Planului de Mântuire.” –
Hristos Lumina Lumii, pp. 419, -421. 

 
2.  Cum trebuie înțeleasă această promisiune? Ce s-a întâmplat 
cu o săptămână mai târziu ca o confirmare a cuvintelor 
Mântuitorului? Descrie însemnătatea acestui eveniment. Marcu 
9:2,3. Luca 9:29. Matei 17:2.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
„Isus le spusese ucenicilor Săi că erau unii alături de El care nu 

vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu 
venind cu putere. Cu ocazia schimbării la față, această făgăduinţă s-
a împlinit. Faţa lui Isus s-a schimbat şi a strălucit ca soarele. 
Veşmântul Său era alb şi strălucitor. Moise era acolo pentru a-i 
reprezenta pe cei care vor fi înviaţi din morţi la cea de-a doua venire 
a lui Isus. Iar Ilie, care a fost ridicat la cer fără a vedea moartea, îi 
reprezenta pe cei care vor fi preschimbaţi la cea de-a doua venire a 
lui Hristos şi vor fi nemuritori, fiind luaţi la cer fără a vedea 
moartea. Ucenicii au privit cu uimire şi teamă splendoarea 
maiestăţii lui Isus şi norul care-i acoperea şi au auzit glasul lui 
Dumnezeu care spunea cu o măreţie înfricoşătoare:’ 'Acesta este 
Fiul Meu prea iubit: de El să ascultaţi!'” –Experienţe şi Viziuni, 164 

"Ucenicii, trezindu-se, privesc potopul de glorie care luminează 
muntele. În frică și uimire, ei privesc silueta radiantă a Maestrului 
lor.... Pe munte, împărăția viitoare a slavei a fost reprezentată în 
miniatură – Hristos Împăratul, Moise un reprezentant al sfinților 
înviați și Ilie al celor strămutați.” –Hristos Lumina Lumii, p. 421. 
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Opiniile oamenilor despre împărăție 
3.  Ce convingere au avut unii oameni care L-au urmat și au 
ascultat propovăduirea lui Isus? Mai târziu, ce idei greșite i-a 
afectat pe credincioșii din Tesalonic? Luca 19:11. 2 Tesaloniceni 
2:1-3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pavel știa că înaintea bisericii stătea un timp de mare primejdie. 
El știa că aceia în grija cărora fuseseră lăsate bisericile aveau de 
săvârșit o lucrare credincioasă și plină de râvnă; și el i-a scris lui 
Timotei: “Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui 
Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și pentru arătarea și 
Împărăția Sa: propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp 
și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și 
învățătura.” 2 Timotei 4:1, 2.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 
502, 503. 

 
4.  Ce parabolă le-a spus Isus pentru a-i ajuta să înțeleagă 
problema cu împărăția lui Dumnezeu și necesitatea de pregătire 
și a sforțării pentru aceasta? Luca 19:12,13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Când Maestrul S-a ridicat la cer, a lăsat fiecărui om din fiecare 
veac și din fiecare generație, lucrarea Sa și ne zice tuturor: 
"Ocupaţi-vă de acestea până vin.”” –Pastoral Ministry, p. 104. 

„Dumnezeu ne-a lăsat în grijă resursele Sale atâta timp cât este 
El plecat. Fiecare administrator are de îndeplinit o lucrare specială 
pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Nimeni nu este scutit. 
Domnul ne îndeamnă pe toți: “Puneți-i în negoț până mă voi 
întoarce.” Prin înțelepciunea Sa, ne-a dat îndrumări pentru 
întrebuințarea darurilor Sale. Talanți ca vorbirea, memoria, 
influența, averea trebuie să se înmulțească pentru slava lui 
Dumnezeu și pentru înaintarea împărăției Sale. El va binecuvânta 
folosirea corectă a darurilor Sale.” –Sfaturi despre Isprăvnicie, p. 
116. 

"Hristos spune: „Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.” Luca 
19:13. Mai pot fi doar câțiva ani până când istoria vieții noastre se 
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închide, iar noi trebuie să-i punem în negoţ până atunci.” –(Review 
and Herald, April 21, 1896) Last Day Events, p. 76. 

 
Împărăția harului și Împărăția slavei 
5.  Era împărăția proclamată de Isus o realitate prezentă sau 
viitore? Descrie cele două aspecte necesare pentru a înțelege 
cum funcționează împărăția Domnului. Evrei 4:16. Matei 12:28; 
19:28.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În Biblie, expresia “Împărăția lui Dumnezeu” este folosită 
pentru a desemna atât împărăția harului, cât și împărăția slavei. 
Împărăția harului este scoasă în evidență de Pavel în Epistola către 
Evrei. După ce arată spre Hristos, ca Mijlocitor plin de milă, care 
“este mișcat de simțul slăbiciunilor noastre”, apostolul spune: “Să 
ne apropiem cu încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare 
și să găsim har.” Evrei 4:15,16. Tronul harului reprezintă împărăția 
harului, deoarece existența unui tron implică existența unei 
împărății. În multe din parabolele Sale, Hristos întrebuințează 
expresia “împărăția cerurilor” pentru a descrie lucrarea harului divin 
asupra inimilor oamenilor. În felul acesta tronul slavei reprezintă 
împărăția slavei…” „În Biblie, expresia lui Dumnezeu” este folosită 
pentru a desemna atât împărăția harului, cât și împărăția slavei. –
Tragedia veacurilor, p. 346. 

 
6.  După Ioan Botezătorul și Isus, cine a fost responsabil de a 
propovădui vestea bună a apropierii Împărăției lui Dumnezeu? 
Când a început împărăția harului? Când a fost ratificată și 
decretată? Matei 10:7. Ioan 19:30.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Împărăția harului însă a fost instituită imediat după căderea 
omului,...Dar în realitate n-a fost întemeiată până la moartea lui 
Hristos. Chiar după intrarea în lucrarea Sa pământească, 
Mântuitorul … Se putea retrage de la jertfirea pe Calvar. În 
Ghetsemani, paharul de amărăciune a tremurat în mâna Sa. El putea 
chiar și atunci să-Și șteargă sudoarea de sânge de pe frunte și să lase 
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neamul omenesc vinovat să piară în nelegiuirea lui.... Dar când 
Mântuitorul Și-a dat viața și cu ultima suflare a strigat “S-a sfârșit”, 
atunci împlinirea Planului de Mântuire a fost asigurată. Făgăduința 
mântuirii făcută perechii păcătoase în Eden a fost ratificată. 
Împărăția harului, care până acum existase prin făgăduința lui 
Dumnezeu, a fost atunci întemeiată.” –Tragedia veacurilor, p. 347. 

 
7.  Când va fi stabilită Împărăția slavei? Cine va avea bucuria 
supremă de a face parte din ea? Matei 25:31-35.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Vestirea pe care o duseseră ucenicii în numele Domnului era 
corectă în toate amănuntele, iar evenimentele către care arătase ea 
aveau loc chiar atunci.”S-a împlinit vremea și Împărăția lui 
Dumnezeu este la uși”, fusese solia lor. La încheierea “vremii” - a 
celor șaizeci și nouă de săptămâni, din Daniel capitolul 9, care 
urmau să se întindă până la “Unsul”, Mesia - Hristos primise 
ungerea Duhului, după ce fusese botezat de Ioan în Iordan. Iar 
Împărăția lui Dumnezeu, despre care ei spuseseră că este la uși, 
fusese întemeiată prin moartea lui Hristos. Această împărăție nu era 
așa cum fuseseră ei învățați să creadă, o împărăție pământească. Nu 
era nici împărăția aceea veșnică, nemuritoare, care va fi întemeiată 
atunci când “domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor de 
sub cerul întreg, vor fi date poporului sfinților Celui Preaînalt”, acea 
împărăție veșnică în care “toate puterile Îl vor sluji și-L vor 
asculta”. Daniel 7:27…. 

„În felul acesta tronul slavei reprezintă împărăția slavei; și la 
această împărăție se face referire în cuvintele Mântuitorului: “Când 
va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe 
scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate 
înaintea Lui”. Matei 25:31, 32. Această împărăție este încă în viitor. 
Nu se va întemeia, până la a doua venire a lui Hristos.” -Tragedia 
veacurilor, p. 346, 347. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Împărăţia harului lui Dumnezeu se statorniceşte acum, când, zi 
după zi, inimi care au fost pline de păcat şi răzvrătire, se predau 
atotputerniciei iubirii Sale. Dar deplina statornicie a Împărăţiei 
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slavei Sale nu va avea loc până la a doua venirea a Domnului 
Hristos în această lume.”Domnia, stăpânirea şi puterea tuturor 
împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului 
sfinţilor Celui Prea Înalt.” Ei vor moşteni Împărăţia care le-a fost 
pregătită de la întemeierea lumii. Şi Domnul va lua asupra Sa 
puterea cea mare şi va domni.” –Review and Herald, November 14, 
1912. 

 
 

* * * 
 
 

12.  
Sabatul din 23 martie 2019 

SPIRITUALITATEA SI INTRAREA ÎN ÎMPĂRĂŢIE 
 
„Isus afirma că Împărăția pe care Hristos a venit să o stabilească 

pe pământ, nu poate fi înțeleasă dacă omul nu este născut din 
nou…. 

„Trebuie să existe o naștere din nou, o nouă minte prin lucrarea 
Duhului lui Dumnezeu, care curăță viața și înnobilează caracterul. 
Această legătură cu Dumnezeu pregătește omul pentru glorioasa 
Împărăție a cerului.” –Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 132. 

 
Statornicită în inimă 
1.  Ce au cerut într-o zi fariseii lui Isus? Ce le-a răspuns? Luca 
17:20.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Câţiva farisei au venit la Isus cu întrebarea: “Când va veni 
Împărăţia lui Dumnezeu?” Trecuseră mai mult de trei ani de când 
Ioan Botezătorul vestise cu sunet de trâmbiţă prin ţară solia: 
‘Împărăţia cerurilor este aproape. ’ Matei 3:2. Dar, până la data 
aceea, fariseii n-au văzut nici o dovadă despre întemeierea 
Împărăţiei. Mulţi dintre cei care îl respinseseră pe Ioan şi care se 
împotriveau lui Isus la orice pas lăsau să se înţeleagă că lucrarea Lui 
dăduse greş.” –Hristos Lumina Lumii, p. 506. 
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2.  Este tronul sau sediul Împărăției cerești stabilit în Ierusalim 
sau în alt loc geografic de pe pământ, cum își imaginau evreii? 
Unde este împărăția lui Dumnezeu? Luca 17:21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Isus a răspuns: “Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să 
izbească privirile. Nu se va zice: ‘Uite-o aici sau uite-o colo!’ Căci 
iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru”. Luca 17:21. 
„Împărăția lui Dumnezeu începe în inimă. Nu căuta manifestări ale 
puterii pământești, care să arate venirea ei…. 

„Împărăţia lui Dumnezeu nu constă în lucrurile exterioare. 
Evanghelia harului lui Dumnezeu, cu spiritul ei de lepădare de sine, 
nu poate să fie niciodată în armonie cu spiritul lumii. Cele două 
principii sunt în vrăjmăşie.”Omul firesc nu primeşte lucrurile 
Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le 
poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.” 1 Corinteni 
2:14.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 506, 509. 

 
3.  Ne putem imagina că Împărăția cerească este rezervată 
pentru unele caste speciale sau aristocrație? Galateni 3:26-29.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În felul acesta, Hristos căuta să-i înveţe pe ucenici adevărul că, 
în Împărăţia lui Dumnezeu, nu există graniţe, nici caste şi nici 
aristocraţie; că ei trebuie să meargă la toate neamurile, ducându-le 
solia iubirii unui Mântuitor. Dar de abia mai târziu ei au înţeles pe 
deplin că Dumnezeu “a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul 
singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite 
vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe 
Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este 
departe de fiecare dintre noi”. Faptele ap. 17:26, 27.” –Istoria 
Faptelor Apostolilor, p. 20. 

 
Dreptatea divină 
4.  Putem presupune că cineva va intra în Împărăția Domnului 
pe baza bunătății lui proprii? Doar care dreptate va intra 
acolo? Matei 5:20.  
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Oamenii îşi pot mărturisi credinţa în adevăr; dar, dacă acesta 
nu-i face sinceri, amabili, răbdători, îngăduitori şi cu un caracter 
ceresc, el este un blestem pentru ei şi, prin influenţa lor, este un 
blestem pentru lume. 

„Neprihănirea vestită de Hristos este conformarea inimii şi a 
vieţii faţă de voia lui Dumnezeu. Oamenii păcătoşi pot să devină 
drepţi numai dacă au credinţă în Dumnezeu şi dacă păstrează o vie 
legătură cu El. Atunci adevărata evlavie va înălţa gândurile şi va 
înnobila viaţa. Atunci formele exterioare ale religiei sunt în armonie 
cu curăţia creştină lăuntrică. Atunci ceremoniile cerute în slujba lui 
Dumnezeu nu sunt ritualuri fără rost ca ale fariseilor făţarnici.” –
Hristos Lumina Lumii, p. 310. 

 
5.  Ce altceva a învățat Domnul referitor la intrarea în 
Împărăția cerească? Ce experiență profundă vor avea toți cei 
care fac parte din locul acela sfânt? Ioan 3:3,5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Ați fost voi convertiți vreodată cu adevărat? Ați fost născuți din 
nou? Dacă nu, atunci este timpul să aveți acea experiență despre 
care a vorbit Domnul Hristos unuia din mai marii lui Israel.”Trebuie 
să te naști din nou”, i-a spus El.”Dacă un om nu se naște din nou, nu 
poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” Aceasta înseamnă că el nu 
poate discerne cerințele esențiale pentru a face parte din acea 
împărăție spirituală.”Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți 
din nou.” Ioan 3:3, 7. Dacă vă deschideți mintea ca să poată 
pătrunde Cuvântul lui Dumnezeu, fiind hotărâți să-l puneți în 
practică, atunci lumina va veni; căci Cuvântul dă pricepere omului 
de rând.” –Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 459. 

 
Spiritul divin  
6.  Cum va fi spiritul celor care primesc intrarea gratuită în 
Împărăția cerească? Ce înseamnă acest lucru? Matei 5:3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Despre cei săraci în duh, Isus zice: “A lor este Împărăția 
cerurilor.” Împărăția aceasta nu este, așa cum sperau ascultătorii lui 
Hristos, o stăpânire trecătoare și pământească. Hristos le deschidea 
oamenilor Împărăția spirituală a iubirii Sale, a harului Său, a 
dreptății Sale. Semnul domniei lui Mesia se distinge prin 
asemănarea cu Fiul omului. Supușii Săi sunt săraci în duh, blânzi, 
prigoniți pentru dreptate. Împărăţia cerurilor este a lor. Deși abia în 
fașă, se începe în ei o lucrare care îi va face să aibă parte “de 
moștenirea sfinților în lumină.” Coloseni 1:12. 

„Toți aceia care au un simțământ al marii lor sărăcii sufletești, 
care simt că nu au nimic bun în ei înșiși, pot afla neprihănire și tărie, 
privind la Isus… Noi nu suntem vrednici de iubirea lui Dumnezeu, 
dar Hristos, siguranța noastră, este vrednic, este cu totul în stare să-i 
mântuiască pe toți aceia care vin la El. Oricare ar fi fost starea din 
trecut, oricât de descurajatoare ar fi situațiile tale, dacă vei veni la 
Isus așa cum ești, slab, fără speranță și descurajat, milostivul nostru 
Mântuitor te va întâmpina încă de departe, te va cuprinde în brațele 
Sale iubitoare și te va îmbrăca cu mantia neprihănirii Lui.” –
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 8, 9. 

 
7.  Cum este confirmată această realitate în scrierile apostolice? 
Când vor fi porțile Împărăției mântuirii deschise larg? 2 Petru 
1:-11.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Condiția singurei alegeri mântuitoare este aici în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Trebuie să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce 
aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte. 2 Petru 1:4. 
Trebuie să adăugăm har după har, iar promisiunea este: "În adevăr, 
în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.”" –(Manuscript 57, 
1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1114. 

„Vă îndreptăm spre scara ce începe de pe pământ, ce ajunge până 
în orașul lui Dumnezeu. Puneți-vă picioarele pe scară. Lăsați-vă de 
păcate. Urcați pas cu pas și veți ajunge la Dumnezeu deasupra scării 
și la Sfânta Cetate a lui Dumnezeu .... 

„Când treptele succesive au fost urcate toate, când a fost adăugat 
har după har, harul deplin este dragostea perfectă a lui Dumnezeu - 
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dragoste supremă față de Dumnezeu și dragoste față de semenii 
noștri. Și apoi intrarea deplină în Împărăția lui Dumnezeu.” – Înalta 
noastră Chemare, p. 75. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„În Predica de pe Munte, El a căutat să îndrepte ce se stricase 
printr-o greşită educaţie şi să le dea ascultătorilor Săi o dreaptă 
concepţie despre Împărăţia şi despre caracterul Său. Dar El n-a 
atacat direct rătăcirile oamenilor...I-a învăţat lucruri nemărginit mai 
bune decât acelea pe care le cunoscuseră. Fără a combate ideile lor 
despre Împărăţia lui Dumnezeu, El le-a făcut cunoscute condiţiile 
intrării în această Împărăţie, lăsându-i pe ei să tragă concluziile 
privitoare la natura ei. Adevărurile pe care El le-a învăţat nu sunt de 
mai mică însemnătate pentru noi decât pentru mulţimea care-L 
urma pe Isus. Nu mai puţin ca ei, noi trebuie să învăţăm principiile 
fundamentale ale Împărăţiei lui Dumnezeu.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 299. 

 
* * * 
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13.  
Sabatul din 30 martie 2019 

CHEILE ÎMPĂRĂŢIEI 
 
„Expresia “cheile Împărăţiei cerurilor” se referă la cuvintele 

rostite de Hristos. Toate cuvintele din Sfânta Scriptură sunt ale Sale 
şi sunt cuprinse aici. Cuvintele acestea au putere să închidă şi să 
deschidă cerul. Ele fac cunoscute condiţiile în care oamenii sunt 
primiţi sau lepădaţi. În felul acesta, lucrarea acelora care vestesc 
Cuvântul lui Dumnezeu e un miros de viaţă spre viaţă sau de moarte 
spre moarte. Lucrarea lor aduce după sine rezultate veşnice.” –
Hristos Lumina Lumii, pp. 413, 414. 

 
Oracolele divine 
1.  Ce a fost dat lui Israel astfel încât să poată obține cunoștința 
și adevărul? Romani 2:17,18,20; 3:1,2. Deuteronom 4:8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Tot așa au fost lucrurile și cu Israel. Dumnezeu a ales sămânța 
lui Avraam. Cu braț puternic, El i-a eliberat din robia egipteană. El 
i-a făcut depozitarii adevărurilor sfinte, pentru binecuvântarea 
lumii. El le-a încredințat Cuvântul cel viu, pentru ca ei să poată 
transmite lumina și altora. Dar slujitorii Săi au folosit aceste daruri 
pentru a se îmbogăți și a se înălța pe ei înșiși.” –Parabolele 
Domnului Hristos, p. 369. 

„Apostolul [Pavel] se socotea “dator și Grecilor și Barbarilor”, la 
fel ca și iudeilor; dar el niciodată nu a pierdut din vedere avantaje 
certe de care dispuneau iudeii față de alții, “mai întâi de toate, prin 
faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu.” –
Istoria Faptelor Apostolilor, p. 380. 

 
2.  Cu toate acestea, ce cuvinte ale Domnului a vestit profetul 
Osea, având în vedere starea generală a oamenilor din acele 
zile? Osea 4:6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Cuvintele lui Dumnezeu adresate Israelului din vechime au o 
solemnă avertizare adresată Bisericii și conducătorilor ei de astăzi. 
Despre Israel, Domnul spunea: “Chiar dacă-i scriu toate poruncile 
Legii Mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin.” Osea 8:12. [Osea 
4:6 citat. ] –Parabolele Domnului Hristos, p. 306. 

"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 cunoștință”, era solia Sa 
către ei, prin Osea.”Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te voi lepăda 
...fiindcă ai lepădat Legea Dumnezeului tău.” Osea 4:6.” –Profeți și 
Regi, p. 297. 

 
Cheia cunostinței luată 
3.  Era mai bine pe vremea lui Isus? Ce au făcut în special 
conducătorii cu cheia cunoștinței? Luca 11:52. Marcu 6:34.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Ar trebui să aveți grijă în permiterea spiritului care îi controla 
pe evrei. Ei nu doreau să învețe de la Hristos, pentru că explicația 
Scripturilor făcută de El nu era în de acord cu ideile lor; prin urmare 
au devenit spioni pe urmele Lui: "I-au întins astfel laţuri, ca să 
prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui.” Să 
nu aducem asupra noastră denunțarea înfricoșătoare a cuvintelor 
Mântuitorului: "Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus 
mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să 
intre, i-aţi împiedicat să intre.”" –Slujitorii Evangheliei (1982), pp. 
128. 

„Decât să-și supună mândria opiniilor, ei (evreii) și-au închis 
ochii la toate dovezile Mesianității Sale și nu numai că au respins 
solia mântuirii pentru ei înșiși, ci au întors și inima poporului 
împotriva lui Isus. Istoria lor ar trebui să fie o avertizare solemnă 
pentru noi… Să fim atenți ca nu cumva să respingem, să refuzăm 
lumina pe care Dumnezeu ne-o trimite, pentru faptul că ea nu vine 
într-un fel în care să ne placă. Dacă sunt unii care nu văd și nu 
primesc lumina pentru ei, aceștia să nu stea în calea altora.” – 5T, p. 
728. 
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4.  Ce au făcut saducheii și fariseii prin îndepărtarea 
cunoștinței împărăției cerurilor? Matei 23:13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Învățăturile cărturarilor și fariseilor aveau un asemenea caracter, 
încât îndepărtau poporul de la adevărul nealterat care avea să fie 
prezentat de către Marele Învățător, atunci când Acesta avea să-și 
înceapă misiunea. Singura nădejde a poporului era să-și deschidă 
inimile și mințile față de lumina trimisă din ceruri prin acest profet, 
înainte-mergătorul lui Hristos. 

„Aceste lecții sunt pentru noi. Aceia care pretind a cunoaște 
adevărul și a înțelege marea lucrare ce trebuie făcută în acest timp 
trebuie să se consacre ei înșiși lui Dumnezeu, trup, suflet și spirit. 
Inima, îmbrăcămintea, limbajul, în toate aspectele, trebuie să fie 
diferite de modele și practicile lumii. Ei trebuie să fie un popor 
deosebit și sfânt. Nu hainele îi fac să fie deosebiți, ci, din cauză că 
sunt un popor deosebit și sfânt, ei nu pot purta însemnele asemănării 
cu lumea.” –Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 
310,311. 

 
5.  Ce avea să se întâmple cu împărăția lui Dumnezeu care 
fusese încredințată lor, datorită spiritului și acțiunilor lor 
negative și neroditoare? Matei 21:43.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul Hristos ar fi îndepărtat nenorocirea de la națiunea 
iudaică, dacă poporul L-ar fi primit. Dar invidia și gelozia au făcut 
ca aceasta să fie inevitabilă. Ei au hotărât să nu primească pe Isus 
din Nazaret ca pe Mesia; au respins Lumina lumii și de aici înainte, 
viața lor a fost de un întuneric asemănător întunericului miezului 
nopții. Nenorocirea ce a fost prevestită a venit asupra națiunii 
iudaice. Pasiunile lor dezlănțuite, necontrolate, au adus ruina lor. În 
furia lor oarbă, ei s-au distrus unii pe alții. Mândria lor încăpățânată 
și rebelă, a adus asupra lor mânia cuceritorilor romani. Ierusalimul a 
fost nimicit, templul a fost transformat în ruine și locul pe care a 
fost arat ca un ogor.” –Parabolele Domnului Hristos, pp. 295, 296. 
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Primirea cheilor împărăției 
6.  Prin urmare, cui au fost încredinţate cheile împărăției? Ce 
se înțelege prin expresia "cheile împărăției"? Matei 16:19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„… Isus l-a onorat (pe Petru) acum ca pe un reprezentant al 
întregului corp al celor ce cred. [Matei 16:19 citat. ]… 

Mântuitorul nu a încredinţat lucrarea Evangheliei numai lui 
Petru. Mai târziu, repetând cuvintele spuse lui Petru, El le-a aplicat 
direct la biserică. Și acelaşi lucru l-a spus în fond şi celor 
doisprezece, ca reprezentanţi ai corpului credincioşilor.” –Hristos 
Lumina Lumii, pp. 413, 414. 

 
7.  Ce rezultat se aștepta de la solia împărăției lui Dumnezeu 
care a fost predicată de Ioan Botezătorul, Isus și ucenici (toți 
trimiși de cer)? Matei 11:12. Luca 16:16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Rugăciunile noastre trebuie să fie caracterizate de un profund 
sentiment al nevoilor noastre și o mare dorință pentru lucrurile 
pentru care le cerem, altfel nu vor fi auzite. Dar nu terbuie să 
obosim și să încetăm cu cererile noastre deoarece răspunsul nu este 
primit imediat.”Împărăţia cerurilor se ia cu năvală şi cei ce dau 
năvală pun mâna pe ea.” Matei 11:12. Năvala menționată aici 
însemnă o dorință puternică sfântă, așa cum a arătat Iacob. Nu avem 
nevoie să ne forțăm într-un simțământ intens, ci să aducem cererile 
noastre la tronul harului cu calm, stăruitor. Lucrarea noastră este de 
a ne umili sufletele înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-ne păcatele 
și apropiindu-ne prin credință de Dumnezeu…. Este dorința lui 
Dumnezeu să se descopere pe El Însuși în providența și în harul 
Său. Scopul rugăciunilor noastre trebuie să fie slava lui Dumnezeu, 
nu înălțarea noastră înșine….” –That I May Know Him, p. 272. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Împărăţia cerurilor se ia cu năvală şi cei ce dau năvală pun 
mâna pe ea.” Această năvală cuprinde toată inima. A fi cu inima 
împărțită înseamnă a fi instabil. Hotărârea, negarea de sine și efortul 



pentru Semestrul I, 2019 75 

dedicat sunt necesare pentru lucrarea de pregătire. Înțelegerea și 
conștiința pot fi unite; dar dacă voința nu este pusă la lucru, nu vom 
reuși. Fiecare facultate și sentiment trebuie să fie implicat. 
Înflăcărarea și rugăciunea serioasă trebuie să ia locul nepăsării și 
indiferenței. Numai prin efort serios, hotărât și credință în meritele 
lui Hristos putem birui și câștiga împărăția cerului.” –(The Youth’s 
Instructor, May 24, 1900) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 1, pp. 1095, 1096. 

"În rugăciunea în taină sufletul ar trebui să fie golit înaintea 
ochiului scrutător al lui Dumnezeu…. Cât de preţioasă este 
rugăciunea în taină - communicarea sufletului cu Dumnezeu! 
Rugăciunea în taină trebuie să fie auzită doar de Dumnezeul 
ascultător de rugăciuni. Nici o ureche curioasă nu trebuie să 
primească povara cererilor. Calm, dar cu înflăcărare, sufletul trebuie 
să se întindă după Dumnezeu; dulce și statornică va fi influenţa 
venită de la Cel care vede în taină, a cărui ureche este deschisă la 
rugăciunea care se înalță din inimă. Cel care în credință simplă stă 
în comuniune cu Dumnezeu va aduna pentru sine razele de lumină 
divină ca să-l întărească și susțină în conflictul cu Satana.” –That I 
May Know Him, p. 272. 

 
* * * 
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14.  
Sabatul din 6 aprilie 2019 

 

PRINCIPIILE ÎMPĂRĂŢIEI 
 
„Domnul Hristos a fost Cel care a vestit Legea pe Muntele Sinai, 

în mijlocul tunetelor și văpăilor de foc. Slava lui Dumnezeu, 
asemenea unui foc mistuitor, se odihnea deasupra vârfului muntelui, 
și muntele se cutremura de prezența Domnului. Oștile lui Israel, 
zăcând cu fața la pământ, au ascultat înmărmurite cuvintele Legii. 
Ce contrast între scena aceasta și aceea de pe Muntele Fericirilor! 
Sub cerul de vară, fără nici un sunet care să tulbure liniștea, afară 
doar de cântecul păsărelelor, Isus înfățișa principiile Împărăției 
Sale. Totuși, vorbind poporului în ziua aceea, cu glasul plin de 
iubire, le descoperea principiile Legii vestite pe Sinai.” - Cugetări 
de pe Muntele Fericirilor, pag. 45. 

 
Înțelegerea principiilor 
1.  Ce principii fundamentale ale guvernării lui Dumnezeu sunt 
mult mai stabile decât cerul și pământul în împărăția harului? 
Sunt acestea la fel de stabile în deciziile și viețile noastre? Matei 
5:17,18. Luca 16:17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Legea morală nu a fost niciodată un tip sau o umbră. A existat 
înainte de crearea omului și va dura atâta timp cât va rămâne tronul 
lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a putut schimba sau modifica o lege a 
Legii Sale pentru al salva pe om; căci legea este temelia guvernării 
Sale. Nu se poate nodifica, altera, este infinită și veșnică. Pentru ca 
omul să fie mântuit și pentru ca onoarea legii să fie menținută, era 
necesar ca Fiul lui Dumnezeu să se ofere ca Jertfă pentru păcat. Cel 
care nu cunoștea păcatul a devenit păcat pentru noi, El a murit 
pentru noi pe Golgota. Moartea Lui descoperă dragostea minunată a 
lui Dumnezeu pentru om și imuabilitatea legii Sale...” –Harul 
Uimitor al lui Dumnezeu, p. 80. 

„Legea a fost dată pentru a-i convinge de păcat şi a descoperi 
nevoia lor după un Mântuitor. Pe calea aceasta, principiile ei erau 
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sădite în inimă prin Duhul Sfânt. Lucrarea aceasta se face şi astăzi. 
Principiile legii sunt explicate în viaţa lui Hristos; şi când Duhul 
Sfânt al lui Dumnezeu atinge inima, când lumina lui Hristos 
descoperă oamenilor nevoia lor după sângele Lui curăţitor şi după 
neprihănirea Lui îndreptăţitoare, legea continuă să fie un mijloc care 
ne duce la Hristos, ca să fim îndreptăţiţi prin credinţă.”Legea 
Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul.” Psalmul 19:7.” –
Hristos Lumina Lumii, p. 308. 

 
 

2.  Ce se va întâmpla dacă luăm prea ușor unele învățături ale 
Domnului sau vreo singură poruncă, sperând totuși să intrăm în 
împărăția cerurilor? Cum vom fi considerați în împărăția lui 
Dumnezeu dacă vom învăța și pune în practică cu credincioșie 
poruncile Lui sfinte? Matei 5:19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

„Urmașii lui Hristos trebuie să devină ca El - prin harul lui 
Dumnezeu să își formeze caractere în armonie cu principiile Legii 
Sale sfinte. Aceasta este sfințirea Bibliei.” –Harul Uimitor al lui 
Dumnezeu, p. 20. 

„Ori de câte ori oamenii își aleg propria lor cale, sunt în vrajbă 
cu Dumnezeu. Ei nu vor avea nici un loc în Împărăția cerurilor, 
pentru că sunt în război cu însăși principiile cerului. Neluând în 
seamă voia lui Dumnezeu, se dau de partea Satanei, vrăjmașul lui 
Dumnezeu și al omului. Nu printr-un cuvânt, nici prin mai multe 
cuvinte, ci prin orice cuvânt pe care l-a rostit Dumnezeu va trăi 
omul. Noi nu putem să desconsiderăm vreun cuvânt, oricât de 
neînsemnat ni s-ar părea, și să mai fim în siguranță. Nu este nici o 
poruncă în Lege care să nu fie pentru binele și fericirea omului, atât 
în viața aceasta, cât și în viața viitoare. În ascultare de Legea lui 
Dumnezeu, omul este înconjurat ca de un zid și este păzit de orice 
rău. Acela care dă la o parte într-un loc oarecare acest zid ridicat de 
Dumnezeu a nimicit puterea lui de a-l ocroti, pentru că a deschis 
calea pe care vrăjmașul poate intra să pustiească și să ruineze.” - 
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 52. 
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Privind în profunzime 
3.  Cum se compară faptele exterioare cu gândurile omenești? 
Cât de profunde sunt principiile pe care sunt bazate cele Zece 
Porunci? Matei 5:27-30.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Neprihănirea vestită de Hristos este conformarea inimii şi a 
vieţii faţă de voia lui Dumnezeu. Oamenii păcătoşi pot să devină 
drepţi numai dacă au credinţă în Dumnezeu şi dacă păstrează o vie 
legătură cu El. Atunci adevărata evlavie va înălţa gândurile şi va 
înnobila viaţa. Atunci formele exterioare ale religiei sunt în armonie 
cu curăţia creştină lăuntrică. Atunci ceremoniile cerute în slujba lui 
Dumnezeu nu sunt ritualuri fără rost ca ale fariseilor făţarnici 

„Isus a luat fiecare poruncă în parte şi a explicat adâncimea şi 
lărgimea cerinţelor ei. În loc de a îndepărta o frântură din puterea 
lor, El arată cât de larg cuprinzătoare sunt principiile lor şi demască 
fatala greşeală a iudeilor în manifestarea lor exterioară de ascultare. 
El spune că, printr-un gând rău sau printr-o privire poftitoare, Legea 
lui Dumnezeu este călcată. Acela care acceptă parţial cea mai mică 
nedreptate calcă Legea şi îşi înjoseşte propria natură morală. 
Uciderea se găseşte întâi în minte. Acela care face loc urii în inimă 
îşi pune piciorul pe cărarea ucigaşilor şi jertfele lui sunt o urâciune 
în faţa lui Dumnezeu.” –Hristos Lumina Lumii, p. 310. 

 
4.  Ce alte principii sfinte caracterizează împărăția Domnului și 
care trebuie să facă parte din viața noastră? Matei 5:43-45.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Mântuitorul merge şi mai departe. El zice: “Dacă-ţi aduci darul 
la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, 
lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te întâide te împacă cu 
fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul”. Matei 5:24, 25. Mulţi sunt 
plini de zel în servicii religioase, în timp ce între ei şi fraţii lor sunt 
nefericite neînţelegeri, pe care le-ar putea rezolva. Dumnezeu le 
cere să facă tot ce le stă în putere pentru a readuce armonia. Cât 
timp ei nu fac lucrul acesta, El nu poate primi slujirea lor. Datoria 
creştinilor în această problemă este arătată clar. 
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„Dumnezeu revarsă asupra tuturor binecuvântările Sale.”El face 
să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste 
cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” El este “bun şi cu cei nemulţumitori 
şi cu cei răi.” Luca 6:35. El ne invită să fim asemenea 
Lui.”Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă”, zicea Isus; “faceţi bine 
celor ce vă urăsc ...ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri.” 
Acestea sunt principiile legii care constituie izvoarele vieţii.” –
Hristos Lumina Lumii, pp. 310, 311. 

 

De la teorie și vorbe la fapte 
5.  Dacă părem religioși și rostim adesea numele Domnului, este 
aceasta o garanție a intrării în Împărăția cerească? Potrivit lui 
Isus, ce este important în această chestiune? Matei 7:21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dumnezeu a ales un caracter în armonie cu legea Lui și oricine 
atinge standardul cerințelor Lui, va intra în împărăția slavei. Hristos 
Însuși a spus: „Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu 
crede în Fiul, nu va vedea viaţa.” Ioan 3:36…. Iar în Apocalipsa El 
declară: "Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul 
vieţii şi să intre pe porţi în cetate!" Apocalipsa 22:14. În ceea ce 
privește mântuirea finală a omului, aceasta este singura alegere pusă 
în vedere în Cuvântul lui Dumnezeu.” –Harul Uimitor al lui 
Dumnezeu, p. 350. 

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

 

6.  Ce asemănare există între un spirit răzbunător și caracterul 
Domnului? Cum descrie regula de aur Împărăția cerească? 
Matei 7:12.  
……………………………………………………………………………………………… 
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„Iudeii cultivau un spirit de răzbunare...Dar aceia care la orice 
presupusă provocare se simt liberi să se mânie şi să cultive 
resentimente îşi deschid inima lui Satana. Amărăciunea şi spiritul de 
ceartă trebuie să fie izgonite din suflet, dacă vrem să fim în armonie 
cu cerul.” –Hristos Lumina Lumii, p. 310. 

„Regula de aur este principiul adevăratei curtenii, și ilustrarea ei 
cea mai adevărată se vede în viața și caracterul lui Isus. O, ce raze 
de blândețe și frumusețe străluceau în viața zilnică a Mântuitorului 
nostru! Câtă noblețe se revărsa din însăși prezența Sa! Același spirit 
va fi descoperit și în copiii Săi. Aceia în care locuiește Hristos vor fi 
înconjurați de o atmosferă divină. Veșmintele lor albe de curăție vor 
fi îmbibate cu un parfum din grădinile Domnului… 

„Nici un om care are adevăratul ideal, cu privire la un caracter 
desăvârșit, nu va da greș în a dovedi simpatia și iubirea lui Hristos. 
Influența harului trebuie să înmoaie inima, să înnobileze și să curețe 
sentimentele, dând o delicatețe de sus și un simț de bunăcuviință.” - 
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 135. 

 
Voia lui Dumnezeu și Împărăția viitoare 
7.  Care cereri reflectă spiritul cerului din rugăciunea 
Domnească? Care este relația dintre voia lui Dumnezeu și 
Împărăția viitoare? Matei 6:10.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Prima jumătate a rugăciunii pe care am învățat-o de la Isus, se 
referă la Numele, Împărăția și voia lui Dumnezeu - Numele Său să 
fie onorat, Împărăția Sa să fie întemeiată și voia Sa să fie împlinită. 
Dacă în felul acesta ai pus pe primul loc slujirea lui Dumnezeu, poți 
să ceri cu încredere să fie împlinite și propriile tale nevoi. Dacă ai 
renunțat la eul personal și te-ai predat lui Hristos, ești un membru al 
familiei lui Dumnezeu și tot ce este în casa Tatălui este pentru tine. 
Toate comorile lui Dumnezeu îți sunt deschise, atât în lumea 
aceasta, cât și în lumea viitoare. Lucrarea îngerilor, darul Spiritului 
Sfânt, lucrarea slujitorilor Săi, toate sunt pentru tine. Lumea, cu tot 
ce este în ea, este a ta, în măsura în care poate să-ți facă bine. Chiar 
vrăjmășia celui rău va fi o binecuvântare, pregătindu-te pentru 
ceruri. Dacă “sunteți ai lui Hristos”, “toate lucrurile sunt ale 
voastre.” 1 Corinteni 3:23,21.” - CMF, pag. 110. 
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Pentru studiu suplimentar 
„În felul acesta, Hristos a subliniat principiile Împărăției Sale și 

le-a considerat marea regulă a vieții. Pentru a face ca învățătura să 
se imprime și mai bine, El a adăugat o ilustrație. Nu e de ajuns, a zis 
El, să auzi cuvintele Mele. Prin ascultare, trebuie să faceți din ele 
temelia caracterului vostru. Eul nu este decât nisip nesigur. Dacă 
voi clădiți pe teorii și invenții omenești, casa voastră se va prăbuși. 
Ea va fi spălată de vânturile ispitelor și de furtunile încercărilor. Dar 
principiile acestea, pe care vi le-am dat, vor rămâne. Primiți-Mă, 
clădiți pe cuvintele Mele.” –Hristos Lumina Lumii, p. 314. 

 
* * * 

 

15.  
Sabatul din 13 aprilie 2019 

DREPTATE, PACE ŞI BUCURIE 
 
„Din copilărie la tinerețe, Hristos a învățat că „Împărăţia lui 

Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt.” El era adevărul. Duhul lui Dumnezeu era 
asupra Lui. De ce? Pentru că nici măcar printr-o singură faptă de 
nesupunere nu S-a separat de Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a fost 
asupra Lui și El a crescut în favoare înaintea lui Dumnezeu și a 
omului. A trăit o viață de continuă umilință și prin el toate acestea, 
caracterul Său a fost minunat. Pacea lui Dumnezeu a fost cu El și 
această pace a fost neîntreruptă. La durerile altora El le putea vorbi 
întotdeauna dând pace sufletului; pentru că pacea Lui a fost 
rezultatul dreptății și credincioșiei supreme și era pe deplin a Lui. 
Nimeni nu putea să I-o dea, nimeni nu putea să I-o ia.” –The 
Youth’s Instructor, September 8, 1898. 

 
Esența împărăției divine 
1.  Explică unele diferențe dintre natura instituțiilor umane și 
cea a Împărăției lui Dumnezeu. Ce o face o realitate deosebită? 
Romani 14:17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

„Domnul cheamă oameni ai momentului, oameni care să fie gata 
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să vorbească la timp și ne la timp cuvinte care să atragă atenția și să 
convingă inima. Împărăţia lui Dumnezeu nu constă în lucrurile 
exterioare. Lumina nu va fi primită prin aplicarea unor planuri 
egoiste, ci privind la Isus şi urmând călăuzirea Sa, nu presupoziţiile 
oamenilor. Împărăţia lui Dumnezeu este neprihănire, pace şi bucurie 
în Duhul Sfânt. - Slujitorii evangheliei, p. 497. 

 
2.  Prin urmare, ce va ocupa primul loc al priorităților noastre? 
Ce este autentic și veșnic cu privire la dreptatea Împărăției lui 
Dumnezeu? Matei 6:3,5:6. 1 Timotei 6:11; Romani 1:17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Promisiunile sunt "O nouă inimă vă voi da"; "Voi pune Duhul 
Meu în voi.” Această provizie este făcută pentru noi prin meritul 
neprihănirii lui Hristos: "Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada 
neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.” Isaia 32: 17. Cei care 
experimentează schimbarea despre care se vorbește în aceste 
cuvinte vor descoperi că îngrijorarea și neliniștea lor sunt luate și că 
vor găsi odihnă sufletelor lor în Hristos. Meritul și neprihănirea Lui 
sunt imputate sufletului credincios, iar credinciosul are pace și 
bucurie interioară în Duhul Sfânt.” –Credința prin care trăiesc, 121 

„Ucenicii lui Hristos trebuie să capete o neprihănire deosebită de 
cea a fariseilor, dacă vor să intre în Împărăția cerurilor. Dumnezeu 
le oferise prin Fiul Său neprihănirea desăvârșită a Legii. Dacă ei și-
ar fi deschis cu totul inimile, ca să-L primească pe Hristos, atunci 
însăși viața lui Dumnezeu, iubirea Sa, ar fi rămas în ei, făcându-i 
după chipul Său. Și astfel, prin darul de bună voie al lui Dumnezeu, 
ei ar fi avut neprihănirea pe care o cere Legea.” –Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, pp. 54, 55. 

 
3.  Cum putem primi neprihănirea care deschide ușa poporului 
Împărăției Domnului? Romani 3:21,22; 5:17. Efeseni 2:8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Gândul că neprihănirea lui Hristos ne este atribuită, nu pentru 
vreun merit din partea noastră, ci ca un cadou gratuit de la 
Dumnezeu, este un gând preţios. Duşmanul lui Dumnezeu şi al 
omului nu doreşte ca acest adevăr să fie prezentat în mod clar, căci 
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ştie că, dacă oamenii îl acceptă pe deplin, puterea lui va fi 
zădărnicită. Dacă ar putea controla mințile astfel încât îndoiala, 
necredința și întunericul să facă parte din experiența celor care 
pretind a fi copiii lui Dumnezeu, i-ar putea birui în ispită. Credința 
aceea simplă care Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt ar trebui să fie 
încurajată. Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă credința aceea care 
să se prindă de puterea divină…. Cei care cred că Dumnezeu le-a 
iertat păcatele în meritele lui Hristos nu ar trebui, prin ispită, să dea 
greș în a lupta lupta cea bună a credinței. Credința lor ar trebui să 
crească mai puternic până când viața Creștină, precum și cuvintele 
lor, declară, că sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. '" 
–Slujitorii Evangheliei (1892), pp. 103. 

 
Pace după biruința asupra păcatului 
4.  Care este originea păcii adevărate, durabile? Ce ne distruge 
pacea și relațiile noastre unii cu alții? 2 Cronici 20:30. Luca 66: 
12, prima parte.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Bărbații și femeile trebuie să se îngrijească; să vegheze în 
permanență, fără să permită nici un cuvânt sau un act care ar face ca 
binele lor să fie vorbit de rău. Cine spune că este un urmaș al lui 
Hristos trebuie să vegheze asupra sa însuși, păstrându-se curat și 
nepătat în gândire, cuvânt și faptă. Influența sa asupra celorlalți 
trebuie să fie înălțătoare. Viața lui trebuie să reflecte razele 
strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii .... Vegherea continuă este 
prețul siguranței .... 

"Păcatul ne-a distrus pacea. Atât timp cât eul nu este supus, nu 
putem găsi odihnă. Nici o putere umană nu poate controla poftele 
stăpânitoare ale inimii . În acastă chestiune suntem la fel de 
neputincioși, cum erau ucenicii pentru a liniști furtuna furioasă. 
Matei 8:23-27. Dar Cel care a liniștit valurile Galileii, a rostit 
Cuvântul păcii fiecărui suflet. Oricât de furioasă ar fi furtuna, cei 
care se întorc la Isus ...vor găsi scăpare. Harul Său ...stinge lupta 
poftei umane și inima găsește odihnă în dragostea Lui.” –Harul 
Uimitor al lui Dumnezeu, p. 101. 
5.  În ce relație trebuie să fie armonie în primul rând pentru a 
avea pace în inimile noastre și cu alții? Cât de important este a 
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depune eforturi pentru pace aici și acum, dacă dorim să ne 
bucurăm de ele în împărăția păcii lui Dumnezeu? Romani 5:1,2. 
Evrei 12:14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dar chiar și aici, cei credincioși pot avea bucuria comuniunii cu 
Hristos; ei pot avea lumina iubirii Sale și mângâierea continuă a 
prezenței Sale. Fiecare pas în viață ne poate aduce mai aproape de 
Hristos, ne poate da o experiență mai profundă a iubirii Sale și ne 
poate aduce un pas mai aproape de căminul binecuvântat al păcii. 

„În a crede este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Credința aduce 
pace și încredere în Dumnezeu, aduce bucurie. Crede, crede! 
sufletul meu spune crede! Sprijină-te pe Dumnezeu. El este în stare 
să păzească ce i-ai încredinţat. El te va face mai mult decât biruitor 
prin Cel care te-a iubit.” – Credința prin care trăiesc, p. 121. 

 
Bucuria în Domnul 
6.  Care este dorința din totdeauna a Domnului pentru toți 
urmașii Săi? Ioan 16:24. 1 Petru 1:8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Domnul dorește ca toți fiii și fiicele Sale să fie fericiți, pașnici și 
ascultători.” – Credința prin care trăiesc, p. 121. 

„Noi deschidem pentru noi înșine porțile tristeții sau ale bucuriei. 
Dacă ne permitem ca gândurile noastre să fie cuprinse cu necazurile 
și fleacurile de pe pământ, inimile ni se vor umple cu necredință, 
tristete și resentimente. Dacă ne-am pune țintele înspre lucrurile de 
sus, vocea lui Isus va vorbi inimilor noastre, murmuratul va înceta 
și gândurile sâcâitoare se vor pierde în lauda la adresa 
Răscumpărătorului nostru. Cei care se bazează pe mila lui 
Dumnezeu și nu sunt neatenți cu darurile Sale mai mici, se vor 
îmbrăca cu bucuria și își vor înălța inimile în cântare pentru 
Domnul. Apoi se vor bucura de munca lor. Vor sta tari la postul 
datoriei. Vor avea un temperament plăcut, un duh de încredere.” –
Christ Triumphant, p. 234. 
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7.  Când poate spune cineva că bucuria este parte din 
împărăția lui Dumnezeu? Filipeni 4:4. Romani 12:12. Psalmul 
5:11; 51:12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Deși era întemnițat, Pavel nu era totuși descurajat. Dimpotrivă, 
un sunet de triumf se aude răsunând printre epistolele scrise de el 
din Roma către biserici...‘Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice 
lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care 
întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos 
Isus. 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. ’ Filipeni 4:6-8.” –Istoria Faptelor Ap., p. 484. 

"Fericirea căutată din motive egoiste, în afara datoriei, este 
bolnăvicioasă, capricioasă și trecătoare; ea trece, iar sufletul este 
umplut cu singurătate și tristeţe; dar există bucurie și satisfacție în 
slujba lui Dumnezeu; creștinul nu este lăsat să umble pe căi 
nesigure; nu este abandonat regretelor și dezamăgirilor zadarnice. 
Dacă nu avem plăcerile acestei vieți, putem fi totuși veseli în 
căutarea vieții de dincolo. – Credința prin care trăiesc, p. 121. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Marea schimbare care se vede în viața unui păcătos de după 
convertire nu este adusă de nici o bunătate umană .... 

"Cel bogat în îndurare ne-a dat harul Său. Deci, laudele și 
mulțumirile să se înalțe spre El, pentru că El a devenit Mântuitorul 
nostru. Iubirea Lui, umplându-ne inimile și mințile, curge din viețile 
noastre în curenți bogați de har. Când eram morți în greșeli și 
păcate, El ne-a înviat la viața spirituală. El a adus har și iertare, 
umplând sufletul cu o viață nouă. Astfel, păcătosul trece de la 
moarte la viață. El își asumă acum noile îndatoriri în slujba lui 
Hristos. Viața lui capătă sens și putere, plină de fapte bune. Isus 
sppunea: ‚pentru că Eu trăiesc şi voi veţi trăi. ’” –Harul Uimitor al 
lui Dumnezeu, p. 319. 

„Toți aceia care aleg împărăția iubirii, a neprihănirii și a păcii lui 
Hristos, punând toate interesele ei mai presus de orice, sunt legați 
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de lumea de sus și primesc orice binecuvântare de care au nevoie în 
această viață. În cartea providenței dumnezeiești, în volumul vieții, 
avem fiecare câte o pagină. Pagina aceasta cuprinde amănuntele 
istoriei noastre; până și perii capului ne sunt numărați. Copiii lui 
Dumnezeu nu sunt niciodată uitați de El.” –Hristos Lumina Lumii, 
p. 313. 

 
* * * 

 
16.  
Sabatul din 20 aprilie 2019 

SUFERINŢA PENTRU ÎMPĂRĂŢIE 
 
„Trebuie să fim părtași la suferințele lui Hristos aici, dacă vrem 

să fim părtași la slava Lui de după…. Mai avem puțin timp rămas în 
care să lucrăm pentru Dumnezeu. Nimic nu trebuie să fie prea drag 
de sacrificat pentru mântuirea turmei împrăștiate și risipite a lui 
Isus. Cei care fac un legământ cu Dumnezeu prin sacrificiu acum, 
vor fi în curând adunați acasă pentru a se bucura de o bogată 
răsplată și vor stăpâni noua împărăție pentru totdeauna.” –Christian 
Experiences and Teaching of Ellen G. White, p. 104. 

 
Împreună în necaz și în împărăție 
1.  Avem vreo idee despre sacrificiile, riscurile și suferința cu 
care se confruntă copiii și slujitorii Domnului în timpul vieții și 
slujirii lor? La ce au privit solii Domnului când au avut de 
suferit? 2 Tesaloniceni 1:5. 2 Corinteni 11:24-28.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În toate veacurile, martori aleși de Dumnezeu au făcut obiectul 
ocării și prigoanei din pricina adevărului. Iosif a fost vorbit de rău și 
persecutat, din cauză că și-a păstrat virtutea și integritatea. David, 
solul ales al lui Dumnezeu, era vânat de vrăjmașii lui ca o fiară de 
pradă. Daniel a fost aruncat într-o groapă cu lei, fiindcă era 
credincios supunerii sale față de cer. Iov a rămas fără bunuri 
pământești, iar trupul său a fost atât de lovit de boală, încât rudelor 
și prietenilor lui le era scârbă de el; totuși, el și-a păstrat integritatea. 
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Ieremia nu a putut fi împiedicat să rostească cuvintele pe care 
Dumnezeu i le-a dat să le spună; și mărturia lui a înfuriat atât de tare 
pe împărat și pe căpetenii, încât el a fost aruncat într-o groapă 
dezgustătoare. Ștefan a fost împroșcat cu pietre pentru că a predicat 
pe Hristos și pe El răstignit. Pavel a fost întemnițat, bătut cu nuiele, 
împroșcat cu pietre și, în cele din urmă, dat morții pentru că era un 
sol credincios al lui Dumnezeu pentru Neamuri. Și Ioan a fost exilat 
pe insula Patmos “din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din 
pricina mărturiei lui Isus Cristos.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 
575. 

 
2.  De ce a fost apostolul Ioan exilat pe Insula Patmos? Ce este 
întotdeauna legat de calea și intrarea în împărăția lui 
Dumnezeu? Matei 7:13, prima parte, 14. Apocalipsa 1:9. 
Faptele apostolilor 14:21,22.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Calea noastră spre Paradisul lui Dumnezeu va fi de multe ori 
tăiată de ispititorul, care are intenția de a ne slăbi credința, 
ascunzându-ne razele Soarelui Neprihănirii. Mântuitorul nostru ne-a 
avertizat că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui 
Dumnezeu. ‘V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În 
lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. ’ "Vă 
las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi 
se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Pentru fiecare serviciu 
pe care îl facem, în fiecare renunțare de sine, pentru fiecare 
sacrificiu pe care îl aducem, Domnul a garantat o răsplată, nu pentru 
că ne este dator, ci pentru că inima Lui este plină de iubire infinită, 
plină de milă și delicatețe. În această viață El ne va răsplăti însutit, 
iar în lumea care va veni, El ne va da viața veșnică.” –Signs of the 
Times, October 22, 1896. 

 
Ferice de cei care rezistă ispitei 
3.  Ce certitudine vor avea copiii credinței lui Dumnezeu când 
trebuie să îndure încercări pentru împărăția Sa? Romani 8:28. 
1 Petru 5:10. Iacov 1:12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Creștinismul este o religie a progresului. Lumina de la 
Dumnezeu este deplină și îndestulătoare, așteptând să fie cerută. 
Orice binecuvântări ar da Dumnezeu, El are încă o rezervă infinită, 
un depozit inepuizabil, din care noi putem să ne aprovizionăm... 

„Cuvântul este: Mergeți înainte; îndeplinește-ți îndatoririle 
personale și lasă toate consecințele în mâinile lui Dumnezeu. Dacă 
mergem acolo unde ne conduce Domnul Isus, vom vedea biruința 
Lui și ne vom împărtăși de bucuria Lui. Noi trebuie să fim părtași 
luptelor, dacă vrem să purtăm coroana biruinței. Asemenea lui Isus, 
noi trebuie să fim făcuți desăvârșiți prin suferință. Dacă viața 
Domnului Isus ar fi fost o viață ușoară, atunci am putea ca în 
siguranță să ne dedăm leneviei. Deoarece viața Sa a fost marcată de 
o continuă lepădare de sine, de suferință și sacrificiu de sine, nu 
trebuie să ne plângem dacă suntem părtași cu El. Noi putem să 
mergem în siguranță pe cea mai întunecată cale, dacă avem Lumina 
lumii ca ghid.” – 5T, p. 71. 

 
4.  Ce legătură există între încercări și ispite și împărăția 
promisă de Hristos urmașilor Săi credincioși? Luca 22:28,29. 
Romani 5:3,4.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Ce promisiune măreață! Credincioșii lui Hristos trebuie să 
împărtășească cu El Împărăția pe care El a primit-o de la Tatăl Său. 
Aceasta este o împărăție spirituală, în care cei mai activi în slujirea 
fraților lor sunt cei mai înălțați. Sub îndrumarea Lui, slujitorii lui 
Hristos, trebuie să se îngrijească de împărăția Sa. Ei trebuie să 
mănânce și să bea la masa Lui, adică să fie primiți în strânsă 
comuniune cu El. 

"Cei care caută aprecierea și slava lumească fac o greșeală tristă. 
Cel care va sta cel mai aproape de Hristos pe tronul Său este cel 
care se neagă pe sine, dând altora întâietatea. Cel care citește inima 
vede adevăratul merit descoperit în ucenicii Săi umili și jertfitori de 
sine, care, pentru că sunt vrednici, sunt onorați de El, deși nu își dau 
seama de bunăvoința lor și nu caută onoarea....” –Harul Uimitor al 
lui Dumnezeu, p. 67. 
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5.  Dacă suferim pentru Domnul acum, cum va fi viitorul 
împreună cu El? 2 Timotei 2:11,12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Tăria persecuției poate să împiedice sau să limiteze eforturile 
slujitorului, dar nu poate împiedica influența cuvântului adevărului 
asupra inimii și conștiinței. Pavel putea fi legat, putea fi un 
prizonier în lanțuri, dar cuvântul lui Dumnezeu nu putea fi legat. El 
va împlini lucrarea la care este trimis, iar puterile umane nu o pot 
împiedica.... Starea credinciosului, dacă a murit cu Hristos, este că 
el are viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. El trebuie să creadă cu 
statornicie adevărul și să umble în umilință cu Dumnezeu în lumina 
pe care o dă El, fără să se abată sau să nu respecte Sfânta Poruncă 
ce i-a fost încredințată. El trebuie să creadă în Dumnezeu. El trebuie 
să se odihnească în cuvântul Său cu încrederea și puterea credinței, 
care-l face să dorească să sufere pierderea tuturor lucrurilor de 
dragul lui Hristos.... Interesele lui trebuie să fie spre ceruri; și în 
timp ce este în comuniune cu Dumnezeu, trebuie să aibă părtășie cu 
oamenii și să strălucească ca o lumină în lume.” –Review and 
Herald, September 11, 1888. 

 
Necaz și slavă 
6.  Se pot compara greutățile și încercările care sunt parte a 
existenței de azi cu împărăția viitoare? Romani 8:18. 
2 Corinteni 4:17,18.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Duhul Sfânt insufla sufletul lui Pavel cu lumină din cer, iar el 
era sigur că avea un interes în locașurile rezervate pentru cei 
credincioși. Vorbirea lui Pavel era puternică. El nu a putut găsi 
cuvinte de o forță suficientă pentru a exprima măreția slavei, 
onoarei și nemuririi pe care credincioșii o vor primi atunci când 
Hristos va veni. În comparație cu scena asupra căreia au privit ochii 
minții lui, toate suferințele trecătoare au fost doar momente, 
suferințe ușoare, nedemne de a li se da atenție. Văzute în lumina 
crucii, lucrurile din această viață au fost goană după vânt și 
deșertăciune. Slava care l-a atras a fost puternică, hotărâtă, durabilă, 
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dincolo de puterea limbajului de a o descrie.” –(Manuscript 58, 
1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, pp. 1099, 
1100. 

 
7.  Ce zice Domnul despre cei care suferă și sunt persecutați din 
cauza neprihănirii? Care este marea lor speranță și bucurie? 
Matei 5:10-12. Evrei 11:36-40.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Creștinismul nu promite o scutire de durere. 'în Împărăţia lui 
Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. ' Fapte 14:22. 
Credința este necesară, credință puternică, încrezătoare, care crede 
că Dumnezeu nu-i va aduce pe copiii Lui în nici o ispită mai mare 
decât sunt capabili să suporte. Ce poate face o astfel de credință ne 
spune Pavel în scrisoarea sa către Evrei. Vorbind despre cei care au 
rămas în persecuție și moarte neclintiți în încrederea în Dumnezeu, 
el spune: [Citat Evrei 11:33-37]. –In Heavenly Places, p. 268. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Sfințenie, demnitate, onoare și fericire în prezența lui 
Dumnezeu sunt lucruri văzute acum doar prin ochiul credinței. Dar 
lucrurile care sunt văzute, onoarea lumească, plăcerile lumești, 
bogățiile și slava sunt eclipsate de excelența, frumusețea și 
splendoarea slavei lucrurilor nevăzute acum. Lucrurile din această 
lume sunt temporale, trecătoare, pe când lucrurile care nu se văd 
sunt veșnice, de-a lungul veacurilor nesfârșite. A ne asigura aceste 
comori infinite înseamnă a obține totul și a nu pierde nimic.” –
(Manuscript 58, 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 6, p. 1100. 

 
* * * 
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Vă rugăm să citiți Raportul Misionar din Diviziunea Oceania de 
la pagina  95.  

 
17.  
Sabatul din 27 aprilie 2019 

EVANGHELIA ÎMPĂRĂŢIEI 
 
„Isus a spus: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită 

în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.” 
Matei 24:14. Împărăția sa nu va veni până când vestea cea bună a 
harului Său au fost dusă pe întreg pământul. Prin urmare, prin faptul 
că ne predăm pe noi înșine lui Dumnezeu și câștigăm alte suflete la 
El, noi grăbim venirea împărăției Sale. Numai cei care se dedică 
slujirii Lui...se roagă cu sinceritate, 'vie împărăția Ta. '..." –Harul 
Uimitor al lui Dumnezeu, p. 348. 

 
Predincând și vindecând 
1.  Cât de întinsă a fost slujirea lui Isus? Ce este scris despre 
propovăduirea Lui în sinagogile din Galileea? Luca 4:43,44.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„O, dacă toți cei care au lumina adevărului ar urma exemplul dat 
de Hristos și nu ar risipi timpul, capacitatea și mijloacele date lor de 
Dumnezeu în unul sau două locuri, în timp ce lumina adevărului 
este de a merge în toată lumea. Arătarea minunată a harului 
descoperit în mesajul evangheliei trebuie dusă în toate locurile". –
This Day with God, p. 107. 

 
2.  Ce solie a prezentat în fiecare oraș și sat? Ce altă lucrare a 
fost legată direct cu solia? Luca 9:11; 7:22.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Isus străbătea toată Galileea, învățând norodul în sinagogi, 
propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală. El a 
predicat în sinagogi, pentru că în felul acesta putea să intre în 
legătură cu cei adunați acolo. Apoi ieșea și îi învăța pe oameni pe 
malul mării sau de-a lungul marilor drumuri comerciale. 
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Adevărurile prețioase pe care le avea de propovăduit nu trebuiau sa 
fie restrânse, pentru a fi predicate doar în sinagogi....” –
Evanghelizare, p. 54. 

 

Apostolii au predicat aceeași solie 
3.  Cine a mai fost însărcinat să prezinte aceeași solie 
uimitoare? Din nou, ce era direct legat cu activitatea 
propovăduirii lor? Matei 10:7,8. Luca 10:9. Fapte 8:12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când i-a trimis pe cei doisprezece în prima lor misiune de 
binefacere, Isus i-a împuternicit “să propovăduiască Împărăția lui 
Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi.” Luca 9:2…. 
Îndeplinirea mandatului Mântuitorului de către ucenici, făcea din 
solia lor puterea lui Dumnezeu pentru salvare, și, prin efortul lor, 
mulți erau aduși la cunoașterea lui Mesia.” –Sfaturi pentru Părinți, 
Educatori și Elevi, p. 465. 

"… Vindecarea fizică este legată de însărcinarea Evangheliei. [Şi 
pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!” 
Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi 
afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. Matei 10:7,8.] –
Sfaturi pentru Sănătate, p. 497. 

 

4.  Ce solie avea prioritate în slujirea Răscumpărătorului și de 
ce? Cum mai numesc Scripturile acea solie? Matei 4:23. Marcu 
1:14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când Isus a călătorit prin Galileea, învățând și vindecând, 
mulțimi de oameni din orașe și sate s-au înghesuit în jurul Lui. 
Mulți au venit chiar și din Iudeea și în provinciile învecinate. De 
multe ori El a fost obligat să se ascundă de oameni. Entuziasmul era 
atât de mare încât a fost necesar să se ia măsuri de precauție ca nu 
cumva autoritățile Romane să fie stârnite de frica unei insurecții. 
Niciodată înainte nu a mai existat o astfel de perioadă ca asta în 
lume. Cerul a coborât jos la oameni. Sufletele înfometate și însetate 
care au așteptat mult timp răscumpărarea lui Israel se ospătau acum 
din harul bunului Mântuitor....” Harul Uimitor al lui Dumnezeu, 12. 
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Împărăția a fost vestea bună 
5.  Care este sensul cuvântului "Evanghelie"? Prin urmare, ce 
înseamnă a propovădui "Evanghelia Împărăției"? Matei 9:35. 
Luca 8:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Evanghelia lui Hristos este Vestea Bună a harului sau favorii prin 
care omul poate fi eliberat de condamnarea pentru păcat şi prin care 
este făcut în stare să asculte de Legea lui Dumnezeu. Evanghelia ne 
îndrumă spre codul moral ca fiind o lege a vieţii. Iar Legea, prin 
faptul că pretinde o ascultare precisă, îl îndrumă fără încetare pe cel 
păcătos spre Evanghelie, pentru a primi iertare şi pace.” – Minte, 
Caracter și Personalitate, vol. 2, p. 563. 

„Vestea bună a unui Mântuitor – Hristos murind ca jertfă a 
noastră pe Golgota, Hristos care pledează ca Marele nostru Preot și 
Mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, Hristos Regele și Izbăvitorul 
nostru, venind să-Și răscumpere copiii – aceasta este solia ce trebuie 
dusă în toată lumea, la fiecare națiune, neam, limbă și popor.” – The 
Home Missionary, November 1, 1890. 

 
6.  Cum a proclamat apostolul Pavel în slujirea sa roditoare, cu 
ani mai târziu, aceeaşi solie veșnică lumii? Faptele apostolilor 
20:25; 28:31.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Fiindcă ei înșiși doreau lucrul acesta, Pavel le-a cerut să 
stabilească o zi când el să le prezinte adevărurile Evangheliei. La 
timpul hotărât au venit mulți.”Pavel le-a vestit Împărăția lui 
Dumnezeu, le-a adus dovezi, și a căutat să-i încredințeze, prin legea 
lui Moise și prin Prooroci despre lucrurile privitoare la Isus. 
Vorbirea ținea de dimineață până seara.” El și-a istorisit propria sa 
experiență și a prezentat argumente din Scripturile Vechiului 
Testament cu simplitate, sinceritate și putere. 

„Apostolul a arătat că religia nu constă din ritualuri și ceremonii, 
crezuri și teorii. Dacă ar fi așa, atunci omul firesc ar putea să o 
priceapă prin cercetare, așa cum înțelege lucrurile pământești. Pavel 
a învățat însă că religia este o forță practică și mântuitoare, un 
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principiu venind în totul de la Dumnezeu, o personală experiență a 
puterii reînnoitoare a lui Dumnezeu asupra sufletului.” –Istoria 
Faptelor Apostolilor, p. 451. 

 
O solie universală 
7.  Prin urmare, cât de favorizată este Biserica lui Hristos prin 
încredințarea Evangheliei împărăției în toate timpurile? Matei 
24:14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Împărăția Sa nu va veni până când vestea cea bună a harului 
Său nu va fi dusă pe întreg pământul.” –In Heavenly Places, p. 340. 

"Există o zi pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru încheierea 
istoriei acestei lumi: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi 
propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Profețiile se împlinesc cu 
repeziciune. Mai mult, mult mai mult, ar trebui să fi spus despre 
aceste subiecte extrem de importante. Ziua este aproape când 
destinul sufletelor va fi stabilit pentru totdeauna....” – Evenimentele 
Ultimelor Zile, p. 16. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Hristos ne spune când ziua împărăției Sale vor fi conduse în. El 
nu zice că toate lumea va fi convertit, dar ca "acest Veac Evanghelic 
regatului se predicat în toate lumea pentru un martor la toți 
Natiunilor Unite; și apoi se sfarsitul veni.” Matei 24:14. Prin darea 
evangheliei la lume, stă în puterea noastră să grăbim venirea zilei 
lui Dumnezeu. Dacă Biserica lui Hristos și-ar fi făcut lucrarea 
încredințată așa cum a rânduit Domnul, întreaga lume ar fost 
avertizată cu mult înainte și Domnul Isus ar fi venit pe pământ în 
putere și mare slavă.” –Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 353. 

* * * 
 



pentru Semestrul I, 2019 95 

Raportul Misionar din America de Nord / Diviziunea Caraibe 
A se citi în Sabatul din 27 aprilie 2019 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  
Sabatul din 4 mai 2019. 

 
„Să dea slavă Domnului şi să vestească laudele Lui în 

ostroave!” Isaia 42: 12. 
 
Dragi frați și surori în Domnul, 
Delegații Conferinței Generale care s-au întâlnit în Italia, în 

septembrie 2017, au decis să se creeze o nouă diviziune –
Diviziunea Nord-Americană/Caraibe – într-un teritoriu care a fost 
supravegheat în trecut de către Conferința Generală. Această arie 
are nevoie de un impuls major, pentru că există multe insule în 
Caraibe care nu au auzit solia adevărului prezent. 

Diviziunea Nord-Americană/Caraibe este alcătuită din Uniunea 
Americană, inclusiv Câmpul Puerto Rico și opt Câmpuri care nu 
sunt sub o uniune: Canada, Republica Dominicană, Haiti, Jamaica, 
Cuba, Aruba, Curaçao, și Surinam. Acest mare teritoriu a fost 
descoperit într-o expediție condusă de Cristofor Columb, la 12 
octombrie 1492 și aici s-a născut mișcarea Millerită și Adventistă în 
1831. 

Diviziunea acoperă 19,591,840 kilometri pătrați, cu o populație 
de 405 milioane de oameni. Statele Unite ale Americii și Canada 
ocupă continentul și există un vast teritoriu de insule în Marea 
Caraibelor – mai mult de 109 insule și sute de recife, mici insule de 
nisip formate din corali cu vegetație, care sunt parte a diferitelor 
țări. În prezent, există 28 de țări dependente și teritorii în Mare. 
Unele insule și-au obținut independența, altele sunt în proces, iar 
altele sunt legate de Anglia, Olanda, Franța, S.U.A., etc. Aceste 
insule sunt destinația a mii de turiști care caută un climat cald, plaje 
minunate cu apă frumoasă, transparentă și viață marină abundentă și 
panoramele paradisiace cu vegetație tropicală. 

Nivelul de trai în cele mai multe dintre insule este destul de 
ridicat, pentru că sunt mici zone turistice și teritorii dependente. 
Limbile vorbite includ spaniolă, engleză, franceză, olandeză, Creolă 
și alte limbi native. 
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Mișcarea de Reformațiune are membri în șapte din cele 28 de 
insule principale din Caraibe și are contacte cu persoane interesate 
în mai multe alte insule. Există încă multe alte locuri în care 
oamenii nu au avut ocazia de a auzi adevărul prezent. Deși 
Diviziunea Nord-Americană/Caraibe are o mare provocare pentru a 
ajunge la aceste zone cu solia, există și o mare dorință de a îndeplini 
această misiune. Finanțele, multele limbi și personalul necesar sunt 
principalele dificultăți. 

În 2017, mai multe insule din Caraibe și orașe de-a lungul coastei 
Statelor Unite au fost grav afectate de optsprezece furtuni și 
uragane, lăsând mai mult de o mie de oameni morți, deși nu există 
un număr exact al pierderii de vieți omenești și provocând pagube 
materiale imense de aproximativ 281. 14 miliarde de dolari. 
Credincioșii, de asemenea, au suferit pagube în aceste furtuni; mai 
multe biserici au fost avariate și acoperișurile distruse. În unele 
locuri, la aproximativ șase luni după furtuni, energia electrică și apa 
potabilă nu au fost pe deplin restabilite la case. Dar, în ciuda ploilor 
abundente și a vântului care a provocat inundații grave, mâna lui 
Dumnezeu și îngrijirea Lui părintească au fost văzute în protejarea 
vieților copiilor Săi credincioși. 

În plus față de furtuni, incendiile mari din vestul Statelor Unite a 
distrus vieți și a provocat daune grave. Ce ne spun toate aceste 
catastrofe? 

Domnul îndeamnă pe copiii Săi să proclame solia de avertizare 
lumii și să-i cheme pe oamenii din marile orașe la pocăință. El 
vorbește și dă ocazia bisericii Sale să încheie lucrarea Cerului, mai 
ales în zonele care au fost afectate de mesagerii invizibili. 

Facem apel la fiecare credincios din jurul lumii a oferi cu 
generozitate pentru a finanța misionari care pot fi trimiși la diferite 
insule din Caraibe. Să lucrăm împreună pentru a ajunge la teritorii 
care sunt încă în întuneric și pentru a sprijini repararea bisericilor 
care au fost distruse în catastrofe. 

Vă mulțumesc anticipat pentru tot sprijinul dat Diviziunii Nord-
Americane/Caraibe cu darurile și rugăciunile tale constante. 

–Pablo Hunger 
Presedintele Diviziunii Nord-Americane/Caraibe 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru 
America de Nord / Diviziunea Caraibe 

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

 
18.  
Sabatul din 4 mai 2019 

O MARE GREUTATE DE A INTRA ÎN ÎMPĂRĂŢIE 
 
„Isus a atins punctul dureros din inima tânărului bogat, care, dacă 

nu se vindeca, urma să distrugă sufletul. El i-a arătat că nu ținea 
poruncile lui Dumnezeu, deoarece nu-L iubea pe Dumnezeu mai 
presus de toate și pe aproapele său ca pe sine însăși. Isus i-a oferit 
să-l facă tovarășul Său și un lucrător în a aduce sufletele în 
împărăția cerurilor. Tânărul avea avere, educație, poziție și influență 
și era, prin urmare, calificat pentru a lucra inteligent și cu succes 
pentru Maestru. Dar dragostea lui de lume l-a împiedicat de a 
accepta invitația lui Hristos.” –Review and Herald, March 21, 1878. 

 
O chestiune de viață și moarte 
1.  Cine a alergat la Maestru într-o zi și, înainte de a vorbi, a 
îngenuncheat în fața Lui? Numindu-L pe Isus "Bunule 
Învăţător," ce dorință a dezvăluit? Marcu 10:17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Tânărul care pusese această întrebare era un conducător. Avea 
multe avuții și deținea o poziție de răspundere. El văzuse iubirea 
manifestată de Hristos față de copiii aduși la El, văzuse cât de duios 
îi primise, cum îi luase în brațe și inima lui se aprinse de iubire 
pentru Mântuitorul. El simțea dorința de a fi ucenicul Lui. Fusese 
mișcat atât de adânc, încât, atunci când Isus era gata să pornească la 
drum, a alergat la El și, îngenunchind la picioarele Lui, a pus, cu 
sinceritate și stăruință, întrebarea aceasta atât de însemnată pentru 
sufletul său și pentru sufletul oricărei ființe omenești: “Bunule 
Învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?” –Hristos 
Lumina Lumii, p. 518. 
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2.  Prin răspunsul Său, ce i-a cerut lui și nouă Isus să punem la 
inimă? De ce a menționat Maestrul numai poruncile care sunt 
legate de aproapele? Marcu 10:19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul dorește ca fiecare dintre noi să dea dovadă de o 
seriozitate fermă. Nu ne putem permite să facem nicio greșeală în 
lucrurile spirituale. Trebuie să răspundem la o întrebare de care 
depinde viața sau moartea: Ce să fac pentru a fi mântuit, mântuit 
pentru veșnicie? Ce să fac pentru a putea să moștenesc viața veșnică 
- o viață care durează cât viața lui Dumnezeu? Sunt întrebări la care 
se cuvine ca fiecare dintre noi să se gândească atent...” Solii alese, 
vol. 1, p. 98: 

„Ca răspuns la această întrebare, Isus i-a spus că, dacă dorește să 
aibă viață veșnică, trebuie să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Și 
El a citat câteva din poruncile care arătau omului datoria față 
desemenii lui.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 518, 519. 

"El [Iuda] a venit la Hristos în același spirit ca și tânărul care 
avea multe avuții, care a întrebat: 'Bunule Învăţător, ce să fac ca să 
moștenesc viața veșnică? '...În această cerință Isus a atins punctul 
dureros al inimii sale – egoismul și lăcomia.” –Review and Herald, 
15 august 1893 

 
3.  Ce asemănare găsim comparând răspunsul tânărului cu 
rugăciunea fariseului din templu? Cât de profund înțelegea el 
poruncile, după cum indică răspunsul lui rapid? Matei 19:20. 
Luca 18:11,12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Tânărul a răspuns imediat, fără nici un fel de ezitare: “Toate 
aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai 
lipseşte?” Concepţia sa cu privire la Lege ţinea de formele 
exterioare, era superficială. Judecat din punct de vedere omenesc, el 
şi-a păstrat un caracter ireproşabil. Într-o mare măsură, viaţa sa 
exterioară era fără vină; el, în adevăr, gândea că ascultarea sa a fost 
fără greşeală. Şi cu toate acestea, el avea o teamă lăuntrică şi anume 
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că nu totul era bine între el şi Dumnezeu.” –Parabolele Domnului 
Hristos, p. 391. 

„Isus S-a uitat cu dragoste la tânărul acesta și i-a arătat cu 
credincioșie lipsa lui cu privire la ținerea Legii divine. El nu-și 
iubea aproapele ca pe sine însuși. Iubirea lui egoistă de bogății era 
un defect, care, dacă nu se remedia, l-ar fi lipsit de cer.” - Sfaturi 
despre isprăvnicie, p. 210. 

"Acest conducător își aprecia mult propria lui neprihănire. El nu 
credea că îi lipsea ceva cu adevărat. El a crezut că nu exista niciun 
defect în caracterul lui....” –The Youth’s Instructor, May 20, 1897. 

 
Un singur lucru îți mai lipsește 
4.  Știind ce era în inima lui, ce sfat i-a dat Domnul pentru a-și 
umple golul spiritual? Ce sfat similar ne este dat nouă? Marcu 
10:21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„El avea nevoie de iubirea lui Dumnezeu în suflet. Dacă golul 
acesta nu era umplut, era fatal pentru el; întreaga lui ființă avea să 
se schimbe în rău. Prin îngăduință, egoismul s-ar fi întărit. Dar, ca 
să primească iubirea lui Dumnezeu, trebuia să renunțe la iubirea de 
sine.... 

„Dar eul trebuia înfrânt; voința sa trebuia pusă sub conducerea 
lui Hristos. Însăși sfințenia lui Dumnezeu îi era oferită tânărului 
conducător. El avea privilegiul să devină un fiu al lui Dumnezeu și 
împreună-moștenitor cu Hristos la comoara cerească. Dar trebuia 
să-și ia crucea și să-L urmeze pe Mântuitorul pe cărarea lepădării de 
sine.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 519, 520. 

"El i-a spus că dacă vrea viața veșnică, trebuie să asculte 
poruncile lui Dumnezeu, să-și ia crucea și să-L urmeze.” –The 
Youth’s Instructor, May 20, 1897. 

"După ce i-a atras atenție la propria Lui lepădare de sine, 
purtarea crucii din viața Sa, Isus l-a invitat pe tânăr să vină și să 
imite exemplul Lui, spunându-i că astfel va strânge comori în 
ceruri.” –Review and Herald, 15 ianuarie 1880 
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5.  Dacă nu era dispus să lase totul și să devină ucenic al Fiului, 
ce se poate spune despre slujirea pentru Tatăl din trecutul lui? 
Cine a fost și a continuat să fie stăpânul său? Marcu 10:22.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Poziția lui înaltă și averile lui aveau o subtilă influență spre rău 
asupra caracterului său. Dacă se lega de ele, acestea urmau să-L 
îndepărteze pe Dumnezeu din inima lui. Reținând mai mult sau mai 
puțin din ale lui Dumnezeu, însemna să rețină ceea ce i-ar fi slăbit 
forța morală și puterea de lucru; căci dacă sunt cultivate lucrurile 
acestei lumi, oricât sunt de nesigure și fără valoare, vor ajunge să 
absoarbă sufletul cu totul… 

„Pretenția lui că păzise Legea lui Dumnezeu era o amăgire. El 
dovedise că avuțiile erau idolul lui. El nu putea să țină poruncile lui 
Dumnezeu, câtă vreme lumea avea locul cel dintâi în inima lui. 
Iubea mai mult darurile lui Dumnezeu decât pe Dătător. Hristos îi 
dăruise tânărului comuniunea cu Sine.”Urmează-Mă”, a spus El...El 
a refuzat darul vieții veșnice și a plecat; de aici înainte, lumea avea 
să pună cu totul stăpânire pe el.” –Hristos Lumina Lumii, p. 520. 

"Acest om iubitor de lume a dorit cerul; dar dorea să-și păstreze 
și averea și a renunțat la viața veșnică pentru iubirea de bani și 
putere. Ce schimb mizerabil! Cu toate acestea, mulți care pretind a 
păzi toate poruncile lui Dumnezeu fac același lucru.” –Sfaturi 
despre Isprăvnicie, p. 211. 

 
Depășind orice obstacol 
6.  Descrie marele obstacol care îi separă pe mulți de împărăția 
Domnului. Marcu 10:23, 25.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pe când tânărul conducător pleca, Domnul Hristos a spus 
ucenicilor Săi: “Vă spun că greu va intra un bogat în Împărăția 
Cerurilor.” Aceste cuvinte i-au uimit pe ucenici. Ei au fost învățați 
să privească pe cei bogați ca favoriți ai cerului; ei înșiși sperau să 
primească în împărăția lui Mesia, putere lumească și bogăție; dacă 
bogații nu aveau să intre în Împărăția Cerurilor, atunci ce nădejde 
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mai rămânea pentru ceilalți oameni?” –Parabolele Domnului 
Hristos, pp. 393, 394. 

"Comoara cerului ar putea fi obținută numai prin schimbul celor 
pământești și temporale pentru cele veșnice.” –The Youth’s 
Instructor, May 20, 1897. 

 
7.  Când devin bogățiile o problemă serioasă, blocând calea 
spre împărăția cerului? Marcu 10:24. Luca 62:10, ultima parte. 
Luca 12:15.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Ei și-au dat acum seama că erau și ei cuprinși în solemna 
avertizare, în lumina cuvintelor Mântuitorului, taina lor, dorința lor 
de putere și bogăție a fost dată pe față.” –Parabolele Domnului 
Hristos, p. 394. 

„Domnul descoperă omului aprecierea relativă a timpului și 
veșniciei, a pământului și a cerului. El ne-a avertizat: „când cresc 
bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele.” Psalmul 62:10. Acestea au o 
valoare atunci când sunt folosite pentru binele altora și slava lui 
Dumnezeu; dar nici o comoară lumească nu trebuie să fie partea ta, 
dumnezeul tău sau salvatorul tău.” – Credința prin care trăiesc, 
p. 170. 

 
8.  Ce au exclamat ucenicii când au auzit aceasta? Ce a afirmat 
Domnul despre cum se poate depăși acest obstacol grav? Marcu 
10:26, 27. Matei 6:19-21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Cuvintele Duhului Sfânt sunt adresate atât celor bogați, cât și 
celor săraci, atunci când spune: “Voi nu sunteți ai voștri, căci ați 
fost cumpărați cu un preț.” 1 Corinteni 6:19, 20. Când oamenii cred 
acest lucru, atunci averile lor vor fi considerate ca un bun ce le-a 
fost încredințat, ca să fie folosite, după voia Lui, pentru salvarea 
celor pierduți, și pentru mângâierea celor suferinzi și săraci. La 
oameni, lucrul acesta este imposibil, pentru că inima se agață de 
comoara ei pământească. Sufletul care este prins în slujirea lui 
Mamona, este surd față de strigătul suferinței omenești. La 
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Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă. Privind iubirea neegalată 
a Domnului Hristos, inima egoistă se înmoaie și se supune. Bogatul 
va ajunge să facă aceeași mărturisire ca și Fariseul Pavel de pe 
vremuri: “Dar lucrurile, care pentru mine erau câștiguri, le-am 
socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă, și acum 
privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de 
mare al cunoașterii lui Hristos, Isus, Domnul meu”. Filipeni 3:7,8. 
Atunci, ei nu vor mai socoti nimic ca fiind proprietatea lor. Ci cu 
bucurie, ei se vor considera ca administratori ai harului multiplu al 
lui Dumnezeu, și din iubire pentru El, slujitori ai tuturor 
oamenilor.” –Parabolele Domnului Hristos, pp. 394, 395. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Împărăția cerurilor este de o importanță mai mare decât orice 
împărăție pământească. Chiar dacă vom avea o poziție mai înaltă 
sau o poziție inferioară, aceasta nu va fi determinată de rangul, 
averea educația noastră, ci de caracterul ascultării față de Cuvântul 
lui Dumnezeu. Cei care au acționat din egoismul și ambiția 
omenească, care s-au străduit să fie cei mai mari, care s-au 
considerat a tot-importanți, care n-au simțit nevoia de a-și mărturisi 
greșelile și erorile, nu vor avea vreun loc în împărăția lui 
Dumnezeu. Felul în care oamenii vor fi onorați ca membri ai 
familiei regale a lui Dumnezeu, va fi determinat de modul în care 
aceștia rezistă încercării și de dovada lui Dumnezeu că au purtat-o 
în această viață. Cei care nu s-au lepădat de sine, care nu au arătat 
simpatie față de problemele altora, care nu au cultivat prețioasele 
atribute ale dragostei, care nu au dezvoltat răbdarea și blândețe în 
această viață, nu vor fi schimbați atunci când Hristos vine....” –
Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 60. 

 
* * * 
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19.  
Sabatul din 11 mai 2019 

DATĂ CELOR CARE ADUC ROADE 
 
„Însuși Mântuitorul, în timpul lucrării Sale pământești, a 

profetizat despre răspândirea Evangheliei printre Neamuri. În pilda 
despre vie, El a spus iudeilor nepocăiți: “Împărăția lui Dumnezeu va 
fi luată de la voi, și va fi dată unui neam, care va aduce roadele 
cuvenite”. Matei 21:43. Și după învierea Sa, El i-a însărcinat pe 
ucenicii Lui să meargă “în toată lumea” și “faceți ucenici din toate 
neamurile.” Nu trebuia să lase pe nimeni neavertizat, ci aveau să 
predice “Evanghelia la orice făptură.” Matei 28, 19; Marcu 16, 15.” 
–Istoria Faptelor Apostolilor, p. 174. 

 
Daruri spirituale încredințate lucrătorilor 
1.  Ce parabolă a prezent Isus pentru a arăta marea 
binecuvântare de a primi împărăția lui Dumnezeu? După ce 
pregătește solul și plantează o vie, la ce se așteaptă în mod 
natural? Matei 21:33.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În parabolă, gospodarul Îl înfățișa pe Dumnezeu, via reprezenta 
națiunea iudeilor, iar gardul era legea divină, care îi apăra. Turnul 
era un simbol al templului. Stăpânul viei făcuse toate cele necesare 
pentru înmulțirea rodului viei.”Ce-aș mai fi putut face viei mele”, 
zice el, “și nu i-am făcut?” Isaia 5: 4. Astfel era reprezentată grija 
neobosită a lui Dumnezeu pentru Israel.” –Hristos Lumina Lumii, p. 
596. 

„Acestui popor i-a fost încredințat Cuvântul lui Dumnezeu. Au 
fost înconjurați, îngrădiți de preceptele Legii Sale, de principiile 
veșnice ale adevărului, dreptății și curăției. Ascultarea de aceste 
principii, trebuia să constituie protecția lor, căci i-ar fi salvat ca să 
nu se nimicească singuri prin practici păcătoase. Și asemenea 
turnului din mijlocul viei, Dumnezeu a așezat templul Său cel sfânt 
în mijlocul țării.” –Parabolele Domnului Hristos, pp. 287, 288. 
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2.  Cât de conștiincioși au fost lucrătorii cu privire la marile lor 
privilegii și responsabilități în vie? Cât de pregătiți au fost 
pentru a satisface așteptările proprietarului în a-i da roadele 
care erau ale lui? Marcu 12:2,3. Matei 21:34,35.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dacă rămâneau ascultători, ei ar fi fost ocrotiţi de bolile ce 
bântuiau în celelalte naţiuni şi ar fi fost binecuvântaţi cu o deosebită 
vigoare intelectuală...Slava lui Dumnezeu, maiestatea și puterea Sa 
trebuia să fie descoperită în toată deplinătatea Sa. Ei trebuiau să fie 
o împărăție de preoți și conducători.” Dumnezeu le-a dat tot ceea ce 
le era necesar pentru a ajunge naţiunea cea mai mare de pe 
pământ…. 

„Dar Israel n-a împlinit dorința, scopul lui Dumnezeu. Domnul 
declară: “Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi: cum 
te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică?” 
Ieremia 2:21.”Israel este o viţă culeasă, aduce rod pentru el însuşi.” 
Osea 10:1.” –Parabolele Domnului Hristos, pp. 288, 290. 

„Și după cum vierii trebuiau să înapoieze stăpânului partea 
cuvenită din roadele viei, tot așa și poporul lui Dumnezeu trebuia 
să-L onoreze printr-o viețuire corespunzătoare cu privilegiile lor 
sfinte. Dar, după cum vierii i-au omorât pe robii trimiși de stăpân ca 
să ceară roadele, iudeii i-au ucis pe profeții trimiși de Dumnezeu ca 
să-i cheme la pocăință. Toți trimișii, unul după altul, au fost 
omorâți.” –Hristos Lumina Lumii, p. 596. 

 
Așteptarea și cererea roadelor 
3.  În loc de a fi recunoscători pentru marile beneficii pe care 
le-au primit, cum i-au tratat lucrătorii pe mesagerii trimiși de 
Domnul viei a doua și a treia oară? Matei 21:36. Luca 20:11,12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Timp de secole Dumnezeu s-a uitat cu răbdare și îngăduință la 
felul crud în care i-a tratat pe trimișii Săi, la Legea Lui sfântă 
înjosită, disprețuită și călcată în picioare. El a măturat locuitorii din 
timpul lui Noe cu un potop. Dar când pământul a fost din nou 
populat, oamenii s-au depărtat de Dumnezeu și și-au înnoit 
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ostilitatea față de El, descoperindu-și cu putere sfidarea. Cei pe care 
Dumnezeu i-a salvat din robia Egipteană au călcat pe urmele 
înaintașilor lor. Cauza a fost urmată de efect: pământul era corupt.” 
–Review and Herald, 17 iulie 1900 

 
4.  Având un singur fiu, ce s-a decis să facă proprietarul viei? 
L-au respectat lucrătorii pe fiu și i-au dat ce-i datorau? Marcu 
12:6. Luca 20:13. Matei 21:37-39.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul Hristos, Fiul cel iubit al lui Dumnezeu, a venit ca să 
revendice cele ce se cuveneau de drept Stăpânului viei; dar vierii L-
au tratat cu un vădit dispreț, spunând: “Nu vrem ca acest om să 
domnească peste noi.” Ei invidiau frumusețea de caracter a 
Domnului Hristos. Felul Său de a învăța era cu mult superior celui 
al lor, și se temeau de succesul Lui. El i-a mustrat și le-a demascat 
ipocrizia, arătându-le care va fi rezultatul sigur al căii lor. Faptul 
acesta i-a făcut furioși. Ei sufereau mustrările pe care nu le puteau 
aduce la tăcere. Ei urau nivelul înalt al neprihănirii pe care Domnul 
Hristos o prezenta mereu. Ei și-au dat seama că învățăturile Sale îi 
plasa acolo unde egoismul lor era demascat și s-au hotărât să-L 
omoare. Ei urau exemplul Lui de credincioșie, sfințenia și înalta Lui 
spiritualitate manifestate în tot ceea ce El făcea. Întreaga Lui viață 
era un reproș față de egoismul lor și când timpul probei finale a 
venit, proba care de fapt însemna ascultare și viață veșnică, sau 
neascultare și moarte veșnică, ei au respins pe Sfântul lui Israel.” –
Parabolele Domnului Hristos, pp. 293, 294. 

 
Schimbarea lucrătorilor 
5.  Cine este reprezentat prin fiul din parabolă, care a fost 
înjunghiat și, de asemenea, de piatra care a fost lepădată din 
profeție? Au meritat vierii aceia să continue să lucreze în vie? 
Matei 21:40-42. Marcu 12:9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Hristos urmărea ca fariseii să răspundă așa cum au făcut. El 
intenționa ca ei singuri să se osândească. Avertismentele Lui, care 
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n-au izbutit să-i trezească la pocăință, aveau să le pecetluiască 
soarta și El dorea ca ei să vadă că singuri își atrăseseră ruina. El 
intenționa să le arate că Dumnezeu avea dreptate retrăgându-le 
privilegiile naționale, lucru care și începuse și care trebuia să se 
termine nu numai cu distrugerea templului și a cetății lor, dar și cu 
împrăștierea națiunii.” –Hristos Lumina Lumii, p. 597. 

 
6.  Cine este reprezentată prin via care a fost lăsată în mâinile 
lucrătorilor? A fost împărăția lui Dumnezeu un dar viitor în 
care au fost binecuvântați să lucreze sau a fost un dar pentru 
prezent? Matei 21:43.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul Hristos ar fi îndepărtat nenorocirea de la națiunea 
iudaică, dacă poporul L-ar fi primit. Dar invidia și gelozia au făcut 
ca aceasta să fie inevitabilă. Ei au hotărât să nu primească pe Isus 
din Nazaret ca pe Mesia; au respins Lumina lumii și de aici înainte, 
viața lor a fost de un întuneric asemănător întunericului miezului 
nopții. Nenorocirea ce a fost prevestită a venit asupra națiunii 
iudaice. Pasiunile lor dezlănțuite, necontrolate, au adus ruina lor… 

„Ca popor, iudeii au dat greș în a aduce la îndeplinire planurile 
lui Dumnezeu și, de aceea, via a fost luată de la ei. Privilegiile de 
care ei au abuzat, lucrarea pe care ei n-au prețuit-o, au fost 
încredințate altora.” –Parabolele Domnului Hristos, pp. 295, 296. 

 
Privilegii speciale pentru biserică 
7.  După ce am studiat această parabolă, cine credeți că au fost 
lucrătorii care au primit acest mare dar și l-au pierdut? Cum se 
aplică această parabolă la biserica de astăzi, care a primit, de 
asemenea, oracolele divine ale împărăției lui Dumnezeu de a 
lucra și de a aduce roade pentru Maestru? Matei 21:44-46.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Parabola viei nu se aplică numai națiunii iudaice. Ea este o 
lecție și pentru noi. Biserica din această generație a fost înzestrată 
de Dumnezeu cu mari privilegii și binecuvântări și El așteaptă ca 
aceasta să aducă roadele corespunzătoare. 
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„Noi am fost răscumpărați cu un preț enorm. Numai datorită 
valorii infinite a acestei răscumpărări, putem să ne facem o imagine 
a rezultatelor ei. Pe acest pământ, a cărui țarină a fost udată de 
lacrimile și sângele Fiului lui Dumnezeu, trebuie să se aducă 
roadele cele mai prețioase ale Paradisului. În viața copiilor lui 
Dumnezeu, adevărurile Cuvântului Său trebuie să-și dezvăluie slava 
și valoarea lor. Prin poporul Său, Domnul Hristos trebuie să-și 
manifeste caracterul și principiile împărăției Sale.” –Parabolele 
Domnului Hristos, p. 296. 

 
Pentru studiu suplimentar 

Credeți că noi aducem mai multă roadă decât cei din vremea lui 
Isus? Ce faci pentru a da Domnului roadele așteptate ale muncii 
tale? Ce vrei să faci în viitor? 

"Evreii au repetat de multe ori cuvintele acestei profeții în timp 
ce învățau pe norod în sinagogi, aplicându-le la Mesia ce va veni. 
Dar Isus a legat moștenitorul atât de crud ucis cu piatra pe care au 
lepădat-o zidarii, dar care în cele din urmă a devenit piatra din capul 
unghiului clădirii. Hristos Însuși a fost inițiatorul sistemului 
Evreiesc, temelia scumpului templu, antitipul la care arătau toate 
sacrificiile. Evreii au așteptat cu aparentă neliniște venirea lui 
Hristos. Cărturarii, care erau învățați în lege și obișnuiți cu 
declarațiile profeților cu privire la venirea Lui, știau din istoria 
profetică că timpul de așteptare pentru venirea Lui pe lume a 
expirat. Prin pildele pe care Isus le-a spus Iudeilor, le-a condus 
mintea la profeții care au prevestit lucrurile care tocmai se 
împlineau. El a căutat prin toate mijloacele din puterea Lui de a le 
trezi conștiințele și a le lumina înțelegerea, ca ei să fie atenți la pașii 
pe care îi făceau.” –Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 35. 

 
* * * 
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20.  
Sabatul din 18 mai 2019 

GRABA ÎNAINTĂRII ÎMPĂRĂŢIEI 
 
"Poporul lui Dumnezeu trebuie să primească avertizarea și să 

lucreze pentru suflete acolo unde sunt, pentru că oamenii nu își dau 
seama de marea lor nevoie și pericol. Hristos I-a căutat pe oameni 
acolo unde au fost și le-a pus înainte marile adevăruri cu privire la 
împărăția Lui. În timp ce mergea din loc în loc, El a binecuvântat și 
a alinat pe cei în suferință și a vindecat pe cei bolnavi. Aceasta este 
lucrarea noastră. Dumnezeu dorește ca noi să ușurăm nevoile celor 
nevoiași. Motivul pentru care Domnul nu-și manifestă puterea mai 
hotărât este că există atât de puțină spiritualitate printre cei care 
pretind a crede adevărul.” –Medical Ministry, p. 319; A Call to 
Medical Evangelism and Health Education, p. 11. 

 
Ucenicie cu ținte cerești 
1.  Ce i-a răspuns Isus unui învățător care s-a oferit voluntar 
să-L urmeze oriunde ar merge? A fost fericit de o astfel de 
ofertă spontană? Ce putem vedea în răspunsul Mântuitorului? 
Matei 8:19. Luca 9:57,58.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În timp ce Isus îi împuternicea pe ucenici, unul care nu fusese 
chemat în mod deosebit a stăruit să fie acceptat între ei. Acesta era 
Iuda Iscarioteanul, un om care pretindea că este urmaş al lui 
Hristos. El s-a prezentat şi a cerut cu stăruinţă un loc în acest cerc 
intim al ucenicilor. Cu multă seriozitate şi cu o aparentă sinceritate, 
el a zis: “Învăţătorule, vreau să Te urmez oriunde vei merge”. ’ Isus 
nici nu l-a respins, nici nu i-a zis bun-venit, ci numai a rostit aceste 
cuvinte triste: 'Vulpile au vizuini, și păsările cerului au cuiburi; dar 
Fiul omului n-are unde-și odihni capul. ' Matei 8:19, 20. Iuda credea 
că Isus este Mesia şi, unindu-se cu apostolii, nădăjduia să-şi asigure 
o poziţie înaltă în împărăţia cea nouă. Isus urmărea să nimicească 
această speranţă, mărturisindu-şi sărăcia.” –Hristos Lumina Lumii, 
pp. 293, 294. 

 



pentru Semestrul I, 2019 109 

2.  Ce i-a spus unui om care a cerut timp pentru a avea grijă de 
ceea ce el considera cea mai urgentă datorie a sa? Matei 8:21. 
Luca 9:59.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Nici o legătură pământească, nici un fel de considerente 
pământeşti nu ar trebui să cântărească un moment măcar mai greu 
decât datoria faţă de cauza şi lucrarea lui Dumnezeu. Isus a tăiat 
legătura cu totul pentru a salva o lume pierdută; și ne cere o deplină 
și totală consacrare. Sunt necesare sacrificii pentru interesele cauzei 
lui Dumnezeu. Sacrificiul sentimentelor este cel mai greu din ceea 
ce ni se cere; dar, la urma urmei, acesta este un mic sacrificiu. Ai o 
mulțime de prieteni și dacă sentimentele sunt sfințite, nu vei simți 
că faci un sacrificiu foarte mare. Nu îți lași soția printre străini. Nu 
ești chemat să tratezi arșița deșertului African sau să faci față 
închisorii, nici să te confrunți cu încercări la fiecare pas. Fii atent 
cum apelezi la simțămintele tale și lasă ca sentimentele umane și 
considerații personale să se amestece cu eforturile și munca pentru 
cauza lui Dumnezeu. El cere o slujire altruistă și de bună voie. Poți 
face acest lucru și totuși să-ți împlinești toate îndatoririle de familie; 
dar fă acest lucru ca o chestiune secundară.” –Slujitorii Evangheliei 
(1892), pp. 248. 

 
Graba Împărăției lui Dumnezeu 
3.  Ce ar trebui să aibă prioritate: angajamentele noastre sau 
slujirea spirituală? Ce importanță și grabă sunt necesare pentru 
a deveni ucenic al Domnului și pentru a chema oamenii la 
împărăția cerească? Matei 8:22. Luca 9:60.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când sufletele sunt în pragul de a hotărî fie pentru sau 
împotriva adevărului, vă implor, nu vă îngăduiţi să fiţi atraşi departe 
de câmpul vostru de lucru. Nu le abandonaţi în mâna vrăjmaşului, 
aş putea să spun, nici dacă aţi avea pe cineva decedat acasă. 
Domnul Hristos a zis: “Vino după Mine şi lasă morţii să-şi îngroape 
morţii.” Dacă ar putea să înţeleagă importanţa lucrării, aşa cum mi-a 
fost prezentată mie, mulţi s-ar scutura de paralizia care i-a cuprins şi 
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ar avea loc o înviere şi o revenire la viaţă prin Isus Hristos.... Dacă 
ne vom ocupa cu fermitate poziţia de lucrători ai lui Dumnezeu, 
spunând: “Domnul ne-a dat o solie, iar noi nu putem sa fim nişte 
străjeri credincioşi, dacă nu rămânem la datorie, prin urmare, vom 
duce lucrarea mai departe cu orice risc”, atunci am descoperi că 
îngerii lui Dumnezeu vor lucra pentru împlinirea nevoilor noastre 
gospodăreşti de acasă...”. –Evanghelizare, p. 655. 

 
4.  Ce instrucțiuni i-a dat apostolul Pavel lui Timotei ca un 
slujitor în via spirituală? Trebuia să se implice în lucrare numai 
după ce erau asigurate comoditatea sa și obstacolele eliminate? 
2 Timotei 2:2,5; 2:3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pavel era aproape să-și sfârșească umblarea și el a dorit ca 
Timotei să-i ia locul, păzind bisericile de povestirile meșteșugit 
alcătuite și de rătăcirile prin care dușmanii, în diferite feluri, aveau 
să se străduiască să-i abată de la simplitatea Evangheliei. El îl 
îndemna să se ferească de orice preocupări și legături trecătoare, 
care l-ar împiedica să se consacre cu totul lucrării sale pentru 
Dumnezeu; să sufere cu voie bună împotrivirea, ocara și prigoana la 
care va fi expus din pricina credincioșiei sale; să-și dovedească pe 
deplin slujba sa de evanghelist prin folosirea oricărui mijloc ce-i 
stătea la îndemână, spre a face bine acelora pentru care a murit 
Hristos.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 506, 507. 

 
Primul loc 
5.  Era logică cererea făcută de cineva lui Isus înainte de a-L 
urma? Este înțelept să ne punem propria gândire sau beneficii 
pe primul loc? Luca 9:61. 1 Corinteni 9:16. Matei 6:33, prima 
parte.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Nu există circumstanțe de importanță suficientă spre a-l chema 
pe un pastor de la un interes creat prin prezentarea adevărului. Chiar 
boala și moartea sunt de mai mică importanță decât salvarea de 
suflete pentru care Hristos a făcut un sacrificiu atât de mare. Cei 
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care sunt impresionați de importanța adevărului și de valoarea 
sufletelor pentru care a murit Hristos nu vor părăsi interesul 
oamenilor pentru nici un motiv. Ei vor spune: „Lasă morții să-și 
îngroape morții.” Interese casnice, țarine sau case nu trebuie să aibă 
nici cea mai mică putere de atracție de pe câmpul de lucru. Dacă 
pastorii îngăduie acestor lucruri vremelnice să-i abată de la lucrare, 
singura cale de urmat pentru ei este de a părăsi totul, de a nu poseda 
pământ sau interese vremelnice, care să aibă ca influență atragerea 
lor de la solemna lucrare a acestor zile de pe urmă. Un suflet este de 
mai mare valoare decât lumea întreagă. Cum pot bărbații care 
mărturisesc că s-au predat sfintei lucrări de salvare de suflete să 
îngăduie ca micile lor posesiuni vremelnice să le absoarbă mintea și 
inima și să se depărteze de înalta chemare pe care ei mărturisesc că 
au primit-o de la Dumnezeu?” –6T, pp. 540, 541. 

 
6.  De ce a răspuns așa Isus? Este posibil a fi activ în împărăția 
lui Dumnezeu și a ne urma propriile interese, în același timp? 
Luca 9:62. 2 Timotei 2:4.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul rânduiește ca fiecare dintre aceia care devin părtași ai 
harului Său să lucreze pentru alții. Fiecare trebuie să răspundem 
pentru noi înșine zicând: “Iată-mă, trimite-mă!” Fie că cineva este 
slujitor al Cuvântului, fie că este medic, fie că este comerciant sau 
agricultor, meseriaș sau tehnician asupra lui zace o răspundere. 
Lucrarea lui este aceea de a descoperi altora Evanghelia mântuirii 
lor. Orice ocupație în care el se angajează să fie un mijloc spre acest 
scop.” –Profeți și Regi, p. 222. 

 
Împărăția lui Dumnezeu și misiunea poporului Său 
7.  De câte ori a repetat Domnul lui Petru porunca de a merge 
să aibă grijă de mieii și oile Sale? Indică acest lucru faptul că 
predicarea împărăției este doar opțională sau este o poruncă 
deplină pe care Domnul a încredințat-o fiecărui ucenic al Lui? 
Ioan 21:15-17. Luca 20:24, ultima parte, 25.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Petru nu avea multă experiență pentru lucrarea aceasta, dar nu 
putea să ajungă la maturitatea deplină a vieții creștine, dacă nu 
învăța să pască mielușeii, pe aceia care erau noi în credință. Pentru a 
le oferi celor neștiutori învățăturile potrivite, explicându-le 
Scripturile și educându-i pentru a fi folositori și pentru a-și împlini 
datoria, era necesară multă grijă, răbdare și perseverență. Aceasta 
este lucrarea care trebuie să fie îndeplinită în biserica din zilele 
noastre. Dacă nu va fi îndeplinită, susținătorii adevărului vor avea o 
experiență insuficientă și vor fi expuși la ispite și amăgiri. Sarcina 
încredințată lui Petru ar trebui să fie îndeplinită de aproape fiecare 
pastor. Vocea lui Hristos se aude din nou și din nou, repetându-le 
subpăstorilor Săi sarcina aceasta: “Paște mielușeii Mei!”, “Paște 
oițele Mei!” –Evanghelizare, p. 346. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Sunteți lucrători angajați de Dumnezeu, având mandat de a 
reclădi împărăția Sa pe pământ și trebuie să vă faceți partea în 
salvarea sufletelor pentru care s-a plătit prețul răscumpărării. Nu 
este un lucru lipsit de importanță să predai în școala de Sabat, fără o 
pregătire potrivită a inimii pentru această lucrare mare. Mulți care 
prezintă lecțiunea înaintea elevilor, de fapt nu prea sunt interesați de 
acest lucru și ei distrug mult din cauza eforturilor lor neconsacrate.” 
- Sfaturi pentru Școala de Sabat, p. 121. 

 
* * * 
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21.  
Sabatul din 25 mai 2019 

ÎMPĂRĂŢIA SE IA CU NĂVALA DE LA IOAN ÎNCOACE 
 
„Când i-a trimis pe cei doisprezece în prima lor misiune de 

binefacere, Isus i-a împuternicit “să propovăduiască Împărăția lui 
Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi.” Luca 9:2. El le-a zis: 
„Şi pe drum, propovăduiţi, şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este 
aproape!” Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, 
scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.” Matei 
10:7, 8. În timp ce ei ‚au mers din sat în sat, propovăduind 
Evanghelia, şi săvârşind pretutindeni tămăduiri,’ (Luca 9:6), 
binecuvântările cerului le însoțeau lucrarea.” 
 Îndeplinirea mandatului Mântuitorului de către ucenici, făcea din 
solia lor puterea lui Dumnezeu pentru salvare, și, prin efortul lor, 
mulți erau aduși la cunoașterea lui Mesia.” –Sfaturi pentru Părinți, 
Educatori și Elevi, p. 465. 

 
Anunțat de Moise și profeți 
1.  Ce a fost scris de Moise despre venirea Mântuitorului? Ce 
misiune extraordinară urma să împlinească? Deuteronomul 
18:15. Geneza 3:15.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Profeții lămurite și speciale fuseseră date cu privire la venirea 
Celui făgăduit. Lui Adam i s-a dat asigurarea despre venirea 
Răscumpărătorului. Sentința rostită asupra lui Satana: “Vrăjmășie 
voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta 
îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3, 15) a fost 
pentru primii noștri părinți o făgăduință a răscumpărării, adusă la 
îndeplinire prin Hristos. 

„Lui Avraam îi era dată făgăduința că dintre urmașii săi avea să 
iasă Mântuitorul lumii: “Toate neamurile vor fi binecuvântate în 
sămânța ta.” “Nu zice: ‘Și semințelor’ (ca și cum ar fi vorba de mai 
multe), ci ca și cum ar fi vorba numai de una: ‘Și seminței tale’, 
adică Hristos.” Geneza 22, 18; Galateni 3, 16. 
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„Moise, către încheierea lucrării sale de conducător și învățător 
al lui Israel, a profetizat în mod lămurit despre Mesia care avea să 
vină.”Domnul Dumnezeul tău”, spunea el adunării oștirii lui Israel, 
“îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un prooroc ca mine: 
să ascultați de el.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 222. 

 
2.  Potrivit profeților, ce altă lucrare urma să împlinească 
Mesia? Cum este descrisă realitatea împărăției spirituale? Isaia 
61:1-3; 40:11.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Isaia profetiză: “O Odraslă va ieși din tulpina lui Isai, și un 
Vlăstar va da din rădăcinile lui”.”Luați aminte, și veniți la Mine, 
ascultați, și sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un 
legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-
am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. 
Într-adevăr, vei chema neamuri, pe care nu le cunoști, și popoare 
care nu te cunosc vor alerga la tine, pentru Domnul, Dumnezeul tău, 
pentru Sfântul lui Israel, care te proslăvește.” Isaia 11:1;55:3-5. 

„Ieremia, de asemenea, a dat mărturie despre venirea 
Răcumpărătorului ca Prinţ din casa lui David: “Iată vin zile, zice 
Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va 
împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în 
ţară. În vremea lui, Iuda va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în 
locuinţa lui; şi iată numele pe care I-l voi da: ‘Domnul, 
Neaprihănira noastră!’” Ieremia 23:5,6.” –Istoria Faptelor 
Apostolilor, p. 223. 

 
De la Ioan încoace, împărăția este aproape.  
3.  Cum a confirmat Isus că împărăția lui Dumnezeu era activă 
din cele mai vechi timpuri până la începutul slujirii lui Ioan? Ce 
solie principală a devenit realitate? Luca 16:16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În însărcinarea pe care le-a dat-o ucenicilor Săi, Hristos nu 
numai că a schițat lucrarea lor, dar le-a dat și o solie.”Învățați pe 
oameni”, a zis El, “să păzească tot ce v-am poruncit.” Ucenicii 
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trebuiau să vestească ceea ce îi învățase Hristos. Se cuprinde aici nu 
numai ce vorbise El în persoană, dar și prin toți profeții și 
învățătorii Vechiului Testament. Învățătura omenească este 
exclusă...Împărăția Lui nu va recunoaște nimic din ceea ce nu are 
inscripția Lui.” –Hristos Lumina Lumii, p. 826. 

„‘Filip a găsit pe Natanael, şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela, 
despre care a scris Moise în lege, şi proorocii: pe Isus din Nazaret, 
fiul lui Iosif. ’ ‘Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!”’ Ioan 1:45,49.” - Sfaturi 
pentru Școala de Sabat, p. 26. 

 
4.  Dacă Moise și prooroci au anunțat venirea împărăției lui 
Dumnezeu prin Mesia, ar putea eșua această profeție? De ce a 
fost imposibil ca Isus și ucenicii Săi să predice o solie diferită? 
Matei 5:18. Luca 16:17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dar cu privire la Legea Celor Zece Porunci, psalmistul declară: 
“Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri.” Psalmul 
119:89. Și Însuși Domnul Hristos spune: “Să nu credeți că am venit 
să stric Legea.... Căci adevărat vă spun”, făcând ca declarația Sa să 
iasă și mai mult în evidență, “câtă vreme nu va trece cerul și 
pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, până 
nu se va împlini tot.” Matei 5:17, 18. Aici, El ne învață nu numai 
care fuseseră cerințele Legii lui Dumnezeu și care erau aceste 
cerințe atunci, ci și că aceste cerințe vor dura cât vor fi cerul și 
pământul. Legea lui Dumnezeu este tot atât de neschimbătoare, ca și 
tronul Său. Ea își va păstra cerințele față de omenire în toate 
veacurile.” –Patriarhi și Profeți, p. 365. 

„…dar Domnul Hristos nu a venit pentru a nimici Legea, ci 
pentru a o împlini. Nicio iotă sau o frântură de literă din standardul 
moral al lui Dumnezeu nu puteau să fie schimbate, ca să corespundă 
stării căzute a omului. Domnul Isus a murit pentru a-i putea atribui 
neprihănirea Sa păcătosului care se pocăiește și pentru a-i face 
posibil omului să păzească Legea.” Solii alese, vol. 1, p. 312: 

 
Confirmarea aceluiași mare adevăr 
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5.  Ce ne arată că în timpul slujirii lui Ioan nu s-a încheiat solia 
lui Moise și a profeților, ci doar a început împlinirea împărăției 
lui Dumnezeu? Matei 11:12,13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Ioan a anunțat venirea unsului Domnului, și-i chema pe oameni 
la pocăință, zicând: 'Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este 
aproape. Căci El este cel despre care profetul Isaia a spus 
următoarele lucruri: „Se aude în pustie o voce care strigă: «Pregătiţi 
drumul pentru venirea Domnului; faceţi cărări drepte pentru El. »!” 
(trad. engl. ). Matei 3:2, 3. „Orice vale va fi astupată, orice munte şi 
orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, 
şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite. Şi orice făptură va vedea 
mântuirea lui Dumnezeu.” Luca 3:5,6. „Securea a şi fost înfiptă la 
rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face rod bun este tăiat şi 
aruncat în foc.” Luca 3:9.” –The Youth’s Instructor, May 17, 1900. 

 
6.  Ce este sigur în cuvântul lui Isus și solia ucenicilor? Isaia 
9:1,2; 10:9,11.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În timpul vieții lui Hristos, bolnavii și suferinzii erau subiecte 
speciale ale purtării Sale de grijă. Când i-a trimis în lucrare pe 
ucenicii Săi, El i-a însărcinat să-i vindece pe bolnavi, precum și să 
predice Evanghelia. Când i-a trimis pe cei șaptezeci, El le-a 
poruncit să-i vindece pe bolnavi și apoi să predice că Împărăția Lui 
s-a apropiat de ei.” –4T, p. 225. 

„Hristos ne-a dat un exemplu, iar El va binecuvânta cu siguranță 
eforturile acelora care vor lucra în temere de Dumnezeu, vestind 
solia pe care Mântuitorul le-a dat-o primilor ucenici: “Împărăția lui 
Dumnezeu este aproape.” Evanghelizare, pp. 51, 52. 

 
Părtași la binecuvântata moștenire 
7.  Cu încredere și bucurie, ce solii minunate au scris apostolii ? 
Coloseni 1:12,13. 1 Petru 1:3-5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Despre cei săraci în duh, Isus zice: “A lor este Împărăția 
cerurilor.” Împărăția aceasta nu este, așa cum sperau ascultătorii lui 
Hristos, o stăpânire trecătoare și pământească. Hristos le deschidea 
oamenilor Împărăția spirituală a iubirii Sale, a harului Său, a 
dreptății Sale. Semnul domniei lui Mesia se distinge prin 
asemănarea cu Fiul omului. Supușii Săi sunt săraci în duh, blânzi, 
prigoniți pentru dreptate. Împărăţia cerurilor este a lor. Deși abia în 
fașă, se începe în ei o lucrare care îi va face să aibă parte “de 
moștenirea sfinților în lumină.” Coloseni 1:12.” - Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, pag. 8. 

 
Pentru studiu suplimentar 
„Apostolul Pavel spune că Dumnezeu “ne-a izbăvit de sub puterea 
întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui”. 
Coloseni 1:13. Și oricine a trecut de la moarte la viață este în stare 
să adeverească faptul că “Dumnezeu spune adevărul.” Ioan 3:33. 
Unul ca acesta poate mărturisi în mod sigur: “Eu am avut nevoie de 
ajutor și l-am găsit în Domnul Hristos. Orice nevoie mi-a fost 
împlinită și foamea sufletului meu a fost satisfăcută;” –Calea către 
Hristos, p. 112.  
 
 

* * * 
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22.  
Sabatul din 1 iunie 2019 

 

BUN VENIT ÎN ÎMPĂRĂŢIA CEREASCĂ 
 
„Cei care au acționat din egoismul și ambiția omenească, care s-

au străduit să fie cei mai mari, care s-au considerat a tot-importanți, 
care n-au simțit nevoia de a-și mărturisi greșelile și erorile, nu vor 
avea vreun loc în împărăția lui Dumnezeu. Felul în care oamenii vor 
fi onorați ca membri ai familiei regale a lui Dumnezeu, va fi 
determinat de modul în care aceștia rezistă încercării și de dovada 
lui Dumnezeu că au purtat-o în această viață. Cei care nu s-au 
lepădat de sine, care nu au arătat simpatie față de problemele altora, 
care nu au cultivat prețioasele atribute ale dragostei, care nu au 
dezvoltat răbdarea și blândețe în această viață, nu vor fi schimbați 
atunci când Hristos vine.” –Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 60. 

 
Poruncile și împărăția 
1.  După ce a confirmat valabilitatea poruncilor, ce a spus 
Domnul despre cei care, prin cuvintele sau acțiunile lor calcă 
sau fac fără valoare chiar și un principiu? Ce înseamnă a fi 
considerat ultimul în împărăția lui Dumnezeu? Matei 5:19, 
prima parte.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Cu alte cuvinte, nu se va găsi loc pentru el acolo. Pentru că 
acela care de bună voie calcă o poruncă, în spirit și adevăr, nu 
păzește nici una dintre ele.”Cine păzește toată Legea și greșește într-
o singură poruncă, se face vinovat de toate.” Iacov 2:10. 

”Nu mărimea faptei de neascultare este păcat, ci însăși 
neascultarea de voința lămurit arătată a lui Dumnezeu în cel mai 
mic amănunt, pentru că aceasta arată că mai este încă legătură între 
suflet și păcat. Inima este împărțită în slujirea ei. Este tot o 
tăgăduire a lui Dumnezeu, o răzvrătire împotriva legilor guvernării 
Sale.” - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 51. 
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2.  De ce încălcarea sau anularea unei porunci are astfel de 
consecințe grave? Psalmul 119:4. Iacov 2:10.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dacă oamenii ar fi fost liberi să nu mai asculte de cererile 
Domnului și să-și făurească ei o normă de purtare, ar fi fost o 
mulțime de standarde, care să se potrivească la toate mințile, iar 
stăpânirea ar fi fost luată din mâinile Domnului. Voința omului ar fi 
ajuns supremă, iar înalta și sfânta voie a lui Dumnezeu, planul Său 
de iubire față de făpturile Sale, ar fi fost dezonorată și călcată în 
picioare. 

„Ori de câte ori oamenii își aleg propria lor cale, sunt în vrajbă 
cu Dumnezeu. Ei nu vor avea nici un loc în Împărăția cerurilor, 
pentru că sunt în război cu însăși principiile cerului. Neluând în 
seamă voia lui Dumnezeu, se pun de partea Satanei, vrăjmașul lui 
Dumnezeu și al omului…. Nu este nici o poruncă în Lege care să nu 
fie pentru binele și fericirea omului, atât în viața aceasta, cât și în 
viața viitoare. În ascultare de Legea lui Dumnezeu, omul este 
înconjurat ca de un zid și este păzit de orice rău. Acela care dă la o 
parte într-un loc oarecare acest zid ridicat de Dumnezeu a nimicit 
puterea lui de a-l ocroti, pentru că a deschis calea pe care vrăjmașul 
poate intra să pustiească și să ruineze.” –Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, pp. 51, 52. 

 
3.  Pe de altă parte, ce vor experimenta cei care iubesc și păzesc 
legea sfântă? Cum vor fi priviți cei care se supun și păzesc 
poruncile cu sinceritate și de bună voie în împărăția cerurilor? 
Deuteronom 6:3. Isaia 48:18. Matei 5:19, ultima parte.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Calitățile care strălucesc cu cea mai mare putere în împărățiile 
lumii nu au loc în împărăția spirituală a lui Hristos. Ceea ce este 
înălțat între oameni și aduce exaltare posesorului, cum ar fi casta, 
rangul, poziția sau averea nu este apreciat în împărăția spirituală. 
Domnul spune: „Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte” 1 Samuel 
2:30. În împărăția lui Hristos oamenii se disting în funcție de 
credincioșia lor…. 
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"Împărăția cerurilor este de o importanță mai mare decât orice 
împărăție pământească. Dacă vom avea o poziție mai înaltă sau 
inferioară, aceasta nu va fi determinată de rangul, averea, educația 
noastră, ci de caracterul ascultării față de Cuvântul lui Dumnezeu. –
Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 60. 

 
Mai mult decât un profet 
4.  Ce mărturie a dat Isus despre înaintemergătorul Său? În ce 
sens a fost Ioan Botezătorul "mult mai mult decât un profet"? 
Matei 11:7-9. Luca 7:26.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Cei care auziseră mărturisirea lui Isus spuneau după moartea lui 
Ioan: “Ioan n-a făcut nici un semn; dar tot ce a spus Ioan despre 
omul acesta era adevărat.” Ioan 10:41. Nu i-a fost dat lui Ioan să 
facă să se coboare foc din cer sau să învie morții, cum a făcut Ilie, 
nici nu a purtat toiagul puterii în Numele lui Dumnezeu, ca Moise. 
El a fost trimis să vestească venirea Mântuitorului și să-i cheme pe 
oameni la pregătire pentru venirea Lui. Atât de credincios și-a 
împlinit lucrarea, încât, atunci când își aminteau de cele ce îi 
învățase despre Isus, oamenii puteau spune: “Tot ce a spus Ioan 
despre omul acesta era adevărat”. O mărturisire asemănătoare 
despre Hristos trebuie să dea oricare ucenic al Său.... 

„Ca înainte-mergător al lui Mesia, Ioan era “mai mult ca un 
profet.” Luca 7:26. Căci, în timp ce profeții văzuseră de departe 
venirea lui Hristos, lui Ioan i se dăduse să-L vadă, să audă 
mărturisirea cerului în favoarea Lui ca Mesia și să-L prezinte lui 
Israel ca trimis al lui Dumnezeu.” –Hristos Lumina Lumii, 219,220. 

 
5.  Deși Ioan Botezătorul a fost recunoscut de Isus ca mesager și 
cel mai mare om care a trăit vreodată, ce a spus Isus despre el 
în comparație cu cel mai mic din împărăția cerurilor? De ce? 
Matei 11:10,11. Luca 7:28.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Afară de bucuria pe care Ioan o simțea în lucrarea sa, viața i-a 
fost plină de întristare. Rareori a fost auzit glasul lui în alt loc decât 
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în pustietate. Partea lui a fost singurătatea. Nu i s-a îngăduit să vadă 
rezultatul propriei lucrări. N-a avut privilegiul de a fi cu Hristos și 
de a vedea manifestarea puterii dumnezeiești, care însoțea lumina 
mai mare. Nu a avut parte să-i vadă pe orbi recâștigându-și vederea, 
pe bolnavi vindecați, pe morți aduși la viață. El n-a văzut lumina 
care strălucea din fiecare cuvânt al lui Hristos, răspândind slavă 
asupra făgăduințelor din profeție. Cel mai mic ucenic care vedea 
lucrările puternice ale lui Hristos și auzea cuvintele Lui era astfel 
mai privilegiat decât Ioan Botezătorul și de aceea se zice că era mai 
mare decât el.” –Hristos Lumina Lumii, p. 220. 

 
Luptă și chin pentru împărăție 
6.  Ce a spus Isus despre intrarea în împărăția lui Dumnezeu 
din zilele predicării lui Ioan? Ce a vrut să spună prin: "cei ce 
dau năvală pun mâna pe ea"? Matei 11:12,13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Învățătura lui Ioan a stârnit în inimile multora o mare dorință de 
a avea parte de binecuvântările pe care Hristos urma să le aducă și 
au primit adevărul. Aceștia au văzut nevoia de reformă. Ei trebuie 
nu numai să caute să intre pe poarta cea strâmtă; ei trebuie să 
depună eforturi și să agonizeze dacă vor să aibă binecuvântările 
Evangheliei. Nimic altceva decât o dorință puternică, fermă, o țintă 
hotărâtă ar putea rezista întunericului moral care acoperă pământul 
ca o mantie de moarte. Pentru a obține binecuvântările la care au 
privilegiul de a le obține, ei trebuie să lucreze cu seriozitate, trebuie 
să se lepede de sine.” –The Youth’s Instructor, May 17, 1900. 

 
7.  Prin urmare, care ar trebui să fie cel mai mare și întâiul 
nostru interes în viață? Cum putem evalua promisiunea lui Isus 
și lucra din toată inima pentru împărăția cerurilor, așa cum au 
făcut ucenicii în timpul Său? Matei 6:33, prima parte; 11:15.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Această promisiune nu va da greș niciodată. Nu ne putem 
bucura de favoarea lui Dumnezeu, dacă nu respectăm condițiile prin 
care este dăruită aceasta. Făcând astfel, va veni asupra noastră acea 
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pace, mulțumire și înțelepciune pe care lumea nu o poate nici da, 
nici lua.... O minte umilă și o inimă recunoscătoare ne va ridica mai 
sus de încercările mărunte și greutățile reale. Cu cât suntem mai 
puțin serioși, energici, vigilenți în serviciul Maestrului, cu atât mai 
mult mintea va da atenție la sine, mărind mușuroaiele în munți de 
greutăți....” –Conflict and Courage, p. 370. 

"Frații mei, există o viață veșnică pentru noi de câștigat. Hai să 
ne luptăm lupta cea bună a credinței. Timpul nostru de încercare nu 
este în viitor, ci acum. Cât timp mai întârzie: 'căutați mai întâi 
împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri' – 
lucruri care acum, de atât de multe ori servesc scopului lui Satana 
ca și capcane pentru a înșela și a distruge – 'vi se vor da pe 
deasupra. '" –(Review and Herald, March 5, 1908) Christian 
Service, p. 21. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Profetul Ioan era inelul de legătură între cele două așezăminte. 
Ca reprezentant al lui Dumnezeu, el s-a ridicat să arate legătura legii 
și profeților cu dispensațiunea creștină. El era lumina mai mică, ce 
avea să fie urmată de alta mai mare. Mintea lui Ioan a fost luminată 
de Duhul Sfânt, ca să poată revărsa lumină asupra neamului său; dar 
nici o altă lumină n-a luminat vreodată și nici nu va lumina așa de 
clar asupra omului căzut ca lumina izvorând din învățăturile și pilda 
lui Isus. Hristos și lucrarea Lui fuseseră înțelese numai într-un chip 
întunecos din simbolurile și jertfele umbrei.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 220. 

 
* * * 
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23.  
Sabatul din 8 iunie 2019 

CEL MAI MARE DIN ÎMPĂRĂŢIE 
 
„Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-și 

dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți.” Marcu 10:45. În 
mijlocul ucenicilor Săi, Domnul Hristos era în orice sens un 
purtător de grijă, un purtător al poverilor. El a fost părtaș la sărăcia 
lor. A practicat lepădarea de Sine în folosul lor, a mers înaintea lor 
pentru a înfrunta dificultățile și în curând urma să-și încheie 
lucrarea pe pământ, dându-și viața. Principiul pe baza căruia lucra 
Hristos trebuia să fie îndemnul la lucru și pentru membrii bisericii, 
care este trupul Său. Iubirea este planul și temelia mântuirii. În 
Împărăția lui Hristos, sunt mai mari aceia care urmează pilda pe 
care a dat-o El și lucrează ca păstori ai turmei Sale.” –Hristos 
Lumina Lumii, p. 550. 

 
Ambiție și dispută 
1.  Ce discuții privind împărăția s-au ivit pe drum între 
ucenici? Ce a dezvăluit aceasta despre ei? Luca 9:46. Marcu 
9:33,34. Matei 18:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când Hristos și ucenicii erau singuri în casă...Isus i-a chemat la 
Sine pe ceilalți și i-a întrebat: “Despre ce vorbeați unii cu alții pe 
drum?” Marcu 9:33. Prezența lui Isus și întrebarea Lui i-au făcut să 
vadă lucrurile într-o lumină cu totul deosebită de aceea în care le 
văzuseră când se certau pe drum. Rușinea și sentimentul de 
vinovăție i-au făcut să tacă. Isus le spusese că El avea să moară 
pentru mântuirea lor, iar ambiția lor egoistă era într-un dureros 
contrast cu iubirea Lui neegoistă. 

„Când le spusese că avea să moară și să învie, Isus căutase să-i 
atragă într-o discuție cu privire la marea încercare a credinței care le 
stătea înainte. Cu toate că vorbise așa de lămurit despre ceea ce Îl 
aștepta, faptul că amintise că va merge curând în Ierusalim le 
aprinsese iarăși speranța că împărăția va fi întemeiată. Lucrul acesta 
dusese la cearta cu privire la cine va ocupa cele mai înalte funcții.... 
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în cele din urmă, unul a îndrăznit să-L întrebe pe Isus: “Cine este 
mai mare în Împărăția cerurilor?” –Hristos Lumina Lumii, 434, 435. 

 

2.  Cum a răspuns Domnul preocupărilor lor? Ce exemplu a 
folosit pentru a înlocui ambiția și dorința de supremație cu 
sinceritatea și umilința? Marcu 9:35. Luca 9:47,48.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dacă noi am dori să învățăm minunatele lecții pe care Domnul 
Isus a vrut să le ofere ucenicilor printr-un copilaș, cât de multe 
lucruri, care acum ni se par greutăți de netrecut, ar dispărea cu totul! 
Când ucenicii au venit la Isus, întrebând: “Cine este mai mare în 
Împărăția cerurilor?”...Domnul Isus a chemat la El un copilaș, l-a 
așezat în mijlocul lor și le-a spus: “Adevărat vă spun că, dacă nu vă 
veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu nici 
un chip nu veți intra în Împărăția cerurilor. 

„De aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare 
în Împărăția cerurilor.”” Matei 18: 1-4. –Căminul Adventist, pp. 
279, 280. 

 

Calea cea bună 
3.  Ce schimbări trebuie să aibă loc în viața celui care dorește 
să fie pregătit pentru a intra în împărăția cerească? Matei 
18:2,3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Calea spre ceruri nu este acum mai netedă, mai liniștită decât în 
zilele Mântuitorului. Toate păcatele noastre trebuie să fie înlăturate. 
Orice îngăduință față de ceea ce place, și care stingherește viața 
noastră religioasă, trebuie să fie înlăturată. Ochiul drept sau mâna 
dreaptă trebuie să fie sacrificat dacă ne supără. Suntem dispuși să 
renunțăm la înțelepciunea noastră și să primim Împărăția cerului ca 
un copilaș? Suntem dispuși să ne despărțim de neprihănirea 
noastră? Suntem noi dispuși să renunțăm la tovarășii, la prietenii 
noștri lumești pe care ni i-am ales? Suntem noi dispuși să sacrificăm 
aprobarea oamenilor? Prețul vieții veșnice are o valoare infinită. 
Vom face noi eforturi și sacrificii proporționale cu valoarea 
obiectivului ce trebuia realizat?” – 5T, p. 222. 
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4.  La ce s-a referit Isus când vorbea despre copii ca exemplu 
unei persoane adulte în împărăția cerurilor? Matei 18:4. Marcu 
10:14, 15.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Am văzut că tăria copiilor lui Dumnezeu stă în umilința lor. 
Când ei sunt mici în propriii lor ochi, Isus va fi tăria și neprihănirea 
lor, iar Dumnezeu le va binecuvânta eforturile.” –3T, p. 307. 

„Pentru a fi mare în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii 
asemenea unui copilaș în umilință, în simplitatea credinței și în 
puritatea iubirii. Orice mândrie trebuie să piară, orice gelozie să fie 
biruită, trebuie să se renunțe la orice ambiție pentru supremație și să 
fie încurajate bunătatea și încrederea asemenea unui copilaș. Toți 
aceștia vor găsi în Hristos Stânca lor de apărare, turnul lor cel 
puternic de scăpare. În El trebuie să se încreadă fără rezervă, și El 
niciodată nu-i va trăda.” – 5T, p. 130. 

 
Atenție iubitoare și apreciere, nu mustrare și supărare 
5.  Ce incident a arătat că ucenicii aveau puțin interes și atenție 
pentru copii? În ce risc similar putem cădea din cauza ambiției 
sau insensibilității? Matei 19:13,14; 18:6,7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pastorii să nu uite să-i încurajeze pe mielușeii prețioși ai turmei. 
Domnul Hristos, Maiestatea cerului, a spus: “Lăsați copilașii să vină 
la Mine și nu-i opriți; căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca 
ei.” Domnul Isus nu i-a trimis pe copii la rabini, El nu i-a trimis la 
farisei, deoarece știa că oamenii aceia îi vor învăța să-L respingă pe 
Prietenul lor cel mai bun. Mamele care i-au adus pe copiii lor la Isus 
au făcut bine. Să nu uităm textul: “Lăsați copilașii să vină la Mine și 
nu-i opriți; căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei”. Marcu 
10:14. Mamele să-i conducă pe copiii lor la Hristos. Slujitorii 
Evangheliei să-i ia pe copilași în brațe și să-i binecuvânteze în 
Numele lui Isus. Să le adreseze acestor micuți cuvinte care să 
exprime dragostea cea mai duioasă, pentru că Domnul Isus i-a luat 
pe mielușeii turmei în brațele Sale și i-a binecuvântat.” –(Review 
and Herald, March 24, 1896) Evangelism, pp. 349, 350. 
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6.  Asupra cărui lucru ne vom concentra în loc ambiții sau 
poziții, dacă suntem cu adevărat interesați de împărăția 
cerurilor? Matei 18:8,9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Orice practică sau obicei care ar conduce la păcat și care ar 
aduce ocară asupra lui Hristos a fi mai bine îndepărtate, oricare ar fi 
sacrificiul. Ceea ce dezonorează pe Dumnezeu nu poate fi folositor 
pentru nimeni. Binecuvântarea cerului nu poate să însoțească pe un 
om care calcă principiile veșnice ale dreptății. Și un singur păcat 
cultivat cu plăcere este îndestulător pentru a produce degradarea 
caracterului și pentru a rătăci pe alții. Dacă piciorul sau mâna 
trebuie tăiate și chiar ochiul trebuie scos pentru a scăpa trupul de 
moarte, cu cât mai mult ar trebui să fie îndepărtat păcatul, care 
aduce moartea veșnică!” –Hristos Lumina Lumii, p. 439. 

 
7.  Ce gând ne va ajuta în a ne respecta unul pentru altul? Ce 
prețuire ar trebui să avem pentru cei considerați cei din urmă? 
Matei 18:10. Filipeni 2:3,4.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dacă viețile noastre sunt pline de parfumul sfânt, dacă Îl 
onorăm pe Dumnezeu, având gânduri bune față de alții și făcând 
fapte bune pentru a fi o binecuvântare pentru alții, atunci nu are nici 
o importanță dacă locuim într-o colibă sau într-un palat. 
Împrejurările au puțin de-a face cu experiențele sufletului. Spiritul 
nutrit este cel care dă culoare tuturor acțiunilor noastre. Un om care 
este în pace cu Dumnezeu și cu semenii lui nu poate ajunge 
nenorocit. În inima sa nu se va găsi invidie; bănuiala rea nu-și va 
găsi locul acolo; ura nu poate exista. Inima care este în armonie cu 
Dumnezeu se va înălța mai presus de necazurile și încercările 
acestei vieți. Dar inima în care nu este pacea lui Hristos este 
nefericită, plină de nemulțumire; persoana respectivă vede defecte 
în toți și-n toate și va aduce discordie până și în muzica cea mai 
cerească.... Aceia ale căror inimi sunt pline cu iubirea de ei înșiși 
vor împrăștia gânduri rele despre frații lor și vor vorbi împotriva 
slujitorilor lui Dumnezeu. Pasiunile păstrate fierbinți și pătimașe 
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datorită îndemnurilor lui Satana sunt o fântână amară, din care vor 
curge totdeauna izvoare amare pentru a otrăvi viața altora. „Fie ca 
toți aceia care pretind că Îl urmează pe Hristos să-i aprecieze mai 
mult pe ceilalți și mai puțin pe ei înșiși.” – 5T, p. 488. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„În providența lui Dumnezeu, noi suntem puși în legătură cu 
persoane lipsite de experiență, cu mulți care au nevoie de milă și de 
compătimire. Ei au nevoie de ajutor, deoarece sunt slabi. Tinerii au 
nevoie de ajutor. În tăria Aceluia a cărui bunătate plină de iubire 
este exercitată față de cel neajutorat, neștiutor și față de aceia care 
sunt socotiți ca fiind cei mai neînsemnați dintre micuții Lui, noi 
trebuie să lucrăm pentru binele lor viitor, pentru formarea 
caracterului creștin. Chiar aceia care au cel mai mult nevoie de 
ajutorul nostru vor pune uneori în mod dureros răbdarea noastră la 
încercare.”Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul dintre acești 
micuți”, zice Hristos, “căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd 
pururea fața Tatălui Meu, care este în ceruri.” Matei 18:10. Iar 
acelora care slujesc acestor suflete, Mântuitorul le spune: “Ori de 
câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați 
frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.” Matei 25:40.” –6T, p. 348. 

 
* * * 

 



Lecţiunile Şcolii de Sabat 128 

24.  
Sabatul din 15 iunie 2019 

PRIVELIŞTI ALE ÎMPĂRĂŢIEI 
 
„Isus le spusese ucenicilor Săi că erau unii alături de El care nu 

vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu 
venind cu putere. Cu ocazia schimbării la față, această făgăduinţă s-
a împlinit. Înfățișarea lui Isus s-a schimbat şi a strălucit ca soarele. 
Veşmântul Său era alb şi strălucitor.” Istoria Mântuirii, p. 207; 
Spiritual Gifts, vol. 1, p. 43. 

„Făgăduința Mântuitorului pentru ucenici se împlinea acum. Pe 
munte, împărăția viitoare a slavei a fost reprezentată în miniatură – 
Hristos Împăratul, Moise un reprezentant al sfinților înviați și Ilie al 
celor strămutați.” –Hristos Lumina Lumii, p. 421. 

 
1.  Ce anunț uimitor despre Împărăția cerească a afirmat Isus 
înaintea ucenicilor Săi? Luca 9:27. Marcu 9:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Anterior schimbării Sale la față, Isus le spusese ucenicilor Săi 
că erau unii alături de El care nu vor gusta moartea până nu vor 
vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere. Această 
promisiune s-a împlinit pe muntele schimbării la față, că ei au văzut 
împărăția lui Hristos în miniatură.” –Spirit of Prophecy, vol. 2, pp. 
336, 337. 

 
Schimbarea la față și slava 
2.  Era vorba de venirea Lui la timpul sfârșitului sau de o 
manifestare care urma să aibă loc pe vremea ucenicilor? Ce s-a 
întâmplat cu aproximativ o săptămână mai târziu, când s-a suit 
pe munte să se roage? Marcu 9:2.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„La schimbarea la faţă, această făgăduinţă s-a împlinit. Faţa lui 
Isus s-a schimbat şi a strălucit ca soarele. Veşmântul Său era alb şi 
strălucitor. Moise era acolo pentru a-i reprezenta pe cei care vor fi 
înviaţi din morţi la cea de-a doua venire a lui Isus. Iar Ilie, care a 
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fost ridicat la cer fără a vedea moartea, îi reprezenta pe cei care vor 
fi preschimbaţi la cea de-a doua venire a lui Hristos şi vor fi 
nemuritori, fiind luaţi la cer fără a vedea moartea. Ucenicii au privit 
cu uimire şi teamă splendoarea maiestăţii lui Isus şi norul care-i 
acoperea şi au auzit glasul lui Dumnezeu care spunea cu o măreţie 
înfricoşătoare: 'Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El să ascultaţi!'” 
–Experienţe şi Viziuni, p. 164. 

„În aceste ființe proslăvite ucenicii au văzut o preînchipuire a 
împărăției celor răscumpărați.” –Profeți și Regi, p. 227. 

 
3.  Ce s-a întâmplat când Isus schimbat la față? Cum este El 
descris într-o altă scenă glorioasă? Luca 9:29. Marcu 9:3. Matei 
17:2. Apocalipsa 1:16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Acum stăruința rugăciunii Lui era ca să le fie dată o manifestare 
a slavei pe care a avut-o la Tatăl înainte de a fi lumea, ca împărăția 
Lui să poată fi descoperită ochilor omenești și ca ucenicii Lui să fie 
întăriți pentru a o vedea. El se roagă ca ei să fie martori ai unei 
manifestări a divinității Sale, care să-i întărească în ceasul supremei 
agonii cunoscând faptul că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și 
că rușinoasa Sa moarte era o parte a planului de mântuire. 

"Rugăciunea Lui a fost auzită. În timp ce El era plecat în 
umilință pe un teren pietros, dintr-o dată s-au deschis cerurile, 
porțile de aur ale cetății lui Dumnezeu erau larg deschise și o 
strălucire sfântă coborî pe munte, înfășurând silueta Mântuitorului. 
Divinitatea dinăuntru a strălucit prin umanitate și a întâmpinat slava 
care venea de sus. Ridicându-se din poziția Sa culcată la pământ, 
Hristos stă în maiestatea dumnezeirii. Agonia sufletului nu mai este. 
Chipul Lui strălucește acum 'ca soarele' și hainele Lui sunt 'albe ca 
lumina. ' Matei 17:2.” –Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 346. 

 
Vocea lui Dumnezeu 
4.  Cine a apărut în slavă și a vorbit cu Mântuitorul în scena 
aceea extraordinare? Matei 17:3. Luca 9:31,32.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Au privit la Isus îmbrăcat în lumina cerului; ei au auzit glasul 
din nor (Luca 9, 35), recunoscându-L ca Fiu al lui Dumnezeu; au 
văzut pe Moise, reprezentând pe aceia care vor fi înviați din morți la 
cea de-a doua venire, și acolo mai era și Ilie, reprezentând pe aceia 
care la încheierea istoriei pământului vor fi schimbați din muritori 
în nemuritori și vor fi înălțați la cer fără să vadă moartea.” –Profeți 
și Regi, p. 227. 

"Isus a fost îmbrăcat cu slava Cerului și vocea Tatălui L-a 
proclamat ca Fiul lui Dumnezeu. Prezența lui Moise reprezintă pe 
cei care vor fi înviați din morți la a doua venire a lui Hristos; iar 
Ilie, care a fost răpit la cer fără să vadă moartea, îi reprezintă pe cei 
care vor trăi pe pământ la a doua venire a lui Hristos și care vor fi 
schimbați din muritori la nemurire și vor fi luați la cer fără a vedea 
moartea.” –Spirit of Prophecy, vol. 2, pp. 336, 337. 

 

5.  Ce altă manifestare extraordinară a avut loc în timp ce 
vorbea cu Moise și Ilie? Ce efect a avut asupra ucenicilor? 
Matei 17:5,6. Luca 9:34.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În timp ce încă admirau priveliștea aceea de pe munte, “iată că 
i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas 
care zicea: ‘Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea; de El să ascultați!’” Privind norul acela plin de slavă, mai 
strălucitor decât acela care umblase înaintea semințiilor lui Israel în 
pustie, și auzind glasul lui Dumnezeu vorbind cu o măreție grozavă, 
care a făcut muntele să se cutremure, ucenicii au căzut la pământ ca 
loviți. Ei au rămas prosternați, cu fața ascunsă, până când Isus a 
venit mai aproape și i-a atins, alungându-le temerile cu glasul Lui 
binecunoscut: “Sculați-vă, nu vă temeți”. Matei 17:5, 7. Îndrăznind 
să-și ridice ochii, au văzut că slava cerească pierise, iar Moise și Ilie 
nu mai erau acolo. Ei se aflau pe munte numai cu Isus.” –Hristos 
Lumina Lumii, p. 425. 

 

Credință în venirea împărăției 
6.  După acest eveniment minunat, ce i-a instruit Isus pe cei trei 
ucenici? De ce nu trebuia făcut cunoscut acest eveniment la 
nimeni, până după învierea Sa? Matei 17:9.  
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„La piciorul muntelui se adunase un grup mare de oameni, aduși 
acolo de ucenicii care rămăseseră în urmă, dar care știau unde Se 
dusese Isus. Când Mântuitorul S-a apropiat, le-a poruncit celor trei 
însoțitori să păstreze tăcerea cu privire la cele văzute, zicând: “Să 
nu spuneți nimănui despre vedenia aceasta, până va învia Fiul 
omului din morți”. Matei 7:9. Descoperirea făcută ucenicilor trebuia 
să fie primită numai de inima lor și să nu fie făcută cunoscută altora. 
Dacă ar fi fost povestită mulțimii, ar fi dat naștere la batjocură sau 
la uimire zadarnică. Și chiar cei nouă apostoli nu ar fi înțeles scena 
decât după ce Hristos avea să învie din morți. Cât de greu 
înțelegeau până și cei trei ucenici privilegiați se vede în faptul că, 
fără a ține seamă de tot ce spusese Hristos despre evenimentele care 
Îi stăteau în față, se întrebau între ei ce înseamnă să învie din morți. 
Cu toate acestea, n-au cerut de la Isus nici o explicație.” –Hristos 
Lumina Lumii, pp. 426, 427. 

 
7.  Având cunoștința despre schimbarea la față, la ce ne putem 
aștepta în viitorul apropiat? Matei 26:64. 2 Timotei 4:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„“Ba mai mult”, a spus Domnul Hristos, “vă spun că de acum 
încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui 
Dumnezeu și venind pe norii cerului.” Matei 26:64. În aceste 
cuvinte, Domnul Hristos a prezentat reversul scenei ce avea loc 
atunci. El, Domnul vieții și al slavei, avea să stea la dreapta lui 
Dumnezeu. El va fi Judecătorul a tot pământul și la hotărârea Lui nu 
se va mai putea face recurs. Atunci, orice lucru tainic avea să fie 
așezat în lumina feței lui Dumnezeu, și judecata avea să se exercite 
asupra fiecărui om, care va fi judecat după faptele sale.” –Hristos 
Lumina Lumii, pp. 707, 708. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Ucenicii, trezindu-se, privesc potopul de glorie care luminează 
muntele. În frică și uimire, ei privesc silueta radiantă a Maestrului 
lor.... Alături de El sunt două ființe cerești, în strânsă conversație cu 
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El. Aceștia sunt Moise, care pe muntele Sinai a vorbit cu Dumnezeu 
și Ilie, căruia i-a fost dat înaltul privilegiu de a nu fi niciodată sub 
puterea morții.... Pe munte, împărăția viitoare a slavei a fost 
reprezentată în miniatură – Hristos Împăratul, Moise un 
reprezentant al sfinților înviați și Ilie al celor strămutați.” –Harul 
Uimitor al lui Dumnezeu, p. 346. 

 
* * * 

 
25.  
Sabatul din 22 iunie 2019 

SEMNELE ÎMPĂRĂŢIEI 
 
„Sunt mulți în lumea de azi care își închid ochii față de dovezile 

pe care Hristos le-a dat spre a-i avertiza pe oameni cu privire la 
venirea Sa. Ei caută să liniștească orice simțământ de teamă, în timp 
ce chiar atunci semnele sfârșitului se împlinesc cu repeziciune și 
lumea se grăbește spre timpul când Fiul omului Se va arăta pe norii 
cerului.... Pavel învață că este păcat a fi nepăsător față de semnele 
care au să preceadă a doua venire a lui Hristos.... ‚De aceea să nu 
dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. ’” 1 Tesaloniceni 
5:6.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 260. 

 
Semne de avertizare 
1.  Ce profeții privitoare la împărăția slavei a făcut 
Mântuitorul? Pe lângă semnele din natură, ce situație va exista 
printre neamuri? Luca 21:25. Matei 24:29.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Prin nimicirea Ierusalimului este reprezentată lumea, iar 
avertizarea dată de Domnul Hristos pe vremea aceea răsună de-a 
lungul timpului.... Valurile vor trece peste granițele lor și vor lăsa în 
urmă nimicirea. Ele vor scufunda vasele care navighează pe apele 
întinse, le vor trimite la moarte împreună cu făpturile vii aflate în 
ele, care nu vor mai avea timp să se pocăiască.” Solii alese, vol. 3, 
p. 417: 
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2.  Ce se va întâmpla cu puterile pământului și ale cerului? 
Cum vor simți oamenii când vor vedea aceste evenimente 
înfricoșătoare? Luca 21:26.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Vor fi nenorociri pe mare și pe uscat, „oamenii își vor da 
sufletul de groază, în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe 
pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe 
Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare.” El va veni a 
doua oară în lumea noastră în același fel în care S-a înălțat la cer. 
„Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și 
să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Luca 
21:26-28. 

„Pentru că și-au pierdut legătura cu Dumnezeu, cei din lume fac 
eforturi disperate și nesăbuite de a se așeza pe ei înșiși în centru. 
Acest lucru îi determină să nu aibă încredere în semenii lor și este 
urmat de fapte de ticăloșie. Împărățiile lumii vor fi dezbinate una 
împotriva alteia. Legăturile simpatiei care îi unesc pe oameni într-o 
relație de frățietate vor fi tot mai puține. Satana se va folosi de 
egoismul firesc al inimii omenești. El îi va folosi pe cei a căror 
voință nestăpânită și ale căror patimi violente nu au fost aduse 
niciodată sub controlul voinței lui Dumnezeu...” –Solii alese, vol 3, 
pp. 417, 418. 

 
Apariția glorioasă a lui Isus 
3.  După ce toate aceste evenimente au loc, ce eveniment 
puternic, glorios și mult-așteptat va avea loc? Cine va apărea 
triumfător pe norii cerului? Luca 21:27.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul urmează să vină în curând și noi trebuie să fim pregătiți 
să-L întâmpinăm în pace. Să fim hotărâți să facem tot ce ne stă în 
putere spre a împărtăși lumina celor din jurul nostru. Nu trebuie să 
fim triști, ci voioși, și trebuie să-L păstrăm fără încetare pe Domnul 
Isus în fața noastră. El vine în curând și noi trebuie să fim gata în 
așteptarea arătării Lui. O, cât de măreț va fi să-L vedem pe El și să 
fim salutați ca mântuiți ai Lui! Multă vreme am așteptat, dar 
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nădejdea noastră acum e pe cale de a scădea. Dacă am putea doar 
să-L vedem pe Împăratul, în frumusețea Lui, am fi pentru veșnicie 
fericiți.... Ne apropiem de timpul când Domnul Hristos va veni cu 
putere și mare slavă, spre a-i lua pe răscumpărații Săi în locuințele 
lor veșnice.” – 8T, p. 253. 

 
4.  Ce legătură există între semnele sfârșitului și mântuirea 
credincioșilor? Prin urmare, ce atenție specială ar trebui să 
dăm semnelor ce au loc în jurul nostru? Luca 21:28.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Cuvintele Domnului Isus Hristos ne sunt adresate nouă, acelora 
care trăim în timpul de încheiere a istoriei acestui pământ.”Când vor 
începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă 
ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Luca 
21:28. Popoarele sunt neliniștite. Trăim un timp de confuzie. 
Valurile mării mugesc. Inimile oamenilor se cutremură de teamă în 
așteptarea lucrurilor care vin asupra pământului, dar aceia care cred 
în Fiul lui Dumnezeu vor auzi vocea Sa în mijlocul furtunii, 
spunând: “Eu sunt, nu vă temeți....” Matei 14:27…. Vedem că 
lumea zace în nelegiuire și apostazie. Răzvrătirea împotriva 
poruncilor lui Dumnezeu pare a fi aproape universală. Avem de 
făcut o lucrare în lume, în mijlocul tumultului, agitației și confuziei 
de pretutindeni.” –Evanghelizare, p. 18. 

 
5.  Cum putem ști că suntem cu adevărat atenți la semnele 
vremurilor? După cum a menționat în pilda smochinului care 
arată că vara este aproape, cât de conștienți și pregătiți suntem 
pentru venirea lui Isus? Luca 21:29,30.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Hristos îi îndemnase pe copiii Săi să fie atenți la semnele 
revenirii Sale și să se bucure, când vor vedea semnele revenirii 
Regelui lor.”Când vor începe să se întâmple aceste lucruri”, a spus 
El, “atunci să vă ridicați capetele; căci mântuirea voastră se 
apropie.” El a îndreptat privirea urmașilor Săi către pomii care 
înmugureau primăvara și a zis: “Când înverzesc și îmbobocesc, știți 
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că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri, să știți 
că Împărăția lui Dumnezeu este aproape.” Luca 21:28,30,31.” –
Tragedia veacurilor, p. 308, 309. 

 
Împărăţia este aproape 
6.  Care va fi experiența celor răscumpărați după ce s-au rugat 
și au așteptat cu seriozitate? Luca 21:31. Matei 25:34.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Cerul merită totul, pentru noi. Nu trebuie să riscăm nimic, în 
această privință. Aici nu facem aventuri. Noi trebuie să știm că pașii 
ne sunt puși în ordine de Domnul. Să-L lăsăm pe El să ne ajute în 
marea lucrare a biruinței. El are coroane pentru toți cei care 
biruiesc. El are haine albe pentru cei neprihăniți. El are o lume 
veşnică de slavă pentru cei ce caută slava, cinstea şi nemurirea. Toţi 
cei care intră în Cetatea lui Dumnezeu vor intra ca învingători. Nu 
va intra ca un criminal condamnat, ci ca un fiu al lui Dumnezeu. Iar 
întâmpinarea pentru cei care vor intra acolo este: “Veniți 
binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți împărăția care v-a fost 
pregătită de la întemeierea lumii.” Matei 25:34.” –Temperance, p. 
114. 

 
7.  Când se va termina totul? Ce asigurare le-a dat Domnul 
copiilor Săi despre acest eveniment foarte așteptat? Luca 
21:32,33.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Hristos declară că, la sfârșitul persecuției papale, soarele avea 
să se întunece, iar luna să nu-și mai dea lumina. Apoi stelele aveau 
să cadă din cer. El spune: “De la smochin învățați pilda lui. Când îi 
frăgezește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când 
veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, 
este chiar la uși.” Matei 24:32, 33, margini. 

"Hristos a descris semnele venirii Sale. „El ne declară că putem 
şti când este aproape, chiar la uşi. El spune despre aceia care văd 
aceste semne: “Nu va trece neamul acesta, până se vor întâmpla 
aceste lucruri”. Semnele acestea s-au arătat. Acum știm cu siguranță 
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că a doua venire este aproape.”Cerul și pământul vor trece, dar 
cuvintele Mele nu vor trece”, a zis El.” Luca 21:32, 33.” –Hristos 
Lumina Lumii, p. 632. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„În curând, necazuri cumplite se vor ridica între naţiuni şi nu vor 
înceta până va veni Isus. Ca niciodată mai înainte, avem nevoie să 
ne unim în slujirea Celui care Şi-a pregătit tronul în ceruri şi a Cărui 
împărăție domneşte peste toţi. Dumnezeu nu Şi-a părăsit poporul, 
iar tăria noastră se află în a nu-L părăsi nici noi pe El. 

Judecăţile lui Dumnezeu sunt în ţară. Războaie şi veşti de 
războaie, distrugeri cauzate de foc şi de apă, spun clar că timpul de 
strâmtorare, care se intensifică până la sfârşit, este foarte aproape. 
Nu avem timp de pierdut. Lumea este agitată de un spirit de război. 
Profeţiile din Daniel, capitolul unsprezece, aproape că şi-au atins 
implinirea finală...” –Maranata, p. 25. 

„Mai de preț decât orice prietenie a lumii, este prietenia celor 
răscumpărați de Hristos. Mai de preț decât titlul de proprietate 
asupra celui mai frumos palat de pe pământ este dreptul la 
locuințele pe care Domnul Hristos S-a dus să le pregătească. Și mai 
de preț decât toate cuvintele de laudă pământești, vor fi cuvintele 
Mântuitorului adresate credincioșilor Săi slujitori: “Veniți 
binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți împărăția, care va fost 
pregătită de la întemeierea lumii.” Matei 25:34.” –Parabolele 
Domnului Hristos, p. 374. 

 
* * * 
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Vă rugăm să citiți raportul misionar al Departamentului de tineret 
al Conferinței Generale de la pagina 142. 

 
26.  
Sabatul din 29 iunie 2019 

INTRAREA ÎN ÎMPĂRĂŢIE 
 
„Există o cale bună și o cale greșită și fiecare ființă umană va 

merge pe una sau cealaltă. Cei care cred cu adevărat în Hristos 
trăiesc o viață sfântă de ascultare. Ei sunt sfințiți prin adevăr. 
Evlavia lor nu este prefăcută, ci o realitate. Ei au o experiență 
creștină sfințită într-o viață sfântă. 

"Să ne asigurăm că ne perfecționăm caractere creștine prin 
credința adevărului. Nu reușim să fim prea stricți cu privire la acest 
lucru. Dacă nu vom reuși aici, lucrarea vieții noastre nu ne va aduce 
nici o răsplată. Cei care cred în Hristos și renunță la voința și 
planurile lor în favoarea voinței și a planurilor lui Dumnezeu intră 
într-o viață de asemănare cu Hristos. Aceasta este singura 
modalitate de a obține mântuirea.” –Review and Herald, May 19, 
1903. 

 
Numărul mântuiților 
1.  Ce întrebare a fost adresată Domnului? De ce este această 
întrebare atât de importantă? Luca 13:23.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Când citim că mulți vor căuta să intre și nu vor putea, vom vrea 
să înțelegem ce trebuie să facem pentru a reuși. Această declarație 
este tristă, că vor fi unii care nu vor reuși să intre pe poarta cea 
strâmtă, pentru că ei caută doar a intra, dar nu se străduiesc.... 

"Suntem într-o lume în care predomină păcatul și nelegiuirea și 
vrem să știm ce să facem pentru a moșteni viața. Nimeni nu își 
poate permite să rateze marea recompensă prezentată înaintea celor 
biruitori. Vrem să fim siguri că măsurile pe care le luăm sunt 
îndreptate spre cer și nu înspre pământ....” –In Heavenly Places, p. 
263. 
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2.  Potrivit răspunsului lui Isus, câți vor căuta să intre în 
împărăția lui Dumnezeu? Pentru că mulți nu vor putea intra, ce 
i-a îndemnat pe ascultătorii Săi și pe toată lumea să facă? Luca 
13:24. Matei 7:14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Drumețul întârziat, care se grăbea să ajungă la poarta cetății, la 
apusul soarelui, nu putea să se oprească în drum pentru vreun lucru 
care l-ar fi putut atrage. Mintea lui era stăpânită de un singur gând - 
să intre pe poarta cetății. Același gând puternic, zicea Isus, se cere și 
de la un creștin. Eu v-am descoperit strălucirea caracterului, care 
este adevărata strălucire a Împărăției Mele. Ea nu vă oferă nici o 
făgăduință de stăpânire pământească; totuși merită cea mai mare 
dorință și străduință. Eu nu vă chem să luptați pentru stăpânirea 
marilor împărății ale lumii acesteia; cu toate acestea nu trebuie să 
credeți că nu este nici o luptă de dat sau nici o biruință de câștigat. 
Vă îndemn să vă străduiți, să vă luptați cu disperare, ca să intrați în 
Împărăția Mea spirituală.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 141. 

 
Nu vă cunosc 
3.  De ce unii oameni nu vor putea intra în împărăție? Ce 
înseamnă cuvintele lui Isus: "Nu știu de unde sunteți"? Luca 
13:25. Matei 25:11, 12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„‘Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică. ’ Ioan 3:16. Orice om care nu împărtășește această 
dragoste care se sacrifică pe sine nu este pregătit să lucreze pentru 
Dumnezeu. Mulți se poticnesc, agățându-se de povara egoismului 
lor, ca și când aceasta ar fi o comoară prețioasă, și merg cu 
perseverență pe calea lor. Când vor bate la poarta cerului, spunând: 
„Doamne, Doamne, deschide-ne!”, mulți vor auzi cuvintele: „Aici 
intră numai aceia care pot să primească binecuvântarea cerească: 
«Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te 
voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!» Matei 
25:21. Dar voi v-ați slujit cu credincioșie vouă înșivă, ați lucrat 
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pentru interesul vostru egoist, ați fost buni pentru voi înșivă. Voi nu 
v-ați adunat o comoară în cer.” –Solii alese, vol 2, pp. 211, 212. 

 
4.  Ce motive cred unii oameni că ar trebui să le dea dreptul de 
a intra în împărăția sfântă? Ce răspuns îngrozitor vor auzi? 
Luca 13:26,27.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În această viață, ei n-au intrat în comuniune cu Domnul Hristos, 
de aceea, ei nu cunosc limbajul cerului, ei sunt străini față de 
bucuriile lui.”În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile 
omului afară de duhul omului, care este în el? Tot așa nimeni nu 
cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.” 
1 Corinteni 2:11. 

„Cele mai triste dintre toate cuvintele ce au ajuns vreodată la 
urechea vreunui muritor vor fi acele cuvinte de osândă.”Nu vă 
cunosc”. Matei 25:12. Numai comuniunea cu Duhul Sfânt, pe care 
ați desconsiderat-o însă, numai ea vă poate face să vă bucurați 
împreună cu mulțimea cea plină de veselie, prezentă la ospățul 
nunții. Dar acum nu puteți lua parte la această serbare. Strălucirea ei 
va cădea pe ochi ce nu văd, iar cântecele ei, pe urechi ce nu aud. 
Iubirea și bucuria ei nu va atinge nici o coardă a bucuriei în inima 
lumească insensibilă. Voi sunteți lăsați în afara cerului pentru că nu 
v-ați pregătit spre a trăi în compania celor de acolo.” –Parabolele 
Domnului Hristos, p. 413. 

 
5.  Ce chin vor suferi oamenii când se vor vedea excluși din 
împărăție, fără nici o posibilitate de a-și îmbunătăți sau 
modifica starea? Luca 13:28,30.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Poporul Său nu va primi împărăția până la a doua venire 
personală a lui Hristos. Am văzut din Scripturile deja citate că, 
atunci când vine Fiul omului, cei morți sunt înviați în neputrezire, 
iar cei vii sunt schimbați. Prin această schimbare mare ei sunt 
pregătiți să primească Împărăția; căci Pavel zice: “Carnea și sângele 
nu pot moșteni Împărăția lui Dumnezeu; nici putrezirea nu poate 
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moșteni neputrezirea.” 1 Corinteni 15:50. Omul în starea lui actuală 
este muritor, supus putrezirii; dar împărăția lui Dumnezeu nu va fi 
supusă putrezirii, ea dăinuind veșnic. De aceea omul, în starea lui 
actuală, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dar când va veni 
Isus, El va da nemurire poporului Său; și îi va chema să primească 
Împărăția ai cărei moștenitori fuseseră până atunci.” –Tragedia 
veacurilor, p. 322, 323. 

 
6.  Ce ușă este închisă celor care continuă să trăiască în păcat? 
Cine nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu? 1 Corinteni 
6:9,10. Galateni 5:19-21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Cei reprezentați în aceste cuvinte au amestecat lucrurile sacre cu 
cele comune. Ei pretind a crede adevărul, dar nu pot duce practici 
necinstite pe cărarea îngustă și prin poarta cea strâmtă. Prin 
acțiunile lor ei arată că au ales drumul pe care călătorește lumea.... 

"Ne vom întâlni cu cei care și-au pervertit conștiința atât de mult 
că nu mai sunt în stare a discerne adevărul prețios al cuvântului lui 
Dumnezeu. Deci, toți să fie atenți cu cine se vor însoți. Când 
oamenii sunt fără scrupule, neputincioși de a aprecia perla de mare 
preț; când sunt necinstiți cu Dumnezeu și cu semenii lor; când arată 
că fructele pe care le aduc sunt din pomul interzis, feriți-vă ca nu 
cumva, prin legătura cu ei, să vă veți pierdeți comuniunea cu 
Dumnezeu. Ei dau dovadă că Dumnezeu nu lucrează cu ei, iar 
cunoștințele dobândite prin legătura cu ei este înșelătoare. Nu poți fi 
o mireasmă de viață pentru ei; căci ei nu vor aprecia cuvântul lui 
Dumnezeu.” –Review and Herald, 1 august 1899 

 
Copiii împărăției 
7.  Ce mare schimbare este necesară pentru oricine care vrea să 
intre în împărăția slavei? De unde vor fi venit cei care vor avea 
bucuria de a fi în împărăție? Ioan 3:3,5. Luca 13:29. Isaia 49:12. 
Matei 8:11. Luca 14:15.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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"Darurile harului Său, prin Hristos sunt gratuite pentru toți. 
Oamenii vor pieri prin nici o altă alegere, decât cea proprie. 
Dumnezeu a stabilit în cuvântul Său condițiile prin care fiecare 
suflet va fi ales pentru viața veșnică: supunerea față de poruncile 
Sale, prin credința în Hristos. Dumnezeu a ales un caracter în 
armonie cu legea Lui și oricine atinge standardul cerințelor Lui, va 
intra în împărăția slavei. Hristos Însuși a spus: „Cine crede în Fiul, 
are viaţa veşnică.” Ioan 3:36.” –Fii și Fiice ale lui Dumnezeu, p. 23. 

"Cei care stau tari vor fi primii în intrarea în împărăția Domnului 
și Mântuitorului nostru Isus Hristos.” –(Manuscript 4, 1888) 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 972. 

 
Pentru studiu suplimentar 

„Noi îţi indreptăm privirea spre locaşurile pe care Hristos le 
pregăteşte pentru toţi aceia care-L iubesc. Arătăm spre acea cetate al 
cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. Noi îţi arătăm zidurile ei 
masive, cu cele doisprezece temelii şi îţi spunem că aceste ziduri 
trebuie urcate. Arăţi descurajat privind măreţia lucrării din faţa ta. 
Noi îţi arătăm scara care porneşte de pe pământ, ajungând la cetatea 
lui Dumnezeu. Puneți picioarele pe scară. Lăsă-te de păcate. Urcă 
pas cu pas și vei ajunge la Dumnezeu deasupra scării și la Sfânta 
Cetate a lui Dumnezeu .... 

„Când treptele succesive au fost urcate toate, când a fost adăugat 
har după har, harul deplin este dragostea perfectă a lui Dumnezeu - 
dragoste supremă față de Dumnezeu și dragoste față de semenii 
noștri. Și apoi intrarea deplină în Împărăția lui Dumnezeu.” – Înalta 
noastră Chemare, p. 75. 

 
* * * 
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RAPORTUL MISIONAR PENTRU 
DEPARTAMENTUL DE TINERET AL 

CONFERINTEI GENERALE 
A se citi în Sabatul din 29 iunie 2019 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  
Sabatul din 6 iulie 2019. 

 
Dragi frați și surori din Biserica lui Hristos, 
Vă salut frățește cu Cuvântul Domnului: „Cum îşi va ţine tânărul 

curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.” Psalmul 119:9. 
Departamentul de Tineret al Conferinței Generale a fost creat 

pentru a-i ajuta pe tinerii noștri dragi din întreaga lume. Noi știm că 
ei sunt viitorul bisericii. Viitorii soți și soții, profesioniști, 
colportori, lucrători Biblici, pastori și, mai presus de toate, cetățeni 
responsabili ai acestei lumi sunt crescuți în cercul bisericii. Prin 
urmare, există o mare nevoie de a-i ajuta să-și dezvolte potențialul 
pe care Dumnezeu li le-a dat. 

Tinerețea este o perioadă de mare vulnerabilitate. Tânărul este 
ușor de influențat și în același timp posedă darurile pe care 
Dumnezeu i le-a dat ca el sau ea să fie o mare binecuvântare în 
biserică și societate, prin supunerea lor Maestrului. De aceea 
diavolul își îndreaptă toate săgețile împotriva tinerilor pentru a-i 
face să păcătuiască și, astfel, să le distrugă influența pentru 
Dumnezeu. Sunt prezentate tot felul de atracții în încercarea de a le 
suci mințile și întuneca simțurile. 

Tineri ca Abel, Isaac, Iosif, Samuel, David, Ieremia, fata care a 
servit soției lui Naaman, Daniel, cei trei tineri evrei, Maria, mama 
lui Isus, Ioan, Timotei și mulți alții și-au dedicat viața în slujba lui 
Dumnezeu; și mare a fost influența lor! Au lăsat un parfum plăcut în 
lume, o influență puternică care a inspirat milioane de tineri și adulți 
prin exemplul lor. Astăzi sunt necesari mai mult decât oricând 
înainte tineri curajoși, puternici care sunt dispuși să-și ofere viața pe 
altarul slujirii. Timpul se apropie de sfârșit și revenirea lui Hristos 
este aproape. Biserica trebuie să facă planuri inspirate de Dumnezeu 
pentru a încuraja fiecare tânăr să slujească Stăpânul cu toată puterea 
și să ducă solia mântuirii și vieții veșnice într-o lume care se apropie 
rapid de distrugere. 
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„Tinerii sunt invitați să-I ofere lui Dumnezeu puterea vârstei lor, 
pentru ca, prin exercițiul capacităților lor, prin gândire inteligentă și 
acțiune energică, să poată aduce slavă Lui și salvare semenilor lor.” 
–Sfaturi pentru Părinți, Educatori și Elevi, p. 535. 

Având în vedere datoria și privilegiul sfânt pe care Dumnezeu îl 
dă tinerilor, biserica are responsabilitatea de a-i sprijini și de a le 
oferi o educație creștină, care îi va ajuta să-și atingă obiectivul. 
Această lucrare are o foarte mare prioritate. Trebuie să punem în 
mâinile tinerilor materialele și instrumentele care să-i inspire în a-și 
preda inimile și mințile lui Isus. 

Prin harul lui Dumnezeu, Departamentul de Tineret a dezvoltat 
un plan pentru următorii cinci ani (până în 2022), care cuprinde 
diverse obiective, activități și crearea de materiale pentru a ajuta 
liderii și consilierii tinerilor în biserici, în colaborare cu liderii de 
tineret ai Câmpurilor și Uniunilor. Vă invităm să vedeți acest plan la 
adresa: www. uponhighplaces. org. 

Această lucrare va avea nevoie de mult timp, efort, rugăciune și 
sprijin financiar. Am privilegiul să vă cer rugăciunile, sfaturile și 
ajutorul vostru financiar, astfel încât aceste proiecte de ajutor, 
inspirație și sprijin al tinerilor să devină realitate. Fondurile vor fi 
folosite pentru a dezvolta o carte de imnuri internațională de tineret, 
materiale pentru liderii de tineret, sprijin personal în Câmpuri și 
Uniuni, conferințe internaționale de tineret, devoționale în mai 
multe limbi, o echipă de tineri profesioniști voluntari pentru a 
dezvolta proiecte în țări sărace, site-uri web, înregistrări video și 
altele. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom fi în măsură să îndeplinim toate 
aceste obiective și, astfel, să ridicăm tinerii din biserică. Să ne 
amintim că o jertfă dată din toată inima noastră va fi binecuvântată. 
„...Totul vine de la Tine, şi din mâna Ta primim ce-ţi aducem.” 1 
Cronici 29:14. Gândește-te la câți tineri vor fi ajutați și conduși 
pentru a face legământ cu Dumnezeu prin intermediul darului tău. 

Vă mulțumim pentru sprijin. 
 

- J. V. Giner 
Departamentul de Tineret al Conferinței Generale 
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DEVOŢIONAL 
 
 
 

Evenimentele 
ultimelor  

zile 
 
 
 

Cu versete biblice, 
un gând inspirat al Spiritului Profetic  

 
şi „Biblia la rând.” 

(plan de citire a Bibliei într-un an) 
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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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1 ianuarie Matei 24,7 � Geneza 1-3; Matei 1-3 
 Timpul prezent este de un interes copleşitor. Conducători şi 
oameni de stat, persoane care ocupă poziţii de încredere şi au 
autoritate, bărbaţi şi femei din toate categoriile, în stare să 
gândească, privesc cu luare aminte la evenimentele care au loc în 
jurul nostru şi urmăresc relaţiile dintre naţiuni. Ei observă 
intensitatea cu care este luat în stăpânire fiecare element al naturii şi 
recunosc că ceva deosebit de important şi hotărâtor este pe cale să 
se întâmple, că lumea este în pragul unei crize uluitoare. – Prophets 
and Kings (c.1914), p.537. 
 
2 ianuarie Daniel 12,1 � Geneza 4-6; Matei 4-6 
 Vremea strâmtorării, care spre sfârşit va spori în intensitate ,este 
foarte aproape. Nu avem timp de pierdut. Lumea este instigată de 
spiritul războiului… Timpul strâmtorării – o strâmtorare cum n-a 
mai fost de când sunt neamurile – este foarte aproape, iar noi 
suntem fecioarele adormite. Trebuie să ne trezim şi să-L rugăm pe 
Domnul să ne cuprindă în braţele Sale veşnice şi să ne poarte prin 
timpul de probă care ne stă în faţă. – Manuscris Releases, vol. 3, 
1906, p. 305 
Suntem chiar în pragul timpului de strâmtorare şi înaintea noastră se 
află încercări la care nici nu visăm. – Testimonies for the Church, 
vol. 9, 1909, p.43. 
 
3 ianuarie Geneza 7,1� Geneza 7-9; Matei 7-9 
 Dumnezeu i-a avertizat întotdeauna pe oameni despre judecăţile 
care aveau să vină. Toţi cei care au crezut solia Sa din vremea lor şi 
au acţionat prin credinţă, în ascultare de poruncile Sale, au scăpat de 
judecăţile care au căzut asupra celor neascultători şi necredincioşi… 
Tot aşa şi ucenicii lui Hristos au fost avertizaţi despre distrugerea 
Ierusalimului. Aceia care au fost atenţi la semnul distrugerii ce avea 
să vină şi care au fugit din cetate au scăpat de la pieire. La fel şi noi, 
suntem avertizaţi acum în legătură cu a doua venire în curând a lui 
Hristos şi cu nimicirea care va cădea asupra lumii. Cei care vor lua 
în seamă avertizarea vor fi salvaţi. – The Desire of Ages, 1898, p. 
634. 
 
4 ianuarie Marcu 8,31-32 � Geneza 10-12; Matei 10-12 
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 Înainte de răstignire, Mântuitorul le-a explicat ucenicilor că El 
avea să fie omorât şti că urma să se ridice din mormânt, iar îngerii 
erau de faţă ca să imprime cuvintele Lui în mintea şi în inima lor. 
Cu toate acestea, ucenicii aşteptaseră o eliberare vremelnică de sub 
jugul roman şi n-au putut suporta gândul că Acela în care îşi 
puseseră toate speranţele avea să sufere o moarte ruşinoasă. 
Cuvintele care trebuiau să li se imprime în memorie fuseseră 
alungate din mintea lor şi, când a venit vremea încercării, au fost 
găsiţi nepregătiţi. Moartea lui Isus le-a spulberat în totalitate 
speranţele, ca şi când nici n-ar fi fost preveniţi.– The Great 
Controversy, 1911, p. 594. 
 
5 ianuarie Apocalipsa 14,9-11 � Geneza 13-15; Matei 13-15 
 Apoi, am văzut îngerul al treilea. Îngerul care mă însoţea a spus: 
„Înfricoşătoare este lucrarea lui. Teribilă este misiunea sa. El este 
îngerul care trebuie să aleagă grâul de neghină şi să sigileze ori să 
lege grâul pentru grânarul ceresc.” Aceste lucruri ar trebui să ne 
absoarbă toate gândurile şi întreaga atenţie. –Early Writings, 1854, 
p. 118. 
 
6 ianuarie 1 Ioan 4,17 � Geneza 16-18; Matei 16-18 
 Noi vom sta înaintea judecătorilor, ca să răspundem pentru 
supunerea noastră faţă de Legea lui Dumnezeu şi să facem 
cunoscute motivele credinţei noastre. Tinerii ar trebui să înţeleagă 
aceste lucruri. Ei ar trebui să cunoască lucrurile care se vor întâmpla 
înainte de încheierea istoriei acestui pământ. Aceste lucruri privesc 
bunăstarea noastră veşnică, iar profesorii şi elevii ar trebui să le 
acorde mai multă atenţie. – Testimonies for the Church, vol. 6, 
1900, p. 128,129. 
 
7 ianuarie Luca 12,56 � Geneza 19-21; Matei 19-21 
 Noi ar trebui să studiem importantele semne indicatoare, care ne 
arată vremurile în care trăim. – Manuscript Releases, vol. 4, 1895, 
p. 163. 
Cei care se predau lui Dumnezeu, pentru a fi îndrumaţi şi călăuziţi 
de El, vor prinde adevăratul înţeles al evenimentelor plănuite de El. 
– Testimonies for the Church, vol. 7, 1902, p. 14. 
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Noi trebuie să vedem în istorie împlinirea profeţiei, să studiem 
intervenţia Providenţei în marile mişcări reformatoare şi să 
înţelegem desfăşurarea evenimentelor care pregătesc naţiunile 
pentru conflictul final al marii lupte. – Idem, vol. 8, 1904, p. 307. 
 
8 ianuarie Apocalipsa 1,3 � Geneza 22-24; Matei 22-24 
 Ultima carte a Noului Testament este plină de adevărul pe care 
avem nevoie să-l înţelegem. – Christ’s Object Lessons, 1900, p. 
133. 
Prezicerile neîmplinite din cartea Apocalipsa se vor împlini în 
curând. Aceste profeţii trebuie să fie studiate acum cu sârguinţă şi 
înţelese de către poporul lui Dumnezeu. Ele nu ne ascund adevărul, 
ci ne avertizează, anunţându-ne cu privire la ceea ce va avea loc în 
viitor. – Notebook Leaflets, vol. 1, 1903, p. 96. 
Soliile solemne, care au fost date în ordinea lor, în Apocalipsa, 
trebuie să ocupe primul loc în mintea poporului lui Dumnezeu. – 
Testimonies for the Church, vol. 8, 1904, p. 302. 
 
9 ianuarie Matei 24,14 � Geneza 25-27; Matei 25-27
 Dumnezeu a hotărât un termen pentru încheierea istoriei acestei 
lumi: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată 
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va 
veni sfârşitul”. Profeţia se împlineşte repede. Cu privire la acest 
subiect nemaipomenit de important, ar trebui să se vorbească mai 
mult şi tot mai mult. Ziua când soarta fiecărui om va fi hotărâtă 
pentru totdeauna este aproape. 
Trebuie să se depună eforturi mari, pentru ca acest subiect să fie 
menţinut în atenţia oamenilor. Faptul solemn, care trebuie păstrat nu 
numai în atenţia lumii, ci şi în atenţia bisericilor noastre, este că 
ziua Domnului va veni brusc, pe neaşteptate. Avertizarea 
înfricoşătoare din profeţie este adresată fiecărui suflet.. – 
Fundamentals of Christian Education, 1895, p. 335, 336. 
 
10 ianuarie Marcu 13,33 � Geneza 28-30; Matei 28;Marcu 1-2
 În prezent, noi nu suntem în stare să descriem cu precizie 
semnele care se vor desfăşura în viitor pe pământ, dar este necesar 
să ştim că acesta este timpul când trebuie să veghem în rugăciune, 
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pentru că ziua cea mare a Domnului este aproape. – Selected 
Messages, cartea a 2-a, 1901, p. 35. 
 
11 ianuarie Matei 24,6-8 � Geneza 31-33; Marcu 3-5 
 Pe Muntele Măslinilor, Domnul Hristos a repetat 
înfricoşătoarele judecăţi care vor avea loc înainte de a doua Sa 
venire: „Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie... Un neam se va 
scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii, 
şi pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar 
toate acestea nu vor fi decât începutul durerilor”. Deşi aceste 
profeţii s-au împlinit parţial la distrugerea Ierusalimului, ele au o 
aplicaţie cu mult mai directă pentru zilele din urmă. – Testimonies 
for the Church, vol. 5, 1899, p. 753. 
 
12 ianuarie Matei 24,32-33 � Geneza 34-36; Marcu 6-8 
 Domnul Hristos a declarat că, la încheierea marii persecuţii 
papale, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina, apoi 
stelele vor cădea din cer, şi a spus: „De la smochin învăţaţi pilda lui: 
Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. 
Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul 
omului este aproape, este chiar la uşi” Domnul Hristos ne-a 
încredinţat semnele venirii Sale. El a declarat că putem şti când este 
aproape, când este chiar la uşi. –The Desire of Ages, 1898, p. 632. 
 
13 ianuarie Marcu 6,50 � Geneza 37-39; Marcu 9-11
 Naţiunile se frământă. Peste tot domneşte confuzia. Inima 
oamenilor tremură de teama lucrurilor care vor veni asupra 
pământului. Dar cei care se încred în Dumnezeu vor auzi vocea Sa 
în mijlocul furtunii, spunându-le: „Eu sunt, nu vă temeţi!”. – The 
Signs of the Times, 9 octombrie 1901. 
 
14 ianuarie Matei 24,11 � Geneza 40-42; Marcu 12-14
 Ca un semn al distrugerii Ierusalimului, Domnul Hristos a zis: 
„Se vor scula mulţi profeţi mincinoşi şi vor înşela pe mulţi”. Și, 
întradevăr, s-au ridicat profeţi falşi, care au amăgit lumea şi au 
condus un mare număr de oameni în pustiu. Magicieni şi vrăjitori, 
pretinzând că posedă puteri miraculoase, i-au atras pe oameni după 
ei în singurătăţile munţilor. Această profeţie a fost spusă şi pentru 
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zilele din urmă, iar semnul a fost dat pentru a anunţa cea de-a doua 
venire. – The Desire of Ages, 1898, p. 631. 
 
15 ianuarie 1 Ioan 2,15 � Geneza 43-45; Marcu 15-16;Luca 1
 Lăcomia şi necumpătarea se află la temelia marii depravări 
morale din lumea noastră. Satana este pe deplin conştient de aceasta 
şi-i ispiteşte continuu pe bărbaţi şi pe femei, ca să-şi îngăduie 
satisfacerea gusturilor, în dauna sănătăţii şi chiar a vieţii. Mâncarea, 
băutura şi îmbrăcămintea constituie scopul vieţii lor pe acest 
pământ. Aceeaşi stare de lucruri a existat şi înainte de potop. Iar 
această stare de irosire nechibzuită este una dintre dovezile 
importante, care arată că istoria acestui pământ se încheie în curând. 
– Letter 34, 1875. 
 
16 ianuarie Matei 24,12 � Geneza 46-48; Luca 2-4
 Perversitatea şi cruzimea oamenilor vor atinge o asemenea 
intensitate, încât Dumnezeu Se va descoperi în măreţia Sa. Foarte 
curând, răutatea lumii va atinge limita maximă şi Dumnezeu Îşi va 
revărsa judecăţile la fel ca în zilele lui Noe. – The Upward Look, 
1903, p. 334. 
Teribilele rapoarte pe care le auzim despre crime şi tâlhării, despre 
accidente de cale ferată şi fapte de violenţă ne dau de ştire că 
sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Acum, chiar acum, trebuie 
să ne pregătim pentru revenirea Domnului. – Letter 308, 1907. 
 
17 ianuarie Isaia 55,6 � Geneza 49-50; Exodul 1; Luca 5-7
 Furtuna se apropie şi noi trebuie să fim pregătiţi pentru furia ei, 
prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi credinţă în Domnul nostru 
Isus Hristos. Domnul Se va ridica să zguduie cu putere pământul. 
Vom vedea nenorociri pretutindeni. Mii de vapoare vor fi aruncate 
în adâncurile mării. Navele se vor scufunda şi milioane de vieţi 
omeneşti vor fi sacrificate. Incendiile vor izbucni pe neaşteptate şi 
nici un efort omenesc nu va fi capabil să le stingă. Palatele 
pământului vor fi mistuite de furia flăcărilor. Nenorocirile feroviare 
vor deveni din ce în ce mai frecvente. Dezordine, ciocniri şi moarte, 
fără vreo avertizare prealabilă, se vor întâmpla pe marile linii de 
călătorie. Sfârşitul este aproape, timpul de probă se încheie. Oh, să-
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L căutăm pe Domnul câtă vreme mai poate fi găsit, să-L chemăm 
cât mai este aproape! – Messages to Young People, 1890, p. 89, 90. 
 
18 ianuarie  � Exodul 2-4; Luca 8-10  
 Scoarţa pământului va fi sfâşiată prin izbucnirea elementelor 
ascunse în adâncurile pământului. Aceste elemente, îndată ce vor fi 
eliberate din strânsoare, vor spulbera comorile celor care, de ani de 
zile, şi-au sporit averea prin procurarea de mari posesiuni, în timp 
ce angajaţii lor erau plătiţi atât cât să nu moară de foame. Lumea 
religioasă va fi de asemenea zguduită, pentru că sfârşitul tuturor 
lucrurilor este aproape. – Manuscript Releases, vol. 3, 1891, p. 208. 
 
19 ianuarie 1 Petru 4,7  � Exodul 5-7; Luca 11-13 
 Scoarţa pământului va fi sfâşiată prin izbucnirea elementelor 
ascunse în adâncurile pământului. Aceste elemente, îndată ce vor fi 
eliberate din strânsoare, vor spulbera comorile celor care, de ani de 
zile, şi-au sporit averea prin procurarea de mari posesiuni, în timp 
ce angajaţii lor erau plătiţi atât cât să nu moară de foame. Lumea 
religioasă va fi de asemenea zguduită, pentru că sfârşitul tuturor 
lucrurilor este aproape. – Manuscript Releases, vol. 3, 1891, p. 208. 
 
20 ianuarie Luca 21,11 � Exodul 8-10; Luca 14-16 
 Înainte ca Fiul omului să apară pe norii cerului, toate lucrurile 
din natură vor fi zdruncinate. Fulgere din cer, unite cu focul din 
interiorul planetei, vor face ca munţii să ardă ca un cuptor şi să-şi 
reverse torentele de lavă peste sate şi oraşe. Cantităţi mari de rocă 
topită vor ieşi din adâncuri şi se vor revărsa în apă, făcând-o să 
fiarbă şi să izbucnească afară, amestecată cu stânci şi ţărână. Vor 
avea loc mari cutremure de pământ şi o mare distrugere de vieţi 
omeneşti. – The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, 
1907, p. 946. 
 
21 ianuarie Luca 21,36 � Exodul 11-13; Luca 17-19 
 Satana acţionează asupra atmosferei. El otrăveşte aerul, iar în 
această privinţă suntem dependenţi de Dumnezeu pentru viaţa 
noastră, atât cea prezentă, cât şi cea viitoare. Având în vedere 
situaţia în care ne aflăm, ar trebui să fim pe deplin vigilenţi, devotaţi 
şi consacraţi cu totul lui Dumnezeu. Dar noi stăm de parcă am fi 
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paralizaţi. Dumnezeul cerului să ne trezească! – Selected Messages, 
cartea a 2-a, 1890, p. 52. 
 
22 ianuarie Apocalipsa 14,7 � Exodul 14-16; Luca 20-22
 Plăgile lui Dumnezeu cad deja pe pământ, făcând să dispară cele 
mai costisitoare edificii, ca şi cum peste ele ar fi căzut foc din cer. Îi 
vor face oare aceste judecăţi pe aceia care se pretind creştini să-şi 
vină în fire? Dumnezeu le îngăduie să vină, pentru ca lumea să ia 
aminte, ca  păcătoşii să se teamă şi să tremure înaintea Lui. –
Manuscript Releases, vol. 3, 1902, p. 311. 
23 ianuarie Romani 5,8 � Exodul 17-19; Luca 23-24; Ioan 1
 Actul Domnului Hristos de a muri pentru salvarea omului un 
numai că va face cerul accesibil pentru oameni, dar, înaintea 
întregului univers, Îi va justifica pe Dumnezeu şi pe Fiul Său, în 
ceea ce priveşte atitudinea Lor faţă de răzvrătirea lui Satana. – 
Patriarchs and Prophets, p. 68, 69. 
Întregul univers urmăreşte cu un interes inexprimabil scenele de 
încheiere ale marii lupte dintre bine şi rău. – Prophets and Kings, p. 
148 
24 ianuarie Matei 24,2 � Exodul 20-22; Ioan 2-4 Cuvintele 
Domnului Hristos fuseseră rostite în auzul unui mare număr de 
oameni, dar, când a rămas singur, Petru, Ioan, Iacov şi Andrei au 
venit la El, pe când stătea pe Muntele Măslinilor. „Spune-ne”, au zis 
ei, „când se vor întâmpla acestea lucruri? Și care va fi semnul 
venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” În răspunsul Său, 
adresat ucenicilor, Domnul Isus nu S-a referit în mod separat la 
distrugerea Ierusalimului şi la marea zi a revenirii Sale. El a descris 
cele două evenimente împreună. Dacă le-ar fi descoperit ucenicilor 
Săi evenimentele viitoare, aşa cum le vedea El, ei nu ar fi fost în 
stare să îndure priveliştea. Din milă pentru ei, Domnul a combinat 
descrierea celor două mari crize, lăsându-i pe ucenici să studieze 
mai departe înţelesul în mod personal. – The Desire of Ages, 1898, 
p. 628. 
25 ianuarie Matei 24,36 � Exodul 23-25; Ioan 5-7 Mulţi 
care s-au declarat a fi adventişti au stabilit date ale revenirii lui 
Hristos, dar toate au avut ca rezultat doar nişte eşecuri repetate. 
Despre timpul precis al revenirii Domnului este declarat că se află 
dincolo de puterea de pricepere a muritorilor. Nici chiar îngerii, care 
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slujesc pentru cei ce vor fi moştenitori ai mântuirii, nu ştiu nici ziua, 
nici ceasul. „Dar despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie 
nimeni; nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”. – 
Testimonies for the Church, vol. 4, 1879, p. 307. 
26 ianuarie Luca 12,45 pp � Exodul 26-28; Ioan 8-10
 Dumnezeu nu dă nimănui o solie în care să spună că vor mai fi 
cinci, zece sau douăzeci de ani până la încheierea istoriei acestui 
pământ. El nu va da nici unei fiinţe vii pretextul de a amâna 
pregătirea pentru venirea Sa. El nu vrea ca cineva să zică, aşa cum a 
zis servul necredincios: „Domnul meu întârzie să vină”, pentru că 
aceasta duce la indiferenţă faţă de ocaziile şi privilegiile avute în 
vederea pregătirii pentru ziua cea mare. – Review and Herald, 27 
noiembrie 1900. 
27 ianuarie Romani 13,11 � Exodul 29-31; Ioan 11-13 În soliile 
lor, îngerii lui Dumnezeu scot în evidenţă faptul că timpul este 
foarte scurt. Acest fapt mi-a fost prezentat întotdeauna. Este 
adevărat că timpul a fost mai lung decât am crezut în primele zile de 
la vestirea acestei solii. Mântuitorul nostru nu a apărut aşa de 
curând cum am sperat. Dar a greşit oare Cuvântul Domnului? 
Niciodată! Ar trebui sunt la fel de condiţionate. Poate că din cauza 
nesupunerii noastre, mai avem de stat în această lume încă mulţi 
ani, aşa cum au făcut-o copiii lui Israel, dar, pentru Numele lui 
Hristos, poporul Lui nu trebuie să adauge păcat după păcat şi să dea 
vina pe Dumnezeu pentru urmările purtării lui greşite. – 
Evangelism, 1901, p. 695, 696. 
28 ianuarie Matei 5,48 � Exodul 32-34; Ioan 14-16 Cu o 
dorinţă arzătoare, Domnul Hristos aşteaptă să Se manifeste în 
biserica Sa. Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în poporul 
Său, în mod desăvârşit, atunci El va veni să-i ia cu Sine pe ai Săi. 
Este privilegiul fiecărui creştin nu numai să aştepte, ci să şi 
grăbească venirea Domnului nostru Isus Hristos. Dacă toţi cei care 
mărturisesc Numele Lui ar aduce roade spre slava Sa, cât de repede 
ar fi răspândită sămânţa Evangheliei în întreaga lume! Ultima mare 
recoltă ar fi gata de cules şi Hristos ar veni să-Și adune grâul 
preţios. – Christ’s Object Lessons, 1900, p. 69. 
29 ianuarie 2 Petru 3,12 � Exodul 35-37; Ioan 17-19 Stă în 
puterea noastră să grăbim revenirea Domnului nostru, vestind lumii 
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Evanghelia. Nu trebuie doar să aşteptăm, ci să şi grăbim venirea 
zilei lui Dumnezeu. – The Desire of Ages, 1898, p. 633. 
Domnul ne-a dat putere ca, prin conlucrarea cu El, să grăbim 
sfârşitul acestei stări de suferinţă. – Education, 1903, p. 264. 
30 ianuarie Ieremia 17,10 � Exodul 38-40; Ioan 20-21; Faptele 
Ap. 1 Dumnezeu ţine o socoteală pentru fiecare naţiune... 
Când nelegiuirea va depăşi limitele îndurării lui Dumnezeu, va veni 
timpul ca îndelunga Sa răbdare să ia sfârşit. Când cifrele acumulate 
în cărţile de înregistrare ale cerului vor arăta că totalul nelegiuirilor 
a ajuns la limita stabilită, va veni mânia lui Dumnezeu. – 
Testimonies for the Church, vol. 5, 1889, p. 524. 
31 ianuarie Ieremia 15,6 � Leviticul 1-3; Faptele Ap. 2-4
 Vine timpul când, prin necinste şi obrăznicie, oamenii vor 
ajunge la un punct, dincolo de care Domnul nu le va îngădui să 
treacă, şi vor afla că există o limită a îndelungii răbdări a lui Iehova. 
– Testimonies for the Church, vol. 9, 1909, p. 13. 
Există o limită dincolo de care judecăţile lui Iehova nu mai pot fi 
amânate. – Prophets and Kings, p. 417 
1 februarie Evrei 10,37 � Leviticul 4-6; Faptele Ap. 5-7
 Mai este puţin timp până când locuitorii pământului vor umple 
cupa nelegiuirilor şi atunci se va trezi mânia lui Dumnezeu, care 
întârzie de atâta timp, şi această ţară a luminii va bea cupa 
neamestecată a mâniei Sale. – Testimonies for the Church, vol. 1, 
1863, p. 363. 
Cupa nelegiuirii este aproape plină, iar dreptatea răzbunătoare a lui 
Dumnezeu este gata să coboare asupra celor vinovaţi. – Testimonies 
for the Church, vol. 4, 1880, p. 489. 
2 februarie Apocalipsa 15,2� Leviticul 7-9; Faptele Ap. 8-10
 Fie ca Domnul să nu le dea odihnă, nici ziua, nici noaptea, 
acelora care acum sunt fără grijă şi nepăsători pentru cauza şi 
lucrarea lui Dumnezeu. Sfârşitul este aproape. Domnul Isus ar vrea 
să avem întotdeauna în minte gândul că timpul este scurt. – Letter 
97, 1886. 
Când vom sta cu cei răscumpăraţi la marea de cristal, cu harfele de 
aur şi coroanele de slavă, având veşnicia fără de sfârşit înaintea 
noastră, atunci vom vedea cât de scurt a fost timpul de probă. – 
Manuscript Releases, vol. 10, 1886, p. 266. 
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3 februarie Proverbe 16,9 � Leviticul 10-12; Faptele Ap. 11-13
 Oamenii pot să facă planuri după planuri, iar vrăjmaşul poate 
căuta să abată sufletele de la adevăr, dar toţi cei ce cred că Domnul 
a vorbit prin sora White şi i-a dat o solie vor fi feriţi de multe 
amăgiri care vor veni în aceste ultime zile. – Selected Messages, 
cartea a 3-a, 1906, p. 83, 84. 
Vor fi unii care vor pretinde că au viziuni. Dacă Dumnezeu vă dă 
dovada clară că viziunea este de la El, puteţi s-o acceptaţi, dar să nu 
o acceptaţi pe baza altor dovezi, pentru că oamenii vor fi duşi din ce 
în ce mai mult în rătăcire, atât în ţările străine cât şi în America. – 
Selected Messages, cartea a 2-a, 1905, p. 72. 
4 februarie Apocalipsa 14,12 � Leviticul 13-15; Faptele Ap. 
14-16 Perioada de încheiere a anului 1844 a fost plină de 
evenimente, dezvăluind în faţa ochilor noştri uimiţi curăţirea 
Sanctuarului, care începuse în ceruri şi care avea o legătură de 
netăgăduit cu poporul lui Dumnezeu de pe pământ şi, de asemenea, 
prima, a doua şi a treia solie îngerească, care înălţau stindardul pe 
care scria: „poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. Una dintre 
pietrele de hotar ale acestei solii a fost Templul lui Dumnezeu din 
ceruri, văzut de poporul care iubeşte adevărul Lui, şi chivotul care 
conţine Legea lui Dumnezeu... – Counsels to Writers and Editors, 
1889, p. 30, 31. 
5 februarie Marcu 16,15 � Leviticul 16-18; Faptele Ap. 17-19
 Adventiştii de ziua a şaptea au fost aleşi de Dumnezeu ca un 
popor deosebit, separat de lume. Prin sabia cea mare a adevărului, 
Domnul i-a despărţit de alergarea lumii şi i-a adus în legătură cu El. 
I-a făcut reprezentanţii Săi şi i-a chemat să fie ambasadorii Lui în 
ultima lucrare de salvare. Cea mai mare bogăţie de adevăr, 
încredinţată vreodată muritorilor, cele mai solemne şi înfricoşătoare 
avertizări, trimise vreodată omului de către Dumnezeu, le-au fost 
încredinţate lor pentru a le vesti lumii. – Testimonies for the 
Church, vol. 7, 1902, p. 138. 
6 februarie Matei 5,14 � Leviticul 19-21; Faptele Ap. 20-22
 Într-un înţeles special, adventiştii de ziua a şaptea au fost puşi în 
lume ca străjeri şi purtători de lumină. Lor le-a fost încredinţată 
ultima avertizare pentru o lume care piere. Peste ei străluceşte 
lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor li s-a încredinţat 
o lucrare de cea mai solemnă însemnătate – proclamarea primei, a 
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celei de-a doua şi a celei de-a treia solii îngereşti. Nu există o altă 
lucrare de o mai mare importanţă. Ei nu trebuie să-şi îngăduie nimic 
altceva care să le absoarbă atenţia. – Testimonies for the Church, 
vol. 9, 1909, p. 19. 
7 februarie Matei 11,22-23 � Leviticul 22-24; Faptele Ap. 23-25
 Acelora care se mândresc cu lumina lor, dar nu umblă în ea, 
Hristos le spune: „De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai 
uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume 
[adventiştii de ziua a şaptea care au avut o mare lumină], vei fi 
înălţat oare până la cer [într-o poziţie privilegiată]12? Vei fi pogorât 
până în locuinţa morţilor. Căci, dacă minunile care au fost făcute în 
tine ar fi fost făcute în Sodoma, ea ar fi rămas în picioare până 
astăzi.” – Review and Herald, 1 august 1893. 
Biserica se află în starea laodiceană. Prezenţa lui Dumnezeu nu este 
în mijlocul ei. – Notebook Leaflets, vol. 1, 1898, p. 99. 
8 februarie 1 Corinteni 15,57 � Leviticul 25-27; Faptele Ap. 
26-28 Forţele lui Satana nu vor triumfa niciodată. Biruinţa 
va fi de partea soliei îngerului al treilea. Aşa cum Comandantul 
oştirii Domnului a dărâmat zidurile Ierihonului, tot aşa va birui şi 
poporul lui Dumnezeu, care păzeşte poruncile Lui, iar toate forţele 
care i se opun vor fi înfrânte. – Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, 1898, p. 410. 
9 februarie Apocalipsa 2,5 � Numeri 1-3; Romani 1-3 Când o 
biserică se dovedeşte necredincioasă faţă de Cuvântul Domnului, 
oricare i-ar fi poziţia, oricât de înaltă şi de sfântă i-ar fi chemarea, 
Domnul nu mai poate să lucreze cu ea. Alţii sunt aleşi atunci, 
ca să poarte răspunderi importante. Dar, dacă aceştia, la rândul lor, 
nu-şi curăţă viaţa de orice faptă rea, dacă nu-şi stabilesc principii 
curate şi sfinte la toate hotarele, atunci Domnul îi va pedepsi cu 
asprime, îi va smeri şi, dacă nu se pocăiesc, îi va îndepărta din local 
lor şi-i va face de ruşine. – Manuscript Releases, vol. 14, 1903, p. 
102. 
10 februarie Daniel 5,27 � Numeri 4-6; Romani 4-6 Biserica 
adventiştilor de ziua şaptea va fi cântărită cu cântarul Sanctuarului. 
Ea va fi judecată după privilegiile şi avantajele pe care le-a avut. 
Dacă experienţa ei spirituală nu corespunde avantajelor pe care i le-
a acordat Domnul Hristos cu un preţ nemărginit, dacă 
binecuvântările conferite nu au calificat-o să facă lucrarea care i-a 
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fost încredinţată, asupra ei va fi pronunţată sentinţa: „Găsit prea 
uşor”. Ea va fi judecată după lumina primită şi după ocaziile avute... 
–Testimonies for the Church, vol. 8, 21 aprilie 1903, p. 247-251. 
11 februarie Efeseni 5,27 � Numeri 7-9; Romani 7-9 principii 
nu se va pocăi şi nu se va converti, va culege roadele faptelor sale, 
până când îi va fi silă de ea însăşi. Când nu va mai ceda în faţa 
răului şi va alege binele, când Îl va căuta pe Dumnezeu cu toată 
smerenia şi va ajunge la înălţimea chemării ei în Hristos, când va 
sta neclintită pe platforma adevărului şi, prin credinţă, se va ţine 
strâns de descoperirile încredinţate ei, biserica va fi vindecată. Ea se 
va înfăţişa în simplitatea şi puritatea ei, desprinsă de încurcăturile 
lumeşti, arătând că adevărul a făcut-o liberă. Atunci, membrii ei vor 
fi într-adevăr aleşii lui Dumnezeu, reprezentanţii Săi. – Testimonies 
for the Church, vol. 8, 21 aprilie 1903, p. 247-251. 
12 februarie Evrei 3,12.14 � Numeri 10-12; Romani 10-12
 Aceleaşi primejdii la care a fost expus şi vechiul Israel. Cei care 
un vor primi avertizările date de Dumnezeu vor cădea în aceleaşi 
pericole ca şi vechiul Israel şi nu vor intra în odihnă din cauza 
necredinţei lor. Vechiul Israel a suferit nenorociri cumplite datorită 
inimii lor nesfinţite şi a neascultării lor. Lepădarea lor finală, ca 
naţiune, a fost rezultatul propriei necredinţe, al încrederii în sine, al 
orbirii spirituale şi al împietririi inimii lor. Prin istoria lor, înaintea 
noastră este înălţat un semnal de pericol. 
„Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă 
rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu... 
Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit 
încrederea nezguduită de la început”. – Letter 30, 1895. 
13 februarie Matei 13,24-25 � Numeri 13-15; Romani 13-15
 Biserica luptătoare nu este biserica biruitoare şi pământul un 
este cerul. Biserica este compusă din bărbaţi şi femei supuşi 
greşelilor, cu lipsuri, care sunt elevi în şcoala lui Hristos, ca să fie 
învăţaţi, pedepsiţi şi educaţi pentru viaţa de aici şi pentru cea 
viitoare, nemuritoare. – The Signs of the Times, 4 ianuarie 1883. 
14 februarie 1 Ioan 4,8 � Numeri 16-18; Romani 16; 1 Corinteni 
1-2 Lucrarea se va încheia în curând. Membrii bisericii luptătoare, 
care s-au dovedit credincioşi, vor deveni biserica biruitoare. – 
Evangelism, p. 707. 
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Viaţa Domnului Hristos a fost o viaţă plină de solia divină a iubirii 
lui Dumnezeu. El a dorit nespus de mult să le dăruiască şi altora 
această iubire din abundenţă. Faţa Lui iradia compătimire, iar 
purtarea Lui era caracterizată de milă, smerenie, adevăr şi iubire. 
Fiecare membru al bisericii Sale luptătoare trebuie să manifeste 
aceleaşi calităţi, dacă vrea să se alăture bisericii biruitoare. – 
Fundamentals of Christian Education, 1895, p. 179. 
15 februarie Isaia 40,3 � Numeri 19-21; 1 Corinteni 3-5 În 
această vreme, înainte de a doua venire a Domnului Cristos pe norii 
cerului, trebuie să fie făcută o lucrare asemănătoare lucrării lui Ioan 
Botezătorul. Dumnezeu are nevoie de oameni care să pregătească 
un popor capabil să reziste în ziua cea mare a Domnului... 
Pentru a fi în stare să vestim o astfel de solie, în acelaşi fel în care a 
fost vestită de Ioan, trebuie să avem o experienţă spirituală 
asemănătoare cu a lui Ioan. Această lucrare trebuie să fie îndeplinită 
mai întâi în noi. Trebuie să privim la Dumnezeu şi, privind la El, 
vom pierde din vedere propriul nostru eu. – Testimonies for the 
Church, vol. 8, 1904, p. 332, 333. 
16 februarie Ioan 15,16 � Numeri 22-24; 1 Corinteni 6-8
 Comuniunea cu Dumnezeu ne va înnobila caracterul şi viaţa. 
Oamenii vor şti despre noi, aşa cum au ştiut despre primii ucenici că 
au fost cu Isus. Aceasta va acorda lucrătorului o putere pe care 
nimic altceva n-o poate da. El nu trebuie să-şi permită să fie lipsit 
de această putere. Viaţa noastră trebuie să fie marcată de o dublă 
preocupare – o viaţă de meditaţie şi o viaţă de acţiune, rugăciune 
tăcută şi slujire sârguincioasă. – The Ministry of Healing, 1905, p. 
512. 
17 februarie 1 Tesaloniceni 5,17 � Numeri 25-27; 1 Corinteni 9-11
 Rugăciune şi străduinţă, străduinţă şi rugăciune, acestea vor 
constitui preocuparea vieţii noastre. Trebuie să vă rugaţi ca şi cum 
rezultatul şi slava I s-ar datora în întregime lui Dumnezeu şi să 
lucraţi ca şi cum ar fi în totalitate datoria voastră. – Testimonies for 
the Church, vol. 4, 1881, p. 538. 
Nici un om nu se află în siguranţă fără rugăciune, nici măcar o 
singură zi, ba chiar nici o clipă. – The Great Controversy, 1911, p. 
530. 
Cine se roagă, dar nu face nimic altceva, în curând va înceta să se 
roage. – Steps to Christ, 1892, p. 101. 
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18 februarie Ioan 15,4 � Numeri 28-30; 1 Corinteni 12-14
 Singura apărare împotriva răului este rămânerea lui Hristos în 
inimă, prin credinţa în neprihănirea Lui. Dacă nu devenim legaţi pe 
viaţă de Dumnezeu, nu vom putea rezista niciodată efectelor 
nelegiuite ale iubirii de sine, ale îngăduirii poftelor şi ale ispitei de a 
păcătui. Pentru un timp, putem renunţa la multe obiceiuri rele, 
putem să ne îndepărtăm de Satana, dar, fără o legătură vie cu 
Dumnezeu, prin predarea noastră Lui clipă de clipă, vom fi biruiţi. 
Fără o experienţă personală cu Hristos şi o continuă părtăşie cu El, 
noi suntem la discreţia vrăjmaşului şi, până la urmă, vom face ceea 
ce ne spune el. – The Desire of Ages, p. 324. 
19 februarie Proverbe 4,18 � Numeri 31-33; 1 Corinteni 15-16; 2 
Corinteni 1 Inima omenească nu va cunoaşte niciodată fericirea, 
până când nu I se va încredinţa lui Dumnezeu pentru a fi modelată 
de Duhul Sfânt, care face ca sufletul înnoit să semene cu modelul, 
cu Domnul Isus Hristos. Prin influenţa Sa, vrăjmăşia împotriva lui 
Dumnezeu este schimbată în credinţă şi iubire, iar mândria în 
umilinţă. Sufletul înţelege frumuseţea adevărului, iar Hristos este 
onorat prin superioritatea şi desăvârşirea caracterului. – Our High 
Calling, 1896, p. 152. 
20 februarie Ioan 17,17 � Numeri 34-36; 2 Corinteni 2-3 Nici o 
inimă reînnoită nu poate fi menţinută tot timpul curată, dacă sarea 
Cuvântului nu este folosită zilnic. Harul divin trebuie să fie primit 
zilnic, altfel nici un om nu va rămâne convertit. – Our High Calling, 
1897, p. 215. 
Credinţa voastră să fie întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ţineţi 
cu tărie mărturia vie a adevărului. Aveţi credinţă în Hristos, ca 
Mântuitor personal. El a fost şi va fi mereu pentru noi Stânca 
Veacurilor. – Evangelism, 1905, p. 362. 
21 februarie Ioan 5,39 � Deuteronom 1-3; 2 Corinteni 4-5
 Numai cei care au fost cercetători sârguincioşi ai Scripturilor şi 
care au primit iubirea de adevăr vor fi la adăpost de puternicele 
amăgiri care ţin lumea în robia lor. – Idem, p. 635. 
Poporul nostru trebuie să înţeleagă profeţiile lui Dumnezeu, să 
deţină o cunoaştere sistematică a principiilor adevărului descoperit, 
care-l va pregăti pentru ceea ce va veni asupra pământului şi-l va 
feri să fie influenţat de orice curent de doctrină. – Testimonies for 
the Church, vol. 5, 1885, p. 273. 
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22 februarie Psalmii 119,9 � Deuteronom 4-6; 2 Corinteni 6-7
 Cuvântul preţios al lui Dumnezeu este standardul pentru tinerii 
care vor să-I rămână credincioşi Împăratului cerului. Să studieze 
Scripturile, să înveţe pe dinafară text după text şi să dobândească o 
cunoaştere a celor spuse de Domnul. – My Life Today, 1887, p. 
315. 
Clădiţi în jurul vostru un zid de texte din Sfânta Scriptură şi veţi 
vedea că lumea nu poate să-l dărâme. Învăţaţi versete din Biblie pe 
dinafară şi, apoi, răspundeţi-i lui Satana, când vine cu ispitele sale: 
„Stă scris”. În felul acesta a întâmpinat Domnul ispitele lui Satana şi 
le-a opus rezistenţă. – Review and Herald, 10 aprilie 1888. 
23 februarie Psalmii 119,11 � Deuteronom 7-9; 2 Corinteni 8-9
 Păstrează în memorie cuvintele preţioase ale lui Hristos. Ele vor 
fi mai de preţ decât argintul şi aurul. – Testimonies for the Church, 
vol. 6, p. 81. 
Când mergeţi la lucru, luaţi cu voi o Biblie de buzunar şi folosiţi 
orice ocazie pentru a învăţa pe dinafară preţioasele ei făgăduinţe. – 
Review and Herald, 27 aprilie 1905. 
Să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, să încredinţăm memoriei 
făgăduinţele Sale preţioase, în aşa fel încât, atunci când vom fi 
lipsiţi de Biblia noastră, să fim totuşi în posesia Cuvântului lui 
Dumnezeu. – Manuscript Releases, vol. 10, 1909, p. 298. 
24 februarie Apocalipsa 14,7-10 � Deuteronom 10-12; 2 Corinteni 
10-11 Mulţi care au acceptat cea de-a treia solie nu au trecut 
prin experienţa vestirii primelor două solii. Satana a înţeles lucrul 
acesta şi ochiul lui cel rău a fost asupra lor ca să-i deruteze, dar 
îngerul al treilea le-a arătat Sfânta Scriptură, iar celor care nu au 
avut o experienţă în ceea ce priveşte soliile trecute, li s-a arătat calea 
spre Sanctuarul ceresc. Mulţi au înţeles lanţul perfect al adevărului 
în soliile îngereşti şi le-au primit cu bucurie, în ordinea lor, 
urmându-L pe Isus, prin credinţă, în Sanctuarul din cer. Aceste solii 
mi-au fost arătate ca o ancoră pentru poporul lui Dumnezeu. Aceia 
care le-au înţeles şi le-au primit vor fi feriţi de a fi luaţi de valul 
multelor amăgiri ale lui Satana. – Early Writings, 1858, p. 256. 
25 februarie Iacov 1,6-7 � Deuteronom 13-15; 2 Corinteni 12-
13 Printr-o atitudine de îndoială, omul îi cheamă în ajutorul său pe 
agenţii lui Satana. Singura speranţă pentru cel care a fost educat în 
spiritul necredinţei este să se agaţe cu disperare de Mântuitorul şi, 
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ca un copil, să-şi predea voinţa şi felul lui de a fi lui Hristos, ca să 
poată fi adus din întuneric la lumina Sa minunată. Omul nu are 
puterea de a-şi reveni singur din capcana lui Satana. Cel care şi-a 
însuşit deprinderea de a contesta, de a se îndoi şi de a critica se 
întăreşte singur în necredinţă. – Ellen G. White Manuscript 3, 1895. 
26 februarie Matei 15,19 � Deuteronom 16-18; Galateni 1-2
 Puţini îşi dau seama că datoria lor este să-şi exercite controlul 
asupra gândurilor şi a imaginaţiei. Este greu pentru o minte 
nedisciplinată să se menţină fixată asupra subiectelor folositoare. 
Dar, dacă gândurile nu sunt ocupate cu ceea ce trebuie, religia nu 
poate să înflorească în suflet. Mintea trebuie să se preocupe numai 
cu lucruri sfinte şi veşnice, altfel va nutri gânduri neînsemnate şi 
uşuratice. Atât puterile intelectuale, cât şi cele morale trebuie să fie 
disciplinate, şi ele se vor întări şi se vor dezvolta prin exerciţiu. – 
Our High Calling, 1881, p. 111. 
27 februarie Psalmii 119,27 � Deuteronom 19-21; Galateni 3-4
 Enoh a refuzat să facă orice ar fi putut să-L supere pe 
Dumnezeul său. Domnul era mereu prezent înaintea lui. Enoh se 
ruga: „Învaţă-mă căile Tale, ca să nu mă rătăcesc. Care este 
hotărârea ta cu privire la mine? Ce trebuie să fac, ca să Te onorez pe 
Tine, Dumnezeul meu?” În felul acesta, el şi-a croit neîncetat 
cărarea şi umblarea sa în armonie cu poruncile lui Dumnezeu şi a 
avut o desăvârşită încredere şi speranţă că Tatăl ceresc îl va ajuta. El 
nu a avut gândul şi voinţa sa proprie. Acestea erau cufundate cu 
totul în voinţa Tatălui său. Enoh a fost un reprezentant al acelora 
care vor fi pe pământ când va veni Hristos şi care vor fi luaţi la cer 
fără să vadă moartea. – Sermons and Talks, vol. 1, 1886, p. 32. 
28 februarie Luca 12,40� Deuteronom 22-24; Galateni 5-6
 Pe măsură ce priveam oamenii din oraşele noastre, grăbindu-se 
încoace şi încolo la treburile lor, m-am întrebat în mintea mea dacă 
se gândesc vreodată la ziua lui Dumnezeu care stă să vină. Fiecare 
dintre noi ar trebui să trăiască cu gândul la ziua cea mare, care va 
veni în curând. – SAT 25 (1886). 
1 martie Evrei 6,5 � Deuteronom 25-27; Efeseni 1-2
 Dacă acum nu găsim nici o plăcere în contemplarea lucrurilor 
cereşti, dacă nu avem nici un interes pentru căutarea cunoaşterii lui 
Dumnezeu şi nu ne bucurăm privind caracterul lui Hristos, dacă 
sfinţenia nu are nici o atracţie pentru noi, atunci putem fi siguri că 
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speranţa noastră pentru cer este zadarnică. Deplina conformare faţă 
de voia lui Dumnezeu trebuie să fie ţinta supremă, aflată mereu în 
faţa creştinului. El va simţi plăcere să vorbească despre Dumnezeu, 
despre Domnul Isus, despre căminul fericit şi curat, pe care Cristos 
L-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. Apostolul prezintă contemplarea 
acestor teme, când sufletul se desfată cu asigurările binecuvântate 
ale lui Dumnezeu, ca fiind o pregustare a „puterilor veacului viitor”. 
– Testimonies for the Church, vol. 5, 1889, p. 745. 
2 martie Marcu 13,26 � Deuteronom 28-30; Efeseni 3-4
 Dumnezeu a aşteptat mult timp ca spiritul de slujire să ia în 
stăpânire întreaga biserică, astfel încât fiecare să lucreze pentru El, 
potrivit cu posibilităţile lui. Dacă membrii bisericii lui Dumnezeu 
îşi vor face partea lor de lucru pentru împlinirea misiunii de 
evanghelizare în câmpurile în care este nevoie, acasă şi în 
străinătate, lumea întreagă va fi avertizată curând şi Domnul Isus va 
reveni pe pământ cu putere şi cu slavă. – The Acts of the Apostles, 
1911, p. 111. 
3 martie Luca 19,13� Deuteronom 31-33; Efeseni 5-6
 Domnul Hristos spune: „Lucraţi până Mă voi întoarce!”. Poate 
că au mai rămas doar puţini ani până când se va încheia istoria vieţii 
noastre, dar  până atunci trebuie să lucrăm. – Review and Herald, 21 
aprilie 1896. 
Domnul Hristos doreşte ca fiecare să înveţe să mediteze în linişte la 
cea de-a doua venire a Sa. Toţi trebuie să cerceteze zilnic Cuvântul 
lui Dumnezeu, dar să nu-şi neglijeze îndatoririle prezente. – Setter 
28, 1897. 
4 martie Iov 8,5-6 � Deuteronom 34;  În fiecare 
dimineaţă, consacraţi-vă lui Dumnezeu, pe voi şi pe copiii voştri, 
pentru ziua respectivă. Nu faceţi socoteala lunilor şi a anilor, căci 
nu vă aparţin. Vouă vă este dată doar o zi scurtă. Lucraţi în timpul 
orelor ei pentru Domnul, ca şi cum ar fi ultima zi de pe pământ. 
Depuneţi toate planurile voastre înaintea lui Dumnezeu, pentru a fi 
îndeplinite sau abandonate, aşa cum vă va arăta providența Sa. – 
Testimonies for the Church, vol. 7, 1902, p. 44. 
5 martie Isaia 58,13-14 Iosua 1-2; Filipeni 1-2 Pe tot 
parcursul săptămânii, trebuie să avem în minte Sabatul şi să ne 
pregătim să-l sfinţim aşa cum spune porunca. Nu trebuie să 
respectăm Sabatul doar ca pe o literă a Legii, trebuie să înţelegem 
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influenţa lui spirituală asupra tuturor activităţilor vieţii... Când 
Sabatul este recunoscut în felul acesta, celor vremelnice nu li se va 
îngădui să le ia locul celor spirituale. Nici o îndatorire care aparţine 
celor şase zile de lucru nu va fi lăsată pentru Sabat. – Testimonies 
for the Church, vol. 6, p. 353, 354. 
6 martie Marcu 2,27 � Iosua 3-5; Filipeni 3-4
 Necesităţile vieţii trebuie să fie satisfăcute, bolnavii să fie 
îngrijiţi, iar lipsurile celor nevoiaşi, împlinite. Cel care neglijează să 
aline suferinţa în zi de Sabat nu va fi socotit nevinovat. Sfânta zi de 
odihnă a Domnului a fost făcută pentru om şi faptele făcute din milă 
sunt în perfectă armonie cu scopul ei. Dumnezeu nu doreşte ca 
făpturile Lui să sufere nici măcar o oră de durere, dacă ea poate fi 
uşurată în Sabat sau în oricare altă zi. – The Desire of Ages, 1898, 
p. 207. 
7 martie Maleahi 3,10 � Iosua 6- 8; Coloseni 1-2 Zecimea 
este sfântă, rezervată de Dumnezeu pentru Sine. Ea trebuie să fie 
adusă în tezaurul Său şi folosită pentru susţinerea lucrătorilor 
Evangheliei în lucrarea lor… – Testimonies for the Church, vol. 9, 
p. 249. 
Domnul îi cheamă acum pe adventiştii de ziua a şaptea din fiecare 
localitate să I se consacre şi să facă tot ce pot mai bine, după 
posibilităţile lor, ca să ajute lucrarea Lui. Prin generozitatea cu care 
aduc daruri şi ofrande, El doreşte ca ei să-şi exprime aprecierea 
pentru binecuvântările Sale şi recunoştinţa pentru harul Său. – 
Testimonies for the Church, vol. 9, 1909, p. 132. 
8 martie Proverbe 11,25 � Iosua 9- 11; Coloseni 3- 4 Noi 
suntem supuşi la încercări în lumea aceasta, ca să dovedim că 
suntem pregătiţi pentru viaţa viitoare. Nimeni nu va putea intra în 
cer cu un caracter mânjit de murdăria josnică a egoismului. De 
aceea, Dumnezeu ne încearcă aici, încredinţându-ne bunuri 
vremelnice, pentru ca felul în care le folosim să arate dacă ni se pot 
încredinţa sau nu bogăţiile veşnice. – Counsels on Stewardship, 
1893, p. 22. 
9 martie Matei 25,23 � Iosua 12-14; 1 Tesaloniceni 1- 2
 Unii ar putea zice: „Dacă Domnul vine în curând, de ce mai este 
nevoie să înfiinţăm şcoli, sanatorii şi fabrici de alimente? De ce mai 
este nevoie ca tinerii noştri să înveţe meserii?” Este planul lui 
Dumnezeu ca noi să ne dezvoltăm talentele cu care ne-a înzestrat. 
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Dar nu putem face aceasta, dacă nu le folosim. Perspectiva revenirii 
în curând a Domnului Hristos nu trebuie să ne îndemne la 
inactivitate. Mai degrabă trebuie să ne determine să facem tot ce 
putem spre binele şi folosul omenirii. – Medical Ministry, 1902, p. 
268. 
10 martie Matei 25,39-40 � Iosua 15-17; 1 Tesaloniceni 3- 4
 Pe măsură ce persecuţia religioasă va distruge libertăţile naţiunii 
noastre, aceia care vor lua poziţie pentru libertatea de conştiinţă vor 
fi puşi în situaţii nefavorabile. Având în vedere aceasta, ei ar trebui, 
atâta timp cât mai au posibilitatea, să acumuleze cunoştinţe cu 
privire la boli, la cauzele, prevenirea şi tratamentul lor. Cei care vor 
proceda astfel vor găsi oriunde un câmp de lucru. Pretutindeni vor fi 
tot mai mulţi oameni în suferinţă, care vor avea nevoie de ajutor, nu 
numai printre cei de aceeaşi credinţă cu noi, ci şi, într-o mare 
măsură, printre cei care nu cunosc adevărul. – Counsels on Health, 
1892, p. 506. 
11 martie 3 Ioan 1,2 � Iosua 18-20; 1 Tesaloniceni 5;  2 
Tesaloniceni 1 În poporul care pretinde că aşteaptă 
revenirea în curând a lui Hristos, trebuie să se vadă reforme mari. În 
ceea ce priveşte reforma sănătăţii, poporul nostru trebuie să facă o 
lucrare care încă nu a fost făcută. Cei care încă se hrănesc cu carnea 
animalelor, primejduindu-şi sănătatea fizică, mintală şi spirituală, ar 
trebui să fie treziţi cu privire la pericolul mâncării de carne. Mulţi 
dintre cei care acum sunt numai pe jumătate convertiţi cu privire la 
mâncarea de carne se vor îndepărta şi nu vor mai umbla cu poporul 
lui Dumnezeu. – Review and Herald, 27 mai 1902. 
12 martie Coloseni 3,23-24 � Iosua 21-23; 2 Tesaloniceni 2-3
 Din cauza unor lucrători neconsacraţi, lucrurile vor merge 
uneori rău. Este posibil să plângeţi din cauza consecinţelor purtării 
greşite a altora, dar să nu vă îngrijoraţi. Lucrarea se află sub 
supravegherea binecuvântatului Domn. Tot ceea ce El cere este ca 
lucrătorii să vină la El pentru a primi instrucţiuni şi să respecte 
îndrumările Sale. El are pe inimă toate departamentele lucrării – 
bisericile, misiunile, şcolile de Sabat şi instituţiile noastre. De ce să 
ne îngrijorăm? Dorinţa fierbinte de a vedea biserica plină de viaţă 
trebuie să fie însoţită de o încredere deplină în Dumnezeu...  Chiar 
dacă ar fi îndepărtaţi forţat toţi lucrătorii care poartă acum cele mai 
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grele poveri, lucrarea lui Dumnezeu tot ar înainta. – Testimonies for 
the Church, vol. 7, 1902, p. 298. 
13 martie  
Apocalipsa 18,1-3 � Iosua 24; Judecători 1-2; 1 Timotei 1-2
 Când se va auzi această solie şi proclamarea adevărului îşi va 
face lucrarea de separare, noi, ca santinele credincioase ale lui 
Dumnezeu, trebuie să discernem care este adevărata noastră poziţie. 
Să nu ne asociem cu cei lumeşti, pentru ca nu cumva să împărtăşim 
spiritul lor, iar discernământul nostru spiritual să devină confuz, 
deoarece îi vedem pe cei care au adevărul şi vestesc solia Domnului 
din perspectiva bisericilor care se pretind creştine. În acelaşi timp, 
să nu fim ca fariseii, păstrând distanţa faţă de ei. – The Ellen G. 
White 1888 Materials, 1893, p. 1161. 
14 martie 1 Tesaloniceni 5,16 � Judecători 3-5; 1 Timotei 3-4
 Creştinii au la dispoziţia lor mai multe surse de fericire şi pot 
spune cu precizie care sunt bucuriile permise şi corecte. Ei pot să se 
bucure de acele recreări care nu le vor irosi mintea şi nu le vor 
înjosi sufletul, care nu dezamăgesc şi nu lasă în urmă un sentiment 
de deprimare în stare să distrugă respectul de sine şi să bareze 
posibilităţile de a fi folositori. Dacă acolo unde se duc pot să-L ia pe 
Isus cu ei şi să păstreze un duh de rugăciune, atunci sunt în perfectă 
siguranţă. – Messages to Young People, 1884, p. 38. 
15 martie Psalmii 47,6 � Judecători 6-8; 1 Timotei 5-6
 Aşa cum copiii lui Israel, în timpul călătoriei lor prin pustie, îşi 
înveseleau drumul prin cântece sfinte, tot aşa astăzi Dumnezeu îi 
îndeamnă pe copiii Săi să-şi înveselească viaţa de peregrini. Puţine 
mijloace sunt mai eficace pentru a fixa în memorie cuvintele Sale ca 
reprezentarea lor prin cântece. Asemenea cântece au o putere 
minunată. Ele au puterea de a domoli firile aspre şi necultivate, de a 
stimula gândirea, de a trezi compătimirea, de a încuraja armonia în 
acţiuni şi de a alunga tristeţea şi îngrijorarea care distrug curajul şi 
slăbesc străduinţa. – Education, 1903, p. 167, 168. 
16 martie 2 Timotei 4,2 � Judecători 9-11; 2 Timotei 1-2
 Trebuie să le vestim oamenilor Cuvântul cel puternic al lui 
Dumnezeu şi, dacă primesc acest Cuvânt, Duhul Sfânt va veni, dar 
El vine întotdeauna aşa cum am spus-o mai înainte: într-un fel care 
se adresează raţiunii oamenilor. În vorbirea noastră, în cântările 
noastre şi în toate practicile noastre spirituale, trebuie să dăm pe faţă 
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acea linişte şi demnitate şi acea teamă sfântă, care trebuie să-l 
caracterizeze pe orice copil adevărat al lui Dumnezeu. – Selected 
Messages, cartea a 2-a, 1908, p. 43. 
17 martie Geneza 2,8� Judecători 12-14; 2 Timotei 3-4
 Deşi tot ce făcuse Dumnezeu era de o frumuseţe desăvârşită şi 
se părea că nimic nu lipsea pe pământul creat de Dumnezeu pentru 
a-I face pe Adam şi pe Eva fericiţi, totuşi El le-a arătat marea Sa 
iubire, sădind, special pentru ei, o grădină. O parte din timpul lor 
avea să fie folosit în fericita îndeletnicire a îngrijirii grădinii, iar 
restul timpului urmau să-l petreacă primind vizitele îngerilor, 
ascultând învăţăturile lor şi meditând într-o stare de fericire. Munca 
lor nu era obositoare, ci plăcută şi înviorătoare. Această grădină 
frumoasă avea să fie căminul lor, reşedinţa lor specială. – Spiritual 
Gifts, vol. 3, 1864, p. 34. 
18 martie Luca 2,40 � Judecători 15-17; Tit 1-2 Care au 
fost condiţiile alese de nemărginitul Tată pentru Fiul Său? Un cămin 
izolat pe colinele galileene, o familie care se susţinea prin muncă 
cinstită şi plină de demnitate, o viaţă de simplitate, lupta zilnică cu 
greutăţile şi lipsurile, lepădarea de sine, economie şi răbdare, slujire 
voioasă, ora de studiu alături de mama Sa, din sulurile desfăşurate 
ale Scripturii, liniştea zorilor sau a înserării în valea înverzită, 
serviciile sfinte ale naturii, studiul creaţiunii şi al Providenţei şi 
comuniunea sufletului cu Dumnezeu – acestea au fost condiţiile şi 
ocaziile din primii ani de viaţă pământească ai lui Isus. – The 
Ministry of Healing, 1905, p. 365, 366. 
19 martie  
Ieremia 51,45 � Judecători 18-20; Tit 3; Filimon 1
 Ieşiţi din oraşe cât mai curând posibil! Cumpăraţi o mică bucată 
de pământ, unde să puteţi avea o grădină, unde copiii voştri pot să 
urmărească creşterea florilor şi să înveţe de la ele lecţiile simplităţii 
şi ale purităţii. – Selected Messages, cartea a 2-a, 1903, p. 356.  
Domnul Îşi cheamă poporul să se aşeze la multe mile depărtare de 
oraşe, pentru că, atunci când nici nu vă gândiţi, focul şi pucioasa 
vor cădea din cer peste aceste oraşe. Pedeapsa va fi pe măsura 
păcatelor lor. Când un oraş este distrus, poporul nostru să nu 
privească aceasta ca fiind un lucru lipsit de importanţă, crezând în 
acelaşi timp că, dacă li s-ar fi oferit ocazii prielnice, ar fi putut să-şi 
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ridice o casă tocmai în acele oraşe distruse... Manuscript Releases, 
10 mai 1906, p. 1518 
20 martie Iov 12,7-10 � Judecători 21; Rut 1-2; Evrei 1-2
 Spunem din nou, „Afară din oraşe!”. Să nu priviţi ca fiind o 
mare pierdere faptul că trebuie să mergeţi între dealuri şi munţi, ci 
căutaţi acele locuri retrase, unde să puteţi fi singuri cu Dumnezeu 
pentru a învăţa voia şi căile Lui... Îndemn poporul nostru să facă din 
căutarea spiritualităţii preocuparea principală a vieţii lui. Domnul 
Hristos este la uşă. De aceea, îi spun poporului nostru: „Să nu 
consideraţi ca fiind o pierdere când sunteţi chemaţi să părăsiţi 
oraşele şi să vă mutaţi departe de ele, la ţară. Aici îi aşteaptă bogate 
binecuvântări pe aceia care le vor preţui. Când priviţi scenele din 
natură, operele Creatorului, lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, fără să 
vă daţi seama, veţi fi schimbaţi după chipul Său”. – Selected 
Messages, cartea a 2-a, 1908, p. 355, 356. 
21 martie Psalmii 121,1-2 � Rut 3-4; 1 Samuel 1; Evrei 3- 4
 Nu există nici măcar o familie din o sută care să beneficieze din 
punct de vedere fizic, mintal sau spiritual de pe urma faptului că 
locuieşte în oraş. Credinţa, speranţa, dragostea, fericirea pot fi mult 
mai bine obţinute în locuri retrase, unde se află câmpii, coline şi 
păduri. Duceţi-i pe copiii voştri departe de priveliştile şi de 
vacarmul oraşelor, departe de zăngănitul şi vuietul tramvaielor şi al 
atelajelor, şi mintea lor va deveni mai sănătoasă. Veţi vedea că este 
mult mai uşor să-i faceţi să înţeleagă adevărul din Cuvântul lui 
Dumnezeu. – The Adventist Home, 1905, p. 137. 
22 martie Apocalipsa 13,17 � 1 Samuel 2-4; Evrei 5-6
 Mereu şi mereu, Domnul ne-a dat instrucţiuni că poporul nostru 
trebuie să-şi ducă familiile departe de oraşe, la ţară, unde pot să-şi 
cultive alimentele necesare, pentru că, în viitor, problema 
cumpărării şi a vânzării va fi una dintre cele mai serioase. Ar trebui 
acum să începem să luăm aminte la instrucţiunile pe care ni le-a dat, 
în mai multe ocazii, în mod insistent: „Ieşiţi din oraşe şi mergeţi la 
ţară, unde casele nu sunt îngrămădite unele într-altele şi unde veţi 
putea fi la adăpost de amestecul potrivnicilor”. – Selected 
Messages, cartea a 2-a, 1904, p. 141. 
23 martie Genera 4,17 � 1 Samuel 5-7; Evrei 7-8 După ce 
a fost blestemat de Dumnezeu, Cain a plecat din casa tatălui său. El 
a ales mai întâi să se ocupe cu agricultura şi, apoi, a întemeiat o 
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cetate pe care a denumit-o după numele primului său născut. El s-a 
ascuns de faţa Domnului, a respins făgăduinţa redobândirii 
Edenului şi a căutat bunurile şi bucuriile pe pământ, sub blestemul 
păcatului, aşezându-se în fruntea marii categorii de oameni care se 
închină dumnezeului acestei lumi. – Patriarchs and Prophets, 1890, 
p. 81. 
24 martie Geneza 11,2-4 � 1 Samuel 8-10; Evrei 9-10 Pentru 
un timp, urmaşii lui Noe au continuat să locuiască în mijlocul 
munţilor unde s-a oprit corabia. Pe măsură ce numărul lor a crescut, 
apostazia i-a condus rapid la dezbinare. Cei care doreau să-L uite pe 
Creator şi să se lepede de îngrădirile Legii Sale simţeau o 
permanentă neplăcere faţă de exemplul şi învăţătura celor ce se 
temeau de Dumnezeu şi, după un timp, s-au hotărât să se despartă 
de ei. Ca urmare, au pornit spre câmpia Șinear, pe malurile râului 
Eufrat... Aici au hotărât să construiască o cetate şi în ea un turn de o 
înălţime atât de uimitoare, încât să devină o minune a lumii. – 
Patriarchs and Prophets, p.118, 119. 
25 martie Țefania 1,2 � 1 Samuel 11-13; Evrei 11-12
 Dumnezeu Îşi retrage Duhul Său de la oraşele nelegiuite, care 
au devenit asemenea oraşelor lumii de dinaintea potopului şi 
asemenea Sodomei şi Gomorei... Castele costisitoare, minuni ale 
talentului arhitectural, vor fi distruse fără nici o avertizare în 
prealabil atunci când Domnul va socoti că proprietarii lor au depăşit 
limitele răbdării. Distrugerea prin foc a clădirilor impresionante, 
despre care se presupunea că sunt neinflamabile, constituie o 
ilustrare a modului în care, în scurt timp, arhitectura pământului va 
zăcea în ruine. – This Day With God, 1902, p. 152. 
26 martie Habacuc 2,12-13 � 1 Samuel 14-16; Evrei 13; 
Iacov 1 Într-o ocazie, fiind în oraşul New-York, în timpul 
nopţii, mi s-a cerut să privesc clădirile care se înălţau, etaj după etaj, 
către cer. Aceste clădiri erau garantate împotriva incendiilor şi 
fuseseră ridicate spre slava proprietarilor şi a constructorilor lor... 
Scena care a trecut apoi pe dinaintea mea reprezenta o alarmă de 
incendiu. Oamenii priveau clădirile semeţe, despre care se 
presupunea că sunt garantate împotriva focului, şi spuneau: „Ele 
sunt în siguranţă deplină”. Dar clădirile au ars ca şi când ar fi fost 
făcute din smoală. Maşinile de pompieri nu puteau face nimic 
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pentru a opri distrugerea. Pompierii erau incapabili să mânuiască 
pompele. – Testimonies for the Church, vol. 9, 1909, p. 12, 13. 
27 martie 2 Corinteni 6,17 � 1 Samuel 17-19; Iacov 2-3
 Cei răi s-au unit în asociaţii, au format trusturi, uniuni şi 
confederaţii. Noi nu trebuie să avem nici o legătură cu aceste 
organizaţii. Dumnezeu este Conducătorul nostru şi El ne cheamă să 
ieşim din lume şi să fim deosebiţi. „Ieşiţi din mijlocul lor şi 
despărţiţi-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeţi de ce este necurat”. 
Dacă nu vom face aşa, dacă vom continua să ne unim cu lumea şi să 
privim lucrurile dintr-un punct de vedere lumesc, vom deveni la fel 
ca lumea. Dacă politica lumească şi ideile lumeşti guvernează toate 
acţiunile noastre, nu vom mai putea sta pe platforma înaltă şi sfântă 
a adevărului veşnic. – The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 4, 1903, p. 1142. 
28 martie Luca 15,10� 1 Samuel 20-22; Iacov 4-5
 Întunericul spiritual, care acoperă lumea întreagă, este 
intensificat în centrele urbane aglomerate. În oraşe, lucrătorii 
Evangheliei se confruntă cu cea mai mare nepocăinţă şi cu cea mai 
mare nevoie. Dar tot în aceste oraşe, câştigătorii de suflete găsesc 
cele mai mari ocazii pentru lucrare. În mulţimile care nu au nici o 
idee despre Dumnezeu şi despre cer, există mulţi care doresc cu 
ardoare lumina şi curăţia inimii. Chiar şi printre cei neglijenţi şi 
indiferenţi sunt mulţi aceia a căror atenţie poate fi reţinută de 
descoperirea iubirii lui Dumnezeu pentru sufletul omenesc. – 
Review and Herald, 17 noiembrie 1910. 
29 martie Matei 24,15-16 � 1 Samuel 23-25; 1 Petru 1-2
 Nu este prea departe timpul când, la fel ca primii ucenici, vom fi 
siliţi să ne căutăm refugiul în locuri pustii şi izolate. Aşa cum 
asediul Ierusalimului de către armatele romane a fost semnalul de 
fugă pentru creştinii iudei, tot astfel adoptarea de către naţiunea 
noastră a decretului de impunere a sabatului papal va fi o avertizare 
pentru noi. Atunci va fi timpul să părăsim oraşele mari şi să ne 
pregătim să le părăsim şi pe cele mici, pentru a locui în zone retrase, 
în locuri izolate, la munte. – Testimonies for the Church, vol. 5, 
1885, p. 464, 465. 
30 martie Psalmii 34,7 � 1 Samuel 26-28; 1 Petru 3-4
 Deşi un decret general va stabili timpul când păzitorii poruncilor 
lui Dumnezeu puteau fi omorâţi, în unele cazuri, vrăjmaşii vor 
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anticipa decretul şi se vor strădui să le ia viaţa chiar înainte de data 
specificată. Dar nimeni nu va putea să treacă peste puternicii 
ocrotitori aflaţi în jurul fiecărui suflet credincios. Unii vor fi atacaţi 
în timpul fugii lor din oraşe şi sate, dar săbiile ridicate împotriva lor 
se vor rupe şi vor cădea fără putere la pământ ca nişte paie. Alţii vor 
fi apăraţi de îngeri sub înfăţişarea unor războinici. – The Great 
Controversy, 1911, p. 631. 
31 martie Apocalipsa 14,8� 1 Samuel 29-31; 1 Petru 5; 2 Petru 
1 Dumnezeu a făcut lumea în şase zile şi în ziua a şaptea S-a 
odihnit. El a sfinţit această zi şi a pus-o deoparte pentru Sine, ca să 
fie păzită de poporul Lui, de-a lungul generaţiilor. Dar fiul pierzării, 
ridicându-se mai presus de Dumnezeu, aşezându-se în Templul 
Domnului şi declarându-se a fi Dumnezeu, s-a gândit să schimbe 
vremile şi legile. Această putere, vrând să se dovedească nu numai 
ca fiind egală cu Dumnezeu, ci mai presus de El, a schimbat ziua de 
odihnă, punând prima zi a săptămânii acolo unde trebuia să fie ziua 
a şaptea. Lumea protestantă a preluat acest copil al papalităţii, 
socotindu-l ca sfânt. În Cuvântul lui Dumnezeu, acest act este numit 
„desfrânarea Babilonului”. – The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, 1900, p. 979. 
1 aprilie Exodul 31,17 � 2 Samuel 1-3; 2 Petru 2-3 În timpul 
dispensaţiunii creştine, marele vrăjmaş al fericirii omului a făcut din 
Sabatul poruncii a patra ţinta atacului său special. Satana spune: 
„Voi lucra împotriva planurilor lui Dumnezeu. Îi voi împuternici pe 
urmaşii mei să înlăture monumentul lui Dumnezeu, Sabatul zilei a 
şaptea. În felul acesta, îi voi arăta lumii că ziua sfinţită şi 
binecuvântată de Dumnezeu a fost schimbată. Acea zi nu va mai trăi 
în cugetele oamenilor. O voi şterge din memoria lor. Voi pune în 
locul ei o zi care nu poartă sigiliul lui Dumnezeu, o zi care nu poate 
să fie un semn între Dumnezeu şi poporul Său. Îi voi face pe cei 
care vor accepta această zi să-i atribuie o sfinţenie pe care 
Dumnezeu a atribuit-o zilei a şaptea”. – Prophets and Kings, p. 183, 
184 (c. 1914). 
2 aprilie Exodul 31,13 � 2 Samuel 4-6; 1 Ioan 1-2 „Să nu 
care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele”, a spus Domnul, „căci acesta 
va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va 
cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc”. Unii vor căuta să 
aşeze obstacole în calea respectării Sabatului, spunând: „Voi nu ştiţi 
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care zi este Sabatul”, dar ei par să înţeleagă de unde vine duminica 
şi vor arăta un mare zel în făurirea unei legi care să impună 
respectarea ei. – The Kress Collection, 1900, p. 148. 
3 aprilie Apocalipsa 7,3 � 2 Samuel 7-9; 1 Ioan 3-4 Profetul 
a văzut „patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale 
pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu 
sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Un alt 
înger, care venea dinspre răsărit, a strigat către ei, spunând: „Nu 
vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune 
pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru”. Aceasta ne 
arată lucrarea pe care o avem de făcut – să strigăm către Dumnezeu, 
ca îngerii să ţină cele patru vânturi, până ce vor fi trimişi misionari 
în toate părţile lumii şi va fi proclamată solia de avertizare 
împotriva neascultării de Legea lui Iehova. – Review and Herald, 11 
decembrie 1888. 
4 aprilie Evrei 13,6 � 2 Samuel 10-12; 1 Ioan 5; 2 Ioan 1
 Este datoria noastră să facem tot ce ne stă în putere, ca să 
îndepărtăm pericolul ameninţător... Bărbaţilor şi femeilor din toată 
ţara le revine marea răspundere de a se ruga, cerându-I lui 
Dumnezeu să risipească acest nor al răutăţii şi să mai acorde încă 
puţină vreme de har, în care să lucrăm pentru Domnul. – Review 
and Herald, 11 decembrie 1888.   
Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu trebuie să se trezească şi să 
acţioneze, ca să poată primi ajutorul special, pe care numai 
Dumnezeu li-l poate da. Trebuie să lucreze cu şi mai mult zel, ca să 
amâne, atât cât este cu putinţă, nenorocirea care îi ameninţă. – Idem, 
18 decembrie 1888. 
5 aprilie Ezechiel 33,3 � 2 Samuel 13-15; 3 Ioan 1; Iuda 1
 Sunt mulţi care se simt în largul lor şi care, ca să zicem aşa, sunt 
adormiţi. Ei spun: „Dacă profeţia a prezis impunerea respectării 
duminicii, legea va fi cu siguranţă decretată” şi, ajungând la această 
concluzie, ei rămân într-o stare de aşteptare liniştită a 
evenimentului, mângâindu-se cu ideea că Dumnezeu Îşi va ocroti 
poporul în ziua necazului. Dar Dumnezeu nu ne va salva, dacă noi 
nu facem nici un efort pentru a îndeplini lucrarea pe care El ne-a 
încredinţat-o. Ca străjeri credincioşi, trebuie să vedeţi sabia care 
vine şi să daţi alarma, pentru ca bărbaţii şi femeile să nu meargă, 
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din neştiinţă, pe o cale pe care ar fi putut s-o evite, dacă ar fi ştiut 
adevărul. – Review and Herald, 24 decembrie 1889. 
6 aprilie Ezechiel 22,8 � 2 Samuel 16-18; Apocalipsa 1-2
 Nu trebuie să ne străduim să fim pe placul acelor oameni care îşi 
vor folosi influenţa pentru a suprima libertatea religioasă şi pentru a 
pune în aplicare măsuri opresive, care să-i îndemne sau să-i oblige 
pe cetăţeni să respecte duminica în locul Sabatului. Prima zi a 
săptămânii nu este o zi care să fie respectată. Ea este un sabat fals, 
iar membrii familiei Domnului nu pot fi alături de cei care 
preamăresc această zi şi nesocotesc Legea lui Dumnezeu prin 
dispreţuirea Sabatului Său. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să 
voteze instalarea unor asemenea oameni în posturi înalte, pentru că, 
dacă procedează astfel, devin părtaşi la păcatele pe care le vor 
înfăptui în timpul mandatului lor. – Fundamentals of Christian 
Education, 1899, p. 475. 
7 aprilie Matei 10,22 � 2 Samuel 19-21; Apocalipsa 3-4
 Protestanţii vor trece de partea papalităţii cu întreaga lor putere 
de  influenţă. Printr-un act naţional, menit să impună sabatul fals, ei 
vor da viaţă şi vigoare credinţei corupte a Romei, reînviind tirania şi 
oprimarea conştiinţei. – Martie 179 (1893)  
Mai devreme sau mai târziu, legile duminicale vor fi adoptate. – 
Review and Herald, 16 februarie 1905. 
În curând, legile duminicale vor fi impuse, iar oamenii aflaţi în 
poziţii de răspundere se vor înrăi împotriva micului grup al celor ce 
păzesc poruncile lui Dumnezeu. – Manuscript Releases, vol. 4, 
1909, p. 278. 
8 aprilie Apocalipsa 13,14 � 2 Samuel 22-24; Apocalipsa 5-6
 Profeţia din Apocalipsa 13 declară că puterea reprezentată de 
fiara cu coarne de miel va face ca „pământul şi locuitorii lui” să se 
închine papalităţii, simbolizate acolo de fiara care „seamănă cu un 
leopard”... Această profeţie se va împlini atunci când Statele Unite 
vor impune respectarea duminicii, pe care Roma papală o pretinde 
ca fiind o recunoaştere specială a supremaţiei ei... Corupţia politică 
distruge iubirea de dreptate şi respectul pentru adevăr şi, chiar în 
America cea liberă, cârmuitorii şi legislatorii, pentru a-şi asigura 
bunăvoinţa publicului, vor ceda cererii populare pentru o lege care 
să impună respectarea duminicii. – The Great Controversy, 1911, p. 
578, 579, 592. 
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9 aprilie Apocalipsa 16,13 � 1 Regi 1-3; Apocalipsa 7-8
 Când protestantismul îşi va întinde mâna peste prăpastie, ca să 
prindă mâna puterii romane, când se va apropia de abis, ca să dea 
mâna cu spiritismul, când, sub influenţa acestei întreite uniuni, ţara 
noastră va nega chiar principiile Constituţiei sale, ca stat protestant 
şi republican, şi va lua măsuri pentru propagarea neadevărurilor şi 
amăgirilor papale, atunci vom şti că a venit timpul ca Satana să-şi 
facă lucrarea sa uimitoare şi că sfârşitul este aproape. – Testimonies 
for the Church, vol. 5, 1885, p. 451. 
10 aprilie Matei 24,15-16 � 1 Regi 4-6; Apocalipsa 9-10
 Pentru a-şi asigura popularitatea şi sprijinul, legislatorii vor ceda 
în faţa cererii pentru o lege duminicală... Prin decretul de impunere 
a instituţiei papale, prin violarea Legii lui Dumnezeu, naţiunea 
noastră se va îndepărta cu totul de dreptate...  
Aşa cum apropierea armatelor romane a fost pentru ucenici un semn 
al iminentei distrugeri a Ierusalimului, tot astfel şi această apostazie 
va fi pentru noi un semn că s-a ajuns la limita răbdării lui 
Dumnezeu. – Testimonies for the Church, vol. 5, 1885, p. 451. 
11 aprilie Apocalipsa 13,16-17 � 1 Regi 7-9; 
Apocalipsa 11-12 Istoria se va repeta. Religia falsă va fi 
înălţată. Prima zi a săptămânii, o zi obişnuită de lucru, care n-a fost 
în nici un fel sfinţită, va fi înălţată, aşa cum a fost înălţată statuia din 
Babilon. Toate naţiunile, limbile şi popoarele vor fi obligate să 
sfinţească acest sabat fals... Decretul de impunere şi respectare a 
acestei zile va fi trimis în toată lumea. – The Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 7, 1897, p. 976.   
Pe măsură ce America, ţara libertăţii religioase, se va uni cu 
papalitatea, forţând conştiinţa şi obligându-i pe oameni să 
cinstească sabatul fals, popoarele din fiecare ţară de pe glob vor fi 
îndemnate să urmeze exemplul ei. – Testimonies for the Church, 
vol. 6, 1900, p. 18. 
12 aprilie Efeseni 6,2� 1 Regi 10-12; Apocalipsa 13-14
 Lumea întreagă va fi incitată la vrăjmăşie împotriva 
adventiştilor de ziua a şaptea, pentru că ei nu îi vor aduce papalităţii 
omagiul lor, prin cinstirea duminicii, care este instituţia acestei 
puteri antihristice.  - Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 
1893, p. 37.  
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Cei care calcă Legea lui Dumnezeu vor institui legi omeneşti şi îi 
vor forţa pe oameni să le accepte. Oamenii se vor sfătui şi vor 
plănui ce să facă. „Întreaga lume respectă duminica”, spun ei. 
„Atunci de ce acest popor, care este atât de mic la număr, nu se 
supune legilor ţării?” – Ellen G. White Manuscris 163, 1897. 
13 aprilie Apocalipsa 18,3-7 � 1 Regi 13-15; Apocalipsa 15-16
 Lumea aşa-zis creştină va fi teatrul unor acţiuni mari şi decisive. 
Oameni puternici vor decreta legi menite să controleze conştiinţa, 
după exemplul papalităţii. Babilonul va face ca toate naţiunile să 
bea din vinul mâniei desfrânării ei. Fiecare naţiune va fi implicată. 
Despre acest timp, Ioan, descoperitorul, declara: „Toţi au acelaşi 
gând. Va fi unire generală, o mare armonie, o confederaţie a forţelor 
satanice şi acestea îi vor da fiarei puterea şi stăpânirea lor”. Astfel, 
se va manifesta aceeaşi putere arbitrară şi opresivă împotriva 
libertăţii religioase – a libertăţii de a te închina lui Dumnezeu după 
cum îţi dictează conştiinţa – care a fost manifestată de papalitate în 
trecut, când i-a persecutat pe cei ce au îndrăznit să refuze a se 
conforma ritualurilor şi ceremoniilor religioase ale romanismului. – 
Selected Messages, cartea a 3-a, 1891, p. 392. 
14 aprilie Apocalipsa 14,12 � 1 Regi 16-18; Apocalipsa 17-18
 În marele conflict dintre credinţă şi necredinţă va fi implicată 
întreaga lume creştină. – Review and Herald, 8 februarie 1893. 
Întreaga lume creştină va fi împărţită în două mari clase: cei „care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos” şi 
cei care se închină fiarei şi chipului ei şi primesc semnul ei. – The 
Great Controversy, 1911, p. 450. Deoarece Sabatul a devenit 
punctul special de controversă în lumea creştină şi autorităţile civile 
s-au unit ca să impună respectarea duminicii, refuzul persistent al 
unei minorităţi de a ceda cererii populare va face obiectul urii 
generale. – Idem, p. 615. 
15 aprilie 1 Petru 2,17 � 1 Regi 19-21; Apocalipsa 19-20
 Cei care alcătuiesc bisericile noastre au trăsături de caracter care 
pot să-i facă, dacă nu sunt atenţi, să se simtă indignaţi, pentru că, 
din cauza unei expuneri greşite, le este suprimată libertatea cu 
privire la activitatea din timpul duminicii. Nu vă mâniaţi din această 
pricină, ci aduceţi totul în rugăciune înaintea lui Dumnezeu! Numai 
El poate să restrângă puterea cârmuitorilor. Nu vă pripiţi! Nimeni să 
nu se laude în mod nechibzuit cu libertatea lui, folosind-o ca pe o 
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haină a răutăţii, ci, ca servi ai lui Dumnezeu, „Cinstiţi pe toţi 
oamenii, iubiţi pe fraţi, temeţi-vă de Dumnezeu, daţi cinste 
împăratului”. Acest sfat se va dovedi de o reală valoare pentru cei 
care vor fi în situaţii critice. Nu trebuie să se manifeste nici o 
atitudine care ar putea să fie interpretată ca sfidare sau răutate. – 
Manuscript Releases, vol. 2, 1898, p. 193, 194. 
16 aprilie Matei 10,18 � 1 Regi 22; 2 Regi 1-2; Apocalipsa 
21-22 Acest timp, când se face un asemenea efort pentru 
impunerea respectării duminicii, este tocmai timpul în care lumii 
trebuie să i se prezinte adevăratul Sabat, în contrast cu cel fals. În 
providenţa Sa, Domnul este cu mult înaintea noastră. El a îngăduit 
ca problema duminicii să iasă în evidenţă, pentru ca Sabatul 
poruncii a patra să poată fi prezentat înaintea adunărilor legislative. 
În felul acesta, conducătorii naţiunii pot să-şi îndrepte atenţia spre 
mărturia Cuvântului lui Dumnezeu în favoarea adevăratului Sabat. – 
Manuscript Releases, vol. 1, 1890, p. 197. 
17 aprilie Faptelele Ap. 5,29 � 2 Regi 3-5; Matei 1-2 Poporul 
lui Dumnezeu va recunoaşte guvernarea omenească drept instituţie 
rânduită în mod divin şi, prin învăţătura şi exemplul lui, va 
recomanda ascultarea de ea ca fiind o datorie sacră, atâta timp cât 
autoritatea acesteia este exercitată în sfera ei legitimă. Dar, când 
pretenţiile ei intră în conflict cu cele ale lui Dumnezeu, noi trebuie 
să alegem să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni. 
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie recunoscut şi ascultat ca o 
autoritate mai presus de toată legislaţia omenească. „Aşa zice 
Domnul!” nu trebuie să fie dat la o parte pentru „Aşa zice biserica 
sau statul!”. Coroana lui Hristos trebuie să fie înălţată mai presus de 
toate diademele puternicilor pământului. – The Home Missionary, 1 
noiembrie 1893. 
18 aprilie Ioan 8,44 � 2 Regi 6-8; Matei 3-4 Nu trebuie să 
fim surprinşi de nimic din ceea ce ar putea să se întâmple acum. Nu 
trebuie să ne mirăm de nici o succesiune a ororilor. Cei ce calcă în 
picioarele lor nelegiuite Legea lui Dumnezeu au acelaşi spirit pe 
care l-au avut cei care L-au insultat şi trădat pe Domnul Isus. Fără 
nici o mustrare de conştiinţă, ei vor face faptele tatălui lor, Diavolul. 
– Selected Messages, cartea a 3-a, 1897, p. 416.  
Aceia care vor să-şi reîmprospăteze memoria şi să înveţe despre 
adevăr, să studieze istoria primei biserici din timpul şi de după Ziua 
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Cincizecimii. Studiaţi cu atenţie, în cartea Faptelor Apostolilor, 
experienţele lui Pavel şi ale celorlalţi apostoli, pentru că poporul lui 
Dumnezeu din zilele noastre trebuie să treacă prin experienţe 
asemănătoare. – The Paulson Collection, 1907, p. 118. 
19 aprilie Matei 6,19-21 � 2 Regi 9-11; Matei 5-6 Curând, 
bogăţiile acumulate vor fi fără valoare. Când se va da decretul că 
nimeni nu poate cumpăra sau vinde, cu excepţia celor care au 
semnul fiarei, foarte multe bunuri materiale nu vor mai fi de nici un 
folos. Dumnezeu ne cheamă acum să facem tot ce ne stă în putere 
pentru a-i vesti lumii semnalul de alarmă. – Review and Herald, 21 
martie 1878. 
Vine timpul când nu vom mai putea vinde cu nici un preţ. Curând 
va fi dat decretul care le va interzice oamenilor să vândă sau să 
cumpere de la oricine nu are semnul fiarei. Această profeţie era pe 
punctul de a se împlini în California, acum câtva timp, dar a fost 
doar o ameninţare a suflului celor patru vânturi. Ele continuă să fie 
ţinute de cei patru îngeri. Noi încă nu suntem gata. Mai este încă o 
lucrare de făcut, apoi, cei patru îngeri vor primi porunca de a da 
drumul celor patru vânturi, ca să sufle peste pământ. – Testimonies 
for the Church, vol. 5, 1882, p. 152. 
20 aprilie Ioan 16, 7.13 � 2 Regi 12-14; Matei 7-8 În 
ultimul mare conflict al controversei cu Satana, cei care sunt  
credincioşi lui Dumnezeu vor înţelege că orice sprijin pământesc le 
va fi retras. Pentru că refuză să încalce Legea Sa şi să asculte de 
autorităţile pământeşti, li se va interzice să cumpere şi să vândă. – 
The Desire of Ages, 1898, p. 121, 122.  
Satana spune: „De teamă că nu vor avea ce să mănânce şi cu ce să 
se îmbrace, ei se vor uni cu lumea în călcarea Legii lui Dumnezeu. 
Pământul va trece în întregime sub stăpânirea mea.” – Prophets and 
Kings, p. 183, 184 (c 1914). 
21 aprilie Apocalipsa 2,10� 2 Regi 15-17; Matei 9-10
 Deoarece apărătorii adevărului refuză să cinstească sabatul 
duminicii, unii dintre ei vor fi aruncaţi în închisoare, alţii vor fi 
exilaţi, iar alţii vor fi trataţi ca nişte sclavi. Pentru înţelepciunea 
omenească, toate acestea par acum imposibile, dar, când Duhul lui 
Dumnezeu, care-i reţine, se va retrage de la oameni şi ei se vor afla 
sub stăpânirea lui Satana, care urăşte învăţăturile divine, vor avea 
loc evenimente ciudate. Inima poate fi foarte crudă, când frica şi 
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iubirea de Dumnezeu sunt îndepărtate. – The Great Controversy, 
1911, p. 608. 
22 aprilie Matei 24,9 � 2 Regi 18-20; Matei 11-12 Lucrul 
cel mai bun pentru noi este să stabilim o strânsă legătură cu 
Dumnezeu şi, dacă El îngăduie să devenim martiri din cauza 
adevărului, acesta poate fi mijlocul de a aduce mai multe suflete la 
adevăr. – Selected Messages, cartea a 3-a, 1886, p. 420.  
Mulţi vor fi închişi, mulţi vor fugi din oraşe mari şi mici pentru a-şi 
scăpa viaţa şi mulţi vor deveni martiri pentru Numele lui Hristos, 
stând neclintiţi în apărarea adevărului. – Selected Messages, cartea 
a 3-a, 1889, p. 397. 
23 aprilie Luca 21,16-17 � 2 Regi 21-23; Matei 13-14 Vom 
constata că trebuie să ne desprindem de toate mâinile, în afară de 
mâna lui Hristos. Prietenii se vor dovedi perfizi şi ne vor trăda. 
Rudele amăgite de duşman vor crede că-L servesc pe Dumnezeu, 
dacă ni se împotrivesc şi dacă depun cele mai hotărâte eforturi 
pentru a ne aduce în situaţii grele, în speranţa că vom renunţa la 
credinţă. Dar, în mijlocul întunericului şi al primejdiei, noi trebuie 
să ne aşezăm mâna în mâna lui Hristos. – Maranatha, 1889, p. 197. 
24 aprilie 1 Corinteni 2,2 � 2 Regi 24-25; 1 Cronici 1; Matei 
15-16 Singura cale prin care oamenii vor fi capabili să 
rămână neclintiţi în luptă este aceea de a fi bine ancoraţi şi fixaţi în 
Hristos. Ei trebuie să primească adevărul aşa cum este el în Isus. 
Numai dacă este prezentat în felul acesta poate să împlinească 
nevoile sufletului. Propovăduirea lui Hristos cel crucificat, Hristos, 
neprihănirea noastră, este ceea ce satisface foamea sufletului. Când 
le trezim oamenilor interesul pentru acest mare adevăr central, 
credinţa, speranţa şi curajul apar în inimă. – General Conference 
Daily Bulletin, 28 ianuarie 1893. 
25 aprilie Faptele Ap. 13,47 � 1 Cronici 2-4; Matei 17-18
 În unele locuri, când se va stârni vrăjmăşia împotriva celor care 
respectă Sabatul Domnului, poate că va fi necesar ca poporul lui 
Dumnezeu să plece în alte părţi, unde nu vor fi trataţi cu o duşmănie 
atât de înverşunată. Dumnezeu nu le cere copiilor Săi să rămână 
acolo unde, din cauza purtării oamenilor nelegiuiţi, influenţa lor nu 
poate avea nici un efect şi unde viaţa le este pusă în pericol. Când 
libertatea şi viaţa ne sunt periclitate, este nu numai privilegiul, ci 
chiar datoria noastră categorică să mergem în locuri unde oamenii 
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sunt doritori să audă Cuvântul vieţii şi unde ocaziile pentru 
predicarea Cuvântului vor fi mai favorabile. – Ellen G. White, 
Manuscript 26, 1904. 
26 aprilie Ioan 10,27 � 1 Cronici 5-7; Matei 19-20 Când 
furtuna persecuţiei va veni realmente asupra noastră, oile adevărate 
vor auzi glasul Păstorului. Se vor depune eforturi pline de abnegaţie 
pentru salvarea celor pierduţi şi multe oi care s-au îndepărtat de 
turmă se vor întoarce pentru a-L urma pe Marele Păstor. Poporul lui 
Dumnezeu se va aduna şi va înfrunta duşmanul ca o tabără unită. În 
faţa pericolului comun, lupta pentru întâietate va înceta şi nu vor 
mai fi discuţii cu privire la cine să fie socotit cel mai mare. – 
Testimonies for the Church, vol. 6, 1900, p. 401. 
27 aprilie Ieremia 29,12-13 � 1 Cronici 8-10; Matei 21-22
 Când dispreţul faţă de Legea lui Iehova va fi aproape universal, 
când poporul Său va fi târât în necazuri de către semenii lor, 
Dumnezeu va interveni. El va răspunde rugăciunilor arzătoare ale 
poporului Său, pentru că Lui îi place ca ei să-L caute din toată inima 
şi să se încreadă în El, ca Mântuitor al lor. – Review and Herald, 15 
iunie 1897. 
Pentru un timp, asupritorilor li se va permite să triumfe asupra 
acelora care cunosc sfintele porunci ale lui Dumnezeu... În cele din 
urmă, Dumnezeu va îngădui ca Satana să-şi descopere caracterul, ca 
mincinos, acuzator şi ucigaş. În felul acesta, biruinţa finală a 
poporului Său va fi făcută mai evidentă, mai glorioasă, deplină şi 
desăvârşită. – Selected Messages, cartea a 3-a, 1914, p. 414. 
28 aprilie Ioan 17,3 � 1 Cronici 11-13; Matei 23-24 În 
curând, vor veni necazuri în toată lumea. Se cuvine ca fiecare să 
caute să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu avem timp de pierdut... 
Iubirea lui Dumnezeu pentru biserica Sa este nemărginită. Grija Sa 
pentru moştenirea Lui este continuă. El nu admite să vină vreo 
întristare asupra bisericii, doar dacă aşa ceva este necesar pentru 
curăţirea ei, pentru binele ei prezent şi veşnic. El Îşi va curăţi 
biserica, aşa cum a curăţit Templul, la începutul şi la încheierea 
misiunii Sale pe acest pământ. Tot ce aduce El asupra bisericii, prin 
încercări dureroase, survine pentru ca poporul Său să-şi însuşească 
o mai profundă evlavie şi o mai multă forţă pentru a vesti biruinţa 
crucii în toate părţile lumii. – Testimonies for the Church, vol. 9, 
1909, p. 228. 
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29 aprilie Matei 24,24 � 1 Cronici 14-16; Matei 25-26
 Ne apropiem de sfârşitul istoriei acestui pământ şi Satana 
lucrează ca niciodată mai înainte. El se străduieşte să acţioneze în 
calitate de conducător al lumii creştine. Satana lucrează prin 
intermediul minunilor sale false, cu o vehemenţă uluitoare. El este 
înfăţişat ca un leu care dă târcoale şi caută pe cine să înghită. El 
doreşte să cuprindă întreaga lume în confederaţia sa. Ascunzându-şi 
hidoşenia sub veşmântul creştinătăţii, el îşi atribuie însuşirile unui 
creştin şi pretinde a fi chiar Hristos. – Manuscript Releases, vol. 8, 
1901, p. 346. 
Cuvântul lui Dumnezeu declară că, atunci când Satana va găsi de 
cuviinţă că, prin aceasta, îşi va putea atinge scopul, el se va 
manifesta prin agenţii lui sub forma unui creştinism fals, cu o putere 
atât de mare, încât să înşele, „dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei 
aleşi”. – Ellen G. White Manuscris 125, 1901. 
30 aprilie 2 Timotei 3,5 � 1 Cronici 17-19; Matei 27-28
 Dacă spiritele îşi vor mărturisi credinţa în Biblie şi vor arăta 
respect pentru instituţiile bisericii, lucrarea lor va fi acceptată, ca 
fiind o manifestare a puterii divine. – The Great Controversy, 1911, 
p. 588.   
Cel mai puternic bastion al viciului din lumea noastră, nu este viaţa 
nelegiuită a păcătoşilor abandonaţi sau a proscrişilor degeneraţi, ci o 
viaţă care pare virtuoasă, onorabilă şi nobilă, dar în care este nutrit 
un păcat, este îngăduit un viciu... În felul acesta, geniul, talentul, 
simpatia şi chiar faptele generoase şi amabile pot deveni momeli ale 
lui Satana pentru a ademeni sufletele în prăpastia ruinei. – 
Education, 1903, p. 150. 
1 mai 1 Petru 2,12 � 1 Cronici 20-22; Marcu 1-2
 Trebuie să ne temem mai mult de ceea ce este înăuntrul bisericii 
decât de ceea ce este în afara ei. Cele mai mari obstacole în calea 
necredincioşii au dreptul să se aştepte ca aceia care mărturisesc că 
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus să facă mai mult 
decât orice altă categorie, pentru ca, prin viaţa lor consecventă, prin 
exemplul evlaviei lor şi prin influenţa lor activă, să promoveze şi să 
onoreze cauza pe care o reprezintă. Dar cât de adesea pretinşii 
apărători ai adevărului s-au dovedit a fi cea mai mare piedică în 
calea înaintării lui! Îngăduirea necredinţei, exprimarea îndoielilor, 
rămânerea în întuneric încurajează prezenţa îngerilor răi şi deschid 
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calea pentru îndeplinirea planurilor lui Satana. – Selected Messages, 
cartea 1, 1887, p. 122. 
2 mai Matei 24,23 � 1 Cronici 23-25; Marcu 3-4
 Vor apărea oameni care vor declara că ei sunt Hristos în 
persoană şi vor pretinde titlul şi închinarea care Îi aparţin 
Răscumpărătorului lumii. Ei vor face minuni uimitoare de vindecare 
şi vor declara că au descoperiri din Cer, care contrazic mărturia 
Scripturii... Dar poporul lui Dumnezeu nu va fi înşelat. Învăţăturile 
acestui Hristos mincinos nu sunt în concordanţă cu Scriptura. El 
pronunţă binecuvântări pentru închinătorii fiarei şi ai chipului ei, 
adică tocmai pentru acea categorie de oameni asupra căreia Biblia 
declară că Dumnezeu va revărsa cupa neamestecată a mâniei Sale. – 
Idem, p. 624, 625. 
3 mai Ioan 14,17 � 1 Cronici 26-28; Marcu 5-6 Am 
văzut că Dumnezeu are copii sinceri în mijlocul adventiştilor 
nominali şi al bisericilor decăzute. Înainte de căderea plăgilor, 
membrii şi slujbaşii acestor biserici vor fi chemaţi să iasă afară din 
ele, iar ei vor primi adevărul cu bucurie. Satana ştie aceasta şi, 
înainte de vestirea marii strigări a îngerului al treilea, va provoca un 
mare entuziasm în aceste organizaţii religioase, pentru ca aceia care 
au lepădat adevărul să creadă că Dumnezeu este cu ei. – Early 
Writings, 1858, p. 261. 
4 mai 1 Ioan 2,28 � 1 Cronici 29; 2 Cronici 1-2; Marcu 
7- 8 Înainte de venirea ultimelor judecăţi asupra 
pământului, în poporul Domnului va avea loc o redeşteptare a 
evlaviei de la început, atât de mare cum nu s-a mai văzut din 
timpurile apostolilor... Vrăjmaşul sufletelor doreşte să împiedice 
această lucrare şi, înainte de a veni timpul unei asemenea mişcări, 
se va strădui s-o împiedice prin introducerea unei contrafaceri. În 
acele biserici pe care le va putea influenţa prin puterea sa 
amăgitoare, Satana va face să pară că asupra lor au fost revărsate 
binecuvântările speciale ale lui Dumnezeu şi se va manifesta o 
lucrare despre care se va crede că este un mare interes religios. Însă 
aceasta va fi o agitaţie emoţională, un amestec de adevăr şi 
minciună, potrivite în aşa fel, încât să inducă în eroare. Totuşi, 
nimeni nu trebuie să se lase înşelat. În lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu, nu este greu să se stabilească natura acestor mişcări. 
Oriunde oamenii neglijează mărturia Bibliei şi se îndepărtează de 
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adevărurile ei clare, care cercetează sufletul şi care cer lepădare de 
sine şi renunţare la lume, putem fi siguri că acolo binecuvântările 
lui Dumnezeu nu sunt revărsate. – The Great Controversy, 1911, p. 
464. 
5 mai 1 Timotei 4,1 � 2 Cronici 3-5; Marcu 9-10 Domnul 
mi-a arătat că lucrurile despre care mi-aţi relatat că au avut loc în 
Indiana se vor întâmpla chiar înaintea încheierii timpului de probă. 
Vor fi tot felul de manifestări ciudate, strigăte şi tobe, de confuză, 
încât nu va mai fi capabilă să ia hotărâri corecte... Un vacarm 
asurzitor tulbură gândirea şi perverteşte însuşirile, care, dacă ar fi 
folosite corespunzător, ar putea fi o binecuvântare. Puterile 
uneltelor satanice se combină cu zgomotele şi gălăgia, creând o 
atmosferă de carnaval, iar acest fapt este considerat lucrarea 
Duhului Sfânt... Asemenea lucruri care au avut loc în trecut vor 
avea loc şi în viitor. Prin felul în care va fi folosită, Satana va face 
din muzică o capcană. – Selected Messages, cartea a 2-a, 1900, p. 
36, 38. 
6 mai Matei 7,16 � 2 Cronici 6-8; Marcu 11-12
 Fanatismul, falsa entuziasmare, falsa vorbire în limbi şi 
manifestările gălăgioase au fost considerate nişte daruri pe care 
Dumnezeu le-a aşezat în biserică. În această privinţă, unii au fost 
amăgiţi. Rezultatele unor asemenea manifestări nu au fost bune. 
„După roadele lor îi veţi cunoaşte”. Fanatismul şi gălăgia au fost 
considerate dovezi speciale ale credinţei. Unii nu sunt satisfăcuţi de 
o întrunire, dacă nu se simt extrem de fericiţi şi de impresionaţi. Ei 
se străduiesc să obţină aceste rezultate şi provoacă o stare de 
entuziasm. Dar influenţa unor asemenea întruniri nu este 
binefăcătoare. Când starea de fericită însufleţire emoţională s-a dus, 
ei se simt mai descurajaţi decât înainte de întrunire, pentru că 
fericirea lor nu a provenit din adevărata sursă. Cele mai folositoare 
întruniri pentru înaintarea spirituală sunt acelea caracterizate prin 
solemnitate şi o profundă cercetare a inimii, în care fiecare caută să 
se cunoască pe sine cu seriozitate şi, în adâncă umilinţă, doreşte să 
înveţe de la Hristos. – Testimonies for the Church, vol. 1, 1864, p. 
412. 
7 mai Efeseni 6,12 � 2 Cronici 9-11; Marcu 13-14
 Luând înfăţişare omenească, îngerii cei răi vor vorbi cu aceia 
care cunosc adevărul. Ei vor interpreta greşit şi vor suci expunerile 
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solilor lui Dumnezeu... Au uitat adventiştii de ziua şaptea 
avertizarea dată în capitolul 6 din Efeseni? Noi suntem angajaţi într-
un război împotriva oştilor întunericului. Dacă nu-L urmăm 
îndeaproape pe Conducătorul nostru, Satana va câştiga biruinţa 
asupra noastră. – Selected Messages, cartea a 3-a, 1903, p. 411. 
8 mai Efeseni 6,11 � 2 Cronici 12-14; Marcu 15-16
 Îngerii cei răi vor lua înfăţişarea unor credincioşi care vor active 
în rândurile noastre, ca să introducă un duh puternic de necredinţă. 
Nu-i lăsaţi să vă descurajeze, ci veniţi cu o inimă sinceră să cereţi 
ajutorul Domnului împotriva puterilor uneltelor satanice. Aceste 
puteri ale răului vor participa la întrunirile noastre nu pentru a primi 
o binecuvântare, ci pentru a lucra împotriva influenţelor Duhului lui 
Dumnezeu. – Mind, Character, and Personality, vol. 2, 1909, p. 504, 
505. 
9 mai Efeseni 6,13 � 2 Cronici 15-17; Luca 1-2 Aceasta 
este una dintre amăgirile cele mai reuşite şi mai atrăgătoare ale lui 
Satana – gândită anume pentru a cuceri simpatia celor care i-au 
depus pe cei dragi ai lor în mormânt. Îngerii cei răi apar sub 
înfăţişarea acestora şi povestesc întâmplări legate de viaţa lor. 
Astfel, îi conving pe unii să creadă că prietenii lor morţi sunt îngeri 
care zboară în jurul lor şi comunică cu ei. Aceşti îngeri răi, care se 
prefac a fi prietenii lor decedaţi, sunt priviţi cu un fel de veneraţie 
şi, pentru mulţi, cuvântul lor are o greutate mai mare decât Cuvântul 
lui Dumnezeu. – The Signs of the Times, 26 august 1889. 
10 mai 2 Corinteni 11,14 � 2 Cronici 18-20; Luca 3-4
 Există o limită dincolo de care Satana nu poate să treacă şi aici 
se foloseşte de amăgire şi contraface lucrarea pe care, în realitate, 
nu are puterea s-o îndeplinească. În ultimele zile, Satana va apărea 
într-o asemenea manieră, încât să-i facă pe oameni să creadă că el 
este Hristos, care vine pentru a doua oară pe pământ. Într-adevăr, el 
se va preface într-un înger de lumină. Dar, cu toate că va avea 
înfăţişarea lui Hristos în fiecare detaliu, atât cât permite o imitaţie, 
el nu va înşela pe nimeni, cu excepţia celor care, asemenea lui 
Faraon, încearcă să se opună adevărului. – Testimonies for the 
Church, vol. 5, 1889, p. 698. 
11 mai Apocalipsa 1,13-15 � 2 Cronici 21-23; Luca 5-6
 Ca apogeu al marii drame a amăgirii, Satana însuşi Îl va imita 
pe Domnul Hristos. Vreme îndelungată, biserica a declarat că 
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aşteaptă venirea Mântuitorului, ca o împlinire a speranţelor ei. 
Atunci, marele amăgitor va face să se creadă că Hristos a venit. În 
diferite părţi ale pământului, se va arăta printre oameni, ca o fiinţă 
maiestuoasă, de o strălucire uimitoare, semănând cu descrierea 
Fiului lui Dumnezeu, dată de Ioan în Apocalipsa. Slava care-l va 
înconjura nu va fi întrecută de nimic din ceea ce a văzut ochiul 
muritor până atunci. În văzduh va răsuna strigătul de biruinţă: „A 
venit Hristos! A venit Hristos!” Oamenii vor cădea la pământ şi i se 
vor închina, în timp ce el îşi va ridica mâinile şi va rosti o 
binecuvântare asupra lor, aşa cum îi binecuvânta Domnul Hristos pe 
ucenicii Săi, când era pe pământ. Glasul lui va fi blând, liniştit şi 
foarte melodios. În cuvinte duioase, pline de milă, el va prezenta 
unele din acele adevăruri cereşti, pline de har, pe care le rostea 
Mântuitorul. Va vindeca bolile oamenilor şi, apoi, asumându-şi 
caracterul lui Hristos, va pretinde că a schimbat Sabatul cu 
duminica şi le va porunci tuturor să sfinţească ziua pe care a 
binecuvântat-o. – The Great Controversy, 1911, p. 624. 
12 mai 2 Corinteni 11,3 � 2 Cronici 24-26; Luca 7-8
 Satana vede că este pe cale să piardă. El nu poate să atragă după 
el întreaga lume. Ca un ultim efort disperat pentru a-i învinge pe 
credincioşi prin înşelăciune, el Îl imită pe Domnul Hristos. Se 
îmbracă în veşmintele regale, care au fost descrise cu precizie în 
viziunea lui Ioan. Are puterea de a face aşa ceva. Satana apare în 
faţa urmaşilor săi induşi în eroare, a lumii creştine, care nu a primit 
dragostea de adevăr, ci şi-a găsit plăcerea în nelegiuire (călcarea 
Legii), ca fiind Hristos care vine a doua oară. El se declară a fi 
Hristos, o fiinţă minunată, maiestuoasă, înveşmântată în măreţie, cu 
glas liniştit şi cuvinte plăcute, cu o slavă neîntrecută de nimic din 
tot ce au văzut ochii muritorilor. Atunci, urmaşii săi amăgiţi, duşi în 
rătăcire, înalţă un strigăt de biruinţă: „Hristos a venit a doua oară! 
Hristos a venit! El şi-a ridicat mâinile, întocmai cum făcea când era 
pe pământ, şi ne-a binecuvântat...” – Ellen G. White Manuscris 16, 
1884. 
13 mai Isaia 51,6 � 2 Cronici 27-29; Luca 9-10 Sfinţii 
privesc cu uimire. Vor fi şi ei amăgiţi? Se vor închina şi ei lui 
Satana? Îngerii lui Dumnezeu sunt în preajma lor. Se aude un glas 
limpede, puternic, melodios: „Priviţi în sus!” Înaintea celor ce se 
rugau, se afla o singură ţintă: salvarea finală şi veşnică a sufletului 
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lor. Această ţintă le-a stat tot timpul în faţă; acea viaţă nemuritoare, 
care le fusese promisă celor ce aveau să rabde până la sfârşit. Oh, 
cât de serioase şi de fierbinţi au fost rugăciunile lor! Judecata şi 
veşnicia erau mereu prezente în gândul lor. Prin credinţă, ochii lor 
erau aţintiţi spre tronul strălucitor, înaintea căruia aveau să stea cei 
îmbrăcaţi în alb. Aceasta îi ferea de îngăduirea păcatului. Încă un 
efort şi Satana îşi foloseşte ultimul şiretlic. El îi aude cum strigă 
fără încetare spre Hristos pentru a veni să-i elibereze. Ultima lui 
strategie este aceea de a-L imita pe Hristos şi de a-i face să creadă 
că rugăciunile lor au fost ascultate.” – Ellen G. White Manuscris 16, 
1884. 
14 mai Apocalipsa 5,11� 2 Cronici 30-32; Luca 11-12
 Satana... va veni imitându-L pe Isus Hristos, va înfăptui minuni 
nemaipomenite şi oamenii vor cădea în faţa lui şi-l vor adora ca pe 
Isus Hristos. Ni se va porunci să venerăm această fiinţă, pe care 
lumea o va glorifica, crezând că este Hristos. Ce va trebui să facem? 
Spuneţi-le oamenilor că Domnul Hristos ne-a atras atenţia tocmai 
împotriva unui astfel de vrăjmaş, care este cel mai înrăit duşman al 
omului, deşi pretinde că e Dumnezeu, şi că, atunci când Hristos Îşi 
va face apariţia, ea va fi cu putere şi cu mare slavă şi El va fi însoţit 
de zece mii de ori zece mii de îngeri.” – The Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 6, 1888, p. 1106. 
15 mai Matei 24,24 � 2 Cronici 33-35; Luca 13-14
 Satana se străduieşte să obţină orice avantaj... Prefăcut în înger 
de lumină, el va umbla pe pământ ca un făcător de minuni. În 
cuvinte frumoase, va prezenta sentimente alese, va rosti cuvinte 
plăcute şi va îndeplini fapte bune. Hristos va fi întruchipat. Dar, 
într-un singur punct va fi o deosebire însemnată. Satana îi va 
îndepărta pe oameni de la Legea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el 
va falsifica dreptatea atât de bine, încât, dacă va fi posibil, îi va 
înşela chiar şi pe cei aleşi. Capete încoronate, cârmuitori în locuri 
înalte se vor pleca în faţa falselor sale teorii.” – Fundamentals of 
Christian Education, 1897, p. 471, 472. 
16 mai 2 Tesaloniceni 2,9 � 2 Cronici 36; Ezra 1-2; Luca 
15-16 În curând, vor avea loc întâmplări uluitoare, în care 
Satana va fi direct implicat. Cuvântul lui Dumnezeu declară că 
Satana va săvârşi minuni. El îi va îmbolnăvi pe oameni şi după 
aceea îşi va retrage brusc puterea satanică, iar bolnavii vor fi 
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consideraţi vindecaţi. Aceste aparente vindecări îi vor pune la 
încercare pe adventiştii de ziua a şaptea.” – Selected Messages, 
cartea a 2-a, 1904, p. 53. 
Prin tot felul de amăgiri, Satana poate îndeplini semne care vor 
părea minuni autentice. Acesta a fost modul în care a încercat el să 
strecoare îndoiala în mintea izraeliţilor, în timpul eliberării lor din 
Egipt.” – Selected Messages, cartea a 2-a, 1907, p. 52. 
17 mai Apocalipsa 13,13 � Ezra 3-5; Luca 17-18 Nu 
trebuie să avem încredere în pretenţiile oamenilor. Aşa cum a 
descris Domnul Hristos, ei pot să declare că săvârşesc minuni de 
vindecare a bolnavilor. Oare este ceva uimitor în acest fapt, când în 
spatele lor se află chiar marele amăgitor, făcătorul de minuni, care 
va ajunge până acolo încât va coborî foc din cer sub privirile 
oamenilor? – Selected Messages, cartea a 2-a, 1887, p. 49. 
Tocmai semnele mincinoase ale diavolului vor constitui modalitatea 
prin care lumea va fi luată în robie şi el va face să cadă foc din cer 
sub privirile oamenilor. Satana va săvârşi minuni şi această putere 
uimitoare, făcătoare de minuni, va atrage spre el întreaga lume.” – 
Selected Messages, cartea a 2-a, 1890, p. 51. 
18 mai Apocalipsa 18,8� Ezra 6-8; Luca 19-20 Este 
arătat în Cuvânt că vrăjmaşul va lucra prin agenţii săi, care s-au 
îndepărtat de la credinţă, iar ei vor înfăptui minuni aparente, chiar 
făcând să cadă foc din cer sub privirile oamenilor. – Selected 
Messages, cartea a 2-a, 1907, p. 54. 
„Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc 
din cer pe pământ, în faţa oamenilor. Și amăgea pe locuitorii 
pământului prin semnele care i se dăduse să le facă.” Aici nu sunt 
prezise numai înşelătorii. Oamenii sunt amăgiţi prin minuni pe care 
slujitorii lui Satana au puterea de a le săvârşi, nu pe care doar 
pretind că le săvârşesc. – The Great Controversy, 1911, p. 553. 
19 mai Isaia 47,9 � Ezra 9-10; Neemia 1; Luca 21-22
 În această vreme, antihristul va apărea ca fiind adevăratul 
Hristos şi, ca urmare, Legea lui Dumnezeu va fi pe deplin 
îndepărtată din naţiunile lumii. Răzvrătirea împotriva sfintei Legi a 
lui Dumnezeu va fi pe deplin pregătită. Dar adevăratul conducător 
al acestei revolte este Satana, îmbrăcat ca un înger de lumină. 
Oamenii vor fi amăgiţi, îl vor preamări în locul lui Dumnezeu şi-l 
vor zeifica. Dar Cel Atotputernic va interveni şi va pronunţa 
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sentinţa împotriva bisericilor apostaziate, care se vor uni întru 
preamărirea lui Satana. „Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor 
veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Și va fi arsă de tot în 
foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare”. – 
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 1893, p. 62. 
20 mai Filipeni 1,9-10 � Neemia 2-4; Luca 23-24 Predaţi-
vă lui Dumnezeu, rugaţi-vă pentru iluminare divină, ca să puteţi 
discerne ceea ce este adevărat, pentru ca, atunci când se va arăta 
puterea uimitoare, făcătoare de minuni, şi când vrăjmaşul va veni ca 
un înger de lumină, să puteţi face deosebirea între lucrarea 
adevărată a lui Dumnezeu şi lucrarea de imitaţie a puterilor 
întunericului. – Selected Messages, cartea a 3-a, 1888, p. 389. 
Modul în care a lucrat Domnul Hristos a fost acela de a propovădui 
Cuvântul şi de a alina suferinţa prin minuni de vindecare. Am fost 
instruită că, în prezent, noi nu mai putem lucra în felul acesta, 
pentru că Satana îşi va exercita puterea prin săvârşirea de minuni. 
Servii lui Dumnezeu nu mai pot lucra azi prin mijloace 
supranaturale, din cauză că vor fi săvârşite fapte de vindecare 
neadevărate, cu pretenţia că ar fi înfăptuite prin putere divină. – 
Selected Messages, cartea a 2-a, 1904, p. 54. 
21 mai Ioan 5,39 � Neemia 5-7; Ioan 1-2 Biblia nu va fi 
niciodată înlocuită de manifestări supranaturale. Adevărul trebuie 
studiat şi căutat ca o comoară ascunsă. Nu vor fi acordate iluminări 
extraordinare, în mod izolat de Cuvântul lui Dumnezeu şi nici în 
locul acestuia. Rămâneţi lângă Cuvânt, primiţi în minte Cuvântul 
dăinuitor, care-l face pe om înţelept în ceea ce priveşte mântuirea. – 
Selected Messages, cartea a 2-a, 1894, p. 48. 
În curând, vom vedea în mod clar ultima mare amăgire. Antihristul 
îşi va îndeplini lucrările sale uimitoare sub privirile noastre. 
Contrafacerea va semăna atât de mult cu ceea ce este adevărat, 
încât, fără ajutorul Sfintelor Scripturi, va fi imposibil să se facă 
deosebirea. Fiecare declaraţie şi fiecare miracol trebuie să fie 
verificate prin mărturia lor. – The Great Controversy, 1911, p. 593. 
22 mai Apocalipsa 12,17 � Neemia 8-10; Ioan 3-4 Acum 
este nevoie de bărbaţi şi de femei care să lucreze cu zel pentru 
salvarea de suflete, deoarece Satana a început bătălia asemenea unui 
general puternic şi, în timpul care a mai rămas, lucrează prin cele 
mai de neconceput metode, ca să închidă uşa în faţa luminii pe care 
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Dumnezeu doreşte să o trimită poporului Său. El atrage întreaga 
lume în rândurile sale, iar cei puţini, care sunt credincioşi poruncilor 
lui Dumnezeu, sunt singurii care pot să-i reziste, dar Satana va 
încerca să-i înfrângă şi pe aceştia. – Selected Messages, cartea a 3-a, 
1889, p. 389. 
23 mai Ioan 8,44 � Neemia 11-13; Ioan 5-6 Prin metodele 
iscusite ale lui Satana, vor apărea chipurile celor morţi şi mulţi i se 
vor alătura aceluia care iubeşte minciuna. Avertizez poporul nostru 
că până şi printre noi vor fi unii care se vor îndepărta de credinţă şi 
vor asculta de duhurile înşelătoare şi de învăţăturile demonilor. Prin 
aceştia adevărul va fi vorbit de rău. 
O lucrare de necrezut va avea loc. Chiar şi pastori, jurişti şi medici, 
care au îngăduit ca aceste minciuni să pună stăpânire pe spiritul lor 
de discernământ, vor deveni ei înşişi nişte amăgitori asociaţi cu 
marele înşelător. Ei vor fi cuprinşi de o stare de confuzie spirituală. 
– The Upward Look, 1903, p. 317. 
24 mai Osea 4,6 � Estera 1-3; Ioan 7-8 O declaraţie 
solemnă, pe care o fac pentru biserică, este aceea că nici măcar unul 
din douăzeci de membri, ale căror nume sunt înscrise în registrul 
bisericii, nu este pregătit să-şi încheie istoria vieţii pe acest pământ 
şi că va fi la fel de lipsit de Dumnezeu şi de speranţă în lume ca şi 
păcătoşii de rând. – Christian Service, 1905, p. 41. 
Cei care au avut ocazii de a asculta şi de a primi adevărul şi care, în 
ciuda faptului că s-au alăturat Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, 
socotindu-se poporul lui Dumnezeu, care păzeşte poruncile, totuşi 
nu manifestă mai multă putere şi mai multă consacrare faţă de 
Dumnezeu decât bisericile oficiale, vor suferi plăgile lui Dumnezeu 
la fel ca şi bisericile care se împotrivesc Legii lui Dumnezeu. – 
Manuscript Releases, vol. 19, 1898, p. 176. 
25 mai Matei 13,40 � Estera 4-6; Ioan 9-10 În 
biserică vor fi dezbinări şi se vor dezvolta două categorii de 
credincioşi. Grâul şi neghina vor creşte împreună până la seceriş. – 
Selected Messages, cartea a 2-a, 1896, p. 114. 
O mare cernere va avea loc. Pleava trebuie să fie separată de grâu la 
timp. Pentru că neghina abundă, dragostea celor mai mulţi se 
răceşte. Acum este timpul când credinciosul adevărat va fi cel mai 
tare. – Letter 46, 1887. 
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Istoria răzvrătirii lui Datan şi Abiram se repetă şi va fi repetată până 
la încheierea timpului. Cine va fi de partea Domnului? Cine va fi 
amăgit şi, la rândul lui, va deveni amăgitor? – Letter 15, 1892. 
26 mai Apocalipsa 14,13-14 � Estera 7-9; Ioan 11-12
 Nu este prea departe timpul când fiecare suflet va fi încercat. 
Semnul fiarei ne va fi impus. Celor care au cedat pas cu pas 
pretenţiilor lumii şi s-au conformat obiceiurilor ei, nu li se va părea 
greu mai degrabă să cedeze în faţa autorităţilor, decât să se expună 
dispreţului, insultei, ameninţării cu închisoarea şi cu moartea. Lupta 
se va da între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor. În 
acest timp, în biserică, aurul va fi separat de zgură. – Testimonies 
for the Church, vol. 5, 1882, p. 81. 
27 mai Romani 10,3 � Estera 10; Iov 1-2; Ioan 13-14
 În absenţa persecuţiei, în rândurile noastre s-au strecurat oameni 
care păreau a fi sănătoşi la minte şi al căror creştinism părea în afara 
oricărei îndoieli, dar, când va veni persecuţia, aceştia se vor despărţi 
de biserică. – Evangelism, 1890, p. 360. 
Când va fi înlăturată Legea lui Dumnezeu, biserica va fi cernută 
prin încercări de foc şi un număr de membri, cu mult mai mare 
decât numărul de membri care credem noi că vor cădea atunci, vor 
cădea acum, se vor asocia cu duhurile înşelătoare şi vor accepta 
învăţăturile demonilor. – Selected Messages, cartea a 2-a, 1891, p. 
368. 
28 mai Naum 1,7 � Iov 3-5; Ioan 15-16 Lucrarea pe care 
biserica nu a reuşit s-o facă în timp de pace şi de prosperitate va 
trebui s-o facă într-o vreme de criză teribilă, în cele mai 
descurajatoare şi mai neprielnice împrejurări. Avertizările pe care 
compromisul cu lumea le-a redus la tăcere sau le-a împiedicat 
trebuie să fie vestite sub împotrivirea cea mai acerbă din partea 
duşmanilor credinţei, iar, în acel timp, clasa superficială, 
conservatoare, a cărei influenţă a întârziat continuu progresul 
lucrării, va renunţa la credinţă. – Testimonies for the Church, vol. 5, 
1885, p. 463. 
29 mai Apocalipsa 3,14-16 � Iov 6-8; Ioan 17-18 Am 
întrebat ce înseamnă zguduirea pe care am văzut-o şi mi s-a arătat 
că va fi rezultatul mărturiei directe, evocate de sfatul Martorului 
Credincios către Laodicea. Aceasta va avea efect asupra inimii celui 
ce o va primi şi îl va face să înalţe stindardul şi să răspândească 
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adevărul cu putere. Mulţi nu vor putea suporta această mărturie 
sinceră. Ei se vor ridica împotrivă, iar acest fapt va produce o 
zguduire în poporul lui Dumnezeu. – Testimonies for the Church, 
vol. 1, 1857, p. 181. 
30 mai Matei 13,6 � Iov 9-11; Ioan 19-20 Chiar şi în zilele 
noastre, au fost şi vor continua să fie familii întregi, care s-au 
bucurat odată de adevăr, dar îşi vor pierde credinţa din cauza 
calomniilor şi a minciunilor care li s-au spus cu privire la cei pe 
care i-au iubit şi de la care au primit sfaturi bune. Ei îşi deschid 
inima pentru a fi semănată neghină. Neghina răsare printre grâu şi 
se înmulţeşte, iar recolta de grâu devine din ce în ce mai mică şi 
adevărul preţios îşi pierde puterea asupra lor. – Testimonies to 
Ministers and Gospel Workers, 1898, p. 411. 
31 mai Faptele Ap. 20,30 � Iov 12-14; Ioan 21; Faptele Ap. 
1 Religia şi aşa-zisa ştiinţă vor fi puse în opoziţie una faţă de alta, 
deoarece oamenii mărginiţi nu înţeleg puterea şi măreţia lui 
Dumnezeu. Mi-au fost prezentate următoarele cuvinte ale Sfintelor 
Scripturi: „Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa 
lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor”. Acest fapt 
se va vedea în mod sigur în mijlocul poporului lui Dumnezeu. – 
Evangelism, 1890, p. 593. 
1 iunie Proverbe 29,18 � Iov 15-17; Faptele Ap. 2-3
 Un lucru este sigur: acei adventişti de ziua a şaptea, care se vor 
aşeza sub stindardul lui Satana, vor renunţa mai întâi la credinţa lor 
în avertismentele şi mustrările conţinute în mărturiile Duhului lui 
Dumnezeu. – Selected Messages, cartea a 3-a, 1903, p. 84. 
Ultima mare înşelăciune a lui Satana va fi aceea de a anula efectul 
mărturiei Duhului lui Dumnezeu. „Când nu este nici o descoperire 
dumnezeiască, poporul este fără frâu”. Satana va lucra cu iscusinţă, 
în diferite feluri şi prin diferite unelte, pentru a zdruncina încrederea 
rămăşiţei poporului lui Dumnezeu în mărturia adevărată. – Selected 
Messages, cartea 1, 1890, p. 48. 
2 iunie Isaia 8,20 � Iov 18-20; Faptele Ap. 4-5
 Vrăjmaşul a făcut eforturile cele mai abile cu putinţă pentru a 
zdruncina credinţa poporului nostru în mărturii... Aceasta se 
întâmplă exact aşa cum a plănuit Satana, iar cei care au pregătit 
calea ca poporul să nu mai acorde atenţie avertizărilor şi mustrărilor 
din mărturiile Duhului lui Dumnezeu, vor asista la apariţia unui val 
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de erori şi erezii de tot felul. – Selected Messages, cartea a 3-a, 
1890, p. 83. 
3 iunie Numeri 14,11 � Iov 21-23; Faptele Ap. 6-7
 Planul lui Satana este acela de a slăbi încrederea poporului lui 
Dumnezeu în mărturii. Apoi, urmează neîncrederea cu privire la 
punctele vitale ale credinţei noastre, stâlpii poziţiei noastre, după 
aceea, îndoiala şi în privinţa Sfintelor Scripturi şi, în cele din urmă, 
marşul în jos, spre pierzare. Când mărturiile care au fost crezute 
cândva sunt privite cu neîncredere şi lepădate, Satana ştie că cei 
amăgiţi nu se vor opri aici şi îşi dublează eforturile până când îi 
lansează într-o răzvrătire făţişă, care va deveni incurabilă şi va sfârşi 
în distrugere. – Testimonies for the Church, vol. 4, 1879, p. 211. 
4 iunie 2 Împărați 17,14 � Iov 24-26; Faptele Ap. 8-9
 Oameni pe care El i-a onorat mult vor urma, în momentele de 
încheiere ale istoriei acestui pământ, exemplul vechiului Israel... 
Prin îndepărtarea de la principiile măreţe, pe care le-a stabilit 
Hristos prin învăţăturile Sale, printr-o lucrare săvârşită după 
planurile omeneşti, în care Scripturile sunt folosite pentru a se 
justifica direcţia greşită a faptelor făcute sub îndrumarea perversă a 
lui Lucifer, oamenii vor fi întăriţi într-o concepţie greşită, iar  
adevărul de care au nevoie pentru a-i feri de obiceiuri rele va ieşi 
din sufletul lor aşa cum se iese apa dintr-un vas spart. – Manuscript 
Releases, vol. 13, 1904, p. 379, 381. 
Mulţi vor dovedi că nu sunt una cu Hristos, că nu sunt morţi faţă de 
lume, pentru a putea primi viaţa Lui; şi, adesea, oameni care au 
ocupat poziţii de răspundere vor apostazia. – Review and Herald, 11 
septembrie 1888. 
5 iunie Isaia 24,5 � Iov 27-29; Faptele Ap. 10-11 În 
curând, poporul lui Dumnezeu va fi supus unor încercări grele şi cea 
mai mare parte dintre aceia care acum par a fi sinceri şi credincioşi, 
se vor dovedi a fi din metal lipsit de valoare... Când religia lui 
Hristos va fi dispreţuită până la extrem, când Legea Sa va fi mai 
nesocotită decât oricând înainte, atunci va trebui să avem cel mai 
fierbinte zel şi cea mai neclintită hotărâre. Încercarea la care vom fi 
supuşi va fi aceea de a rezista în apărarea adevărului şi a 
neprihănirii, în timp ce majoritatea ne părăseşte, şi de a purta 
bătăliile Domnului, atunci când campionii sunt rari. În acel timp, va 
trebui să acumulăm căldură din răceala altora, curaj din laşitatea lor 
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şi loialitate din trădarea lor. – Testimonies for the Church, vol. 5, 
1882 p. 81. Idem, p. 136. 
6 iunie 1 Împărați 19,18 � Iov 30-32; Faptele Ap. 12-13
 Domnul are servi credincioşi, care vor ieşi la iveală în timpul 
cernerii şi al verificării. Există multe suflete preţioase, care acum nu 
se văd, dar care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Ei nu 
au avut lumina care a strălucit în raze puternice asupra voastră. 
Totuşi, este posibil ca sub aparenţa aspră şi neatrăgătoare, să se 
descopere strălucirea curată a unui adevărat caracter creştin. În 
timpul zilei, privim cerul, dar nu vedem stelele. Totuşi, ele se află 
acolo, la locul lor, pe firmament, dar ochiul nu poate să le observe. 
Însă, în timpul nopţii, putem vedea adevărata lor strălucire. – 
Testimonies for the Church, vol. 5, 1882, p. 80, 81. 
7 iunie Numeri 14,19 � Iov 33-35; Faptele Ap. 14-15
 De fiecare dată când are loc o persecuţie, martorii iau nişte 
decizii, fie de a rămâne de partea lui Hristos, fie de a se întoarce 
împotriva Lui. Oamenii care îşi arată simpatia pentru cei 
condamnaţi pe nedrept şi nu sunt înverşunaţi contra lor îşi vor da pe 
faţă ataşamentul faţă de Domnul Hristos. – The Signs of the Times, 
20 februarie 1901. 
8 iunie Coloseni 1,23 � Iov 36-38; Faptele Ap. 16-17
 Aşteptaţi să apară împotrivirea, să predomine iarăşi bigotismul 
şi intoleranţa şi să se aprindă din nou persecuţia, şi atunci cei cu 
inima împărţită şi ipocriţii se vor clătina şi vor părăsi credinţa, dar 
creştinul adevărat va sta neclintit, ca o stâncă, cu o credinţă mai 
puternică şi o speranţă mai vie decât în zilele de prosperitate. – The 
Great Controversy, 1911, p. 602. 
9 iunie Matei 26,41 � Iov 39-41; Faptele Ap. 18-19
 Unii n-au rezistat în faţa zguduirii şi s-au pierdut pe drum. Cei 
nepăsători şi indiferenţi, care nu li s-au alăturat celor care au preţuit 
biruinţa şi mântuirea atât de mult, încât să se roage cu perseverenţă 
şi să agonizeze pentru ea, nu au reuşit să o câştige şi au fost lăsaţi în 
întuneric, iar locurile lor au fost imediat ocupate de alţii, care s-au 
ataşat de adevăr şi au intrat în rânduri. – Early Writings, 1858, p. 
271. 
10 iunie Evrei 10,37 � Iov 42; Psalmi 1-2; Faptele Ap. 20-
21 Locurile golite vor fi umplute de cei pe care Domnul Hristos i-a 
descris ca fiind sosiţi în ceasul al unsprezecelea. Numărul celor cu 
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care Se luptă Duhul lui Dumnezeu este mare. Vremea judecăţilor 
distrugătoare ale lui Dumnezeu este o vreme de har pentru cei care 
acum nu au prilejul de a cunoaşte adevărul. Domnul va privi spre ei 
cu duioşie. Inima Lui miloasă este înduioşată, mâna Lui este încă 
întinsă spre a salva, în timp ce, pentru cei care nu vor să intre, uşa 
este închisă. Cei care aud pentru prima oară adevărul, în aceste 
ultime zile, vor fi primiţi în mare număr. – Letter 103, 1903. 
11 iunie  � Psalmi 3-5; Faptele Ap. 22-23 Stindard 
după stindard era lăsat să zacă în noroi şi companie după companie, 
din oştirea Domnului, se unea cu vrăjmaşul, în timp ce seminţie 
după seminţie, din rândurile vrăjmaşului, se unea cu poporul lui 
Dumnezeu, care păzeşte poruncile. – Testimonies for the Church, 
vol. 8, 1904, p. 41. 
12 iunie Ioel 2,23 � Psalmi 6-8; Faptele Ap. 24-25 „El vă va 
da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie”. În 
răsărit, ploaia timpurie cade în timpul semănatului. Ea este necesară 
pentru a face sămânţa să încolţească. Ploaia târzie cade aproape de 
încheierea anotimpului şi maturizează cerealele, pregătindu-le 
pentru seceriş. Domnul foloseşte aceste activităţi din natură pentru a 
reprezenta lucrarea Duhului Sfânt. După cum roua şi ploaia sunt 
date, mai întâi pentru a ajuta sămânţa să încolţească, iar apoi pentru 
a o maturiza în vederea secerişului, tot aşa Duhul Sfânt este dat 
pentru a dezvolta, de la o etapă la alta, procesul creşterii spirituale. 
– Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 1896, p. 506. 
13 iunie  � Psalmi 9-11; Faptele Ap. 26-27 Coacerea 
grânelor reprezintă îndeplinirea lucrării harului lui Dumnezeu în 
suflet. Prin puterea Duhului Sfânt, chipul moral al lui Dumnezeu va 
fi reprodus în mod desăvârşit în caracter. Noi trebuie să fim 
transformaţi în totalitate, devenind asemenea Domnului Hristos. 
Prin lucrarea de maturizare a recoltei pământului, ploaia târzie 
reprezintă harul spiritual care pregăteşte biserica pentru venirea 
Fiului Omului. Dar, dacă ploaia timpurie nu a căzut, nu va exista 
nici o viaţă şi firul verde nu va răsări. Aşadar, până când stropii 
ploii timpurii nu-şi îndeplinesc lucrarea, ploaia târzie nu poate 
conduce nici o sămânţă la desăvârşire. – Testimonies to Ministers 
and Gospel Workers, 1896, p. 506. 
14 iunie Luca 24,53� Psalmi 12-14; Faptele Ap. 28; Romani 1
 Ucenicii au respectat porunca Domnului Hristos, aşteptând în 
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Ierusalim împlinirea făgăduinţei Tatălui – revărsarea Duhului Sfânt. 
Totuşi, nu au aşteptat într-o stare de inactivitate. Raportul spune că 
„tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi binecuvântau pe 
Dumnezeu”. În timp ce aşteptau îndeplinirea făgăduinţei, ucenicii 
îşi umileau inima, printr-o pocăinţă sinceră, şi îşi mărturiseau 
necredinţa... Ucenicii se rugau cu multă seriozitate pentru a fi 
pregătiţi să intre în legătură cu oamenii şi, în relaţiile lor de zi cu zi, 
să le adreseze cuvinte prin care cei păcătoşi să fie conduşi la 
Hristos. Ei au înlăturat toate disputele şi toate dorinţele pentru 
supremaţie şi au devenit foarte apropiaţi unul de altul, într-o 
atitudine de frăţietate creştină. – The Acts of the Apostles, 1911, p. 
35-37. 
15 iunie Faptele Ap. 2,1 � Psalmi 15-17; Romani 2-3 Numai 
după ce ucenicii au ajuns la o unitate desăvârşită, când nu s-au mai 
certat pentru locul cel mai înalt, a fost revărsat Duhul Sfânt asupra 
lor. – Testimonies for the Church, vol. 8, 1904, p. 20.  
Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a fost începutul ploii 
timpurii sau al primei ploi, iar rezultatul a fost măreţ. Duhul Sfânt 
va rămâne prezent în biserica adevărată până la încheierea timpului. 
– The Acts of the Apostles, 1911, p. 54, 55. 
16 iunie Faptele Ap. 2,41 � Psalmi 18-20; Romani 4-5
 Sub influenţa Duhului Sfânt, au fost rostite cuvinte de pocăinţă 
şi mărturisire, amestecate cu cântece de mulţumire pentru păcatele 
iertate... Mii de suflete au fost convertite într-o singură zi... Duhul 
Sfânt... i-a făcut capabili să vorbească, în mod fluent, în limbi care 
până atunci le fuseseră necunoscute... Duhul Sfânt a făcut pentru ei 
ceea ce ei n-ar fi putut să îndeplinească într-o viaţă întreagă. Inima 
le-a fost umplută peste măsură cu o bunăvoinţă atât de mare, atât de 
profundă, atât de cuprinzătoare, încât i-a îndemnat să meargă până 
la capătul pământului pentru a mărturisi despre puterea lui Hristos. 
– The Acts of the Apostles, p. 38, 40, 46. 
17 iunie Faptele Ap. 2,4 � Psalmi 21-23; Romani 6-7 Care a 
fost rezultatul revărsării Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii? Vestea 
cea bună despre un Mântuitor înălţat a fost dusă până în cele mai 
îndepărtate părţi ale lumii locuite... Biserica a văzut cum sufletele 
convertite veneau spre ea din toate direcţiile. Cei ce se îndepărtaseră 
de Dumnezeu au fost reconvertiţi... Ţinta stăruitoare a credincioşilor 
era aceea de a manifesta un caracter asemenea caracterului lui 
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Hristos şi de a lucra pentru extinderea Împărăţiei Sale. – The Acts 
of the Apostles, p. 48. 
18 iunie Faptele Ap. 2,17 � Psalmi 24-26; Romani 8-9
 Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a constituit 
„ploaia timpurie”, şi rezultatul ei a fost plin de glorie. Dar „ploaia 
târzie” va fi şi mai îmbelşugată. – Testimonies for the Church, vol. 
8, 1904, p. 21. 
Este făgăduit că, aproape de încheierea secerişului pământului, va 
avea loc o binecuvântare specială a harului lui Dumnezeu, cu scopul 
de a pregăti biserica pentru venirea Fiului Omului. Această 
revărsare a Duhului Sfânt este asemănată cu ploaia târzie. – The 
Acts of the Apostles, 1911, p. 55. 
19 iunie  � Psalmi 27-29; Romani 10-11 Chiar 
înainte de venirea ultimelor judecăţi ale lui Dumnezeu asupra 
pământului, va avea loc printre cei ce alcătuiesc poporul Domnului 
o asemenea redeşteptare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai 
văzut din vremea apostolilor. Duhul şi puterea lui Dumnezeu vor fi 
revărsate asupra copiilor Săi. – The Great Controversy, 1911, p. 
464. 
20 iunie Faptele Ap. 2,18-19� Psalmi 30-32; Romani 12-13
 Lucrarea va fi asemănătoare celei de la Ziua Cincizecimii. Aşa 
cum „ploaia timpurie” a fost dată la începutul lucrării de 
evanghelizare, prin revărsarea Duhului Sfânt, pentru a contribui la 
răsărirea preţioasei seminţe, tot aşa „ploaia târzie” va fi dată la 
încheierea lucrării, pentru a pregăti secerişul. – – The Great 
Controversy, p. 611.  
În vremea aceea, „ploaia târzie”, sau reînviorarea de la faţa 
Domnului va veni ca să dea putere glasului celui tare al îngerului al 
treilea şi să-i pregătească pe sfinţi pentru a rezista în timpul 
revărsării ultimelor şapte plăgi. – Early Writings, 1854, p. 86. 
21 iunie 1 Ioan 4,13 � Psalmi 33-35; Romani 14-15
 Ploaia timpurie produce convertirea; ploaia târzie dezvoltă un 
caracter asemenea lui Hristos. În nici un moment al experienţei 
noastre, nu ne putem lipsi de acel ajutor care ne-a dat puterea de a 
face primul pas. Binecuvântările primite prin ploaia timpurie sunt 
necesare până la sfârşit... Pe măsură ce Îl căutăm pe Dumnezeu 
pentru a primi Duhul Sfânt, El va lucra în noi modestia, smerenia 
cugetului şi o dependenţă consecventă de Dumnezeu, pentru a 
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beneficia de lucrarea ploii târzii, care ne desăvârşeşte. – 
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 1897, p. 507, 509. 
22 iunie Galateni 5,25 � Psalmi 36-38; Romani 16; 1 
Corinteni 1 Este posibil să avem deja o măsură din Duhul lui 
Dumnezeu, dar, prin rugăciune şi credinţă, trebuie să căutăm în mod 
necontenit să obţinem tot mai mult Duh Sfânt. Nu trebuie să 
încetăm niciodată eforturile. Dacă nu progresăm, dacă nu adoptăm o 
atitudine care să ne permită primirea, atât a ploii timpurii, cât şi a 
celei târzii, ne vom pierde sufletul, iar răspunderea ne va aparţine în 
exclusivitate...  Întrunirile bisericii, cum ar fi adunările de tabără, 
cele din cămin şi toate situaţiile în care se lucrează personal pentru 
suflete, reprezintă ocaziile indicate de Dumnezeu în vederea 
revărsării ploii timpurii şi a celei târzii. – Testimonies to Ministers 
and Gospel Workers, 1897, p. 508. 
23 iunie Romani 8,14 � Psalmi 39-41; 1 Corinteni 2-3
 Când este pregătită calea pentru Duhul lui Dumnezeu, 
binecuvântarea va veni. Satana nu poate opri căderea torentului de 
binecuvântări asupra poporului lui Dumnezeu, după cum nu poate 
să închidă ferestrele cerului pentru a face ca ploaia să nu mai cadă 
pe pământ. – Selected Messages, cartea 1, 1887, p. 124. 
24 iunie Iuda 1,20-21 � Psalmi 42-44; 1 Corinteni 4-5
 Noi ar trebui să ne rugăm la fel de stăruitor pentru coborârea 
Duhului Sfânt cum s-au rugat ucenicii în Ziua Cincizecimii. Dacă ei 
au avut nevoie de El în acel timp, cu atât mai mult avem noi nevoie 
astăzi. – Testimonies for the Church, vol. 5, 1882, p. 158. 
Coborârea Duhului Sfânt asupra bisericii este aşteptată în viitor, dar 
este privilegiul bisericii să-L aibă acum. Căutaţi-L, rugaţi-vă pentru 
El şi credeţi în El. Trebuie să-L avem şi Cerul aşteaptă să ni-L 
acorde. – Evangelism, 1895, p. 701. 
25 iunie Faptele Ap. 4,31 � Psalmi 45-47; 1 Corinteni 6-7
 Măsura în care primim Duhul Sfânt este proporţională cu 
măsura dorinţei noastre şi a credinţei exercitate pentru aceasta, 
precum şi cu felul în care vom folosi lumina şi cunoştinţa pe care le 
vom primi. – Review and Herald, 5 mai 1896. 
Noi nu suntem îndeajuns de dispuşi să-L deranjăm pe Domnul cu 
cererile noastre, rugându-L să ne acorde darul Duhului Sfânt. 
Domnul doreşte să fie deranjat în această privinţă. El doreşte să 
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trimitem cât mai multe cereri înaintea tronului Său. – Fundamentals 
of Christian Education, 1909, p. 537 
26 iunie Romani 12,2 � Psalmi 48-50; 1 Corinteni 8-9 O 
redeşteptare a adevăratei evlavii este cea mai mare şi cea mai 
urgentă dintre toate nevoile noastre. Aceasta ar trebui să fie 
principala noastră preocupare. Trebuie să depunem eforturi serioase 
pentru a obţine binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu 
nu ar fi dispus să-Și reverse binecuvântarea asupra noastră, ci 
pentru că noi nu suntem pregătiţi s-o primim. Tatăl nostru cel ceresc 
este mult mai doritor să dea Duhul Său cel Sfânt celor care-L cer 
decât sunt părinţii doritori să le dea daruri bune copiilor lor. 
Lucrarea noastră este aceea de a îndeplini condiţiile prin care 
Dumnezeu a făgăduit să ne acorde binecuvântarea Sa, prin 
mărturisire sinceră, smerenie, pocăinţă şi rugăciune plină de zel. Nu 
ne putem aştepta la o redeşteptare, dacă nu ne rugăm pentru ea. – 
Selected Messages, cartea 1, 1887, p. 121. 
27 iunie Psalmi 51,10 � Psalmi 51- 53; 1 Corinteni 10-11
 Vă spun că, în mijlocul nostru, trebuie să aibă loc o redeşteptare 
absolută. Cei care-I slujesc Domnului trebuie să fie convertiţi. Sunt 
necesare mărturisiri, acte de pocăinţă şi convertiri. Mulţi dintre cei 
care propovăduiesc Cuvântul au nevoie de harul transformator al lui 
Hristos în inima lor. Ei ar trebui să nu îngăduie nimic care ar putea 
să-i împiedice de la îndeplinirea unei lucrări conştiincioase, mai 
înainte de a fi, pentru totdeauna, prea târziu. – Letter 51, 1886. 
28 iunie 2 Petru 3,18 � Psalmi 54-56; 1 Corinteni 12-13
 Sub conducerea Duhului Sfânt, trebuie să aibă loc o redeşteptare 
şi o reformă. Redeşteptarea şi reforma sunt două lucruri diferite. 
Redeşteptarea înseamnă înnoirea vieţii spirituale, o înviorare a 
puterilor minţii şi o înviere din moartea spirituală. Reforma 
înseamnă o reorganizare, o schimbare în idei şi teorii, obiceiuri şi 
practici. Reforma nu va aduce roadele bune ale neprihănirii, dacă nu 
este însoţită de redeşteptarea produsă de Duhul Sfânt. Redeşteptarea 
şi reforma trebuie să-şi facă lucrarea lor decisivă şi, pentru a realize 
această lucrare, trebuie să se contopească. – Review and Herald, 25 
februarie 1902. 
29 iunie 2 Corinteni 5,17 � Psalmi 57-59; 1 Corinteni 14-15
 Ca să stăm în ziua cea mare a Domnului adăpostiţi în Hristos, 
luptă pentru supremaţie. Trebuie să distrugem complet rădăcinile 
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acestor gânduri nesfinte, ca nu cumva să prindă din nou viaţă. Să ne 
aşezăm în întregime de partea Domnului. – This Day With God, 
1903, p. 258. 
Creştinii trebuie să îndepărteze toate neînţelegerile şi să se predea 
lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduţi. Să ceară, prin credinţă, 
binecuvântarea promisă şi ea va veni. – Testimonies for the Church, 
vol. 8, 1904, p. 21. 
30 iunie 1 Ioan 4,8 � Psalmi 60-62; 1 Corinteni 16; 2 
Corinteni 1 Creştinismul este dezvăluirea celei mai duioase iubiri 
a unuia faţă de celălalt... Hristos trebuie să primească iubirea 
supremă din partea fiinţelor pe care le-a creat. De asemenea, El cere 
ca omul să nutrească o sfântă consideraţie pentru semenii săi. 
Fiecare suflet va fi salvat prin iubirea care se manifestă mai întâi 
faţă de Dumnezeu. Adevărata pocăinţă este o schimbare de la 
egoism la dragoste sfinţită faţă de Dumnezeu şi unii faţă de alţii. – 
Selected Messages, cartea 1, 1901, p. 114, 115.  
Calităţile pe care Dumnezeu le preţuieşte cel mai mult sunt mila şi 
curăţia inimii. Aceste calităţi ar trebui să fie nutrite de fiecare 
creştin. –- Testimonies for the Church, vol. 5, 1882, p. 85.  
Cel mai puternic argument în favoarea Evangheliei este un creştin 
amabil şi iubitor. – The Ministry of Healing, 1905, p. 70. 
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA: 
 

IULIE 
6 V.  a. s. B 21:01; CT 20:51; MS 21:15; AR 21:28 
7 S.  a. s. B 21:01; CT 20:50; MS 21:15; AR 21:27 

13 V.  a. s. B 20:57; CT 20:46; MS 21:11; AR 21:23 
14 S.  a. s. B 20:57; CT 20:46; MS 21:11; AR 21:23 
20 V.  a. s. B 20:52; CT 20:40; MS 21:07; AR 21:17 
21 S.  a. s. B 20:51; CT 20:39; MS 21:06; AR 21:16 
27 V.  a. s. B 20:44; CT 20:34; MS 20:59; AR 21:11 
28 S.  a. s. B 20:43; CT 20:33; MS 20:57; AR 21:10 

AUGUST 
3 V.  a. s. B 20:38; CT 20:27; MS 20:49; AR 20:59 
4 S.  a. s. B 20:37; CT 20:26; MS 20:48; AR 20:59 

10 V.  a. s. B 20:28; CT 20:17; MS 20:39; AR 20:51 
11 S.  a. s. B 20:27; CT 20:16; MS 20:37; AR 20:49 
17 V.  a. s. B 20:18; CT 20:07; MS 20:27; AR 20:39 
18 S.  a. s. B 20:16; CT 20:05; MS 20:25; AR 20:38 
24 V.  a. s. B 20:06; CT 19:55; MS 20:16; AR 20:28 
25 S.  a. s. B 20:04; CT 19:53; MS 20:14; AR 20:26 
31 V.  a. s. B 19:54; CT 19:43; MS 20:03; AR 20:15 

SEPTEMBRIE 
1 S.  a. s. B 19:52; CT 19:41; MS 20:01; AR 20:13 
7 V.  a. s. B 19:41; CT 19:30; MS 19:49; AR 20:02 
8 S.  a. s. B 19:39; CT 19:28; MS 19:47; AR 20:00 

14 V.  a. s. B 19:28; CT 19:17; MS 19:35; AR 19:48 
15 S.  a. s. B 19:26; CT 19:15; MS 19:33; AR 19:46 
21 V.  a. s. B 19:24; CT 19:15; MS 19:21; AR 19:34 
22 S.  a. s. B 19:22; CT 19:13; MS 19:19; AR 19:32 
28 V.  a. s. B 19:11; CT 19:02; MS 19:17; AR 19:21 
29 S.  a. s. B 19:09; CT 19:00; MS 19:15; AR 19:19 
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OCTOMBRIE 
5 V.  a. s. B 18:49; CT 18:39; MS 18:54; AR 19:07 
6 S.  a. s. B 18:47; CT 18:37; MS 18:52; AR 19:05 
12 V.  a. s. B 18:36; CT 18:27; MS 18:40; AR 18:51 
13 S.  a. s. B 18:35; CT 18:25; MS 18:39; AR 18:49 
19 V.  a. s. B 18:25; CT 18:16; MS 18:28; AR 18:40 
20 S.  a. s. B 18:23; CT 18:15; MS 18:26; AR 18:39 
26 V.  a. s. B 18:13; CT 18:03; MS 18:13; AR 18:28 
27 S.  a. s. B 18:11; CT 18:01; MS 18:11; AR 18:26 

NOIEMBRIE 
2 V.  a. s. B 17:03; CT 16:55; MS 17:06; AR 17:19 
3 S.  a. s. B 17:02; CT 16:53; MS 17:04; AR 17:17 
9 V.  a. s. B 16:54; CT 16:45; MS 16:54; AR 17:08 
10 S.  a. s. B 16:53; CT 16:43; MS 16:52; AR 17:07 
16 V.  a. s. B 16:47; CT 16:39; MS 16:57; AR 17:01 
17 S.  a. s. B 16:45; CT 16:38; MS 16:56; AR 16:59 
23 V.  a. s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:42; AR 16:55 
24 S.  a. s. B 16:41; CT 16:31; MS 16:41; AR 16:54 
30 V.  a. s. B 16:37; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:51 

DECEMBRIE 
1 S.  a. s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:35; AR 16:50 
7 V.  a. s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:49 
8 S.  a. s. B 16:36; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:49 
14 V.  a. s. B 16:38; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50 
15 S.  a. s. B 16:38; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50 
21 V.  a. s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53 
22 S.  a. s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53 
28 V.  a. s. B 16:42; CT 16:34; MS 16:40; AR 16:55 
29 S.  a. s. B 16:42; CT 16:34; MS 16:40; AR 16:56 

 
*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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Geneza 

49 50           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Exod 

37 38 39 40         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Levitic 
25 26 27          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Numeri 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Deuteronom 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   

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

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

Judecători 
13 14 15 16 17 18 19 20 21    

Rut 1 2 3 4         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 Samuel 
25 26 27 28 29 30 31      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

1 Regi 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 Regi 
25            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
1 Cronici 

25 26 27 28 29        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 Cronici 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Iov 

37 38 39 40 41 42       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

Psalmi 

145 146 147 148 149 150       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Proverbe 
25 26 27 28 29 30 31      

Ecleziastul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cântarea C.  1 2 3 4 5 6 7 8     

Cărţile profetice majore 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Isaia 

61 62 63 64 65 66       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Ieremia 

49 50 51 52         
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Plângeri 1 2 3 4 5        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Ezechiel 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Daniel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

Osea 
13 14           

Ioel 1 2 3          
Amos 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Obadia 1            
Iona 1 2 3 4         
Mica 1 2 3 4 5 6 7      
Naum 1 2 3          

Habacuc 1 2 3          
Ţefania 1 2 3          
Hagai 1 2           

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

13 14           
Maleahi 1 2 3 4         

 
 

Noul Testament 
 
 

Evangheliile 

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

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

25 26 27 28         

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

13 14 15 16         

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

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

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21    

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

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

 
Faptele 

Apostolilor 
25 26 27 28         
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Epistolele pauline 

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

13 14 15 16         

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

13 14 15 16         

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

13            

Galateni 1 2 3 4 5 6       

Efeseni 1 2 3 4 5 6       

Filipeni 1 2 3 4         

Coloseni 1 2 3 4         

1 Tesaloniceni 1 2 3 4 5        

2 Tesaloniceni 1 2 3          

1 Timotei 1 2 3 4 5 6       

2 Timotei 1 2 3 4         

Tit 1 2 3          

Filimon 1            

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

13            

Epistolele soborniceşti 

Iacob 1 2 3 4 5        

1 Petru 1 2 3 4 5        

2 Petru 1 2 3          

1 Ioan 1 2 3 4 5        

2 Ioan 1            

3 Ioan 1            

Iuda 1            

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   

 
Felicitări! 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! 




