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INTRODUCERE 
 

Legea și Evanghelia sunt două componente de neînlocuit ale 

planului lui Dumnezeu de a răscumpăra omul căzut. Legea arată ce 

este păcatul, iar Evanghelia îl salvează pe păcătosul pocăit de păcat și 

de moartea veșnică. Scripturile nu menționează acești doi termeni în 

primele capitole ale Genezei, dar amândoi au existat înainte de Eden. 

Mai mult, în timp ce Vechiul Testament nu menționează cuvântul 

"Evanghelie", vastul său domeniu de aplicare (marea iubire a lui 

Dumnezeu, harul, promisiunile, îndreptățirea și mântuirea) reiese din 

fiecare carte. Practic, fiecare pagină a Sfintei Scripturi oferă dovezi 

ale planului de răscumpărare realizat de Mielul lui Dumnezeu, care "a 

fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii." 1 Petru 1:20. În 

iubirea și harul Său mare, Domnul "ne-a ales înainte de întemeierea 

lumii.” Efeseni 1:4. 

Evanghelia atestă că îndreptățirea și mântuirea nu sunt acordate pe 

baza meritelor umane, ci ca un dar liber al harului lui Dumnezeu. 

Acest lucru a fost prezent în promisiunea dată în Eden cu privire la 

sămânța femeii, care va zdrobi capul șarpelui (Geneza 3:15), precum 

și în mărturia dată de Avraam, care "a crezut pe Domnul și Domnul 

i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.” Geneza 15:6. Marele subiect 

al îndreptățirii care este prezentat în Noul Testament își are baza în 

Vechiul Testament. Profetul Habacuc a declarat că "cel neprihănit va 

trăi prin credința lui.” Habacuc 2:4. Astfel, Legea și Evanghelia sunt 

prezentate în Vechiul Testament ca fiind legate între ele. 

Câți cred, din multele biserici diferite, că Vechiul și Noul 

Testament sunt în deplină armonie, învățând că mântuirea este primită 

prin har prin credință? Nu multe. Un mare număr învață că au existat 

două sisteme diferite, unul pentru timpul patriarhilor și profeților 

(salvarea fiind realizată prin supunerea față de lege) și celălalt pentru 

timpul Noului Testament (mântuirea prin har). Aceasta este una dintre 

multele erori care s-au răspândit în întreaga lume. 

Spiritul Profetic spune: "Nu există neînțelegere între Vechiul și 

Noul Testament. În Vechiul Testament găsim Evanghelia 

Mântuitorului care va veni, iar în Noul Testament avem Evanghelia 

Mântuitorului descoperită așa cum au prezis profețiile. În timp ce 

Vechiul Testament arată în mod constant spre adevărata jertfă, Noul 

Testament arată că Salvatorul prefigurat de jertfele tipice a venit. 



Lecţiunile Şcolii de Sabat 6 

Slaba glorie a erei evreiești a fost urmată de gloria mai strălucitoare și 

mai clară a erei creștine." - (Signs of the Times, July 29, 1886) Seventh-

day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1095. 

“Faptele bune nu pot plăti mântuirea, dar ele sunt o dovadă pentru 

credința care lucrează prin iubire și curăță sufletul. Și cu toate că 

răsplata nu este acordată pentru meritele noastre, totuși va fi în raport 

cu lucrarea săvârșită prin harul lui Hristos.” -HLL, p. 314. 

Dar aceasta nu este singura problemă. Următoarea este opusul - 

afirmația că scriitorii Noului Testament au învățat că legea lui 

Dumnezeu a fost abolită de moartea lui Isus pe cruce și credincioșii 

sunt liberi de a nu o respecta. "Dar Hristos nu a declarat nicio dată," 

scrie Sora Ellen G. White "că venirea Lui a îndepărtat pretențiile Legii 

lui Dumnezeu. Dimpotrivă, în chiar ultimul mesaj către Biserica Sa, 

pe insula Patmos, El pronunță o binecuvântare asupra celor care 

respectă Legea Tatălui Său: "Binecuvântați sunt cei ce împlinesc 

poruncile Lui, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în 

cetate. Apocalipsa 22:14." - (Signs of the Times, July 29, 1886) 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1095. 

"Legea Lui este transcrierea caracterului Său. Este standardul pe 

care trebuie să-l atingă toți cei ce vor să intre în Împărăția lui 

Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să stea în nesiguranță.... Legea lui 

Dumnezeu nu este desființată. Ea va exista de-a lungul veacurilor 

eterne. Prin moartea lui Hristos ea a fost amplificată și păcatul a fost 

expus în adevărata sa lumină." În locuri cerești, p. 137. 

"Legea morală nu a fost niciodată un tip sau o umbră. A existat 

înainte de crearea omului și va dura atâta timp cât rămâne tronul lui 

Dumnezeu. Dumnezeu nu a putut schimba sau modifica nici un 

precept al Legii Sale pentru a salva omul; deoarece legea este 

fundamentul guvernării Sale. Ea este de neschimbat, de neclintit, 

infinită și eternă. Pentru ca omul să fie salvat și pentru ca onoarea 

Legii să fie menținută, a fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să se ofere 

ca jertfă pentru păcat. Cel care nu a cunoscut nici un păcat a devenit 

păcat pentru noi. El a murit pentru noi pe Calvar. Moartea Lui ne 

descoperă dragostea minunată a lui Dumnezeu față de om și caracterul 

neschimbător al Legii Sale." - (Review and Herald, April 22, 1902) 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1097. 

Să ne reamintim că mântuirea a fost întotdeauna și încă este dată 

prin har prin credință. Atât Vechiul, cât și Noul Testament nu se opun 
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unul altuia, iar Legea și Evanghelia sunt în deplină armonie. Legea 

definește păcatul, iar Evanghelia lui Isus Hristos salvează păcătosul 

pocăit din păcat. Fără Legea lui Dumnezeu, păcatul nu este condamnat 

și nu este nevoie de har. Cei care neagă validitatea Legii, neagă 

indirect harul. 

"Legea și Evanghelia sunt în perfectă armonie. Fiecare o susține pe 

cealaltă. În toată majestatea sa, Legea trezește conștiința, aducând 

păcătosul să simtă nevoia lui de Hristos ca ispășire pentru păcat. 

Evanghelia recunoaște puterea și imutabilitatea Legii. "Nu am 

cunoscut păcatul, decât prin Lege," declară Pavel. Sentimentul 

păcatului, descoperit de Lege, conduce păcătosul la Mântuitor. În 

nevoia sa, omul poate prezenta argumentele puternice date de Crucea 

de pe Calvar. El poate pretinde neprihănirea lui Hristos, pentru că este 

împărtășită fiecărui păcătos pocăit." - (Review and Herald, April 22, 

1902) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1096. 

Lecțiunile Școlii de Sabat din al patrulea trimestru prezintă unele 

concepte din scrisorile apostolului Pavel cu privire la Lege care pot fi 

greu de înțeles. Cu toate acestea, este important să le studiem 

împreună cu cei care le înțeleg oarecum mai ușor. În timp ce studiem 

toate aceste lucruri, să ne rugăm pentru lumină și să conectăm totul cu 

adevărurile găsite în Apocalipsa cu privire la rămășița credincioasă: 

"Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița 

seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia 

lui Isus Hristos." „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile 

lui Dumnezeu și credința lui Isus.” Apocalipsa 12:17; 14:12. 

Aceste subiecte biblice foarte importante: Legea și Evanghelia sunt 

părți esențiale ale planului de răscumpărare, deci este esențial să le 

înțelegem cu claritate în acest moment. Să prețuim această ocazie, să 

ne rugăm pentru îndrumarea divină și să cerem cu umilință 

înțelepciune pentru ca studiul acestor lecții să ducă la o mare 

binecuvântare pentru fiecare credincios. 

 

- Frații și surorile din Conferința Generală 

 și Departamentul Ministerial 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat este pentru 

Departamentul de Tineret din Conferința Generală 

Dumnezeu să binecuvânteze sacrificiul tău iubitor pentru El! 

1 
Sabatul din 6 Iulie 2019 

EVANGHELIA ÎN EDEN 
 

“Chiar de la căderea în păcat a lui Adam, Domnul Hristos a fost 

pentru lume descoperitorul adevărului. Prin El, sămânța cea 

nepieritoare, “Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în 

veac” (1 Petru 1:23), este transmisă oamenilor. În prima Sa făgăduință 

dată în Eden perechii căzute în păcat, Domnul Hristos a semănat 

sămânța Evangheliei.” Parabole, p. 37. 

 

Binecuvântarea Domnului. 

1. Pe lângă faptul că i-a dat viață, ce i-a mai dat Domnul omului 

în Eden? Unde l-a pus? Geneza 1:28; 2:8, 9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

“Adam a fost încoronat ca împărat în Eden. Lui I s-a dat stăpânire 

peste orice viețuitoare creată de Dumnezeu. Domnul a binecuvântat 

pe Adam și Eva cu inteligență, așa cum nu mai făcuse cu nici o altă 

creatură. El l-a făcut pe Adam suveranul de drept al tuturor lucrărilor 

mâinilor Sale.” -Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 40. 

“Domnul i-a pus pe primii noștri părinți în grădina Edenului. El i-a 

înconjurat cu tot ceea ce putea sluji fericirii lor și i-a îndemnat să Îl 

recunoască în calitate de posesor al tuturor lucrurilor. În grădină El a 

căutat să crească toți pomii plăcuți la vedere și buni de rod…” -Sfaturi 

despre Isprăvnicie, p. 65. 

 

2. Ce responsabilitate i-a fost încredințată? Pentru a-și 

demonstra credincioșia și supunerea care îi permitea să crească 

spiritual, ce trebuia să respecte? Era dificilă cerința divină într-o 

grădină plină de roade delicioase? Geneza 2:15-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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"Perechea sfântă era foarte fericită în Eden. Le-a fost dat control 

nelimitat peste fiecare ființă vie. Leul și mielul se jucau în pace în jurul 

lor fără a se răni și dormeau la picioarele lor. Păsări cu penajul de toate 

culorile și formele zburau printre pomi și flori și pe lângă Adam și 

Eva, în timp ce muzica lor odihnitoare răsuna printre pomi în acord cu 

laudele aduse Creatorului lor. 

"În mijlocul grădinii, lângă pomul vieții, era pomul cunoașterii 

binelui și răului. Din acest pom Domnul a poruncit primilor noștri 

părinți să nu mănânce, nici să nu-l atingă, ca nu cumva să moară. El 

le-a spus: "Puteți să mâncați după plăcere din orice pom din grădină, 

dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci, în ziua 

în care veți mânca din el, veți muri negreșit." - Spiritual Gifts, v. 3, 35. 

 

Ispitirea și căderea 

3. Ce întrebare importantă a spus vocea ispititoare când femeia 

s-a apropiat de pomul interzis? Ce minciună a spus înșelătorul? 

Geneza 3:1,4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

"Satana dorea să transmită ideea că prin mâncarea din pomul 

interzis, ei ar fi primit cunoștințe mai noi și mai nobile decât au atins 

până acum. Aceasta a fost lucrarea sa specială cu mare succes încă de 

la căderea sa, de a conduce oamenii să pătrundă secretele 

Atotputernicului, să nu fie mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu a 

descoperit și să nu se supună la ceea ce El a poruncit. El îi va face să 

nu asculte poruncile lui Dumnezeu, apoi îi va face să creadă că au 

pătruns într-un câmp minunat al cunoașterii, care este doar o supoziție 

și o înșelătorie. Ei nu reușesc să înțeleagă ceea ce a dezvăluit 

Dumnezeu și ignoră poruncile Sale clare, își doresc o înțelepciune 

independentă de Dumnezeu și vor să încerce să înțeleagă ceea ce El a 

ales să rețină de la muritori. Ei sunt încântați de ideile lor de progres 

și sunt fermecați de propria lor filozofie deșartă; dar bâjbâie într-un 

întuneric de miez de noapte în raport cu adevărata cunoaștere. Ei 

„învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a 

adevărului." Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 40, 41. 
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4. Cum a reacționat femeia la ceea ce a văzut ca o posibilitate 

fascinantă? Care a fost consecința tragică a nesupunerii directe a 

primului cuplu? Isaia 43:27, prima parte. Geneza 3:6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Primii noștri părinți au fost duși în păcat prin îngăduința unei 

dorințe de cunoaștere a ceea ce Dumnezeu le interzisese. Căutând să 

dobândească această cunoaștere, ei au pierdut tot ce le-ar fi fost de 

folos. Dacă Adam și Eva nu s-ar fi atins niciodată de pomul oprit, 

Dumnezeu le-ar fi oferit cunoștința neatinsă de blestemul păcatului, 

cunoștința care le-ar fi adus bucuria veșnică. Tot ce au câștigat 

ascultând de ispititorul a fost cunoașterea păcatului și a rezultatelor 

lui. Prin neascultare, omenirea s-a înstrăinat de Dumnezeu, iar 

pământul a fost despărțit de cer.” -Divina vindecare, pp. 427, 428. 

 

5. Ce alte consecințe au urmat? Ce le-a oferit Domnul ca 

îmbrăcăminte, reprezentând sângele lui Hristos? Geneza 

3:9,10,21. Zaharia 3:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

“Prezența divină se manifestă în grădină. În nevinovăția și sfințenia 

lor, ei salutau cu bucurie apropierea Creatorului lor; dar acum ei au 

fugit plini de groază, căutând să se ascundă în cele mai retrase colțuri 

ale grădinii.” -Patriarhi și Profeți, p. 57. 

“Un șorț de smochin nu ne va acoperi niciodată goliciunea. Păcatul 

trebuie dat la o parte, iar veșmintele neprihănirii lui Hristos trebuie să 

acopere călcarea Legii lui Dumnezeu. Apoi, când Domnul îl privește 

pe păcătosul credincios, El nu vede frunzele de smochin ce îl acoperă, 

ci propria haină a dreptății lui Hristos care este supunerea perfectă față 

de Legea lui Iehova. Omul și-a ascuns goliciunea, nu sub un înveliș 

de frunze de smochin, ci sub mantia neprihănirii lui Hristos. - The 

Upward Look, p. 378. 

 

O măsură preventivă 

6. Ce a fost necesar pentru a împiedica pe om și pe soția sa să 

devină călcători veșnici? Geneza 3:22-24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Au fost informați că trebuia să-și piardă căminul din Eden. Se 

supuseseră înșelăciunii și crezuseră cuvântul lui Satana că Dumnezeu 

ar fi mințit. Prin neascultarea lor i-au deschis lui Satana o cale de a 

câștiga acces mai ușor la ei și nu mai era sigur ca ei să rămână în 

grădina Edenului, ca nu cumva, în starea lor păcătoasă, să aibă acces 

la pomul vieții și să perpetueze o viață de păcat. Ei s-au rugat stăruitor 

să li se permită să rămână, cu toate că recunoșteau că își pierduseră 

dreptul la fericitul Eden. Au promis pentru viitor ascultare de 

Dumnezeu, fără rezerve. Au fost informați că, în căderea lor de la 

inocență la vinovăție, n-au dobândit tărie, ci slăbiciune. Nu își 

păstraseră integritatea de când erau sfinți, fericiți și nevinovați și 

urmau să aibă mult mai puțină tărie de a rămâne credincioși, având de 

acum o conștiință vinovată. Adam și Eva au fost plini de cea mai 

tăioasă remușcare și chin sufletesc. Acum își dădeau seama că 

pedeapsa păcatului era moartea.” -Istoria Mântuirii, pp. 40, 41. 
 

Promisiunea Mântuitorului care va veni 

7. Cum a prezentat Domnul mântuirea omenirii din sclavia 

Satanei, a păcatului și a morții? Geneza 3:15. Apocalipsa 5:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prima veste cu privire la o astfel de speranță a fost dată lui Adam 

și Evei în sentința pronunțată asupra șarpelui în Eden, când Domnul 

i-a declarat lui Satana în auzul lor: “Vrăjmășie voi pune între tine și 

femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și 

tu îi vei zdrobi călcâiul”. (Geneza 3:15.) 

Când a auzit aceste cuvinte, perechea vinovată a fost inspirată de 

nădejde, căci în proorocia privitoare la zdrobirea puterii lui Satana ei 

au văzut o făgăduință de eliberare din ruina adusă prin neascultare. Cu 

toate că aveau să sufere din cauza puterii vrăjmașului lor, deoarece 

căzuseră sub influența lui seducătoare și aleseseră să nu asculte de 

porunca lămurită a lui Iehova, nu fuseseră lăsați în disperare. Fiul lui 

Dumnezeu Se oferea să ispășească neascultarea lor cu sângele Său. 

Avea să li se ofere o perioadă de încercare, în care, prin credință în 

puterea lui Hristos de a mântui, puteau deveni iarăși copii ai lui 

Dumnezeu.” -Profeți și Regi, pp. 681, 682. 
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Pentru studiu suplimentar 

"Venirea Mântuitorului a fost prezisă în Eden. Când Adam și Eva 

au auzit prima dată promisiunea, au așteptat împlinirea ei rapidă. Ei 

au primit cu bucurie pe primul lor născut, în speranța că el ar putea fi 

Eliberatorul. Dar împlinirea promisiunii a întârziat. Cei care au 

primit-o au murit fără să o vadă. Din zilele lui Enoh, promisiunea a 

fost repetată prin patriarhi și profeți, păstrând în viață speranța 

apariției Sale și totuși El nu a venit. Profeția lui Daniel a dezvăluit 

momentul apariției Sale, dar nu toți au interpretat corect mesajul.. 

"Dar, ca și stelele din circuitul vast al drumului lor stabilit, planurile 

lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă și nici întârziere." -Christ 

Triumphant, p. 34; A Call to Stand Apart, p. 5. 

 

*** 

Colecta Specială a Școlii de Sabat este pentru 

Departamentul de Tineret din Conferința Generală 

 

*** 
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2 
Sabatul din 13 Iulie 2019 

JERTFIREA PRIMELOR ROADE 
 

"Domnul le-a dat lui Cain și Abel indicații cu privire la jertfa pe 

care trebuiau să o aducă. Abel, un păzitor de oi, a ascultat porunca 

Domnului și a adus un miel ca jertfă. Acest miel, așa cum a fost ucis, 

Îl reprezenta pe Mielul lui Dumnezeu, care urma să fie ucis pentru 

păcatele lumii. Cain a adus ca jertfă roadele pământului, propriile sale 

produse. Nu era dispus să depindă de Abel pentru o jertfă. Nu voia să 

meargă la el pentru un miel. El a crezut că produsele sale sunt perfecte 

și pe acestea le-a prezentat lui Dumnezeu." -Christ Triumphant, p. 35. 
 

1. Cine au fost primii doi copii născuți în lume? Care au fost 

ocupațiile lor când au devenit maturi? Geneza 4:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cain și Abel, fiii lui Adam, se deosebeau foarte mult la caracter. 

Abel avea un duh de credincioșie față de Dumnezeu; el vedea dreptate 

și milă în purtarea Creatorului față de neamul omenesc căzut în păcat 

și, plin de recunoștință, a primit nădejdea răscumpărării. Dar Cain 

nutrea sentimente de revoltă și a murmurat împotriva lui Dumnezeu 

pentru blestemul rostit asupra pământului și asupra neamului 

omenesc, din cauza păcatului lui Adam. El a îngăduit ca mintea lui să 

alerge pe aceleași căi care l-au dus pe Satana la cădere, cultivând 

dorința de înălțare de sine și punând la îndoială dreptatea și autoritatea 

divină.” -Patriarhi și Profeți, p. 71. 
 

Jertfa lui Abel în contrast cu a lui Cain 

2. Văzându-se în lumina Legii divine, ce i-a oferit Abel lui 

Dumnezeu? Ce a demonstrat acest lucru despre el? Geneza 4:4. 

Romani 2:14,15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cain gândea despre sine că este neprihănit, drept și de aceea el a 

venit înaintea lui Dumnezeu numai cu un dar de mulțumire. El nu și-a 

mărturisit păcatul și nu și-a recunoscut nevoia după mila lui 
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Dumnezeu. Dar Abel a venit înaintea lui Dumnezeu cu jertfa de sânge 

care simboliza pe Mielul lui Dumnezeu. El a venit ca un păcătos, 

considerându-se pierdut, singura sa nădejde fiind iubirea nemeritată a 

lui Dumnezeu. Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa lui, dar la Cain 

și la jertfa lui n-a privit cu plăcere. Simțământul nevoii noastre, 

recunoașterea sărăciei și păcatelor noastre, iată primele condiții ale 

primirii noastre de către Dumnezeu. “Ferice de cei săraci în duh, căci 

a lor este împărăția cerurilor” Matei 5:3.” -Parabole, p. 152. 
 

3. Avea fratele lui aceeași încredere în Domnul? Refuzând să se 

supună voinței lui Dumnezeu, cui i-a permis Cain să preia 

controlul asupra minții sale? Geneza 4:6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Cain a vorbit cu Abel despre jertfele lor și L-a acuzat pe 

Dumnezeu de părtinire. Abel a intervenit la fratele său, repetându-i 

cuvintele poruncii lui Dumnezeu pentru amândoi cu privire la jertfele 

cerute. Cain s-a mâniat pentru că fratele său mai mic trebuia să-l 

învețe. A permis invidiei și geloziei să-i umple inima. Își ura fratele 

pentru că era preferat înaintea lui. În timp ce Cain se gândea la asta, a 

devenit și mai furios." -Christ Triumphant, p. 35. 

"Domnul a văzut mânia lui Cain. El a văzut înfățișarea sa. Astfel ni 

se arată cât de aproape veghează Domnul fiecare acțiune, toate 

intențiile și scopurile, da, chiar și expresia feței. Astfel, deși omul 

poate nu spune nimic, își exprimă refuzul de a împlini îndrumarea și 

voia lui Dumnezeu." -Conflict and Courage, p. 26. 
 

4. Întunecat și mânios, ce a făcut Cain fratelui său? Cât de 

departe a mers în slujirea răului? Geneza 4:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"El și-a văzut greșeala în a oferi doar propriile sale roade 

Domnului, fără o jertfă potrivită a unui miel, dar el s-a hotărât să se 

răzbune și să-l condamne pe Abel. Satana a lucrat prin el, inspirându-l 

cu dorința de a-și ucide fratele." -Christ Triumphant, p. 35. 

"Deși Adam și Eva au povestit cu tristețe copiilor lor povestea tristă 

a căderii, familia lor s-a divizat. Cain a ales să-l slujească pe Satana, 

Abel să-l slujească pe Dumnezeu. Cain l-a ucis pe fratele său Abel 

pentru că nu dorea să-i urmeze exemplul. -The Upward Look, p. 41. 
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Darul neprihănirii 

5. Deși Cain și-a urât și ucis fratele, ce a spus Isus despre Abel și 

sângele vărsat? Cum l-a socotit Domnul neprihănit pe Abel, prin 

propriile fapte sau prin meritele lui Hristos? Matei 23:35. Luca 

18:19. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Abel, cel dintâi creștin dintre fiii lui Adam, a murit ca martir.” -

Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 33. 

“Abel a fost un credincios în Hristos și a fost tot atât de adevărat 

salvat de puterea Lui cum a fost și Petru sau Pavel.” -T6, p. 392. 

""...În credința deplină în Mesia care va veni, și cu un umil respect, 

el (Abel) și-a prezentat jertfa. Dumnezeu a primit jertfa sa. O lumină 

a strălucit din cer și a consumat jertfa lui Abel." -Spiritual Gifts, vol. 

3, p. 48. 

"Patriarhii, profeții și martirii de la neprihănitul Abel au așteptat cu 

nerăbdare un Mântuitor care va veni și și-au arătat credința în El prin 

daruri și jertfe. Jertfa animalelor arăta în umbră darul fără păcat al 

Fiului drag al lui Dumnezeu și arăta spre moartea Sa pe cruce." -Bible 

Echo and Signs of the Times, July 15, 1893. 

 

6. Ce l-a determinat pe Abel să aducă o jertfă acceptabilă lui 

Dumnezeu? Ce este necesar pentru ca cineva să obțină iertarea? 

Evrei 11:4; 9:22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

““Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât 

Cain”. (Evrei 11:4.) Abel a înțeles marele principiu al mântuirii. El s-a 

recunoscut păcătos, a văzut păcatul și plata păcatului, moartea, stând 

între sufletul său și comuniunea cu Dumnezeu. El a dus jertfa 

înjunghiată, viața sacrificată, recunoscând astfel cerința Legii care 

fusese călcată. Prin sângele vărsat, a privit la jertfa viitoare, Hristos, 

murind pe crucea Golgotei, și, punându-și încrederea în ispășirea ce 

urma să fie adusă acolo, a primit mărturia că este îndreptățit, iar jertfa 

sa primită. 

Cain a avut aceeași ocazie de a învăța și a primi aceste adevăruri, 

cum a avut și Abel. El nu era victima unui plan arbitrar. Nu a fost ales 

unul dintre frați ca să fie primit de Dumnezeu, iar celălalt să fie 
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lepădat. Abel a ales credința și ascultarea; Cain, necredința și 

răzvrătirea. În aceasta constă întreaga problemă.” -Patriarhi și Profeți, 

p. 72. 

 

7. Având în vedere această experiență, ce trebuie să învățăm de 

la Abel despre neprihănire? Al cui sânge, care este mai prețios 

decât cel al lui Abel, va aduce îndreptățirea și salvarea omului? 

Evrei 12:24. Matei 26:28. Ioan 1:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că Acela care și-a vărsat 

sângele pentru noi, trăiește pentru a-l invoca, trăiește pentru a face 

mijlocire pentru fiecare suflet care Îl primește. “Dacă ne mărturisim 

păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne 

curețe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Sângele lui Isus Hristos ne 

curăță de toate păcatele. El vestește lucruri mai bune decât sângele lui 

Abel, pentru că Hristos trăiește în veci ca să facă mijlocire pentru noi. 

Noi avem nevoie să păstrăm întotdeauna înaintea noastră eficiența 

sângelui lui Isus. Acel sânge care curăță și susține viața, însușit prin 

credință vie, este speranța noastră. Trebuie să apreciem tot mai mult 

valoarea sa nemărginită, deoarece el vorbește pentru noi numai în 

măsura în care noi pretindem prin credință, virtuțile sale, păstrându-

ne conștiință curată și în pace cu Dumnezeu.” -Înalta noastră 

chemare, p. 47. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Cain și Abel reprezintă două clase de oameni, care vor exista 

întotdeauna în lume până la încheierea vremurilor. Una dintre clase se 

folosește de jertfa rânduită pentru păcat, în timp ce cealaltă clasă se 

aventurează să depindă de propriile ei merite; jertfa lor este o jertfă 

lipsită de puterea mijlocirii divine și, astfel, ea nu este în stare să-l facă 

pe om să aibă iarăși parte de favoarea lui Dumnezeu. Căci numai prin 

meritele Domnului Isus păcatele noastre pot fi iertate. Aceia care nu 

simt nevoia de sângele lui Hristos, care cred că prin propriile lor fapte, 

fără harul divin, pot să-și asigure aprobarea lui Dumnezeu, fac aceeași 

greșeală pe care a făcut-o și Cain. Dacă nu primesc sângele curățitor, 

ei sunt sub osândă. O altă cale prin care să poată scăpa de sub 

blestemul păcatului nu există. ” -Patriarhi și Profeți, pp. 72, 73.  
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3 
Sabatul din 20 Iulie 2019 

O PROMISIUNE CE CONȚINE UN JURĂMÂNT 
 

"Avraam a trecut acum cu noblețe testul, iar prin credincioșia sa 

și-a răscumpărat lipsa de încredere deplină în Dumnezeu, lipsă care 

l-a făcut să o ia pe Agar de soție. După demonstrarea credinței și 

încrederii lui Avraam, Dumnezeu și-a reînnoit legământul față de el. 

„Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam și a 

zis: „Pe Mine însumi jur” zice Domnul „pentru că ai făcut lucrul acesta 

și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte 

mult și-ți voi înmulți foarte mult sămânța și anume: ca stelele cerului 

și ca nisipul de pe țărmul mării; și sămânța ta va stăpâni cetățile 

vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în 

sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!”” Geneza 

22:15-18.” -The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 101. 

 

1. Care a fost prima poruncă a Domnului pentru Avraam după 

cum scriu Scripturile? Mai târziu, a mai cerut vreodată Domnul 

vreunei ființe umane o jertfă la fel de mare ca cea pe care i-a dat-o 

lui Avraam? Geneza 12:1,4; 22:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

“Avraam a trebuit să-și părăsească țara și casa tatălui său și să se 

oprească într-o țară străină, pentru a putea introduce cu succes noua 

ordine a lucrurilor în familia sa… Acest lucru se putea realiza doar 

cultivând religia în cămin. Însă era imposibil ca Avraam să facă acest 

lucru cât timp era înconjurat de rude și prieteni idolatri. La porunca 

lui Dumnezeu, el trebuia să plece singur și să asculte de vocea 

Domnului Hristos, conducătorul copiilor lui Israel... Avraam s-a 

hotărât să asculte de Legea lui Dumnezeu și Domnul știa că el nu avea 

să trădeze adevărul divin și nici să accepte vreun alt călăuzitor în afară 

de El, față de care simțea răspunderea de a asculta.” - Principiile 

Fundamentale ale educației creștine, pp. 286, 287. 

"Acest act al credinței lui Avraam este raportat pentru folosul 

nostru. El ne învață marea lecție a încrederii în cerințele lui 

Dumnezeu, oricât ar putea fi ele de concise și usturătoare; și îi învață 
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pe copii supunerea desăvârșită față de părinții lor și față de Dumnezeu. 

Prin ascultarea lui Avraam suntem învățați că nimic nu este prea 

prețios pentru noi spre a fi dat lui Dumnezeu. -(Signs of the Times, 

January 27, 1887) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 

1094. 

 

Credincioșia și supunerea lui Avraam 

2. În relația sa cu Dumnezeu, și-a demonstrat Avraam 

credincioșia doar plecând din Ur? Ce ne este arătat prin modul în 

care Avraam a răspuns la numeroasele porunci ale Domnului? 

Evrei 11:8. Neemia 9:7,8, prima parte. Geneza 26:5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Despre Avraam este scris că “a fost numit prietenul lui 

Dumnezeu”, “tatăl tuturor celor ce cred”. (Iacov 2:23; Romani 4:11.) 

Mărturia lui Dumnezeu cu privire la acest patriarh credincios este: 

“Avraam a ascultat de porunca Mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit 

poruncile Mele, orânduirile Mele și legile Mele”. Și: “Eu îl cunosc și 

știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea 

Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să 

împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit”. (Geneza 26:5; 18:19.) 

Mare a fost onoarea la care a fost chemat Avraam, aceea de a fi 

părintele poporului care timp de veacuri avea să fie păzitorul și 

păstrătorul adevărului lui Dumnezeu pentru lume, al acelui popor prin 

care toate națiunile pământului aveau să fie binecuvântate prin venirea 

lui Mesia cel făgăduit… Nu va fi din partea lui Avraam nici o trădare 

a adevărului pentru scopuri egoiste. El va ține Legea și se va purta 

drept și bine. Nu numai că se va teme el însuși de Dumnezeu, ci va 

cultiva religia în familia sa. El va învăța casa sa în cele ale neprihănirii. 

Legea lui Dumnezeu avea să fie norma de conduită în familia sa.” -

Patriarhi și Profeți, pp. 140, 141. 

 

3. Care este singura explicație a supunerii lui Avraam față de 

poruncile divine? Ce roadă spirituală a făcut posibil acest lucru? 

Geneza 15:5,6. Iacov 2:23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Fără harul lui Hristos, cel păcătos nu are nicio speranță. Pentru el 

nu se poate face nimic, dar, prin harul divin, omului îi este dată o 

putere supranaturală care lucrează în minte, inimă și caracter. Prin 

împărtășirea harului lui Hristos, păcatul este văzut în natura lui 

respingătoare și, în cele din urmă, este alungat din templul sufletului. 

Prin har, noi suntem aduși la părtășia cu Hristos, pentru a fi asociați 

cu El în lucrarea mântuirii. Credința este condiția cu care Dumnezeu 

a considerat că este potrivit să le făgăduiască iertarea celor păcătoși, 

nu pentru că în credință s-ar afla vreo virtute prin care să fie meritată 

mântuirea, ci credința poate să se bazeze pe meritele lui Hristos, care 

sunt remediul oferit pentru păcat. 

„Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca 

neprihănire. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu 

ca un har, ci ca ceva datorat; pe când celui ce nu lucrează, ci crede în 

Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este 

socotită ca neprihănire” (Romani 4:3-5)” -Solii Alese, vol. 1, pp. 366, 

367. 

 

Împărtășirea valorilor spirituale cu alții 

4. Ce i-a învățat Avraam pe copiii și casa sa? Ce promisiuni i-a 

făcut Domnul lui și urmașilor săi? Geneza 18:18,19; 22:18; 26:4. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Avraam a fost un om favorizat de Dumnezeu. Domnul a spus: 

“Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui 

după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine.” Avraam 

a fost onorat de Dumnezeu pentru că a cultivat religia în familie. 

Dumnezeu este Acela care a spus: “Căci Eu îl cunosc și știu că el va 

porunci” - el nu va trăda în nici un fel răspunderea sfântă, și nici nu se 

va supune nimănui altcuiva, decât numai lui Dumnezeu; există o lege 

și Avraam o va păstra; nici un sentiment nu va întuneca simțul său de 

dreptate și nu se va interpune între Dumnezeu și sufletele supușilor 

Săi; acel fel de îngăduință care este deosebit de aspră nu va duce pe 

Avraam pe căi greșite.” -T5, pp. 547, 548. 

 

5. Ca și credincios îndreptățit, ce căuta patriarhul în timp ce se 

muta dintr-un loc în altul? Ce descoperă faptul că a construit 

altare oriunde s-a dus? Geneza 12:7,8; 13:4. 



pentru Semestrul II, 2019 21 

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

"Casa ta este o mică lume în ea însăși... Voi sunteți cei care trebuie 

să decideți dacă copiii voștri vor alege a sluji lui Dumnezeu sau a sluji 

lui Mamona, viața veșnică sau moartea veșnică... 

"Asemenea patriarhilor din vechime, cei care pretind că-l iubesc pe 

Dumnezeu ar trebui să ridice un altar pentru El oriunde își ridică 

cortul.. Fie ca tatăl, ca preot al familiei să pună pe altarul lui 

Dumnezeu jertfa de dimineață și de seară, în timp ce soția și copiii se 

unesc în rugăciune și laudă. Într-o astfel de casă, lui Isus îi va plăcea 

să rămână.” -My Life Today, p. 33. 
 

Legământul și jurământul lui Dumnezeu 

6. Ce promisiune i-a dat Dumnezeu lui Avraam și, prin el, tuturor 

credincioșilor? Geneza 22:16,17. Evrei 6:13,14,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pe muntele Moria, Dumnezeu și-a reînnoit legământul Său, 

întărind printr-un jurământ solemn binecuvântarea făgăduită lui 

Avraam și seminței sale de-a lungul tuturor generațiilor viitoare: “Pe 

Mine Însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta, și n-ai 

cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult 

și-ți voi înmulți foarte mult sămânța și anume: ca stelele cerului și ca 

nisipul de pe țărmul mării; și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor 

ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, 

pentru că ai ascultat porunca Mea”.” -Patriarhi și Profeți, p. 153. 
 

7. Ce binecuvântări i-a promis Domnul lui Avraam și seminței 

sale? Cine este acest Urmaș? Romani 4:13. Galateni 3:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Avraam însuși trebuia să fie părtaș la moștenire. Poate părea că 

împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu întârzie mult, căci “pentru 

Domnul o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi” (2 Petru 

3:8); s-ar putea să pară că întârzie; dar, la timpul hotărât, “va veni și 

se va împlini negreșit”. (Habacuc 2:3.) Darul făcut lui Avraam și 

seminței lui nu cuprinde numai țara Canaanului, ci tot pământul. Așa 

spune apostolul, că făgăduința ca să fie el moștenitor al lumii n-a fost 
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făcută lui Avraam, nici seminței lui prin lege, ci prin îndreptățirea prin 

credință. (Romani 4:13.) În Biblie ni se vorbește în mod clar că 

făgăduințele făcute lui Avraam urmează să fie împlinite prin Hristos. 

Toți cei ce sunt ai lui Hristos sunt “sămânța lui Avraam, moștenitori 

prin făgăduință” - moștenitori “la o moștenire nestricăcioasă și 

neîntinată, care nu se poate veșteji” (Galateni 3:29; 1 Petru 1:4), un 

pământ eliberat de blestemul păcatului. Căci “domnia, stăpânirea și 

puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da 

poporului sfinților Celui Prea Înalt”; “cei blânzi moștenesc țara și au 

belșug de pace.” (Daniel 7:27; Ps. 37:11.)” -Patriarhi și Profeți, 169. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Neprihănirea este ascultarea de Lege. Legea cere neprihănirea, iar 

cel păcătos îi datorează Legii lucrul acesta, dar este incapabil să îl 

îndeplinească. Singura cale prin care poate să ajungă la neprihănire 

este credința. Prin credință, el poate să-I aducă lui Dumnezeu meritele 

lui Hristos, iar Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul celui 

păcătos. Neprihănirea lui Hristos este primită în locul greșelii omului, 

iar Dumnezeu primește sufletul încrezător și pocăit, îl iartă, îl 

îndreptățește și îl tratează ca și când ar fi neprihănit și îl iubește așa 

cum Îl iubește pe Fiul Său. Acesta este modul în care credința este 

socotită ca neprihănire, iar sufletul iertat înaintează din har în har și de 

la lumină la o lumină mai mare.” -Solii Alese, vol. 1, p. 367. 

“Tatăl este legiuitorul familiei sale; și, asemenea lui Avraam, ar 

trebui să facă din Legea lui Dumnezeu regula căminului său. 

Dumnezeu a spus despre Avraam: “Eu îl cunosc și știu că are să 

poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină Calea Domnului.” 

(Geneza 18:19.) Nu există nici o neglijare păcătoasă de a îngrădi răul, 

nici un favoritism neînțelept, indulgent și trădând slăbiciune; iar 

înaintea pretențiilor ridicate de o “afecțiune” rău înțeleasă, nu există 

nici o abdicare de la convingerile legate de datoria sa. Avraam nu se 

mărginea doar la a comunica instrucțiunile juste, ci, de asemenea, 

susținea autoritatea legilor drepte. Dumnezeu a dat reguli pentru 

călăuzirea noastră. Copiii nu ar trebui lăsați să rătăcească departe de 

poteca sigură descoperită în Cuvântul lui Dumnezeu, pe cărări 

primejdioase, cărări care se arată în orice loc. Cu blândețe, dar ferm, 

cu efort perseverent însoțit de rugăciune, dorințele lor greșite ar trebui 

înfrânate, iar înclinațiile lor refuzate.” - Divina vindecare, 390, 391.  



pentru Semestrul II, 2019 23 

4 
Sabatul din 27 Iulie 2019 

O ILUSTRARE A LUI HRISTOS 
 

"Iosif Îl preînchipuie pe Hristos... Integritatea și virtutea lui Iosif 

au fost atacate cu furie, dar aceia care voiau să-l abată din drum n-au 

putut reuși. Deși ura lor a fost puternică împotriva virtuții și integrității 

n-au putut să-l corupă cu toate că au depus mărturie falsă împotriva 

lui. Cel nevinovat a suferit din cauza neprihănirii lui. El a fost aruncat 

în închisoare din cauza virtuții lui. Iosif a fost vândut vrăjmașilor de 

către frații lui pentru o mică sumă. Fiul lui Dumnezeu a fost vândut 

celor mai amarnici vrăjmași ai Lui de către unul din ucenicii Săi. Isus 

a fost blând și sfânt. Viața Lui a fost o viață de neegalat sacrificiu de 

sine, bunătate și sfințenie. El nu era vinovat de nici o greșeală. Totuși 

au fost trimiși martori mincinoși, ca să mărturisească împotriva Lui. 

El a fost urât pentru că a mustrat cu credincioșie păcatul și 

stricăciunea. Frații lui Iosif l-au dezbrăcat de haina lui pestriță. 

Executorii lui Isus au tras la sorț pentru cămașa Lui." -Spiritual Gifts, 

vol. 3, p. 174; Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 

1096. 
 

Iosif în ochii fraților săi 

1. Ce știm despre tinerețea lui Iosif și faptele sale când era încă 

acasă cu familia sa? Cum l-au considerat frații lui? Geneza 37:2, 

prima parte, 4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Se afla totuși unul cu un caracter cu totul diferit, fiul cel mare al 

Rahelei, Iosif, a cărui rară frumusețe personală părea că nu este decât 

o reflectare a frumuseții lăuntrice a minții și inimii. Curat, activ și plin 

de bucurie, tânărul dădea de asemenea dovadă de tărie morală și 

seriozitate. El asculta de sfaturile tatălui său și îi plăcea să asculte de 

Dumnezeu. Calitățile care l-au făcut mai târziu cunoscut în Egipt - 

bunătatea, credincioșia și faptul că era vrednic de încredere - se 

manifestau deja în viața sa zilnică. Murindu-i mama, afecțiunea lui s-a 

prins tot mai mult de tatăl său, și inima lui Iacov s-a legat de acest 
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copil al bătrâneților sale. El îl “iubea pe Iosif mai mult decât pe toți 

ceilalți fii ai săi”. (Geneza 37:3.)” -Patriarhi și Profeți, p. 209. 
 

2. Ce altceva i-a făcut pe frații lui să-l urască? A fost vina lui că 

relația dintre el și frații lui s-a înrăutățit și mai rău? Geneza 37:5. 

Faptele Ap. 7:9, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Frații lui (Iosif) l-au refuzat în mod violent. El le-a spus despre 

misiunea lui, dar ei nu i-au răspuns. Iosif a fost alarmat de privirile lor 

mânioase. Locul bucuriei a fost luat de teamă și el în mod instinctiv 

s-a retras din fața lor. Apoi ei l-au prins cu forța. L-au mustrat pentru 

avertismentele pe care le dăduse în trecut, l-au acuzat pentru 

povestirea viselor lui pentru a se înălța mai presus de ei în sufletul 

tatălui lor, ca el să-l poată iubi mai mult decât pe ei." -Spiritual Gifts, 

vol. 3, p. 140; Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 

1096. 

 

Vândut ca sclav. 

3. Cât de departe a mers ura fraților săi? În loc să verse sângele 

nevinovat, ce au făcut? Asemenea lui Iosif, cine a fost vândut de 

cineva care a dat impresia că-L iubește? Geneza 37:19,20, 26-28. 

Matei 26:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Viața lui Iosif este o ilustrare a vieții lui Hristos. Invidia a fost 

aceea care i-a determinat pe frații lui Iosif să-l vândă ca sclav; ei 

nădăjduiau să-l împiedice astfel să ajungă mai mare decât ei. Și când 

a fost dus în Egipt, lor le plăcea să creadă că nu aveau să mai fie 

necăjiți cu visele lui și că au înlăturat toate posibilitățile ca ele să se 

împlinească. Dar acțiunile lor au fost anihilate de Dumnezeu, făcând 

să aibă loc chiar lucrul pe care ei doreau să-l împiedice. Tot astfel și 

preoții și mai marii iudeilor erau invidioși pe Hristos, temându-se de 

faptul că El va îndepărta atenția poporului de la ei. L-au omorât, pentru 

a-L împiedica să devină împărat, dar în felul acesta ei au făcut să aibă 

loc tocmai ceea ce nu doreau.” -Patriarhi și Profeți, p. 239. 
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4. Ce s-a întâmplat cu Iosif în Egipt? De-a lungul anilor de poveri 

și responsabilități grele departe de casa lui, cine a fost cu Iosif și 

L-a ajutat întotdeauna? Geneza 37:36; 39:2,3. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Aceia care studiază Biblia, care se sfătuiesc cu Dumnezeu și se 

sprijină pe Domnul Hristos vor fi făcuți în stare să acționeze cu 

înțelepciune în toate timpurile și în toate situațiile. Principiile bune vor 

fi ilustrate în viața lor zilnică. Lăsați numai ca adevărul pentru timpul 

acesta să fie primit în mod cordial și să devină temelia caracterului, și 

aceasta va produce trăinicia scopului urmărit, pe care ademenirile 

plăcerii, nestatornicia obiceiurilor, disprețul iubirii de lume și strigătul 

îngăduinței de sine sunt neputincioase să le influențeze. Conștiința 

trebuie să fie iluminată mai întâi, iar voința trebuie să fie adusă în 

supunere. Iubirea adevărului și a neprihănirii trebuie să domnească în 

suflet și va apărea astfel un caracter pe care cerul îl poate aproba.” -

T5, p. 43. 
 

5. După experiența amară cu frații săi, cine a încercat să-l prindă 

în capcană, să-l urască și să-l denunțe când a refuzat să facă 

compromis? Ce a suferit, chiar dacă era nevinovat? Geneza 

39:7,9, ultima parte, 12,16-20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 „Iosif a privit vânzarea lui în Egipt ca fiind cea mai mare 

nenorocire care a putut să cadă asupra lui, dar el a văzut nevoia de a 

se încrede în Dumnezeu cum n-o făcuse niciodată pe vremea când a 

fost ocrotit de iubirea părintelui său. Iosif L-a adus pe Dumnezeu cu 

sine în Egipt, iar acest fapt a fost manifestat prin comportamentul lui 

binevoitor în mijlocul necazului. După cum chivotul lui Dumnezeu 

aducea odihnă și prosperitate lui Israel, tot așa a adus și acest tânăr 

iubitor și temător de Dumnezeu o binecuvântare pentru Egipt. Acest 

lucru s-a dovedit așa de evident, încât Potifar, în casa căruia servea, a 

atribuit toată binecuvântare robului său pe care-l cumpărase și l-a făcut 

mai degrabă un fiu decât un rob. Este planul lui Dumnezeu ca aceia 

care iubesc și cinstesc Numele Lui să fie cinstiți și ei și ca slava dată 

lui Dumnezeu prin ei să fie reflectată asupra lor." -Seventh-day 

Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1096. 
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Circumstanțe modificate 

6. Ce situație critică a apărut în Canaan, în casa lui Iacov? Ce au 

trebuit să facă frații lui Iosif pentru ca familia extinsă să 

supraviețuiască în timpul foametei? Geneza 41:57; 42:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

“Foametea s-a extins și în țara Canaanului și a fost simțită în mod 

deosebit în acea parte a țării unde locuia Iacov. Auzind de rezervele 

abundente făcute de împăratul Egiptului, zece dintre fiii lui Iacov au 

plecat într-acolo ca să cumpere grâu. La sosirea lor, au fost îndreptați 

spre reprezentantul împăratului și, împreună cu alte persoane care 

voiau să cumpere grâu, au venit să se prezinte înaintea cârmuitorului 

țării. și ei “s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui”. (Geneza 42:6.) 

“Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut”. (Geneza 42:8.)” 

-Patriarhi și Profeți, p. 224. 

 
7. Cum s-a simțit Iosif când și-a văzut frații după foarte mult 

timp, mai ales că ultima dată când i-a văzut, unii dintre ei au vrut 

să-l omoare și apoi l-au vândut ca sclav? Cum i-a întâmpinat a 

doua oară când au vizitat Egiptul? Geneza 42:24; 43:16,33,34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

“Văzându-le tulburarea, el le spuse cu duioșie: “Apropiați-vă de 

mine”, și, în timp ce ei se apropiau, el a continuat: “Eu sunt fratele 

vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum, nu vă 

întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca 

să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră”. (Versetul 

4-5.) Dându-și seama că au suferit destul pentru cruzimea cu care s-au 

purtat față de el, plin de noblețe, el a căutat să le alunge temerile și să 

ușureze amărăciunea mustrărilor de conștiință pe care și le făceau.” -

Patriarhi și Profeți, pp. 230, 231. 

“Iosif a trecut încercarea de caracter în adversitate și aurul a fost 

neumbrit de prosperitate. El a arătat aceeași considerație sacră față de 

voia lui Dumnezeu când a stat lângă tron ca și atunci când era în celula 

închisorii. Iosif își purta religia peste tot, iar aceasta a fost secretul 

credincioșiei sale neclintite." -Christ Triumphant, p. 94. 
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Blândețe, dragoste și iertare 

8. Ce s-a demonstrat când Iosif s-a descoperit fraților săi? În loc 

să-i condamne pentru răul pe care i l-au făcut, ce a făcut? Geneza 

45:3-5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iosif a fost unul dintre puținii care au putut să se împotrivească 

ispitei. A arătat că are ochiul îndreptat numai spre slava lui Dumnezeu. 

El a manifestat o înaltă considerație față de voia lui Dumnezeu, fie că 

se afla în celula închisorii, fie că stătea lângă tron. El ducea cu sine 

religia sa oriunde mergea și în orice situație se afla. Adevărata religie 

are o putere atotcuprinzătoare. Ea dă tonul la tot ceea ce face omul. 

Nu trebuie să ieși din lume pentru a fi creștin, ci trebuie să porți cu 

tine religia ta, cu toată influența ei sfințitoare, în tot ceea ce faci și 

spui. Tu poți foarte bine să te achiți de datoriile pe care ți le impune 

situația în care te-a așezat Dumnezeu, păstrând inima fixată asupra 

lucrurilor cerești, rupând astfel vraja ce este asupra ta prin tovărășii 

neînțelepte. Dacă ai fi urmat lumina, ai fi acum în stare să scapi de 

cursele pe care aceia care nu recunosc voia lui Dumnezeu le-au pus 

pentru a-ți prinde sufletul în cursă.” -T5, p. 124. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Integritatea lui Iosif, cum și lucrarea lui minunată de a păstra viața 

întregului popor egiptean, au fost o reprezentare a vieții Domnul 

Hristos.” -Parabole, p. 286. 

“În tinerețea lui Iosif, Iacov i-a predat lecții dând expresie credinței 

sale neclintite în Dumnezeu și relatându-i mereu dovezile prețioase 

ale bunătății Lui iubitoare și ale grijii Sale neîntrerupte. Acestea au 

fost exact lecțiile de care a avut nevoie în exil sau printre oameni 

idolatri. În timpul de probă, a pus în practică aceste lecții. Când se afla 

în cea mai severă încercare, a privit la Tatăl lui ceresc în care a învățat 

să se încreadă. Dacă învățăturile și exemplul tatălui lui Iosif ar fi fost 

de un caracter opus, pana inspirației n-ar fi trasat niciodată pe paginile 

sfinte istoria integrității și virtuții ce strălucește din caracterul lui Iosif. 

Impresiile timpurii făcute asupra minții sale, i-au păzit inima în timpul 

ispitei cumplite și l-a făcut să exclame: “Cum aș putea să fac un rău 

atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” Geneza 39:9.” 

-Child Guidance, p. 197.  
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5 
Sabatul din 3 August 2019 

 

LEGĂMÂNTUL LUI DUMNEZEU CU POPORUL SĂU. 

 
“În modul cel mai hotărât, Dumnezeu le-a prezentat prin Moise 

planul Lui și le-a tâlcuit condițiile prosperității lor. “Tu ești un popor 

sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău”, a zis El. “Domnul Dumnezeul 

tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața 

pământului.... Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul 

Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ține legământul și 

îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și 

păzesc poruncile Lui.... Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți 

păzi și împlini, Domnul, Dumnezeul tău va ținea față de tine 

legământul și îndurarea cu care S-a jurat părinților tăi. El te va iubi, te 

va binecuvânta și te va înmulți.... Vei fi binecuvântat mai mult decât 

toate popoarele”. (Deuteronomul 7:6-14.)” -T6, p. 222. 

 
1. După ce i-a promis lui Avraam că urmașii lui vor fi ca stelele 

cerului, ce i-a mai spus Domnul? Cine urma să facă parte din 

legământ pentru totdeauna? Geneza 17:6-8,19,21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"...După nașterea lui Ismael, Domnul Însuși i S-a arătat din nou lui 

Avraam și i-a spus: “Voi pune legământul Meu între Mine și tine și 

sămânța ta după tine din neam în neam; acesta este un legământ 

veșnic.” Domnul repetă iarăși, prin îngerul Său, făgăduința de a da un 

fiu Sarei, ca ea să fie astfel mama multor neamuri. Avraam încă nu 

înțelegea făgăduința lui Dumnezeu. Gândul i-a zburat imediat la 

Ismael, ca și cum prin el avea să vină multele națiuni promise și, în 

dragostea față de fiul lui, a exclamat: “Să trăiască Ismael înaintea Ta!” 

„Făgăduința îi este repetată lui Avraam, și mai deslușit: “Cu 

adevărat, nevastă-ta Sara îți va naște un fiu; și-i vei pune numele Isaac. 

Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veșnic pentru 

sămânța lui după el.” Geneza 17:18, 19.” -Istoria Mântuirii, p. 78. 
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Promisiuni și legământul pentru generațiile viitoare 

2. Când Israel a devenit o mare mulțime, ce promisiuni și ce 

legământ a făcut Domnul în mod repetat pentru a alina pe 

poporul Său și pentru a-l pregăti pentru ieșirea din Egipt? Exodul 

6:3-8. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

"Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise,... El știa că oamenii erau în 

orbire și în neștiință, că mințile lor erau întunecate în credință și că 

erau aproape lipsiți de cunoștința lui Dumnezeu. Ei s-au degradat prin 

asocierea cu o națiune de închinători la idoli, stricându-și căile și 

practicând idolatria. Totuși existau mulți dintre ei care erau drepți și 

răbdători în mijlocul unei națiuni degradate. Domnul i-a poruncit lui 

Moise să le dea un mesaj de la El Însuși. El a spus: „De aceea spune 

copiilor lui Israel: „Eu sunt Domnul: Eu vă voi izbăvi din muncile cu 

care vă apasă Egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu 

braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi 

Dumnezeul vostru și veți cunoaște că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, 

vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă Egiptenii." Exodul 6:6,7.” -

Review and Herald, December 17, 1895. 

 

3. După ce Domnul i-a eliberat pe israeliți și erau în drum spre 

țara făgăduită, ce promisiuni i-a spus Domnul lui Moise să repete 

adunării? Ce alte promisiuni a mai adăugat? Exodul 19:5,6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu dorea să facă din poporul Israel o laudă și o slavă. Lor 

le-a fost dat orice avantaj spiritual. Dumnezeu nu a reținut de la ei 

nimic din ce era favorabil pentru formarea caracterului lor și care ar fi 

făcut din ei reprezentanți ai Lui. 

„Ascultarea de legile lui Dumnezeu i-ar fi făcut minuni de 

prosperitate în fața națiunilor pământului. El, care putea să le dea 

înțelepciune și pricepere pentru tot felul de lucrări care cereau 

iscusință, ar fi continuat și mai departe să fie Învățătorul lor și i-ar fi 

înnobilat și înălțat prin ascultare de legile Sale. Dacă ar fi fost 

ascultători, ei ar fi fost feriți de bolile care bântuiau celelalte națiuni și 

ar fi fost binecuvântați cu vigoare intelectuală. Slava lui Dumnezeu, 

maiestatea și puterea Lui aveau să se dea pe față în toată prosperitatea 
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lor. Ei urmau să fie o împărăție de preoți și prinți. Dumnezeu i-a dotat 

cu toate condițiile favorabile pentru a deveni cea mai mare națiune de 

pe pământ.” -T6, pp. 221, 222. 

 

Darul libertății și Legământul înnoit 

4. Înainte de a da legea pe Muntele Sinai, ce a dat Domnul 

poporului Său? Chiar și astăzi, cât de important este faptul că 

Domnul ne eliberează de sclavia spirituală înainte de a ne 

încredința Legea Lui? Exod 19:4; 20:2; 29:46. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Dumnezeu a scos pe poporul Său ales din țara Egiptului “cu mare 

putere și cu mână tare”. (Exod 32:11.) “A trimis pe robul Său Moise 

și pe Aaron, pe care-l alesese. Prin puterea Lui, ei au făcut semne 

minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham.... A mustrat 

marea Roșie, și ea s-a uscat: și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un 

pustiu”. (Psalmii 105:26,27; Psalmii 106:9.) I-a scos din țara lor de 

robie, ca să-i poată aduce într-o țară mai bună o țară pe care, în 

providența Sa, le-a pregătit-o ca adăpost de dușmanii lor. I-a adus la 

Sine și i-a înconjurat cu brațele Sale veșnice; iar ei, datorită bunătății 

și milei Sale, aveau să înalțe Numele Său și să-L proslăvească pe 

pământ.” -Profeți și Regi, p. 16. 

 

5. În afară de promisiuni, ce a fost inclus în legământul pe care 

Domnul l-a propus poporului Său? În lipsa unei semnături, ce era 

necesar pentru întărirea legământului? Ce înseamnă stropirea cu 

sânge? Exodul 24:12. Neemia 9:13. Exodul 24:7,8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În toate paginile istoriei sacre, unde sunt consemnate raporturile 

lui Dumnezeu cu poporul Său ales, sunt urme vii ale marelui EU 

SUNT. Niciodată Dumnezeu n-a dat fiilor oamenilor o mai deschisă 

manifestare a puterii și slavei Sale decât atunci când a fost recunoscut 

drept singurul conducător al poporului Israel și i-a dat poporului Său 

Legea. Aici se afla sceptrul care nu era purtat de o mână omenească; 

iar faptele deosebit de mari ale Împăratului nevăzut al lui Israel erau 

nespus de grandioase și înspăimântătoare.” -Patriarhi și Profeți, 365. 
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Dorința lui Dumnezeu după un popor sfânt 

6. Care a fost și este dorința cea mai mare a Domnului față de 

poporul Său? Exodul 22:31, prima parte. Leviticul 11:44, prima 

parte, 45. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dumnezeu cere perfecțiunea morală în toate. Cei care au primit 

lumină și ocazii ar trebui, ca administratori ai lui Dumnezeu, să tindă 

spre perfecțiune și niciodată, dar niciodată să nu coboare stindardul 

neprihănirii pentru a satisface tendințe moștenite și cultivate spre rău. 

Hristos a luat asupra Sa natura noastră umană și a trăit viața noastră 

pentru a ne arăta că putem fi ca El prin împărtășirea naturii divine. Am 

putea fi sfinți, așa cum Hristos a fost Sfânt în natura umană. Atunci de 

ce sunt atât de multe caractere dezagreabile în lume? Aceasta se 

datorează faptului că ei nu cred că căile lor dezagreabile și vorbirea 

lor nepoliticoasă și dură este rezultatul unei inimi nesfinte.” -This Day 

with God, p. 32. 

 

7. Au fost libertatea, legământul cu Dumnezeu, promisiunile 

Sale, conducerea Sa și moștenirea Țării promise acordate din 

cauza faptelor sau meritelor poporului? Sunt îndreptățirea și 

mântuirea acordate ca urmare a acțiunilor și a bunătății omului? 

Deuteronomul 9:4-6,13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul Hristos și cu cât vom 

vedea mai clar curăția caracterului Său, cu atât mai limpede ne vom 

da seama de nespus de marea păcătoșenie a păcatului și cu atât mai 

puțin vom căuta să ne înălțăm pe noi înșine. Aceia pe care cerul îi 

recunoaște ca fiind sfinți, sunt ultimii care să facă paradă de propria 

lor bunătate.” -Parabole, p. 160. 

“Veniți cu o inimă smerită, fără să vă gândiți că trebuie să faceți 

vreo faptă bună pentru a merita favoarea lui Dumnezeu sau că trebuie 

să vă faceți mai buni înainte de a putea să veniți la Hristos. Voi nu 

aveți putere să faceți binele și nu puteți să vă îmbunătățiți situația. 

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 



Lecţiunile Şcolii de Sabat 32 

neprihănirea desăvârșită a lui Hristos. Noi trebuie să fim găsiți în El, 

având nu o neprihănire proprie, ci neprihănirea care este în Hristos.” -

Solii Alese, vol. 1, p. 333. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Dintr-un neam de robi, izraeliții fuseseră înălțați mai presus de 

toate popoarele pentru a fi comoara deosebită a Împăratului 

împăraților. Dumnezeu i-a despărțit de lume, pentru ca să le poată 

încredința comoara cea sfântă. El îi făcuse păstrătorii Legii Sale, iar 

planul Său era ca prin ei să păstreze printre oameni cunoașterea de 

Sine. Astfel, lumina cerului avea să strălucească într-o lume cuprinsă 

de întuneric și o voce trebuia să fie auzită chemând toate popoarele să 

se întoarcă de la idolatria lor și să-I slujească viului Dumnezeu. Dacă 

izraeliții erau credincioși însărcinării lor, ei aveau să devină o putere 

în lume. Dumnezeu avea să fie scutul lor de apărare și avea să-i înalțe 

mai presus de toate celelalte națiuni. Lumina și adevărul Său aveau să 

fie descoperite prin ei, iar ei aveau să iasă în evidență sub călăuzirea 

Lui înțeleaptă și sfântă, ca un exemplu al superiorității slujirii lui 

Iehova față de orice formă de idolatrie.” -Patriarhi și Profeți, p. 314. 

 

* * * 
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6 
Sabatul din 10 August 2019 

CELE ZECE PORUNCI ȘI DRAGOSTEA 
 

“Poruncile lui Dumnezeu sunt cuprinzătoare și vaste. În câteva 

cuvinte, ele descoperă întreaga datorie a omului. „Să iubești pe 

Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot 

cugetul tău și cu toată puterea ta… Să iubești pe aproapele tău ca pe 

tine însuți” (Marcu 12:30.31). În cuvintele acestea sunt cuprinse 

lungimea și lărgimea, adâncimea și înălțimea Legii lui Dumnezeu, 

pentru că apostolul Pavel declară: „… dragostea, deci, este împlinirea 

Legii” (Romani 13:10). Singura definiție a păcatului pe care o găsim 

în Biblie este că „păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3:4)” -Solii Alese, 

vol. 1, p. 320. 

 

1. Ce subliniază Domnul în prima poruncă cu privire la relația 

Sa cu poporul Său și dreptul Său la închinarea lor sinceră? Exodul 

20:2,3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Iehova S-a descoperit pe Sine, nu singur în măreția înfricoșătoare 

a judecătorului și a legiuitorului, ci ca apărător milos al poporului Său: 

"Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, 

din casa robiei.' El, pe care L-au cunoscut deja ca și Conducător și 

Izbăvitor al lor, care i-a scos din Egipt și a făcut o cale prin mare 

pentru ei și l-a răsturnat pe Faraon și oștile sale, care S-a dovedit, 

astfel, a fi mai presus de toți zeii din Egipt, El a fost Cel care acum a 

rostit Legea Lui." -Christ Triumphant, p. 114. 

 

Mila Domnului 

2. Cât de largă și întinsă este mila Domnului pentru cei care Îl 

iubesc și păzesc poruncile Sale? Este vreo diferență între măsura 

milei prezentată în Evanghelie și cea dată în Exodul 20? Exodul 

20:4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“‘Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc 

poruncile Mele”. Prin oprirea închinării la dumnezei falși, porunca a 

doua, în mod implicit, îndeamnă la adorarea adevăratului Dumnezeu. 

Iar acelora care sunt credincioși în slujba Sa le este făgăduită îndurarea 

Sa, nu numai până la a treia și a patra generație, cum este cazul mâniei 

ce-i amenință pe cei ce-L urăsc, ci până la mii de generații.” -Patriarhi 

și Profeți, p. 306. 

“Respingând adevărul, oamenii Îl resping pe Autorul lui. Călcând 

Legea lui Dumnezeu, ei neagă autoritatea Legiuitorului. Este tot atât 

de ușor să faci un idol din învățăturile și teoriile rătăcite cum este să 

modelezi un idol din lemn sau din piatră. Reprezentând greșit 

atributele lui Dumnezeu, Satana îi conduce pe oameni să și-L 

imagineze într-un fel neadevărat. În viața multora, un idol filozofic 

este întronat în locul lui Iehova; în timp ce viul Dumnezeu, așa cum 

este descoperit în Cuvântul Său, în Hristos și în lucrările creațiunii, 

este slujit doar de puțini. Mii de oameni zeifică natura, în timp ce Îl 

leapădă pe Dumnezeul naturii. Deși într-o formă diferită, idolatria 

există în lumea creștină de astăzi tot atât de adevărat cum exista în 

vechiul Israel din zilele lui Ilie. Dumnezeul multora dintre pretinșii 

oameni înțelepți, filozofi, poeți, politicieni, ziariști - dumnezeul lumii 

moderne, al multor colegii și universități, chiar și al unor instituții 

teologice - este doar cu puțin mai bun decât Baal, zeul soare al 

Feniciei.” -Tragedia Veacurilor, p. 583. 

 

3. Prin exemplul odihnei lui Dumnezeu, după ce creația a fost 

încheiată, ce a dat și ce a cerut celor care au fost creați după chipul 

Său? În plus față de odihna fizică și spirituală, ce altă promisiune 

a făcut în legătură cu respectarea zilei Sale sfinte? Exodul 20:8-11. 

Isaia 56:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

“Șase zile au fost folosite pentru lucrarea creațiunii; în ziua a 

șaptea, Dumnezeu S-a odihnit și a binecuvântat atunci această zi, 

punând-o deoparte ca zi de odihnă pentru om.” -Patriarhi și Profeți, 

p. 111. 

"Sabatul este un semn între Dumnezeu și poporul Său. Este o zi 

sfântă, dată de Creator nouă ca o zi în care să ne odihnim și să 
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reflectăm asupra lucrurilor sfinte. Dumnezeu a făcut-o să fie păzită 

de-a lungul fiecărei generații, dată ca un legământ veșnic..." -CT, 110. 

“Mi-a fost prezentat tot cerul, ca privind și supraveghindu-i în 

Sabat pe cei care recunosc cerințele poruncii a patra și păzesc Sabatul. 

Îngerii își arătau interesul și marele respect pentru această instituție 

divină. Pe cei care L-au sfințit pe Domnul Dumnezeu în inimile lor, 

printr-o strictă dispoziție sufletească devoțională, și care au căutat să 

folosească prilejul orelor sacre, păzind Sabatul cât au putut de bine, 

spre a-L cinsti pe Dumnezeu, numind Sabatul o desfătare - pe aceștia, 

îngerii i-au binecuvântat în mod special, cu lumină și sănătate și le-a 

fost dată o putere deosebită.” -T2, pp. 704, 705. 

 

Amintiți-vă de toate binecuvântările Sale 

4. Ce privilegiu a acordat porunca Sabatului sclavilor chiar și în 

antichitate? Ce au făcut ei și cum ne vom aminti noi astfel încât să 

păzim ziua sfântă de odihnă cu o recunoștință profundă? 

Deuteronom 5:13-15. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Dumnezeu ne-a dat toate cele șase zile în care să ne facem lucrul 

și a păstrat numai una pentru El. Aceasta trebuie să fie o zi de 

binecuvântare pentru noi, o zi în care să lăsăm la o parte toate 

problemele noastre pământești și să ne îndreptăm gândurile asupra lui 

Dumnezeu și asupra cerului. 

„Sabatul Domnului trebuie să fie făcut o binecuvântare pentru noi 

și pentru copiii noștri. Ei trebuie să-l privească ca pe o zi de bucurie, 

o zi pe care Dumnezeu a sfințit-o; și o vor considera astfel dacă sunt 

educați corespunzător.” -Child Guidance, pp. 529, 531. 

 

5. Ce promisiune este legată de respectarea celei de-a cincea 

porunci care cuprinde aprecierea și respectul cuvenit părinților? 

Ce dezvăluie aceasta despre inima Decalogului? Exodul 20:12. 

Efeseni 6:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceasta este o poruncă însoțită de o făgăduință pe care Dumnezeu 

o va împlini cu siguranță față de aceia care sunt ascultători.” -T5, 

p. 108; Căminul Adventist, p. 75. 
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“Aceasta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință. Este 

valabilă pentru copii, tineri, maturi și oameni în vârstă. Nu există în 

viață nici o perioadă în care copiii să se poată scuza că nu și-au cinstit 

părinții. Această obligație solemnă revine fiecărui fiu, fiecărei fiice și 

constituie una dintre condițiile pentru prelungirea vieții lor în țara pe 

care Domnul o dă celor credincioși. Acesta nu este un subiect nedemn 

de luat în seamă, ci unul de o importanță vitală. Făgăduința este 

împlinită, cu condiția ascultării. Dacă vei asculta, vei trăi mult în țara 

pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Dacă nu vei asculta, nu te 

vei bucura de zile multe în această țară.” -Căminul Adventist, 292,293. 

 

Temelia Legii lui Dumnezeu 

6. Dragostea și harul sunt temelia doar ale unor porunci sau ale 

tuturor? Ce este inclus în fraza folosită de Isus "toată legea și 

profeții"? Matei 22:36-40. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Aici El explică celui care L-a întrebat cele două principii ale Legii: 

Iubirea de Dumnezeu și Iubirea de oameni. De aceste două principii 

ale guvernării morale ale lui Dumnezeu depinde toată legea și profeții. 

Primele patru porunci ne arată datoria omului față de Creator, iar 

prima și cea mai mare poruncă este: ‚Să iubești pe Domnul 

Dumnezeul tău din toată inima.’ Această iubire nu este o pasiune, nici 

o credință neroditoare în existența și puterea lui Dumnezeu sau o 

recunoaștere rece a iubirii Sale nemărginite, ci este un principiu viu, 

activ, manifestat prin ascultarea de bună voie de toate poruncile Sale.” 

-The Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 51, 52. 

“Legea divină ne cere să-L iubim pe Dumnezeu mai presus de orice 

și pe semenii noștri ca pe noi înșine. Fără exercitarea acestei iubiri, 

cea mai înaltă mărturisire de credință este doar o ipocrizie. „Să iubești 

pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu 

tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar 

a doua, asemenea ei, este: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine 

însuți.” În aceste două porunci”, spune Hristos, „se cuprind toată 

Legea și Prorocii” (Matei 22:37-40).” -Solii Alese, vol. 1, p. 218. 
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7. Dacă temelia Celor Zece Porunci este dragostea, ce este necesar 

pentru a le respecta? Prin urmare, cum este rezumată cel mai bine 

legea divină? Romani 13:8-10. Galateni 5:14. 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Dumnezeu este iubire și Legea Sa este iubire. Cele două mari 

principii ale ei sunt dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de 

om. “Dragostea este împlinirea Legii” (Romani 13:10). Caracterul lui 

Dumnezeu este neprihănirea și adevărul, și aceasta este și natura Legii 

Sale. Psalmistul spune: “Legea Ta este adevărul ... toate poruncile 

Tale sunt drepte” (Psalmii 119:142,172). Iar apostolul Pavel declară: 

“Legea este sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și bună” (Romani 

7:12). O astfel de Lege, fiind expresia minții și a voinței lui 

Dumnezeu, trebuie să dureze tot atât cât și Autorul ei.” -Tragedia 

Veacurilor, pag. 467. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Iubirea lui Hristos trebuie să controleze inimile noastre, iar pacea 

lui Dumnezeu va rămâne în căminele noastre. Căutați-L pe Dumnezeu 

cu o inimă zdrobită și un duh mâhnit și veți fi topiți de milă față de 

aproapele vostru. Veți fi pregătiți să adăugați dragostea la iubirea de 

frați. Fără dragoste vom deveni ‘aramă sunătoare sau un chimval 

zângănitor.' Pretențiile noastre cele mai mari sunt găurite și nesincere, 

dar ‘dragostea este împlinirea Legii.' Vom fi găsiți cu lipsă, dacă nu 

adăugăm iubire îndelung răbdătoare și bunăvoitoare, care nu se înalță 

pe sine și nu caută folosul său.” -Review and Herald, February 21, 

1888. 

“Când cel păcătos Îl vede pe Mântuitorul murind pe cruce în locul 

lui, sub blestemul păcatului, și când vede dragostea Sa iertătoare, în 

inima lui se naște dragostea. El Îl iubește pe Hristos, pentru că Hristos 

l-a iubit mai întâi, iar dragostea este împlinirea Legii. Sufletul care se 

pocăiește își dă seama că Dumnezeu „este credincios și drept ca să ne 

ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire”. Duhul lui Dumnezeu 

lucrează în sufletul celui păcătos, făcându-l în stare să înainteze de la 

un stadiu al ascultării la altul, să crească în putere, din har în har, în 

Isus Hristos.” -Solii Alese, vol. 1, pp. 374, 375. 

 

* * *  
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7 
Sabatul din 17 August 2019 

MĂRTURISIRE, JERTFĂ ȘI IERTARE 
 

"Jertfele ceremoniale au fost date de Dumnezeu să fie o amintire 

continuă pentru om, o recunoaștere în pocăință a păcatului său și o 

mărturisire a credinței sale în Mântuitorul promis. Ele au fost menite 

să impresioneze rasa căzută despre adevărul solemn că păcatul a fost 

cel care a cauzat moartea.” -Lift Him up, p. 324. 
 

1. Care este starea naturală a omului? Este el capabil să-și 

recunoască propriile slăbiciuni și păcate de unul singur? Ieremia 

17:9. Psalmul 19:12. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Cuvântul lui Dumnezeu declară: „Căci toți au păcătuit și sunt 

lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). „Nu este niciunul 

neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:12). Mulți sunt înșelați cu 

privire la starea inimii lor. Ei nu-și dau seama că inima lor firească 

este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Ei se îmbracă în 

propria neprihănire și sunt mulțumiți cu atingerea unui standard 

omenesc al caracterului, un standard fixat de ei, dar cât de fatal dau 

greș, pentru că nu ating standardul divin, iar prin puterea lor nu sunt 

în stare să corespundă cerințelor lui Dumnezeu!” -Solii Alese, vol. 1, 

p. 320. 
 

Definirea păcatului 

2. Ce a dat Domnul omului pentru a face posibilă această 

recunoaștere? Cu acest mijloc de identificare disponibil, pot Cele 

Zece Porunci să ofere o scuză celui care le-a încălcat? Romani 7:7; 

3:20. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Iubirea noastră față de Domnul Hristos va fi proporțional cu 

adâncimea convingerii noastre cu privire la păcat, iar prin Lege vine 

cunoștința păcatului.” -Credința și Faptele, p. 96. 
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“‘Prin Lege vine cunoașterea păcatului (Romani 3:20). Pentru a-și 

vedea vinovăția, păcătosul trebuie să-și confrunte caracterul cu marele 

standard de neprihănire al lui Dumnezeu. Acesta este o oglindă care 

arată perfecțiunea unui caracter drept și îl face capabil să discearnă 

defectele pe care le are. Legea îi descoperă omului păcatul. Ea declară 

că partea păcătosului este moartea. Numai Evanghelia Domnului 

Hristos îl poate elibera de sub condamnare sau din întinăciunea 

provocată de păcat. El trebuie să dea pe față pocăință față de 

Dumnezeu, a cărui Lege a fost călcată; și credință în Domnul Hristos 

și în jertfa Sa ispășitoare.” -Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 20. 

 

Mărturisirea 

3. Ce va urma cu ajutorul legii când cineva își va recunoaște 

păcatul? Psalmul 32:5. Proverbe 28:13.  
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Păcatele pentru care nu ne-am pocăit nu sunt păcate iertate. Aceia 

care se consideră iertați de păcate pentru care nu au simțit niciodată 

păcătoșenia lor și pentru care nu au simțit niciodată mustrări ale 

conștiinței lor, se înșală singuri… În neîncredere de sine noi strigăm 

la Dumnezeu pentru ajutor și lucrăm la salvarea noastră cu frică și cu 

cutremur. Îndepărtând orice încredere în brațul de carne, noi ne 

prindem cu fermitate de Isus…” -Înalta noastră chemare, p. 82. 

”Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit! 

Ferice de omul, căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în 

duhul căruia nu este viclenie!” Binecuvântarea vine din cauza iertării; 

iertarea vine prin credința că păcatul mărturisit și pocăit, este purtat de 

Marele Purtător de păcate." -Christ Triumphant, p. 150. 

 

4. Pe vremea când Vechiul Legământ era în vigoare în timpul 

slujirii ceremoniale, ce făcea păcătosul pocăit când, cu ajutorul 

legii, devenea conștient de comiterea păcatului? Leviticul 

4:27,28,32. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Legea ceremonială corespundea unui scop particular în planul lui 

Hristos pentru mântuirea neamului omenesc. Sistemul tipic de jertfe 

și daruri a fost stabilit pentru ca prin aceste servicii, păcătosul să poată 
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desluși marea jertfă, Hristos… Legea ceremonială a fost măreață, era 

asigurarea făcută de Hristos în de acord cu Tatăl Său pentru a ajuta 

mântuirii rasei umane. Întreaga organizare a sistemului tipic a fost 

întemeiată pe Hristos. Adam l-a văzut pe Hristos în animalul fără 

cusur, suferind pedeapsa pentru călcarea de către el a Legii lui 

Iehova.” Credința prin care trăiesc, p. 106. -(Review and Herald, May 

6, 1875) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, pp. 1094, 

1095;  

 

5. Când își punea mâna pe capul victimei, ce mărturisea cel 

pocăit? Ce trebuia să facă cu animalul nevinovat? Leviticul 4:33; 

5:5. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Cea mai importantă parte a slujbei zilnice era serviciul adus la 

îndeplinire pentru diferite persoane, în mod individual. Păcătosul ce 

se pocăia își aducea darul la ușa tabernacolului și, așezându-și mâna 

asupra victimei, își mărturisea păcatele, transferând astfel în mod 

figurat păcatele sale asupra victimei nevinovate. Animalul avea să fie 

junghiat chiar de mâna păcătosului, iar sângele era dus de preot în 

locul sfânt și stropit înaintea perdelei în spatele căreia se afla chivotul, 

conținând Legea pe care păcătosul o călcase. Prin această ceremonie 

păcatul era, prin sânge, transferat în mod figurat asupra sanctuarului. 

În unele cazuri, sângele nu era dus în locul sfânt; dar carnea trebuia să 

fie atunci mâncată de către preoți, așa cum îi învățase Moise pe fiii lui 

Aaron, spunând: “Domnul v-a dat-o, ca să purtați nelegiuirea 

adunării” Leviticul 10:17.” -Patriarhi și Profeți, p. 354. 

 

Jertfa eficientă 

6. Ce se făcea cu sângele victimei care simbolic a luat locul celui 

pocăit? În realitate, cine urma să fie sacrificat într-o zi ca Mielul 

lui Dumnezeu pentru iertarea greșelilor omului? Leviticul 

4:30,31. Matei 26:28. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Legea ceremonială a fost dată de Domnul Hristos…Serviciul 

solemn de la sanctuar preînchipuia marile adevăruri care urmau să fie 

descoperite de-a lungul generațiilor ce aveau să vină. Norul de tămâie 
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ce se înălța o dată cu rugăciunile poporului Israel reprezenta 

neprihănirea Lui, singura care poate face ca rugăciunea păcătosului să 

fie vrednică de primit înaintea lui Dumnezeu; victima însângerată de 

pe altarul jertfelor mărturisea despre un Răscumpărător ce avea să 

vină; iar din Sfânta Sfintelor, semnul vizibil al prezenței lui Dumnezeu 

strălucea cu putere. În felul acesta, prin veacurile de întuneric și 

apostazie, credința a fost păstrată vie în inimile oamenilor, până când 

a sosit timpul pentru venirea lui Mesia cel făgăduit.” -Patriarhi și 

Profeți, p. 367. 

"Credința, în sine, este un act al minții. Isus Însuși este Căpetenia 

(Începătorul) și Desăvârșirea credinței noastre. El Și-a dat viața pentru 

noi; și sângele Lui vorbește mai bine în numele nostru decât a vorbit 

sângele lui Abel care a strigat la Dumnezeu împotriva criminalului 

Cain. Sângele lui Hristos a fost vărsat pentru a ne ierta păcatele 

noastre.” -Reflecting Christ, p. 77. 

 

7. De-a lungul timpului, ce s-a întâmplat cu animalele care au fost 

jertfite sub sistemul levitic? A Cui viață a fost oferită ca jertfă 

pentru răscumpărarea celor pocăiți care au crezut în El? Evrei 

9:11,12,14. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Prin Hristos, omului îi sunt oferite atât împăcarea, cât și refacerea. 

Crucea de pe Golgota a fost pusă ca o punte peste prăpastia făcută de 

păcat. Prin Isus, a fost plătită o răscumpărare deplină, în virtutea căreia 

păcătosul este iertat, iar dreptatea Legii este păstrată. Toți aceia care 

cred că Domnul Hristos este jertfa de ispășire pot să vină și să 

primească iertarea pentru păcatele lor, deoarece, prin meritele lui 

Hristos, este deschisă o cale de comunicare între Dumnezeu și om. 

Dumnezeu poate să mă primească în calitate de copil al Său, iar eu pot 

să-L numesc Tatăl meu iubitor și să mă bucur de El. Centrul 

speranțelor noastre să fie numai Domnul Hristos, pentru că El este 

Înlocuitorul și Garantul nostru.” -Solii Alese, vol. 1, p. 363. 

 

Pentru studiu suplimentar 

"Tipul a întâlnit antitipul în moartea lui Hristos, Mielul junghiat 

pentru păcatele lumii. Marele nostru Mare Preot a adus singura jertfă 

care are valoare în mântuirea noastră. Când S-a dat pe Sine pe cruce, 
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a fost făcută o ispășire perfectă pentru păcatele oamenilor. Acum stăm 

în curtea exterioară, așteptând și căutând acea speranță binecuvântată, 

apariția în slavă a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

Acum nu mai sunt necesare jertfe, căci Marele Mare Preot își face 

lucrarea în Sfânta Sfintelor. În mijlocirea Sa ca Avocat al nostru, 

Hristos nu are nevoie de neprihănirea niciunui om, de mijlocirea 

niciunui om. El este Singurul Purtător de păcate, Singura Jertfă pentru 

păcat. Rugăciunile și mărturisirile vor fi aduse doar Lui, Celui care a 

intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor. El poate să 

mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de El prin credință. 

El trăiește veșnic pentru a mijloci pentru noi.” -Lift Him up, p. 319. 

 

* * * 
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Sabatul din 24 August 2019 

BUCURIE ÎN PREZENȚA LUI DUMNEZEU 
 

“Prin Hristos avea să fie împlinit scopul pentru care tabernacolul 

era un simbol - acea clădire glorioasă, cu pereții săi de aur strălucitor, 

care aruncau curcubee de culoare, cu perdele brodate cu heruvimi, cu 

aroma tămâii perpetuu aprinse, care ajungea în fiecare ungher, cu 

preoții înveșmântați într-un alb fără pată, iar în taina adâncă din 

locașul cel mai ascuns, deasupra tronului îndurării, între chipurile 

îngerilor plecați, care se închinau, slava Celui Preasfânt. În toate 

acestea, Dumnezeu dorea ca poporul Său să citească țelul pe care-l 

avea în vedere pentru sufletul omenesc.” -Education, p. 36. 

 

O descoperire specială a lui Dumnezeu. 

1. La ce eveniment au asistat israeliții ca popor la poalele 

Muntelui Sinai? A cui voce au auzit-o? Exodul 19:11,16,20. 

Deuteronomul 4:12. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Atunci Domnul i-a dat lui Moise indicații precise cu privire la 

pregătirea poporului pentru ca El să se apropie de ei, ca ei să poată 

auzi Legea Lui rostită, nu de îngeri, ci de El Însuși. Oamenilor li s-a 
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cerut să se abțină de la munca și grija lumească și să se dedice în 

devoțiune. Dumnezeu le-a cerut să-și spele și hainele. El nu este acum 

mai puțin riguros decât a fost atunci. -The Spirit of Prophecy, v. 1, 

233. 

“Sunetul unei trâmbițe a chemat poporul Israel să se întâlnească cu 

Dumnezeu… Tatăl și Fiul, însoțiți de o mare mulțime de îngeri, au 

fost prezenți pe munte… Când prezența divină s-a manifestat pe Sinai, 

slava Domnului era asemenea focului mistuitor înaintea întregului 

Israel.” -Patriarhi și Profeți, p. 339. 
 

2. După declararea cu putere a Legii și guvernării Sale la Sinai, 

ce instrucțiuni a dat Domnul oamenilor să construiască? Care a 

fost scopul Lui pentru aceasta? Exodul 25:8,22; 29:42-46. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“‘Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul 

lor, și locul Acela va fi sfințit de slava Mea. (Exodul 29:45,43) a fost 

asigurarea dată lui Moise. 

„Astfel lui Israel, pe care El a dorit să-l facă locul Său de locuire, 

i-a descoperit idealul măreț, al caracterului Său. Lor le-a fost arătat pe 

munte modelul, când a fost dată Legea de pe Sinai…” -Credința prin 

care trăiesc, p. 192. 
 

3. Cum s-a manifestat slava lui Dumnezeu în timpul dedicării 

Sanctuarului? După aceea, cum Și-a manifestat continuu 

prezența divină deasupra Sanctuarului? Exodul 40:34-38. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"După ce lucrarea Sanctuarului a fost terminată, norul a acoperit 

cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul.' 

"Domnul i-a îndrumat pe israeliți în toate călătoriile lor prin pustie. 

Când a fost spre binele poporului și spre slava lui Dumnezeu ca să-și 

ridice corturile într-un anumit loc și să rămână acolo, Dumnezeu le 

semnala voința Sa prin stâlpul norului așezat deasupra tabernacolului. 

Și rămânea acolo până când Dumnezeu dorea să călătorească din nou. 

Atunci norul slavei se ridica de deasupra Sanctuarului și ei porneau 

din nou." -Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 10. 

„Moise le-a atras atenția. Și a atenționat oștile israelite: "Care este, 

în adevăr, neamul acela așa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui 
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așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de 

câte ori Îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă 

legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o 

pun astăzi înainte?'” -Signs of the Times, May 13, 1886. 

 

Prezența lui Dumnezeu însoțește încă poporul Său 

4. Chiar dacă erau departe de țara lor, ce promisiune le-a dat 

Domnul prin profetul Său? Ca un tată cu copiii săi, ce dorință 

profundă descoperă soliile de la Domnul? Zaharia 2:10; 8:3. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

“Această făgăduință a binecuvântării ar fi trebuit să-și găsească 

împlinirea, în mare măsură, în timpul secolelor care au urmat 

întoarcerii izraeliților din țările robiei lor. Planul lui Dumnezeu era ca 

pământul întreg să fie pregătit pentru prima venire a lui Hristos, așa 

cum astăzi se pregătește calea pentru a doua Sa venire. La sfârșitul 

anilor de exil umilitor, Dumnezeu, prin Zaharia, cu îndurare, a dat 

poporului Său Israel următoarea asigurare: “Mă întorc iarăși în Sion, 

și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va 

chema: ‘cetatea cea credincioasă și muntele Domnului oștirilor se va 

chema: Muntele cel sfânt.’” Iar despre poporul său a zis: “Iată.... Eu 

voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate”. (Zaharia 8:3,7,8.)” -

Profeți și Regi, pp. 703, 704. 

 

5. Când a venit împlinirea timpului, cum s-a arătat Domnul 

printre oameni? Cum au vorbit Ioan și însuși Isus despre trupul 

Său uman pe care oamenii îl observau în fiecare zi în timpul 

șederii Sale pe pământ? Ioan 1:14; 2:19-21; 4:23,24. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Dumnezeu i-a poruncit lui Moise pentru Israel: “Să-Mi facă un 

locaș sfânt și Eu voi locui în mijlocul lor” (Exod 25:8) și El a locuit în 

sanctuar, în mijlocul poporului Său. În tot timpul călătoriei lor 

obositoare prin pustiu, simbolul prezenței Sale a fost cu ei. Tot așa 

Hristos și-a așezat sălașul în mijlocul taberei noastre omenești. El și-a 

întins cortul alături de corturile oamenilor, ca El să poată locui între 

noi și să ne familiarizeze cu caracterul și viața Sa divină. “Și Cuvântul 
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S-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am 

privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” 

(Ioan 1:14.)” -HLL, pp. 23, 24. 

 

6. Pe cine au văzut cu adevărat cei care au avut privilegiul de a-l 

vedea pe Isus în timpul slujbei Sale? Ioan 14:9; 12:44, 45. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Cine este Hristos? El este singurul Fiu al Dumnezeului Celui Viu. 

El este pentru Tatăl ca un cuvânt care exprimă gândul, ca un gând 

făcut auzit. Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Hristos i-a spus lui 

Filip: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl.” Cuvintele lui erau 

ecoul cuvintelor lui Dumnezeu. Hristos a fost asemănarea lui 

Dumnezeu, oglindirea slavei Lui, întipărirea persoanei Sale. 

"Ca o ființă personală, Dumnezeu S-a descoperit în Fiul Său. Isus, 

oglindirea slavei Tatălui "și întipărirea persoanei Sale" (Evrei 1:3), pe 

pământ a fost găsit asemenea omului. A venit pe lume ca Mântuitor 

personal. Și S-a ridicat la cer ca un Mântuitor personal. El mijlocește 

ca Mântuitor personal în curțile cerești. În fața tronului lui Dumnezeu 

în numele nostru slujește "Unul care seamănă cu Fiul omului.” 

Apocalipsa 1:13." -Sons and Daughters of God, p. 21. 

 

Slujind în ceruri 

7. Unde și-a continuat Răscumpărătorul munca de mijlocire când 

s-au încheiat serviciile pământești ale templului? Când va fi 

împlinită complet dorința lui Dumnezeu de a fi în mijlocul 

poporului Său, iar poporul Său să se bucure pentru totdeauna de 

prezența Lui? Evrei 8:1,2; 7:25. 1 Ioan 2:1,2. Apocalipsa 21:3. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Hristos a mijlocit pentru rasa pierdută prin viața Sa imaculată, 

supunerea Sa, moartea Sa pe crucea Calvarului. Și acum Căpitanul 

salvării noastre mijlocește pentru noi, nu ca un simplu petiționar, ci ca 

un biruitor care își revendică victoria. Jertfa Lui este completă, iar ca 

Mijlocitor al nostru își duce la capăt lucrarea pe care Și-a asumat-o, 

înălțând în fața lui Dumnezeu cădelnița care conține propriile Sale 

merite fără pată și rugăciunile, mărturisirile și recunoștința poporului 

Său. Îmbibată cu parfumul neprihănirii Sale, tămâia urcă la Dumnezeu 
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de o savoare dulce. Jertfa este primită în totalitate, iar iertarea acoperă 

toate fărădelegile. Pentru adevăratul credincios, Hristos este un 

adevărat Slujitor al Sanctuarului, slujind pentru el în Sanctuar și 

vorbind prin mijloacele desemnate de Dumnezeu." -(Man. 142, 1899).  

 

Pentru studiu suplimentar 

“În Templul din ceruri, locuința lui Dumnezeu, tronul Său este 

întemeiat pe neprihănire și judecată. În Locul Preasfânt se află Legea 

Sa, marea regulă a dreptății după care trebuie să fie măsurată întreaga 

omenire. Chivotul, care conține tablele Legii, este acoperit cu tronul 

harului, înaintea căruia Hristos mijlocește cu sângele Său în favoarea 

păcătosului. În felul acesta este reprezentată unirea dintre dreptate și 

milă în planul pentru răscumpărarea omului. Numai înțelepciunea 

infinită putea plănui această unire și numai puterea infinită o putea 

aduce la îndeplinire; este o unire care umple tot cerul de uimire și 

adorare. Heruvimii din sanctuarul pământesc, care priveau cu respect 

către tronul milei, reprezintă oastea cerească, ce urmărește cu interes 

lucrarea de mântuire. Aceasta este taina harului în care îngerii doresc 

să privească - pentru ca Dumnezeu să rămână drept în timp ce îl 

îndreptățește pe păcătosul pocăit și să reînnoiască legătura Sa cu 

neamul omenesc căzut; ca Hristos să Se coboare pentru a ridica 

mulțimi nenumărate din prăpastia distrugerii, pentru a le îmbrăca în 

hainele nepătate ale neprihănirii Sale și pentru a le uni cu îngerii care 

n-au căzut niciodată, ca să locuiască pentru veșnicie în prezența lui 

Dumnezeu.” -Tragedia Veacurilor, p. 415. 

 

* * * 
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Vă rugăm citiți Raportul Misionar al  

Departamentului de Colportaj al Conferinței Generale  

de la pagina 50. 
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Sabatul din 31 August 2019 

ÎMI PARE RĂU PENTRU PĂCATUL MEU 
 

“Să ne uităm la păcatele noastre și să începem să murmurăm și să 

zicem: ”Am greșit și nu pot veni la Dumnezeu cu nici un pic de 

încredere?” Nu zice Biblia: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este 

credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice 

nelegiuire?” 1 Ioan 1:9. Este un lucru foarte important ca noi să ne 

dăm seama de caracterul teribil al păcatului. Păcatul a fost cel care a 

făcut ca Hristos să sufere moartea umilitoare pe Calvar. Dar, în timp 

ce noi trebui să înțelegem că păcatul este un lucru teribil, totuși noi nu 

trebuie să ascultăm glasul vrăjmașului, care spune: „Ai păcătuit și nu 

ai niciun drept să pretinzi făgăduințele lui Dumnezeu.” „Ar trebui să-I 

spui vrăjmașului: „Stă scris: „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 

Mijlocitor, pe Isus Hristos Cel neprihănit.” 1 Ioan 2:1.'” -Înalta 

noastră chemare, p. 83. 

 

Sentimentele păcătosului 

1. Cum se simte o persoană care devine conștientă de păcatele 

sale împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor? Psalmul 38:2. Iov 

6:4, prima și ultima parte. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Are vreo însemnătate pentru noi exemplul prezentat în istoria 

copiilor lui Israel ? Vor fi influențați cei care pretind a crede adevărul 

să judece după sentimente umane așa cum a făcut Israel? Când robii 

lui Dumnezeu sunt chemați la datoria dezagreabilă de a corecta 

eroarea, cei asupra cărora Domnul nu a pus această povară să nu stea 

între păcătos și Dumnezeu. Dacă nu puteți vedea lucrurile în lumina 

în care au fost prezentate, păstrați-vă pacea; săgețile Celui 

Atotputernic cad acolo unde le-a îndreptat El." -Christ Triumphant, p. 

125. 
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"Cu evlavia personală și un comportament statornic al vieții 

noastre, cererile noastre stăruitoare, din suflet vor fi, prin Dumnezeu, 

ca niște săgeți ascuțite ale Celui Atotputernic pentru a străpunge inima 

împietrită de păcat, ca niște seceri ascuțite pentru a culege o recoltă 

prețioasă pentru hambar. Dacă colaborăm cu Hristos, toți vom avea de 

adus la Maestrul sufletelor snopi salvați prin mijlocirea noastră." -

Review and Herald, April 24, 1883. 

 
2. Cum și-a exprimat Psalmistul marea durere pentru păcatele și 

nelegiuirile sale? A putut purta povara lor? Psalmul 38:4. Ezra 

9:6. Psalmul 40:12. Matei 11:28. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 
"Toți sunt responsabili pentru faptele lor cât timp sunt în această 

lume în timpul de probă. Toți au puterea de a-și controla faptele, dacă 

vor. Dacă sunt slabi în curăția și puritatea gândurilor și a faptelor, ei 

pot primi ajutor de la Prietenul celor neajutorați. Isus cunoaște toate 

slăbiciunile naturii umane și dacă va fi rugat, va da putere pentru a 

depăși cele mai puternice ispite. Toți pot obține această putere dacă o 

caută cu umilință. 

"Isus dă tuturor celor împovărați și îngreunați de păcat o invitație 

binecuvântată de a veni la El, Prietenul păcătosului: "Veniți la Mine, 

toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu 

asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu 

inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este 

bun și sarcina Mea este ușoară.” Matei 11:28-30." -An Appeal to 

Mothers, pp. 31, 32. 

“Povara cea mare a sufletului tău să fie: ‘Este inima mea înnoită? 

Este sufletul meu schimbat? Sunt păcatele mele iertate prin credința 

în Hristos? Am fost eu născut din nou? Răspund eu invitației: „Veniți 

la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 

11:28)? Consideri tu toate lucrurile ca fiind o pierdere față de prețul 

nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus? Simți tu că ai datoria 

de a crede fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu?” -

(Manuscript 32, 1896) Solii Alese, vol. 2, p. 117. 
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Durere și mărturisire 

3. A încercat el să-și acopere sau să-și diminueze responsa-

bilitatea pentru acțiunile sale înaintea lui Dumnezeu? Cum s-a 

simțit față de păcatul său? Psalmul 38:18; 2 Corinteni 7:9,10. 

Psalmul 32:5. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Inima smerită nu va considera mărturisirea ca ceva înjositor 

pentru el. El nu va simți că mărturisirea este ceva rușinos, dacă el, în 

vreun fel, chiar până și în gând, a rănit pe fratele său ori a împiedicat 

lucrarea lui Dumnezeu prin El. 

„Păcatele pentru care nu ne-am pocăit nu sunt păcate iertate. Aceia 

care se consideră iertați de păcatele pentru care nu au simțit niciodată 

păcătoșenia lor și pentru care ei nu au simțit niciodată mustrări de 

conștiință, doar se înșală singuri… Puterea noastră stă în slăbiciunea 

conștiinței noastre… În neîncredere de sine noi strigăm la Dumnezeu 

pentru ajutor și lucrăm la salvarea noastră cu frică și cutremur. 

Îndepărtând orice încredere în brațul de carne, noi ne prindem cu 

fermitate de Isus…” -Înalta noastră chemare, p. 82. 
 

4. Cum este descrisă condiția spirituală și psihică a păcătosului? 

Cât de mult suferă cineva atunci când a păcătuit și nu există nici 

o modalitate umană de a face dreptate sau de a repara 

consecințele sale? Psalmul 38:3. Isaia 1:6. Psalmul 6:2. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“David deseori a triumfat în Dumnezeu și totuși a meditat mult 

asupra propriei sale nevrednicii și păcătoșenii. Conștiința lui nu era 

adormită sau moartă. ”Păcatul meu,” striga el, ”stă necurmat înaintea 

mea” (Psalmi 51:3). El nu s-a măgulit cu faptul că păcatul era ceva cu 

care el nu avea nimic de-a face și că aceasta nu trebuia să-l preocupe. 

Pe măsură ce el a văzut adâncimile înșelăciunii în inima sa, el… s-a 

rugat ca Dumnezeu.. să-l curețe de păcatele necunoscute.”  

“Nu suntem în siguranță când ne închidem ochii și ne împietrim 

conștiința ca să nu vedem și să ne dăm seama de păcatele noastre.” -

Înalta noastră chemare, p. 82. 
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5. Cât de largă, adâncă și întinsă este tristețea lui? Psalmul 38:6. 

Iov 30:28. Psalmul 35:14, a doua parte. 
 

“Căutați-L pe Dumnezeu cu toată inima. Veniți cu zel și, când veți 

simți sincer că fără ajutorul lui Dumnezeu veți pieri, când veți tânji 

după El, așa cum dorește cerbul izvoarele de apă, atunci Domnul vă 

va întări degrabă. Atunci pacea voastră va depăși orice înțelegere. 

Dacă așteptați mântuirea, trebuie să vă rugați. Luați-vă timp pentru 

aceasta. Nu fiți grăbiți și nepăsători în rugăciune. Implorați-L pe 

Dumnezeu să lucreze în voi o transformare completă, astfel ca roadele 

Duhului Sfânt să sălășluiască în voi și să puteți străluci ca niște lumini 

în lume. Nu fiți o piedică sau un blestem pentru cauza lui Dumnezeu. 

Puteți fi un ajutor, o binecuvântare. Vă spune Satana că nu vă puteți 

bucura pe deplin și liber de mântuire? Nu-l credeți.” -Maranata, p. 69. 

 

Fără îndreptățire de sine 

6. Cum poate încerca o persoană să se scuze sau să se justifice 

când își recunoaște vina? Doar cine poate ajuta în această situație 

teribilă? Psalmi 38:13-15; 39:7,8; 120:1; 118:5. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Dragă frate:.. Știu că ești adesea ispitit și încercat. Știu că Domnul 

nu te va lăsa să te lupți singur cu aceste ispite. Crede doar că Isus este 

ajutorul tău, un ajutor prezent în vremuri de restriște. Astăzi mi s-a 

părut că trebuie să te văd și să te rog să te uiți în sus, da, să privești 

prin ceață, printre nori, spre Soarele Dreptății. Nu trebuie să fii 

deprimat. Descurajările deprimante sunt cele care îți storc forța vieții. 

Trebuie să fii vesel chiar dacă ești dezamăgit de oameni. Isus înțelege; 

Isus este adevărat; Isus este Mântuitorul tău. Doar un pic de încercare, 

un moment de chin, apoi o greutate veșnică de slavă. 

"Cea mai profundă și cea mai adevărată filozofie a vieții și a 

credinței este de a ne aduce în cea mai intimă relație cu Dumnezeu. 

Dumnezeu te trece printr-o experiență, iar dacă nu te întristezi prea 

mult și nu te simți prea abătut, vei avea putere fizică. Dar tristețea și 

cearta și lipsa de încredere este ca o moarte vie pentru tine. Dar 

trebuie, în credință, să-ți încredințezi cazul tău lui Dumnezeu. 

Adevărul va triumfa și tu vei triumfa cu el.” -The Upward Look, 276. 
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7. La ce se poate aștepta din partea oamenilor, a prietenilor și a 

colegilor cel pocăit care a făcut un păcat grav? Doar cine poate da 

eliberarea de călcarea Legii? Psalmi 38:11; 31:11; 32:3-6. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

"Toate cuvintele de consolare pe care ți le pot da nu vor conta prea 

mult. Tu știi sursa puterii și mângâierii tale. Tu nu ești străin de Isus 

și de dragostea Lui. Ești printre mulți dintre cei a căror viață este un 

lung șir de conflicte dureroase, oboseală și dezamăgire. Speranța 

amânată a întristat inima, dar această lume este scena încercărilor, a 

durerii și a întristărilor noastre. Suntem aici pentru a trece încercarea 

lui Dumnezeu. Focul cuptorului va arde până ce zgura noastră va fi 

consumată și vom ieși ca aur curățat în cuptorul durerii. Dragul meu 

frate, gândește-te la providența misterioasă a Domnului care ți-a luat 

lumina ochilor tăi.” -This Day with God, p. 348. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“David a fost iertat de nelegiuirea lui deoarece el și-a umilit inima 

înaintea lui Dumnezeu în pocăință și mustrări de conștiință și a crezut 

că făgăduința lui Dumnezeu de a ierta se va împlini. El și-a mărturisit 

păcatul, s-a pocăit și a fost reconvertit. De bucuria asigurării iertării, 

el a exclamat: ”Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul 

acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea 

și în duhul căruia nu este viclenie!” Binecuvântarea vine datorită 

iertării; iertarea vine prin credința că păcatul, mărturisit și însoțit de 

pocăință, este purtat de marele Purtător de păcat. Astfel, de la Hristos 

vin toate binecuvântările noastre. Moartea Sa este un sacrificiu 

ispășitor pentru păcatele noastre. El este marele Mijloc prin care noi 

primim îndurarea și favoarea lui Dumnezeu.” -Înalta noastră 

chemare, p. 83. 

 

* * * 

 

Vă rugăm citiți Raportul Misionar al  

Departamentului de Colportaj al Conferinței Generale  

de la pagina următoare. 
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RAPORTUL MISIONAR AL DEPARTAMENTULUI  

DE COLPORTAJ AL CONFERINȚEI GENERALE 
 

A se citi în Sabatul din 31 August 2019 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată  

în Sabatul din 7 septembrie 2019. 
 

Evenimente importante au loc astăzi în lumea noastră. Totul este în 

agitație. Criminalitatea crește rapid. Inundațiile, foametea, cutremu-

rele, războaiele și molimele urmează una după alta într-o succesiune 

rapidă. Cu siguranță ne aflăm în pragul unor evenimente mari și 

solemne. Doar o clipă de timp ne rămâne să îndeplinim însărcinarea 

Domnului nostru de a predica Evanghelia fiecărei ființe. Avem 

asigurarea ajutorului Lui pentru îndeplinirea sarcinii noastre. 

"Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul 

mării de apele care-l acoperă.” Habacuc 2:14. În viziune, sora Ellen 

G. White a văzut slava Domnului grăbindu-se asemenea unor raze de 

lumină mergând în jurul lumii prin influența divină a lucrării de 

tipărire. Cum va străluci slava lui Dumnezeu? Cum vor fi distribuite 

publicațiile și lucrarea de colportaj în jurul lumii? 

Profetul spune: "Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine și 

slava Domnului răsare peste tine.” Isaia 60:1. Când Dumnezeu are o 

lucrare de făcut pe acest pământ, cheamă bărbați și femei în slujba 

Lui, iar slava Sa strălucește prin ei. "Când a văzut gloatele, I s-a făcut 

milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au 

păstor.” El a spus: "Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! 

Rugați, deci, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul 

Lui.” Matei 9:36. Ce scenă este înfățișată aici: copiii lui Dumnezeu 

împrăștiați ca oile fără păstor. Oamenii suferă astăzi. Mulți sunt 

bolnavi și descurajați, singuri și speriați. Trăiesc în sate și orașe și 

mulți sunt prinși în marile orașe. Un apel pentru lucrători se aude 

pentru a ajunge la ei. 

Marea nevoie a acestui timp este nevoia de colportori, care: 

• sunt consacrați. 

• sunt dispuși să facă lucrarea lui Dumnezeu. 

• vor duce literatură religioasă și de sănătate în fiecare casă. 

• vor împărtăși adevărul. 

• vor împărtăși lumina iubirii lui Isus în fiecare casă. 

• se vor angaja în lucrarea lui Dumnezeu. 
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• vor vinde cărți: Cărțile Domnului. 

Aceasta îi include pe toți membrii Bisericii care vor ieși în ciuda 

împrejurărilor dificile. Poate că tu ești unul dintre aceștia. 

Distribuirea de literatură este rânduită de cer. Ea nu poate, nu 

trebuie să continue să fie neglijată. "Tineri, tinere, sunteți chemați de 

Maestru să vă implicați în slujba Lui. Există foamete în țară după 

Evanghelia curată." -(Manuscript 113, 1901) Colporteur Ministry, 24.  

Pentru tine, ocazia este deschisă chiar acum să te implici în cel mai 

mare proiect al universului: ducerea ultimei avertizări a lui Dumnezeu 

unei lumi condamnate la judecată. 

Ai putea fi impresionat că Dumnezeu are un loc special pentru tine 

în slujba de colportaj. Cu toate acestea s-ar putea să te simți foarte 

nepotrivit. Fii atent la aceste cuvinte: "Domnul va da pricepere pentru 

lucrare oricărui bărbat sau femei care va conlucra cu puterea divină. 

Tot ce se cere, ca talent, curaj, stăruință, credință și tact va veni atunci 

când ei îmbracă armura. O mare lucrare trebuie făcută în lumea 

noastră, și uneltele omenești vor răspunde cu siguranță la cerere. 

Lumea trebuie să audă avertizarea.” -T6, p. 333. 

Rugăciunile și sprijinul tău financiar sunt cerute pentru Colecta 

Specială a Școlii de Sabat ce urmează să fie adunată săptămâna 

viitoare pentru Departamentul de Colportaj al Conferinței Generale. 

Darurile voastre vor fi de mare ajutor în instruirea tinerilor pentru a 

deveni colaboratori de succes, precum și pentru a plăti cheltuielile de 

călătorie în diferite țări pentru seminare de Colportaj. "Sunt multe de 

făcut pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Mi s-a spus că lucrarea 

de Colportaj va trebui să fie reînsuflețită și că va trebui continuată cu 

un succes din ce în ce mai mare. Aceasta este lucrarea Domnului și o 

binecuvântare va însoți pe cei care se angajează în ea cu seriozitate și 

sârguință." - Colporteur Ministry, pp. 17, 18. 

Mărturia lui Isus spune: "Inimile noastre trebuie să fie pline de 

altruism înainte de a putea intra în cetatea lui Dumnezeu. Oamenii lui 

Dumnezeu ar trebui să-și aducă darurile lor cu mult mai multă 

abundență și cu mult mai multă veselie." - Review and Herald, 

November 26, 1901. 

Vă dorim binecuvântarea bogată a Domnului! Fie ca El să-i 

binecuvânteze pe toți conducătorii de colportaj, colportorii, tinerii și 

credincioșii! 
 

Joel N. Barnedo, Departamentul de Colportaj - Conferința Generală 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru  

Departamentul de Colportaj al Conferinței Generale 

Dumnezeu să vă binecuvânteze darurile generoase! 

 

10 
Sabatul din 7 Septembrie 2019 

ÎMI PLACE LEGEA TA 
 

“Prin nașterea din nou, inima este adusă în armonie cu Dumnezeu 

și este pusă în acord și cu Legea Sa. Când această schimbare 

categorică a luat loc în cel păcătos, el a trecut din moarte la viață, de 

la păcat la sfințenie; de la călcarea ei și răzvrătire, la ascultare și la 

credincioșie. Viața veche de înstrăinare de Dumnezeu a luat sfârșit și 

viața nouă de împăcare, de credință și iubire a început. Atunci, 

“dreptatea Legii” va fi “împlinită în noi, care nu mai umblăm după 

îndemnurile cărnii, ci după îndemnurile duhului” (Romani 8:4). Iar 

glasul sufletului va fi: “Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă 

gândesc la ea” (Psalmii 119:97).” -Tragedia Veacurilor, p. 468. 

 

Durere pentru încălcarea Legii Sfinte a lui Dumnezeu 

1. Ce tristețe l-a cuprins pe Psalmist când a fost martor la 

nerespectarea Legii lui Dumnezeu? Ce a cerut lui Dumnezeu să 

facă? Psalmul 119:136, 126, 139. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Acum putem să ne rugăm asemenea lui David: “Este timpul să 

lucrezi Doamne: căci ei au călcat legea Ta”. Oamenii s-au adâncit în 

neascultarea față de Legea lui Dumnezeu, până când au atins punctul 

unei indiferențe fără precedent. Ei se complac în neascultare și se 

apropie în grabă de limita răbdării și iubirii lui Dumnezeu, iar 

Dumnezeu va interveni în mod sigur. El își va apăra onoarea și va 

învinge nelegiuirea. Oare, poporul care respectă poruncile lui 

Dumnezeu va fi copleșit de nelegiuirea ce predomină? Oare, disprețul 

universal manifestat față de Legea lui Dumnezeu, îl va ispiti să acorde 

o importanță mai mică Legii care este temelia guvernării cerului și 

pământului? Nu. Biserica Sa va prețui, va sfinți și va respecta Legea 

lui Dumnezeu cu atât mai mult, cu cât disprețul oamenilor față de ea 
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este mai mare. Ea poate rosti asemenea lui David: “Au călcat legea 

Ta. Dar eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul; da, mai mult 

decât aurul curat. Toate poruncile Tale sunt drepte și urăsc orice cale 

rea.” Psalm 119:126-128.” - Ministers and Gospel Workers, p. 21. 

 

2. Care a fost atitudinea psalmistului față de Legea Domnului, în 

contrast cu mulți din zilele noastre care o consideră un jug 

insuportabil? Psalm 119:24, 47, 92, 113, 163. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Credința nu este numai o încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, ci 

și o supunere sub voința Lui; acolo unde inima este predată Lui, 

sentimentele îndreptate spre El, acolo e credință – credință care 

lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Prin această credință, inima 

este reînnoită după chipul lui Dumnezeu. Iar inima care în starea ei 

nerenăscută nu e supusă Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se 

supună, acum se desfată în învățăturile sfinte, exclamând împreună cu 

psalmistul: ”Cât de mult iubesc Legea Ta, toată ziua mă gândesc la 

ea.” Psalmi 119:97. Iar dreptatea Legii, este împlinită în cei care nu 

trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile 

Duhului” Romani 8:1.” -Credința prin care trăiesc, p. 90. 

“Unii nu au dragostea lui Dumnezeu în inimă ca să le înmoaie, 

modeleze și înnobileze viața. Psalmistul declară despre omul cel bun: 

‚își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la 

Legea Lui!’ Referindu-se la propria sa experiență, declară: ‚cât de 

mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.’ ‚O iau înaintea 

străjilor de noapte, și deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la 

Cuvântul Tău.’ Psalmii 1:2; 119:97, 148.” -Gospel Workers (1892), p. 

27. 

 

Legea este Adevăr și Dreptate 

3. Ce trăsături remarcabile pot fi văzute în Legea Domnului? Ce 

efecte pozitive are asupra persoanei umile care este dispusă să 

învețe și să urmeze calea divină? Psalmi 111:7,8; 119:142; 19:7,8; 

119:96, 18. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
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“Caracterul lui Dumnezeu este neprihănirea și adevărul, și aceasta 

este și natura Legii Sale. Psalmistul spune: “Legea Ta este adevărul ... 

toate poruncile Tale sunt drepte” (Psalmii 119:142,172). Iar apostolul 

Pavel declară: “Legea este sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și 

bună” (Romani 7:12). O astfel de Lege, fiind expresia minții și a 

voinței lui Dumnezeu, trebuie să dureze tot atât cât și Autorul ei.” -

Tragedia Veacurilor, p. 467. 

“Psalmistul spune: Legea Ta este adevărul. Prin Cuvântul și Duhul 

lui Dumnezeu, oamenilor li se deschid marile principii ale neprihănirii 

cuprinse în Legea Sa. Și pentru că Legea este sfântă, dreaptă și bună, 

o transcriere a perfecțiunii divine, reiese de aici că un caracter format 

prin ascultare de Lege va fi sfânt. Hristos este un exemplu desăvârșit 

de astfel de caracter. El spune: Eu am păzit poruncile Tatălui Meu. 

Totdeauna fac ce-I este plăcut (Ioan 15:10; 8:29). Urmașii lui Hristos 

trebuie să devină ca El: prin harul lui Dumnezeu să-și formeze 

caractere în armonie cu principiile Legii Sale sfinte. Aceasta este 

sfințirea biblică.” -Maranata, p. 231. 
 

4. Pentru psalmist, sunt învățăturile preceptelor divine ceva ce se 

practică ocazional sau o cale constantă și perseverentă? Cum? 

Psalmul 119:27, 32, 35. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Cele zece porunci sfinte, rostite de Hristos pe muntele Sinai… au 

făcut de cunoscut lumii faptul că El a avut putere asupra întregii 

moșteniri omenești. Acea Lege a celor zece porunci, a celei mai mari 

iubiri care poate fi arătată omului este vocea lui Dumnezeu din ceruri 

vorbind sufletului în făgăduință: ”Fă aceasta și nu vei ajunge sub 

stăpânirea și controlul lui satana. ”Nu există nimic rău în Lege, deși 

poate părea astfel. Aceasta sună: ”Fă și trăiește”. 

„Dumnezeu din cer a pus o binecuvântare peste acei care țin 

poruncile Lui Dumnezeu. Vom sta ca și popor deosebit al lui 

Dumnezeu sau vom călca în picioare Legea Lui Dumnezeu și nu vom 

zice că e obligatorie? Dumnezeu Însuși ar fi putut să o desființeze... 

„Noi câștigăm putere umblând în lumină ca să putem avea energie 

de a umbla pe calea poruncilor lui Dumnezeu. Putem dobândi o 

creștere a puterii, la fiecare pas înaintând spre cer.” -Credința prin 

care trăiesc, p. 95. 
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Binecuvântări pentru cei care umblă în Legea Domnului 

5. Cum i-a descris psalmistul pe cei care umblă în Legea divină 

din toată inima? Psalmi 119:1,2; 128:1. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Adesea era întrebat: De ce ții să fii așa deosebit de noi toți? Stă 

scris, spunea El: “Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă 

întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de cei ce păzesc poruncile 

Lui, care-L caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nici o 

nelegiuire și umblă în căile Lui!” (Psalmii 119:1-3.)” -HLL, p. 89. 

"Dumnezeu declară: „Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi 

scrie în inimile lor.” Rugăciunea lui David exprimă aceeași asigurare 

prețioasă: "Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă 

întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de cei ce păzesc poruncile 

Lui, care-L caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire 

și umblă în căile Lui! Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu 

sfințenie... Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor 

Tale! Te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății 

Tale... Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după 

Cuvântul Tău. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de 

la poruncile Tale.” Psalmii 119:1-10." -The Paulson Collection of 

Ellen G. White Letters, p 4. 

 

6. Ce valoare a văzut în poruncile sfinte? Care a fost interesul său 

profund și dorința sa cea mare? Psalm 119:40, 72, 97, 34, 35, 60. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Cuvintele psalmistului: “Mai mult prețuiește pentru mine legea 

gurii Tale decât o mie de lucruri de aur și de argint” (Psalmii 119:72) 

declară un lucru care este adevărat dintr-un punct de vedere, care nu 

are de-a face cu religia. Ele afirmă un adevăr absolut… Chiar și în 

această eră a pasiunii după bani,… este încă larg acceptat că, … 

integritatea de caracter, sârguința, cumpătarea, puritatea și calitatea de 

a fi econom constituie un capital mai bun decât orice sumă de bani, 

fără nimic altceva.” -Educația, p. 137. 

“Credința nu este numai o încredere în Cuvântul lui Dumnezeu ci 

și o supunere voinței Lui; acolo unde inima este predată Lui, 

sentimentele îndreptate spre El, acolo e credință – credință care 
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lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Prin această credință, inima 

este reînnoită după chipul lui Dumnezeu. Iar inima care în starea ei 

nerenăscută nu e supusă Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se 

supună, acum se desfată în învățăturile sfinte, exclamând împreuna cu 

psalmistul; ”Cât de mult iubesc Legea Ta, toată ziua mă gândesc la ea 

Psalmii 119:97. Iar neprihănirea legii este împlinită în noi, cei ‘care 

nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile 

Duhului.' Romani 8:1.” -Credința prin care trăiesc, p. 90. 

 

Speranță pentru mântuire numai prin har 

7. Deși a iubit Legea din toată inima și s-a bucurat de respectarea 

ei, cum și-a văzut propria capacitate de a i se supune? Care a fost 

singura lui Sursă de speranță pentru îndeplinirea cerințelor sale? 

Psalmi 84:11; 109:26; 119:41; 69:16; 119:29. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Tot cerul este interesat de mântuirea noastră.” -Divina vindecare, 

p. 253. 

“Gândurile Sale sunt gânduri de milă, de iubire și duioasă împreună 

simțire. El spune: “Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să 

se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de 

el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând”. “Eu îți șterg 

fărădelegile ca un nor și păcatele ca o ceață”. (Isaia 55:7; 44:22.)” -

Calea către Hristos, p. 53. 

“Cei care se încred întru totul în neprihănirea Domnului Hristos, 

privind la El cu o credință vie, cunosc Duhul lui Hristos și sunt 

cunoscuți de Hristos. Credința simplă îl face în stare pe cel credincios 

să se recunoască pe sine ca fiind mort cu adevărat față de păcat și viu 

pentru Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Noi suntem 

mântuiți prin har, prin credință și mântuirea nu vine de la noi înșine, 

ci este darul lui Dumnezeu.” -Credința și Faptele, p. 91. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Prin urmare, cum suntem noi mântuiți? “După cum Moise a înălțat 

șarpele în pustie”, tot așa a fost înălțat și Fiul omului și toți aceia care 

au fost înșelați și mușcați de șarpe pot să privească și să trăiască. “Iată 

Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” (Ioan 1:29.) Lumina 

care pornește de la cruce descoperă iubirea lui Dumnezeu. Iubirea Lui 
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ne atrage către Sine. Dacă nu ne împotrivim acestei atracții, vom fi 

conduși la piciorul crucii, plini de pocăință pentru păcatele care L-au 

răstignit pe Mântuitorul. După aceea, Duhul lui Dumnezeu produce 

prin credință o nouă viață în suflet. Gândurile și dorințele sunt aduse 

în ascultare de voința lui Hristos. Inima și mintea sunt create din nou, 

după chipul Aceluia care lucrează în noi ca să-și supună totul. Apoi se 

scrie Legea lui Dumnezeu în minte și inimă și putem zice împreună 

cu Hristos: “Îmi place să fac voia Ta, Dumnezeule.” (Psalmii 40:8.)” 

-HLL, pp. 175, 176. 

„Mirosul de tămâie, înălțându-se cu rugăciunile lui Israel, 

reprezintă meritele și mijlocirea lui Hristos, neprihănirea lui 

desăvârșită, care prin credință e atribuită poporului Său și este singurul 

care poate face ca închinarea ființelor păcătoase să fie primită de 

Dumnezeu. Înaintea perdelei Sfintei Sfintelor, era un altar de mijlocire 

continuă, iar înaintea Sfintei un altar pentru ispășire continuă. 

Dumnezeu trebuia să fie apropiat prin sânge și prin tămâie,– simboluri 

indicând spre Marele Mijlocitor prin care păcătoșii se pot apropia de 

Iehova, și Singurul prin care harul și Mântuirea pot fi asigurate pentru 

sufletul pocăit, credincios.” -Credința prin care trăiesc, p. 197. 

 

* * * 

 

 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru  

Departamentul de Colportaj al Conferinței Generale 
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11 
Sabatul din 14 Septembrie 2019 

CURAT ȘI ALB CA ZĂPADA 

 
"Ceea ce îți trebuie însă este pacea: iertarea, pacea și iubirea cerului 

în suflet. Banii nu o pot cumpăra, mintea nu o poate procura, iar 

înțelepciunea nu poate ajunge până la ea; prin propriile tale eforturi nu 

vei putea niciodată nădăjdui s-o obții. Dar Dumnezeu ți-o oferă în dar: 

„fără bani și fără plată!" Isaia 55:1. Depinde numai de tine dacă vei 

dori să întinzi doar mâna și s-o prinzi. Domnul spune: “De vor fi 

păcatele voastre cum e cârmâzul se vor face albe ca zăpada; de vor fi 

roșii ca purpura, se vor face ca lâna.” (Isaia 1,18.) “Vă voi da o inimă 

nouă, și voi pune în voi un duh nou.” (Ezechiel 36:26.)." -A Call to 

Stand Apart, p. 29. 

 
Ca o haină mânjită 

1. Ce iese în evidență în natura umană? Cu ce compară Sfânta 

Scriptură natura umană a omului? Isaia 64:6. Iov 15:14. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Haina albă a nevinovăției a fost îmbrăcată de primii noștri părinți 

când au fost așezați de Dumnezeu în Edenul sfânt... Dar, odată cu 

intrarea păcatului, ei au rupt legătura cu Dumnezeu, iar lumina care-i 

înconjura s-a depărtat de la ei... Omul nu poate inventa nimic care să 

ia locul veșmântului de nevinovăție pierdut. Numai haina pe care 

Domnul Hristos Însuși a asigurat-o ne poate face corespunzători 

pentru a apărea înaintea lui Dumnezeu. Hristos va așeza aceasta haină, 

propria-I neprihănire, asupra fiecărui suflet care se pocăiește și crede... 

Ea este țesută în războiul cerului și nu are în ea nici un fir de invenție 

omenească. Domnul Hristos, în natura Lui omenească, a dezvoltat un 

caracter desăvârșit, pe care Se oferă să-l împărtășească cu noi. Toată 

neprihănirea noastră este asemenea unor cârpe murdare. Isaia 64:6. 

Tot ceea ce putem face noi singuri este pângărit de păcat. Dar Fiul lui 

Dumnezeu S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat. 1 Ioan 

3:5” -Maranata, p. 78. 
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2. Cum este posibil ca noi, fiind necurați prin natura noastră, să 

ne schimbăm singuri această natură? În plus, cum putem da 

naștere unor copii neprihăniți? Ieremia 13:23. Iov 25:4; 14:4. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Dacă îți vezi păcătoșenia, nu aștepta ca tu însuți să te faci mai bun. 

Cât de mulți sunt acei care cred că nu sunt suficient de buni pentru a 

veni la Hristos. Te aștepți să devii mai bun prin propriile tale 

eforturi?... Pentru noi, ajutor există numai la Dumnezeu. Nu trebuie să 

așteptăm convingeri mai puternice, ocazii mai bune sau caractere mai 

evlavioase. Nu putem face nimic pentru noi înșine. Noi trebuie să 

venim la Hristos așa cum suntem. 

„Predă-te lui Hristos, fără întârziere; numai El, prin puterea harului 

Său, poate aduce într-o stare de sănătate puterile tale morale și 

intelectuale.” -Credința prin care trăiesc, p. 133. 

 

Dorința profundă a sufletului pocăit 

3. Care este dorința profundă și rugăciunea sufletului sincer care 

își recunoaște natura păcătoasă și îi pare rău pentru comporta-

mentul său indecent? Psalmul 51:2,7,10. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Nu asculta șoaptele vrăjmașului de a sta departe de Hristos până 

când te vei face mai bun; până când vei fi destul de bun ca să vii la 

Dumnezeu. Dacă vei aștepta până atunci, nu vei veni niciodată. Când 

Satana îți arată veșmintele murdare, repetă făgăduința Mântuitorului: 

“Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară”. (Ioan 6:37.) Spune 

vrăjmașului că sângele lui Hristos te curăță de orice păcat. Fă din 

rugăciunea lui David rugăciunea ta: “Curăță-mă cu isop și voi fi curat: 

spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada”. (Psalmii 51:7.)” -Profeți și 

Regi, p. 320. 

“Isopul folosit pentru stropirea sângelui era un simbol al curățirii, 

fiind astfel folosit la curățirea leprei și a acelora care se întinau prin 

atingerea cu cei morți. În rugăciunea psalmistului se poate vedea, de 

asemenea, însemnătatea lui: “Curăță-mă cu isop, și voi fi curat. 

Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada”. (Psalmii 51:7.)” -Patriarhi 

și Profeți, p. 277. 
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4. Pe de altă parte, ce simte Domnul pentru omul căzut? Ce vrea 

să facă cu fărădelegea omului? Isaia 43:25; 41:14. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“La Dumnezeu, este iertare, este acceptare deplină și fără plată, 

prin meritele lui Isus, Domnul nostru răstignit și înviat. Isaia L-a auzit 

pe Domnul spunând despre cei aleși ai săi: “Eu, Eu îți șterg 

fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele 

tale. Adu-Mi aminte, să ne judecăm împreună, vorbește tu însuți, ca 

să-ți scoți dreptatea”. “Și vei ști astfel că Eu sunt Domnul, Mântuitorul 

tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov”. (Isaia 43:25, 26; 

60:16.)” -Profeți și Regi, p. 723. 

"În momentul în care înțelegeți promisiunile lui Dumnezeu prin 

credință și spuneți: 'Eu sunt oaia pierdută pe care Isus a venit să o 

salveze,' o nouă viață va intra în posesia voastră și veți primi putere să 

rezistați ispitei. Dar credința de a înțelege promisiunile nu vine prin 

sentimente. „Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin 

Cuvântul lui Hristos.” Romani 10:17. Nu trebuie să căutați să aibă loc 

o schimbare majoră; nu trebuie să așteptați să simțiți o emoție 

minunată." -In Heavenly Places, p. 116. 

 

5. La ce invită Domnul pe toată lumea să facă, fiind pe deplin 

conștient de situația omului? Ce speranță de iertare există dacă 

păcatele cuiva sunt "roșii ca purpura"? Isaia 1:18; 43:4. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Domnul Hristos S-a descoperit ca Mântuitor al oamenilor. 

Oamenii nu trebuia să se încreadă în faptele lor, în propria lor 

neprihănire sau în ei înșiși în nici un fel, ci în Mielul lui Dumnezeu 

care ridică păcatele lumii. În El a fost descoperit Cel care mijlocește 

la Tatăl. Prin El a fost dată invitația: “Veniți totuși să ne judecăm, zice 

Domnul: de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe 

ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.” Această 

invitație răsună de-a lungul vremii până la noi, cei de astăzi. Fie ca 

mândria, prețuirea de sine sau autoîndreptățirea să nu rețină pe nimeni 

de a-și mărturisi păcatele, pentru a se putea îndeplini această 

făgăduință: “Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le 

mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare”. (Proverbele 28:13.) Nu 
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ascundeți nimic de Dumnezeu și nu neglijați mărturisirea greșelilor 

voastre fraților voștri, când acestea au o legătură cu ei.” -

Fundamentals of Christian Education, p. 239. 

 

Răscumpărat nu cu lucruri pieritoare 

6. Cum a fost posibil ca Mântuitorul să aducă salvarea omului? 

Prin ce suferință și sacrificiu a trecut ca să ierte păcatele omului 

și să-i vindece rănile? Isaia 53:5. 1 Petru 1:18,19. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Ce subiect de meditație este jertfa pe care Domnul Isus o face 

pentru păcătoșii pierduți! “Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, 

zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut 

peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.” Cum vom aprecia 

binecuvântările care au fost puse astfel la dispoziția noastră? Putea 

oare Domnul Hristos să sufere mai mult? Putea El oare să ne asigure 

binecuvântări mai abundente? Nu se va topi până și cea mai împietrită 

inimă, atunci când ne amintim că de dragul nostru El a părăsit fericirea 

și slava cerului și a îndurat sărăcia și rușinea, cruzimea suferinței și o 

moarte teribilă? Dacă El nu ne-ar fi deschis, prin moartea și învierea 

Sa, ușa speranței, n-am fi cunoscut nimic altceva decât groaza 

întunericului și mizeria disperării. În starea noastră prezentă, așa 

favorizați și binecuvântați cum suntem, nu ne putem da seama din ce 

adâncuri am fost scăpați. Noi nu putem măsura cu cât mai profunde ar 

fi fost suferințele noastre, cu cât mai mari ar fi fost durerile noastre, 

dacă Domnul Hristos nu ne-ar fi cuprins cu brațul omenesc al 

simpatiei și iubirii Sale și nu ne-ar fi ridicat.” -T5, p. 316. 

 

7. După ce a șters toate fărădelegile omului în Isus Hristos, ce 

oferă Domnul tuturor celor care doresc să-L urmeze? Isaia 44:22; 

46:13; 51:5. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Hristos murind pe crucea de pe Calvar îi atrage atenția. De ce a 

murit Hristos? Pentru că era singura modalitate pentru om să fie 

mântuit… El a luat asupra Sa păcatele noastre ca să poată atribui 

neprihănirea Sa tuturor celor ce cred în El… Bunătatea și dragostea 

lui Dumnezeu îl conduc pe păcătos la pocăință față de Dumnezeu și 
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credință față de Domnul nostru Isus Hristos. Păcătosul deșteptat… 

este îndreptat spre Legea pe care el a încălcat-o. Îl îndeamnă la 

pocăință, totuși, Legea nu are calitatea salvatoare de a ierta încălcarea 

Legii și cazul său pare lipsit de speranță. Dar Legea îl atrage la Hristos. 

Oricât de grave sunt păcatele călcării de Lege, sângele lui Isus Hristos 

îl poate curăța de orice păcat…” -Înalta noastră chemare, p. 141. 

 

Pentru studiu suplimentar 

"Viața evlavioasă a creștinului și vorbirea sa sfântă sunt o mărturie 

zilnică împotriva păcatului și a păcătoșilor. Dar trebuie să-l prezinte 

pe Hristos, nu pe sine. Hristos este marele remediu pentru păcat. 

Mântuitorul nostru plin de milă ne-a oferit ajutorul de care avem 

nevoie. El așteaptă să-și atribuie neprihănirea Sa celor care se pocăiesc 

sincer și să aprindă în inima lor o dragoste divină pe care doar 

Milostivul nostru Mântuitor o poate inspira. Atunci, noi care 

pretindem a fi martorii Săi pe pământ, ambasadorii din curțile cerești, 

să-L preamărim pe Cel pe care-L reprezentăm, fiind credincioși 

încrederii noastre ca purtători ai luminii lumii.” Our Father Cares, 

314 

 

* * * 
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12 
Sabatul din 21 Septembrie 2019 

EL V-A ÎNDREPTĂȚI PE MULȚI 
 

“Harul lui Hristos și Legea lui Dumnezeu sunt inseparabile. În Isus, 

mila și adevărul se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Viața și 

caracterul Său nu numai că descoperă caracterul lui Dumnezeu, ci și 

posibilitățile omului. El a fost reprezentantul lui Dumnezeu și 

exemplul desăvârșit pentru oameni… Prin cruce, păcătosul a fost scos 

din fortăreața păcatului, din confederația răului și, de fiecare dată când 

se apropie de cruce, inima lui este sensibilizată și el strigă cu pocăință: 

„Păcatele mele L-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu.” El își lasă 

păcatele la cruce, iar caracterul lui este transformat prin harul lui 

Hristos. Mântuitorul îl ridică pe cel păcătos din țărână și îl așază sub 

călăuzirea Duhului Sfânt. Când privește la Mântuitorul, păcătosul 

găsește speranță, siguranță și bucurie. Credința se bazează pe 

dragostea lui Hristos. Credința lucrează din dragoste și curăță 

sufletul.” -Solii Alese, vol. 1, p. 349. 

 

El v-a crește ca o plantă firavă 

1. Prin ce comparație frumoasă descriu scrierile profetice venirea 

și creșterea Servului Domnului? Să ne gândim serios la cum 

estimăm valoarea Lui. Isaia 52:13, prima parte; 53:2,3. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

"De-a lungul copilăriei și tinereții Sale, El (Hristos) a descoperit 

perfecțiunea caracterului care i-au marcat viața de mai târziu. El 

creștea în înțelepciune și cunoaștere. Când a văzut animalele de jertfe, 

Duhul Sfânt L-a învățat că viața Lui urma să fie jertfită pentru viața 

lumii. El a crescut ca lăstar, nu în orașe mari și zgomotoase pline de 

confuzie și ceartă, ci în văile izolate printre dealuri. El a fost păzit din 

primii Săi ani de îngeri cerești, totuși viața Lui a fost o luptă lungă 

împotriva puterilor întunericului. Agenți satanici întovărășiți cu 

instrumente umane Îi făceau viața plină de ispite și încercări. Prin 

intermediul agenților supranaturali, cuvintele Sale, care erau viața și 

salvarea tuturor celor care le primeau și le puneau în practică, au fost 

pervertite și interpretate greșit.” -Signs of the Times, August 6, 1896. 
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2. Ce fel de tristețe și durere a purtat El? Pentru fărădelegile și 

nelegiuirile cui a fost rănit El? Isaia 53:4,5. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 
“În timp ce, ca membru al familiei omenești, era muritor, ca 

Dumnezeu, El era izvorul vieții pentru oameni. El S-ar fi putut 

împotrivi atacurilor morții și ar fi putut să refuze să intre sub 

stăpânirea ei, dar El și-a dat viața de bunăvoie, pentru ca să poată 

aduce viața și nemurirea la lumină. El a purtat păcatul lumii, a suferit 

blestemul lui, și-a dat viața ca jertfă pentru ca oamenii să nu moară 

veșnic. “El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat 

asupra Lui.” (Isaia 53:4).” -HLL, p. 484. 

“Prin venirea Sa în forma umană, prin supunerea Sa Legii, prin 

descoperirea că El a purtat bolile, tristețile și vina oamenilor Hristos 

nu a devenit un păcătos. El a fost curat și nepătat de orice boală. Nicio 

pată de păcat nu s-a găsit asupra Lui…. El a stat înaintea lumii ca 

Mielul fără vină al lui Dumnezeu. Când omenirea în suferință Îl 

îmbulzea, El, care era omul perfect sănătos, era ca Unul care suferea 

împreună cu ei. Acesta era important, ca El să-Și poată exprima 

dragostea Sa perfectă în numele umanității….” -That I May Know 

Him, p. 67. 

 
Toți s-au rătăcit 

3. Ce cale urmează fiecare persoană înainte de a fi convertită? Ce 

imagine oferă Scrierile Sfinte fiecărei persoane la problema 

spirituală profundă și soluția ei divină? Isaia 53:6; 1 Petru 2:25. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 
“Atunci când nu a mai existat nici o speranță pentru Adam și Eva, 

ca urmare a călcării de lege și a păcatului, când dreptatea cerea 

moartea păcătosului, Domnul Hristos S-a oferit pe Sine Însuși ca jertfă 

pentru păcatul lumii. Lumea se afla sub condamnare. Domnul Hristos 

a devenit înlocuitorul și siguranța omului. El avea să-și dea viața 

pentru lume, care este considerată a fi oaia pierdută care s-a rătăcit de 

turmă, socotită vinovată și neajutorată. “Și dragostea stă nu în faptul 

că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a 

trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre”. (1 Ioan 
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4:10.) Fiecare fiu și fiică a lui Dumnezeu, dacă Îl au pe Mântuitorul în 

inima lor, vor fi și ei ca Isus. Orice suflet care nu L-a primit pe 

Mântuitorul va da pe față un caracter care nu seamănă cu cel al 

Mântuitorului. Dragostea nu este nutrită și nici nu este pusă în 

practică. “Înălțați-L pe El, Mântuitorul nostru cel înviat”, în cuvinte, 

în discuțiile pe care le aveți, în felul în care procedați cu cei care au 

greșit.” -Fundamentals of Christian Education, pp. 283, 284. 

 

4. Ce a făcut Fiul lui Dumnezeu când a fost dus la răstignire? Cât 

de mari au fost suferințele Lui pentru a plăti păcatele noastre? 

Isaia 53:7,8. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

"Crucea Calvarului ne atenționează cu putere, dându-ne un motiv 

pentru a-l iubi pe Salvatorul nostru și pentru care ar trebui să-L facem 

Cel dintâi, Cel din urmă și Cel mai bun în toate. Ar trebui să ne 

ocupăm locul nostru în pocăință umilă la poalele Crucii. Aici, în timp 

ce-L privim pe Salvatorul nostru în agonie, pe Fiul lui Dumnezeu 

murind, pe Cel drept pentru cei nedrepți, putem învăța lecțiile 

blândeții și smereniei minții. Iată-l pe Cel care, cu un singur cuvânt, 

ar fi putut chema legiuni de îngeri în ajutorul Său, fiind subiectul 

glumelor și batjocurilor, a ocărilor și urii. El, S-a dat pe Sine Însuși 

jertfă pentru păcat. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; 

când a fost acuzat pe nedrept, nu Și-a deschis gura. El S-a rugat pe 

Cruce pentru ucigașii Săi. El a murit pentru ei și plătește un preț infinit 

pentru fiecare dintre ei. El a purtat pedeapsa păcatelor omului fără nici 

un murmur. Și această victimă care nu se tânguie este Fiul lui 

Dumnezeu.” -Lift Him up, p. 233. 

 

5. În timp ce noi toți am păcătuit, ce putem spune despre El și 

suferințele Lui? Pentru ce motiv s-a jertfit? Isaia 53:9,10. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Cât de mult a iubit Dumnezeu oamenii? Privește la Calvar. Nu vă 

apare caracterul odios al păcatului atunci când Îl priviți pe Isus pe 

cruce? Păcatul a fost cel care a adus moartea Fiului drag al lui 

Dumnezeu, iar păcatul este încălcarea legii. Profetul spune: „Domnul 

a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință Dar, după ce Își va da 



Lecţiunile Şcolii de Sabat 68 

viața ca jertfă pentru păcat. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel 

neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui 

Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.” Isaia 

53:10,11. Când păcătosul își dă seama că Hristos a murit pentru el, ca 

să-i atribuie neprihănirea Sa lui, el preamărește dragostea lui 

Dumnezeu în conceperea planului de mântuire." -Signs of the Times, 

February 27, 1893. 

 “Maiestatea cerului nu și-a plăcut Sieși. Orice a făcut era cu 

referire la mântuirea omului. Egoismul, sub toate formele lui, era 

mustrat în prezența Lui. El a luat asupra Sa natura noastră ca să poată 

suferi în locul nostru, făcând sufletul Său o jertfă pentru păcat.” -T4, 

p. 418. 

 

Robul cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia 

lui Dumnezeu 

6. Despre ce spun Scripturile că a fost mulțumit El? Cât de 

suficientă a fost jertfa Sa pentru a îndreptăți și răscumpăra omul 

și cum este posibil acest lucru? Isaia 53:11. Romani 5:19. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“A venit ceasul când Hristos Își ocupă poziția de drept și este 

preamărit mai presus de domnii și de puteri și de orice nume ce se 

poate da. Pentru bucuria care-I era pusă înainte - ca să aducă multe 

suflete la slavă - a suferit El crucea și a disprețuit rușinea. Și pe cât de 

neînțeles de mari au fost durerea și rușinea, cu mult mai mari sunt 

bucuria și slava. El privește asupra celor răscumpărați, înnoiți după 

chipul Său, toate inimile purtând pecetea desăvârșită a divinului, toate 

fețele reflectând asemănarea cu Împăratul lor. El vede în ei rezultatul 

muncii sufletului Său și este mulțumit. Apoi, cu un glas care mișcă 

mulțimile celor drepți și ale celor nelegiuiți, El declară: “Iată răsplata 

pentru sângele Meu. Pentru aceștia am suferit, pentru ei am murit, ca 

să locuiască înaintea Mea în veacurile veșnice”. Iar din gura celor 

îmbrăcați în haine albe din jurul tronului se înalță cântecul de laudă: 

“Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, 

bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!” (Apocalipsa 

5:12).” -Tragedia Veacurilor, p. 671. 
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7. Care a fost răsplata Lui pentru că Și-a dat viața pentru 

păcătoși? În plus față de renunțarea la viața Lui, ce altă mare 

lucrare a făcut Mielul lui Dumnezeu? Isaia 53:12. Romani 8:34. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“…privind crucea, omul să poată vedea și cunoaște pe Dumnezeu 

și pe Isus Hristos, pe care El L-a trimis. Privind pe Dumnezeu, noi 

privim pe Acela care Și-a dat sufletul la moarte. Privind crucea, 

vederea se extinde spre Dumnezeu și înțelegem ura Sa față de păcat. 

Dar, în timp ce noi privim în cruce ura lui Dumnezeu față de păcat, 

noi privim, de asemenea, dragostea Sa pentru păcătos, care este mai 

puternică decât moartea. Pentru lume, crucea este argumentul de 

necombătut că Dumnezeu este adevăr, lumină și dragoste.” -Înalta 

noastră chemare, p. 45. 

"În serviciul preoției iudaice, ni se reamintește fără încetare de 

sacrificiul și de mijlocirea lui Hristos. Toți cei care vin la Hristos 

astăzi trebuie să-și aducă aminte că meritul Lui este tămâia care se 

amestecă cu rugăciunile acelora care se pocăiesc de păcatele lor și 

primesc iertare, îndurare și har. Nevoia noastră de mijlocire a lui 

Hristos este continuă. Zi de zi, dimineața și seara, inima smerită are 

nevoie să ofere rugăciuni la care vor fi date răspunsuri de har, pace și 

bucurie." - (Manuscript 14, 1901) Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, vol. 6, p. 1078. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Când, ca o consecință a neascultării, pentru Adam și Eva era tăiată 

orice speranță, când dreptatea cerea moartea păcătosului, Hristos S-a 

dat pe Sine ca jertfă. “și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe 

Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său 

ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 4:10). “Noi 

rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; dar 

Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia 

53:6).” -Counsels to Parents, Teachers, and Students, pp. 268, 269. 

"De acum înainte nu mai ești al tău; ești cumpărat cu un preț. "Căci 

știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost 

răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăți de la 

părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și 

fără prihană." 1 Petru 1:18,19. Prin acest simplu act al credinței în 
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Dumnezeu, Duhul Sfânt a născut o nouă viață în inima ta. Ești ca un 

copil născut în familia lui Dumnezeu și El te iubește cum Îl iubește pe 

Fiul Său." -A Call to Stand Apart, p. 30. 

 

* * * 

 

13 
Sabatul din 28 Septembrie 2019 

ÎȚI VOI DA O INIMĂ NOUĂ 
 

“De fiecare dată când o persoană se convertește și învață să-L 

iubească pe Dumnezeu și să țină poruncile Lui, se împlinește 

făgăduința lui Dumnezeu: “Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi 

un duh nou.” (Ezechiel 36:26.) Schimbarea în inima omului și 

transformarea caracterului constituie o minune care descoperă un 

Mântuitor pururea viu, care lucrează pentru a mântui. O viață 

statornică în Hristos este o mare minune. În predicarea Cuvântului lui 

Dumnezeu, semnul care trebuie să se dea pe față acum și totdeauna 

este prezența Duhului Sfânt, care să facă din Cuvânt o putere de 

renaștere pentru aceia care îl aud. Aceasta este mărturia dată de 

Dumnezeu în fața lumii despre misiunea dumnezeiască a Fiului Său.” 

-HLL, p. 407. 

 

1. Ce promisiuni uimitoare a făcut Domnul poporului Său cu 

mulți ani în urmă? Ce curățire specială a fost promisă de atunci 

încoace? Ezechiel 36:24,25. Ieremia 33:8. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Domnul spune: “Recunoaște-ți numai nelegiuirea, recunoaște că 

ai fost necredincioasă Domnului, Dumnezeului tău.... Vă voi stropi cu 

apă curată, și veți fi fericiți; vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre 

și de toți idolii voștri”, 1 Ioan 1:9; Ieremia 3:13; Ezechiel 36:25. 

„Noi însă trebuie să avem o cunoaștere de noi înșine, o cunoaștere 

care să ducă la pocăință, mai înainte ca noi să putem găsi iertare și 

pace.” -Parabole, p. 158. 

"Dacă lumea trebuie să fie convinsă de păcatul călcării Legii lui 

Dumnezeu, aceasta trebuie să fie făcută de Duhul Sfânt care lucrează 
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prin instrumente umane. Biserica trebuie să se scuture acum de 

somnul ei de moarte; pentru că Domnul așteaptă să-și binecuvânteze 

poporul care va recunoaște binecuvântarea când va veni și să o 

răspândească în raze clare, puternice de lumină. "Vă voi stropi cu apă 

curată și veți fi curățiți... Ezechiel 36:25, 26.” -Ye Shall Receive 

Power, p. 340. 

 

O inimă nouă 

2. Ce știm despre inima umană în starea sa naturală? Cu toate 

acestea, ce promite Domnul? Ieremia 17:9. Matei 15:19. Ezechiel 

36:26. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Una dintre cele mai stăruitoare rugăciuni înregistrate în Cuvântul 

lui Dumnezeu este cea a lui David atunci când a stăruit: ‘Zidește în 

mine o inimă curată, Dumnezeule.' Psalmii 51:10. Răspunsul lui 

Dumnezeu la o astfel de rugăciune este: ‚Îți voi pune o inimă nouă’. 

Aceasta este o lucrare pe care nici un om mărginit nu o poate face. 

Bărbații și femeile trebuie să înceapă cu începutul, căutându-L pe 

Dumnezeu cu cea mai mare seriozitate pentru o experiență creștină 

adevărată. Ei trebuie să simtă puterea creativă a Duhului Sfânt. Ei 

trebuie să primească o inimă nouă, blândă și gingașă prin harul 

cerului. Spiritul egoist trebuie curățit din suflet. Ei trebuie să lucreze 

cu seriozitate și cu o inimă umilă, fiecare căutând pe Isus pentru 

călăuzire și încurajare. Atunci, clădirea, închegată bine, va deveni un 

templu sfânt în Domnul.” -Înalta noastră chemare, p. 159. 

 

3. În afară de o inimă nouă, ce promite Domnul să pună în 

poporul Său? Ce realizează prezența Duhului Sfânt într-o 

persoană care cere harul, mântuirea și o inimă ascultătoare? 

Ezechiel 36:27; 11:19,20. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Când cineva, care a fost stăpânit de o voință încăpățânată și 

rătăcită, este eliberat și se supune din toată inima atracției puterii lui 

Dumnezeu, se săvârșește o minune, ca atunci când cineva, care a fost 

într-o mare rătăcire, ajunge să înțeleagă adevărul moral. De fiecare 

dată când o persoană se convertește și învață să-L iubească pe 
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Dumnezeu și să țină poruncile Lui, se împlinește făgăduința lui 

Dumnezeu: “Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou.” 

(Ezechiel 36:26.) Schimbarea în inima omului și transformarea 

caracterului constituie o minune care descoperă un Mântuitor pururea 

viu, care lucrează pentru a mântui. O viață statornică în Hristos este o 

mare minune. În predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, semnul care 

trebuie să se dea pe față acum și totdeauna este prezența Duhului 

Sfânt, care să facă din Cuvânt o putere de renaștere pentru aceia care 

îl aud.” -HLL, p. 407. 

 

4. Ce alte promisiuni a dat Domnul poporului Său prin profetul 

Ieremia? De ce nu a fost mulțumit de rezultatele legământului pe 

care l-a făcut cu Israel la Muntele Sinai? Ieremia 31:31,32. Evrei 

8:9. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“‘Legământul cel nou' a fost întemeiat... pe promisiunea iertării 

păcatelor și a harului lui Dumnezeu într-o inimă renăscută și pe 

aducerea în armonie cu principiile Legii lui Dumnezeu. 

“Jertfa ispășitoare este deplină și îndeajuns. Acesta este Noul 

Legământ, pecetluit cu sângele Lui, care a fost vărsat pentru mulți, 

pentru iertarea păcatelor. Acest adevăr l-a rostit Hristos la Cina cea de 

taină. Pentru acei care îl beau în credință, în acest pahar există puterea 

făcătoare de pace și curățitoare a sufletului. Acesta este balsamul din 

Galaad, pe care Dumnezeu l-a dat pentru restabilirea sănătății și 

vigorii în sufletul lovit de păcat.” -Credința prin care trăiesc, pp. 78, 

301. 

 

Legea scrisă în inimă și minte 

5. Conform Noului Legământ, în loc să desființeze Legea, așa 

cum cred mulți, unde o va scrie Domnul? Ce înseamnă acest 

lucru? Ieremia 31:33. Evrei 8:10. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Când Legea lui Dumnezeu va fi scrisă în inimă, se va descoperi 

într-o viață pură și sfântă. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt scrieri 

moarte. Ele sunt duh și viață, aducând imaginația și chiar gândurile în 

supunere de voința lui Hristos. Inima în care sunt scrise va fi păstrată 
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cu toată grija; pentru că din ea ies izvoarele vieții. Toți cei care îl 

iubesc pe Isus și păzesc poruncile vor încerca să evite chiar și aparența 

răului; nu pentru că sunt constrânși să facă astfel, ci pentru că ei 

copiază un model curat și se tem de tot ceea ce este contrar legii scrise 

în inimile lor. Ei nu vor fi înfumurați, ci își vor pune încrederea în 

Dumnezeu, Singurul care îi poate ține departe de păcat și necurăție. 

Atmosfera din jurul lor este curată; ei nu-și vor mânji sufletele lor sau 

ale altora. Plăcerea lor este să facă dreptate, să iubească mila și să 

umble smeriți cu Dumnezeu.” -This Day with God, p. 146. 

 

6. Ce cunoștințe deosebite primește cel care are Duhul Sfânt în el 

și legea divină scrisă în inima și mintea lui? Ieremia 31:34. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Binecuvântările noului legământ se bazează doar pe milă în 

iertarea nelegiuirilor și a păcatelor. Domnul spune: Voi face așa și așa 

tuturor celor care se întorc la Mine, părăsind răul și alegând binele. 

"Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de 

păcatele și fărădelegile lor.” Evrei 8:12. Cei care își smeresc inimile, 

mărturisindu-și păcatele, vor găsi milă, har și siguranță. 

"Arătându-i milă păcătosului, a încetat Dumnezeu să mai fie drept? 

Și-a dezonorat Legea Sa Sfântă și de acum înainte o va încălca? 

Dumnezeu este drept. El nu se schimbă. Condițiile mântuirii sunt 

mereu aceleași.” -That I May Know Him, p. 299. 

 

Un popor care aparține Domnului 

7. Când cineva are o inimă nouă și un duh nou, ce efect va avea 

aceasta asupra atitudinii sale față de Legea Domnului? Cu cine va 

fi conectat? Ezechiel 11:19,20. Ieremia 31:34. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Aceeași Lege care a fost săpată pe tablele de piatră este scrisă de 

Duhul Sfânt pe tablele inimii. În loc să încercăm să realizăm propria 

noastră neprihănire, noi primim neprihănirea Domnului Hristos. 

Sângele Său face ispășire pentru păcatele noastre. Ascultarea Lui este 

primită ca fiind a noastră. Apoi, inima renăscută prin Duhul Sfânt va 

aduce “roadele Duhului.” Prin harul lui Hristos, vom trăi în ascultare 

de Legea lui Dumnezeu, scrisă acum în inimile noastre. Având Duhul 



Lecţiunile Şcolii de Sabat 74 

lui Hristos, vom umbla așa cum a umblat El. Prin profet, El declară 

despre Sine: “Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea Ta este în 

fundul inimii mele”. (Psalmii 40:8.) Iar când era în mijlocul 

oamenilor, El a spus: “Tatăl Meu nu M-a lăsat singur, pentru că 

totdeauna fac ce-I este plăcut”. (Ioan 8:29.)” -Patriarhi și Profeți, p. 

372. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Acolo unde nu este numai credință formală în Cuvântul lui 

Dumnezeu, ci și o supunere a voinței proprii voinței Sale; acolo unde 

inima se predă Lui, unde sentimentele se leagă de El, acolo este cu 

adevărat credință – credință care lucrează prin iubire și curăță sufletul. 

Prin această credință, inima este înnoită după chipul lui Dumnezeu. 

Iar inima care în starea ei firească, neînnoită nu se supunea Legii lui 

Dumnezeu și nici n-ar putea să se supună, acum găsește plăcere în 

preceptele ei sfinte, exclamând împreună cu psalmistul: ”Cât de mult 

iubesc eu Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea” Psalmul 119:97. Iar 

dreptatea Legii este împlinită în noi, ”care nu umblăm după lucrurile 

firii, ci după Duhul” Romani 8:1” -Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 

137. 

"Cuvintele "vă voi da o inimă nouă" înseamnă "vă voi da o minte 

nouă." Această schimbare a inimii este întotdeauna însoțită de o 

concepție clară a datoriei creștine, o înțelegere a adevărului. Claritatea 

opiniei noastre despre adevăr va fi proporțională cu înțelegerea 

Cuvântului lui Dumnezeu. O persoană care dă Scripturilor o atenție 

deosebită, rugându-se, va obține o înțelegere clară și o judecată 

sănătoasă, ca și cum, întorcându-se la Dumnezeu, el sau ea ar fi ajuns 

la un grad mai înalt de inteligență." -Christ Triumphant, p. 351. 

 

* * * 
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14 
Sabatul din 5 Octombrie 2019 

 

VIZIUNEA EXPERIENȚEI MARELUI PREOT IOSUA 
 

“În minunata și simbolica profeție a lui Zaharia, marele preot Iosua, 

stând îmbrăcat cu haine murdare înaintea îngerului Domnului, 

simboliza pe păcătos. Și cuvântul rostit de Domnul spunea: 

“Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, ‘Iată 

că îndepărtez de la tine nelegiuirea, și te îmbrac cu haine de 

sărbătoare!’.... Și i-am pus o mitră curată pe cap, și l-am îmbrăcat în 

haine”. Zaharia 3:4-5. Tot astfel, Dumnezeu ne va îmbrăca cu “hainele 

mântuirii” și ne va acoperi cu “mantaua izbăvirii.” Isaia 61:10.” -

Parabolele Domnului Hristos, p. 206. 

 

1. Ce viziune a consemnat profetul Zaharia? Cine era în picioare 

în apropiere pentru a-l condamna pe marele preot? Se putea 

apăra pe sine sau pe oamenii săi? Zaharia 3:1. Apocalipsa 12:10. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“În vedenie prorocul vede “pe Iosua, marele preot”, “îmbrăcat cu 

haine murdare” (Zaharia 3:1,3), stând înaintea Îngerului Domnului, 

solicitând mila lui Dumnezeu în favoarea poporului său apăsat. În 

timp ce el pledează pentru împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, 

Satana se ridică cu îndrăzneală să i se împotrivească. El arată către 

fărădelegile lui Israel ca motiv pentru care să nu fie readus în favoarea 

lui Dumnezeu. Îi pretinde ca pradă a lui, și cere să-i fie dați în mâinile 

lui. 

„Marele preot nu se poate apăra pe sine și nici pe poporul său de 

acuzațiile lui Satana. El nu pretinde că Israel este nevinovat. În haine 

murdare simbolizând păcatele poporului, pe care le poartă ca 

reprezentant al lor, stă înaintea Îngerului, mărturisind vinovăția lor, 

dar arătând pocăința și umilința lor și încrezându-se în mila unui 

Răscumpărător iertător de păcate. În credință, el cere împlinirea 

făgăduințelor lui Dumnezeu.” -Profeți și Regi, pp. 583, 584. 
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Acuzatorul și Apărătorul 

2. Cine a fost adevăratul apărător al lui Iosua, Marele Preot? 

Cum l-a mustrat Domnul pe acuzator? Zaharia 3:2. Iuda 1:9. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

“Atunci Îngerul, care este Hristos Însuși, Mântuitorul păcătoșilor, 

aduce la tăcere pe acuzatorul poporului Său zicând: “Domnul să te 

mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu 

este el, Iosua, un tăciune scos din foc?” (Zaharia 3:2). Timp 

îndelungat, Israel trecuse prin cuptorul necazurilor. Datorită păcatelor, 

ei fuseseră aproape mistuiți de focul aprins de Satana și de uneltele 

lui, folosite pentru distrugerea lor, dar Dumnezeu și-a întins acum 

mâna, ca să-i scoată.” -Profeți și Regi, p. 584. 

“Conduita lui Hristos în purtarea Sa chiar cu vrăjmașul sufletelor 

ar trebui să fie un exemplu pentru noi în toate relațiile noastre cu alții, 

spre a nu aduce niciodată cuvinte, acuzații de ocară împotriva 

nimănui; cu mult mai puțin, n-ar trebui să folosim brutalitatea și 

severitatea față de aceia care poate sunt tot atât de doritori să cunoască 

drumul cel drept, ca și noi.” -T 9, p. 240. 

 

3. Cum au fost veșmintele Marelui Preot când a stat în fața Fiului 

lui Dumnezeu? Zaharia 3:3. Matei 22:11,12. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Poporul lui Dumnezeu este reprezentat aici ca un criminal înaintea 

judecății. Iosua, ca mare preot, căuta o binecuvântare pentru poporul 

său care era în mare suferință. În timp ce el se ruga lui Dumnezeu, 

Satana stătea la dreapta sa, ca împotrivitor al său. El acuză pe copiii 

lui Dumnezeu, și face ca situația lor să apară cât mai disperată cu 

putință. El înfățișează înaintea lui Dumnezeu faptele lor rele și 

defectele lor. El arată greșelile și scăderile lor sperând ca ei să apară 

în ochii Domnului Hristos de un așa caracter, încât El să nu le mai dea 

nici un ajutor în nevoia lor cea mare. Iosua, ca reprezentant al 

poporului lui Dumnezeu, stătea sub condamnare, îmbrăcat în haine 

murdare. Conștient de păcatele poporului său, el era doborât de 

descurajare. Satana arunca asupra sufletului său un sentiment de 

vinovăție care-l făcea să se simtă aproape fără nici un fel de speranță. 
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Cu toate acestea, el continua să stea și să se roage, având pe Satana 

înverșunat împotriva sa.” -Parabolele Domnului Hristos, pp. 166, 

167. 

 

Nelegiuirea înlăturată 

4. Ce poruncă le-a dat Domnul celor dinaintea Lui? Ce înseamnă 

acesta? Zaharia 3:4. Luca 15:22, prima parte. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Cu toate defectele poporului lui Dumnezeu, Domnul Hristos nu 

întoarce spatele celor ce formează obiectul grijii Sale. El are puterea 

de a le schimba veștmintele. El îndepărtează de la ei hainele lor 

murdare și îmbracă pe cei ce se pocăiesc și cred, în hainele propriei 

Sale neprihăniri și în dreptul numelui lor din cărțile din ceruri, El scrie, 

iertat. El îi prezintă înaintea întregului Univers, ca fiind ai Săi. Satana, 

vrăjmașul lor, este demascat ca fiind un acuzator și un înșelător. 

Dumnezeu va face dreptate aleșilor Săi.” -Parabolele Domnului 

Hristos, pp. 169, 170. 

“Cine poate să înțeleagă natura acestei neprihăniri care îl face pe 

păcătosul care crede să fie desăvârșit, prezentându-l înaintea lui 

Dumnezeu fără pată sau zbârcitură sau ceva de felul aceasta? Noi am 

primit ca o garanție Cuvântul lui Dumnezeu, care spune că Domnul 

Hristos a fost făcut pentru noi neprihănire, sfințire și răscumpărare. 

Dumnezeu ne asigură că putem să ne bazăm pe Cuvântul Său cu o 

încredere fermă și să ne bucurăm de binecuvântările Sale bogate. 

”Caci Tatăl însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit și ați crezut că am 

ieșit de la Dumnezeu.” Ioan 16:27 -Credința și Faptele, pp. 108, 109. 

 

5. Ce altă parte a hainelor preoțești a primit Iosua? Ce înseamnă 

această parte a hainelor sale? Zaharia 3:5. Exodul 28:36. Leviticul 

8:9. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Mijlocirea lui Iosua este primită și se dă porunca: “Dezbrăcați-l 

de hainele murdare de pe el”. Apoi, i-a zis lui Iosua: “lată că îndepărtez 

de la tine nelegiuirea, și te îmbrac cu haine de sărbătoare”. “l-au pus o 

mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine”. (Versetul 4,5.) Propriile 

sale păcate și acelea ale poporului său au fost iertate. Israel a fost 
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îmbrăcat “cu haine de sărbătoare” neprihănirea lui Hristos atribuită. 

Mitra așezată pe capul lui Iosua era asemenea aceleia purtate de preoți 

și avea inscripția “Sfințenie Domnului” (Exod 28:36), însemnând că, 

în ciuda fărădelegilor lui de mai înainte, era acum destoinic să 

slujească înaintea Domnului, în Sanctuarul Său.” -Profeți și Regi, 584. 

 

Ascultare și onoare 

6. Ce promisiune i-a făcut Îngerul Domnului marelui preot, care 

acum era îmbrăcat în haine imaculate? Cu ce condiții i-a fost dată 

promisiunea? Zaharia 3:6,7. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Dacă avea să asculte, el urma să fie onorat ca judecător sau 

conducător al templului și al tuturor slujbelor lui, avea să umble 

printre îngerii însoțitori, chiar în viața aceasta, iar la sfârșit, urma să 

se unească și cu mulțimea proslăvită în jurul tronului lui Dumnezeu.” 

-Profeți și Regi, pp. 584, 585. 

“Dumnezeu așteaptă să-și reverse binecuvântarea iertării păcatelor 

și nelegiuirilor, binecuvântarea neprihănirii asupra tuturor acelora 

care cred în iubirea Sa și acceptă salvarea Sa. Hristos este gata să 

spună păcătosului pocăit: ‚Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea….' 

Zaharia 3:4-7. Hristos este puntea de legătură între Dumnezeu și om. 

Sângele lui Isus Hristos este justificarea elocventă care vorbește în 

favoarea păcătoșilor.” -Înalta noastră chemare, p. 37. 

 

7. Ce altă promisiune a făcut Îngerul Domnului? Cât timp îi ia 

Domnului să îndepărteze nelegiuirea poporului Său? Zaharia 

3:8-10. Ieremia 23:5. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“În Odrasla, Izbăvitorul care avea să vină, stă nădejdea lui Israel. 

Prin credința în Mântuitorul care avea să vină, au primit iertare Iosua 

și poporul său. Prin credința în Hristos, fuseseră ei readuși în favoarea 

lui Dumnezeu. În virtutea meritelor Sale, dacă aveau să umble în căile 

Lui și să păzească rânduielile Lui, urmau să fie “niște oameni care vor 

sluji ca semne”, onorați ca aleși ai cerului printre popoarele 

pământului.” -Profeți și Regi, p. 585. 
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“Acum se ajunge la împlinirea completă a acelor cuvinte rostite de 

înger... Domnul Hristos este descoperit ca Răscumpărător și Eliberator 

al poporului Său. Acum, într-adevăr aceasta este rămășița, “oameni de 

care să te minunezi”, când lacrimile și umilința pelerinajului lor dau 

loc bucuriei și onoarei de a fi în prezența lui Dumnezeu și a Mielului. 

“În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și 

rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe... Și cel rămas în Sion, 

cel lăsat în Ierusalim, se va numi ‘sfânt’” -5T, p. 476; Lift Him up, 

p. 377. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Profetului i s-a descoperit în viziune scena în care Satana acuză 

poporul lui Dumnezeu. El relatează: “El mi-a arătat pe marele preot 

Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului, și pe Satana 

stând la dreapta lui, ca să-l pârască”. Isus este Marele nostru Preot în 

cer. Ce lucrare îndeplinește El? Domnul mijlocește și face ispășire 

pentru poporul Său, care crede în El. Prin neprihănirea Sa atribuită, ei 

sunt acceptați de Dumnezeu ca fiind aceia care mărturisesc înaintea 

lumii că sunt de partea Sa, prin faptul că respectă toate poruncile Lui.” 

-Mărturii pentru Predicatori , p. 37. 

“Când stă înaintea Legii calcate a lui Dumnezeu, cel păcătos nu se 

poate curăți singur, dar dacă va crede în Hristos, atunci este obiectul 

iubirii Sale infinite și este îmbrăcat în neprihănirea Sa nepătată. 

Domnul Isus S-a rugat pentru toți cei care cred în El, astfel; 

”Sfințește-I prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. …ca toți 

să fie una, cum Tu Tată, ești în Mine și Eu în Tine, ca și ei să fie una 

în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat 

slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi 

suntem una.” Ioan 17:17-22.” - Credința și Faptele, p. 108. 

 

* * * 
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15 
Sabatul din 12 Octombrie 2019 

 

EVANGHELIA ȘI LEGEA 
 

“Pavel înălțase totdeauna Legea divină. El arătase că în Lege nu era 

nici o putere de a salva pe oameni de sub osânda neascultării. Făcătorii 

de rele trebuie să se pocăiască de păcatele lor și să se umilească 

înaintea lui Dumnezeu, a cărui dreaptă mânie ei și-o atrăseseră prin 

călcarea Legii Sale; și ei trebuie, de asemenea, să dovedească credință 

în sângele lui Hristos, ca fiind singurul mijloc de iertare. Fiul lui 

Dumnezeu murise ca jertfă pentru ei și Se înălțase la ceruri pentru a 

sta înaintea Tatălui ca apărător al lor. Prin pocăință și credință, ei 

puteau să fie liberați de osânda păcatului și prin harul lui Hristos 

puteau fi făcuți în stare ca de acum înainte să asculte de Legea lui 

Dumnezeu.” -IFA, p. 393. 

 

1. Care a fost vestea bună pe care a proclamat-o Isus la începutul 

și în timpul slujirii Sale? Matei 4:23. Marcu 1:14,15. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

"Isus Hristos... a venit din cer să trezească o dorință și să dea Pâinea 

vieții tuturor celor care tânjesc după cunoaștere spirituală. Inspirația a 

declarat că misiunea Lui era să propovăduiască Evanghelia săracilor 

și să proclame anul de îndurare al Domnului." -Christ Triumphant, 

p. 221. 

“Domnul Hristos... a ales să vestească Evanghelia mai degrabă 

celor săraci. El a mers din loc în loc, pentru ca aceia care se aflau “la 

drumuri și la garduri” să poată auzi cuvintele Evangheliei adevărului. 

Domnul a lucrat în modalitatea în care dorește să lucreze și slujitorii 

Săi din zilele noastre. Vocea Sa era auzită explicând Scripturile 

Vechiului Testament pe malul mării, pe coasta muntelui și pe străzile 

orașelor. Explicațiile Sale erau atât de deosebite de cele ale 

cărturarilor și fariseilor, încât atenția oamenilor era captivată. El 

învăța ca unul care avea autoritate, nu așa cum învățau cărturarii. 

Domnul propovăduia solia Evangheliei cu claritate și cu putere.” -

Evangelizare, p. 54. 
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“"El i-a vindecat pe bolnavi, i-a curățat pe leproși, i-a înviat pe 

morți și a predicat Evanghelia săracilor. Cuvintele lui erau simple și 

directe... Chiar și un copil putea înțelege învățătura Lui. Și așa cum a 

lucrat El, și noi trebuie să ne facem lucrarea noastră, urmând exemplul 

Lui." -Signs of the Times, July 8, 1889. 

 

Evanghelia lui Isus Hristos 

2. De cine legau întotdeauna apostolii Evanghelia în propovă-

duirea lor? Marcu 1:1. Romani 1:9; 15:29. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

““Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului 

Isus. Și un mare har era peste toți”. (Faptele Apostolilor 4:33.) Prin 

munca lor au fost adăugați bisericii bărbați aleși, care, primind 

cuvântul adevărului, și-au consacrat viața lucrării de a duce și altora 

nădejdea ce umplea inimile lor cu pace și bucurie… Domnul vorbea 

prin ei și, mergând din loc în loc, săracilor li se vestea Evanghelia și 

se săvârșeau minuni ale harului divin… 

„În timp ce Ierusalimul era plin cu acești străini, apostolii predicau 

pe Hristos cu un curaj neșovăitor, cu toate că-și dădeau seama că 

făcând aceasta își puneau mereu viața în primejdie. Duhul lui 

Dumnezeu a pus sigiliul său asupra lucrării apostolilor și mulți s-au 

convertit la credință… 

„Oriunde mergeau, mulți bolnavi erau vindecați, iar săracilor li se 

predica Evanghelia.” -IFA, pp. 48,165,106. 

 

3. Ce responsabilitate i-a încredințat Domnul lui Pavel când l-a 

chemat să fie apostol? Galateni 1:15,16. Romani 1:1-5. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“În Tesalonic, în Corint, în Efes, cum și în alte centre importante, 

Pavel și conlucrătorii lui au predicat Evanghelia atât iudeilor, cât și 

Neamurilor.” -IFA, p. 174. 

„Pavel a privit ocazia hirotonisirii sale oficiale ca marcând 

începutul unei noi și importante perioade în cariera sa. Tocmai de la 

data acestei solemne ceremonii, când, chiar înainte de a trebui să 

pornească în cea dintâi călătorie a lui misionară, el a fost „pus de o 

parte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu”, el a datat după aceea 
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începutul apostoliei lui în biserica creștină.” -(Review and Herald, 

May 11, 1911) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, 1067. 

"Toți ar trebui să-și învețe lecția aceasta: că trebuie să răspundă în 

mod individual înaintea lui Dumnezeu. Când îl vor iubi pe Dumnezeu 

cu toată inima, vor fi înțelepți spre mântuire... Lucrarea solemnă ce 

atârnă asupra fiecărui suflet este pentru a considera că este un slujitor 

al lui Isus Hristos, dedicat în mod solemn prin legământul botezului 

prin care se îmbracă cu neprihănirea lui Hristos.” -This Day with God, 

p. 128. 

 

Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. 

4. Cum a definit apostolul Evanghelia lui Isus Hristos? Ce a 

inclus Domnul în Evanghelia Lui? Romani 1:16,17. Luca 24:47. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Singurul care este capabil să realizeze marea lucrare de iluminare 

a sufletului este Fiul lui Dumnezeu. Nu este de mirare că apostolul 

Pavel declara cu convingere: "Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia 

lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 

fiecăruia care crede" (Romani 1:16).” -Minte, Caracter și 

Personalitate, vol. 1, p. 66. 

“Apostolul 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”. “Evanghelia”, afirma 

el, “este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: 

întâi a Iudeului, apoi a Grecului”, deoarece în ea este descoperită o 

neprihănire, pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la 

credință, după cum este scris: “Cel neprihănit va trăi prin credință”. 

Apostolul Pavel declară în Epistola către Romani că nu se rușina de 

această Evanghelie a lui Hristos, la fel de roditoare atât pentru iudei, 

cât și pentru neamuri.” -IFA, p. 380. 

 

5. Enumerați alte concepte, inclusiv "Evanghelia lui Isus 

Hristos.” Conform Evangheliei, doar în cine sunt găsite îndreptă-

țirea și mântuirea? Faptele Ap. 20:24. Efeseni 1:13. Faptele Ap. 

13:39; 4:12. 
………………………………………………………………………………………………... 
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“Singurul remediu pentru păcat și durere este Hristos. Numai 

Evanghelia harului Său poate vindeca relele de care suferă omenirea. 

Nedreptatea celor bogați față de cei săraci, ura celor săraci față de cei 

bogați, își are, de asemenea, rădăcina în egoism, și aceasta poate fi 

dezrădăcinată numai printr-o supunere față de Domnul Hristos. Numai 

El poate da în locul unei inimi egoiste, pline de păcat, o nouă inimă, o 

inimă plină de iubire. Slujitorii Domnului Hristos să vestească 

Evanghelia în puterea Duhului Sfânt trimis din ceruri, și să lucreze așa 

cum a lucrat El spre binele oamenilor. Atunci, astfel de rezultate se 

vor manifesta în binecuvântarea și înălțarea omenirii, cum este 

imposibil a se înfăptui prin puterea omenească.” -Parabolele 

Domnului Hristos (1900), p. 254. 

 

6. Prin urmare, care este marea solie ce trebuie predicată în toată 

lumea? Matei 24:14. Marcu 16:15. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

“Pentru a distruge păcatul și rezultatele lui, El L-a dat pe 

Preaiubitul Său și a făcut cu putință să stea în puterea noastră, prin 

cooperarea cu El, să punem capăt acestei scene a nenorocirii. 

“Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca 

să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.” 

Matei 24, 14. 

“Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice 

făptură” (Marcu 16, 15), aceasta este porunca lui Hristos dată 

urmașilor Săi. Desigur, că nu toți vor fi chemați să fie pastori sau 

misionari, în sensul obișnuit al termenului; însă toți pot fi lucrători 

împreună cu El, în a da “vestea cea bună” semenilor lor. Porunca este 

dată tuturor, mici sau mari, învățați sau neștiutori, tineri sau vârstnici.” 

-Educația, pp. 263, 264. 

 

Relația dintre Evanghelie și Lege 

7. În timp ce Isus propovăduia Evanghelia, ce învăța în mod clar 

despre Lege? Prin urmare, cât de strâns legate sunt Legea și 

Evanghelia în învățăturile lui Isus și ale apostolilor Săi? Matei 

5:17. Luca 16:17. Romani 3:31. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
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“Dar cu privire la Legea Celor Zece Porunci, psalmistul declară: 

“Cuvântul Tău, Doamne, dăinuie în veci în ceruri”. (Psalmii 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.” -Patriarhii și Profeții, p. 365. 

“Harul lui Hristos și Legea lui Dumnezeu sunt inseparabile. În Isus, 

mila și adevărul se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută.” -Solii Alese, 

vol. 1, p. 349. 

“Credința în Hristos care salvează sufletul nu este cea pe care o 

întâlnești la mulți. ”Crede, crede”, este strigătul lor; ”crede numai în 

Hristos și vei fi salvat. Aceasta e tot ce ai de făcut. ”În timp ce 

adevărata credință se încrede pe deplin în Hristos, pentru mântuire, ea 

va conduce la o desăvârșită ascultare față de Legea lui Dumnezeu.” -

Credința prin care trăiesc, p. 93. 

 

Pentru studiu suplimentar 

"În timp ce Hristos mântuiește păcătosul, El nu înlătură Legea care 

îl condamnă... Legea ne descoperă păcatele noastre,..." -Reflecting 

Christ, p. 55. 

“Legea descoperă omului păcatul său…. Doar singură Evanghelia 

lui Hristos îl poate elibera de condamnarea sau de întinarea păcatului.” 

-Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 20. 

"Nu este datoria Legii să salveze, ci să condamne, nu să ierte, ci să 

învinovățească... Legea nu-i poate salva pe cei pe care-i condamnă; 

nu-i poate salva pe cei ce pier ... " - Signs of the Times, November 10, 

1890. 

"El (Hristos) mântuie oamenii, nu în păcat, ci din păcat." - Review 

and Herald, July 14, 1910. 

"Evanghelia ... însăși Evanghelia ... ne mântuie sufletele." - T 6, pp. 

51, 52. 
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“Tema mântuirii necesită cel mai profund studiu, iar adâncimile ei 

nu vor fi niciodată pe deplin explorate. Nu trebuie să te temi că vei 

epuiza pe deplin această minunată temă. Adapă-te cât poți de mult din 

fântâna mântuirii. Du-te tu însuți la fântână, pentru ca să poți fi 

înviorat și pentru ca Isus să facă din tine un izvor de apă care să 

țâșnească în viața veșnică.... “Voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost 

cumpărați cu un preț.” Și cu ce preț! Nu “cu lucruri pieritoare, ca 

argintul și aurul ... ci cu sângele cel prețios al lui Hristos”. Când omul 

a fost pierdut, Fiul lui Dumnezeu a spus: Eu îl voi răscumpăra, voi 

deveni siguranța și înlocuitorul lui. El a lăsat la o parte veșmântul Său 

împărătesc, și-a îmbrăcat divinitatea cu umanitate, S-a dat jos de pe 

tronul regesc, ca să poată ajunge până la cea mai de jos treaptă a 

nenorocirii și ispitirii omenești, să poată ridica din nou natura noastră 

decăzută și să facă posibil ca noi să devenim biruitori, fii ai lui 

Dumnezeu, moștenitori ai împărăției veșnice.” -Principiile 

Fundamentale ele Educației Creștine, p. 127. 

 

* * * 
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16 
Sabatul din 19 Octombrie 2019 

EVANGHELIA - PUTEREA LUI DUMNEZEU 

 PENTRU MÂNTUIRE 
 

““Evanghelia”, afirma el, “este puterea lui Dumnezeu pentru 

mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului”, 

deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu 

prin credință și care duce la credință, după cum este scris: “Cel 

neprihănit va trăi prin credință”. De această Evanghelie a lui Hristos, 

la fel de roditoare atât pentru iudei, cât și pentru Neamuri, apostolul 

Pavel declară, în Epistola către Romani, că nu se rușina.” -IFA, p. 380. 
 

1. Ce spun Scripturile despre cineva care pretinde că nu a 

păcătuit? Care este adevărul despre toată lumea? Eclesiastul 7:20. 

1 Ioan 1:8. Romani 5:12. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Nimeni, oricât de sincer s-ar strădui să facă tot ce poate mai bine, 

nu poate spune: "nu am nici un păcat." Cel care ar spune acest lucru 

va fi sub o înșelăciune periculoasă. "Dacă zicem că n-avem păcat, ne 

înșelăm singuri și adevărul nu este în noi." 1 Ioan 1:8. Cum am putea 

scăpa de condamnarea "ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit 

ușor"? Trebuie să privim la Hristos. Cu un preț infinit, El a făcut un 

legământ să fie reprezentantul nostru în instanțele cerești, Avocatul 

nostru în fața lui Dumnezeu.” -The Upward Look, p. 53. 
 

Ispita și slăbiciunea interioară 

2. Cum poate câștiga ispita un punct de sprijin în mintea și inima 

umană? Cât de șiret lucrează păcatul, chiar și în cel mai mic 

lucru? Iacov 1:14,15. Romani 6:21. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Păcatul vorbirii de rău începe cu nutrirea gândurilor rele. Șiretenia 

include necurăția în toate formele ei. Un gând necurat tolerat, o dorință 

nesfântă nutrită și astfel sufletul este contaminat, integritatea lui 

compromisă. “Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului, și 
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păcatul o dată făptuit, aduce moartea.” Dacă vrem să nu săvârșim 

păcat, atunci să-l evităm chiar de la început. Fiecare sentiment și 

fiecare dorință trebuie s-o punem sub stăpânirea rațiunii și a 

conștiinței. Fiecare gând nesfânt trebuie să fie imediat respins. 

Mergeți în cămăruța voastră, urmași ai lui Hristos, rugați-vă cu 

credință și din toată inima. Satana urmărește să-ți prindă picioarele în 

cursă. Trebuie să fii ajutat de sus dacă vrei să scapi de șiretlicurile lui.” 

-T 5, p. 177. 

"Tendințele naturale, moștenite, dar nestăpânite încă, ale celui 

ascultător, vor fi corectate de Cuvânt; ele nu vor fi prețuite ca virtuți...” 

-Sermons and Talks, vol. 1, p. 287. 

 

3. Ce se întâmplă când păcatul se instalează într-o persoană? 

Care este consecința finală a păcatului? Romani 7:14; 6:16; 7:24. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Foarte mulți dintre cei care mărturisesc a fi slujbași ai lui Hristos 

nu sunt ai Lui. Ei își înșală sufletele spre propria lor nimicire. În timp 

ce mărturisesc a fi slujitori ai lui Hristos, nu trăiesc în ascultare de 

voința Sa. “Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteți 

robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la 

moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” 

(Romani 6:16.) Mulți dintre cei care mărturisesc a fi slujitori ai lui 

Hristos ascultă de alt stăpân, lucrând zilnic împotriva Stăpânului pe 

care mărturisesc că Îl slujesc. “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. 

Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ținea la unul, și va 

nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.” 

(Matei 6:24.)” -T2, p. 442. 

 

Plătit cu viața Lui curată, sfântă 

4. Cum e posibil a scăpa de păcat prin propriile puteri și eforturi? 

Cine și-a dat viața pentru a elibera omul de păcat și de 

consecințele sale dezastruoase? Romani 5:6,8. 1 Ioan 3:16 

………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Domnul Isus îi va primi pe toți cei ce vin la El. El a murit pentru 

cei răi și fiecare om care va veni la El va fi primit.” -Solii Alese, vol. 

3, p. 315. 
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“"Când ne gândim că Hristos a murit pentru cei nelegiuiți în timp 

ce ei erau încă păcătoși, suntem conduși să ne dăm seama cât de 

doritor și chiar nerăbdător este El să ne binecuvânteze, pentru ca noi 

să fim o binecuvântare pentru alții.” -Lift Him up, p. 353. 

"Ai uitat scenele din Ghetsimani? Hristos a trecut prin ultima Sa 

judecată teribilă pentru ca tu să nu pieri, ci să ai viața veșnică. „Noi 

am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; 

și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați." 1 Ioan 3:16.” -

Manuscript Releases, vol. 7, p. 94. 

 

5. Cum definesc Scripturile marea lucrare a Evangheliei? Ce 

putere deosebită implantează în inimă? Ce face darul lui 

Dumnezeu în inima convertită? Romani 1:16,17. 1 Corinteni 1:18. 

Romani 6:23, ultima parte. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Evanghelia este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.” -Solii 

Alese, vol. 1, p. 245. 

“"Nu există nici un defect în planul lui Dumnezeu pentru salvarea 

oamenilor. Dacă pentru fiecare suflet Evanghelia nu este puterea lui 

Dumnezeu spre mântuire, nu este pentru că Evanghelia e de vină, ci 

pentru că oamenii nu sunt credincioși în practică, nu primesc în 

practică harul și neprihănirea lui Hristos.... Credincioșii cu numele 

nu-l acceptă pe Hristos ca Salvator al lor personal, ci Îl urmează pe 

Isus de departe. Un motiv pentru această lipsă de religie personală este 

acela că nu au fost educați în aceste principii vitale.” -This Day with 

God, p. 18. 

 

6. Cât de mare este prețul de răscumpărare al omului? Ce 

produce jertfirea vieții sfinte și curate a Fiului lui Dumnezeu 

pentru răscumpărarea noastră? 1 Petru 1:18,19. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Domnul Isus este Jertfa noastră de ispășire. Noi nu putem să 

aducem nicio jertfă de ispășire pentru noi înșine, dar putem să primim 

prin credință, jertfa care a fost adusă. „Hristos, de asemenea, a suferit 

o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne 
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aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18). „Căci știți că nu cu lucruri 

pieritoare… ați fost răscumpărați…, ci cu sângele scump al lui 

Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană” (1 Petru 1:18.19). Prin jertfa 

infinită și prin suferința Sa de nedescris, Răscumpărătorul a pus 

mântuirea la îndemâna noastră... Deși n-a avut păcat, El S-a oferit ca 

înlocuitor al celor păcătoși. Vina tuturor păcatelor a apăsat greu asupra 

sufletului divin al Răscumpărătorului lumii. Pedeapsa pentru 

gândurile rele, cuvintele rele și faptele rele ale fiecărui fiu și ale 

fiecărei fiice a lui Adam a trebuit să fie plătită de El, deoarece El era 

înlocuitorul omului. Deși vina păcatului nu Îi aparținea, sufletul Său a 

fost sfâșiat și zdrobit de nelegiuirile oamenilor, iar Acela care nu a 

cunoscut păcatul S-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să putem fi 

făcuți neprihănirea lui Dumnezeu în El.” -Solii Alese, vol. 1, pp. 321, 

322. 

 
Îndreptățit și răscumpărat gratuit 

7. Cât trebuie să plătești pentru această mare mântuire? Care va 

fi răspunsul natural, generos la iubirea supremă și la jertfa fără 

pată a Mântuitorului? Romani 3:24. Efeseni 2:8,9. Galateni 5:6. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 
"Păcătosul nu poate depinde de faptele sale bune ca mijloc de 

îndreptățire. El trebuie să ajungă la punctul în care va renunța la orice 

păcat al său și să urce treaptă după treaptă în lumina care strălucește 

pe calea lui. El apucă prin credință asigurarea gratuită și generoasă 

făcută în sângele lui Hristos. El crede promisiunile lui Dumnezeu care 

prin Hristos i-au fost făcute neprihănire, sfințire și răscumpărare. 

"Și dacă îl urmează pe Isus, el va merge cu umilință în lumină, 

bucurându-se de lumină și împărtășind acea lumină altora. Fiind 

îndreptățit prin credință, el poartă bucuria cu el în ascultarea sa de-a 

lungul întregii sale vieți. Pacea cu Dumnezeu este rezultatul a ceea ce 

este Hristos pentru el. Sufletele care sunt supuse lui Dumnezeu, care 

îl onorează și împlinesc Cuvântul Său, vor primi iluminarea divină. În 

cuvântul prețios al lui Dumnezeu, există curăție și bogăție, precum și 

frumusețe care, dacă nu sunt asigurate de Dumnezeu, nu pot fi atinse 

nici de cele mai înalte puteri ale omului.” -Reflecting Christ, p. 78. 
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Pentru studiu suplimentar 

“Prin credință și rugăciune, toți pot să îndeplinească cerințele 

Evangheliei. Nimeni nu poate fi forțat să păcătuiască. În primul rând 

trebuie să fie câștigat consimțământul său; sufletul trebuie să ia o 

hotărâre în legătură cu actul păcătos, mai înainte ca pasiunea să 

domine asupra rațiunii sau nelegiuirea să triumfe asupra conștiinței. 

Ispitirea, deși puternică, nu este niciodată o scuză pentru păcat. “Căci 

ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la 

rugăciunile lor.” Strigă la Domnul, suflet ispitit. Aruncă-te neajutorat 

și nevrednic la picioarele lui Isus și cere împlinirea făgăduințelor Sale. 

Domnul va auzi. El știe cât de puternice sunt înclinațiile inimii firești 

și el vă ajută de fiecare dată în ispită.” -T 5, p. 177. 

“Acela care se pocăiește și primește darul vieții Fiului lui 

Dumnezeu nu poate fi biruit. Dacă se bazează pe natura divină, prin 

credință, el ajunge să fie un copil al lui Dumnezeu. El se roagă și crede. 

Când este ispitit și încercat, el cere puterea pe care Hristos i-a dăruit-o 

cu prețul vieții Sale și biruiește prin harul Său. Fiecare păcătos trebuie 

să înțeleagă lucrul acesta. El trebuie să se pocăiască, să creadă în 

puterea lui Hristos și să primească puterea Sa care îl mântuiește și îl 

păzește de păcat. Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru darul 

exemplului lui Hristos!” -Solii Alese, vol. 3, p. 356. 

 

* * * 
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Vă rugăm citiți Raportul Misionar al Diviziunii Europene  

de la pagina 95. 

 

17 
Sabatul din 26 Octombrie 2019 

ÎNDREPTĂȚIREA PRIN HAR, PRIN CREDINȚĂ 
 

"Aici adevărul este expus în linii simple. Această milă și bunătate 

este total nemeritată. Harul lui Hristos este liber să îndreptățească 

păcătosul fără merit sau vreo pretenție din partea lui. Îndreptățirea este 

o iertare totală, completă a păcatului. În momentul în care un păcătos 

îl acceptă pe Hristos prin credință, în acel moment el este iertat. 

Neprihănirea lui Hristos îi este atribuită și nu mai trebuie să se 

îndoiască de harul iertător al lui Dumnezeu.” -Our Father Cares, p. 

290. 

“Gândul că dreptatea lui Hristos ne este atribuită nouă, nu pentru 

vreun merit al nostru, ci ca un dar de la Dumnezeu, este un gând 

prețios. Dușmanul lui Dumnezeu și al omului nu dorește ca acest 

adevăr să fie prezentat în mod clar; pentru că el știe că dacă oamenii 

îl primesc pe deplin, puterea lui va fi sfărâmată.” -Credința prin care 

trăiesc, p. 111. 

 

1. Având în vedere ce spun Scripturile despre starea fiecărei 

ființe umane, se poate mândri cineva cu ceva? Cine poate spera să 

fie îndreptățit prin propriile sale fapte? Romani 3:19,20. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Noi am călcat Legea lui Dumnezeu și nu putem să fim îndreptățiți 

prin faptele Legii. Cele mai bune eforturi pe care este în stare să le 

facă omul prin puterile proprii, pentru a împlini cerințele Legii celei 

drepte și sfinte pe care a călcat-o, sunt lipsite de valoare, dar, prin 

credința în Hristos, el poate să ceară neprihănirea Fiului lui 

Dumnezeu, care este întru totul îndestulătoare. Domnul Hristos a 

împlinit cerințele Legii în natura Sa omenească. El a purtat blestemul 

Legii pentru omul păcătos și a făcut ispășire pentru el, așa încât oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Adevărata credință își 

însușește neprihănirea lui Hristos, iar cel păcătos este făcut biruitor 
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împreună cu Hristos, pentru că este făcut părtaș al naturii divine și, 

astfel, natura divină și cea omenească sunt combinate.” -Solii Alese, 

vol. 1, pp. 363, 364. 

 

Descoperirea dreptății lui Dumnezeu 

2. În ciuda condiției dezgustătoare a omului, ce neprihănire ne 

arată Domnul? Cine a fost martor la această descoperire? Doar 

cum se poate primi dreptatea lui Dumnezeu? Romani 3:21,22. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Niciunul dintre apostoli sau profeți, n-a pretins vreodată a fi fără 

păcat. Oamenii care au trăit cel mai aproape de Dumnezeu, oamenii 

care mai repede și-ar fi jertfit viața decât să facă în mod conștient o 

faptă rea, oamenii pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu lumină și 

putere divină, și-au mărturisit păcătoșenia propriei lor naturi. Ei nu 

și-au pus nici o încredere în carne, n-au pretins dreptatea lor proprie, 

dar s-au încrezut pe deplin în dreptatea lui Hristos: așa va fi cu toți 

acei care privesc la Hristos. 

“Dreptatea lui Hristos, ca un mărgăritar alb, pur, n-are nici un 

cusur, nici o pată, nici o vină. Această dreptate poate fi a noastră. 

Mântuirea cu sângele ei răscumpărător, comoară inestimabilă, este 

mărgăritarul de mare preț.” -Credința prin care trăiesc, p. 111. 

 

Harul nemeritat 

3. Care este singura cale pentru ca o persoană să fie îndreptățită? 

Cine a făcut posibilă îndreptățirea și răscumpărarea și cum? 

Romani 3:23,24. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"'Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său,' spune 

apostolul Pavel, 'prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El 

Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, 

o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu 

vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui 

Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui 

în așa fel încât, să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe 

cel ce crede în Isus.' Romani 3:24-26. 
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"Aici adevărul este expus în linii simple. Această milă și bunătate 

este total nemeritată. Harul lui Hristos este liber să îndreptățească 

păcătosul fără merit sau vreo pretenție din partea lui. Îndreptățirea este 

o iertare totală, completă a păcatului. În momentul în care un păcătos 

îl acceptă pe Hristos prin credință, în acel moment el este iertat. 

Neprihănirea lui Hristos îi este atribuită și nu mai trebuie să se 

îndoiască de harul iertător al lui Dumnezeu.” -Reflecting Christ, p. 78. 

 

4. Cine a întărit iertarea omului pentru a fi salvat prin credința 

în sângele lui Isus? Cine, atunci, dă îndreptățirea prin Isus? 

Romani 3:25,26. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“A fost pregătit un har îmbelșugat, pentru ca sufletul care crede să 

fie păzit de păcat, deoarece tot cerul, cu resursele lui nemărginite, a 

fost pus la dispoziția noastră. Trebuie să scoatem apă din izvoarele 

mântuirii. Pentru toți cei care cred, Domnul Hristos este sfârșitul 

neprihănirii obținute prin păzirea Legii. Noi înșine suntem păcătoși, 

dar în Hristos suntem neprihăniți. După ce ne-a făcut neprihăniți prin 

atribuirea neprihănirii lui Hristos, Dumnezeu ne declară drepți și ne 

tratează ca și cum am fi drepți. El ne consideră copiii Săi dragi. 

Domnul Hristos luptă contra puterii păcatului, iar acolo unde s-a 

înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. „Deci, fiindcă suntem 

socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin 

Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, 

am intrat în această stare de har în care suntem; și ne bucurăm în 

nădejdea slavei lui Dumnezeu” (Romani 5,1.2).” -Solii Alese, vol. 1, 

p. 394. 

 

Credința care lucrează din dragoste 

5. Explicați în propriile cuvinte semnificația a ceea ce spune 

apostolul Pavel despre sursa îndreptățirii. Conform apostolului, 

ce credință este eficientă prin Isus Hristos? Romani 3:27,28. 

Galateni 5:6. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Fără harul Domnului Hristos, cel păcătos se află într-o stare 

neajutorată. Pentru el nu se poate face nimic, dar prin harul divin, 
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omului îi este dată o putere supranaturală, care lucrează în minte, în 

inimă și în caracter. Tocmai prin împărtășirea harului lui Hristos, 

păcatul este văzut și înțeles în natura lui respingătoare și, în cele din 

urmă, este alungat din templul sufletului. Prin Har, noi suntem aduși 

în părtășia cu Hristos, pentru a fi asociați cu El în lucrarea mântuirii.” 

-Credința și Faptele, p. 100. 

“"Credința adevărată este credința care lucrează din dragoste și 

curăță sufletul. O credință vie va fi o credință lucrătoare. Dacă am 

merge în grădină și am găsi că nu este sevă în plante, nici prospețime 

în frunze, nici muguri sau flori înflorite, nici un semn de viață în 

tulpină sau ramuri, am spune: "plantele sunt moarte. Dezrădăcinați-le 

din grădină, căci strică pământul." Tot așa este și cu cei care 

mărturisesc a fi creștini dar nu au nicio spiritualitate. Dacă nu există 

semne de vigoare religioasă, dacă nu se respectă poruncile Domnului, 

este evident că nu există rămânere în Hristos, Vița cea vie.” -Our 

Father Cares, p. 21. 

 

6. De ce argumentul că evreii au fost mântuiți prin fapte și 

neevreii au fost mântuiți prin har nu este corect sau logic? Romani 

3:29,30. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"În epistola sa către romani, Pavel a prezentat marile principii ale 

Evangheliei pe care spera să le prezinte personal. El și-a exprimat 

poziția cu privire la întrebările care agitau bisericile evreiești și ale 

neamurilor și a arătat că speranțele și promisiunile care odată 

aparțineau doar evreilor erau acum oferite și neamurilor. Cu multă 

claritate și putere el a prezentat doctrina îndreptățirii prin credința în 

Hristos. În timp ce se adresa creștinilor romani, Pavel se gândea la a 

instrui, de asemenea, și alte biserici."- Life Sketches from the Life of 

Paul, p. 187. 

“Îndreptățirea prin credință este o taină pentru mulți. Un păcătos 

este îndreptățit de Dumnezeu când se pocăiește de păcatele lui. El Îl 

vede pe Isus pe crucea de pe Golgota. De ce toată această suferință? 

Legea lui Iehova a fost călcată. Legea guvernării lui Dumnezeu în cer 

și pe pământ a fost călcată, iar pedeapsa păcatului este moartea. Totuși 

„atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, 

pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. Oh, 
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ce dragoste, ce dragoste inegalabilă! Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a 

murit pentru omul vinovat!” -Solii Alese, vol. 3, pp. 193, 194. 

 

Îndreptățirea prin credință întărește legea 

7. Îndreptățirea care nu rezultă din împlinirea Legii este un 

concept care slăbește sau chiar elimină legea sau nu? Cum a 

afirmat apostolul inviolabilitatea Legii și necesitatea de a intra în 

armonie cu poruncile sfinte prin Hristos? Romani 3:31. 

1 Corinteni 7:19. Romani 6:15. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Mulți strigă: „Crede, doar crede!” Întrebați-i ce ar trebui să 

credem. Să credem minciunile născocite de Satana împotriva Legii 

celei sfinte, drepte și bune a lui Dumnezeu? Dumnezeu nu Își folosește 

harul cel mare și prețios pentru a anula Legea Sa, ci pentru a o întări. 

Care este hotărârea apostolului Pavel? El spune: „Deci ce vom zice? 

Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am 

cunoscut decât prin Lege… Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; 

dar când a venit porunca, păcatul a înviat [deci s-a sfârșit porunca? 

Nu], și eu [Pavel] am murit… Așa că Legea, negreșit, este sfântă, și 

porunca este sfântă, dreaptă și bună” (Romani 7:7-12).” -Solii Alese, 

vol. 1, p. 347. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Prin ispitirile lui Satana, întregul neam omenesc a devenit călcător 

al Legii lui Dumnezeu, dar, prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, s-a 

deschis o cale prin care oamenii să se poată întoarce la Dumnezeu. 

Prin harul Domnului Hristos puteau fi făcuți în stare să asculte de 

Legea Tatălui. Astfel, în fiecare veac, din mijlocul apostaziei și 

răzvrătirii, Dumnezeu Își adună un popor care este credincios față de 

El, un popor “care are în inimă Legea Mea”. (Isaia 51:7.)” -Patriarhii 

și Profeții, p. 338. 

“Acela care încearcă să ajungă la cer prin propriile fapte de 

respectare a Legii încearcă o imposibilitate. Omul nu poate să fie 

mântuit fără ascultare, dar faptele lui nu vin de la el. Hristos este acela 

care lucrează în el și voința, și înfăptuirea, după buna Sa plăcere. Dacă 

ar putea să se mântuiască prin faptele sale, omul ar avea cu ce să se 

laude. Efortul pe care îl face omul prin puterea proprie, pentru a obține 
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mântuirea, este reprezentat prin jertfa lui Cain. Tot ce poate să facă 

omul fără Hristos este întinat de egoism și de păcat, dar tot ce este 

făcut prin credință este bine primit de Dumnezeu. Când căutăm să 

obținem cerul prin meritele lui Hristos, sufletul progresează. Dacă 

privim la Isus, Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre, noi putem 

să creștem în putere și să înaintăm din biruință în biruință, pentru că 

harul lui Dumnezeu a realizat prin Hristos mântuirea noastră deplină.” 

-Solii Alese, vol. 1, p. 364. 

 

* * * 

 

 

 

Vă rugăm citiți Raportul Misionar al Diviziunii Europene  

de la pagina următoare. 
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RAPORTUL MISIONAR AL DIVIZIUNII EUROPENE 
 

A fi citit în Sabatul din 26 octombrie 2019 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată  

în Sabatul din 2 noiembrie 2019. 

 

 

"Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia sta în 

picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia și 

ajută-ne!”” Faptele Ap. 16:9. 

Europa are o suprafață de 10 180 000 kilometri pătrați, iar populația 

este de 742 452 000. Este compusă din 50 de țări și sunt vorbite mai 

mult de 37 de limbi, ceea ce reprezintă o provocare uriașă pentru 

comunicarea și munca misionară în diferite țări. În toată Europa, 75% 

sunt creștini, 8% sunt musulmani, 17% sunt atei și mai puțin de 1% 

sunt evrei. 

Creștinismul a ajuns în Europa la scurt timp după ce apostolul 

Pavel și-a început călătoriile misionare. 

Reforma Protestantă a primit un mare impuls în Europa din secolul 

al XVI-lea. Înainte milioane de creștini sinceri care au fost persecutați 

de Biserica Catolică și și-au dat viața din dragoste de Dumnezeu și a 

Cuvântului Său. Aici s-au născut mari reformatori, inclusiv John 

Wycliffe, John Huss, Martin Luther, John Calvin și alți reformatori 

proeminenți, care au fondat biserici protestante. Din cauza persecuției, 

mulți protestanți au părăsit Europa și s-au stabilit în Americi, jucând 

un rol principal în înființarea Statelor Unite ale Americii. 

În secolul al 20-lea, Societatea Misionară Internațională a 

Adventiștilor de ziua a Șaptea, Mișcarea de Reformațiune formată din 

Adventiștii de Ziua a Șaptea după primul Război Mondial și criza care 

a apărut la începutul războiului din 1914. La scurt timp după 

organizarea Bisericii, misionari precum Carlos Kozel au fost trimiși 

să planteze semințele Mișcării de Reformațiune pe alte continente. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, prezbiterii Siegmund 

Gutknecht, Simon Schmidt și alții au transmis solia în multe țări din 

întreaga lume. 

Acum trăim în ultima fază a răspândirii soliei cerului. Conform 

profeției din Apocalipsa 18:1-4, ultima avertizare va fi dată de 

rămășița credincioasă a lui Dumnezeu sub puterea Duhului Sfânt. Prin 
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urmare, avem nevoie de o pregătire spirituală profundă și de un 

devotament total față de Dumnezeu pentru ca El să ne poată folosi în 

lucrarea Sa finală. 

"Atenția mi-a fost îndreptată către timpul încheierii vestirii soliei 

celui de-al treilea înger. Puterea lui Dumnezeu rămăsese asupra 

poporului Său; ei își împliniseră lucrarea și erau pregătiți pentru ceasul 

încercării, care era înaintea lor. Primiseră ploaia târzie - sau înviorarea 

de la fața Domnului - și mărturia cea vie fusese reînviată. Ultima mare 

avertizare răsunase pretutindeni și îi ațâțase și turbase la mânie pe 

locuitorii pământului care nu au vrut să primească solia." - Scrieri 

timpurii, p. 279. 

Comitetul Diviziunii Europene lucrează conform unui plan 

misionar. Avem multe proiecte și sunt necesari mulți bani pentru 

punerea lor în aplicare. 

• În septembrie 2018 s-a luat decizia de a deschide o Școală 

Misionară în Tortoreto, Italia. 

• Există, de asemenea, o decizie de înființare a unui azil în 

Portugalia, unde frații și surorile mai în vârstă din acea țară și altele 

își vor putea petrece ultimii ani din viață. 

• Trebuie să pregătim materiale misionare în diferitele limbi din 

Europa. 

• Avem, de asemenea, un proiect pentru a începe activități 

misionare în câmpuri noi. 

Rugăm ca frații, surorile și prietenii Bisericii să dea cu generozitate 

Sabatul viitor în sprijinul lucrării lui Dumnezeu din Europa. Să ne 

amintim că "cine seamănă mult, mult va secera." 2 Corinteni 9:6. 

Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea din Europa și din toată lumea. 

 

- Comitetul Diviziunii Europene 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi  

pentru Diviziunea Europeană 

Fie ca harul lui Dumnezeu să însoțească darurile tale generoase! 

 

18 
Sabatul din 2 Noiembrie 2019 

EVANGHELIA ȘI PACEA CU DUMNEZEU 
 

“Familia omenească a călcat Legea lui Dumnezeu și, fiind un 

călcător al Legii, omul este doborât și fără speranță, pentru că este 

vrăjmașul lui Dumnezeu, lipsit de puterea de a face vreun lucru bun. 

„Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie 

împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și 

nici nu poate să se supună” (Romani 8:7). Când privește în oglinda 

morală - Legea sfântă a lui Dumnezeu - omul vede că este păcătos și 

este convins de starea lui rea, de blestemul disperat în care se află sub 

pedeapsa dreaptă a Legii. Totuși el nu a fost lăsat în starea de 

nenorocire disperată în care l-a adus păcatul, deoarece Acela care era 

deopotrivă cu Dumnezeu Și-a dat viața pe Golgota tocmai pentru a-l 

salva de la nimicire pe cel păcătos. „Fiindcă atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 

în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16).” -Solii Alese, 

vol. 1, p. 321. 

 

Starea naturală a omului 

1. Conform Scripturilor, care este starea naturală a omului? 

Cum este el în relațiile sale cu alții și chiar în relația sa cu 

Dumnezeu? Tit 3:3. Coloseni 1:21. Romani 5:10, prima parte. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Acesta este harul lui Dumnezeu, aceasta este dragostea cu care 

ne-a iubit, chiar și atunci când am fost morți în fărădelegi și păcate, 

dușmani în mințile noastre prin fapte rele, slujind poftelor diferite și 

plăcerilor, sclavii poftelor și pasiunilor înjositoare, servii păcatului și 

ai lui Satana. Ce adâncime a dragostei se manifestă în Hristos, când 

devine Ispășire pentru păcatele noastre. Prin slujirea Sfântului Duh 

sufletele sunt conduse să găsească iertarea păcatelor.” Lift Him up, 297 
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2. Deși am fost anterior răsculați și dușmani ai lui Dumnezeu, ce 

schimbă Evanghelia în relația noastră cu El? Cine face posibil ca 

o persoană să aibă o relație corectă cu Tatăl Ceresc? Romani 5:1. 

Efeseni 2:14. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Hristos este “Prințul păcii” (Isaia 9:6), iar misiunea Lui este de a 

restabili pacea pe pământ și în ceruri, pacea pe care păcatul a nimicit-

o. “Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace 

cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1). 

Oricine consimte să renunțe la păcat și își deschide inima în fața iubirii 

lui Hristos, se face părtaș al acestei păci cerești. 

Nici nu există o altă pace în afară de aceasta. Harul lui Hristos 

primit în inimă supune vrăjmășia; el potolește lupta și umple sufletul 

cu iubire. Acela care este în pace cu Dumnezeu și cu semenii Săi nu 

poate să fie nenorocit. Invidia nu se va afla în inima sa; bănuielile rele 

nu-și vor găsi loc acolo; ura nu poate să existe. Inima care este în 

armonie cu Dumnezeu este părtașă la pacea cerească și va împrăștia 

influența ei binecuvântată în jur. Spiritul păcii se va odihni ca și roua 

pe inimile obosite și tulburate de luptă lumească.” -Cugetări de pe 

muntele Fericirilor, pp. 27,28. 

 

3. La ce avem acces acum prin credință? Fiind în pace cu 

Dumnezeu și cu Legea Lui, ce va fi în inimile noastre? Romani 

5:2-5. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Noi învățăm o lecție din aceste încercări... 'fiindcă suntem socotiți 

neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul 

nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat 

în această stare de har, în care suntem; și ne bucurăm în nădejdea 

slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile 

noastre; căci știm că necazul aduce răbdare...' Romani 5:1-3. Dar mulți 

sunt înclinați să creadă, pe măsură ce aceste încercări cad asupra 

noastră, că trebuie să renunțăm în descurajare, că nu avem nicio putere 

să le depășim. Aceasta este necredință. Devenim slabi pentru că cădem 

în ispită și păcătuim împotriva lui Dumnezeu cu buzele noastre prin a 

vorbi despre descurajări și îndoieli și vorbim de partea rea și nu de 
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partea speranței și a credinței. Voi știți că Hristos a avut toate aceste 

ispite. El a fost ispitit în toate punctele ca și noi. Hristos spune: ‘"Căci 

vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine." Ioan 

14:30….” -The Upward Look, p. 282. 

 

Domnul a murit pentru păcătoși. 

4. Care a fost condiția noastră spirituală când Mântuitorul a 

murit pentru noi? De unde știm că și-a dat viața pentru un popor 

păcătos și nelegiuit? Romani 5:6-8. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Hristos ne-a iubit nu pentru că noi L-am fi iubit mai înainte, ci, 

“pe când eram noi păcătoși”, El a murit pentru noi. El nu ne tratează 

după cum am merita. Deși după păcatele noastre merităm 

condamnarea, El nu ne osândește. An după an, El ne-a suportat 

slăbiciunea și neștiința, nerecunoștința și încăpățânarea. În ciuda 

rătăcirilor noastre, împietririi inimii, neglijării Cuvântului Său Sfânt, 

mâna Sa este încă întinsă. 

„Harul este un atribut al lui Dumnezeu, exercitat față de ființele 

omenești nedemne. Noi nu l-am căutat - acesta a fost trimis în căutarea 

noastră. Dumnezeu are plăcere să-și reverse harul asupra noastră nu 

pentru că suntem vrednici, ci pentru că suntem deznădăjduit de 

nevrednici. Singura pretenție pe care o putem aduce pentru a primi 

îndurarea Sa este însăși marea noastră nevoie de a o avea.” -Divina 

Vindecare, p. 161. 

 

5. Cine a luat omului blestemul și sentința legii? Dacă judecata 

legii a căzut asupra Lui, mai suntem încă sub condamnarea legii? 

Galateni 3:10,13. 2 Corinteni 5:21. Isaia 53:5. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Legea încălcată a lui Dumnezeu cere viața păcătoșilor. În întreg 

universul, nu era decât Unul care putea, în numele umanității, să-i 

achite cerințele. Din moment ce legea divină este la fel de sfântă ca și 

Dumnezeu Însuși, doar Unul egal cu Dumnezeu putea face ispășire 

pentru încălcarea ei. Numai singur Hristos a putut mântui oamenii 

căzuți sub blestemul Legii și să-i aducă din nou în armonie cu cerul. 

Hristos urma să ia asupra Sa vina și rușinea păcatului, păcatul cel atât 
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de respingător unui Dumnezeu Sfânt încât a trebuit să-i separe pe Tatăl 

de Fiul Său.” -Christ Triumphant, p. 30. 

"Legea nu are putere de a ierta pe călcătorul ei, ci îl îndreaptă la 

Isus Hristos, care-i spune: Îți voi lua păcatul și-l voi purta Eu Însumi, 

dacă Mă vei primi ca Locțiitorul tău și ca Garant al tău. Revin-o la 

ascultarea ta, și-ți voi atribui neprihănirea Mea.” -(Review and Herald, 

May 7, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 

1109. 

 

Fără condamnare pentru cei care sunt în Hristos 

6. Este condamnat cel îndreptățit? Din ce îi salvează Dumnezeu 

pe cei îndreptățiți prin sângele lui Hristos? Romani 8:1; 5:9. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Este privilegiul fiecăruia să trăiască în așa fel încât Dumnezeu să 

îl accepte și să îl binecuvânteze. Poți fi în comuniune constantă cu 

Dumnezeu, căci nu este voia Tatălui tău Ceresc ca să fi sub 

condamnarea și întunericul veșnic. Nu este plăcerea lui Dumnezeu ca 

tu să te lipsești pe tine însuți.... A merge cu capul plecat și inima plină 

de gânduri egoiste nu este o dovadă a adevăratei umilințe. Este 

privilegiul tău de a merge la Isus pentru a fi curățit și a sta înaintea 

Legii fără rușine sau remușcări.” -(Review and Herald, March 27, 

1888) Daughters of God, p. 142. 

“Cum vom aprecia binecuvântările care au fost puse astfel la 

dispoziția noastră? Putea oare Domnul Hristos să sufere mai mult? 

Putea El oare să ne asigure binecuvântări mai abundente? Nu se va 

topi până și cea mai împietrită inimă, atunci când ne amintim că de 

dragul nostru El a părăsit fericirea și slava cerului și a îndurat sărăcia 

și rușinea, cruzimea suferinței și o moarte teribilă?... În starea noastră 

prezentă, așa favorizați și binecuvântați cum suntem, nu ne putem da 

seama din ce adâncuri am fost scăpați. Noi nu putem măsura cu cât 

mai profunde ar fi fost suferințele noastre, cu cât mai mari ar fi fost 

durerile noastre, dacă Domnul Hristos nu ne-ar fi cuprins cu brațul 

omenesc al simpatiei și iubirii Sale și nu ne-ar fi ridicat.” -T 5, p. 316. 

 

7. Dacă Domnul ne-a împăcat cu Fiul Său când eram încă 

vrăjmașii Săi, cum va fi viața noastră în viitor când vom fi 

îndreptățiți? Romani 5:10,11. 
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………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Ce asigurare mai mare putem avea despre bunăvoința, DA, despre 

dorința lui Hristos ca toți să vină la El, să creadă în El ca să poată avea 

viața veșnică?! O, când vedem necazurile și suferința celor dragi, să 

ne întoarcem de la Hristos nemulțumiți, murmurând și plângându-ne? 

Nu, acesta este momentul să ne apropiem de Singurul care poate fi 

ajutorul nostru în timp de nevoie. Nu este timp de murmurare, nici 

timp de necredință, nici timp de a renunța la Isus. Când vine 

încercarea, apropiați-vă de partea Lui însângerată. Când întreaga lume 

era condamnată, Hristos a luat asupra Sa vina păcătosului; a purtat 

mânia lui Dumnezeu pentru călcătorul Legii suferind pedeapsa 

păcatului și a răscumpărat astfel pe păcătos.” -Review and Herald, 

September 1, 1891. 

“În ispășirea făcută pentru el, credinciosul vede o eficacitate atât 

de largă, întinsă, înaltă și adâncă, vede o mântuire atât de desăvârșită, 

laudă și mulțumire. El vede ca într-o oglindă slava Domnului și este 

schimbat în același chip prin Duhul Domnului.” -Credința prin care 

trăiesc, p. 105. 

 

8. Dacă avem pace cu Domnul, care ne îndreptățește, poate 

acuzația și condamnarea umană să pună în pericol relația noastră 

cu El? Romani 8:31-34. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Domnul spune: “Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 

sfârșitul veacului”... El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi și știe 

cum să vină în ajutorul celor ispitiți. Acum, Isus se află în ceruri și stă 

la dreapta lui Dumnezeu ca apărător al nostru spre a mijloci pentru 

noi. Când ne gândim la acest lucru, trebuie să ne simțim întotdeauna 

mângâiați și plini de speranță. El se gândește la fiecare dintre noi și 

cunoaște fiecare nevoie a noastră. Când sunteți ispitiți, spuneți: El îmi 

poartă de grijă, El mijlocește pentru mine, El mă iubește, El a murit 

pentru mine, mă voi consacra Lui fără nicio rezervă. Când ne 

lamentăm cu privire la noi înșine, ca și când am fi propriii mântuitori, 

noi întristăm inima lui Hristos. Să nu facem așa. Trebuie să-I 

încredințăm lui Dumnezeu paza sufletului nostru, ca unui Creator 

credincios. El trăiește veșnic spre a mijloci pentru cei ispitiți și 
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încercați. Deschideți-vă inima în fața razelor strălucitoare ale Soarelui 

Neprihănirii și nu îngăduiți să scape de pe buzele voastre nicio singură 

umbră de îndoială, niciun cuvânt al necredinței, ca să nu semănați 

semințele neîncrederii. Pentru noi sunt pregătite binecuvântări 

îmbelșugate, prin urmare, să le primim prin credință. ” -Mărturii 

pentru Predicatori , p. 391. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Domnul nostru răstignit pledează în favoarea noastră în prezenta 

Tatălui înaintea tronului harului. Jertfa Sa ispășitoare ne permite să ne 

rugăm să fim iertați, îndreptățiți și sfințiți. Mielul înjunghiat este 

singura noastră speranță. Credința noastră privește către El, se prinde 

de El ca de Acela care poate mântui în chip desăvârșit, iar mirosul 

plăcut al jertfei atotsuficiente este acceptat de către Tatăl. (...) Domnul 

Hristos este interesat de succesul nostru. Același interes l-a manifestat 

pentru întreaga omenire. El este Mântuitorul care simte împreună cu 

noi.” -Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 71. 

"Nimeni care crede în Isus Hristos nu e în robie față de Legea lui 

Dumnezeu; deoarece Legea Lui este o lege a vieții, nu a morții, pentru 

cei care ascultă de preceptele ei. Toți cei care înțeleg spiritualitatea 

Legii, toți cei care își dau seama de puterea ei ca descoperitor de păcat, 

sunt într-o stare tot atât de neajutorată ca și Satana însuși, afară de 

cazul că primesc ispășirea procurată pentru ei în sacrificiul lecuitor al 

lui Isus Hristos, care este ispășirea noastră – unirea noastră cu 

Dumnezeu. 

“Prin credință în Hristos ascultarea de fiecare principiu al Legii e 

făcută cu putință.” -(Manuscript 122, 1901) Seventh-day Adventist 

Bible Commentary, vol. 6, p. 1077. 

 

 

* * * 

 

 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi  

pentru Diviziunea Europeană 
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19 
Sabatul din 9 Noiembrie 2019 

MORT FAȚĂ DE PĂCAT ȘI VIU  

PENTRU DUMNEZEU PRIN HRISTOS 
 

"Și-a pierdut Evanghelia puterea de a impresiona inimile? Dacă 

inimile nu sunt curățite, sfințite și pregătite pentru Duhul Sfânt este 

din cauză că influența regeneratoare a Duhului lui Hristos a murit? 

Nu, Sabia Duhului, Cuvântul Dumnezeului Celui Viu, este încă cu 

noi; dar ea trebuie mânuită cu seriozitate. Să o folosim asemenea celor 

sfinți ai lui Dumnezeu din vechime. Prin trăirea sa, puterea cea vie își 

va croi drum spre inimi...” -The Upward Look, p. 16. 

 

1. De ce este necesar ca omul cel vechi să fie crucificat cu Isus și 

îngropat cu El în botez? Ce urmează după ce cineva acceptă să fie 

înmormântat cu El? Romani 6:2, a doua parte, 4, 6-8. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Convertirea este o lucrare pe care cei mai mulți nu o apreciază. 

Nu e un lucru ușor să transformi o minte pământească, iubitoare de 

păcat și s-o aduci acolo încât să înțeleagă dragostea de nespus a lui 

Dumnezeu, astfel ca sufletul să fie pătruns de dragostea divină și 

captivat de tainele cerești. Când înțelege aceste lucruri, viața lui de 

dinainte îi apare dezgustătoare și de nesuferit. El urăște păcatul și 

zdrobindu-și inima înaintea lui Dumnezeu, îmbrățișează pe Hristos ca 

viața și bucuria sufletului său. El renunță la plăcerile lui dintâi. Are o 

minte nouă, noi sentimente, un nou interes, o nouă voință; regretele 

lui, dorințele lui și dragostea, toate sunt noi.” -Credința prin care 

trăiesc, p. 139. 

"Nașterea din nou este o experiență rară în acest veac al lumii. 

Acesta este motivul pentru care sunt atât de multe dificultăți în 

biserici. Mulți, atât de mulți, care iau asupra lor Numele lui Hristos, 

sunt nesfințiți și lipsiți de sfințenie. Ei au fost botezați dar au fost 

îngropați de vii. Eul nu a murit, și de aceea nu s-au ridicat la o înnoire 

a vieții în Hristos.” -(Manuscript 148, 1897) Seventh-day Adventist 

Bible Commentary, vol. 6, p. 1075. 
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Nu e loc de păcat. 

2. Dacă omul cel vechi moare odată cu Hristos, cum va reacționa 

o persoană când este tentată să păcătuiască? Este posibil ca 

păcatul să continue să stăpânească peste el și să-i folosească 

membrele ca instrumente ale păcatului? Romani 6:11-13. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Lucrarea în care suntem angajați este o lucrare sacră. Apostolul 

Pavel îi îndeamnă pe frații lui: “Deci, fiindcă avem astfel de 

făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și 

a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de 

Dumnezeu.” Este o datorie sacră pe care o avem față de Dumnezeu de 

a păstra duhul curat ca templu pentru Duhul Sfânt. Dacă inima și 

mintea sunt devotate slujirii lui Dumnezeu, ascultând de toate 

poruncile Sale și iubindu-l cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul 

și cu toată puterea, și pe aproapele nostru ca pe noi înșine, noi vom fi 

găsiți loiali și credincioși față de toate cerințele cerului. 

Apostolul spune din nou: “Deci păcatul să nu mai domnească în 

trupul vostru muritor, și să nu mai ascultați de poftele lui.” De 

asemenea, el îi îndeamnă pe frații lui la hărnicie zeloasă și stăruință 

fermă în eforturile pentru curăția și sfințenia vieții, prin aceste cuvinte: 

“Toți cei care se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de 

înfrânări. Ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate 

veșteji; noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate 

veșteji.” 1 Corinteni 9:25.” -T 4, p. 33. 

 

3. Când nu mai are păcatul stăpânire asupra păcătosului? Ce 

înseamnă a fi sub har și nu sub lege? Romani 6:14,15. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Principiul că omul se poate mântui prin faptele sale stă la baza 

oricărei religii păgâne; principiul acesta devenise acum și principiul 

religiei iudaice. Satana inspirase acest principiu. Oriunde se păstrează 

acest principiu, oamenii nu mai au nici o piedică în fața păcatului.” -

HLL, pp. 35, 36. [Vezi Nota Finală 1] 

“Starea în care ne aflăm prin păcat nu este normală, iar puterea care 

ne reface trebuie să fie supranaturală, căci altfel nu are nici o valoare. 

Nu există decât o singură putere în stare să rupă legăturile pe care le 
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are răul asupra inimilor oamenilor, și aceea este puterea lui Dumnezeu 

în Isus Hristos. Numai prin sângele Celui răstignit există curățire de 

păcat. Numai harul Său ne poate face să ne împotrivim tendințelor firii 

noastre căzute și să le biruim.” -Divina Vindecare, p. 428. 

“În numele Lui [Isus], prin harul Lui, omul poate birui tot așa cum 

Hristos a biruit.” -Sons and Daughters of God, p. 24. 

“Harul lui Hristos poate face pentru noi ceea ce toate eforturile 

noastre nu pot face. Cei care se tem de Dumnezeu și iubesc pot fi 

înconjurați de o mulțime de griji și totuși ei nu vor fi șovăielnici pe 

cale și nici nu vor croi cărări strâmbe cu picioarele lor. Dumnezeu vă 

poartă de grijă în locul unde este datoria voastră să fiți. Asigurați-vă, 

cât mai des cu putință, că vă duceți în locul unde obișnuiți să vă 

rugați.” -Sfaturi despre sănătate, p. 424. 

 

Servi ai Celui căruia ne supunem 

4. În timp ce Domnul a folosit atâta har pentru a ne ierta păcatele 

și a ne elibera de condamnare, putem crede că este benefic să 

continuăm a trăi în păcat? În acest caz, ce serviciu am aduce și 

cine ar fi stăpânul nostru? Romani 6:16. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Foarte mulți dintre cei care mărturisesc a fi slujbași ai lui Hristos 

nu sunt ai Lui. Ei își înșală sufletele spre propria lor nimicire. În timp 

ce mărturisesc a fi slujitori ai lui Hristos, nu trăiesc în ascultare de 

voința Sa. “Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteți 

robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la 

moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” 

(Romani 6:16.) Mulți dintre cei care mărturisesc a fi slujitori ai lui 

Hristos ascultă de alt stăpân, lucrând zilnic împotriva Stăpânului pe 

care mărturisesc că Îl slujesc. “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. 

Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ținea la unul, și va 

nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.” 

(Matei 6:24.)” -T 2, p. 442. 

 

5. Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru libertatea pe care 

Isus a câștigat-o și ne-a dat-o nouă? Când suntem eliberați din 

robia păcatului, ai cui servi vom fi? Romani 6:17,18. 
………………………………………………………………………………………………...  
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“Dacă ați fi tras foloase de pe urma luminii care a fost dată... ați fi 

mult mai înaintați în viața divină de cum sunteți acum. Amândoi 

sunteți frivoli și mândri. Voi nu ați avut simțământul că trebuie să dați 

socoteală de isprăvnicia voastră. Sunteți răspunzători înaintea lui 

Dumnezeu pentru toate privilegiile voastre și pentru toate mijloacele 

materiale care trec prin mâinile voastre. Ați căutat propriile plăceri și 

satisfacții egoiste cu prețul sacrificării conștiinței și aprobării lui 

Dumnezeu. Voi nu vă purtați ca niște slujitori ai lui Hristos, 

răspunzători față de Mântuitorul care v-a cumpărat cu propriul Său 

sânge prețios.” -T 3, p. 82. 

 

Devotați slujirii dreptății 

6. Când renunțăm la toate faptele rele și necurate, în slujba Cui 

ne vom încredința întreaga noastră inimă? Romani 6:19-21. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Ni se poruncește să răstignim firea cu poftele și patimile ei. Cum 

să facem acest lucru? Producând durere trupului? Nu, ci dând morții 

ispita spre păcat. Gândul stricat trebuie înlăturat. Orice gând trebuie 

adus în supunere față de Domnul Hristos. Orice tendințe animalice 

trebuie să fie supuse puterilor mai înalte ale sufletului. Iubirea lui 

Dumnezeu trebuie să domnească mai presus de orice; Domnul Hristos 

trebuie să ocupe un tron neîmpărțit. Trupurile noastre trebuie să fie 

considerate ca fiind proprietatea cumpărată de El. Mădularele trupului 

trebuie să devină unelte ale neprihănirii.” -Căminul Adventist , pp. 

127, 128. 

 

7. Ce roade vom aduce ca slujitori ai Domnului? Se poate 

compara vreun lucru cu minunatul dar al lui Dumnezeu? Romani 

6:22,23. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Trebuie să fim siguri de gravitatea unei boli înainte de a simți 

nevoia de tratament. Cei care nu își dau seama de păcătoșenia 

păcatului nu sunt capabili să aprecieze valoarea ispășirii și nevoia de 

a fi curățiți de orice păcat. Păcătosul se măsoară cu sine însuși și cu 

cei care sunt păcătoși ca și el. El nu privește la curăția și sfințenia lui 

Hristos. Dar când Legea lui Dumnezeu aduce convingerea în inima 
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lui, el spune ca Pavel: "Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar 

când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit.' Romani 7:9.” -

The Upward Look, p. 16. 

“În Sfânta Scriptură, Domnul Hristos este prezentat ca fiind un dar. 

În adevăr, El este un dar, dar numai pentru aceia care se predau fără 

rezervă Lui, corp, suflet și spirit. Noi trebuie să ne predăm pe noi 

înșine lui Hristos și să trăim o viață de ascultare de bună voie, de toate 

poruncile Sale! Tot ceea ce suntem, toate talentele și calitățile pe care 

le avem, sunt ale lui Dumnezeu, ca să fie consacrate în slujba Sa. Când 

ne predăm astfel cu totul lui, Domnul Hristos, cu toate comorile 

cerului, se identifică cu noi. Obținem astfel mărgăritarul de mare 

preț.” -Parabolele Domnului Hristos, p. 116. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Sunteți, după mărturisirea voastră, slujitori ai lui Hristos. Deci, vă 

veți supune Lui neîntârziat și de bunăvoie? Vă veți întreba voi cu 

seriozitate cum să-I fiți plăcuți Celui ce v-a chemat să fiți soldați ai 

crucii lui Hristos? Veți ridica fiecare crucea și vă veți mândri cu ea? 

La aceste întrebări, dați răspunsurile înaintea lui Dumnezeu. Toate 

faptele voastre, oricât de tainice ați putea crede că au fost, sunt 

cunoscute de Tatăl vostru ceresc. Nimic nu este ascuns, nimic nu este 

acoperit. Toate faptele și motivațiile care stau la baza împlinirii lor 

sunt deschise înaintea privirilor Sale. El cunoaște pe deplin cuvintele 

și gândurile voastre. Voi aveți datoria de a vă controla gândurile. Va 

trebui să duceți un război împotriva unei imaginații deșarte.” -T 3, 82. 

“Toți aceia care Îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal, 

trebuie să demonstreze adevărul Evangheliei și puterea Lui 

mântuitoare asupra vieții. Dumnezeu nu cere nimic, fără ca mai întâi 

să ia toate măsurile pentru ca ele să poată fi împlinite. Prin harul 

Domnului Hristos, noi trebuie să înfăptuim tot ceea ce Dumnezeu ne 

cere. Toate bogățiile cerului trebuie să fie descoperite prin poporul lui 

Dumnezeu. “Prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit” spune Domnul 

Hristos. “Dacă aduceți multă roadă ... și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” 

Ioan 15:8.” -Parabolele Domnului Hristos, p. 301. 

“Dacă inima noastră este reînnoită după chipul lui Dumnezeu, dacă 

iubirea divină este implantată în suflet, atunci nu va fi oare legea lui 

Dumnezeu împlinită în viața noastră? Când principiul iubirii este sădit 

în inimă, când păcătosul este reînnoit după chipul Celui care l-a creat, 
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atunci este împlinită făgăduința noului legământ: “Voi pune Legile 

Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor”. (Evrei 10:16.)” -Calea 

către Hristos, p. 60. 

 

 

* * * 

 

 

20 
Sabatul din 16 Noiembrie 2019 

FĂRĂ A FI CONDAMNAT 
 

"Legea îi descoperă omului păcatele, dar nu oferă nici un remediu. 

În timp ce făgăduiește viață celor ascultători, declară că moartea este 

partea călcătorului de lege. Singură Evanghelia lui Hristos îl poate 

elibera de condamnarea sau pângărirea păcatului. El trebuie să 

demonstreze pocăința față de Dumnezeu, a Cărui Lege a încălcat-o, și 

credința în Hristos, Jertfa sa de ispășire. Astfel obține "trecerea cu 

vederea a păcatelor dinainte" și devine părtaș naturii divine. El este un 

copil al lui Dumnezeu, care a primit Duhul înfierii, prin care strigă: 

‘Ava, adică Tată'!” -Reflecting Christ, p. 47. 

 

1. Ce cunoștințe fundamentale dă Legea cea dreaptă? Sunt 

acestea doar de dragul informațiilor sau au un impact asupra 

destinului veșnic? Romani 7:7; 3:19. Iacov 2:12. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Voia lui Dumnezeu este legea cerului. Atâta timp cât acea lege era 

regulă de viață, întreaga familie a lui Dumnezeu era sfântă și fericită. 

Când Legea Divină n-a mai fost ascultată, a pătruns invidia, gelozia și 

dezbinarea, și o parte din locuitorii cerului au căzut. Atâta timp cât 

legea lui Dumnezeu este respectată în căminurile noastre pământești, 

familia va fi fericită.” -Îndrumarea Copilului, p. 79. 

“Legea lui Dumnezeu este măsura prin care vor fi judecate 

caracterele și viețile oamenilor. Înțeleptul zice: “Teme-te de 

Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. 

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată” (Eclesiastul 
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12:13.14). Apostolul Iacov îi îndemna pe frați: “Să vorbiți și să lucrați 

ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei” (Iacov 

2:12).” -Tragedia Veacurilor, p. 482. 

 

Stăpânirea Legii 

2. Conform apostolului Pavel, care este relația Legii cu omul? Cât 

timp este valabilă? Romani 7:1.  [Vezi Nota Finală 2] 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Aceleași legi mărețe, care călăuzesc deopotrivă astrul și atomul, 

controlează și viața omului. Legile care guvernează acțiunea inimii, 

care reglează fluxul curentului vieții în corp sunt legile Inteligenței 

supreme, care are autoritatea de a dispune de sufletul omului…  

„Pentru cel care învață să-i interpreteze în acest fel învățăturile, 

natura se luminează; lumea este un manual, viața este o școală. 

Uniunea omului cu natura și cu Dumnezeu, domnia universală a Legii, 

rezultatele călcării acesteia nu pot să nu impresioneze mintea și să nu 

modeleze caracterul. ” -Educația, pp. 99, 100. [Vezi Nota finală 2] 

 

3. Ce impact are aceasta asupra relației dintre soț și soție? Cât 

durează aceasta? Romani 7:2. 1 Corinteni 7:39. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Legământul căsătoriei… leagă destinele celor două persoane cu 

legături pe care nimic altceva decât moartea le poate desface.” -

Credința prin care trăiesc, p. 253. 

“Iubite frate și iubită soră, voi v-ați unit într-un legământ pentru o 

viață întreagă. Educația voastră în viața de căsătorie a început. Primul 

an al vieții de căsătorie este un an de experiență, un an în care soțul și 

soția învață fiecare diferitele trăsături de caracter ale celuilalt, după 

cum un copil învață lecțiile la școală. În acest prim an al vieții voastre 

de căsătorie, căutați să nu fie capitole care să mânjească viitoarea 

voastră fericire. 

“Pentru a câștiga o cunoaștere corespunzătoare a vieții de căsătorie, 

este nevoie de lucrarea unei vieți întregi.” - 7T, p. 45. 

 

4. Ce se întâmplă dacă un bărbat sau o femeie se căsătorește cu o 

altă persoană în timp ce soțul este încă în viață? Permite Legea 
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unei văduve sau văduv să se recăsătorească? Căsătoria unei 

văduve schimbă legea? Romani 7:3. Leviticul 20:10. Deutero-

nomul 25:5. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Orice femeie care va îngădui aprecierile unui alt bărbat, în afară 

de soțul ei, care va asculta avansurile acelui bărbat și ale cărei urechi 

vor fi încântate de revărsarea bogată de cuvinte afectuoase de adorare 

și de afecțiune este o adulteră.” -Mărturii pentru Predicatori și 

Lucrători Biblici, pp. 434, 435. 

 

Mort față de condamnarea legii 

5. Ce înseamnă a fi mort față de Lege, prin trupul lui Hristos? 

Dacă condamnarea păcatului nostru cade asupra lui Isus, mai are 

dreptul Legea să ne judece și să ne condamne la moarte? Implică 

moartea noastră prin credință în Hristos abolirea sau sfârșitul 

legii? Ce roade va aduce cel credincios după ce va muri față de 

păcat și va fi liber de condamnarea legii? Romani 7:4. Galateni 

5:22,23. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Dumnezeu îi cheamă pe toți să privească la Mielul lui Dumnezeu, 

care ridică păcatul lumii. Hristos ridică vina păcatului de la păcătos, 

punându-se El Însuși sub condamnarea Legiuitorului. El a venit în 

această lume pentru a trăi Legea în trup omenesc, pentru a demonstra 

ca falsă acuzația lui Satana că ființele umane nu pot păzi Legea lui 

Dumnezeu." -Christ Triumphant, p. 279. 

"Pavel atrage atenția ascultătorilor săi la Legea încălcată și le arătă 

unde sunt vinovați. El îi instruiește cum un învățător își instruiește 

elevii săi și le arată drumul înapoi la credincioșia față de Dumnezeu.” 

-Review and Herald, April 5, 1898. [Vezi Nota Finală 3] 

 

6. Cum e starea noastră spirituală când impulsurile firești ne 

controlează? La sfârșit, la ce duc acțiunile noastre păcătoase 

conform legii, în starea naturală păcătoasă? Romani 8:3, prima 

parte; 7:5; 6:6. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
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“Apostolul Pavel prezintă în mod lămurit legătura dintre credință 

și lege sub legământul cel nou. El spune: „Deci, fiindcă am fost 

îndreptățit prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul 

nostru Isus Hristos.” „Deci prin credință desființăm noi Legea? 

Nicidecum! Dimpotrivă, noi întărim Legea.” „Căci ceea ce n-a putut 

face Legea, întrucât firea pământească o făcea fără putere” - ea nu îl 

putea îndreptăți pe om, pentru că în firea lui păcătoasă el nu putea ține 

Legea - „a făcut Dumnezeu, trimițând pentru păcat pe însuși Fiul Său 

într-o fire asemănătoare omului păcătos, a condamnat păcatul în firea 

păcătoasă, pentru ca cerința dreaptă a Legii să fie împlinită in noi. care 

umblăm nu potrivit firii păcătoase, ci potrivit Duhului.” Romani 5:1; 

3:31; 8:3,4.” -Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 140. 

 

Servind cu încredere 

7. Dar când suntem liberi de povara și amenințarea condamnării, 

cu ce spirit îl vom sluji pe Dumnezeu? [Vezi Nota Finală 3] 

Romani 7:6; 6:14; 5:1, 2  
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Păcatul nu a nimicit Legea, dar Legea a nimicit gândirea firească 

a lui Pavel. „Dar acum, am fost izbăviți de Lege”, declară el, „și 

suntem morți față de Legea aceasta, care ne ținea robi, pentru ca să 

slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă” 

(Romani 7:6). „Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. 

Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea 

printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de 

păcătos, prin faptul că se slujea de aceeași poruncă” (Romani 7:13). 

„Așa că Legea, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și 

bună” (Romani 7:12).” -Solii Alese, vol. 1, pp. 212, 213. 

“Căutătorul sincer al adevărului va găsi în Cuvântul lui Dumnezeu 

regula pentru sfințirea autentică. Apostolul spune: „Acum dar nu este 

nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după 

îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului... Căci 

lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere 

Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din 

pricina păcatului, pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a 

păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi,.' Romani 

8:1,3,4.” -Credința și faptele, p. 97. 
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Pentru studiu suplimentar 

“Este el acum liber să calce Legea lui Dumnezeu? Pavel spune: 

“Deci, prin credință desființăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, 

noi întărim Legea.... Nicidecum! Noi, care am murit față de păcat, cum 

să mai trăim în păcat?” Iar Ioan declară: “Căci dragostea de Dumnezeu 

stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele” (Romani 

3:31; 6:2; 1 Ioan 5:3). Prin nașterea din nou, inima este adusă în 

armonie cu Dumnezeu și este pusă în acord și cu Legea Sa. Când 

această schimbare categorică a luat loc în cel păcătos, el a trecut din 

moarte la viață, de la păcat la sfințenie; de la călcarea ei și răzvrătire, 

la ascultare și la credincioșie. Viața veche de înstrăinare de Dumnezeu 

a luat sfârșit și viața nouă de împăcare, de credință și iubire a început. 

Atunci, “dreptatea Legii” va fi “împlinită în noi, care nu mai umblăm 

după îndemnurile cărnii, ci după îndemnurile duhului” (Romani 8:4). 

Iar glasul sufletului va fi: “Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua 

mă gândesc la ea” (Psalmii 119:97).” -Tragedia Veacurilor, p. 468. 

 

* * * 
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21 
Sabatul din 23 Noiembrie 2019 

VIAȚĂ PRIN DUHUL 
 

“Influența înnobilatoare a harului lui Dumnezeu schimbă înclinația 

firească a omului. Cerurile nu sunt de dorit pentru cei cu gânduri 

lumești; inimile lor firești și nesfințite nu vor simți nici o atracție către 

acel loc sfânt și curat; dacă ar fi cu putință să intre și ei, atunci nu ar 

găsi acolo nimic care să li se potrivească. Pornirile care controlează 

inima firească trebuie să fie supuse prin harul lui Hristos, mai înainte 

ca omul căzut să fie demn să intre în cer și să se bucure de societatea 

îngerilor curați și sfinți. Când omul moare față de păcat și este înviat 

la o nouă viață în Hristos, iubirea divină îi umple inima; mintea îi este 

sfințită; el bea dintr-un izvor nesecat al bucuriei și cunoștinței; și 

lumina unei zile veșnice strălucește pe cărarea sa, căci cu el este 

continuu Lumina vieții.” -IFA, p. 273. 

 

1. Oare rămâne condamnarea asupra celor care sunt în Hristos? 

Ce se întâmplă prin lucrarea Duhului Sfânt? Romani 8:1,2. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“În timp ce viața creștinului va fi caracterizată de umilință, ea nu 

trebuie să fie marcată de amărăciune și dispreț de sine. Este privilegiul 

tuturor să trăiască astfel, încât Dumnezeu să-i aprobe și să-i 

binecuvânteze. Nu este voia Tatălui nostru ceresc ca să fim totdeauna 

sub condamnare și întunecime. Nu este nici o dovadă de adevărată 

umilință în a merge cu capul plecat, dar cu inima plină de gânduri 

egoiste. Putem merge la Isus și să fim curățiți, pentru a sta înaintea 

Legii fără rușine sau remușcări. “Acum dar nu este nici o osândire 

pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii 

pământești, ci după îndemnurile Duhului” (Romani 8:1).” - Tragedia 

Veacurilor, p. 477. 

 

Îndreptățirea împlinită în om 

2. Cum împlinește Domnul ceea ce era imposibil pentru lege să 

facă? Ce devine atunci parte din noi? Romani 8:3,4. 
………………………………………………………………………………………………... 
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"Deci, prin credință desființăm noi Legea? Dimpotrivă, noi 

întărim Legea. Romani 3:31. "Noi, care am murit față de păcat, cum 

să mai trăim în păcat?"" Cap. 6:2. Și Ioan declară: "Căci dragostea de 

Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt 

grele;" 1 Ioan 5:3. Prin nașterea din nou, inima este adusă în armonie 

cu Dumnezeu, tot așa cum este adusă în armonie cu Legea Sa. Când 

această mare schimbare a avut loc în păcătos, el a trecut de la moarte 

la viață, de la păcat la sfințenie, de la călcare și rebeliune la ascultare 

și credincioșie. Vechea viață de depărtare de Dumnezeu s-a terminat; 

noua viață de împăcare, de credință și dragoste a început. Atunci 

"porunca Legii" se va împlini în noi, cei care nu umblăm după 

îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Romani 

8:4. Iar limbajul sufletului va fi: ‘Cât de mult iubesc legea Ta! Toată 

ziua mă gândesc la ea.' Psalmii 119:97.” -Reflecting Christ, p. 47. 

 

3. Care este înclinația tuturor celor cu o minte firească? Pe de 

altă parte, cum trăiesc cei ale căror minți sunt concentrate asupra 

a ceea ce dorește Duhul Sfânt? Romani 8:5.6. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Noi nu putem folosi Duhul Sfânt. Duhul trebuie să ne folosească 

pe noi. Dumnezeu lucrează prin Duhul în poporul Său “și voința și 

înfăptuirea după buna Lui plăcere.” (Filipeni 2:13). Dar mulți nu vor 

să se supună acestei acțiuni. Ei doresc să se conducă singuri. Din cauza 

aceasta nici nu primesc darul ceresc. Duhul Sfânt este dat numai acelor 

care caută cu umilință pe Dumnezeu, care urmează călăuzirea și harul 

Său. Puterea lui Dumnezeu așteaptă să fie cerută și primită. Această 

binecuvântare făgăduită, dacă este cerută prin credință, aduce cu sine 

toate celelalte binecuvântări. Ea se dă potrivit cu bogățiile harului lui 

Hristos, și El este gata să dea fiecărui suflet atât cât poate să 

primească.” -HLL, p. 672. 

“Împărtășirea cu Duhul este împărtășirea cu viața lui Hristos. 

Numai aceia care sunt astfel învățați de Dumnezeu, numai aceia care 

posedă lucrarea interioară a Duhului și în ale căror viați se dă pe față 

însăși viața lui Hristos pot sta ca adevărați reprezentanți ai 

Mântuitorului…” -Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 212. 
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4. Ce relație au oamenii firești cu Dumnezeu? Se supun Legii 

Lui? Pot să-i facă pe plac Domnului? Romani 8:7,8. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Auzim uneori întrebările: “Nu voi face niciodată ceea ce doresc? 

Nu voi avea niciodată drumul meu? Va trebui să mă abțin 

întotdeauna? Nu voi putea acționa niciodată în concordanță cu 

înclinațiile mele?” 

„Cu cât mai puțin îți vei urma înclinațiile naturale, cu atât mai bine 

va fi pentru tine și pentru ceilalți. Înclinațiile naturale au fost 

pervertite, puterile naturale, folosite greșit. Satana i-a adus pe oameni 

în conflict cu Dumnezeu. El lucrează continuu pentru a distruge 

imaginea lui Dumnezeu în om. De aceea, trebuie să punem restricție 

cuvintelor și acțiunilor noastre. 

„Omul firesc nu este subordonat Legii lui Dumnezeu și nici nu ar 

putea să fie. Dar, prin credință, viața celui ce a fost reînnoit va fi trăită 

zi de zi în Hristos. Zi de zi, el arată că realizează că Îi aparține lui 

Dumnezeu, că este proprietatea Sa.” -Solii pentru tineret, p. 68. 

 

Hristos în noi 

5. Dacă Hristos trăiește în noi, care va fi reacția noastră la 

capcanele păcatului? Cum va fi duhul nostru dacă Duhul lui 

Dumnezeu trăiește în noi? Romani 8:9-11. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Când răspundeți la atracția exercitată de Domnul Hristos și treceți 

de partea Sa, voi manifestați o credință mântuitoare. A vorbi ocazional 

despre lucrurile religioase, a vă ruga pentru binecuvântările spirituale, 

fără să aveți o foame reală a sufletului și o credință vie, nu este de mult 

folos. Mulțimea curioasă care s-a adunat în jurul lui Isus nu a simțit 

nicio putere vitală când s-a atins de El. Dar sărmana femeie suferindă, 

care era bolnavă de doisprezece ani, a întins mâna în marea ei nevoie 

și a atins poala hainei Sale, simțind puterea vindecătoare. Atingerea ei 

a fost o atingere a credinței, iar Domnul Hristos a recunoscut această 

atingere… Credința care este de folos pentru a ne aduce într-o legătură 

vitală cu Domnul Hristos exprimă din partea noastră o alegere 

supremă, o încredere deplină și o consacrare totală. Credința aceasta 

lucrează din dragoste și curăță sufletul. În viața urmașului lui Hristos, 
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ea realizează o ascultare adevărată de poruncile lui Dumnezeu, pentru 

că dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de oameni vor fi 

urmarea legăturii vitale cu Hristos. „Dacă n-are cineva Duhul lui 

Hristos, nu este al Lui” (Romani 8:9).” -Solii Alese, vol. 1, p. 334. 

 

6. Ce se va întâmpla dacă trăim în conformitate cu natura 

noastră păcătoasă? Pentru a fi vii în viața spirituală, cum vom 

trata înclinațiile firești? Romani 8:12,13. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"În felul acesta, Pavel prezintă condițiile pe care Dumnezeu le 

impune fiecărui suflet care se înscrie în slujba Lui. Apostolul se teme 

de sine însuși, ca nu cumva să dea greș în trecerea examenului de 

încercare, și să fie găsit cu lipsă și se supune la o educație severă. Tot 

așa creștinul de astăzi are nevoie să vegheze cu strictețe asupra 

apetitului său. El are nevoie să se supună la o exercitare severă, pentru 

a nu alerga în chip nesigur sau la întâmplare, fără de a-și vedea 

standardul și străduindu-se de a-l ajunge. Trebuie să ascultăm de legile 

lui Dumnezeu. Puterile fizice, mintale și morale trebuie să fie ținute 

în starea cea mai desăvârșită dacă vrea să obțină aprobarea lui 

Dumnezeu. „Mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire”, zice 

apostolul. Aceasta înseamnă literal să-i înfrângi dorințele, impulsurile 

și pasiunile printr-o disciplină severă, la fel cum făceau aceia care se 

întreceau pentru un premiu pământesc.” -(Manuscript 93, 1899) 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1089. 

 

Împărtășind slava lui Hristos 

7. De ce beneficii ne bucurăm când cerem Duhului Domnului să 

ne călăuzească? În același timp, dacă ne împărtășim de suferințele 

lui Hristos, ce vom împărtăși cu El în viitor? Romani 8:14-17. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Dumnezeu este dragoste. El are grijă de creaturile cărora El le-a 

dat viață. “Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul 

de oricine se teme de El.” “Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne 

numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, 

pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.” Ce privilegiu prețios este acesta, 

să fim fii și fiice ale Celui Prea Înalt, moștenitori ai lui Dumnezeu și 
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împreună moștenitori cu Isus Hristos! De aceea, să nu jelim și să nu 

ne întristăm, pentru că în această viață nu suntem scutiți de dezamăgiri 

și suferințe. Dacă, în providența lui Dumnezeu, suntem chemați să 

trecem prin încercări și să ne acceptăm crucea și să bem cupa amară, 

să ne amintim că mâna Tatălui este aceea care o ține la buzele noastre. 

Să ne încredem în El în întunericul nopții și în lumina zilei. Nu putem 

crede noi oare că El ne poate da tot ce este spre binele nostru?” – 5T, 

pp. 315, 316. 

“Ce onoare mai mare ne putem dori decât a fi numiți copii ai lui 

Dumnezeu? Ce rang mai înalt am putea avea, ce moștenire mai mare 

am putea găsi decât cea care este dată moștenitorilor lui Dumnezeu și 

împreună-moștenitorilor cu Hristos?” -Sons and Daughters of God, 

pag. 15. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Privind necontenit la Isus cu ochii credinței, vom fi întăriți. 

Dumnezeu va da cele mai scumpe descoperiri credincioșilor Săi care 

flămânzesc și însetează. Ei vor simți că Hristos e un Mântuitor 

personal. Hrănindu-se din Cuvântul Lui, ei constată că este duh și 

viață. Cuvântul distruge natura firească, pământească, și dă o nouă 

viață în Isus Hristos. Duhul Sfânt vine în suflet ca un Mângâietor. Prin 

lucrarea de transformare a harului Său, chipul lui Dumnezeu se 

reproduce în ucenici; ei devin o făptură nouă. Iubirea ia locul urii și 

inima este refăcută după modelul divin. Aceasta înseamnă a trăi “prin 

orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Aceasta înseamnă a 

mânca pâinea care se coboară din cer.” -HLL, p. 391. 

 

*** 
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22 
Sabatul din 30 Noiembrie 2019 

LEGEA CONDUCE OMUL LA HRISTOS 
 

“Când gândurile sunt atrase spre crucea de pe Golgota, ochii 

nedesăvârșiți Îl văd pe Hristos pe crucea rușinoasă. De ce a murit El? 

Din cauza păcatului. Ce este păcatul? Este călcarea Legii. Apoi, ochii 

sunt deschiși pentru a vedea caracterul păcatului. Legea este călcată, 

dar nu poate să-l ierte pe cel ce a călcat-o. Ea este îndrumătorul nostru, 

care ne condamnă să suportăm pedeapsa. Unde se află remediul? 

Legea ne îndrumă la Hristos, care a fost atârnat pe cruce, ca să poată 

să-i împărtășească neprihănirea Sa omului păcătos și să-i înfățișeze pe 

oameni înaintea Tatălui Său, îmbrăcați cu haina caracterului Său 

neprihănit.” -Solii Alese, vol. 1, p. 341. 

 

1. Ce spune Psalmistul despre omul pe care îi învață Domnul 

principiile Legii Sale? Pe de altă parte, poate fi îndreptățită o 

persoană prin respectarea Legii? Psalmul 94:12. Galateni 2:16; 

3:11. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Nimic altceva decât neprihănirea Domnului Hristos nu ne poate 

da dreptul la binecuvântările legământului harului. Sunt mulți aceia 

care de mult timp doresc și încearcă să obțină aceste binecuvântări, 

dar nu le primesc, pentru că nutresc gândul că pot face ceva pentru a 

fi vrednici de ele. Ei nu-și îndepărtează privirea de la eul lor, ca să 

creadă că Domnul Hristos este un Mântuitor atotîndestulător. Nu 

trebuie să credem că propriile noastre merite ne vor mântui; numai 

Domnul Hristos este nădejdea mântuirii noastre. “În nimeni altul nu 

este mântuire; căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în 

care trebuie să fim mântuiți.” (Faptele Apostolilor 4:12.)” -Patriarhi 

și Profeți, p. 431. 

 

Legea față de promisiunea făcută lui Avraam 

2. Au anulat sau contrazic Legile date la Sinai promisiunea 

anterioară și legământul de binecuvântare dat lui Avraam? 

Romani 3:1,2; 9:4. Galateni 3:17. 
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………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Iudeii erau poporul ales al lui Dumnezeu, prin care El intenționa 

să binecuvânteze întreaga omenire. Din mijlocul lor, Dumnezeu 

ridicase mulți proroci. Aceștia au profetizat despre venirea 

Mântuitorului care avea să fie lepădat și ucis de aceia care ar fi trebuit 

să fie primii care să-L recunoască ca fiind Cel făgăduit.” -IFA, p. 374. 

“Pentru cel descurajat, există un remediu sigur - credință, 

rugăciune, lucrare. Credința și activitatea vor aduce asigurare și 

satisfacții care vor crește zi de zi. Ești ispitit să faci loc simțămintelor 

de presimțiri sumbre sau de descurajare profundă? În zilele cele mai 

întunecoase, când aparențele se arată mai amenințătoare, nu te teme. 

Ai credință în Dumnezeu. El cunoaște nevoile tale. El are toată 

puterea. Dragostea și mila Lui nemărginită nu obosesc niciodată. Nu 

te teme că El nu-și va îndeplini făgăduința. El este Adevărul cel 

veșnic. Niciodată nu-și va schimba legământul pe care l-a făcut cu 

aceia care-L iubesc. Și El va revărsa asupra slujitorilor Săi credincioși 

măsura priceperii pe care nevoia lor o cere.” -Profeți și Regi, 164, 165. 

 

3. Pe ce a fost fondată promisiunea Domnului despre moștenirea 

lui Avraam (pe Lege, pe meritul uman sau pe promisiunea 

Harului Său)? Geneza 22:16-18. Galateni 3:18. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Trebuie să învățăm în școala lui Hristos. Numai neprihănirea Sa 

poate să ne dea dreptul de a primi toate binecuvântările legământului 

harului. Am dorit și am încercat mult să obținem binecuvântările 

acestea, dar nu le-am primit, pentru că am cultivat ideea că am fi în 

stare să facem noi înșine ceva care să ne facă vrednici de ele. Noi am 

privit tot la noi și nu am crezut cu adevărat că Domnul Isus este un 

Mântuitor viu. Să nu credem că talentul și meritele noastre ne vor 

mântui. Singura noastră nădejde de mântuire este harul lui Hristos… 

Trebuie să credem făgăduința așa cum este ea și să nu confundăm 

credința cu sentimentele. Când ne încredem pe deplin în Dumnezeu, 

când ne bazăm pe meritele lui Isus ca Mântuitor care iartă păcatele, 

primim tot ajutorul pe care putem să îl dorim.” -Slujitorii Evangheliei 

(1892), p. 412. 
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4. Dacă Israel era deja moștenitorul promisiunii făcute lui 

Avraam, de ce au fost date la Sinai Cele Zece Porunci? Prezentată 

într-o formă concretă, ce ar putea fi înțeleasă mai bine? Galateni 

3:19, prima parte. Romani 5:20; 7:13, a doua parte. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Pentru a-și vedea vinovăția, păcătosul trebuie să-și probeze 

caracterul prin marele standard al neprihănirii lui Dumnezeu. El este 

oglinda care îi arată desăvârșirea unui caracter neprihănit și-l face în 

stare să vadă defectele din caracterul său.” -Tragedia Veacurilor, 467. 

“Legea îi descoperă omului păcatul său…. declară că moartea este 

partea călcătorului de lege. Singură Evanghelia lui Hristos îl poate 

elibera de condamnarea sau pângărirea păcatului. El trebuie să 

demonstreze pocăința față de Dumnezeu, a Cărui Lege a încălcat-o, și 

credința în Hristos, Jertfa sa de ispășire. ….” -Harul uimitor al lui 

Dumnezeu, p. 20. 

 

Promisiunea primită de credință 

5. Dacă toți sunt păcătoși, are cineva merite personale pe care să 

le poată prezenta lui Dumnezeu pentru îndreptățire? Cum poate 

cineva să primească binecuvântările promise ale îndreptățirii și 

mântuirii? Galateni 3:20-22. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Cuvântul lui Dumnezeu declară: „Căci toți au păcătuit și sunt 

lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3,23). „Nu este niciunul 

neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3,12). Mulți sunt înșelați cu 

privire la starea inimii lor. Ei nu-și dau seama că inima lor firească 

este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Ei se îmbracă în 

propria neprihănire și sunt mulțumiți cu atingerea unui standard 

omenesc al caracterului, un standard fixat de ei, dar cât de fatal dau 

greș, pentru că nu ating standardul divin, iar prin puterea lor nu sunt 

în stare să corespundă cerințelor lui Dumnezeu!” -Solii Alese, vol. 1, 

p. 320, 321. 

"Suntem îndreptățiți prin credință. Sufletul care înțelege sensul 

acestor cuvinte nu va fi niciodată mulțumit de sine însuși. Noi nu 

suntem în noi înșine cei mai capabili să gândim ceva despre noi.... 

Când ne socotim în stare de a ne modela propria noastră experiență, 
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facem o mare greșeală. Niciodată nu putem prin noi înșine să câștigăm 

biruința asupra ispitei. Dar aceia care au adevărata credință în Hristos 

vor fi transformați de Duhul Sfânt.” -(Manuscript 8, 1900) Seventh-

day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1109. 

 

6. Cum a descris apostolul starea credincioșilor care așteptau 

venirea lui Mesia? Ce funcție a avut Legea după venirea Lui? 

Galateni 3:23,24. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Când privește în marea oglindă morală, păcătosul își vede 

defectele de caracter. El se vede exact așa cum este, pătat, întinat și 

condamnat. Totuși el știe că Legea nu poate să îndepărteze în niciun 

fel vinovăția sau să-l ierte pe cel păcătos. El trebuie să meargă mai 

departe. Legea este doar un îndrumător care îl aduce la Hristos. El 

trebuie să privească la Mântuitorul care poartă păcatele… 

„Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți 

neprihăniți prin credință” (Galateni 3,24). În acest pasaj al Scripturii, 

Duhul Sfânt vorbește prin intermediul apostolului îndeosebi despre 

Legea morală. Aceasta ne descoperă păcatul, ne face să simțim nevoia 

după Hristos și să alergăm la El pentru a primi iertarea și pacea, prin 

exercitarea pocăinței față de Dumnezeu și a credinței în Domnul 

nostru Isus Hristos. 

„Sunt întrebată cu privire la Legea din Galateni. Care lege este 

îndrumătorul care ne aduce la Hristos? Eu răspund: Atât legea 

ceremonială, cât și codul moral al celor Zece Porunci.” -Solii Alese, 

vol. 1, pp. 213, 234, 233. 

 

Încetarea sistemului de jertfe 

7. De când a venit Isus, ce devin toți cei care acceptă jertfa Sa prin 

credință? Din moment ce îndreptățirea a avut loc prin sângele lui 

Isus, ce s-a întâmplat cu sacrificiile care indicau spre Hristos ca 

Mesia? Galateni 3:25-29. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“La moartea lui Hristos, când tipul s-a întâlnit cu antitipul, 

aducerea jertfelor a încetat. Legea ceremonială a fost desființată.” -

Evanghelizarea, p. 598. 
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“Domnul Hristos a fost temelia întregului sistem iudaic. Moartea 

lui Abel a fost consecința faptului că fratele lui, Cain, a refuzat să 

accepte planul lui Dumnezeu în școala ascultării pentru a fi mântuit 

prin sângele lui Isus Hristos, simbolizat prin jertfele care arătau spre 

El. Cain a refuzat vărsarea de sânge, care simboliza sângele lui Hristos 

ce urma să fie vărsat pentru lume. Întreaga ceremonie era făcută de 

Dumnezeu, iar Hristos era temelia întregului sistem. Acesta este 

începutul lucrării legii ceremoniale în calitate de îndrumător care îi 

aduce pe oamenii păcătoși la o înțelegere a Domnului Hristos, ca fiind 

temelia întregului sistem iudaic.” -Solii Alese, vol. 1, p. 233. 

 

8. Ce funcții au continuat să aibă Cele Zece Porunci? Ce spune 

Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu despre aceasta? Romani 3:20, 

ultima parte; 13:9,10. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Totuși, prin răstignire, Legea celor zece porunci a fost confirmată. 

Evanghelia nu a abrogat Legea, nici nu a retras nici măcar o iotă din 

cerințele ei. Legea cere în continuare sfințirea din toate punctele de 

vedere. Ea este ecoul vocii lui Dumnezeu însuși, adresându-i fiecărui 

suflet invitația: Vino mai sus. Fii sfânt, tot mai sfânt.” - 

Evanghelizarea, p. 598. 

“Noi trebuie să înălțăm steagul pe care este scris: „Poruncile lui 

Dumnezeu și credința lui Isus.” Ascultarea de Legea lui Dumnezeu 

este o lucrare importantă. Să nu fie trecută cu vederea. Noi trebuie să 

ne străduim să-i trezim pe membrii bisericii și pe aceia care nu fac 

nicio mărturisire de credință, ca să înțeleagă și să respecte cerințele 

Legii cerului. Trebuie să preamărim Legea aceasta și să o facem să fie 

demnă de cinste.” -Solii Alese, vol. 2, p. 403. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Legea nu are putere să-l ierte pe călcător, dar îl îndrumă spre Isus 

Hristos, care îi spune: ‚Îți voi lua păcatele și le voi purta Eu Însumi, 

dacă Mă vei accepta ca Înlocuitor și Garant al tău.” -(Review and 

Herald, May 7, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 

6, p. 1109. 

“În călcarea Legii nu se găsește nicio siguranță, nicio tihnă, nicio 

îndreptățire. Atâta vreme cât continuă să păcătuiască, omul nu poate 
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spera să stea ca un nevinovat înaintea lui Dumnezeu și să fie împăcat 

cu El prin meritele Domnului Hristos. El trebuie să înceteze să calce 

Legea și să ajungă credincios. Când privește în marea oglindă morală, 

păcătosul își vede defectele de caracter. El se vede exact așa cum este, 

pătat, întinat și condamnat. Totuși el știe că Legea nu poate să 

îndepărteze în niciun fel vinovăția sau să-l ierte pe cel păcătos. El 

trebuie să meargă mai departe. Legea este doar un îndrumător care îl 

aduce la Hristos. El trebuie să privească la Mântuitorul care poartă 

păcatele. Iar când Domnul Hristos îi este descoperit pe crucea de pe 

Golgota, murind sub povara păcatelor întregii lumi, Duhul Sfânt îi 

arată atitudinea lui Dumnezeu față de toți cei ce se pocăiesc de 

nelegiuirile lor. „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 viața veșnică” (Ioan 3,16).” -Solii Alese, vol. 1, p. 213. 

 

* * * 
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23 
Sabatul din 7 Decembrie 2019 

DOUĂ SLUJBE COMPARATE 
 

“Cea mai mare dificultate pe care apostolul Pavel a trebuit să o 

înfrunte a apărut din cauza influenței învățătorilor iudaizanți. Aceștia 

i-au adus necazuri mari, deoarece au cauzat dezbinare în biserica din 

Corint. Ei prezentau continuu virtuțile legii ceremoniale, înălțând 

ceremoniile acestea mai presus de Evanghelia lui Hristos și 

condamnându-l pe apostolul Pavel, pentru că nu le impunea noilor 

convertiți. 

„Apostolul Pavel i-a întâmpinat pe terenul lor. „Dacă slujba 

aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă”, a 

spus el, „încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra 

feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea 

aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba 

Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai 

mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire!” (2 Corinteni 

3:7-9)” -Solii Alese, vol. 1, p. 236. 

 

Cea mai bună scrisoare de recomandare posibilă 

1. Ce le-a prezentat credincioșilor apostolul Pavel în îndeplinirea 

slujbei sale? Ce a apreciat el cel mai mult? 2 Corinteni 3:1-3. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Nu este suficient din partea voastră să evitați înfățișarea răului, ci 

trebuie să mergeți mai departe, trebuie să “învățați să faceți binele”. 

Trebuie să-L arătați pe Hristos lumii. Studiul vostru zilnic ar trebui să 

fie cum să învățați să lucrați în ogorul lui Dumnezeu. Urmașii Săi 

trebuie să fie epistole vii “cunoscute și citite de toți oamenii”.” -Solii 

pentru tineret, p. 348. 

“Noi suntem ambasadori ai lui Hristos și trebuie să trăim nu pentru 

renumele nostru, ci pentru a salva sufletele de la pierzare. Străduințele 

noastre zilnice ar trebui îndreptate spre a le arăta că pot câștiga 

adevărul și neprihănirea. În loc să încercăm să ne atragem simpatia 

asupra noastră, dând impresia celor din jur că nu suntem apreciați cum 

se cuvine, noi trebuie să uităm complet de eul nostru; iar dacă dăm 
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greș în a face acest lucru, prin lipsă de discernământ spiritual și evlavie 

vitală, Dumnezeu va cere din mâinile noastre sufletele pentru care ar 

fi trebuit să lucrăm. El S-a îngrijit ca fiecare lucrător din serviciul Său 

să aibă parte de har și înțelepciune spre a deveni o epistolă vie, 

cunoscută și citită de toți oamenii.” -Sfaturi pentru Sănătate, p. 560. 

 

2. Ce predicatori au prezentat scrisori de recomandare 

oamenilor pe care i-au întâlnit? Care ar fi rezultatul oricărui 

predicator care propovăduiește mântuirea prin fapte umane, 

chiar dacă acestea s-ar baza pe litera legii? Fără Hristos, poate 

îndreptăți sau salva pe cineva Litera Legii? 2 Corinteni 3:4-6. 

Romani 3:20. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Legea lui Dumnezeu, rostită cu o grandoare uimitoare pe Sinai, 

este exprimarea condamnării păcătosului. Rolul Legii este acela de a 

condamna, dar în ea nu se află nicio putere de a ierta sau de a 

răscumpăra. Ea este rânduită pentru a conduce la viață, iar aceia care 

trăiesc în armonie cu regulile ei vor primi răsplata ascultării. Dar celor 

care rămân sub condamnarea ei, le aduce robia și moartea.” -Solii 

Alese, vol. 1, pp. 236, 237. 

"Ar trebui să luăm în considerare în mod serios și continuu 

desăvârșirea caracterului lui Isus Hristos, să-i împărtășim 

binecuvântările și să-i conducem pe oameni să calce pe urmele pașilor 

Săi. Dacă predicatorii lui Hristos ar face acest lucru, nu ar exista nici 

un motiv pentru a deplânge ineficiența lor. Dacă ei ar veni la oamenii 

plini de blândețea și umilința lui Hristos, știind ce înseamnă a crește 

până la statura deplină în Hristos Isus, puterea ar însoți lucrarea lor, 

iar oamenii, prin asocierea cu ei, ar primi influențe care ar fi spre 

binele lor veșnic.... 'Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, 

scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul 

Dumnezeului celui viu; nu pe niște table din piatră, ci pe niște table 

care sunt inimi de carne.' 2 Corinteni 3:3. Slova ucide, dar Duhul dă 

viață." - Signs of the Times, July 10, 1893. 

 

3. De ce a numit apostolul slujirea Legii scrisă și săpată în piatră 

o slujbă aducătoare de moarte? Dacă cineva ar predica doar 
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legea, ar putea spera să primească îndreptățire și mântuire prin 

ea? Ce fel de slujire ar fi? 2 Corinteni 3:7,8. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Legea este așa de sfântă și de plină de slavă, încât, când Moise 

s-a întors de pe muntele sfânt, unde fusese cu Dumnezeu și primise 

tablele de piatră din mâna Sa, chipul lui reflecta o slavă pe care 

oamenii nu puteau să o privească fără să-i doară, iar Moise a fost 

obligat să-și acopere fața cu o maramă. 

„Slava care a strălucit pe chipul lui Moise a fost o reflectare a 

neprihănirii lui Hristos aflată în Lege. Legea însăși nu ar avea nicio 

slavă, în afară de slava care este întruchipată în ea de Hristos. Ea nu 

are nicio putere de a mântui. Ea are distincție numai dacă în ea este 

reprezentat Hristos ca fiind plin de neprihănire și de adevăr. 

„Serviciul Legii care a fost scrisă și săpată în piatră a fost un 

serviciu al morții. Fără Hristos, cel nelegiuit era lăsat sub blestemul 

ei, fără nicio speranță de iertare. Serviciul Legii nu avea nicio slavă în 

el însuși, dar Mântuitorul cel făgăduit, descoperit în orânduirile și 

umbrele legii ceremoniale, a făcut ca Legea morală să fie plină de 

slavă.” -Solii Alese, vol. 1, p. 237. 

 

Două Slujbe Contradictorii 

4. De ce a numit apostolul Pavel sistemul de jertfe o slujbă 

aducătoare de osândă? Ce s-a sfârșit când a murit Isus și când 

perdeaua din templu a fost ruptă în două de sus până jos? 

2 Corinteni 3:9-11. Galateni 5:4. Efeseni 2:7,8. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Simbolurile și umbrele serviciului jertfelor, împreună cu 

profețiile, le-au dat israeliților o imagine acoperită de o mahramă, o 

imagine neclară, cu privire la harul și mila care urmau să fie aduse 

lumii prin descoperirea lui Hristos. Lui Moise i s-a descoperit 

semnificația ceremoniilor și umbrelor care indicau spre Hristos. El a 

văzut sfârșitul lucrurilor care urmau să se încheie la moartea lui 

Hristos, când simbolul s-a întâlnit cu Cel simbolizat. El a înțeles că 

omul poate să respecte Legea morală numai prin Hristos. Prin călcarea 

acestei Legi, omul a adus păcatul în lume, iar împreună cu păcatul a 

venit moartea. Domnul Hristos a ajuns să fie jertfa de ispășire pentru 
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păcatul omului. El a oferit în dar desăvârșirea caracterului Său în locul 

păcătoșeniei omului. Jertfele și darurile au indicat spre jertfa pe care 

urma să o aducă Hristos. Mielul înjunghiat era un simbol al Mielului 

care avea să înlăture păcatul lumii. 

„Înțelegerea scopului ceremoniilor care aveau să înceteze și 

înțelegerea lui Hristos, așa cum era descoperit în Lege, a iluminat fața 

lui Moise.” -Solii Alese, vol. 1, p. 237. 

“Atunci catapeteasma templului a fost sfâșiată în două, arătând că 

se retrăseseră sfințenia și însemnătatea de la serviciul jertfelor. Venise 

timpul să înceteze jertfele și darurile în templul de pe pământ.” - HLL, 

p. 233. 

 

5. Respingând mântuirea prin har și, de asemenea, pe 

Mântuitorul care a suferit pentru ei, ce s-a întâmplat în mintea 

multor evrei? Pe cine trebuia să recunoască, ca să poată îndepărta 

marama? 2 Corinteni 3:12-14. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Apostolul Pavel a declarat: „Fiindcă avem, dar, o astfel de 

nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care 

își punea o maramă peste față, pentru ca fiii lui Israel să nu-și 

pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au 

rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului 

Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este 

dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, 

rămâne o maramă peste inimile lor. Dar, ori de câte ori vreunul se 

întoarce la Domnul, marama este luată.” (2 Corinteni 3:12-16). 

„Iudeii au refuzat să-L primească pe Hristos ca fiind Mesia și nu 

puteau să înțeleagă faptul că serviciile lor ceremoniale sunt lipsite de 

sens, că jertfele și darurile lor și-au pierdut semnificația.” -Solii Alese, 

vol. 1, pp. 238, 239. 

 

O piedică și soluția ei 

6. Deși conducătorii evrei citeau profețiile spunând că Mesia va fi 

jertfit ca Miel al lui Dumnezeu, ce mai rămâne încă în mintea 

multor evrei? Dar ce se poate spune despre mulți creștini care 

pretind că îl acceptă pe Isus în timp ce neagă validitatea Legii 

Sfinte a lui Dumnezeu? 2 Corinteni 3:15,16. 
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………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Marama pe care au adus-o peste ei (evreii), prin necredința lor 

încăpățânată continuă să se afle în mintea lor. Ea ar fi înlăturată, dacă 

L-ar primi pe Hristos, neprihănirea Legii. 

„Mulți din lumea creștină au o maramă peste ochii și inima lor. Ei 

nu înțeleg scopul ceremoniilor care au fost înlăturate. Ei nu înțeleg 

faptul că numai legea ceremonială a fost abrogată la moartea lui 

Hristos. Ei pretind că Legea morală a fost pironită pe cruce. Marama 

care le întunecă înțelegerea este groasă. Inima multora este în conflict 

cu Dumnezeu. Ei nu sunt supuși Legii Sale. Numai dacă vor ajunge în 

armonie cu regula guvernării Sale, Hristos poate să aibă o valoare 

pentru ei. Ei pot să vorbească despre Hristos ca fiind Mântuitorul lor, 

dar, în cele din urmă, El le va spune: Nu vă cunosc. Voi nu v-ați pocăit 

sincer față de Dumnezeu pentru călcarea Legii Sale sfinte și nu puteți 

avea o credință adevărată în Mine, pentru că misiunea Mea a fost să 

înalț Legea lui Dumnezeu.” -Solii Alese, vol. 1, p. 239. 
 

7. Dacă ascultăm ideile și opiniile oamenilor, vom putea găsi calea 

cea bună? La cine trebuie să ne ațintim mereu privirea? Ce se va 

întâmpla dacă Îl vom privi în slava Lui? 2 Corinteni 3:17,18. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Când privește la Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, 

el găsește pacea lui Hristos, deoarece în dreptul numelui său este scrisă 

iertarea, iar el primește Cuvântul lui Dumnezeu, care spune: „Voi 

aveți totul pe deplin în El“ (Coloseni 2:10). Cât de greu este ca omul, 

care s-a obișnuit multă vreme să cultive îndoiala, să înțeleagă acest 

mare adevăr! Dar ce pace aduce sufletului, ce viață plină de putere! 

Dacă privim la noi înșine pentru a găsi neprihănirea prin care să putem 

fi acceptați de Dumnezeu, privim unde nu trebuie, „căci toți au 

păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3:23). Trebuie 

să privim la Domnul Isus, pentru că „Noi toți privim cu fața 

descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în 

același chip al Lui, din slavă în slavă“ (2 Corinteni 3:18). Trebuie să 

vă găsiți desăvârșirea privind la Mielul lui Dumnezeu, care ridică 

păcatul lumii.” -Credința și Faptele, p. 108. 
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Pentru studiu suplimentar 

"Nu vom imita viața lui Isus îndepărtându-ne privirea de la El, ci 

vorbind de El, studiind perfecțiunea Sa, căutând a ne rafina gustul și 

înălța caracterul, încercând, prin credință și dragoste, prin efort serios, 

perseverent să ne apropiem de Modelul perfect. Prin cunoașterea lui 

Hristos - a cuvintelor, obiceiurilor și a instrucțiunilor Sale - 

împrumutăm virtuțile caracterului pe care l-am studiat atât de 

îndeaproape și ne îmbibăm cu Duhul pe care L-am admirat atât de 

mult. Isus, pentru noi "deosebindu-se din zece mii, va fi "Unul" cu 

totul minunat.' -Sons and Daughters of God, p. 235. 

“Afecțiunea poate fi tot așa de limpede ca și cristalul și frumoasă 

în curățenia ei și totuși poate fi superficială, pentru că n-a fost pusă la 

probă și încercată. Faceți pe Domnul Hristos cel dintâi, cel din urmă 

și cel mai de seamă în toate. Priviți la El fără încetare și iubirea voastră 

pentru El va deveni zilnic tot mai profundă și mai puternică, pe măsură 

ce este supusă încercării. Și pe măsură ce iubirea voastră pentru El 

sporește, iubirea voastră, a unuia față de celălalt, va deveni tot mai 

puternică și tot mai puternică. “Noi toți privim cu fața descoperită, ca 

într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al 

Lui, din slavă în slavă”. (2 Corinteni 3:18.)” - 7T, p. 46. 

 

* * * 
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24 
Sabatul din 14 Decembrie 2019 

HRISTOS, ȚINTA LEGII 
 

"Neprihănirea lui Dumnezeu a fost descoperită în Evanghelie. În 

ea a fost făcută cunoscută metoda prin care omul trebuia să se împace 

cu Dumnezeu. În ciuda dreptății lui Dumnezeu și a vinovăției 

călcătorului Legii Lui a fost concepută o cale prin care putea fi 

satisfăcută Legea prin jertfa infinită a Fiului lui Dumnezeu. Jertfele 

tipice ale legământului vechi au îndreptat oamenii spre Mielul lui 

Dumnezeu care trebuia să moară pe crucea de pe Calvar, când tipul 

s-a întâlnit cu antitipul în moartea iubitului Fiu al lui Dumnezeu. Din 

timpul lui Adam, prin generațiile care au urmat, jertfele aduse arătau 

spre Hristos, iar credința oamenilor era fixată pe o jertfă de o valoare 

infinită. Prin credință, patriarhii și profeții depindeau de Dumnezeu, 

care se îngrijea de ei prin Hristos." - Signs of the Times, August 5, 

1889.  

 

Evanghelia și dreptatea lui Dumnezeu 

1. Cum a definit apostolul Pavel Evanghelia lui Isus Hristos? Ce 

este dezvăluit în ea? Romani 1:16,17. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

“Legea îi descoperă omului păcatele, dar nu-i dă nici o soluție. În 

timp ce făgăduiește viața pentru cel ascultător, ea declară că moartea 

este partea călcătorului ei. Numai Evanghelia lui Hristos îl poate 

elibera de sub condamnarea sau de întinarea păcatului. El trebuie să 

dea pe față pocăință față de Dumnezeu, a cărui Lege a călcat-o; și 

credință în Hristos și în jertfa Sa ispășitoare. În felul acesta, primește 

“iertarea păcatelor trecute” și devine părtaș naturii divine. El este un 

copil al lui Dumnezeu, primind duhul înfierii, prin care strigă: “Ava, 

adică Tată”.” -Tragedia Veacurilor, pp. 467, 468. 

 

2. Este îndreptățirea o realizare personală care vine din meritele 

cuiva sau este doar darul harului lui Dumnezeu? Dacă este prin 

har, de ce este imposibil să provină din propriile lucrări sau din 

meritele umane? Romani 3:24; 11:6. 
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………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Aici adevărul este expus în linii simple. Această milă și bunătate 

este total nemeritată. Harul lui Hristos este liber să îndreptățească 

păcătosul fără merit sau pretenție din partea lui. Îndreptățirea este o 

iertare totală, completă a păcatului. În momentul în care un păcătos îl 

acceptă pe Hristos prin credință, în acel moment el este iertat. 

Neprihănirea lui Hristos îi este atribuită și nu mai trebuie să se 

îndoiască de harul iertător al lui Dumnezeu.” -Our Father Cares, 290. 
 

Israel și neamurile caută dreptatea 

3. Oare Israel, care a primit legea și a știut voia lui Dumnezeu, a 

ajuns la îndreptățire? Dar Neamurile, care nu au primit Legea 

scrisă? Au primit ei neprihănirea lui Isus prin credință? Romani 

9:30,31. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"La botezul Său cerurile s-au deschis și slava lui Dumnezeu în 

asemănarea unui porumbel luminos a plutit deasupra Salvatorului și o 

voce a venit din cer, spunând: "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care 

Îmi găsesc plăcerea." Dar națiunea la care a venit Hristos, deși a 

pretins că este poporul ales al lui Dumnezeu, nu a recunoscut comoara 

cerească în persoana lui Isus Hristos. Ei au avut lumină peste lumină, 

dovezi peste dovezi.... "Isaia este foarte direct când spune: Am fost 

găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau 

de Mine Despre Israel zice: „Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un 

norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă.” Romani 10:20,21.” -The 

Youth's Instructor, August 22, 1895. 
 

4. De ce nu a primit Israel adevărata neprihănire dată de 

Dumnezeu? Ce obstacole i-au împiedicat pe oameni și pe 

conducători să primească darul neprihănirii? Romani 9:32,33. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“O religie a formelor niciodată nu poate să conducă sufletele la 

Hristos; căci este o religie lipsită de iubire, lipsită de Hristos. Postul și 

rugăciunea care vin dintr-un spirit doritor de a se îndreptăți sunt o 

urâciune înaintea lui Dumnezeu. Adunarea solemnă pentru rugăciune, 
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șirul ceremoniilor religioase, umilința exterioară, sacrificiile 

impunătoare arată că acela care face astfel de lucruri se consideră 

neprihănit și având drept la cer; dar totul este o amăgire. Faptele 

noastre nu pot să plătească niciodată mântuirea.” -HLL, p. 280. 

“Chiar dacă trebuie să fim în armonie cu Legea lui Dumnezeu, noi 

nu suntem mântuiți prin faptele Legii și totuși nu putem fi mântuiți 

fără ascultare. Legea este standardul prin care este măsurat caracterul. 

Însă, fără harul regenerator al Domnului Hristos, noi nu suntem în 

stare să respectăm poruncile. Numai Isus ne poate curăți de toate 

păcatele. El nu ne mântuiește prin Lege, dar nici nu ne va mântui în 

neascultare de Lege.” -Credința și Faptele, pp. 95, 96. 

 

5. În încercarea de a-și stabili propria lor neprihănire, ce greșeală 

au făcut evreii? Deși erau zeloși pentru Domnul, ce au pierdut? 

Romani 10:1-3. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Ca națiune, izraeliții, în timp ce doreau venirea lui Mesia, erau atât 

de mult despărțiți de Dumnezeu în inimă și în viață, încât nu puteau 

avea o concepție adevărată cu privire la caracterul sau misiunea 

Răscumpărătorului făgăduit. În loc să dorească răscumpărarea din 

păcat, slava și pacea sfințeniei, inimile lor erau îndreptate către 

izbăvirea de vrăjmașii naționali și restatornicirea puterii pământești. 

Ei îl așteptau pe Mesia să vină ca un cuceritor, să zdrobească orice jug 

și să-l înalțe pe Israel la dominarea tuturor popoarelor. În felul acesta, 

Satana a reușit să pregătească inimile poporului pentru lepădarea 

Mântuitorului atunci când El trebuia să Se arate. Mândria inimii lor și 

concepțiile lor greșite despre caracterul și misiunea Sa i-au împiedicat 

să cântărească cinstit dovezile mesianității Sale.” -Profeți și Regi, pp. 

709, 710. 

 

Scopul legii 

6. A fost scopul Legii acela de a pune omul într-o poziție de a-și 

obține dreptatea prin propriile sale fapte? Cine îi putea da omului 

propria Sa neprihănire prin credință? Romani 10:4. Galateni 

3:24; 2:16. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
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"Hristos este sfârșitul sau ținta Legii. Legea îl condamnă pe păcătos 

și astfel îl conduce la Hristos pentru îndreptățire." - Signs of the Times, 

August 5, 1889. 

Cuvântul grec „telos” din anumite versiuni în Romani 10:4 este 

tradus “încheiere”; în alte traduceri “sfârșit,” care poate indica 

“încheiere” sau “scop.” În alte versiuni din diferite limbi, telos este 

tradus “țintă,” însemnând că Hristos este “scopul/ținta” sau “intenția” 

Legii. Datorită faptului că termenul telos poate avea mai multe 

sensuri, este necesar, în fiecare caz în parte, să înțelegem cuvântul în 

lumina contextului Biblic. Ce ne învață Isus cu privire la Lege – că El 

este încheierea ei? Nu! Matei 5:17; Luca 16:17. Acestea ne arată că 

Isus nu este încheierea Legii, ci intenția ei, Cel care o împlinește în 

supunere deplină (vezi Matei 3:15), iar prin exemplul Său îi ajută pe 

alții să ajungă la aceeași țintă. 

“Legea dată pe Sinai era o vestire a iubirii, o descoperire a Legii 

cerului pentru pământul acesta. Ea a fost dată prin mâna unui 

Mijlocitor - rostită prin Acela, prin a Cărui putere inimile oamenilor 

puteau fi aduse în armonie cu principiile ei. Dumnezeu a descoperit 

scopul Legii atunci când i-a spus lui Israel: “Să-Mi fiți niște oameni 

sfinți.” (Exod 22:31).” -Cugetări de pe muntele Fericirilor, p. 46. 

 

Profeția Robului neprihănit 

7. Cum au subliniat profeții că neprihănirea va veni de la "robul 

cel neprihănit"? Din moment ce legea nu poate îndreptăți pe 

nimeni, la cine trebuie să apelăm pentru îndreptățire? Psalmul 

143:2. Isaia 53:11. Fapte 13:37-39. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Hristos avea mereu înaintea ochilor rezultatul misiunii Sale. Viața 

Sa pământească, plină de atâta trudă și jertfire de sine, era înviorată la 

gândul că toată această muncă a Sa nu va fi în zadar. Dându-și viața 

pentru viața oamenilor, El avea să restabilească în om chipul lui 

Dumnezeu. El avea să ne ridice din țărână, să ne remodeleze caracterul 

după modelul propriului Său caracter și să-l înfrumusețeze cu propria 

Sa slavă.” -The Ministry of Healing, p. 504. 

“Ce L-a susținut pe Fiul omului în timpul vieții Sale de trudă și 

sacrificiu? El a văzut rezultatele muncii sufletului Său și a fost 

mulțumit. Privind în veșnicie, El a văzut fericirea acelora care prin 
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umilința Sa au primit iertare și viață veșnică. Urechea Sa a prins 

strigătul de bucurie al celor răscumpărați. El i-a auzit pe cei mântuiți 

cântând cântarea lui Moise și a Mielului.” -IFA, p. 601. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Când a fost dată legea pe Sinai, Dumnezeu a făcut cunoscută 

oamenilor sfințenia caracterului Său, pentru ca, prin contrast, ei să 

vadă păcătoșenia lor. Legea a fost dată pentru a-i convinge de păcat și 

a descoperi nevoia lor după un Mântuitor. Pe calea aceasta, principiile 

ei erau sădite în inimă prin Duhul Sfânt. Lucrarea aceasta se face și 

astăzi. Principiile legii sunt explicate în viața lui Hristos; și când 

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atinge inima, când lumina lui Hristos 

descoperă oamenilor nevoia lor după sângele Lui curățitor și după 

neprihănirea Lui îndreptățitoare, legea continuă să fie un mijloc care 

ne duce la Hristos, ca să fim îndreptățiți prin credință. “Legea 

Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul.” (Psalmii 19:7).” -

HLL, p. 308. 

“Legea celor Zece Porunci nu trebuie să fie privită atât de mult din 

perspectiva interdicțiilor, cât din perspectiva milei. Interdicțiile ei sunt 

garanția sigură a fericirii care vine prin ascultare. Când este primită în 

Hristos, ea lucrează în noi curăția caracterului, care ne va aduce 

bucurie de-a lungul veacurilor veșniciei. Pentru cel ascultător, ea este 

un zid apărător. Noi vedem în ea bunătatea lui Dumnezeu care, prin 

faptul că le descoperă oamenilor principiile neschimbătoare ale 

neprihănirii, caută să-i apere de relele care vin ca urmare a 

nelegiuirii.” -Solii Alese, vol. 1, p. 235. 

“Primită în Hristos, ea [Legea lui Dumnezeu] lucrează curățirea 

caracterului care ne va aduce bucurie de-a lungul veacurilor veșnice.” 

-Credința prin care trăiesc, p. 83. 

 

* * * 

  



pentru Semestrul II, 2019 137 

25 
Sabatul din 21 Decembrie 2019 

LEGEA ESTE CA O OGLINDĂ 
 

“Legea lui Dumnezeu este oglinda care arată o reflectare deplină a 

omului, așa cum este el, și îi prezintă corect propriul chip. Unii vor 

întoarce spatele și vor uita această imagine, alții vor folosi epitete 

jignitoare împotriva Legii, ca și când acest fapt ar vindeca defectele 

lor de caracter. Totuși alții, care sunt condamnați de Lege, se vor pocăi 

de nelegiuirile lor și, prin credința în meritele lui Hristos, își vor 

desăvârși un caracter creștin.” -Credința și Faptele, p. 31. 
 

Păcate cunoscute și ascunse 

1. În timp ce totul este descoperit ca o carte pentru Domnul, cu 

ce pericol se confruntă ființele umane? De aceea, pentru ce s-a 

rugat Psalmistul în mod deosebit? Iov 13:23. Psalmul 19:12. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Legea lui Dumnezeu, așa cum este prezentată în Scriptură, conține 

cerințe vaste și cuprinzătoare. Fiecare principiu este sfânt, drept și 

bun. Legea îi face pe oameni să aibă o obligație față de Dumnezeu, ea 

atinge gândurile și simțămintele și îi va convinge de păcat pe toți aceia 

care își dau seama că au călcat cerințele ei. Dacă Legea s-ar referi 

numai la comportamentul exterior, oamenii nu ar fi vinovați pentru 

gândurile, dorințele și planurile lor greșite. Dar Legea cere ca sufletul 

însuși să fie curat și mintea să fie sfântă, așa încât gândurile și 

simțămintele să fie în armonie cu standardul dragostei și al 

neprihănirii.” -Solii Alese, vol. 1, p. 211. 
 

2. Ce binecuvântare face posibil ca o persoană să-și recunoască 

propriile păcate? Cum a aflat apostolul Pavel că anumite acțiuni 

ale sale sunt lamentabile? Romani 3:20; 7:7. Galateni 3:19, prima 

parte. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Păcatul nu apare a fi păcătos decât dacă este privit în oglinda 

adevărului pe care Dumnezeu le-a dat-o ca un test al caracterului. 
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Când bărbații și femeile recunosc pretențiile Legii lui Dumnezeu și 

pășesc pe această platformă a adevărului veșnic, ei vor sta în locul în 

care Domnul le poate da puterea morală de a lăsa ca lumina lor să 

lumineze înaintea oamenilor, iar ei să vadă faptele lor bune și să 

slăvească pe Tatăl nostru care este în Ceruri." - Review and Herald, 

March 8, 1870. 

 

3. După mulți ani de neglijență, ce a descoperit marele preot 

Hilchia în templu în timpul regelui Iosia (638-608 î.Hr.)? 2 Regi 

22:8, 9, prima parte, 10. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"În al optsprezecelea an al domniei lui Iosia, Dumnezeu l-a ales 

pentru a supraveghea repararea templului. La începutul acestei lucrări 

a fost găsită cartea legii. Printr-o proastă gestionare a fost pierdută, iar 

oamenii au fost lipsiți de instrucțiunile sale. Fraților, a pierdut vreunul 

dintre voi Cartea Legii? Nu au pierdut din vedere mulți dintre noi 

preceptele din Cartea Sfântă?" - General Conference Bulletin, April 1, 

1903. 

 

Binecuvântări la citirea Legii și punerea ei în aplicare 

4. Ce efect imediat a avut citirea Cărții Legii asupra regelui Iosia 

în timp ce înțelegea semnificația a ceea ce a auzit? 2 Regi 22:11-13. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Citirea Cărții Legii, atât de demult uitată, a făcut o impresie 

profundă asupra minții regelui. El și-a dat seama că trebuie făcut ceva 

pentru a aduce această Lege în atenția poporului și pentru a-i conduce 

să-și conformeze viețile învățăturilor sale. Prin propriul său curs de 

acțiune, el a hotărât să-și arate respectul față de Lege. S-a smerit în 

fața Domnului, rupându-și hainele. 

"În poziția sa de rege, era datoria lui Iosia de a împlini în națiunea 

evreiască principiile învățate din Cartea Legii. El s-a străduit să facă 

acest lucru cu credincioșie. În Cartea Legii el a găsit o comoară a 

cunoașterii, un aliat puternic în lucrarea de reformă." - General 

Conference Bulletin, April 1, 1903. 
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5. Ce fel de întâlnire a avut loc în aer liber, zeci de ani mai târziu, 

după ce cei exilații s-au întors la Ierusalim? Ce a citit Ezra timp 

de mai multe ore poporului? Neemia 8:1-3. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“În călcarea Legii nu se găsește nicio siguranță, nicio tihnă, nicio 

îndreptățire. Atâta vreme cât continuă să păcătuiască, omul nu poate 

spera să stea ca un nevinovat înaintea lui Dumnezeu și să fie împăcat 

cu El prin meritele Domnului Hristos. El trebuie să înceteze să calce 

Legea și să ajungă credincios. Când privește în marea oglindă morală, 

păcătosul își vede defectele de caracter. El se vede exact așa cum este, 

pătat, întinat și condamnat. Totuși el știe că Legea nu poate să 

îndepărteze în niciun fel vinovăția sau să-l ierte pe cel păcătos. El 

trebuie să meargă mai departe. Legea este doar un îndrumător care îl 

aduce la Hristos. El trebuie să privească la Mântuitorul care poartă 

păcatele. Iar când Domnul Hristos îi este descoperit pe crucea de pe 

Golgota, murind sub povara păcatelor întregii lumi, Duhul Sfânt îi 

arată atitudinea lui Dumnezeu față de toți cei ce se pocăiesc de 

nelegiuirile lor. „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 viața veșnică” (Ioan 3:16).” -Solii Alese, vol. 1, p. 213. 

 

Citirea și înțelegerea Legii 

6. Cine a ajutat cu explicații, astfel încât mulțimea adunată să 

poată înțelege adevăratul sens al Legii? Neemia 8:5-8. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Iată o lucrare pe care s-o facă omul. Trebuie să se așeze înaintea 

oglinzii, Legea lui Dumnezeu, să-și descopere defectele din caracterul 

său și să lepede păcatele, spălându-și haina caracterului în sângele 

Mielului. Invidia, mândria, răutatea, înșelătoria, cearta și crima vor fi 

îndepărtate din inimă, care este un vas al iubirii lui Hristos și care 

nutrește nădejdea de a deveni asemenea Lui când Îl vedem cum este 

El în realitate. Religia lui Hristos îl rafinează și îl face pe cel care a 

îmbrățișat-o, o persoană plină de demnitate, indiferent de poziția lui 

în viață sau de cercul său de cunoscuți. Oamenii care devin creștini 

luminați se ridică deasupra nivelului fostului lor caracter într-o mai 

mare tărie morală și mentală. Aceia care sunt căzuți și degradați de 
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păcat și crimă pot, prin meritele Mântuitorului, să fie ridicați la o 

poziție numai cu puțin mai prejos de cea a îngerilor.” -Harul uimitor 

al lui Dumnezeu, p. 232. 

"Biblia este vocea lui Dumnezeu care ne vorbește la fel de sigur ca 

și cum L-am putea auzi cu urechile noastre. Cuvântul Dumnezeului 

Celui Viu nu este doar scris, ci vorbit. Acceptăm Biblia ca un oracol 

(descoperire) al lui Dumnezeu? Dacă ne-am da seama de importanța 

acestui Cuvânt, cu ce teamă l-am deschide și cu ce seriozitate i-am 

studia preceptele? Citirea și contemplarea Scripturilor ar fi privite ca 

o audiență cu Cel Prea Înalt." -In Heavenly Places, p. 134. 

 

7. Ce s-a întâmplat când oamenii și-au dat seama cât de departe 

s-au îndepărtat de voința Domnului? Astfel, care este efectul Legii 

când cineva încearcă să o înțeleagă și să i se supună? Neemia 

9:1-3. Psalmul 66:18. Proverbe 28:9. Romani 10:4. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

"O mare lucrare trebuie făcută pentru noi toți înainte de a avea 

perfecțiunea caracterului creștin. Legea lui Dumnezeu este standardul 

dreptății. Aceasta este oglinda în care trebuie să privim pentru a 

discerne defectele caracterului nostru. Când ne uităm într-o oglindă 

obișnuită, ea ne arată defectele persoanei noastre, dar nu îndepărtează 

nicio pată; trebuie să mergem și să ne spălăm dacă vrem să fim curați. 

Tot așa este și cu Legea lui Dumnezeu. Este marea oglindă a lui 

Dumnezeu sau detectorul moral al păcatului; dar nu există nici o 

calitate mântuitoare în Lege; nu are nicio putere de a-l ierta pe 

călcătorul de Lege. Totuși există o scăpare pentru păcătos: "Dar, dacă 

cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 

neprihănit." Atunci ce trebuie să facă păcătosul? Să se pocăiască față 

de Dumnezeu și să aibă credință în Domnul nostru Isus Hristos. În 

sângele Său prețios toate petele păcatului pot fi spălate. În ziua aceea, 

se va deschide un izvor, pentru Iuda și Ierusalim și pângărirea 

păcatului poate fi înlăturată dacă se vor spăla doar în acest izvor.” -

Present Truth, November 3, 1885. 

 

Pentru studiu suplimentar 

“Aceia care se simt înclinați să facă mare caz de sfințenie să 

privească în oglinda Legii lui Dumnezeu. Văzând cerințele ei mult 
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cuprinzătoare și înțelegând lucrarea ei de judecare a gândurilor și 

simțămintelor inimii, ei nu se vor făli cu starea lor de nepăcătoșenie. 

“Dacă zicem că n-avem păcat”, spune Ioan, fără a se separa de frații 

săi, “ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi.” “Dacă zicem că 

n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.” 

“Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte 

păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:8,9,10.” IFA, 562. 

“‘Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.' Romani 3:20. 

Pentru a-și vedea vinovăția, păcătosul trebuie să-și confrunte 

caracterul cu marele standard de neprihănire al lui Dumnezeu. Acesta 

este o oglindă care arată perfecțiunea unui caracter drept și îl face 

capabil să discearnă defectele pe care le are. Legea îi descoperă 

omului păcatul…. Ea declară că partea păcătosului este moartea. 

Numai Evanghelia Domnului Hristos îl poate elibera de sub 

condamnare sau întinăciunea provocată de păcat. El trebuie să dea pe 

față pocăință față de Dumnezeu, a Cărui Lege a fost călcată și credință 

în Domnul Hristos și în jertfa Sa ispășitoare….” -Harul uimitor al lui 

Dumnezeu, p. 20. 

 

* * * 
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Vă rugăm citiți Raportul Misionar de la  

Departamentul de Sănătate al Conferinței Generale  

de la pagina 145. 

 

26 
Sabatul din 28 Decembrie 2019 

LEGEA ESTE SPIRITUALĂ 
 

"Prin credința în Hristos, ascultarea de orice principiu al Legii este 

posibilă. Astfel, Pavel ne-a spus că "Legea, negreșit, este sfântă și 

porunca este sfântă, dreaptă și bună." Pentru binele nostru, el întreabă, 

"Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, 

tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru 

bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul 

că se slujea de aceeași poruncă. Știm, în adevăr, că Legea este 

duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Romani 

7:13,14." -Manuscript Releases, vol. 8, p. 98. 

 

Regula de aur 

1. Ce principiu care afectează comportamentul uman caracte-

rizează Legea și scrierile profeților? Matei 7:12. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

 

"Mântuitorul a învățat acest principiu [regula de aur] pentru a face 

omenirea fericită, nu nefericită; pentru că în nici un alt fel nu poate 

veni fericirea. Dumnezeu dorește ca bărbații și femeile să ducă o viață 

mai bună. El le dă darul vieții, nu pentru a le permite doar să câștige 

bogăție, ci pentru a-și îmbunătăți puterile prin munca pe care a 

încredințat-o omenirii - munca de a-i căuta și elibera din nevoi pe 

semeni lor. Omul nu ar trebui să lucreze pentru propriul său interes 

egoist, ci pentru interesul tuturor celor din jurul său, binecuvântându-i 

pe alții prin influența și prin faptele sale amabile. Acest scop al lui 

Dumnezeu este exemplificat în viața lui Hristos.” -My Life Today, 

165. 
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2. A micșorat Isus valoarea poruncilor Sale în învățătura Sa? Ce 

ne descoperă explicația spirituală și profundă pe care a dat-o celei 

de a șasea poruncă? Matei 5:21-24. 
………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
 

“Neprihănirea vestită de Hristos este conformarea inimii și a vieții 

față de voia lui Dumnezeu. Oamenii păcătoși pot să devină drepți 

numai dacă au credință în Dumnezeu și dacă păstrează o vie legătură 

cu El. Atunci adevărata evlavie va înălța gândurile și va înnobila viața. 

Atunci formele exterioare ale religiei sunt în armonie cu curăția 

creștină lăuntrică. ... 

„Isus a luat fiecare poruncă în parte și a explicat adâncimea și 

lărgimea cerințelor ei, în loc de a îndepărta o frântură din puterea lor. 

El arată cât de larg cuprinzătoare sunt principiile lor și demască fatala 

greșeală 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 parțial cea mai mică 

nedreptate calcă Legea și își înjosește propria natură morală. Uciderea 

se găsește întâi în minte. Acela care face loc urii în inimă își pune 

piciorul pe cărarea ucigașilor și jertfele lui sunt o urâciune în fața lui 

Dumnezeu.” -HLL, p. 310. 

 

Legea implică dorințele și sentimentele 

3. Ce interzice legea în afară de acțiunile exterioare, conform 

explicației Sale? Matei 5:27,28. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

 “Legea lui Iehova este extrem de cuprinzătoare. Isus le-a spus vădit 

ucenicilor Săi că această Lege poate fi încălcată chiar și în gânduri, 

sentimente, dorințe, tot așa ca prin cuvinte și fapte. Inima care-L 

iubește mai presus de orice pe Dumnezeu nu va fi în nici un fel 

înclinată să restrângă preceptele ei la cele mai mici cerințe cu putință, 

ci sufletul ascultător și credincios va acorda cu voioșie ascultare 

spirituală deplină când Legea este văzută în puterea ei spirituală. 

Atunci în puterea lor reală, poruncile vor redeveni familiare sufletului. 

Păcatul va apărea extrem de păcătos... 

Astăzi mulți își înșală propriile lor suflete. Ei restrâng dispozițiile 

lui Dumnezeu la a condamna doar faptele exterioare și nu consideră 
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păcat acela de a dezonora pe Dumnezeu în gânduri și afecțiuni. Ei se 

măgulesc pe ei înșiși că țin Legea lui Iehova în timp ce viața și 

caracterul lor fotografiate în cărțile cerului îi descoperă ca pe unii care 

se aventurează să vadă cât de departe pot merge în facerea răului fără 

a fi catalogați drept călcători ai legii lui Dumnezeu...” -Înalta noastră 

chemare, p. 140. 

 

4. Mergând dincolo de acțiunile directe condamnate de legile 

obișnuite, ce semnificație spirituală profundă dezvăluie ce de-a 

zecea poruncă? Exodul 20:17. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Ultima poruncă condamnă pofta. Fiecare dorință egoistă, fiecare 

grad de nemulțumire, orice reacție excesivă, orice îngăduință egoistă 

lucrează la întărirea și dezvoltarea unui caracter care va distruge 

asemănarea cu Hristos a agentului uman și va închide porțile cetății 

lui Dumnezeu înaintea sa. 

“Cea de-a zecea poruncă lovește la rădăcina tuturor păcatelor, 

interzicând dorințele egoiste din care se nasc faptele păcătoase. Cel 

care, în ascultare de Legea lui Dumnezeu, se înfrânează de la a îngădui 

chiar și o singură dorință păcătoasă cu privire la ce aparține altcuiva, 

nu va fi vinovat de vreo faptă rea împotriva aproapelui său.” -Sons and 

Daughters of God, p. 65. 

 

5. Ca urmare a profunzimii și spiritualității sale, ce descopere și 

discerne omul în Legea lui Dumnezeu ? Romani 7:7. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Înainte ca păcătosul să simtă dorința de a veni la Domnul Hristos, 

sufletul lui trebuie să fie convins de păcat. „Oricine face păcat, face și 

fărădelege, și păcatul este fărădelege“ (1 Ioan 3:4). „Păcatul nu l-am 

cunoscut decât prin Lege“ (Romani 7:7)- Când porunca a pătruns în 

conștiința lui Saul, păcatul a reînviat, iar el a murit. El s-a văzut 

condamnat de Legea lui Dumnezeu. Cel păcătos nu poate fi convins 

de vinovăția lui, dacă nu înțelege ce anume este păcat să facă. Este 

imposibil ca o persoană să experimenteze sfințirea biblică, în timp ce 

susține că, dacă ea crede în Hristos, nu contează dacă respectă sau nu 

Legea lui Dumnezeu.” -Credința și Faptele, p. 31. 
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"Nimeni care crede în Isus Hristos nu e în robie față de Legea lui 

Dumnezeu; deoarece Legea Lui este o lege a vieții, nu a morții, pentru 

cei care ascultă de preceptele ei. Toți cei care înțeleg spiritualitatea 

Legii, care își dau seama de puterea Sa ca detector al păcatului sunt la 

fel de neajutorați ca și Satana însuși, dacă nu vor accepta ispășirea 

asigurată lor prin jertfa înnoitoare a lui Isus Hristos, Cel care este 

ispășirea - unirea* cu Dumnezeu." - Manuscript Releases, vol. 8, 98.  

 

*Notă: (atonement – at-one-ment) joc de cuvinte: atonement =  

ispășire; at-one-ment = a fi în unitate. (n. tr.). 

 

Legea este spirituală 

6. Ce este unic despre lege? Ce înseamnă aceasta pentru noi? 

Romani 7:13,14. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

"Prin credința în Hristos, ascultarea de orice principiu al Legii este 

posibilă. Astfel, Pavel ne-a spus că "Legea, negreșit, este sfântă și 

porunca este sfântă, dreaptă și bună." Pentru binele nostru, el întreabă, 

"Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, 

tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru 

bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul 

că se slujea de aceeași poruncă. Știm, în adevăr, că Legea este 

duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Romani 

7:13,14." -Manuscript Releases, vol. 8, p. 98. 

 

7. Din moment ce legea este spirituală, ce valoare aduce 

respectarea ei? De ce depinde dragostea pentru aproapele tău? 

Romani 13:8-10. Matei 22:36-40. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

“Legea lui Dumnezeu, prin însăși natura ei, este neschimbătoare. 

Ea este descoperirea voinței și a caracterului Autorului ei. Dumnezeu 

este iubire și Legea Sa este iubire. Cele două mari principii ale ei sunt 

dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de om. “Dragostea este 

împlinirea Legii” (Romani 13:10). Caracterul lui Dumnezeu este 

neprihănirea și adevărul, și aceasta este și natura Legii Sale. Psalmistul 

spune: “Legea Ta este adevărul ... toate poruncile Tale sunt drepte” 
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(Psalmii 119:142,172). Iar apostolul Pavel declară: “Legea este sfântă, 

iar porunca este sfântă, dreaptă și bună” (Romani 7:12). O astfel de 

Lege, fiind expresia minții și a voinței lui Dumnezeu, trebuie să dureze 

tot atât cât și Autorul ei.” -Tragedia Veacurilor, p. 467. 

 

Pentru studiu suplimentar 

"Cerința lui Dumnezeu pentru noi este: „Să iubești pe Domnul 

Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea 

ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Luca 

10:27). De aceste două principii atârnă toată Legea și Profeții; și este 

spre interesul nostru prezent și veșnic să avem o înțelegere corectă a 

principiilor profunde ale Legii lui Dumnezeu. "Prin Lege vine 

cunoștința deplină a păcatul" și "păcatul este fărădelege (călcarea 

Legii)." Romani 3:20; 1 Ioan 3:4. Păcătoșii trebuie să știe ce este 

păcatul înainte de a dori să dea la o parte păcatul. Este o chestiune de 

interes veșnic să nu interpretăm greșit această chestiune vitală. Când 

se fac apeluri de la amvoanele din țara noastră, iar păcătoșii sunt 

invitați să se pocăiască și să fie convertiți, este privilegiul păcătosului 

de a întreba: „Ce este păcatul?” Trebuie să știm acest lucru pentru că 

sufletele noastre sunt în pericol dacă vom continua în păcat. Apostolul 

ne lămurește asupra acestui subiect și spune: "Oricine face păcat face 

și fărădelege (călcare de Lege); și păcatul este fărădelege. (1 Ioan 

3:4).' 

"Hristos S-a arătat pentru a ne lua păcatele și în El nu a fost păcat. 

Dar dacă legea ar fi fost desființată, așa cum pretind unii, nu am fi avut 

nevoie de un Salvator pentru a da la o parte păcatul, căci "unde nu este 

o lege, acolo nu este nici călcare de lege'" - Signs of the Times, October 

1, 1894. 

 

* * * 
 

Vă rugăm citiți Raportul Misionar de la  

Departamentul de Sănătate al Conferinței Generale  

de la pagina următoare. 
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RAPORTUL MISIONAR AL DEPARTAMENTULUI DE 

SĂNĂTATE ȘI AJUTOR AL CONFERINȚEI GENERALE 
 

A se citi în Sabatul din 28 decembrie 2019  

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată  

în Sabatul din 4 ianuarie 2020. 
 

Dragi frați, surori și prieteni ai poporului lui Dumnezeu din 

întreaga lume. Salutări din partea Departamentului de Sănătate și 

Ajutor al Conferinței Generale. 

"Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales fraților 

în credință.” Galateni 6:10. „Religiunea curată și neîntinată, înaintea 

lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în 

necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume.” Iacov 1:27. 

Importanța activității Departamentului de Sănătate la toate nivelele 

organizaționale ale Bisericii prin predicarea Evangheliei și salvarea 

sufletelor nu poate fi neglijată pentru că "adevărata religie și legile 

sănătății merg mână în mână. Este imposibil să lucrezi pentru salvarea 

bărbaților și a femeilor fără a le prezenta nevoia de a te despărți de 

poftele păcătoase, care distrug sănătatea, înjosesc sufletul și împiedică 

adevărul divin să impresioneze mintea.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 

505; A Call to Medical Evangelism and Health Education, p. 31 

Serva Domnului declară: "Principiile reformei sănătății se găsesc 

în Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia Sănătății trebuie să fie strâns 

legată de Slujirea Cuvântului. Dorința Domnului este ca influența 

restauratoare a Reformei Sănătății să facă parte din ultimele mari 

eforturi de a proclama solia Evangheliei." -Medical Ministry, p. 259; 

A Call to Medical Evangelism and Health Education, p. 8. 

"Ca mijloc de a depăși prejudecățile și de a avea acces la minți, 

trebuie făcută lucrare misionar medicală, nu doar într-unul sau două 

locuri, ci în multe locuri unde adevărul nu a fost încă proclamat. 

Trebuie să lucrăm ca misionari medicali evanghelici, să vindecăm 

sufletele bolnave de păcat, dându-le solia mântuirii. Acest lucru va 

rupe orice prejudecată cum nu o poate face nimic altceva." – 9T, p. 

211; A Call to Medical Evangelism and Health Education, p. 8. 

"Hristos a fost Mântuitorul lumii. În timpul vieții Sale de pe 

pământ, cei bolnavi și îndurerați au fost obiectul special al milei Sale. 

Când și-a trimis ucenicii, El i-a însărcinat să-i vindece pe cei bolnavi 
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și să propovăduiască Evanghelia. Când I-a trimis pe cei șaptezeci, El 

le-a poruncit să-i vindece pe cei bolnavi, iar apoi să predice că 

Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Trebuia să se îngrijească mai 

întâi de sănătatea lor fizică pentru ca să fie pregătită calea ca adevărul 

să ajungă la mintea lor. 

"Mântuitorul a dedicat mai mult timp și muncă vindecării bolilor 

lor decât predicării.” - Sfaturi pentru sănătate, pp. 33, 34. 

Viziunea Departamentului de Sănătate al Conferinței Generale este 

de a avea membri la nivel mondial, care să fie bine informați, să 

cunoască, să fie sănătoși și bine înrădăcinați în principiile și practicile 

reformei sanitare, așa cum este subliniat în Sfânta Scriptură și Spiritul 

Profeției. Misiunea Departamentului de Sănătate este de a lucra 

împreună cu toate nivelele și departamentele Bisericii Mondiale 

pentru a restabili caracterul lui Dumnezeu în poporul Său și pentru a 

ajuta la înaintarea și încheierea lucrării Sale pe pământ în aceste zile 

din urmă a timpului de probă al oamenilor - prin lucrarea misionar 

medicală.  

Pentru îndeplinirea mandatului său, Departamentul de sănătate al 

Conferinței Generale se confruntă cu câteva provocări semnificative. 

Acestea includ: lipsa de resurse financiare adecvate; lipsa de personal 

calificat medical/profesioniști din domeniul sănătății în biserică, care 

să fie disponibili să lucreze pentru Departamentul de Sănătate al 

Conferinței Generale pe bază de voluntariat; nevoia de a pregăti și 

publica materiale de sănătate noi și atractive, inclusiv mici cărți de 

sănătate și reviste pentru colportaj și lucrarea de evanghelizare din 

întreaga lume; și nevoia de a înființa mai multe clinici standardizate, 

cu resurse și dotate corespunzător conduse de membrii bisericii care 

sunt bine instruiți, cu experiență, cunoștințe și practicieni de sănătate 

competenți care să practice medicina în armonie cu învățăturile Bibliei 

și a Spiritului Profetic, concentrându-se asupra remediilor și terapiilor 

de vindecare naturale. 

Mulți dintre membrii noștri (inclusiv lucrătorii misionari) duc lipsă 

de cunoștințe adecvate despre bolile infecțioase, de nutriție și 

combinarea potrivită și prepararea alimentelor, siguranța alimentelor, 

a igienei, a fiziologiei umane de bază și fiziopatologia și profilaxia 

bolilor cronice comune (de exemplu, boli de inimă, accidente 

vasculare cerebrale, diabet zaharat, hipertensiune arterială, cancer 

(sân, col uterin, prostată, colon, etc.). Membrii trebuie să fie educați, 
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de asemenea, cu privire la pericolele vectorilor de boli, cum ar fi 

muște, țânțari, rozătoare și animalele domestice și de fermă, precum 

și a bolilor de apă, cum ar fi holera și febra tifoidă. Departamentul de 

Sănătate trebuie, de asemenea, să educe oamenii cu privire la 

importanța prevenirii căderilor și a rănilor asociate cu schimbările 

fiziologice și cognitive care însoțesc procesul de îmbătrânire. 

Între 8 august și 2 septembrie 2018, la Conferința Internațională de 

Sănătate susținută în țările africane Ghana, Uganda și Zimbabwe au 

participat reprezentanți din țările vecine: Coasta de Fildeș, Nigeria, 

Benin, Togo, RD Congo, Sudanul de Sud, Tanzania, Zambia, 

Mozambic, Lesotho și Africa de Sud. Au participat un total de 

aproximativ 600 de persoane la serviciile de Sabat, iar prelegerile și 

atelierele de sănătate au fost bine primite de cei care au participat la 

conferință. 

Din păcate, sistemele de sănătate din multe dintre aceste țări sunt 

teribil de inadecvate, nesigure, scumpe și dependente de 

medicamente/tratamente ineficiente. Este necesar să se înființeze 

clinici de sănătate adecvate, în special în Sudanul de Sud, RD Congo, 

Benin, Coasta de Fildeș, Togo, Uganda, Nigeria și Ghana. De fapt, 

TOATE aceste țări au nevoie urgentă de ajutor și sprijin pentru a 

încuraja lucrarea misionar medicală. Unele dintre aceste țări nu au 

clinici ale SMI. Nici măcar una! În multe dintre țările vest-africane de 

limbă franceză, răspândirea soliei sănătății și tratamentele de 

vindecare naturală a oamenilor este cea mai eficientă metodă de a 

câștiga suflete și de înființare și avansare a Bisericii lui Dumnezeu. 

În timpul vizitei în Ghana și Zimbabwe, echipa noastră medical 

misionară a fost privilegiată să viziteze câteva clinici private conduse 

de câțiva dintre membrii bisericii noastre și de a vedea munca 

impresionantă făcută de aceștia în ciuda lipsei resurselor necesare și a 

echipamentelor de bază de diagnosticare. Nevoia de clinici în Africa 

este mare, iar potențialul de a-i ajuta pe bolnavi, de a răspândi adevărul 

prezent și de a câștiga suflete pentru Isus este extraordinar. Dar, pe 

lângă rugăciune, este nevoie urgentă de sprijin financiar. 

În calitate de popor al lui Dumnezeu, nu putem permite ca lucrarea 

misionar medicală să continue să lâncezească. Fac apel la fiecare 

membru și prieten al poporului lui Dumnezeu să vină în ajutorul 

Domnului și să sprijine în mod altruist munca Departamentului de 

Sănătate al Conferinței Generale și să ajute Misiunea! 
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Următoarele obiectivele sunt considerate principale de 

Departamentul de Sănătate al Conferinței Generale: 

• Educarea membrilor Bisericii și a lucrătorilor biblici în 

fiziologia umană de bază și fiziopatologie și încurajarea lor în a 

identifica și utiliza remediile / terapiile naturale pentru a ajuta la 

prevenirea și tratarea bolilor. 

• Utilizarea cunoștințelor și experienței profesioniștilor din 

domeniul sănătății care sunt membri pentru a educa alți membri și 

publicul despre legile sănătății, prevenirea bolilor și remediile 

naturale. 

• Cercetarea și publicarea unor documente de poziție (PP) 

privind ciocolata, produsele lactate, veganismul, produsele farmace-

utice, vaccinarea, canabisul, contraceptivele și alte subiecte de interes. 

• Căutarea de instituire a unui curs certificat online pentru 

educarea și formarea misionar medicală a lucrătorilor și a profesio-

niștilor din domeniul sănătății în armonie cu principiile descrise în 

Scriptură și Spiritul Profetic, cu accent pe prevenirea și vindecarea 

bolilor folosind remedii, agenți și terapii naturale. 

• Crearea și publicarea unei Enciclopedii indexate a remediilor 

naturale pentru majoritatea bolilor și/sau afecțiunilor comune și a 

problemelor de sănătate care afectează oamenii din întreaga lume. 

• Crearea de standarde și instrucțiuni pentru înființarea și 

funcționarea satisfăcătoare a clinicilor de sănătate afiliate la nivel 

mondial, în armonie cu învățăturile Bibliei și cu Spiritul Profetic. 

• Colaborarea cu conductorii Departamentul de Sănătate și 

Departamentul Bunul Samaritean ai Uniunilor și Câmpurilor pentru 

a-i ajuta pe membrii bisericii care trăiesc în țările sărace pentru a 

planifica și de a începe mini-proiecte auto-susținute, inclusiv clinici 

locale pentru a genera locuri de muncă și venituri membrilor bisericii. 

"Mulți dintre cei care pretind a purta numele lui Hristos sunt 

iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; ei nu depun 

nici un efort personal pentru a-i salva pe alții, nici nu se neagă pe sine 

pentru a da din mijloacele pe care Dumnezeu le-a încredințat lor 

pentru ca ei să fie o binecuvântare față de semenii lor, ca cei care sunt 

dispuși să poată merge mai departe pentru a înainta cauza împărăției 

lui Hristos în lume." -The Medical Missionary, September 1, 1892. 

Dragi frați și surori din întreaga lume, metoda cea mai eficientă și 

de succes de a înainta lucrarea lui Dumnezeu în Africa și în întreaga 
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lume este de a combina lucrarea misionar medicală cu predicarea 

Evangheliei veșnice. În Sabatul viitor vă rog să dăruiți cu sacrificiu 

Departamentului de Sănătate al Conferinței Generale și să ajutați 

Misiunea cu inimile doritoare și fericite! Sacrificiul tău va da roade 

slavei lui Dumnezeu și salvării sufletelor! 

 

- Morris M. Lowe responsabilul Departamentului de Sănătate și 

Ajutor al Conferinței Generale 
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NOTE FINALE 
 

Nota 1 

"Legea nu poate salva un păcătos, nici legea nu poate pune capăt 

păcatului sau dominației sale. Legea descoperă păcatul (Romani 3:20) 

și din cauza păcatului omului, Legea, așa cum este, determină 

înmulțirea călcării ei. Romani 5:20. Legea nu poate ierta păcatul și 

nici nu poate oferi vreo putere pentru a-l birui. Păcătosul care caută să 

fie salvat sub lege va găsi doar condamnare și o sclavie mai profundă 

față de păcat. Oriunde este susținut principiul că omul se poate salva 

prin propriile sale fapte, acolo nu există nici o barieră eficientă 

împotriva păcatului. (HLL, pp. 35, 36).” -Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, vol. 6, p. 541 (comentariu la Romani 6:14.) 

Adevăratul credincios creștin "recunoaște că este un călcător al 

legii divine, că în propria sa putere el este total incapabil de a-i împlini 

cerințele, că merită să fie sub condamnarea ei și se predă prin credința 

în Hristos harului și milei lui Dumnezeu. Apoi, prin harul lui 

Dumnezeu, trecutul său păcătos este iertat și el primește puterea divină 

de a umbla în înnoirea vieții. Când un om este "sub lege", în ciuda 

eforturilor sale, păcatul continuă să aibă stăpânire asupra lui pentru că 

legea nu-l poate elibera de puterea păcatului. Cu toate acestea, sub har, 

lupta împotriva păcatului nu mai este o speranță pierdută, ci o victorie 

sigură." -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 541 

(comments on Romans 6:14). 

 

Nota 2 

"Pentru Pavel, a fi sub stăpânirea legii, este echivalent cu a fi sub 

stăpânirea păcatului. Motivul pentru aceasta este că legea doar 

descoperă norma neprihănirii. Ea nu poate să înlăture vina sau 

stăpânirea păcatului. Ea cere completa ascultare de preceptele ei, dar 

nu oferă păcătosului nici o putere de a-l face în stare să asculte. Harul, 

pe de altă parte, face lucrurile pe care legea nu are putere să le 

săvârșească. El anulează atât vina păcătosului, cât și dă putere de a-l 

birui. În felul acesta, Pavel consideră faptul de a fi sub lege ca fiind 

sub păcat, și a muri față de lege ca echivalent cu a muri față de păcat.” 

-Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 546 (comentarii 

la Romani 7:1). 
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Nota 3 

"Pavel aplică acum ilustrația din legea căsătoriei la experiența 

creștinului. Punctul lui principal e că moartea desființează obligația 

legală. De aceea, după cum moartea eliberează soția de cerințele legii 

căsătoriei, așa încât să se poată căsători cuviincios cu un altul, tot așa 

răstignirea creștinului cu Hristos îl eliberează de stăpânirea păcatului 

și a legii, așa încât el să poată intra într-o nouă unire spirituală cu 

Mântuitorul înviat.... 

"În ilustrație ceea ce elibera pe soție de lege era moartea soțului. În 

aplicație, moartea eului vechi e ceea ce liberează pe credincios de 

condamnarea și stăpânirea legii, și-l eliberează pentru a fi unit cu 

Hristos.” -Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 547 

(comments on Romans 7:4). 
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Cu versete biblice, 

un gând inspirat al Spiritului Profetic  

 

și „Biblia la rând.” 

(plan de citire a Bibliei într-un an) 
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PREFAȚĂ 

 

 

De la apariția păcatului în Universul lui Dumnezeu – prin înălțarea 

sinelui în Lucifer și până când taina lui Dumnezeu se va sfârși – prin 

descoperirea frumuseții lui Hristos în credincioșii Săi, vom vedea că 

întreaga istorie a umanității este legată de această chestiune. Rădăcina 

păcatului este preamărirea sinelui; esența neprihănirii este moartea 

eului și locuirea lui Hristos în creatură. Pentru ca Dumnezeu să fie 

totul, noi trebuie să fim nimic. Uimirea este că atunci când acceptăm 

această poziție - adevăratul nostru loc de creaturi dependente în 

totalitate de Creator, Dumnezeu ne umple cu binecuvântata Lui 

prezentă, cu caracterul Lui sublim. Acesta este subiectul Bibliei.  

Vom descoperi că esența Evangheliei este: „nu mai trăiesc eu, ci 

Hristos trăiește în mine”.  

Datorită acestei înțelegeri, cea mai mare luptă este cea împotriva 

eului propriu. Până nu înțelegi aceasta, lovești cu „pumnul în vânt”. 

Sinele este „cea mai mare povară” care ne apăsă și chinuiește teribil. 

Este o singură soluție.  

Este chiar subiectul Evangheliei. Nu putem scăpa de sine decât prin 

moarte. Crucea este soluția. Și nu doar odată pentru totdeauna, ci clipă 

de clipă. Doar în acest fel, Hristos devine „viața noastră” și Se poate 

arăta și lucra în și prin noi. Oamenii care au înțeles și experimentat 

aceasta, au rezistat presiunilor și luptelor cu puterile întunericului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura: Data, Verset devoțional,  = capitol(e) Biblia la rând.  
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IULIE 

01 iulie Coloseni 3:3  Psalmi 63-65; 2 Corinteni 2-3 

Dumnezeu nu va accepta nimic altceva decât o consacrare fără 

rezerve. Creștinii fără tragere de inimă și păcătoși nu vor putea intra 

niciodată în cer. Ei nu s-ar simți fericiți acolo, pentru că nu știu nimic 

despre principiile înalte și sfinte, care îi guvernează pe membrii 

familiei regale din cer. Creștinul adevărat își păstrează ferestrele 

sufletului deschise către cer. El trăiește în comuniune cu Hristos. 

Voința sa este totuna cu voința lui Hristos. Dorința sa cea mai fierbinte 

este aceea de a deveni, din ce în ce mai mult, asemenea lui Hristos. - 

The Review and Herald, 16 mai, 1907. 

2 iulie Fapte 2:13  Psalmi 66-68; 2 Corinteni 4-5 

Noi nu putem folosi Duhul Sfânt. Duhul trebuie să ne folosească 

pe noi. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu lucrează în poporul Său “după 

plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea”. Dar mulți nu vor să I se supună. 

Ei vor să se conducă singuri. Din această cauză, nu primesc darul 

ceresc. Duhul Sfânt este dat numai acelora care umblă smeriți înaintea 

lui Dumnezeu și care așteaptă călăuzirea și harul Său. - The Desire of 

Ages, 672 

3 iulie 1 Ioan 2:28  Psalmi 69-71; 2 Corinteni 6-7 

Am văzut că nimeni nu a putut împărtăși “reînviorarea”, dacă nu a 

obținut victoria asupra oricărui cuvânt rău și asupra oricărei fapte rele. 

De aceea, ar trebui să ne apropiem tot mai mult de Domnul și să 

căutăm cu seriozitate să realizăm pregătirea necesară pentru a deveni 

capabili să rezistăm în luptă în ziua Domnului. - Early Writings, 71 

4 iulie Zaharia 4:6.  Psalmi 72-74; 2 Corinteni 8-9 

De nimic nu se teme Satana mai mult decât de faptul că poporul lui 

Dumnezeu va îndepărta orice obstacol și va pregăti calea pentru ca 

Domnul să poată revărsa Duhul Sfânt asupra bisericii care 

lâncezește.... Fiecărei ispite, fiecărei împotriviri, ascunse sau fățișe, i 

se poate rezista cu succes “nici prin putere, nici prin tărie, ci prin 

Duhul Meu, zice Domnul oștirilor”. - Selected Messages 1:124 

5 iulie Fapte 3:19  Psalmi 75-77; 2 Corinteni 10-11 

Ploaia târzie va veni, iar binecuvântarea lui Dumnezeu va umple 

fiecare suflet care este curățit de orice întinare. Aceasta este lucrarea 

noastră acum - să ne consacrăm lui Hristos, ca să putem fi pregătiți 

pentru vremea de înviorare de la fața Domnului, pentru botezul 

Duhului Sfânt. - Selected Messages 1:191 

https://m.egwwritings.org/ro/book/130.3309#3309
https://m.egwwritings.org/ro/book/130.3309#3309
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6 iulie 1 Corinteni 15:58  Psalmi 78-80; 2 Corinteni 12-13 

Marea revărsare a Duhului lui Dumnezeu, care va lumina întreg 

pământul cu slava Sa, nu va veni până când nu vom avea un popor cu 

o gândire iluminată, care știe din experiență ce înseamnă să fii 

împreună lucrător cu Dumnezeu. Când vom fi consacrați pe deplin, 

din toată inima, în serviciul lui Hristos, Dumnezeu va aprecia acest 

fapt, printr-o revărsare fără măsură a Duhului Sfânt, dar aceasta nu va 

avea loc până când cea mai mare parte a membrilor bisericii nu vor fi 

împreună lucrători cu Dumnezeu. - Christian Service, 253 

7 iulie 2 Timotei 2:21  Psalmi 81-83; Galateni 1-2 

Nu trebuie să ne facem griji cu privire la ploaia târzie. Tot ce avem 

de făcut este să ne păstrăm vasul curat și gata să fie umplut, pregătit 

pentru primirea ploii cerești, rugându-ne fără încetare: “Fă să cadă 

ploaia târzie în vasul meu! Fă ca lumina slăvitului înger care se alătură 

îngerului al treilea să strălucească asupra mea, dă-mi și mie o parte în 

lucrare, fă-mă să vestesc solia, ajută-mă să fiu împreună lucrător cu 

Isus!”. Căutându-L în felul acesta pe Dumnezeu, dați-mi voie să vă 

spun că, prin harul Său, El vă va ajuta să fiți gata în orice timp. - The 

Upward Look, 283 

8 iulie Psalmi 18:28  Psalmi 84-86; Galateni 3-4 

Nu există un timp special, pe care să îl precizez cu privire la vremea 

când va avea loc revărsarea Duhului Sfânt și când îngerul cel puternic 

din cer i se va alătura îngerului al treilea, ca să încheie lucrarea pentru 

această lume. Solia mea este că singura noastră garanție constă în 

faptul de a fi gata pentru reînviorarea cerească, având lămpile 

pregătite și aprinse. - Selected Messages 1:192. 

9 iulie Daniel 5:27  Psalmi 87-89; Galateni 5-6 

Mi s-a arătat că, dacă cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu 

nu vor face eforturile care se cer din partea lor, ci așteaptă să vină 

reînviorarea asupra lor pentru a le îndepărta răutățile și pentru a le 

îndrepta greșelile, dacă se așteaptă ca ploaia târzie să-i curețe de orice 

întinăciune a cărnii și a duhului și să-i pregătească pentru a lua parte 

la marea strigare a îngerului al treilea, vor fi găsiți prea ușori. - 

Testimonies for the Church 1:619. 

10 iulie Romani 14:12  Psalmi 90-92; Efeseni 1-2 

Sperăm noi să vedem întreaga biserică reînsuflețită? Acest timp nu 

va veni niciodată. În biserică, există persoane care nu sunt convertite 

și care nu se vor uni în rugăciune fierbinte și biruitoare. Trebuie să ne 
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îndeplinim lucrarea în mod personal. Trebuie să ne rugăm mai mult și 

să vorbim mai puțin. - Selected Messages 1:122. 

11 iulie 1 Ioan 1:7  Psalmi 93-95; Efeseni 3-4 

Numai cei care trăiesc potrivit cu lumina pe care o au vor primi o 

lumină mai mare. Dacă nu înaintăm zilnic în exemplificarea virtuților 

unui creștin activ, nu vom recunoaște manifestările Duhului Sfânt în 

ploaia târzie. Este posibil ca ea să cadă asupra inimilor tuturor celor 

din jurul nostru, fără ca noi să ne dăm seama și s-o primim. - 

Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 507. 

12 iulie 1 Cronici 28:7  Psalmi 96-98; Efeseni 5-6 

Cei care nu fac eforturi hotărâte, ci doar așteaptă, pur și simplu, ca 

Duhul Sfânt să-i constrângă să acționeze, vor pieri în întuneric. Nu 

trebuie să stăm nepăsători, nefăcând nimic în lucrarea lui Dumnezeu. 

- Christian Service, 228. 

13 iulie Ioan 10:16  Psalmi 99-101; Filipeni 1-2 

Dumnezeu are reprezentanții Săi în toate bisericile. Deși acestor 

persoane nu le-au fost prezentate adevărurile speciale, cruciale pentru 

aceste ultime zile, în împrejurări care să le aducă convingerea în inimă 

și în minte, totuși nu au întrerupt legătura cu Dumnezeu, printr-o 

respingere a luminii. Mulți dintre catolici sunt cei mai conștiincioși 

creștini și trăiesc în toată lumina care strălucește asupra lor, iar 

Dumnezeu va lucra pentru ei. - EUZ 197. 

14 iulie Apocalipsa 18:4  Psalmi 102-104; Filipeni 3-4 

În Apocalipsa 18, poporul lui Dumnezeu este chemat să iasă afară 

din Babilon. Potrivit cu Scriptura, mulți din poporul lui Dumnezeu se 

află încă în Babilon. În ce grupări religioase poate fi găsită acum cea 

mai mare parte a urmașilor lui Hristos? Fără îndoială, în diferitele 

biserici care mărturisesc credința protestantă. Cu toată întunecimea 

spirituală și înstrăinarea de Dumnezeu, care există în bisericile care 

alcătuiesc Babilonul, marea parte a adevăraților urmași ai lui Hristos 

se află încă în mijlocul lor. - The Great Controversy, 383. 

15 iulie Apocalipsa 14:8.  Psalmi 105-107; Coloseni 1-2 

“Ea a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei”. Cum 

se realizează aceasta? Obligându-i pe oameni să accepte un sabat fals. 

Până când nu va fi îndeplinită această condiție și până când unirea 

bisericii cu lumea nu va fi pe deplin realizată în întreaga lume creștină, 

căderea Babilonului nu va fi completă. Schimbarea este progresivă, 
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iar deplina împlinire a textului din Apocalipsa 14:8 este o problemă 

de viitor. - EUZ 198. 

16 iulie Apocalipsa 18:5  Psalmi 108-110; Coloseni 3-4 

Când vor ajunge păcatele ei până la cer? Când Legea lui Dumnezeu 

va fi în mod definitiv anulată de legile omenești. - The Signs of the 

Times, 12 iunie, 1893. 

17 iulie Apocalipsa 18:2  Psalmi 111-113; 1 Tesaloniceni 1-2 

Apocalipsa 18 arată spre timpul când, ca rezultat al respingerii 

întreitei avertizări din Apocalipsa 14, 6-12, biserica va fi atins pe 

deplin condiția prezisă de îngerul al doilea, și atunci poporul lui 

Dumnezeu, care mai este încă în Babilon, va fi chemat să rupă legătura 

cu biserica decăzută. Aceasta este ultima solie care va mai fi vestită 

vreodată lumii. - The Great Controversy, 390. 

18 iulie Apocalipsa 18:6  Psalmi 114-118; 1 Tesaloniceni 3-5 

Păcatele Babilonului vor fi date pe față. Rezultatele 

înspăimântătoare ale impunerii sărbătorilor religioase în biserică de 

către autoritățile civile, năvălirea spiritismului, înaintarea ascunsă, dar 

rapidă, a puterii papale, toate vor fi demascate. Prin aceste avertizări 

solemne, poporul va fi mișcat. Mii și mii de oameni vor asculta cuvinte 

neauzite până atunci. - The Great Controversy, 390. 

19 iulie Apocalipsa 14:12  Psalmi 119; 2 Tesaloniceni 1-3 

Mai multe persoane mi-au scris, întrebându-mă dacă solia 

îndreptățirii prin credință este solia îngerului al treilea, iar eu am 

răspuns: “Este cu adevărat solia îngerului al treilea”. - Selected 

Messages 1:372. 

20 iulie 1 Corinteni 1:30  Psalmi 120-123; 1 Timotei 1-2 

În marea Sa îndurare, Domnul i-a trimis poporului Său o solie 

foarte prețioasă prin frații (E.J.) Waggoner și (A.T.) Jones. Această 

solie a fost vestită pentru a-L evidenția și mai mult pe Mântuitorul 

înălțat, jertfa adusă pentru păcatele lumii întregi. Ea a prezentat 

îndreptățirea prin credința în Cel ce S-a pus chezaș pentru noi și i-a 

invitat pe oameni să primească neprihănirea lui Hristos, care se 

dovedește prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. - Selected 

Messages 1:372. 

21 iulie Matei 28:18-19  Psalmi 124-125; 1 Timotei 3-4 

Mulți L-au pierdut din vedere pe Isus. Ei au avut nevoie să li se 

îndrepte privirile spre Persoana Sa divină, spre meritele Sale, spre 

iubirea Sa neschimbătoare față de familia omenească. Toată puterea a 
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fost încredințată în mâinile Sale, ca El să le poată împărți daruri bogate 

oamenilor, acordându-i ființei umane, neputincioase, darul de 

neprețuit al îndreptățirii Sale. Dumnezeu a poruncit să fie vestită 

această solie în lumea întreagă. Solia îngerului al treilea este solia care 

trebuie vestită cu tărie și care este însoțită de o mare măsură a 

revărsării Duhului Său. - Testimonies to Ministers and Gospel 

Workers, 91, 92 (1895). 

22 iulie Filipeni 2:15  Psalmi 126-127; 1 Timotei 5-6 

Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la o margine la 

alta a pământului, spre a pregăti calea Domnului. Ea este slava lui 

Dumnezeu, care încheie lucrarea îngerului al treilea. Ultima solie a 

harului, care trebuie vestită lumii, este o descoperire a caracterului Său 

iubitor. Copiii lui Dumnezeu trebuie să facă cunoscută slava Sa. Ei 

trebuie să descopere ce a făcut harul lui Dumnezeu pentru ei, prin viața 

și caracterul lor. -EUZ 201. 

23 iulie Psalmi 68:9  Psalmi 128-129; 2 Timotei 1-2 

Pe măsură ce solia a treia va fi vestită cu tot mai multă putere, 

încheierea lucrării va fi însoțită de o mare slavă, la care va fi părtaș 

poporul credincios al lui Dumnezeu. Ploaia târzie este cea care îl va 

reînsufleți și-l va întări, ca să treacă prin timpul de strâmtorare. Pe 

măsura apropierii sfârșitului, mărturiile slujitorilor lui Dumnezeu vor 

deveni tot mai hotărâte și tot mai pline de putere. - Selected Messages 

3:407. 

24 iulie Isaia 60:1  Psalmi 130-131; 2 Timotei 3-4 

Pe măsură ce solia îngerului al treilea devine un strigăt puternic, 

vestirea ei este însoțită de o mare putere și de o mare glorie. Fețele 

copiilor lui Dumnezeu vor străluci de lumina cerului. Lumina lui 

Dumnezeu va străluci și mai puternic în mijlocul întunericului profund 

al ultimei mari crize de pe pământ, iar cântecul speranței și încrederii 

va fi auzit în tonurile cele mai clare și mai sublime. -EUZ 202. 

25 iulie Apocalipsa 18:1  Psalmi 132-133; Tit 1-2 

Aștept cu o dorință arzătoare timpul când se vor repeta 

evenimentele din Ziua Cincizecimii, cu o putere chiar și mai mare. 

“După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt: înger, care avea o 

mare putere, și pământul s-a luminat de slava lui”. Atunci, la fel ca în 

Ziua Cincizecimii, oamenii vor auzi adevărul, care va fi adresat 

fiecăruia în limba lui. - The S.D.A. Bible Commentary 6:1055. 
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26 iulie Fapte 5:15  Psalmi 134-135; Tit 3; Filimon 1 

Marea lucrare a evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai 

puțin însemnată a puterii lui Dumnezeu decât cea de la începutul ei. 

Profețiile care au fost împlinite prin revărsarea ploii timpurii, la 

începutul lucrării, se vor împlini din nou prin ploaia târzie, la 

încheierea ei.... Slujitorii lui Dumnezeu, cu fețele luminate și 

strălucind de sfântă consacrare, se vor grăbi din loc în loc pentru a 

vesti solia din cer. Avertizarea va fi dată prin mii de glasuri pe întreg 

pământul. Vor fi săvârșite minuni, bolnavii vor fi vindecați și cei 

credincioși vor face semne și minuni. -EUZ 203. 

27 iulie 1 Corinteni 1:28-29  Psalmi 136-137; Evrei 1-2 

Dați-mi voie să vă spun că, în această din urmă lucrare, Dumnezeu 

va interveni într-un mod cu totul ieșit din comun și într-o manieră 

contrară oricărei metode omenești. Întotdeauna vor fi printre noi unii 

care vor voi să controleze lucrarea lui Dumnezeu, să dicteze fiecare 

acțiune ce trebuie îndeplinită, în timp ce lucrarea înaintează sub 

conducerea îngerului care se alătură îngerului al treilea, în vestirea 

soliei pentru lume. Dumnezeu va folosi căi și mijloace, prin care se va 

vedea că El a preluat conducerea în mâinile Sale. Lucrătorii vor fi 

surprinși de mijloacele simple pe care le va folosi Dumnezeu pentru 

a-Și îndeplini și desăvârși lucrarea de îndreptățire. - Testimonies to 

Ministers and Gospel Workers, 300. 

28 iulie Isaia 55:8-9  Psalmi 138-139; Evrei 3-4 

Să nu vă imaginați că va fi posibil să faceți planuri pentru viitor. 

Dumnezeu trebuie să fie recunoscut ca stând la cârmă în toate 

timpurile și în orice împrejurare. El va lucra prin mijloace care vor fi 

demne de urmat și care vor susține, vor crește și vor zidi pe poporul 

Său. Mângâietorul nu Se va descoperi într-un mod specific, pe care 

omul să-L poată delimita, ci așa cum vrea Dumnezeu, în vremuri și pe 

căi neprevăzute, care să onoreze Numele Său. -EUZ 204. 

29 iulie Romani 12:16  Psalmi 140-141; Evrei 5-6 

El va ridica, dintre oamenii obișnuiți, bărbați și femei care să 

îndeplinească lucrarea Lui, întocmai precum, în vechime, a chemat 

niște pescari pentru a-I fi ucenici. În curând, va avea loc o trezire care 

îi va surprinde pe mulți. Cei care nu-și dau seama de ceea ce trebuie 

făcut vor fi trecuți cu vederea, iar solii cerești vor lucra cu aceia care 

sunt considerați oameni de rând, pregătindu-i să ducă adevărul în 

multe locuri. - Manuscript Releases 15:312. 

https://dailyverses.net/es/1-corintios/1/28-29
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30 iulie Fapte 4:13  Psalmi 142-143; Evrei 7-8 

În ultima lucrare solemnă, puțini oameni mari vor fi angajați.... În 

vremea noastră, Dumnezeu va face o lucrare la care puțini se așteaptă. 

El îi va chema și îi va evidenția în mijlocul nostru pe aceia care au fost 

învățați mai degrabă prin ungerea Duhului Său, decât prin învățătura 

formală, dobândită în instituțiile de învățământ. Școlile nu sunt demne 

de disprețuit și de condamnat; ele sunt rânduite de Dumnezeu, dar nu 

pot oferi decât calificări exterioare. Dumnezeu va dovedi că El nu 

depinde de învățați, de muritori care își dau singuri importanță. - 

Testimonies for the Church 5:80, 81. 

31 iulie 1 Tesaloniceni 5:23  Psalmi 144-145; Evrei 9-10 

Sunt necesare disciplina spiritului, curăția inimii și a cugetului. Ele 

sunt de o mai mare valoare decât talentul strălucitor, tactul sau 

cunoștința. O minte obișnuită, învățată să asculte un “așa zice 

Domnul”, este mai bine calificată pentru lucrarea lui Dumnezeu decât 

sunt cei care au capacități, dar nu le folosesc cum trebuie. Lucrătorii 

vor fi calificați mai degrabă prin ungerea Duhului Sfânt, decât prin 

educarea în instituțiile de învățământ. Bărbați ai credinței și ai 

rugăciunii vor fi îndemnați să meargă înainte cu zel sfânt, vestind 

cuvintele date lor de Dumnezeu. - EUZ 205. 
 

AUGUST 

01 august Luca 12:12  Psalmi 146-147; Evrei 11-12 

Cei care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal vor rezista la 

verificarea și la încercarea din aceste ultime zile. Întăriți printr-o 

credință de necontestat în Hristos, chiar și ucenicii neștiutori de carte 

vor fi capabili să țină piept îndoielilor și disputelor pe care le pot 

provoca cei necredincioși, făcând de rușine teoriile batjocoritorilor. 

Domnul Isus le va da ucenicilor Săi o vorbire și o înțelepciune, pe care 

împotrivitorii lor să nu le poată contrazice și în fața cărora nu vor putea 

rezista. Cei care nu ar putea învinge amăgirile satanice, folosind 

argumente logice și raționale, vor mărturisi adevărul într-o manieră 

directă, care îi va deruta pe așa-zișii oameni învățați. De pe buzele lor 

vor porni cuvinte de o putere și o înțelepciune atât de convingătoare, 

încât vor avea loc multe convertiri la adevăr. Mii de oameni vor fi 

convertiți prin mărturia lor. - EUZ 205. 

2 august Evrei 4:12  Psalmi 148-149; Evrei 13; Iacov 1 

De ce poate avea cel ce nu știe carte o asemenea putere, iar cel 

învățat nu o poate avea? Pentru că cel neștiutor, prin credința în 
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Hristos, a intrat într-o atmosferă de adevăr curat și limpede, pe când 

cel învățat s-a îndepărtat de adevăr. Omul neînsemnat este martorul 

Lui Hristos. El nu poate să apeleze la istorici sau la așa-numita știință 

înaltă, dar adună dovezi puternice din Cuvântul lui Dumnezeu. 

Adevărul despre care vorbește sub inspirația Duhului este atât de curat 

și de remarcabil și este vestit cu o putere atât de incontestabilă, încât 

mărturia lui nu poate fi contrazisă. – EUZ 206. 

3 august Psalmi 8:2  Psalmi 150; Proverbe 1; Iacov 2-3 

Mulți, chiar și dintre cei neînvățați, vestesc acum cuvintele 

Domnului. Copiii sunt îndemnați de Duhul Sfânt să meargă și să 

vestească solia din cer. Duhul Sfânt este revărsat asupra tuturor celor 

care se supun îndemnurilor Lui și care, lepădând toate tehnicile 

omenești, regulile impuse și metodele chibzuite, vor vesti adevărul cu 

puterea Duhului Sfânt. Când inteligențele cerești vor vedea că oamenii 

nu mai prezintă adevărul în simplitatea lui, asemenea Domnului Isus, 

Duhul lui Dumnezeu îi va impresiona chiar și pe copii, iar ei vor merge 

să vestească adevărul pentru acest timp.- EUZ 206. 

4 august Fapte 10:3-4  Proverbe 2-3; Iacov 4-5 

Îngerii din ceruri vor acționa asupra minții oamenilor, ca să-i 

determine să studieze subiecte din Biblie. Va fi îndeplinită o lucrare 

cu mult mai mare decât toate câte au fost făcute și nimic din slava ei 

nu se va datora oamenilor, pentru că îngerii care slujesc în favoarea 

celor ce vor fi moștenitori ai mântuirii lucrează zi și noapte. În lumea 

noastră se află mulți oameni asemenea lui Corneliu. Așa cum 

Dumnezeu a lucrat pentru Corneliu, la fel va lucra și pentru cei ce 

poartă stindardul cu sinceritate. Ei vor dobândi cunoașterea lui 

Dumnezeu, așa cum a dobândit-o Corneliu, când a fost vizitat de 

îngerii din cer. - EUZ 207. 

5 august Isaia 40:31  Proverbe 4-5; 1 Petru 1-2 

Când puterea divină se va uni cu efortul omenesc, lucrarea se va 

răspândi ca focul în miriște. Dumnezeu va folosi mijloace a căror 

origine omul nu va fi în stare s-o deslușească. Îngerii vor face o lucrare 

pe care oamenii ar fi putut avea binecuvântarea de a o îndeplini, dacă 

nu ar fi neglijat să răspundă chemărilor lui Dumnezeu. - Selected 

Messages 1:118 (1885). 

6 august Habacuc 2:14  Proverbe 6-7; 1 Petru 3-4 

Îngerul care se alătură proclamării soliei îngerului al treilea va 

lumina întreg pământul cu slava sa. O lucrare de întindere mondială și 
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de o putere neobișnuită este prezisă aici.... Cu fața luminată și 

strălucind de sfântă consacrare, servii lui Dumnezeu se vor grăbi din 

loc în loc, ca să vestească solia din cer. Prin mii de glasuri, avertizarea 

va fi răspândită pe întreg pământul. - The Great Controversy, 611,612. 

7 august Apocalipsa 14:15  Proverbe 8-9; 1 Petru 5; 2 Petru 1 

Solia îngerului care-l urmează pe îngerul al treilea trebuie să fie 

vestită acum în toate părțile lumii. Aceasta va fi solia secerișului și 

întreaga lume va fi luminată de slava lui Dumnezeu. Când furtuna 

persecuției va izbucni cu adevărat asupra noastră, atunci solia 

îngerului al treilea va fi vestită tot mai puternic, până va ajunge o mare 

strigare și întreg pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu.- EUZ 

208. 

8 august Luca 12:40  Proverbe 10-11; 2 Petru 2-3 

În timpul marii strigări, ajutată de intervenția providențială a 

slăvitului ei Domn, biserica va răspândi cunoștința mântuirii în așa 

măsură, încât lumina Va ajunge în fiecare oraș și orășel. Suntem foarte 

aproape de criză. Prin puterea Duhului Sfânt, trebuie să vestim acum 

marile adevăruri pentru aceste ultime zile. Nu va mai fi mult până când 

fiecare om va auzi avertizarea și va lua o hotărâre. Atunci va veni 

sfârșitul.” - EUZ 208. 

9 august Marcu 13:9  Proverbe 12-13; 1 Ioan 1-2 

Acum ni se pare de necrezut că fiecare va trebui să stea singur, dar, 

dacă Dumnezeu mi-a vorbit vreodată, va veni timpul când vom fi 

aduși în fața consiliilor și înaintea a mii de oameni, pentru Numele 

Său, și fiecare va avea de dat socoteală pentru credința sa. Atunci, 

asupra fiecărei poziții care a fost luată pentru adevăr, se va abate 

critica cea mai severă. Avem deci nevoie să studiem Cuvântul lui 

Dumnezeu, ca să putem cunoaște motivele credinței noastre în 

învățăturile pe care le apărăm. - The Review and Herald, 18 

decembrie, 1888. 

10 august Ioan 5:39  Proverbe 14-15; 1 Ioan 3-4 

Mulți vor trebui să stea în fața curților de judecată. Unii vor trebui 

să stea înaintea regilor și a învățaților lumii, ca să răspundă pentru 

credința lor. Aceia care au doar o înțelegere superficială a adevărului 

nu vor fi capabili să explice Scripturile și să ofere argumente precise 

pentru credința lor. Ei se vor încurca și nu vor face parte dintre aceia 

care nu vor avea de ce să se rușineze. Nimeni să nu-și închipuie că el 

n-are nevoie să studieze, pentru că nu i se cere să predice la amvon. 
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Voi nu știți ce poate să vă ceară Dumnezeu. - Fundamentals of 

Christian Education, 217 (1893). 

11 august 2 Corinteni 12:12  Proverbe 16-17; 1 Ioan 5; 2 Ioan 

În bisericile adventiștilor de ziua șaptea va avea loc o minunată 

manifestare a puterii lui Dumnezeu, dar ea nu va avea influență asupra 

acelora care nu s-au smerit înaintea Domnului și nu și-au deschis ușa 

inimii prin mărturisire și pocăință. Din cauza orbirii lor, în 

manifestarea acelei puteri, care va lumina întreg pământul cu slava lui 

Dumnezeu, ei nu vor vedea decât ceva periculos, care le va trezi 

temerile, și se vor înverșuna să reziste împotriva ei. Pentru că Domnul 

nu lucrează potrivit cu ideile și așteptările lor, ei se vor opune lucrării. 

“Cum”, vor spune ei, “să nu cunoaștem noi Duhul lui Dumnezeu, când 

am fost în lucrare atât de mulți ani”? - The Review and Herald, 23 

decembrie, 1890. 

12 august Ieremia 6:10  Proverbe 18-19; 3 Ioan; Iuda 

Solia îngerului al treilea nu va fi înțeleasă. Lumina care va lumina 

pământul cu slava sa va fi numită lumină falsă de către aceia care 

refuză să umble în slava înaintării ei. Majoritatea celor care vor auzi 

solia nu vor crede solemna avertizare. Mulți vor fi găsiți necredincioși 

față de poruncile lui Dumnezeu, care sunt o încercare a caracterului. 

Slujitorii lui Dumnezeu vor fi numiți fanatici. Predicatorii îi vor 

avertiza pe oameni să nu-i asculte. Noe a fost tratat la fel atunci când 

Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat să vestească solia, indiferent dacă 

oamenii urmau să o asculte sau nu.- EUZ 210. 

13 august Matei 13:15  Proverbe 20-21; Apocalipsa 1-2 

Unii vor asculta de aceste avertizări, dar majoritatea le vor 

nesocoti. Pastorii populari, asemenea fariseilor din vechime, plini de 

mânie, pentru că autoritatea lor este pusă la îndoială, vor denunța solia 

ca fiind venită de la Satana și vor întărâta mulțimea iubitoare de păcat 

să-i vorbească de rău și să-i persecute pe aceia care o vestesc. - The 

Great Controversy, 607. 

14 august Filipeni 4:1  Proverbe 22-23; Apocalipsa 3-4 

Multe suflete care au fost risipite în mijlocul nenumăratelor 

organizații religioase au răspuns chemării, și cei prețioși au fost 

îndemnați să iasă în grabă din bisericile condamnate, așa cum a fost 

îndemnat Lot să plece din Sodoma, înainte de distrugerea ei. - Early 

Writings, 279 (1858). 
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Va exista o armată de credincioși care, în ultima încercare, vor sta 

neclintiți ca o stâncă. Sunt multe suflete care vor veni din lume și din 

biserici, chiar și din mijlocul bisericii catolice, al căror zel îl va depăși 

cu mult pe al acelora care au fost în rândul celor ce au vestit adevărul. 

- Selected Messages 3:386, 387 (1889). 

15 august Apocalipsa 13:16  Proverbe 24-25; Apocalipsa 5-6 

În Africa păgână, în țările catolice ale Europei și ale Americii de 

Sud, în insulele oceanului și în toate colțurile întunecate ale 

pământului, Dumnezeu are o rezervă de nenumărați aleși, care vor 

străluci în mijlocul întunericului, dezvăluind cu claritate, în fața lumii 

apostaziate, puterea transformatoare a ascultării de Legea Sa. Chiar și 

acum, în vremea celei mai profunde apostazii, ei ies la iveală în fiecare 

națiune, limbă și popor, iar, când Satana va face supremul efort, pentru 

ca “toți: mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi” să primească, 

sub amenințarea pedepsei cu moartea, semnul credinței într-o zi de 

odihnă falsă, acești credincioși “fără prihană și curați, copii ai lui 

Dumnezeu, fără vină, vor străluci ca niște lumini în lume”. (Filipeni 

2:15.) - Prophets and Kings, 188,189. 

16 august Matei 20:6-7  Proverbe 26-27; Apocalipsa 7-8 

În ceasul al unsprezecelea, mii de oameni vor vedea și vor cunoaște 

adevărul.... Aceste convertiri vor fi făcute cu o rapiditate care va 

surprinde biserica și numai Numele Domnului va fi slăvit. - Selected 

Messages 2:16. 

Într-o singură zi, vor fi convertite la adevăr mii de persoane, care 

vor înțelege și vor cunoaște adevărul și îndemnurile Duhului Sfânt în 

ceasul al unsprezecelea. - The Ellen G. White 1888 Materials, 755. 

Va veni timpul când vor fi tot atâția convertiți într-o zi câți au fost 

în Ziua Cincizecimii, după ce ucenicii au primit Duhul Sfânt. - 

Evangelism, 692. 

17 august Apocalipsa 22:17  Proverbe 28-29; Apocalipsa 9-10 

Curând, peste toți locuitorii pământului va veni ultima încercare. În 

acea vreme, vor fi luate hotărâri rapide. Cei care au fost convinși prin 

prezentarea Cuvântului se vor înrola singuri sub stindardul însângerat 

al Prințului Emanuel. O bună parte din ei nu sunt convinși încă să ia 

atitudine acum, dar aceste lucruri le influențează viața și, când solia se 

va vesti cu glas tare, vor fi pregătiți pentru ea. Ei nu vor mai șovăi 

mult, vor ieși în față și vor lua atitudine. - EUZ 213. 
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18 august Iuda 20-21  Proverbe 30-31; Apocalipsa 11-12 

Solia va fi vestită, nu atât de mult prin puterea argumentului, cât 

prin profunda convingere a Duhului lui Dumnezeu. Sămânța a fost 

semănată și acum va răsări și va da roade. Publicațiile distribuite de 

lucrătorii misionari și-au exercitat influența, totuși, mulți a căror inimă 

fusese impresionată, au fost împiedicați să înțeleagă adevărul pe 

deplin sau să i se supună prin ascultare. Dar, acum, razele luminii 

pătrund pretutindeni, adevărul este înțeles în toată limpezimea lui, iar 

copiii cinstiți ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au ținut. Legăturile 

de familie, relațiile cu biserica nu mai au acum puterea de a-i ține pe 

loc. În ciuda tuturor forțelor unite împotriva adevărului, un mare 

număr ia atitudine de partea Domnului. - EUZ 213. 

19 august Isaia 6:3  Eclesiastul 1-2; Apocalipsa 13-14 

În curând, mai mult de o mie de suflete vor fi convertite într-o 

singură zi. Multe dintre ele au dobândit primele convingeri prin citirea 

publicațiilor noastre. - Evangelism, 693. 

Rezultatul publicării acestei cărți Marea Luptă nu trebuie să fie 

judecat după impresia din prezent. Citind-o, unele suflete se vor trezi 

și vor avea curajul să li se alăture imediat acelora care țin poruncile 

lui Dumnezeu. Totuși, un mare număr dintre cei care o citesc nu vor 

lua atitudine, până când nu vor vedea că au loc chiar evenimentele 

care sunt prezise în ea. Împlinirea unora dintre aceste preziceri va 

inspira credința că și altele se vor împlini, iar la închiderea lucrării, 

când pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu, multe suflete vor 

lua atitudine de partea poruncilor lui Dumnezeu, ca rezultat al acestei 

acțiuni. - Colporteur Ministry, 128, 129. 

20 august Luca 11:23  Eclesiastul 3-4; Apocalipsa 15-16 

Vor exista numai două categorii. Fiecare grup va fi însemnat într-o 

manieră distinctă, fie cu sigiliul viului Dumnezeu, fie cu semnul fiarei 

sau al chipului ei. În marele conflict dintre credință și necredință, va 

fi implicată întreaga lume creștină. Fiecare creștin se va așeza de o 

parte sau de alta a taberei. Aparent, poate că unii nu se vor angaja în 

conflict. Este posibil ca ei să nu pară a fi împotriva adevărului, dar nu 

se vor evidenția cu îndrăzneală de partea lui Hristos, de teamă să nu-

și piardă averile sau să se expună la batjocuri. Toți aceștia vor fi 

socotiți ca vrăjmași ai lui Hristos. - The Review and Herald, 30 

ianuarie, 1900. 
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21 august Ioan 3:3  Eclesiastul 5-6; Apocalipsa 17-18 

Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, delimitarea 

dintre copiii luminii și copiii întunericului va deveni din ce în ce mai 

categorică. Ei se vor deosebi tot mai mult. Această diferență este 

exprimată în cuvintele lui Hristos: “născut din nou” - creat din nou în 

Hristos, mort față de lume și viu față de Dumnezeu. Acestea sunt 

zidurile de despărțire, care separă ceea ce este ceresc de ceea ce este 

pământesc și descriu diferența dintre cei care îi aparțin lumii și cei care 

s-au separat de ea, aleși și prețioși în ochii lui Dumnezeu. - Special 

Testimony to the Battle Creek Church, 3 

22 august Maleahi 3:17  Eclesiastul 7-8; Apocalipsa 19-20 

Cei care au fost membri ai aceleiași familii vor fi separați. Cei 

drepți vor primi un semn. “Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oștirilor, îmi 

vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc. Eu voi avea 

milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujește”. Cei care au 

fost ascultători de poruncile lui Dumnezeu se vor alătura grupului 

sfinților aflați în lumină. Ei vor intra pe porți în cetate și vor avea drept 

la pomul vieții. (Apocalipsa 22, 14.). “Unul va fi luat”. Numele său va 

rămâne înscris în cartea vieții, în timp ce tovarășii lui vor avea semnul 

despărțirii veșnice de Dumnezeu. - EUZ 216 

23 august 1 Ioan 1:7  Eclesiastul 9-10; Apocalipsa 21-22 

Multe persoane care nu au avut privilegiile pe care le-am avut noi 

vor merge în ceruri, înaintea acelora care au avut mare lumină, dar 

care nu au trăit în virtutea ei. Mulți au trăit după cea mai bună lumină 

pe care au avut-o și vor fi judecați după ea. - Letter 36, 1895. 

Toți trebuie să așteptăm până la timpul hotărât, adică până când 

avertizarea va fi dusă în toate părțile lumii și fiecărui suflet îi va fi dată 

suficientă lumină și mărturie. Unii vor avea mai puțină lumină decât 

alții, dar fiecare va fi judecat după lumina pe care a primit-o. - Ellen 

G. White Manuscript 77, 1899. 

24 august Deuteronomul 10:12-13  Eclesiastul 11-12; Matei 1-2 

Nouă ne-a fost dată o mare lumină cu privire la Legea lui 

Dumnezeu. Această Lege este standardul caracterului. Omului i se 

cere să se pună de acord cu ea și, în raport cu ea, va fi judecat în ziua 

de pe urmă. În acea zi, oamenii vor fi tratați potrivit cu lumina pe care 

au primit-o. Cei care au avut mare lumină și au nesocotit-o se afla 

într-o poziție mai rea decât aceia care nu au beneficiat de atât de multe 

avantaje. Acești oameni se înalță pe ei înșiși, dar nu pe Domnul. 
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Pedeapsa aplicată ființelor umane va fi, în fiecare caz, în proporție cu 

dezonoarea pe care au adus-o lui Dumnezeu. - EUZ 217. 

25 august Ioan 3:19  Cântarea cântărilor 1-2; Matei 3-4 

Nimeni nu va fi condamnat, pentru că n-a luat seama la lumina sau 

cunoștința pe care nu a avut-o niciodată sau nu a putut să o obțină. 

Totuși, mulți refuză să asculte adevărul care le este prezentat de 

trimișii lui Hristos, pentru că vor să se potrivească felului de a fi al 

lumii, iar adevărul pe care au ajuns să-l înțeleagă și lumina care le-a 

strălucit în suflet îi vor condamna în ziua judecății. - The S.D.A.B.C. 

5:1145. 

26 august Isaia 66:4  Cântarea cântărilor 3-4; Matei 5-6 

Cei care au avut ocazia de a auzi adevărul și nu au făcut nici un 

efort să-I asculte sau să-l înțeleagă, gândind că, dacă nu-l vor asculta, 

nu vor fi trași la răspundere, vor fi găsiți vinovați înaintea Lui 

Dumnezeu, întocmai ca și cum l-ar fi auzit și l-ar fi respins. Nu va 

exista nici o scuză pentru aceia care aleg să continue în greșeală, când 

ar fi putut să priceapă adevărul. Prin suferința și moartea Sa, Domnul 

Isus a făcut ispășire pentru toate păcatele din neștiință, dar, pentru 

orbirea de bunăvoie, nu s-a făcut nici o ispășire. - EUZ 218. 

27 august 2 Corinteni 5:10  Cântarea cântărilor 5-6; Matei 7-8 

Noi nu vom fi făcuți răspunzători pentru lumina care nu a ajuns la 

înțelegerea noastră, ci pentru aceea căreia i-am opus rezistență și pe 

care am refuzat-o. Un om nu poate înțelege un adevăr care nu i-a fost 

prezentat niciodată și, prin urmare, nu ar putea fi condamnat pentru 

lumina pe care nu a avut-o niciodată. - The S.D.A.B.C. 5:1145. 

28 august Ieremia 32:40  Cântarea cântărilor 7-8; Matei 9-10 

Printre păgâni se află unii care se închină lui Dumnezeu fără să știe, 

cărora nu le-a fost dusă niciodată lumina prin unelte omenești, dar care 

totuși nu vor pieri. Deși nu au știut nimic despre Legea scrisă a lui 

Dumnezeu, ei au auzit glasul Lui, vorbindu-le în cugetele lor, și au 

făcut lucrurile cerute de Lege. Faptele lor sunt o dovadă că Duhul Lui 

Dumnezeu le-a mișcat inima, iar ei sunt recunoscuți ca fiind copii ai 

lui Dumnezeu. - The Desire of Ages, 637. 

29 august Matei 25:40  Isaia 1-2; Matei 11-12 

Cât de surprinși și de bucuroși vor fi cei mai smeriți dintre neamuri 

și dintre păgâni, când vor auzi de pe buzele Mântuitorului: “Ori de 

câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați 

frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut!”. Cât de bucuroasă va fi inima Iubirii 
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Nemărginite, când îi va vedea pe urmașii Săi cum privesc cu 

surprindere și cu bucurie la auzul cuvintelor Sale de aprobare! - Desire 

of Ages, 638. 

30 august Matei 7:22-23  Isaia 3-4; Matei 13-14 

În ziua judecății, unii vor invoca una sau alta dintre faptele lor bune, 

ca fiind un argument în favoarea răsplătirii lor. Ei vor spune: “Am 

ajutat un tânăr să-și găsească o slujbă. Am donat bani pentru 

înființarea unor spitale. Am ajutat văduve și i-am adus în casa mea pe 

cei săraci”. Da, dar motivele tale au fost atât de mânjite de egoism, 

încât faptele tale nu au fost plăcute în ochii Domnului. În tot ce ai 

făcut, eul a fost cel care a ieșit în evidență. - Ellen G. White Manuscript 

53. 

Motivul este cel care decide calitatea faptelor noastre, etichetându-

le fie cu însemnul oprobriului, fie cu acela al unei valori morale 

superioare. - The Desire of Ages, 615. 

31 august Apocalipsa 7:3-4  Isaia 5-6; Matei 15-16 

Îndată ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunte, și acesta nu 

este un sigiliu sau un semn care să poată fi văzut, ci o consolidare în 

adevăr, atât intelectuală, cât și spirituală, în așa fel încât să nu poată fi 

clintiți și, de îndată ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilați și pregătiți 

pentru zguduire, aceasta va avea loc. De fapt, zguduirea a și început. 

- EUZ 219. 

 

SEPTEMBRIE 

01 septembrie Exodul 31:13  Isaia 7-8; Matei 17-18 

Sigiliul viului Dumnezeu este pus asupra acelora care au ținut 

Sabatul Domnului cu conștiinciozitate. Aceia care doresc să aibă 

sigiliul lui Dumnezeu pe frunte trebuie să țină Sabatul poruncii a patra. 

Adevărata respectare a Sabatului este semnul credincioșiei față de 

Dumnezeu. Numai porunca a patra, singura dintre cele zece, conține 

sigiliul marelui Dătător al Legii, Creatorul cerurilor și al pământului. 

Respectarea monumentului Domnului, Sabatul instituit în Eden, 

Sabatul zilei a șaptea, este testul credincioșiei noastre față de 

Dumnezeu. - EUZ 220. 

2 septembrie Ezechiel 20:12  Isaia 9-10; Matei 19-20 

Fiecare credincios din poporul lui Dumnezeu va primi un semn, 

întocmai așa cum au fost însemnate porțile caselor evreilor, pentru a 

feri poporul de nimicire. Dumnezeu declară: “Le-am dat și Sabatele 
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mele, să fie ca un semn între Mine și ei, pentru ca să știe că Eu sunt 

Domnul, care-i sfințesc”. - EUZ 218. 

3 septembrie Matei 25:40  Isaia 11-12; Matei 21-22 

Hotărârea din ziua de pe urmă depinde de măsura în care am 

practicat facerea de bine. Hristos recunoaște fiecare faptă de 

generozitate, ca fiind făcută pentru El însuși. Când popoarele vor fi 

adunate înaintea Lui, vor exista doar două categorii, iar soarta lor 

veșnică va fi hotărâtă de ceea ce au făcut sau neglijat să facă pentru 

El, în persoana celor sărmani și suferinzi.... - EUZ 218. 

4 septembrie Apocalipsa 14:5  Isaia 13-14; Matei 23-24 

Sigiliul viului Dumnezeu va fi pus asupra acelora care se dovedesc 

asemenea lui Hristos în caracter. Cei care primesc sigiliul viului 

Dumnezeu și sunt ocrotiți în vremea strâmtorării trebuie să reflecte pe 

deplin chipul lui Isus. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe 

fruntea unui bărbat necurat sau a unei femei necurate. Nu va fi pus 

niciodată pe fruntea unui bărbat sau a unei femei ambițioase sau 

iubitoare de lume. Nu va fi pus niciodată pe frunțile bărbaților sau ale 

femeilor cu limbă mincinoasă sau cu inimă înșelătoare. Toți cei care 

vor primi sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu. - EUZ 

221. 

5 septembrie 1 Ioan 4:18  Isaia 15-16; Matei 25-26 

Iubirea se dovedește prin ascultare, și iubirea desăvârșită alungă 

orice temere. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu au sigiliul lui Dumnezeu 

pe frunte și îndeplinesc lucrările lui Dumnezeu. Cei care înving lumea, 

firea și pe diavolul vor fi cei favorizați, care vor primi sigiliul viului 

Dumnezeu. - EUZ 221. 

6 septembrie Efeseni 4:13  Isaia 17-18; Matei 27-28 

Ne străduim noi, cu toate puterile date nouă de Dumnezeu, să 

ajungem la măsura staturii de bărbați și femei în Hristos? Căutăm noi 

plinătatea Lui, tinzând să ajungem tot mai sus, încercând să atingem 

perfecțiunea caracterului Său? Când slujitorii lui Dumnezeu vor 

ajunge la acest nivel, vor primi sigiliul pe frunte. Îngerul raportor va 

declara: “Lucrarea a fost încheiată”. Ei vor fi desăvârșiți în Cel căruia 

îi aparțin prin creațiune și răscumpărare. - Selected Messages 3:427. 

7 septembrie Exodul 31:17  Isaia 19-20; Marcu 1-2 

Am văzut că încercarea prezentă cu privire la Sabat nu a putut veni 

până când nu s-a încheiat mijlocirea Domnului Isus în Sfânta, trecând 

dincolo de perdeaua a doua. De aceea, creștinii care nu au ținut Sabatul 
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cel adevărat și care au adormit înainte ca ușa spre Sfânta Sfintelor să 

se deschidă, o dată cu încheierea strigării de la miezul nopții, din luna 

a șaptea a anului 1844, se odihnesc acum în speranță, pentru că nu au 

avut lumina și încercarea cu privire la Sabat, pe care le avem noi acum, 

de când ușa a fost deschisă. Am văzut că Satana i-a ispitit pe câțiva 

din poporul lui Dumnezeu în legătură cu acest aspect. Ei au fost 

neîncrezători cu privire la încercarea Sabatului pentru noi acum, 

deoarece atât de mulți buni creștini au adormit în biruința credinței și 

nu au păzit adevăratul Sabat.... În acest timp al sigilării, Satana se 

folosește de orice amăgire, ca să abată mintea poporului lui Dumnezeu 

de la adevărul prezent și ca să-l facă să ezite. - Early Writings, 42, 43. 

 

 

8 septembrie Romani 15:13  Isaia 21-22; Marcu 3-4 

Dacă cei ce cred în adevăr nu sunt ajutați de credința lor în aceste 

zile de relativă pace, ce i-ar putea susține când va veni marea încercare 

și când va fi dat decretul împotriva celor care nu se vor închina 

chipului fiarei și nu vor primi semnul ei pe frunte sau pe mână? 

Această vreme solemnă nu este departe. În loc să devină slabi și 

nehotărâți, copiii lui Dumnezeu ar trebui să adune tărie și curaj pentru 

vremea strâmtorării. - Testimonies for the Church 4:251. 

9 septembrie Daniel 7:25  Isaia 23-24; Marcu 5-6 

Ioan a fost invitat să privească un popor deosebit de aceia care se 

închinau fiarei sau chipului ei, păzind prima zi a săptămânii. 

Respectarea acestei zile este semnul fiarei. - Testimonies to Ministers 

and Gospel Workers, 133. 

Semnul fiarei este sabatul papal. - Evangelism, 234. 

Când va veni încercarea, se va arăta limpede ce este semnul fiarei. 

Este respectarea duminicii. - The S.D.A. Bible Commentary 7:980. 

10 septembrie Apocalipsa 13:16  Isaia 25-26; Marcu 7-8 

Semnul sau sigiliul lui Dumnezeu este dat pe față prin respectarea 

Sabatului zilei a șaptea, monumentul operei creațiunii Domnului.... 

Semnul fiarei este opusul acestuia, respectarea primei zile a 

săptămânii. “Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și 

robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte.” Nu numai 

că oamenii nu vor avea voie să depună o muncă fizică duminica, ci 

vor trebui să recunoască în cugetul lor că duminica este Sabatul. - EUZ 

224. 
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11 septembrie Ezechiel 20:20  Isaia 27-28; Marcu 9-10 

Păzirea duminicii nu este încă semnul fiarei și nu va fi, până când 

nu va fi dat decretul care-i va face pe oameni să se închine sabatului 

fals. Va veni timpul când această zi va deveni o încercare, dar acest 

timp încă n-a venit. - The S.D.A. Bible Commentary 7:977 (1899). 

Dumnezeu a dat oamenilor Sabatul ca un semn între El și ei, ca un 

test al credincioșiei lor. În marea criză care ne stă în față, cei care, 

după ce au primit lumina cu privire la Legea lui Dumnezeu, continuă 

să n-o asculte și înalță legile omenești mai presus de Legea lui 

Dumnezeu vor primi semnul fiarei. - Evangelism, 235. 

12 septembrie Efeseni 4:30  Isaia 29-30; Marcu 11-12 

Sabatul va fi marele test al credincioșiei, pentru că acesta este 

punctul de adevăr cel mai controversat. Când încercarea finală va veni 

asupra oamenilor, atunci va fi trasă linia de deosebire între aceia 

care-L servesc pe Dumnezeu și aceia care nu-L servesc. În timp ce 

respectarea sabatului fals, în conformitate cu legile statului, contrare 

poruncii a patra, va fi o mărturie a credinței față de o putere care este 

în contradicție cu Legea lui Dumnezeu, păzirea adevăratului Sabat, în 

ascultare de Legea lui Dumnezeu, este o dovadă de credincioșie față 

de Creator. În timp ce o categorie de oameni primește semnul fiarei, 

prin acceptarea semnului supunerii față de puterile lumești, cealaltă 

categorie primește sigiliul lui Dumnezeu, alegând semnul de supunere 

față de autoritatea divină. - The Great Controversy, 605. 

13 septembrie Iacov 2:10  Isaia 31-32; Marcu 13-14 

Nimeni nu este condamnat, atâta timp cât nu a primit lumina și nu 

a înțeles obligația de a păzi porunca a patra. Dar, când se va da decretul 

care va impune sabatul fals, iar marea strigare a îngerului al treilea îi 

va avertiza pe oameni împotriva închinării la fiară și la chipul ei, se va 

trasa în mod clar linia de demarcație între ceea ce este fals și ceea ce 

este adevărat. Atunci, cei care vor continua să calce Legea vor primi 

semnul fiarei. - Evangelism, 234, 235. 

14 septembrie Apocalipsa 12:17  Isaia 33-34; Marcu 15-16 

Când respectarea duminicii va fi impusă prin lege și lumea va fi 

luminată cu privire la obligativitatea adevăratului Sabat, oricine va 

călca porunca lui Dumnezeu pentru a asculta un principiu care nu are 

o autoritate mai mare decât cea a Romei va onora prin aceasta 

papalitatea mai presus de Dumnezeu. Acea persoană îi va acorda 

omagiul său Romei și puterii care impune instituția rânduită de Roma. 
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Astfel, se va închina fiarei și chipului ei. Când oamenii vor respinge 

instituția pe care Dumnezeu a declarat-o a fi semnul autorității Sale și 

o vor onora pe aceea pe care Roma a ales-o ca semn al supremației 

sale, vor primi, prin acest act, semnul supunerii față de Roma - semnul 

fiarei. Până când problema nu le va fi explicată oamenilor în mod clar 

și până când nu vor fi aduși în situația de a alege între poruncile lui 

Dumnezeu și poruncile oamenilor, nu se poate spune că aceia care 

continuă să calce Legea vor primi “semnul fiarei”. - The Great 

Controversy, 449. 

15 septembrie Deuteronomul 29:29  Isaia 35-36; Luca 1-2 

Dumnezeu nu ne-a descoperit timpul când se va încheia vestirea 

acestei solii sau când se va sfârși încercarea. Lucrurile descoperite 

sunt ale noastre și ale copiilor noștri, dar să nu încercăm să le aflăm 

pe cele care au fost ținute ascunse în sfaturile Celui Atotputernic. 

Mi-au sosit scrisori în care am fost întrebată dacă am vreo lumină 

specială cu privire la data când se va încheia timpul de probă, iar eu 

am răspuns că am de vestit doar solia că acum este timpul să lucrăm, 

cât încă mai este zi, pentru că vine noaptea, în care nimeni nu mai 

poate lucra. - Selected Messages 1:191. 

16 septembrie Apocalipsa 13:15  Isaia 37-38; Luca 3-4 

Domnul mi-a arătat în mod lămurit că icoana fiarei va fi făcută 

înainte de încheierea timpului de probă, pentru că aceasta va fi marea 

încercare pentru poporul lui Dumnezeu, prin care soarta lui veșnică va 

fi hotărâtă. - Selected Messages 2:81 

Ce este “un chip ca al fiarei” și cum va lua el ființă? Chipul este 

făcut de fiara cu două coarne și este un chip asemenea fiarei, dar el 

este numit și chipul fiarei. Ca să înțelegem cum arată chipul și cum va 

lua ființă, trebuie să studiem caracteristicile fiarei care reprezintă 

papalitatea. - EUZ 228. 

17 septembrie Apocalipsa 13:15-17  Isaia 39-40; Luca 5-6 

Când prima, biserică a devenit coruptă, prin îndepărtarea de 

simplitatea Evangheliei și acceptarea de ceremonii și obiceiuri 

păgâne, ea a pierdut Duhul și puterea lui Dumnezeu. De aceea, pentru 

a supune conștiința oamenilor, a căutat sprijinul puterii civile. 

Rezultatul a fost papalitatea, o biserică ce stăpânea puterea statului și 

o folosea pentru a-și atinge scopurile, mai ales pentru pedepsirea 

“ereziei”. De aceea, pentru ca Statele Unite să formeze un chip al 

fiarei, puterea religioasă trebuie să stăpânească guvernul civil în așa 
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măsură, încât autoritatea statului să poată fi folosită de către biserică 

pentru a-și îndeplini propriile scopuri.... “Chipul asemenea fiarei” 

reprezintă acea formă de protestantism apostaziat, care se va dezvolta 

atunci când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile 

pentru impunerea dogmelor lor. - The Great Controversy, 443, 445. 

18 septembrie Ieremia 49:36  Isaia 41-42; Luca 7-8 

Exact înainte de a începe timpul strâmtorării, am primit cu toții 

sigiliul viului Dumnezeu. Apoi, am văzut că îngerii încetează să țină 

cele patru vânturi. Și am văzut foamete, boli și sabie. O națiune s-a 

ridicat împotriva altei națiuni și întreaga lume era în dezordine. - The 

S.D.A. Bible Commentary 7:968. 

Am văzut cum îngerii din ceruri se grăbeau încoace și încolo. Un 

înger cu o călimară la brâu s-a întors de pe pământ și l-a declarat lui 

Isus că și-a făcut lucrarea și că sfinții au fost numărați și sigilați. Apoi, 

am văzut cum Isus, care slujea înaintea chivotului în care se aflau Cele 

Zece Porunci, a lăsat jos cădelnița. El Și-a ridicat mâinile și a spus cu 

glas tare: “S-a isprăvit!”. - Early Writings, 279. 

19 septembrie Matei 24:7-8  Isaia 43-44; Luca 9-10 

A mai rămas totuși puțin timp. Dar, până când națiunile și 

împărățiile nu se vor ridica una împotriva celeilalte, nu va fi încă o 

luptă generală. Cele patru vânturi vor mai continua să fie ținute, până 

când se va pune sigiliul pe fruntea servilor lui Dumnezeu. Apoi, 

puterile lumii își vor alinia armatele pentru o ultimă mare bătălie. - 

Testimonies for the Church 6:14. 

Un înger întors de pe pământ anunță că lucrarea s-a încheiat, 

încercarea finală a fost adusă asupra lumii și toți cei care s-au dovedit 

credincioși învățăturilor divine au primit “sigiliul viului Dumnezeu”. 

Atunci, Isus își încetează mijlocirea în Sanctuarul de sus, își ridică 

mâinile și, cu glas tare, spune: “S-a isprăvit!” Când Domnul Isus va 

înceta să pledeze pentru om, cazurile tuturor vor fi hotărâte pentru 

totdeauna.... Timpul de probă va fi încheiat. - Great Controversy, 613. 

20 septembrie Daniel 5:27  Isaia 45-46; Luca 11-12 

Înainte de potop, după ce Noe a intrat în corabie, Dumnezeu a 

închis ușa, iar nelegiuiții au rămas afară. Timp de șapte zile, neștiind 

că soarta lor a fost hotărâtă, oamenii și-au continuat viața de nepăsare 

și iubire de plăceri și și-au bătut joc de amenințările judecății. “Tot 

așa”, spune Mântuitorul, “va fi la venirea Fiului omului”. Fără 

zgomot, neobservată, ca hoțul de la miezul nopții, așa va veni clipa 
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decisivă, care va hotărî destinul fiecărui om, retragerea finală a harului 

oferit oamenilor vinovați.... În timp ce omul de afaceri este absorbit 

de goana după câștig, în timp ce iubitorul de plăceri este ocupat cu 

satisfacerea poftelor, în timp ce fiica modei își aranjează podoabele, 

este posibil ca, tocmai în acea clipă, Judecătorul întregului pământ să 

pronunțe sentința: “Ai fost cântărit și găsit prea ușor”. - The Great 

Controversy, 490, 491. 

21 septembrie Matei 24:38-39  Isaia 47-48; Luca 13-14 

Cei drepți și cei răi vor continua să trăiască pe pământ în starea lor 

de ființe muritoare. Oamenii vor sădi, vor zidi, vor mânca și vor bea 

și nimeni nu va ști că în Sanctuarul de sus a fost pronunțată hotărârea 

finală, irevocabilă. Când decizia Sanctuarului va fi pronunțată 

irevocabil și soarta lumii va fi hotărâtă pentru totdeauna, locuitorii 

pământului nu vor ști nimic. Oamenii vor continua ceremoniile 

religioase, deși Duhul lui Dumnezeu va fi retras de la ei, și zelul 

satanic, cu care prințul răului îi va inspira pentru realizarea planurilor 

sale primejdioase, li se va părea a fi zel pentru Dumnezeu. -EUZ 231. 

22 septembrie Isaia 56:12  Isaia 49-50; Luca 15-16 

Domnul Hristos a declarat că, atunci când va veni El, unii dintre 

cei ce așteaptă venirea Lui vor fi angajați în diferite ocupații. Unii vor 

semăna în câmp, alții vor culege și vor strânge recolta și alții vor 

măcina la moară. Scepticismul și așa-numita știință au subminat într-

o mare măsură credința lumii creștine în Biblie. Erori și născociri 

omenești sunt primite cu bucurie, pentru ca oamenii să-și continue 

mersul pe cărarea satisfacerii poftelor fără nici o temere, pentru că ei 

se străduiesc să nu-și mai amintească de Dumnezeu. Ei spun: “Mâine 

vom face tot ca azi, ba încă și mai rău”. Dar, în mijlocul necredinței și 

al plăcerilor nelegiuite, este auzit strigătul arhanghelului și trâmbița 

lui Dumnezeu.... În timp ce lumea întreagă este peste măsură de 

ocupată, cuprinsă de ambiție egoistă pentru câștig, Isus vine ca un hoț. 

- EUZ 232. 

23 septembrie 1 Ioan 2:16-17  Isaia 51-52; Luca 17-18 

Când cei ce mărturisesc a fi poporul lui Dumnezeu se unesc cu cei 

din lume, trăind asemenea lor și asociindu-se cu ei în plăceri interzise, 

când luxul în care trăiește lumea devine luxul bisericii, când sună 

clopotele de nuntă și toți se așteaptă la mulți ani de prosperitate 

lumească, atunci, fără veste, ca lumina fulgerelor din cer, va veni 
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sfârșitul iluziilor lor strălucitoare și a speranțelor amăgitoare. - The 

Great Controversy, 338, 339 

24 septembrie Luca 21:35  Isaia 53-54; Luca 19-20 

Când Lot i-a avertizat pe membrii familiei sale despre distrugerea 

Sodomei, ei nu au vrut să ia în considerare cuvintele sale, ci l-au privit 

ca pe un entuziast fanatic. Nimicirea care a venit i-a găsit nepregătiți. 

La fel va fi și atunci când va veni Hristos. Fermieri, negustori, juriști, 

oameni de afaceri vor fi cu totul acaparați de ocupațiile lor și ziua 

Domnului va veni asupra lor ca o capcană neașteptată. Când slujitori 

ai bisericilor, fermieri, negustori, juriști, oameni renumiți și oameni 

care par a fi cumsecade vor striga: “Pace și liniște!”, nimicirea va veni 

pe neașteptate. Luca redă cuvintele lui Hristos astfel: “ziua aceea va 

veni ca un laț” - ca atunci când un animal își caută prada prin păduri 

și, pe neașteptate, este prins în capcană de lațul ascuns al vânătorului. 

EUZ 233 
25 septembrie Proverbele 11:21  Isaia 55-56; Luca 21-22 

Când raționamentul filozofic va înlătura temerea de judecățile lui 

Dumnezeu, când conducătorii religioși vor declara că urmează 

perioade lungi de pace și prosperitate, iar lumea va fi absorbită în 

rutina zilnică a ocupațiilor și a plăcerilor, sădind, zidind, sărbătorind 

și încheind căsătorii, respingând avertizările lui Dumnezeu și bătându-

și joc de trimișii Lui, atunci pieirea va veni asupra lor fără veste și nu 

vor scăpa. - Patriarchs and Prophets, 103. 

26 septembrie 1 Tesaloniceni 5:3  Isaia 57-58; Luca 23-24 

Oricând ar veni ea, Ziua Domnului va veni pe neașteptate asupra 

celor nelegiuiți. În timp ce viața își va urma cursul ei neschimbat, iar 

oamenii vor fi absorbiți de plăceri, afaceri, comerț și câștigarea de 

averi, în timp ce conducătorii religioși vor preamări progresul și 

binefacerile descoperirilor omenești și oamenii vor fi adormiți în 

iluzia unei false securități, atunci, așa cum hoțul de la miezul nopții se 

strecoară într-o locuință nepăzită, tot așa “o prăpădenie neașteptată va 

veni” asupra celor fără grijă și nelegiuiți “și nu va fi chip de scăpare”. 

- The Great Controversy, 38.  

27 septembrie Psalmi 22:8  Isaia 59-60; Ioan 1-2 

În vremea strâmtorării, Satana îi va instiga pe cei nelegiuiți și ei îi 

vor înconjura pe copiii lui Dumnezeu, ca să-i nimicească. Dar Satana 

știe că în cărțile din ceruri, în dreptul lor, a fost scris cuvântul “iertare”. 

- The Review and Herald, 19 noiembrie, 1908. 

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=GC&lang=en&pagenumber=38
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Așa cum l-a influențat pe Esau să meargă împotriva lui Iacov, în 

timpul strâmtorării, Satana îi va instiga pe cei nelegiuiți să nimicească 

poporul lui Dumnezeu. El vede că îngerii sfinți îi ocrotesc și 

presupune că păcatele lor au fost iertate, dar nu știe că, în Sanctuarul 

de sus, cazurile lor au fost hotărâte. -The Great Controversy, 618. 

28 septembrie Amos 8:12  Isaia 61-62; Ioan 3-4 

Toți cei care acum nu prețuiesc, nu studiază și nu iubesc Cuvântul 

lui Dumnezeu, rostit de servii Săi, vor avea motiv să plângă cu 

amărăciune în ziua de pe urmă. Am văzut că, la încheierea timpului, 

judecățile lui Dumnezeu vor veni pe pământ. Îngrozitoarele plăgi vor 

începe să cadă. Aceia care au disprețuit Cuvântul lui Dumnezeu, care 

L-au tratat cu superficialitate, “vor pribegi atunci de la o mare la alta, 

de la miază-noapte Ia răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo, ca 

să caute Cuvântul Domnului, și tot nu-l vor găsi”. În țară este o 

foamete pentru auzirea Cuvântului. - Ellen G. White Manuscript 1, 

1857. 

29 septembrie Luca 12:15  Isaia 63-64; Ioan 5-6 

Slujitorii lui Dumnezeu și-au făcut ultima lucrare, și-au înălțat 

ultimele rugăciuni, au vărsat ultimele lor lacrimi amare pentru o 

biserică răzvrătită și pentru un popor nelegiuit. Ultima lor avertizare 

solemnă a fost adresată. Oh, atunci, aceia care au mărturisit adevărul, 

dar nu l-au trăit, cu câtă grabă ar dărui case, pământuri și bani, care au 

fost adunate cu lăcomie, îndrăgite și păstrate cu zgârcenie, ca să poată 

primi puțină mângâiere, să li se arate calea mântuirii, ori ca să audă un 

cuvânt de speranță sau un sfat de la pastorii lor! Dar nu, ei vor trebui 

să flămânzească și să înseteze în zadar. Setea lor nu va mai fi niciodată 

potolită, nu vor mai putea primi nici o mângâiere. Cazurile lor au fost 

hotărâte și stabilite pentru veșnicie. Acesta va fi un timp teribil și 

îngrozitor. - EUZ 235. 

30 septembrie Psalmii 91:1  Isaia 65-66; Ioan 7-8 

În vremea când judecățile lui Dumnezeu vor cădea fără milă, oh, 

cât de invidiată va fi, pentru cei păcătoși, situația celor care “stau sub 

ocrotirea Celui Preaînalt” cortul în care Domnul îi va ascunde pe toți 

cei care L-au iubit și au ascultat poruncile Sale! Pentru aceia care 

suferă din cauza păcatelor lor, într-un asemenea timp, soarta celor 

drepți este desigur una de invidiat, dar ușa harului s-a închis pentru cei 

nelegiuiți. După ce timpul de probă a luat sfârșit, nu vor mai fi înălțate 

rugăciuni în favoarea lor. - The S.D.A. Bible Commentary 3:1150. 
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OCTOMBRIE 

01 octombrie Luca 17:35-36  Ieremia 1-2; Ioan 9-10 

Domnul vine cu putere și cu mare slavă. Atunci, lucrarea Lui va fi 

aceea de a-i separa complet pe cei drepți de cei nelegiuiți. 

Untdelemnul nu va mai putea fi trecut în vasele celor care nu-l au. 

Atunci, se vor împlini cuvintele lui Hristos: “Două femei vor măcina 

împreună: una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp: 

unul va fi luat și altul lăsat”. Cei drepți și cei nelegiuiți pot fi asociați 

în ocupațiile zilnice ale vieții, dar Domnul cunoaște caracterul. El îi 

recunoaște pe cei care-I sunt copii ascultători, care respectă și iubesc 

poruncile Lui, - Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 234. 

2 octombrie Ioan 9:4  Ieremia 3-4; Ioan 11-12 

Noi trebuie să facem tot ce putem mai bine în ocaziile pe care le 

avem acum. Un alt timp de încercare, în care să ne pregătim pentru 

cer, nu ni se va mai acorda. Acesta este singurul și ultimul nostru prilej 

de a ne forma caracterul care ne va califica pentru căminul viitor, pe 

care Domnul l-a pregătit pentru toți cei care ascultă poruncile Lui. 

După venirea Domnului, nu va mai fi un alt timp de încercare. Aceia 

care spun că va fi sunt amăgiți și înșelați. Înainte de venirea lui Hristos, 

va exista o stare de lucruri asemenea celei de dinainte de potop. După 

ce Mântuitorul va veni pe norii cerului, nimănui nu-i va mai fi dată o 

altă șansă de a obține mântuirea. Toți vor fi luat o decizie. - EUZ 237. 

3 octombrie Iacov 1:12  Ieremia 5-6; Ioan 13-14 

Fiecare va fi verificat și încercat potrivit cu lumina care a avut-o. 

Cei care se întorc de la adevăr spre teorii omenești nu vor mai avea un 

alt timp de încercare. Nu va fi un mileniu pământesc. Dacă, după ce 

Duhul Sfânt a adus convingerea în inima lor, s-au împotrivit 

adevărului și și-au folosit influența pentru a închide calea, astfel încât 

nici alții să nu-l primească, nu vor mai fi niciodată convinși. Ei nu au 

căutat să-și transforme caracterul în timpul de probă acordat lor, și 

Hristos nu le va mai da prilejul s-o ia iarăși de la început. Hotărârea 

va fi definitivă. - EUZ 237. 

4 octombrie Apocalipsa 7:2-3  Ieremia 7-8; Ioan 15-16 

În curând, pământul va fi părăsit de îngerul îndurării și ultimele 

șapte plăgi urmează să fie revărsate.... Fulgerele mâniei lui Dumnezeu 

vor cădea curând și, când Dumnezeu va începe să-i pedepsească pe 

călcătorii de Lege, nu va mai fi nici o clipă de răgaz până la sfârșit. 

Patru îngeri puternici rețin cele patru vânturi ale pământului, până 
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când servii lui Dumnezeu vor primi sigiliul pe frunte. Națiunile lumii 

sunt dornice de luptă, dar sunt ținute pe loc de îngeri. Când această 

forță restrictivă va fi îndepărtată, va veni o vreme de necaz și groază, 

vor fi inventate arme aducătoare de moarte. Vase de război vor fi 

scufundate în marele adânc, împreună cu încărcătura lor vie. Toți cei 

care nu vor avea Duhul Adevărului se vor uni sub conducerea 

uneltelor satanice, dar vor fi ținuți sub control până când va veni 

timpul pentru marea bătălie a Armaghedonului. - EUZ 239. 

5 octombrie Evrei 10:29  Ieremia 9-10; Ioan 17-18 

Acum, îngerii rețin vânturile războaielor, astfel încât să nu poată 

sufla, până când lumea nu va fi avertizată cu privire la soarta ce o 

așteaptă, dar o furtună se pregătește, gata să izbucnească asupra 

pământului, iar, când Dumnezeu le va porunci îngerilor Săi să 

elibereze vânturile, atunci va fi o asemenea scenă de luptă, încât nici 

o pană nu o va putea descrie. - Education, 179, 180 (1903). 

Profeția Mântuitorului cu privire la judecata ce avea să vină asupra 

Ierusalimului urmează să aibă încă o împlinire, față de care teribila 

pustiire nu a fost decât o palidă umbră. În soarta cetății alese, putem 

vedea soarta unei lumi care a respins harul lui Dumnezeu și a călcat 

în picioare Legea Sa. - The Great Controversy, 36. 

6 octombrie Ieremia 44:6  Ieremia 11-12; Ioan 19-21 

Satana îi va arunca atunci pe locuitorii pământului într-un ultim 

mare necaz. Când îngerii lui Dumnezeu vor înceta să țină în frâu 

vânturile fierbinți ale patimii omenești, toate elementele conflictului 

vor fi lăsate libere. Întreaga lume va fi condusă spre o ruină și mai 

teribilă decât cea care a venit asupra Ierusalimului de odinioară. Gloria 

lui Dumnezeu este relevată prin faptul că El este îndurător, plin de 

îndelungă răbdare, bunăvoință, bunătate și adevăr. Dreptatea, arătată 

prin pedepsirea celui păcătos, face parte din slava Sa, tot atât de mult 

ca și manifestarea îndurării Sale. - EUZ 239. 

7 octombrie Apocalipsa 19:11  Ieremia 13-14; Faptele Ap. 1 

Domnul Dumnezeul lui Israel își va aduce la îndeplinire judecata 

asupra idolilor acestei lumi, așa cum a făcut și cu zeii Egiptului. Prin 

foc și inundații, boli și cutremure, El va distruge întregul pământ. 

Atunci, poporul Său răscumpărat va înălța Numele Său și-I va aduce 

slavă pe pământ. Oare aceia care trăiesc în ultimele zile ale istoriei 

acestui pământ nu ar trebui să devină mai înțelepți cu privire la 

învățăturile Domnului? În curând, Acela care a stat ca Mijlocitor 
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pentru noi, care ascultă toate rugăciunile de pocăință și de mărturisire, 

care este înfățișat având un curcubeu în jurul capului Său, ca simbol 

al iertării și al iubirii, își va înceta lucrarea în Sanctuarul ceresc. 

Iertarea și mila vor coborî atunci de pe tron și dreptatea le va lua locul. 

Cel spre care a fost ațintită privirea poporului Său își va afirma 

dreptul, funcția de Judecător Suprem. - The Review and Herald, 1 ianuarie 1889. 

8 octombrie Psalmii 50:21  Ieremia 15-16; Faptele Ap. 2-3 

Iubirea lui Dumnezeu este descrisă în zilele noastre, ca fiind de o 

asemenea natură, încât nu I-ar îngădui să-l pedepsească pe păcătos. 

Oamenii judecă după standardul lor scăzut cu privire la drept și 

dreptate. “Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine”. Ei Îl măsoară pe 

Dumnezeu cu măsura lor. Oamenii își imaginează ce ar face ei în 

anumite împrejurări și hotărăsc că Dumnezeu va face tot așa cum își 

închipuie ei că El ar face.... În nici o domnie sau guvernare nu li se 

acordă infractorilor dreptul de a spune ce pedeapsă trebuie să li se 

aplice acelora care au călcat legea. Tot ce avem, toate darurile harului 

Său, pe care le stăpânim, I le datorăm lui Dumnezeu. Caracterul 

agravant al păcatului împotriva unui asemenea Dumnezeu nu poate fi 

apreciat, după cum nu poate fi măsurat cerul cu palma. Dumnezeu este 

în aceeași măsură atât un conducător drept, cât și un Tată. El este 

Dătătorul Legii. El pronunță și tot El aplică propriile legi. O lege care 

nu pedepsește nu are nici o putere. - EUZ 240. 

9 octombrie Psalmi 7:11  Ieremia 17-18; Faptele Ap. 4-5 

S-ar putea obiecta că un Tată iubitor nu ar putea să-Și vadă copiii 

suferind pedeapsa divină prin foc, când are puterea de a le ușura 

durerea. Dar, pentru binele supușilor Săi și pentru siguranța lor, 

Dumnezeu îi va pedepsi pe cei ce calcă Legea. Dumnezeu nu lucrează 

după planurile omenești. El poate să aplice dreptatea infinită într-un 

fel pe care omul nu are dreptul să-l urmeze față de semenul său. Noe 

L-ar fi indignat pe Dumnezeu, dacă i-ar fi înecat pe vreunul dintre 

batjocoritorii și sfidătorii care îl hărțuiau, dar Dumnezeu a înecat o 

mulțime imensă. Lot nu ar fi avut dreptul să-i pedepsească pe ginerii 

săi, dar Dumnezeu a putut s-o facă cu desăvârșită îndreptățire. Cine va 

putea spune că Dumnezeu nu va face ceea ce El spune că va face? - 

EUZ 241. 

10 octombrie Apocalipsa 3:19  Ieremia 19-20; Faptele Ap. 6-7 

Mi s-a arătat că judecățile divine nu vor veni asupra lor direct de la 

Dumnezeu, ci ei se situează în afara ocrotirii Sale. Dumnezeu îi 
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avertizează, îi pedepsește, îi mustră și le arată singura cale pe care pot 

merge în siguranță, apoi, dacă aceia care au fost obiectul grijii Sale 

deosebite vor urma cursul vieții lor, independenți de Duhul lui 

Dumnezeu, după repetate avertismente, dacă ei își aleg singuri calea, 

El nu-i mai împuternicește pe îngerii Săi să împiedice atacurile 

hotărâte de Satana asupra lor. Puterea lui Satana este cea care 

acționează pe mare și pe uscat, care aduce nenorocire și suferință și 

care atrage mulțimile, pentru a fi sigur de prada sa. - Manuscript 

Releases 14:3. 

11 octombrie Isaia 59:2  Ieremia 21-22; Faptele Ap. 8-9 

Dumnezeu îi va folosi pe vrăjmașii Săi ca instrumente pentru 

pedepsirea acelora care au urmat propriile lor căi primejdioase, prin 

care adevărul Său a fost denaturat, judecat greșit și dezonorat. Duhul 

lui Dumnezeu, deja insultat, respins, ponegrit, a fost retras de pe 

pământ. Lucrarea nemiloasă a lui Satana va fi îndeplinită pe mare și 

pe uscat, cu aceeași rapiditate cu care este retras Duhul lui Dumnezeu. 

Nelegiuiții au depășit granițele încercării lor. Duhul lui Dumnezeu, 

refuzat continuu, a fost în cele din urmă retras. Nemaifiind la 

adăpostul harului divin, ei nu mai au nici o ocrotire împotriva celui 

rău. - EUZ 242. 

12 octombrie Deuteronom 31:6  Ieremia 23-24; Faptele Ap. 10-11 

Judecățile lui Dumnezeu urmau să vină asupra Ierihonului. Ea era 

o cetate întărită. Dar însuși Comandantul oștirii Domnului venise din 

cer, să conducă armatele cerului la atac împotriva cetății. Îngerii lui 

Dumnezeu s-au prins de zidurile masive și le-au dărâmat. Sub 

comanda lui Dumnezeu, îngerii sunt atotputernici. Cu un prilej, 

ascultând de porunca Lui Hristos, ei au ucis într-o singură noapte o 

sută optzeci și cinci de mii de bărbați din armata asiriană. Același 

înger care a venit din curțile cerești să-l salveze pe Petru a fost solul 

mâniei și al pedepsirii lui Irod. Îngerul l-a lovit pe Petru ca să-l 

trezească din somn, dar lovitura dată regelui nelegiuit a fost cu totul 

diferită, căci i-a înfrânt mândria și a adus asupra lui pedeapsa Celui 

Atotputernic. Supus judecății Lui Dumnezeu, Irod a murit în chinuri 

groaznice, atât trupești, cât și sufletești. - EUZ 243. 

13 octombrie Isaia 8:9  Ieremia 25-26; Faptele Ap. 12-13 

Un singur înger i-a nimicit pe toți întâii născuți ai egiptenilor și a 

umplut țara de jale. Când David L-a mâniat pe Dumnezeu, prin 

numărătoarea poporului, un înger a pricinuit acea teribilă nimicire, 
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prin care a fost pedepsit păcatul său. Aceeași putere nimicitoare, 

exercitată de îngerii sfinți atunci când le poruncește Dumnezeu va fi 

exercitată de către îngerii răi atunci când le va îngădui El. Acum, 

există puteri pregătite, care așteaptă doar permisiunea divină pentru a 

răspândi pustiirea pretutindeni. - The Great Controversy, 614. 

14 octombrie Apocalips 14:9-10  Ieremia 27-28; Faptele Ap. 14-15 

Când Domnul Hristos își încetează lucrarea de mijlocire în 

Sanctuar, prezisă mânie, neamestecată cu milă, va fi revărsată asupra 

acelora care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei. 

Plăgile aduse asupra Egiptului, atunci când Dumnezeu era pe punctul 

de a elibera poporul Israel, au avut un caracter asemănător judecăților 

mai teribile și mai extinse, care urmează să cadă peste lume, exact 

înainte de eliberarea finală a poporului lui Dumnezeu. Profetul descrie 

aceste nenorociri îngrozitoare, spunând: “Și o rană rea și dureroasă a 

lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei 

ei.” “Și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și a murit 

orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare.” - EUZ 244. 

15 octombrie Isaia 13:9-11  Ieremia 29-30; Faptele Ap. 16-17 

Plăgile cădeau asupra locuitorilor pământului. Unii îl acuzau pe 

Dumnezeu și Îl blestemau. Alții alergau la poporul lui Dumnezeu și-i 

rugau să-i învețe cum să scape de judecățile Lui, dar sfinții nu mai 

aveau nimic pentru ei. Ultima lacrimă pentru păcătoși fusese vărsată, 

ultima rugăciune îndurerată fusese înălțată, ultima povară fusese 

purtată, ultima avertizare fusese dată. - Early Writings, 281. 

Am văzut că cei patru îngeri aveau să țină cele patru vânturi până 

când Domnul Isus urma să-Și încheie lucrarea din Sanctuar, apoi vor 

veni cele șapte plăgi din urmă. Aceste plăgi îi înfuriau pe cei nelegiuiți 

împotriva celor drepți. Ei credeau că noi am adus judecățile lui 

Dumnezeu asupra lor și că, dacă ar putea să ne șteargă de pe fața 

pământului, plăgile ar înceta. S-a emis un decret de ucidere a sfinților, 

care-i făcea să strige zi și noapte pentru eliberare. -Early Writings, 36. 

16 octombrie Apocalipsa 16:4  Ieremia 31-32; Faptele Ap. 18-19 

“Râurile și izvoarele apelor ... s-au făcut sânge.” Cât de teribile sunt 

aceste suferințe, dar sunt pe deplin îndreptățite de dreptatea lui 

Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu declară: “Drept ești Tu, Doamne, 

care ești și care erai! Tu ești sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. 

Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al proorocilor, le-ai dat și 

Tu să bea sânge. Și sunt vrednici”. (Apocalipsa 16:5,6.) Prin 
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condamnarea la moarte a poporului lui Dumnezeu, ei s-au făcut tot 

atât de vinovați de sângele lor, ca și cum l-ar fi vărsat cu propriile 

mâini. - GC, 628. 

17 octombrie Ioel 1:10:18  Ieremia 33-34; Faptele Ap. 20-21 

Profeții descriu situația pământului în acest timp înspăimântător 

astfel: “Pământul este întristat ... căci bucatele de pe câmp sunt 

pierdute.... Toți pomii de pe câmp s-au uscat.... Și s-a dus bucuria de 

la copiii oamenilor! S-au uscat semințele sub bulgări, grânarele stau 

goale.... Cum gem vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai 

au pășune.... Căci a secat pâraiele și a mâncat focul izvoarele pustiei. 

În ziua aceea, cântecele Templului se vor preface în gemete, zice 

Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor arunca în tăcere o mulțime de 

trupuri moarte.” Acest plăgi nu vor fi generale, căci locuitorii 

pământului ar pieri toți odată. Totuși, ele vor fi cele mai îngrozitoare 

nenorociri pe care le-au cunoscut vreodată muritorii. - EUZ 246. 

18 octombrie Isaia 25:9  Ieremia 35-36; Faptele Ap. 22-23 

Cu strigăte de triumf, batjocură și blestem, mulțimile de oameni răi 

sunt gata să se repeadă asupra prăzii lor, când, iată, un întuneric dens, 

mai profund decât bezna nopții, cade asupra pământului. Apoi, un 

curcubeu, strălucind de slava de la tronul lui Dumnezeu, acoperă 

cerurile și pare să înconjoare fiecare grup care se roagă. Mulțimile 

înfuriate sunt orbite brusc. Strigătele lor batjocoritoare amuțesc. 

Motivele furiei lor ucigătoare sunt uitate. Cu presimțiri înspăimântă-

toare, ei privesc simbolul legământului lui Dumnezeu și doresc să fie 

la adăpost de strălucirea lui copleșitoare. Când Dumnezeu își va arăta 

puterea pentru eliberarea poporului Său, va fi miezul nopții. Soarele 

va apărea, strălucind cu toată puterea lui. Semne și minuni vor urma 

într-o succesiune rapidă. Nelegiuiții se vor uita îngroziți și uluiți la 

scena din fața lor, în timp ce drepții vor privi cu bucurie solemnă 

semnele eliberării lor. - EUZ 247. 

19 octombrie Psalmii 50:6  Ieremia 37-38; Faptele Ap. 24-26 

Atunci, pe cer apare o mână care ține două table de piatră așezate 

una peste alta. Profetul spune: “Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, 

căci Dumnezeu este Cel ce judecă”. Acea Lege sfântă, dreptatea lui 

Dumnezeu, care a fost proclamată pe Sinai în mijlocul flăcărilor și al 

tunetelor pentru a fi călăuză în viață, este acum descoperită oamenilor 

ca normă de judecată. Mâna deschide tablele și pe ele sunt văzute 

poruncile Decalogului, scrise parcă de un condei de foc. Cuvintele 
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sunt atât de clare, încât oricine poate să le citească. Amintirile se 

trezesc, întunericul superstițiilor și al ereziilor este alungat din fiecare 

cuget, și Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu, scurte, cuprinzătoare și 

autoritare, sunt prezentate în văzul tuturor locuitorilor pământului. - 

EUZ 247. 

20 octombrie 2 Petru 2:1  Ieremia 39-40; Faptele Ap. 27-28 

Toți se unesc să rostească cele mai înverșunate condamnări 

împotriva slujitorilor bisericii. Păstorii necredincioși au profetizat 

lucruri liniștitoare. Ei i-au îndemnat pe ascultătorii lor să nesocotească 

Legea lui Dumnezeu și să-i persecute pe aceia care voiau s-o respecte 

cu sfințenie. Acum, în disperarea lor, acești învățători mărturisesc 

înaintea lumii lucrarea lor de amăgire. Mulțimile sunt pline de furie. 

“Suntem pierduți”, strigă ei “și voi sunteți pricina nimicirii noastre!” 

Și se întorc împotriva foștilor lor păstori. Cei care cândva i-au admirat 

cel mai mult vor pronunța cele mai groaznice blesteme împotriva lor. 

Aceleași mâini care îi încununaseră cu lauri se vor ridica să-i 

nimicească. Săbiile pregătite să-i ucidă pe copiii lui Dumnezeu sunt 

folosite acum la nimicirea dușmanilor lor. - GC, 655, 656. 

21 octombrie Ezechiel 9:6  Ieremia 41-42; Romani 1 

Aici vedem că biserica, Templul Domnului, urma să fie cea dintâi 

care va simți lovitura mâniei lui Dumnezeu. Bătrânii , aceia cărora 

Dumnezeu le dăduse mare lumină și care au stat ca păzitori ai 

intereselor spirituale ale poporului, le trădaseră încrederea. Cuvântul 

Domnului este făcut fără efect de către păstorii falși.... În curând, 

propria lor lucrare se va întoarce împotriva lor. Atunci, se vor vedea 

scenele descrise în Apocalipsa 18, când judecățile lui Dumnezeu vor 

cădea asupra Babilonului mistic. - EUZ 248. 

22 octombrie Luca 17:30  Ieremia 43-44; Romani 2-3 

După ce Ioan a descris în Apocalipsa 16 această putere făcătoare 

de minuni, care urma să adune lumea pentru ultimul mare conflict, 

simbolurile sunt îndepărtate și glasul trâmbiței vestește încă o dată un 

sunet clar: “Iată Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își 

păzește hainele, ca să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” După ce 

au păcătuit, Adam și Eva au văzut că erau goi, pentru că veșmântul de 

lumină și de siguranță se îndepărtase de la ei. Lumea a uitat 

avertismentele și mustrările lui Dumnezeu, așa cum au făcut Și 

locuitorii pământului de pe vremea lui Noe și așa cum au făcut 

locuitorii Sodomei. Ei s-au trezit la viață cu toate planurile și invențiile 
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nelegiuirii lor, dar, deodată, o ploaie de foc a venit din cer și i-a mistuit 

pe locuitorii nelegiuiți. “Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul 

omului. – Man. Releases 14:96. 

23 octombrie Romani 13:2  Ieremia 45-46; Romani 4-5 

Un conflict teribil se află în fața noastră. Ne apropiem de bătălia 

zilei celei mari a Atotputernicului Dumnezeu. Tot ce a fost ținut sub 

control va fi lăsat să se dezlănțuie. Îngerul îndurării își va strânge 

aripile, pregătindu-se să coboare de pe tron și să lase lumea sub 

stăpânirea lui Satana. Cei mari și puternici de pe pământ sunt cuprinși 

de o puternică revoltă împotriva Dumnezeului cerului. Ei sunt plini de 

ură împotriva acelora care-L slujesc și, curând, foarte curând, va avea 

loc ultima mare bătălie dintre bine și rău. Pământul urmează să fie 

câmpul de bătălie, scena ultimului conflict și al biruinței finale. Aici, 

unde Satana i-a condus atât de mult timp pe oameni împotriva lui 

Dumnezeu, răzvrătirea va fi reprimată pentru totdeauna. - EUZ 250. 

24 octombrie Matei 25:4:9  Ieremia 47-48; Romani 6-7 

Întreaga lume se va afla fie de o parte, fie de cealaltă a conflictului. 

Războiul Armaghedonului va avea loc. Acea zi nu trebuie să ne 

găsească pe nici unul dormind. Să fim prevăzători, asemenea 

fecioarelor înțelepte, având untdelemn în vasele de rezervă ale 

candelelor noastre. Puterea Duhului Sfânt trebuie să fie peste noi, iar 

Comandantul oștirii Domnului va sta în fruntea îngerilor din cer, ca să 

conducă lupta. - Selected Messages 3:426. 

Vrăjmășia lui Satana împotriva binelui se va manifesta din ce în ce 

mai mult, pe măsură ce își va pune în mișcare puterile, în ultima lui 

lucrare de răzvrătire, iar fiecare suflet care nu este pe deplin predat lui 

Dumnezeu și nu este menținut prin putere divină se va alia cu Satana 

împotriva cerului și i se va alătura în lupta împotriva Conducătorului 

universului. - Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 465. 

25 octombrie Apocalipsa 16:17-21  Ieremia 49-50; Romani 8-9 

Trebuie să studiem revărsarea celui de-al șaptelea potir. Puterile 

răului nu vor ceda fără luptă, dar Providența are o lucrare de făcut în 

bătălia Armaghedonului. Când pământul va fi luminat de slava 

îngerului din Apocalipsa 18, elementele religioase, bune și rele, se vor 

trezi din somn, iar armatele viului Dumnezeu vor lua poziție. 

În curând, se va da bătălia Armaghedonului. Acela pe al cărui 

veșmânt este scris numele “împăratul împăraților și Domnul 
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domnilor” conduce oștirile cerului “pe cai albi, îmbrăcate în in subțire, 

alb și curat”. (Apocalipsa 19, 11-16.) - EUZ 251. 

26 octombrie Ioel 1:15  Ieremia 51-52; Romani 10-11 

Pământul întreg se ridică și se umflă ca valurile mării. Scoarța lui 

se rupe în bucăți. Chiar și temeliile lui par să cedeze. Lanțuri de munți 

se scufundă. Insule locuite dispar. Porturile mărilor, care au devenit 

asemenea Sodomei prin nelegiuirea lor, sunt înghițite de apele 

înfuriate.... Cele mai mândre orașe ale lumii sunt la pământ. Palatele 

trufașe, pentru care oamenii mari ai pământului și-au risipit averile, 

clădindu-le pentru propria slavă, se prăbușesc la pământ în fața ochilor 

lor. Zidurile închisorilor sunt dărâmate, iar copiii lui Dumnezeu, care 

au fost ținuți închiși pentru credința lor, sunt puși în libertate. - The 

Great Controversy, 637. 

27 octombrie Apocalipsa 22:11  Plângeri 1-2; Romani 12-14 

Când Domnul Hristos va înceta lucrarea Sa de mijlocire în favoarea 

omului, atunci va începe acest timp de strâmtorare. Atunci, cazul 

fiecărui suflet va fi fost hotărât și nu va mai fi nici un sânge ispășitor, 

care să-l curețe de păcat. Când Domnul Isus își părăsește poziția de 

Mijlocitor pentru om înaintea lui Dumnezeu, este făcut anunțul 

solemn: “Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este 

întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască 

și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai 

departe!” Atunci, Duhul ocrotitor al lui Dumnezeu va fi retras de pe 

pământ. - Patriarchs and Prophets, 201. 

28 octombrie Daniel 7:27  Plângeri 3-5; Romani 15-16 

Când se încheie solia îngerului al treilea, harul nu va mai pleda 

pentru locuitorii vinovați ai pământului. Poporul lui Dumnezeu și-a 

îndeplinit misiunea. Ei au primit “ploaia târzie, înviorarea de la fața 

Domnului” și sunt acum pregătiți pentru ceasul de încercare din fața 

lor. Îngerii se grăbesc încolo și încoace în ceruri. Un înger întors de 

pe pământ anunță că și-a îndeplinit misiunea. Încercarea finală a fost 

adusă peste lume și toți cei care s-au dovedit credincioși învățăturilor 

divine au primit “sigiliul viului Dumnezeu”. Atunci, Domnul Isus își 

încetează lucrarea de mijlocire în Sanctuarul de sus.... Hristos a făcut 

ispășirea pentru poporul Său și le-a șters păcatele. Numărul supușilor 

Săi a fost completat. “Domnia, stăpânirea și puterea tuturor 

împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri” este pe cale să le fie dată 
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moștenitorilor mântuirii, iar Isus va domni ca împărat al împăraților și 

Domn al domnilor. - The Great Controversy, 613, 614. 

29 octombrie 2 Corinteni 4:8-9  Ezechiel 1; 1 Corinteni 1 

Perioada de suferință și chin, care ne stă în față, va necesita o 

credință care să poată suporta oboseala, amânarea și foamea, o 

credință care, deși va fi sever încercată, nu va dispărea. “Un timp de 

strâmtorare așa cum n-a mai fost niciodată” va veni curând asupra 

noastră și noi avem nevoie de o experiență pe care acum nu o avem și 

pe care mulți sunt prea nepăsători pentru a o dobândi. Deseori, se 

întâmplă că, atunci când ești în așteptarea unei nenorociri, aceasta pare 

a fi mai mare în închipuire decât în realitate, dar acest lucru nu este 

valabil pentru criza care ne stă în față. Nici cea mai vie descriere nu 

poate cuprinde dimensiunea grelei încercări. - The Great Controversy, 

621, 622. 

30 octombrie Romani 12:2  Ezechiel 2-3; 1 Corinteni 2-3 

Când Domnul Isus părăsește Sfânta Sfintelor, Duhul Său ocrotitor 

este retras de la conducători și de la oameni. Ei sunt lăsați în stăpânirea 

îngerilor răi. Atunci, la sfatul și la îndrumarea lui Satana, vor fi emise 

asemenea legi, încât, dacă timpul nu ar fi foarte scurt, nimeni nu ar 

putea fi salvat. Nu este întotdeauna bine să cerem o însănătoșire 

necondiționată.... Dumnezeu știe dacă aceia pentru care ne rugăm vor 

fi sau nu în stare să suporte încercarea și proba care ar putea veni peste 

ei, dacă ar trăi. El cunoaște sfârșitul de la început. Mulți vor fi chemați 

la odihnă, înainte ca încercarea fierbinte a timpului de strâmtorare să 

vină peste lume. Domnul mi-a arătat adesea că mulți copii vor fi 

chemați la odihnă, înainte de începerea timpului de strâmtorare. Noi 

ne vom vedea iarăși copiii. Ne vom întâlni cu ei în curțile cerești și-i 

vom recunoaște. - EUZ 255. 

31 octombrie Apocalipsa 14:12  Ezechiel 4-5; 1 Corinteni 4-5 

Biserica rămășiței va fi trecută printr-o mare încercare și suferință. 

Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus vor simți 

mânia balaurului și a oștilor sale. Satana pretinde că lumea îi aparține. 

El a obținut stăpânirea asupra bisericilor apostaziate, dar aici este o 

mică grupă care nu-i recunoaște supremația. Dacă ar putea să-i șteargă 

de pe fața pământului, victoria sa ar fi completă. Așa cum a influențat 

națiunile păgâne să nimicească poporul Israel, tot așa, în viitorul 

apropiat, Satana va întărâta puterile nelegiuite de pe pământ să 

nimicească poporul lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 9:231. 
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NOIEMBRIE 

01 noiembrie 2 Tesaloniceni 3:3  Ezechiel 6-7; 1 Corinteni 6-7 

Am văzut că cei patru îngeri vor ține cele patru vânturi până când 

Domnul Isus își va fi încheiat lucrarea din Sanctuar și, apoi, vor veni 

cele șapte plăgi finale. Aceste plăgi îi vor înfuria pe nelegiuiți 

împotriva celor drepți. Ei vor crede că noi suntem cei care am adus 

judecățile lui Dumnezeu asupra lor și că, dacă ar putea să ne șteargă 

de pe fața pământului, plăgile ar înceta. Când îngerul îndurării își va 

strânge aripile și se va îndepărta, Satana va înfăptui faptele rele pe care 

a dorit de mult să le facă. Furtuni și uragane, războaie și vărsări de 

sânge - acestea sunt lucrurile în care își găsește el plăcerea și pe 

acestea le adună în secerișul său. Atât de deplin vor fi oamenii amăgiți 

de el, încât vor declara că aceste nenorociri sunt rezultatul profanării 

primei zile a săptămânii. De la amvoanele bisericilor populare se va 

auzi declarația că lumea este pedepsită, deoarece duminica nu este 

onorată așa cum ar trebui să fie. - EUZ 256. 

2 noiembrie Apocalipsa 13:7  Ezechiel 8-9; 1 Corinteni 8-9 

S-a dat un decret ca sfinții să fie omorâți, iar ei au început să strige 

zi și noapte pentru eliberare. - Early Writings, 36, 37. 

Așa cum Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a emis un decret ca 

să fie uciși toți cei care nu se vor închina înaintea chipului, tot așa va 

fi dată o proclamație ca toți cei care nu vor respecta sfânta zi a 

duminicii să fie pedepsiți cu închisoarea și cu moartea.... Fiecare să 

citească atent capitolul 13 din Apocalipsa, pentru că el se referă la 

fiecare ființă umană, mare sau mică. - Manuscript Releases 14:91. 

3 noiembrie Apocalipsa 13:16  Ezechiel 10-11; 1 Corinteni 10-11 

Vremea strâmtorării este pe punctul de a veni peste poporul lui 

Dumnezeu. Atunci se va da decretul care le va interzice celor ce 

păzesc Sabatul Domnului să cumpere sau să vândă și care îi va 

amenința cu pedeapsa și cu moartea, dacă nu respectă prima zi a 

săptămânii ca zi de odihnă. - In Heavenly Places, 344. 

Puternicii pământului, unindu-se să lupte împotriva poruncilor lui 

Dumnezeu, vor decreta că “toți, fie mici și mari, bogați și săraci, 

slobozi sau robi” trebuie să se conformeze tradițiilor bisericii, prin 

respectarea sabatului fals. Toți cei care vor refuza obligația vor fi 

pedepsiți cu aspre pedepse civile și, în cele din urmă, se va declara că 

merită chiar moartea. - The Great Controversy, 604. 
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4 noiembrie Estera 4:8  Ezechiel 12-13; 1 Corinteni 12-13 

Decretul care va fi emis în cele din urmă împotriva poporului lui 

Dumnezeu va fi foarte asemănător celui dat de Ahașveroș împotriva 

evreilor. Astăzi, potrivnicii bisericii adevărate văd în mica grupă care 

păzește porunca Sabatului un Mardoheu la poartă. Respectul 

poporului lui Dumnezeu față de Legea Sa este o mustrare permanentă 

pentru aceia care au lepădat frica de Domnul și care calcă în picioare 

Sabatul Său. - Prophets and Kings, 605. 

I-am văzut pe conducătorii pământului consultându-se împreună, 

iar Satana și îngerii săi îi înconjurau și erau preocupați. Am văzut un 

document, ale cărui copii au fost răspândite în diferite părți ale 

pământului și prin care se dădeau ordine ca, dacă sfinții nu vor renunța 

la credința lor deosebită și la Sabat, pentru a respecta prima zi a 

săptămânii, după un anumit timp, oamenii să fie liberi să-i omoare. - 

Early Writings, 282, 283. 

5 noiembrie Daniel 12:1  Ezechiel 14-15; 1 Corinteni 14-15 

Dacă poporul lui Dumnezeu își va pune încrederea în El și dacă, 

prin credință, se va baza pe puterea Lui, uneltirile lui Satana vor fi 

învinse și în zilele noastre, așa cum au fost învinse și pe vremea lui 

Mardoheu. “În vremea aceea, se va scula marele voievod Mihail, 

ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de 

strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea 

aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume 

oricine va fi găsit scris în carte”. Când va veni această vreme de 

strâmtorare, fiecare caz va fi deja hotărât și nu va mai fi nici vreme de 

încercare, nici har pentru cel nepocăit. Sigiliul viului Dumnezeu va fi 

deja pus asupra poporul Său. - EUZ 259. 

6 noiembrie Psalmi 34:22  Ezechiel 16-17; 1 Corinteni 16 

Mica rămășiță, incapabilă să se apere singură în acest conflict 

aducător de moarte cu puterile pământului, care sunt conduse de 

oastea balaurului, își face din Dumnezeu scutul ei. Cele mai înalte 

autorități de pe pământ au adoptat un decret, prin care li se impune să 

se închine fiarei și să-i primească semnul. Dumnezeu să ajute poporul 

Său, pentru că ce ar putea face ei fără sprijinul Lui într-un conflict atât 

de înspăimântător? - Testimonies for the Church 5:212, 213. 

7 noiembrie Romani 8:35  Ezechiel 18-19; 2 Corinteni 1-3 

Pe măsură ce decretul emis de diferiți conducători ai lumii creștine 

împotriva celor ce păzesc poruncile va retrage protecția guvernului și-i 
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va da în mâna celor ce le doresc nimicirea, copiii lui Dumnezeu vor 

fugi din orașe și sate și, asociați în grupuri, vor locui în locurile cele 

mai pustii și mai izolate. Mulți își vor găsi refugiul în fortărețele 

munților.... Cu toate acestea, mulți credincioși, din toate națiunile și 

din toate categoriile sociale, bogați și săraci, negri sau albi, vor fi 

aruncați în sclavia cea mai nedreaptă și mai cruntă. Cei iubiți de 

Dumnezeu vor petrece zile grele în lanțuri, închiși în celulele 

închisorilor, condamnați la moarte, unii dintre ei părând chiar să fie 

lăsați să moară de foame în închisori întunecoase și dezgustătoare. - 

The Great Controversy, 626. 

8 noiembrie 1 Petru 1:7  Ezechiel 20-21; 2 Corinteni 4-5 

Deși un decret general va stabili data când vor putea fi omorâți 

păzitorii poruncilor, în unele cazuri, dușmanii lor o vor lua înaintea 

decretului și vor încerca să le ia viața înainte de timpul specificat. Dar 

nimeni nu va putea trece peste puternicii păzitori care veghează asupra 

fiecărui suflet credincios. Unii sunt atacați în timp ce fug din orașe și 

sate, dar săbiile ridicate împotriva lor se rup și cad fără putere, ca niște 

paie. Alții sunt apărați de îngeri cu chip de soldați. În acest timp, copiii 

lui Dumnezeu nu se află toți într-un singur loc. Ei sunt în grupuri 

diferite, răspândiți în toate părțile pământului, și vor fi încercați fiecare 

în parte, nu în grupuri. Fiecare trebuie să reziste singur în fața 

încercării. - EUZ 260. 

9 noiembrie Proverbele 3:5-6  Ezechiel 22-23; 2 Corinteni 6-7 

În vremea strâmtorării, casele și pământurile nu le vor mai fi de nici 

un folos sfinților, pentru că ei vor trebui să fugă din fața mulțimii 

înfuriate și, în acel timp, bunurile lor nu vor mai putea fi dăruite pentru 

înaintarea cauzei adevărului prezent.... Am văzut că, dacă unii au ținut 

la proprietățile lor și nu L-au întrebat pe Domnul cu privire la datoria 

lor, El nu le-a mai spus ce să facă și le-a permis să-și păstreze averile, 

dar, în vremea strâmtorării, ele vor veni asupra lor ca un munte gata 

să-i zdrobească. Atunci, vor încerca să mai dispună de ele, dar nu vor 

mai fi în stare.... Cu toate acestea, dacă ar fi dorit să fie învățați, El i-ar 

fi învățat la vreme de nevoie când să vândă și când să cumpere. - Early 

Writings, 56, 57. 

10 noiembrie Luca 12:33  Ezechiel 24-25; 2 Corinteni 8-9 

Acum este prea târziu să ne atașăm de bunuri pământești. În curând, 

casele și pământurile care ne prisosesc nu vor mai fi de nici un folos 

nimănui, pentru că blestemul lui Dumnezeu va apăsa din ce în ce mai 
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mult asupra pământului. Va veni timpul când se va rosti apelul: 

“Vindeți ce aveți și dați milostenie!” Solia că ceea ce îi aparține lui 

Dumnezeu trebuie să-I fie înapoiat sub formă de daruri pentru 

înaintarea lucrării Sale în lume trebuie să fie vestită cu credincioșie, 

ca să ajungă la inima poporului. - Manuscript Releases 16:348. 

11 noiembrie Ieremia 30:5-7  Ezechiel 26-27; 2 Corinteni 10-11 

Din punct de vedere omenesc, se pare că nu va mai fi mult până 

când copiii lui Dumnezeu vor trebui să-și pecetluiască mărturia cu 

sânge, așa cum au făcut martirii dinaintea lor. Ei înșiși încep să se 

teamă că Domnul i-a lăsat să piară în mâna vrăjmașilor lor. Este o 

vreme de agonie îngrozitoare. Ei strigă zi și noapte la Dumnezeu 

pentru eliberare.... Luptă cu Dumnezeu, la fel ca Iacov. Expresia feței 

dezvăluie lupta lor interioară. Pe fiecare chip se așterne paloarea, dar 

ei nu încetează să se roage stăruitor. Experiența lui Iacov, în timpul 

nopții de luptă și spaimă, reprezintă încercarea prin care trebuie să 

treacă poporul lui Dumnezeu chiar înainte de revenirea Domnului. 

Privind acest timp în viziune sfântă, profetul Ieremia spune: “Auzim 

strigăte de groază; e spaimă nu e pace!... Pentru ce s-au îngălbenit 

toate fețele? Vai! Că ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea! Este 

o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea.” - 

Patriarchs and Prophets, 201. 

12 noiembrie Fapte 3:19-20  Ezechiel 28-29; 2 Corinteni 12-13 

Dacă, în vremea strâmtorării, poporul lui Dumnezeu ar mai avea 

păcate încă nemărturisite, care să le apară înaintea ochilor, în timp ce 

sunt chinuiți de frică și de spaimă, ei ar putea fi copleșiți. Disperarea 

le-ar distruge credința și nu ar mai putea să aibă curajul de insista 

înaintea lui Dumnezeu pentru eliberare. În ciuda faptului că trăiesc un 

simțământ profund al nevredniciei lor, totuși nu mai au păcate 

ascunse. Păcatele lor au mers mai înainte la judecată, au fost șterse și 

ei nu-și mai pot aminti de ele. - The Great Controversy, 620. 

13 noiembrie Geneza 32:26  Ezechiel 30-31; Galateni 1-2 

Copiii lui Dumnezeu ... vor trăi un simțământ profund al 

nevredniciei și, pe măsură ce-și vor revedea viața, speranțele îi vor 

părăsi. Totuși, aducându-și aminte de măreția harului lui Dumnezeu, 

precum și de căința lor sinceră, ei vor pleda pentru făgăduințele Lui, 

făcute prin Hristos, pentru păcătoșii neputincioși, dar plini de căință. 

Credința lor nu va dispărea din cauză că nu li se răspunde imediat la 

rugăciuni. Ei se vor ține strâns de tăria lui Dumnezeu, așa cum a făcut 
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Iacov cu îngerul, iar sufletul lor va spune: “Nu Te voi lăsa să pleci 

până nu mă vei binecuvânta”. - Patriarchs and Prophets, 202. 

14 noiembrie Romani 11:26  Ezechiel 32-33; Galateni 3-4 

Dumnezeu nu va îngădui ca cei răi să-i nimicească pe aceia care au 

așteptat strămutarea, care nu s-au plecat în fața decretului fiarei și care 

nu au primit semnul ei. Am văzut că, dacă celor nelegiuiți li s-ar 

permite să-i omoare pe sfinți, Satana împreună cu toată oștirea lui 

nelegiuită și cu toți cei care-L urăsc pe Dumnezeu ar fi satisfăcuți. Ce 

triumf ar fi fost pentru maiestatea sa satanică să aibă, în ultima mare 

bătălie, putere asupra acelora care au așteptat atât de mult timp să-L 

privească pe Cel pe care L-au iubit! Cei care și-au bătut joc de ideea 

că sfinții vor fi luați la cer vor vedea grija lui Dumnezeu pentru 

poporul Său și vor privi cu ochii lor eliberarea glorioasă a sfinților. - 

Early Writings, 284. 

15 noiembrie 2 Timoteio 3:12  Ezechiel 34-35; Galateni 5-6 

Copiii lui Dumnezeu nu vor fi scutiți de suferință. Dar, deși vor fi 

persecutați și chinuiți, deși vor îndura lipsuri și vor suferi din lipsă de 

hrană, ei nu vor fi lăsați să piară. Dacă sângele martirilor credincioși 

ai lui Hristos ar fi vărsat în această vreme, n-ar mai fi, așa cum a fost 

sângele martirilor, o sămânță semănată să aducă o recoltă pentru 

Dumnezeu. - EUZ 264. 

16 noiembrie 2 Corintios 12:10  Ezechiel 36-37; Efeseni 1-2 

În repetate rânduri, Domnul mi-a arătat că a ne face provizii pentru 

nevoile noastre vremelnice, în vremea strâmtorării, este contrar 

Bibliei. Am văzut că, dacă în acest timp de strâmtorare, când pe 

pământ este sabie, foamete și boală, sfinții și-ar depozita rezerve de 

hrană, fie acasă, fie la câmp, acestea le-ar fi luate cu forța și recolta de 

pe ogoarele lor ar fi strânsă de străini. Atunci va fi timpul să ne 

încredem pe deplin în Dumnezeu, iar El va avea grijă de noi. Am văzut 

că pâinea și apa ne vor fi asigurate în acea vreme, nu vom duce lipsa 

și nu vom suferi de foame, pentru că Dumnezeu este în stare să întindă 

pentru noi o masă în pustie. Dacă va fi necesar, El va trimite corbi să 

ne hrănească, așa cum a făcut pentru Ilie, sau va face să cadă mană din 

cer, cum a făcut pentru israeliți. - Early Writings, 56. 

17 noiembrie Isaia 33:16  Ezechiel 38-39; Efeseni 3-4 

Am văzut o vreme de strâmtorare înaintea noastră, când lipsuri 

grele vor obliga poporul lui Dumnezeu să trăiască doar cu pâine și 

apă.... În vremea strâmtorării, nimeni nu va mai lucra. Suferințele lor 
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vor fi de natură sufletească, iar Dumnezeu Se va îngriji de hrana lor. 

Timpul strâmtorării este chiar în fața noastră. Lipsurile grele vor 

impune ca poporul lui Dumnezeu să se lepede de sine și să mănânce 

doar atât cât să-și mențină viața, dar Dumnezeu ne va pregăti pentru 

acel timp. În acea vreme îngrozitoare, nevoile noastre vor fi ocazia lui 

Dumnezeu de a dărui din puterea Sa întăritoare și de a-Și susține 

poporul. Pâinea și apa sunt tot ce i-a fost promis poporului rămășiței 

în vremea de strâmtorare. În vremea strâmtorării, chiar înainte de 

venirea lui Hristos, cei drepți vor fi ocrotiți cu ajutorul îngerilor din 

cer. - EUZ 265. 

18 noiembrie Leviticul 16:16-17  Ezechiel 40-41; Efeseni 5-6 

Hristos a făcut ispășirea pentru poporul Său și le-a șters păcatele. 

El Și-a completat numărul supușilor Săi.... Când Domnul părăsește 

Sanctuarul, peste locuitorii pământului se lasă întunericul. În acel timp 

îngrozitor, cei drepți vor trebui să trăiască fără mijlocitor în fața unui 

Dumnezeu sfânt. Își va uita oare Dumnezeu poporul în această oră de 

încercare? Deși vrăjmașii lor îi pot arunca în închisoare, totuși zidurile 

închisorilor nu vor putea opri comuniunea dintre sufletul lor și 

Hristos... - EUZ 266. 

19 noiembrie Psalmi 34:7  Ezechiel 42-43; Filipeni 1-2 

Dacă oamenii ar putea să vadă cu ochi cerești, atunci ar zări cete de 

îngeri cu o putere deosebită stând în jurul acelora care au ținut 

cuvântul răbdării lui Hristos. Cu o gingașă compătimire, îngerii sunt 

martori ai suferinței lor și le aud rugăciunile. Ei așteaptă cuvântul 

Comandantului lor, ca să-i scape din primejdie.... Scumpul nostru 

Mântuitor ne va trimite ajutorul Său exact atunci când vom avea 

nevoie de el. Este imposibil să ne imaginăm experiența poporului lui 

Dumnezeu, care va fi în viață pe pământ, când slava cerească se va uni 

cu repetarea persecuțiilor din trecut, Ei vor umbla în lumina care vine 

de la tronul lui Dumnezeu. Prin intermediul îngerilor, va fi o continuă 

comunicare între cer și pământ.... cei drepți vor trebui să trăiască fără 

mijlocitor în fața unui Dumnezeu sfânt. - The Great Controversy, 613, 

614. 

20 noiembrie Matei 5:10  Ezechiel 44-45; Filipeni 3-4 

Își va uita oare Dumnezeu poporul în această oră de încercare? Deși 

vrăjmașii lor îi pot arunca în închisoare, totuși zidurile închisorilor nu 

vor putea opri comuniunea dintre sufletul lor și Hristos.... Cel care 

înțelege fiecare slăbiciune a lor, care este obișnuit cu fiecare încercare, 
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este mai presus de toate puterile pământești, și îngerii vor veni la ei în 

celulele singuratice și le vor aduce lumină și pace din cer. Închisoarea 

va fi ca un palat, pentru că cei bogați în credință locuiesc acolo, iar 

zidurile mohorâte vor fi luminate cu lumina din cer, ca atunci când 

Pavel și Sila se rugau și cântau laude la miezul nopții în temnița din 

Filipi. - EUZ 266. 

21 noiembrie Ioan 14:30  Ezechiel 46-47; Coloseni 1-2 

Acum, în timp ce Marele nostru Preot face ispășire pentru noi, ar 

trebui să căutăm să devenim desăvârșiți în Hristos. Mântuitorul nostru 

nu a putut fi determinat să cedeze puterii ispititoare nici măcar 

printr-un gând. Satana găsește în inima omenească breșe, cum ar fi o 

dorință păcătoasă nutrită, prin care să poată pătrunde și prin care 

ispitele sale să-și poată consolida influența. Dar Domnul Hristos a 

spus despre Sine: “Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în 

Mine”. Satana nu a putut să găsească în Fiul lui Dumnezeu nimic care 

să-l facă în stare să câștige victoria. El a ținut poruncile Tatălui Său și 

în El nu s-a găsit nici un păcat pe care Satana ar fi putut să-l folosească 

în avantajul său. Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți cei care 

vor rezista în vremea strâmtorării. - The Great Controversy, 623. 

22 noiembrie 1 Petru 1:15-16  Ezechiel 48; Coloseni 3-4 

Atâta timp cât domnește Satana, va trebui să ne stăpânim eul și să 

învingem păcatele care ne asaltează. Atâta timp cât va dura viața, nu 

va fi clipă de răgaz sau punct pe care să-l putem atinge, spunând: “Am 

ajuns la capăt”. Sfințirea este rezultatul ascultării de o viață întreagă. 

Trebuie să ducem o luptă permanentă împotriva tendințelor firești și 

să fim ajutați de influența transformatoare a harului lui Dumnezeu, 

care atrage mintea spre cele de sus și o deprinde să cugete la cele 

sfinte. În mintea noastră, putem născoci o lume ireală și ne putem 

închipui o biserică ideală, unde tentațiile lui Satana nu mai pot să 

îndemne la rău, dar perfecțiunea există numai în imaginația noastră. - 

EUZ 268. 

23 noiembrie Filipeni 3:21  Daniel 1-3; 1 Tesaloniceni 1-3 

Când ființele omenești vor primi un trup sfânt, nu vor mai rămâne 

pe pământ, ci vor fi luate la cer. Deși păcatul este iertat în această 

viață, consecințele lui nu sunt îndepărtate acum în totalitate. Dar, la 

venirea Sa, Domnul Hristos “va schimba trupul stării noastre smerite 

și-l va face asemenea trupului slavei Sale”. - Selected Messages 2:33 

(1901). 
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24 noiembrie Apocalips 15:2-3; 14  Daniel 4-5; 1 Tesaloniceni 4-5 

Ei cântau “o cântare nouă” înaintea scaunului de domnie, o cântare 

pe care nici un om nu o poate învăța, în afară de cei o sută patruzeci și 

patru de mii. Aceasta este cântarea lui Moise și a Mielului. Nimeni în 

afară de cei o sută patruzeci și patru de mii nu poate să învețe acea 

cântare, pentru că ea este cântarea experienței lor, o experiență pe care 

nici o grupare nu a avut-o vreodată. “Ei îl urmează pe Miel oriunde 

merge El”. Cei o sută patruzeci și patru de mii sunt strămutați de pe 

pământ, dintre cei vii, fiind socotiți “ca cel dintâi rod pentru 

Dumnezeu și pentru Miel “Aceștia vin din necazul cel mare”. 

(Apocalipsa 7:14.) Ei au trecut printr-o vreme de strâmtorare cum n-a 

mai fost alta de când există popoare pe pământ. Ei au îndurat spaima 

din timpul nopții strâmtorării Lui Iacov și au stat fără mijlocitor în 

timpul vărsării judecăților finale ale lui Dumnezeu. - The Great 

Controversy, 648, 649. 

25 noiembrie Isaia 24:17-23  Daniel 6-7; 2 Tesaloniceni 1 

Oastea lui Satana și oamenii nelegiuiți îi vor înconjura și vor 

tresălta de bucurie, pentru că li se va părea că nu mai este cale de 

scăpare pentru poporul lui Dumnezeu. Dar, în culmea orgiei și a 

triumfului lor, se aud zgomotele teribile ale celui mai puternic tunet. 

Cerurile se înnegresc și sunt luminate doar de lumina strălucitoare și 

de slava impresionantă care vine pe măsură ce vocea lui Dumnezeu 

răsună din locașul Său cel sfânt. Temeliile pământului sunt zguduite, 

clădirile se clatină și cad la pământ cu un trosnet teribil. Marea fierbe 

ca un cazan și pământul întreg este într-o teribilă agitație. Robia celor 

drepți este curmată și, în șoapte plăcute și solemne, își spun unii unul 

altuia: “Suntem salvați! Acesta este glasul lui Dumnezeu.” - 

Testimonies for the Church 1:353, 354. 

26 noiembrie Psalmi 143:3  Daniel 8-9; 2 Tesaloniceni 2-3 

Când protecția legilor omenești le va fi retrasă celor care cinstesc 

Legea lui Dumnezeu, în diferite țări va avea loc o mișcare simultană 

pentru nimicirea lor. Când se va apropia timpul stabilit în decret 

oamenii vor conspira să smulgă din rădăcini secta urâtă de ei Se va lua 

hotărârea ca, într-o singură noapte, să se dea o lovitură decisivă glasul 

dizident și mustrător să fie redus la tăcere. Poporul lui Dumnezeu - 

unii în celulele închisorilor, alții ascunși în adăposturi izolate din 

păduri și munți - încă se roagă pentru protecția divină, în timp ce, în 

fiecare loc, cete de oameni înarmați îndemnați de oștirile îngerilor răi, 
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se pregătesc pentru lucrarea morții. Cu strigăte de triumf, batjocuri și 

blesteme, mulțimea de oameni răi este gata să se repeadă asupra prăzii, 

când, iată, un întuneric dens mai profund decât bezna nopții, cade 

peste pământ. - EUZ 270. 

27 noiembrie Apocalipsa 16:17  Daniel 10-11; 1 Timotei 1-2 

Când Dumnezeu își va arăta puterea pentru eliberarea poporului 

Său, va fi miezul nopții.... În mijlocul cerului înfuriat se vede un loc 

senin, de o slava de nedescris, de unde vine glasul lui Dumnezeu ca 

vuietul multor ape, spunând: “S-a isprăvit!” Acest glas clatină cerurile 

și pământul.... Cele mai mândre orașe ale pământului sunt în ruine. 

Palatele trufașe, pentru care oamenii mari ai pământului și-au irosit 

averea spre slava proprie, se prăbușesc la pământ în fața ochilor lor. 

Zidurile închisorilor sunt dărâmate și copiii lui Dumnezeu, care au fost 

ținuți închiși pentru credința lor, sunt puși în libertate. - The Great 

Controversy, 635-637. 

28 noiembrie Apocalips 16:19-21  Daniel 12; Osea 1; 1Timotei 3-4 

Va fi “un mare cutremur de pământ, așa de tare cum, de când este 

omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare”. Firmamentul pare 

să se deschidă și să se închidă. Slava de la tronul lui Dumnezeu pare 

să străbată cerul ca un fulger. Munții se clatină ca trestia bătută de vânt 

și peste tot sunt împrăștiate bucăți de stânci.... Pământul întreg se agita 

și se umflă ca valurile mării. Scoarța lui se rupe în bucăți. Chiar și 

temeliile lui par să cedeze. Lanțuri de munți se scufundă. Insule 

locuite dispar.... Porturile mărilor, care au devenit asemenea Sodomei, 

prin nelegiuirea lor, sunt înghițite de apele înfuriate.... Mari pietre de 

grindină, fiecare “în greutate de un talant”, își fac opera de nimicire. - 

EUZ 271. 

29 noiembrie Daniel 12:2  Osea 2-3; 1 Timotei 5-6 

Mormintele se deschid și “mulți din cei ce dorm în țărâna 

pământului se vor scula: unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară 

și rușine veșnică”. Toți cei care au murit în credința soliei îngerului al 

treilea ies din morminte în slavă, ca să audă legământul de pace al lui 

Dumnezeu cu aceia care au ținut Legea Lui. “Și cei ce L-au străpuns” 

(Apocalipsa 1:7), cei ce L-au batjocorit și au râs de chinurile Lui, cei 

mai cruzi împotrivitori ai adevărului Său și ai poporului Său sunt 

înviați, ca să-L privească pe Hristos în slava Sa și să vadă onoarea 

acordată celor credincioși și ascultători. - The Great Controversy, 636, 

637. 
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30 noiembrie Apocalipsa 19:1  Osea 4-5; 2 Timotei 1-2 

Dumnezeu declara ziua și ceasul venirii lui Isus și pronunța 

legământul veșnic cu poporul Său. El rostea o frază, apoi Se oprea, în 

timp ce cuvintele Sale se rostogoleau spre pământ. Israelul lui 

Dumnezeu stătea cu ochii ațintiți în sus, ascultând cuvintele care 

veneau din gura lui Iehova și care ajungeau pe pământ asemenea 

zgomotului asurzitor al celui mai puternic tunet. Era înspăimântător 

de solemn! La sfârșitul fiecărei propoziții, sfinții strigau: “Glorie, 

Aleluia!” Fața lor era luminată de slava lui Dumnezeu și strălucea de 

slavă, așa cum a strălucit fața lui Moise când a coborât de pe Sinai. 

Nelegiuiții nu puteau să-i privească din cauza slavei. Când 

binecuvântarea fără de sfârșit a fost rostită asupra acelora care îl 

onoraseră pe Dumnezeu prin sfințirea Sabatului Său, a izbucnit un 

strigăt puternic de biruință asupra fiarei și a chipului ei. - Early 

Writings, 285, 286. 

 

DECEMBRIE 

01 decembrie Matei 27:42  Osea 6-7; 2 Timotei 3-4 

Ei își amintesc cât de disprețuită I-a fost iubirea și cât de ponegrită 

I-a fost mila. Se gândesc cum a fost ales Baraba, un ucigaș și un tâlhar, 

în locul Lui, cum Isus a fost încoronat cu spini, lovit și răstignit și cum, 

în clipa chinului Său de moarte pe cruce, preoții și conducătorii își 

băteau joc de El, spunând: “Să Se pogoare acum de pe cruce și vom 

crede în El. Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui!”. Toate 

insultele și ura lor față de Hristos, toată suferința pricinuită ucenicilor 

Lui vor fi tot atât de proaspete în memoria lor ca și atunci când au fost 

îndeplinite faptele satanice. Glasul pe care l-au auzit atât de des 

rugându-i și căutând să-i convingă va răsuna din nou în urechile lor. 

Fiecare nuanță a chemării Sale îndurătoare va vibra în urechile lor, tot 

atât de limpede ca pe vremea când Mântuitorul vorbea în sinagogi și 

pe ulițe. Atunci, cei care L-au străpuns vor cere stâncilor și munților 

să cadă peste ei și să-i ascundă de fața Celui care stă pe scaunul de 

domnie și de mânia Mielului. - EUZ 275. 

2 decembrie Ioan 5:28.29  Osea 8-9; Tit 1-2 

Norii încep să se răsucească întocmai ca un sul de pergament și 

acolo se află, strălucitor și limpede, semnul Fiului omului. Copiii lui 

Dumnezeu știu ce înseamnă acel nor. Se aude sunetul muzicii și, când 

se apropie, mormintele sunt deschise și morții sunt înviați. “Nu vă 
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mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei din 

morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele”. Acest glas va 

răsuna în curând pentru toți morții, din toate generațiile, și fiecare 

sfânt care doarme în Isus se va trezi și va părăsi temnița mormântului 

său. - Ellen G. White Manuscript 137, 1897. 

Morții prețioși, de la Adam și până la cel din urmă sfânt care a 

murit, vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor ieși afară din 

morminte la o viață nemuritoare. - EUZ 276. 

3 decembrie 1 Corinteni 15:55  Osea 10-11; Tit 3; Filimon 

În mijlocul cutremurului de pământ, al strălucirii fulgerelor și al 

sunetului tunetelor, glasul Fiului Omului îi cheamă afară pe sfinții 

adormiți. El privește mormintele drepților, apoi, ridicându-Și mâinile 

spre cer, strigă: “Deșteptați-vă, deșteptați-vă, deșteptați-vă, voi care 

dormiți în țărână, și sculați-vă!”. De pretutindeni, din lungul și din 

latul pământului, morții vor auzi acel glas și cei care-l vor auzi vor 

învia. Întregul pământ va răsuna sub pașii acelei armate imense, din 

orice națiune, neam, limbă și popor. Din închisoarea morții, ei vor ieși 

înveșmântați în slavă nemuritoare și vor striga: “Oh, moarte, unde este 

boldul tău? Oh, mormânt, unde este biruința ta?” - EUZ 276. 

4 decembrie Ieremia 25:33  Osea 12-13; Evrei 1-2 

Ce priveliște vor oferi acești munți și aceste dealuri (din Elveția) 

când Domnul Hristos, dătătorul Legii, îi va chema afară pe cei morți! 

Ei vor ieși din caverne, din temnițe și din fântânile adânci, în care au 

fost îngropate corpurile lor. - Letter 97, 1886. 

În lupta dementă a propriilor patimi cumplite și prin înspăimântă-

toarea revărsare a mâniei neamestecate cu milă a lui Dumnezeu, se 

prăbușesc toți locuitorii pământului - preoții conducători și poporul, 

bogații și săracii, cei mici și cei mari. “Cei pe care-i va ucide Domnul 

în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt. 

Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi pe 

pământ”. - EUZ 278. 

5 decembrie Evrei 12:29  Osea 14; Ioel 1; Evrei 3-4 

“Dumnezeul nostru este un foc mistuitor” pentru păcat, oriunde 

s-ar găsi el. În toți cei care se supun puterii Sale, Duhul lui Dumnezeu 

va mistui păcatul. Dar, dacă oamenii se agață de păcat, ei devin una 

cu el. Atunci, slava lui Dumnezeu, care nimicește păcatul, va trebui 

să-i nimicească și pe ei. - The Desire of Ages, 107 (1898). 
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Gloria feței Sale, care pentru cei drepți este viață, va fi un foc 

mistuitor pentru cei nelegiuiți. Ar putea oare aceia ale căror inimi sunt 

pline de ură împotriva lui Dumnezeu, a adevărului și a sfințeniei, să 

se amestece cu mulțimea din cer și să I se alăture în cântările de laudă? 

Ar putea ei să suporte slava lui Dumnezeu și a Mielului? Nu, nu! Lor 

li s-au acordat ani de încercare, în care să-și poată forma caracterul 

pentru cer, dar ei nu și-au educat niciodată mintea să iubească 

puritatea, n-au învățat niciodată limbajul cerului, și acum este prea 

târziu. O viață întreagă de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu i-a făcut 

nepotriviți pentru cer. Puritatea, sfințenia și pacea din el ar fi un chin 

pentru ei, iar slava lui Dumnezeu ar fi un foc mistuitor. Ei ar dori să 

fugă din acel loc sfânt… - EUZ 279. 

6 decembrie 1 Corinteni 15:52  Ioel 2-3; Evrei 5-6 

Drepții în viață sunt schimbați “într-o clipă, într-o clipeală de ochi”. 

La glasul lui Dumnezeu, ei sunt glorificați, făcuți nemuritori și, 

împreună cu sfinții înviați, sunt înălțați în văzduh pentru a-L 

întâmpina pe Domnul lor. Îngerii îi “vor aduna pe aleșii Lui din cele 

patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă”. (Matei 

24:31.) Copiii mici sunt aduși de îngerii sfinți în brațele mamelor lor. 

Prietenii despărțiți de mult timp prin moarte sunt acum reuniți pentru 

a nu se mai despărți niciodată și, cu cântări de bucurie, urcă împreună 

spre cetatea lui Dumnezeu. Noi toți am intrat în nor și am urcat timp 

de șapte zile spre Marea de Cristal. În timp ce carul se înălța, roțile 

strigau: “sfânt” și, în timp ce se mișcau, aripile strigau: “sfânt”; suita 

de îngeri sfinți din jurul norului striga: “sfânt, sfânt, sfânt este Domnul 

Dumnezeul cel Atotputernic” și sfinții din nor strigau: “Glorie, 

Aleluia!” - EUZ 280. 

7 decembrie Isaia 53:11  Amos 1-2; Evrei 7-8 

Ca rezultat al lucrării Sale, Domnul Hristos va vedea răsplata Sa. 

În acea mare mulțime, pe care nici un om nu ar putea-o număra, 

înfățișată “fără prihană și plină de bucurie înaintea slavei Sale.” (Iuda 

24). El, al cărui sânge ne-a răscumpărat și a cărui viața ne-a învățat, 

“va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora.” - Education, 

309. 

Am văzut un număr foarte mare de îngeri aducând din cetate 

coroane slăvite - o coroană pentru fiecare sfânt, cu numele lui scris pe 

ea. Pe măsură ce Isus cerea coroana, îngerii I le prezentau și, cu mâna 
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Lui cea dreaptă, blândul Isus punea coroanele pe capul sfinților. – 

Early Writings, 288. 

8 decembrie Matei 25:34  Amos 3-4; Evrei 9-10 

Hristos, numai Hristos, cu neprihănirea Sa, va obține pentru noi un 

pașaport pentru cer. Inima mândră se străduiește să obțină mântuirea, 

dar atât dreptul de a intra în cer, cât și pregătirea noastră pentru el, se 

găsesc în neprihănirea lui Hristos. Pentru ca noi să putem deveni 

membri ai familiei din cer, El a devenit un membru al familiei 

omenești. Decât dreptul de proprietate al celui mai nobil palat de pe 

pământ, mai bine să avem drept la locuințele pe care Domnul nostru 

S-a dus să le pregătească. Mai de preț decât toate cuvintele de laudă 

pământești vor fi cuvintele Mântuitorului către servii Săi credincioși: 

“Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția care v-a 

fost pregătită de la întemeierea lumii”. - EUZ 283 

9 decembrie Isaia 65:17  Amos 5-6; Evrei 11-12 

Privind mereu la realitățile veșnice, ne vom obișnui să cultivăm 

gânduri despre prezența lui Dumnezeu. Acest obicei va fi un scut 

împotriva apariției vrăjmașului, ne va da tărie și certitudine și ne va 

ridica sufletul mai presus de orice temere. Respirând atmosfera 

cerului, nu vom mai respira miasmele lumii.... Domnul Isus vine să ne 

prezinte avantajele și minunata imagine a lumii de sus, pentru ca 

atracțiile cerului să devină familiare gândurilor noastre, iar pe 

culoarele memoriei noastre să fie atârnate tablourile frumuseților 

cerești și veșnice.... Marele învățător îi oferă omului o imagine a lumii 

viitoare. El o aduce în raza privirilor lui, cu tot ce are ea mai de preț.... 

Dacă El poate să fixeze mintea noastră asupra vieții viitoare, cu 

binecuvântările ei, în comparație cu preocupările vremelnice ale 

acestei lumi, contrastul izbitor este adânc imprimat în minte și pune 

stăpânire pe inimă, suflet și pe întreaga ființă. - Our High Calling, 285. 

10 decembrie Apocalipsa 21:3  Amos 7-8; Evrei 13; Iacov 1 

Dacă vom putea să-L întâmpinăm pe Isus în pace și să fim salvați, 

pentru totdeauna salvați, vom fi cele mai fericite ființe. Oh, să fim 

acasă, în cele din urmă, acolo unde cei răi nu ne mai pot supăra și unde 

cel obosit se va putea odihni! Îmi place să văd tot ce este frumos în 

natură, în această lume. Cred că aș fi pe deplin mulțumită pe acest 

pământ, înconjurată de lucrurile bune ale lui Dumnezeu, dacă nu ar fi 

fost întunecat de blestemul păcatului. Dar vom avea ceruri noi și un 

pământ nou. Ioan a văzut aceasta în viziune sfântă și a zis: “Și am auzit 



pentru Semestrul II, 2019 203 

un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: ‘Iată cortul lui 

Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui și 

Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor’”. Oh, ce speranță 

binecuvântată, ce măreață perspectivă! - EUZ 285. 

11 decembrie 1 Corinteni 2:9  Amos 9-1; Iacov 2-3 

Vorbirea este cu totul prea limitată pentru a încerca să descrie cerul. 

Pe măsură ce scenele trec prin fața mea, rămân mută de uimire. 

Fermecată de neîntrecuta măreție și de slava desăvârșită, las jos 

instrumentul de scris și exclam: “Oh, ce iubire! Ce iubire minunată!” 

Vorbirea cea mai înflăcărată nu reușește să descrie slava cerului sau 

profunzimile fără egal ale iubirii Mântuitorului. Limba omenească 

este incapabilă să descrie răsplătirea celor neprihăniți. Ea va fi 

cunoscută doar de aceia care o vor vedea. Nici o minte mărginită nu 

poate să înțeleagă slava paradisului lui Dumnezeu. Dacă am putea să 

privim măcar o dată Cetatea cerească, nu am mai dori niciodată să mai 

trăim din nou pe pământ. - EUZ 287. 

12 decembrie Ioan 13:36-37  Iona 1-2; Iacov 4-5 

Acolo sunt ape veșnic curgătoare, limpezi precum cristalul, și, pe 

malurile lor, copacii unduitori își aruncă umbrele peste cărările 

pregătite pentru răscumpărații Domnului. Acolo, câmpiile întinse se 

sfârșesc în coline de o mare frumusețe și munții lui Dumnezeu își 

înalță vârfurile lor semețe. Pe câmpiile liniștite, de pe lângă acele ape 

vii, poporul lui Dumnezeu, care a fost atât de mult timp străin și 

călător, va găsi un cămin. - The Great Controversy, 675. 

13 decembrie Matei 22:30  Iona 3-4; 1 Petru 1-2 

Isus a ridicat vălul care ascundea viața viitoare. “La înviere”, a spus 

El, “nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui 

Dumnezeu în cer”. În ziua de azi, există oameni care își exprimă 

credința că pe noul pământ vor fi căsătorii și nașteri de copii, dar cei 

care cred în Sfintele Scripturi nu pot accepta asemenea doctrine. 

Învățătura că pe noul pământ se vor naște copii, nu este o parte a 

“cuvântului sigur al profeției.” Este o dovadă de îngâmfare să-ți 

îngădui presupuneri și teorii cu privire la ceea ce Dumnezeu nu ne-a 

făcut cunoscut în Cuvântul Său. Noi nu trebuie să ne angajăm în 

ipoteze cu privire la starea noastră viitoare. - EUZ 290. 

14 decembrie 1 Tesaloniceni 4:16  Mica 1-2; 1 Petru 3-4 

Învierea lui Isus a fost o preînchipuire a învierii finale a tuturor 

celor care au adormit în El. Înfățișarea Mântuitorului înviat, purtarea 
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Lui, vorbirea, toate erau familiare pentru ucenicii Săi. Așa cum a 

înviat Isus dintre morți, tot așa vor învia și cei ce dorm în El. Noi ne 

vom recunoaște prietenii, așa cum L-au recunoscut ucenicii pe 

Domnul Isus. Poate că, în această viață muritoare, ei au fost deformați, 

bolnavi sau desfigurați și, deși vor învia în perfectă sănătate și 

simetrie, totuși, în trupul de slavă, identitatea lor va fi cu desăvârșire 

păstrată. - The Desire of Ages, 804. 

Vor ieși din morminte cu aceeași înfățișare, dar ea va fi eliberată 

de boală și de orice defect. Fiecare va reveni la viață cu aceeași 

individualitate a trăsăturilor, așa încât prietenii se vor recunoaște 

reciproc. - The S.D.A. Bible Commentary 6:1093. 

Acolo vom fi chiar așa cum suntem cunoscuți. Acolo, iubirile și 

simpatiile pe care Dumnezeu le-a sădit în suflet își vor găsi cea mai 

adevărată și plăcută împlinire. - Education, 306. 

15 decembrie Matei 25:34  Mica 3-4; 1 Petru 5 

Am văzut o suită de îngeri de fiecare parte a porții și, când am 

intrat, Isus a rostit: “Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți 

împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii”. Domnul ne-a 

spus să ne bucurăm împreună cu El. Ce înseamnă aceasta? Taților și 

mamelor, este bucuria de a vedea că truda sufletului vostru și eforturile 

voastre sunt răsplătite. Acolo sunt copiii voștri și coroana vieții este 

pe capul lor. - The Great Controversy, 567, 568. 

Cel mai mare dar al lui Dumnezeu este Hristos, a cărui viață ne 

aparține, căci S-a dat pentru noi. El a murit pentru noi și a înviat pentru 

noi, așa încât să putem ieși din mormânt, să fim împreună cu îngerii 

cei slăviți din cer, să ne întâlnim cu cei iubiți ai noștri și să le 

recunoaștem chipurile, pentru că asemănarea cu Hristos nu schimbă 

înfățișarea lor, ci o transformă după chipul Său glorios. Toți sfinții 

care aici, pe pământ, sunt uniți printr-o legătură de familie se vor 

recunoaște acolo unul pe altul. - Selected Messages 3:316. 

16 decembrie Apocalipsa 22:17  Mica 5-6; 2 Petru 1-3 

Pe măsură ce ies nemuritori din patul lor de țărână, copiii își iau 

imediat zborul în brațele mamelor lor. Ei se întâlnesc din nou pentru 

a nu se mai despărți niciodată. Dar mulți dintre acești micuți nu au 

mame acolo. Am așteptat în zadar să auzim minunatele cântări de 

biruință din partea mamelor lor. Îngerii îi primesc pe copiii fără mame 

și îi conduc la pomul vieții. Unii au întrebat dacă și copilașii părinților 

credincioși vor fi mântuiți, în condițiile în care ei nu au avut parte de 
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o verificare a caracterului, căci toți trebuie să fie verificați și caracterul 

lor trebuie încercat. S-a pus întrebarea: Cum pot acești copilași să fie 

verificați și încercați? Am răspuns că încrederea părinților credincioși 

este valabilă și în dreptul copiilor mici, ca atunci când Dumnezeu a 

trimis judecățile Sale asupra primilor născuți ai egiptenilor... - EUZ 

293. 

17 decembrie Luca 10:36-37  Mica 7; Naum; 1 Ioan 1-2 

Pacea și armonia curților cerești nu vor fi mânjite de prezența nici 

unei persoane aspre sau neprietenoase. - Testimonies for the Church 

8:140. 

În cer, totul este nobil și înălțător. Toți caută folosul și fericirea 

celorlalți. Nimeni nu se dedică lui însuși și nu caută să se îngrijească 

de sine. Cea mai mare bucurie pentru toate ființele sfinte este să asiste 

la bucuria și la fericirea celor din jurul lor. - Testimonies for the 

Church 2:239. 

18 decembrie Isaia 65:25  Naum 2-3; 1 Ioan 3-4 

Mi se părea că mă aflu acolo unde totul era pace, unde niciodată nu 

pot avea loc luptele violente de pe pământ - cerul, o împărăție a 

neprihănirii, unde sunt adunați toți cei sfinți, curați și binecuvântați, 

de zece mii de ori zece mii și mii de mii, trăind și umblând în fericită 

și curată intimitate, lăudându-L pe Dumnezeu și pe Mielul, care 

stăteau pe tron. Glasurile lor erau în armonie desăvârșită. Niciodată 

nu-și făceau rău unul altuia. Prinții cerului, puternicii acestor 

grandioase domenii, se iau la întrecere numai în facerea de bine și în 

căutarea fericirii și a bucuriei unul pentru altul. Acolo, cel mai mare 

este cel din urmă în ochii Lui și cel din urmă este cel mai mare în 

recunoștința și bogăția dragostei. - EUZ 296. 

19 decembrie Isaia 65:23  Habacuc 1-2; 1 Ioan 5; 2 Ioan 

Acolo nu sunt greșeli ascunse, care să întunece mintea. Adevărul și 

cunoștința, clare, puternice și desăvârșite, au alungat orice îndoială și 

nici un nor de bănuială nu-și aruncă umbra sa periculoasă peste 

locuitorii fericiți ai cerului. Dulcea și desăvârșita pace a cerului nu este 

tulburată de glasuri care se ceartă. Locuitorii lui nu cunosc nici 

durerea, nici tristețea, nici lacrimile. Totul este o armonie deplină, o 

ordine desăvârșită și o fericire absolută.... Cerul este un cămin, unde 

împreuna simțire este vie în fiecare inimă, exprimată în fiecare privire. 

Acolo domnește iubirea. Acolo nu sunt motive de ceartă, de dezbinare, 

sau de nemulțumire. - Manuscript Releases 9:104,105. 
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20 decembrie Apocalipsa 22:4  Habacuc 3; Țefania 1; 3 Ioan; Iuda 

Acolo va exista o legătură apropiată și duioasă între Dumnezeu și 

sfinții înviați. Noi vom așeza la picioarele Mântuitorului coroanele pe 

care le-a pus pe capul nostru și, atingând harfele de aur, vom umple 

tot cerul cu laude la adresa Celui ce stă pe tron. Dacă, în timpul acestei 

vieți, rămân credincioși lui Dumnezeu, în cele din urmă, “ei vor vedea 

fața Lui, și Numele Lui va fi pe frunțile lor”. Ce altceva înseamnă 

fericirea cerului, decât să-L vezi pe Dumnezeu? Ce bucurie mai mare 

ar putea avea păcătosul mântuit prin harul lui Hristos, decât să-L 

privească în față pe Dumnezeu și să-L cunoască pe El ca Tată? - EUZ 

298. 

21 decembrie Efeseni 3:15  Țefania 2-3; Apocalipsa 1-2 

Nu vom ști niciodată de câte pericole, văzute și nevăzute, am fost 

feriți prin intervenția îngerilor până când nu vom înțelege, în lumina 

veșniciei, actele de providență ale lui Dumnezeu. - The Desire of Ages, 

240.  

Iubirea și simpatiile pe care Dumnezeu însuși le-a sădit în suflet își 

vor găsi acolo cea mai sinceră și mai plăcută împlinire. Comuniunea 

curată cu ființele sfinte, viața socială, armonioasă, cu îngerii 

binecuvântați și cu cei credincioși din toate veacurile, care și-au spălat 

veșmintele și le-au albit în sângele Mielului, legăturile sfinte care 

unesc “întreaga familie din cer și de pe pământ”, toate acestea vor 

contribui la instaurarea fericirii celor răscumpărați. - The Great 

Controversy, 677. 

22 decembrie Isaia 43:12  Hagai 1-2; Apocalipsa 3-4 

Lucrarea lui Hristos de pe pământ este continuată în cer, iar răsplata 

noastră pentru conlucrarea cu El în această lume va consta în dreptul 

și privilegiul cel mai înalt de a lucra cu El în lumea care va veni. “Voi 

îmi sunteți martori, zice Domnul, că Eu sunt Dumnezeu”. Tot așa va 

fi și în veșnicie. De ce a fost îngăduit ca marea luptă să continue de-a 

lungul secolelor? Oare de ce nu a fost întreruptă existența lui Satana 

încă de la începutul răzvrătirii lui? Pentru ca universul să poată fi 

convins de dreptatea lui Dumnezeu, manifestată în modul Său de 

tratare a răului, pentru ca păcatul să poată fi condamnat veșnic. În 

planul răscumpărării se află înălțimi și adâncimi, pe care nici chiar 

veșnicia nu le va epuiza vreodată, minuni pe care până și îngerii doresc 

să le înțeleagă. Dintre toate ființele create, numai cei răscumpărați au 

cunoscut, din propria experiență, adevărata lupta cu păcatul. Ei au 

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=DA&lang=en&pagenumber=240
https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=DA&lang=en&pagenumber=240
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lucrat împreună cu Hristos și au împărtășit suferințele Sale, ceea ce 

îngerii nu au putut face. Oare, nu vor avea ei de dat nici o mărturie cu 

privire la știința mântuirii, nimic care să le fie de folos ființelor 

necăzute? - Education, 308. 

23 decembrie Apocalipsa 15:3-4  Zaharia 1-2; Apocalipsa 5-6 

Acolo va fi muzică și cântec, o asemenea muzică și asemenea 

cântece, încât, în afară de cele care au fost auzite în viziunile date de 

Dumnezeu, nu au fost auzite de nici o ureche muritoare și nu au fost 

concepute de nici o minte omenească.... Cântecul pe care îl vor cânta 

cei răscumpărați - cântecul experienței lor - va face cunoscută slava 

lui Dumnezeu: “Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne 

Dumnezeule, Atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile Tale, 

împărate al Neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va 

slăvi Numele Tău? Căci numai Tu ești Sfânt.” - Education, 307-309 . 

În cer există un înger care conduce întotdeauna, care atinge primul 

harfa și dă tonul, apoi toți i se alătură în muzica bogată și desăvârșită 

a cerului. Ea nu poate fi descrisă. Este o armonie cerească, divină. - 

Testimonies for the Church 1:146 

El va sta pe Muntele Măslinilor, nu ca un om al suferinței, ci ca un 

împărat slăvit și biruitor, în timp ce “Aleluia” evreiască, împreună cu 

osanalele neamurilor și cu glasurile celor mântuiți, ca o oaste 

grandioasă, vor face să răsune proclamația: Să fie încoronat ca Domn 

al tuturor!. - The Desire of Ages, 830 

24 decembrie Apocalipsa 21:7  Zaharia 3-4; Apocalipsa 7-8 

Toate comorile universului vor putea fi cercetate de copiii lui 

Dumnezeu. Cu o plăcere inexprimabilă, vom intra în bucuria și 

înțelepciunea ființelor necăzute. Vom avea parte de comorile obținute 

de-a lungul veacurilor petrecute în contemplarea lucrărilor mâinilor 

lui Dumnezeu. - Education, 303, 307 

Eliberați de firea muritoare, vor merge în zborul lor neobosit către 

lumile din depărtare, lumi care s-au înfiorat de durere la spectacolul 

nenorocirilor omenești și care au izbucnit în cântece de bucurie la 

veștile despre un suflet răscumpărat.... Cu vederea neîntunecată, ei vor 

privi cu mirare la slava creațiunii, sori, stele și sisteme, toate în ordinea 

lor stabilită, rotindu-se în jurul tronului lui Dumnezeu. Pe toate 

lucrurile, de la cel mai mic până la cel mai mare, este scris Numele 

Creatorului și în toate este arătată bogăția puterii Sale. - The Great 

Controversy, 677, 678. 
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25 decembrie Apocalipsa 22:3-5  Zaharia 5-6; Apocalipsa 9-10 

Atunci, i se va descoperi desfășurarea marii lupte, care a luat 

naștere înainte de începerea timpului și care se sfârșește doar când 

timpul va înceta. Istoria începutului păcatului, a minciunii aducătoare 

de moarte prin lucrarea ei perversă, a adevărului care, neabătându-se 

de la căile lui cele drepte, a întâmpinat și a învins rătăcirea - toate vor 

fi date la iveală. Vălul care se interpune între lumea vizibilă și cea 

invizibilă va fi dat la o parte și vor fi descoperite lucruri minunate. - 

Education, 304. 

26 decembrie Apocalipsa 22:1  Zaharia 7-8; Apocalipsa 11-12 

Acolo, Domnul Isus ne va conduce la apa vie, care curge din tronul 

lui Dumnezeu, și ne va explica aspectele întunecate ale împrejurărilor 

prin care ne-a trecut pe acest pământ pentru a ne desăvârși caracterul. 

- Testimonies for the Church 8:254. 

Tot ceea ce ne-a nedumerit cu privire la intervențiile lui Dumnezeu 

în viața noastră ne va fi lămurit în lumea viitoare. Tainele harului vor 

fi desfășurate înaintea noastră. Acolo unde mintea noastră mărginită 

descoperea doar confuzie și promisiuni neîmplinite, vom vedea o 

armonie desăvârșită și minunată. Atunci, vom ști că iubirea 

nemărginită a rânduit experiențele care ni s-au părut cel mai greu de 

suportat. Pe măsură ce ne vom da seama de grija duioasă a Aceluia 

care face ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru, ne vom 

bucura cu o bucurie de nedescris. - Testimonies for the Church 9:286. 

27 decembrie Ieremia 17:7-8  Zaharia 9-10; Apocalipsa 13-14 

Toți cei care au lucrat cu un spirit neegoist vor vedea rodul 

străduințelor lor. Se va vedea rezultatul îndeplinirii fiecărui principiu 

drept și al fiecărei fapte nobile. Câte ceva se vede și aici, pe pământ. 

Dar cât de puțin din rezultatul înfăptuirii celei mai nobile lucrări din 

lume i se descoperă autorului ei în această viață! Câți nu se ostenesc 

în mod altruist și neobosit pentru persoane la care nu ajung și pe care 

nu le cunosc! Părinți și învățători trec la odihnă cu gândul că munca 

lor de o viață a fost în zadar. Ei nu știu că prin credincioșia lor au făcut 

să țâșnească izvoare de binecuvântări, care nu vor înceta niciodată să 

curgă. Numai prin credință îi văd pe copiii pe care i-au educat, 

devenind o binecuvântare, un îndemn, pentru semenii lor și influența 

lor se va repeta înmiit. - EUZ 303. 
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28 decembrie Eclesiastul 11:6  Zaharia 11-12; Apocalipsa 15-16 

Mulți lucrători vestesc în lume solii de curaj și de speranță, cuvinte 

care aduc binecuvântare inimilor, în fiecare țară, dar cei care trudesc 

singuri și neștiuți știu prea puțin despre aceste rezultate. Astfel, sunt 

oferite daruri, sunt purtate poveri și sunt săvârșite lucrări. Oamenii 

seamănă o sămânța din care, peste mormintele lor, alții culeg recoltele 

binecuvântate. Ei sădesc copaci, pentru ca alții să poată mânca 

fructele. Aici, ei sunt mulțumiți să știe că au pus în mișcare forțe care 

lucrează spre bine. În viața viitoare, va fi văzută activitatea și influența 

tuturor acestora. - Education, 305, 306 

29 decembrie Apocalipsa 14:2  Zaharia 13-14; Apocalipsa 17-18 

Pe măsură ce vor trece, anii veșniciei vor aduce descoperiri tot mai 

bogate și mai mărețe cu privire la Dumnezeu și la Domnul Hristos. Cu 

cât va progresa cunoștința, cu atât mai mult vor crește iubirea, 

venerația și fericirea. Cu cât vor afla mai multe despre Dumnezeu, cu 

atât mai mare va fi admirația lor pentru caracterul Lui. Pe măsură ce 

Domnul Isus le descoperă bogățiile răscumpărării și uimitoarele 

cuceriri în marea luptă cu Satana, inima celor răscumpărați va fi 

cuprinsă de o și mai fierbinte devoțiune și, cu o bucurie nestăvilită, 

vor atinge harfa de aur și de zece mii de ori zece mii și mii de mii de 

glasuri se vor uni, izbucnind în coruri puternice de laudă. - The Great 

Controversy, 678 

30 decembrie Psalmi 36:7-9  Maleahi 1-2; Apocalipsa 19-20 

Toată iubirea părintească, transmisă din generație în generație în 

inima omenească, toate izvoarele duioșiei, care s-au deschis în sufletul 

oamenilor, sunt ca un pârâu minuscul față de oceanul nemărginit, când 

sunt comparate cu nemărginita și inepuizabila iubire a lui Dumnezeu. 

Limba nu poate să o exprime, pana nu poate să o descrie. Puteți să 

meditați în fiecare zi, puteți să cercetați cu sârguință Sfintele Scripturi 

pentru a le înțelege, puteți să recurgeți la toată puterea și capacitatea 

pe care vi le-a dat Dumnezeu, în străduința de a înțelege iubirea și 

compătimirea Tatălui ceresc și totuși va mai rămâne încă neînchipuit 

de mult. Puteți să cercetați această iubire timp de veacuri și totuși 

niciodată nu veți putea înțelege pe deplin lungimea, lățimea, 

adâncimea și înălțimea iubirii lui Dumnezeu, prin dăruirea Fiului Său, 

ca să moară pentru lume. Veșnicia însăși nu va putea să o dezvăluie 

pe deplin niciodată. - Testimonies for the Church 5:740. 
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31 decembrie Apocalipsa 22:14  Maleahi 3-4; Apocalipsa 21-22 

Marea luptă s-a încheiat. Păcatul și păcătoșii nu mai există, întregul 

univers este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie străbate 

imensa creațiune. De la Cel care a creat totul izvorăște viață, lumină 

și bucurie, străbătând toate lumile spațiului infinit. De la cel mai mic 

atom până la cea mai mare planetă, toate lucrurile însuflețite și 

neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și în bucurie desăvârșită, 

declară că Dumnezeu este iubire. - The Great Controversy, 678. 

 

 

 

* * * 
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA: 
 

IULIE 

5 V. a.s. B 21:02; CT 20:51; MS 21:16; AR 21:20 

6 S. a.s. B 21:01; CT 20:50; MS 21:15; AR 21:20 

12 V. a.s. B 20:59; CT 20:48; MS 21:13; AR 21:24 

13 S. a.s. B 20:59; CT 20:48; MS 21:13; AR 21:24 

19 V. a.s. B 20:54; CT 20:40; MS 21:07; AR 21:17 

20 S. a.s. B 20:53; CT 20:39; MS 21:06; AR 21:16 

26 V. a.s. B 20:48; CT 20:37; MS 20:59; AR 21:11 

27 S. a.s. B 20:47; CT 20:36; MS 20:58; AR 21:10 

AUGUST 

2 V. a.s. B 20:38; CT 20:27; MS 20:49; AR 20:59 

3 S. a.s. B 20:37; CT 20:26; MS 20:48; AR 20:59 

9 V. a.s. B 20:28; CT 20:17; MS 20:39; AR 20:51 

10 S. a.s. B 20:27; CT 20:16; MS 20:38; AR 20:49 

16 V. a.s. B 20:18; CT 20:07; MS 20:27; AR 20:39 

17 S. a.s. B 20:16; CT 20:05; MS 20:26; AR 20:38 

23 V. a.s. B 20:06; CT 19:55; MS 20:17; AR 20:28 

24 S. a.s. B 20:04; CT 19:54; MS 20:14; AR 20:26 

30 V. a.s. B 19:54; CT 19:43; MS 20:03; AR 20:15 

31 S. a.s. B 19:52; CT 19:41; MS 20:01; AR 20:13 

SEPTEMBRIE 

6 V. a.s. B 19:41; CT 19:30; MS 19:49; AR 20:02 

7 S. a.s. B 19:39; CT 19:29; MS 19:48; AR 20:01 

13 V. a.s. B 19:28; CT 19:17; MS 19:35; AR 19:48 

14 S. a.s. B 19:26; CT 19:16; MS 19:34; AR 19:46 

20 V. a.s. B 19:19; CT 19:07; MS 19:21; AR 19:34 

21 S. a.s. B 19:17; CT 19:05; MS 19:19; AR 19:32 

27 V. a.s. B 19:04; CT 18:54; MS 19:10; AR 19:21 

28 S. a.s. B 19:02; CT 18:52; MS 19:09; AR 19:19 
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OCTOMBRIE 

4 V. a.s. B 18:49; CT 18:39; MS 18:54; AR 19:07 

5 S. a.s. B 18:48; CT 18:37; MS 18:52; AR 19:05 

11 V. a.s. B 18:36; CT 18:27; MS 18:40; AR 18:51 

12 S. a.s. B 18:35; CT 18:25; MS 18:39; AR 18:49 

18 V. a.s. B 18:26; CT 18:16; MS 18:28; AR 18:40 

19 S. a.s. B 18:24; CT 18:15; MS 18:26; AR 18:39 

25 V. a.s. B 18:13; CT 18:05; MS 18:13; AR 18:28 

26 S. a.s. B 18:11; CT 18:03; MS 18:11; AR 18:26 

NOIEMBRIE 

1 V. a.s. B 17:03; CT 16:55; MS 17:06; AR 17:19 

2 S. a.s. B 17:02; CT 16:53; MS 17:04; AR 17:17 

8 V. a.s. B 16:54; CT 16:45; MS 16:54; AR 17:08 

9 S. a.s. B 16:53; CT 16:43; MS 16:52; AR 17:07 

15 V. a.s. B 16:47; CT 16:39; MS 16:47; AR 17:01 

16 S. a.s. B 16:45; CT 16:38; MS 16:46; AR 16:59 

22 V. a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:42; AR 16:55 

23 S. a.s. B 16:41; CT 16:31; MS 16:41; AR 16:54 

29 V. a.s. B 16:37; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50 

30 S. a.s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:35; AR 16:49 

DECEMBRIE 

6 V. a.s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:48 

7 S. a.s. B 16:36; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:48 

13 V. a.s. B 16:35; CT 16:26; MS 16:33; AR 16:47 

14 S. a.s. B 16:35; CT 16:26; MS 16:33; AR 16:47 

20 V. a.s. B 16:36; CT 16:25; MS 16:32; AR 16:46 

21 S. a.s. B 16:37; CT 16:26; MS 16:33; AR 16:47 

27 V. a.s. B 16:42; CT 16:32; MS 16:40; AR 16:52 

28 S. a.s. B 16:42; CT 16:33; MS 16:40; AR 16:53 

 

*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 
Bifați căsuța fiecărui capitol citit și veți ști totdeauna cât mai aveți! 

Vechiul Testament  
Pentateuhul 

Geneza 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50           

Exod 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40         

Levitic 

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

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

25 26 27          

Numeri 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Deuterono
m 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   

Cărţile istorice 

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

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

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21    

Rut 1 2 3 4         

1 Samuel 

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

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

25 26 27 28 29 30 31      

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

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

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   

2 Regi 

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

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

25            

 

1 Cronici 

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

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

25 26 27 28 29        
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2 Cronici 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Ezra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

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

13            

Estera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Cărţile poetice 

Iov 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42       

Psalmi 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

145 146 147 148 149 150       

Proverbe 

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

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

25 26 27 28 29 30 31      

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

Cântarea C.  1 2 3 4 5 6 7 8     

Cărţile profetice majore 

Isaia 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66       

Ieremia 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52         
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Plângeri 1 2 3 4 5        

Ezechiel 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

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

Cărţile profetice minore 

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

13 14           

Ioel 1 2 3          

Amos 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Obadia 1            

Iona 1 2 3 4         

Mica 1 2 3 4 5 6 7      

Naum 1 2 3          

Habacuc 1 2 3          

Ţefania 1 2 3          

Hagai 1 2           

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

13 14           

Maleahi 1 2 3 4         

 

 

Noul Testament 

 

 

Evangheliile 

Matei 

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

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

25 26 27 28         

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

13 14 15 16         

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

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

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21    

 

Faptele 

Apostolilor 

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

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

25 26 27 28         
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Epistolele pauline 

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

13 14 15 16         

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

13 14 15 16         

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

13            

Galateni 1 2 3 4 5 6       

Efeseni 1 2 3 4 5 6       

Filipeni 1 2 3 4         

Coloseni 1 2 3 4         

1 Tesaloniceni 1 2 3 4 5        

2 Tesaloniceni 1 2 3          

1 Timotei 1 2 3 4 5 6       

2 Timotei 1 2 3 4         

Tit 1 2 3          

Filimon 1            

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

13            

Epistolele soborniceşti 

Iacob 1 2 3 4 5        

1 Petru 1 2 3 4 5        

2 Petru 1 2 3          

1 Ioan 1 2 3 4 5        

2 Ioan 1            

3 Ioan 1            

Iuda 1            

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   

 

Felicitări! Ați citit întreaga Biblie. Puteți începe din nou și o veți 

înțelege mai bine… Nu uitați să o puneți în practică !!! 

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

 




