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INTRODUCERE 
 
"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 03:15. 

Această sentință a fost pronunțată asupra șarpelui după ce a înșelat prima 

femeie, care a devenit agentul său să-și înșele soțul. Omul a cedat celui rău, 

dar Domnul nu l-a lăsat sub stăpânirea dușmanului. Răspunsul divin la 

păcat a făcut posibil ca omul să învingă răul, cu „vrăjmășie” și împotrivire 

ca parte a procesului. „Sămânța” femeii va prelua lupta și va câștiga 

victoria. Ea îl va elibera pe om de puterea adversarului și îl va opri să-și 

îndeplinească lucrarea de distrugere. 

După intrarea păcatului, poporul lui Dumnezeu s-a confruntat nu doar 

cu împotrivire, luptă și suferință, ci și cu binecuvântare, intervenție divină, 

progres și victorie. Abel și-a pierdut viața în lupta cu păcatul, dar a avut 

încredere în Dumnezeu și a căutat comuniunea cu El. Sângele său nevinovat 

a indicat spre cel al Răscumpărătorului. Enoh a luptat împotriva răului și a 

câștigat victoria; el „a umblat cu Dumnezeu ... trei sute de ani” și 

„Dumnezeu l-a luat.” Geneza 5:22,24. În mijlocul păcatului și violenței 

aproape universale, Noe era „un predicator al neprihănirii” și împreună cu 

familia sa a trecut în siguranță prin potopul universal. 

În timp ce dușmănia și lupta, durerea și moartea au existat în toată istoria 

acestei lumi, au existat și experiențe bogate de ocrotire miraculoasă, progres 

și victorii de izbăvire cu Dumnezeu. Un exemplu major a fost conflictul 

spiritual cu faraonul egiptean care s-a încheiat cu exodul, un simbol al celei 

mai mari dintre toate victoriile - eliberarea din păcat prin Isus Hristos. Cele 

mai dure conflicte au fost cu siguranță acelea prin care a trecut Isus. El îi 

încurajează pe toți: „Eu... Am biruit.” „În lume veți avea necazuri; dar 

îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” Apocalipsa 3:21; Ioan 16:33. 

„Această profeție a dușmăniei dintre Satana și Hristos,” a scris sora 

Ellen G. White, „are implicații profunde. Este o descriere a unui conflict 

neobosit între Hristos și urmașii Săi, Satana și îngerii săi și oamenii căzuți 

uniți într-o încercare disperată de a acuza, zdrobi, răni și extermina urmașii 

lui Hristos până la sfârșitul timpului. Această controversă dintre Satana și 

Hristos a avut loc aici, în această lume. Satana L-a acuzat constant pe Fiul 

lui Dumnezeu și a pus prejudecăți în mințile oamenilor. Nu doar învățăturile 

și doctrina lui Hristos au fost pervertite, interpretate greșit și făcute confuze 

de la sensul lor adevărat, ci minciuna L-a urmat peste tot. Denaturările 

preoților cei mai de seamă, a fariseilor și a saducheilor au turnat în urechile 

oamenilor predispuși la cele mai rele pasiuni ale preacurviei, curviei și 

necinstei o puternică prejudecată arzătoare care a făcut aproape imposibil 

ca El să trăiască pe pământ chiar și cei trei ani și jumătate după ce Și-a 
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început lucrarea publică.” - Christ Triumphant, p. 29. 

În secolele care au urmat, poporul Domnului s-a confruntat cu o opoziție 

din ce în ce mai mare, inclusiv cu persecuția Romei păgâne. Dar Imperiul 

Roman a căzut, iar lucrarea lui Dumnezeu și sprijinitorii ei au triumfat. 

Apoi a urmat lunga perioadă a Evului Mediu, cu o luptă constantă între 

forțele binelui și ale răului. Se estimează că cincizeci de milioane de martiri 

au murit de mâinile persecutorilor lor, dar adevărul a triumfat. 

La începutul secolului trecut, în timp ce primul război mondial a 

provocat haos, mizerie, vărsare de sânge și moarte în lume, în timp ce regi 

și regate au căzut, creștinii credincioși au susținut puritatea credinței, dând 

mărturie despre calea ce duce la viața veșnică. La scurt timp după ce 

comunismul, nazismul și al doilea război mondial au apărut, mai mulți 

martiri au mărturisit adevărul și speranța pe care guvernele și oamenii răi 

nu le pot distruge. 

Acum, după profeție, credincioșii se așteaptă ca încercările finale să 

vină în curând în marea încercare a credinței. „Și balaurul, mâniat pe 

femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile 

lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17. 

„În fiecare epocă, adevărata Biserică a lui Dumnezeu s-a angajat într-un 

război hotărât împotriva agenților satanici. Până la sfârșitul controversei, 

lupta va continua între îngerii și oamenii răi de o parte și îngerii sfinți și 

credincioși adevărați de cealaltă parte." - Christ Triumphant, p. 28. 

„Acum biserica este militantă. Acum ne confruntăm cu o lume în 

întunericul miezului nopții, aproape în întregime dedată idolatriei. Dar va 

veni ziua în care lupta va fi sfârșită și victoria câștigată". - Christian 

Experience and Teachings of E.G. White, 229. 

Suntem pregătiți pentru conflictele viitoare? Ce facem acum când ne 

confruntăm cu încercări? Având în vedere evenimentele care ne stau în față, 

progresăm cu hotărâre și credincioșie? Cât de puternică este consacrarea 

noastră față de Dumnezeul căruia Îi servim? 

Fie ca pe parcursul studiului acestor lecții, care arată cum credincioșii 

din timpurile Biblice s-au confruntat cu împotrivire și vrăjmășie și cum au 

primit de la El victoria și triumful, fiecare gând să fie o încurajare și un 

ajutor spiritual pentru fiecare elev. Promisiunea este „că oricine este născut 

din Dumnezeu, biruie lumea; și ceea ce câștigă biruință asupra lumii, este 

credința noastră.” 1 Ioan 5:4. 

 

- Frații din Departamentul Ministerial al Conferinței Generale 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru 

DEPARTAMENTUL DE SĂNĂTATE AL CONFERINȚEI GENERALE 

Dumnezeu să te binecuvânteze și să-ți înmulțească darul generos! 
 

 

1. 

Sabatul din 4 ianuarie 2020 

 

ÎNCERCAT ÎN MOD REPETAT 
 

„Dumnezeu are o încercare pentru noi, iar dacă ne ridicăm la 

standardul Lui vom fi un popor deosebit.... 

„Nu trebuie să ne urmăm propria voință și judecată și să ne 

amăgim că Dumnezeu va coborî la starea noastră… Ceea ce vi se pare 

lipsit de importanță poate avea cea mai mare importanță în planurile 

speciale ale lui Dumnezeu pentru păstrarea vieții sau salvarea 

sufletului vostru. Dumnezeu ne pune credința la încercare dându-ne 

o lucrare de făcut în legătură cu mijlocirea Lui în dreptul nostru. 

Făgăduințele Sale se vor împlini cu toți cei care se conformează 

condițiilor..." - In Heavenly Places, p. 150. 

 

Cea mai importantă calitate a caracterului 

1. Ce a cerut Domnul slujitorului Său credincios Avraam și fiului 

său, fiul făgăduinței? Prin ce au putut demonstra această putere 

spirituală în încercare? Geneza 22:1,2,10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pentru Avraam nici o tortură mentală nu putea fi egală cu cea 

îndurată în ascultarea de porunca de a-și jertfi fiul… Cu o inimă 

zdrobită și o mână nehotărâtă, el ia focul, în timp ce Isaac întreabă: 

„Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?” 

Geneza 22:7. Dar nu, Avraam nu-i poate spune acum! Tatăl și fiul 

construiesc altarul și vine momentul teribil ca Avraam să facă 

cunoscut lui Isaac ceea ce i-a torturat sufletul său în timpul acestei 

lungi călătorii: că Isaac însuși este victima... Fiul se supune 

sacrificiului pentru că se încrede în integritatea tatălui său. Dar când 

totul este pregătit, când credința tatălui și supunerea fiului sunt testate 

pe deplin, îngerul lui Dumnezeu oprește mâna înălțată a lui Avraam 
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și îi spune că este de ajuns. „căci știu acum că te temi de Dumnezeu, 

întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.” 

Geneza 22:12.” - That I May Know Him, p. 20. 

 

2. Deși Dumnezeu i-a dat-o pe Rebeca printr-o minune ca soție 

lui Isaac, ce dezamăgire avea acest cuplu? Ce i-a spus Dumnezeu 

după ce Isaac s-a rugat pentru copii și ea a rămas însărcinată? 

Geneza 25:21,23. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Termenii atotcuprinzători ai acestui legământ erau cunoscuți 

copiilor lui Avraam cât și copiilor lui.” - Profeți și Regi, p. 368. 

„Dumnezeu cunoaște sfârșitul încă de la început.... El a răspuns 

rugăciunii îngrijorate a Rebecăi și a informat-o că va avea doi copii, 

iar cel mai mare va sluji pe cel mai mic. I-a prezentat istoria viitoare 

a celor doi fii, faptul că vor fi două națiuni, una mai mare decât 

cealaltă, și că fiul mai mare va sluji celui mai mic. Întâiul născut avea 

dreptul la avantaje deosebite și privilegii speciale, care nu aparțineau 

nici unui alt membru al familiei.” - Istoria mântuirii, p. 87. 
 

Binecuvântări abundente în încercări 

3. Ce a venit peste regiune când Isaac și familia lui locuiau în 

Canaan, țara promisă în care Domnul l-a binecuvântat pe tatăl 

său? Geneza 26:1,6. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Asemenea unui copil, vei primi și tu zi de zi tot ce-ți trebuie pentru 

nevoia zilei. În fiecare zi, trebuie să te rogi: “Pâinea noastră cea de 

toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.” Să nu te descurajezi dacă nu ai de 

ajuns pentru ziua de mâine. Ai asigurarea făgăduinței Sale: “Am fost 

tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici 

pe urmașii lui cerșindu-și pâinea.” Dumnezeu, care a trimis corbii să-l 

hrănească pe Ilie lângă pârâul Cherit, nu va trece cu vederea pe nici 

unul dintre credincioșii și umilii Săi copii. Despre acela care umblă 

în neprihănire stă scris: “I se va da pâine și apa nu-i va lipsi.” “Ei nu 

rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de 

foamete.” Isaia 33:16; Psalmi 37:19... El, care avea milă de gloate, 

pentru că erau “necăjite și risipite” (Matei 9,36), încă mai are milă de 
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sărmanii suferinzi. Mâna Sa este întinsă spre ei, binecuvântându-i; și 

chiar în rugăciunea pe care a dat-o ucenicilor Săi, El ne învață să ne 

aducem totdeauna aminte de cei săraci.” - Cugetări de pe Muntele 

Fericirilor, 111.” 

 

4. Ce s-a întâmplat când a semănat semințe în acel ținut? Ce 

binecuvântări deosebite a primit din mâna lui Dumnezeu? 

Geneza 26:12-14. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"Este însăși esența credinței corecte să faci ceea ce trebuie la 

momentul potrivit. Dumnezeu este Marele Maestru Lucrător și prin 

providența Sa El pregătește calea ca lucrarea Sa să fie împlinită. El 

oferă ocazii, deschide căi de influență și canale de lucru. Dacă 

oamenii Lui respectă indicațiile Providenței Sale și sunt gata să 

coopereze cu El, vor realiza o mare lucrare. Eforturile lor, îndrumate 

corect, vor produce de o sută de ori mai multe rezultate decât pot fi 

realizate cu aceleași mijloace și facilități într-un alt canal unde 

Dumnezeu nu lucrează în mod atât de evident." - Christian 

Experience and Teachings of Ellen G. White, p. 220. 

 
5. Invidioși pentru marea lui prosperitate, ce au făcut Filistenii? 

Ce i-a poruncit regele lor lui Isaac să facă și de ce? Cum a răspuns 

la aceasta? Geneza 26:15-17. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Noi nu avem nici un cămin aici. Noi suntem doar niște străini și 

călători, niște peregrini, mergând spre o patrie mai bună, chiar patria 

cerească. Când meditați la aceste lucruri, Hristos se află la dreapta 

voastră. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să câștigăm premiul prețios al 

vieții veșnice.” - Schițe din viața mea, p. 293,294. 

„Noi suntem călători, peregrini și străini pe pământ. Să nu ne 

cheltuim mijloacele pentru a satisface dorințele pe care Dumnezeu ne 

cere să le reprimăm. Mai degrabă să dăm un bun exemplu celor cu 

care suntem asociați. Să căutăm să reprezentăm bine credința noastră, 

restrângându-ne nevoile. Comunitățile noastre să se ridice ca una 

singură și să lucreze cu sârguință ca unii care umblă în lumina deplină 
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a adevărului pentru zilele acestea din urmă. Lăsați ca influența 

voastră să impresioneze sufletele cu sfințenia cerințelor lui 

Dumnezeu.” - 6T, p. 452. 

  

Conflict și perseverență spirituală 

6. Deși Isaac a trăit pașnic cu toți vecinii săi, ce greutăți 

suplimentare i-au cauzat filistenii? Geneza 26:18-21. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Conflictul în care trebuie să iei parte activă este găsit în viața de 

zi cu zi. În vremuri de încercare, lași dorințele tale de partea 

cuvântului scris și, prin rugăciuni stăruitoare, Îl cauți pe Isus pentru 

sfat?” – SpT. 140. 

„Ultimele cuvinte transmise de Isus lui Ioan au fost: “și Duhul și 

Mireasa zic: ‘Vino!’ Și cine aude să zică: „Vino!” Și celui ce îi este 

sete să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!' Apocalipsa 22:17. 

Atunci când Îi răspundem lui Dumnezeu, spunând “Da, Doamne, 

vin”, cu bucurie, El ne va scoate apă din fântânile mântuirii.” - Sfaturi 

pentru Părinți, Educatori și Elevi, p. 371. 
 

7. Ce a făcut Patriarhul din nou pentru a menține pacea? Deși 

trăia într-o țară înconjurat de vrăjmași, cine a fost de partea lui 

și l-a protejat? Ce a făcut în noua locație, mărturisindu-și astfel 

credința? Geneza 26:22-25. Psalmi 37:3-7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „’Încrede-te în Domnul.’ Fiecare zi își are poverile, grijile și 

încurcăturile ei, iar când ne întâlnim, cât de gata suntem noi să 

vorbim despre greutățile și încercările noastre. Astfel lăsăm să 

pătrundă în inimile noastre atâtea necazuri de împrumut, atâtea 

temeri; dăm glas unei apăsătoare poveri de neliniște, încât se poate 

crede că noi n-avem un Mântuitor iubitor și plin de milă, gata să 

răspundă cererilor noastre și să ne fie un ajutor totdeauna prezent în 

caz de nevoie... 

„Și atunci este bine să fim așa de necredincioși? De ce să fim oare 

nerecunoscători și fără încredere? Domnul Hristos este Prietenul 

nostru; cerul întreg este interesat în bunul nostru mers. N-ar trebui să 

îngăduim ca problemele și îngrijorările vieții de fiecare zi să ne 
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tulbure sufletul și să ne întunece fața. Dacă totuși facem acest lucru, 

atunci totdeauna vom avea ceva care să ne tulbure și să ne necăjească. 

N-ar trebui să ne complăcem în griji care nu fac altceva decât să ne 

chinuiască și să ne istovească, dar care nu ne ajută să suportăm 

încercările.” - Calea către Hristos, pp. 121, 122. 
 

Pentru studiu suplimentar 

"Isaac a fost educat în frică de Dumnezeu la o viață de ascultare. 

La patruzeci de ani, s-a supus ca servul tatălui său cu frică de 

Dumnezeu să aleagă pentru el. El a crezut că Dumnezeu va conduce 

în ceea ce privește obținerea unei soții... 

"Scopul pe care Avraam l-a urmat în educația lui Isaac, care l-a 

făcut să iubească o viață de supunere nobilă, este înregistrat în 

beneficiul părinților și ar trebui să-i conducă la a porunci familiilor 

lor după ei. Ei trebuie să-și educe copiii să se supună și să le respecte 

autoritatea lor.” - Spiritual Gifts, vol. 3, p. 112. 

"Voi nu lucrați singuri. Când sunteți ispitiți să vă descurajați, 

amintiți-vă că: Îngerii lui Dumnezeu sunt chiar în jurul vostru. Ei vor 

sluji chiar și pământului, făcându-l să-și dea comorile. Aceasta e 

instrucțiunea pe care încerc să o dau poporului nostru. Vreau să 

înțeleagă ce s-ar putea realiza, dacă ar face voia Domnului. Domnul 

este Cel care a dat instrucțiunile. Să ascultăm îndrumările Sale.” - The 

Upward Look, p. 130. 
 

 

* * * 
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Sabatul din 11 ianuarie 2020 

O NOAPTE DE CHIN 
 

„Când Iacov, în necazul său, s-a prins de înger și îl rugă cu lacrimi, 

Trimisul ceresc, ca să-i încerce credința i-a amintit de păcatul său și 

s-a străduit să scape de el... În timp ce-și revizuia viața, a fost împins 

aproape de disperare, dar s-a ținut strâns de Înger și cu strigăte amare 

și-a adus cererea până când a învins. 

„Aceasta va fi experiența poporului lui Dumnezeu în lupta finală 

cu puterile răului... Ei vor avea un sentiment profund al greșelilor lor, 

și pe măsură ce își vor revizui viețile speranțele lor se vor scufunda. 

Dar amintindu-și de măreția milei lui Dumnezeu și pocăința lor 

sinceră, ei vor pleda după promisiunile Lui făcute prin Hristos 

păcătoșilor neajutorați și pocăiți. Credința lor nu va eșua pentru că 

rugăciunile lor nu vor primi răspuns imediat. Ei se vor prinde de 

puterea lui Dumnezeu tot așa cum s-a prins Iacov de Înger, iar cerința 

lor va fi: „Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei 

binecuvânta.” - Conflict and Courage, p. 68. 
  

În căutarea iertării 

1. Ce a făcut Iacov când s-a întors din Mesopotamia pe pământul 

tatălui său și s-a întâlnit cu fratele său pe care l-a nedreptățit cu 

mulți ani înainte? Ce l-a amenințat pe el și pe familia lui, 

provocându-i o suferință de nedescris? Geneza 32:3-7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Nu suntem în siguranță închizând ochii și împietrindu-ne 

conștiința, astfel încât să nu ne vedem sau să ne conștientizăm 

păcatele.” 

„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 păcate pentru care ei 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 



pentru Semestrul I, 2020 [13] 

slăbiciunea conștiinței noastre… În neîncredere de sine noi strigăm 

la Dumnezeu pentru ajutor și lucrăm la salvarea noastră cu frică și cu 

tremur. Îndepărtând orice încredere în brațul de carne, noi ne prindem 

cu fermitate de Isus…” Înalta noastră Chemare, p. 82. 

 

2. În chinurile sale, cum s-a rugat înaintea Domnului? Ce l-a 

mângâiat? Geneza 32:9-13, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cu cât ne vom apropia mai mult de Isus și cu cât vom vedea mai 

clar curăția caracterului Său, cu atât mai clar vom vedea imensa 

păcătoșenie a păcatului și cu atât mai puțin vom fi dispuși să ne 

înălțăm pe noi înșine. Va fi o continuă alergare a sufletului după 

Dumnezeu, o continuă, serioasă și zdrobitoare de inimă mărturisire a 

păcatului și o smerire a inimii înaintea Lui. Cu fiecare pas făcut în 

experiența noastră creștină, pocăința noastră va fi mai profundă. Vom 

recunoaște că satisfacția, împlinirea noastră este numai în Hristos și 

ne vom însuși mărturisirea apostolului: “Știu, în adevăr, că nimic bun 

nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească.” “Departe de 

mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru 

Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine, și eu față de 

lume!” Romani 7:18; Galateni 6:14.” Istoria Faptele Apostolilor 561. 

 

Făcând tot posibilul pentru a-și atinge scopul dorit, 

3. Cu umilință și respect ce i-a trimis fratelui său? Ce spera să 

realizeze cu aceasta? Geneza 32:13-15, 17-20. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Tot cerul este interesat de conversația dintre cel care a fost 

prejudiciat și cel care a greșit. Când cel greșit acceptă mustrarea 

adresată în spiritul iubirii lui Hristos și își recunoaște greșeala, cerând 

iertare de la Dumnezeu și de la fratele lui, lumina cerului îi umple 

inima. Conflictul se încheie, prietenia și încrederea sunt recâștigate. 

Untdelemnul iubirii alină durerea cauzată de greșeală. Duhul lui 

Dumnezeu unește inimile, iar în ceruri este bucurie pentru unitatea 

realizată.” - Slujitorii Evangheliei, pp. 499, 500. 
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4. Ce s-a întâmplat în timp ce se ruga singur noaptea? Ce l-a 

întărit să treacă prin aceasta? Geneza 32:24,25. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Domnul are nevoie de oameni care vor duce cu ei în viața de zi 

cu zi lumina unui exemplu evlavios, bărbați și femei ale căror cuvinte 

și fapte arată că Hristos locuiește în inimă, învățând, conducând și 

îndrumând. El are nevoie de oameni ai rugăciunii, bărbați și femei, 

care, luptând singuri cu Dumnezeu, câștigă biruința asupra eului, iar 

apoi merg mai departe spre a le împărtăși altora din ce au primit de 

la Izvorul puterii. Dumnezeu îi primește pe cei care se răstignesc pe 

ei înșiși și îi face să fie niște vase de cinste în mâinile Sale, ei sunt ca 

lutul în mâna olarului, iar El Își îndeplinește voia prin ei. Astfel de 

bărbați și femei primesc putere spirituală. Domnul Hristos locuiește 

în ei, iar puterea Duhului Sfânt însoțește eforturile lor. Ei își dau 

seama că trebuie să trăiască în lume viața pe care a trăit-o Isus - o 

viață liberă de orice egoism, iar Hristos îi face în stare să depună 

pentru El o mărturie care atrage sufletele la crucea de pe Golgota.” 

Fiice ale lui Dumnezeu, pp. 81, 82. 
 

5. Ce i-a spus străinul cu care s-a luptat Iacov? Ce a cerut 

patriarhul? Geneza 32:26. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

"Toată noaptea s-a luptat Iacov cu îngerul. În cele din urmă 

luptătorul cel puternic a fost slăbit de o atingere în coapsă. Era 

doborât acum, având o durere puternică, dar totuși nu și-a pierdut 

ținta. S-a prins de Înger, cerându-i binecuvântarea. El trebuia să aibă 

asigurarea că păcatul său a fost iertat. Hotărârea lui a devenit tot mai 

puternică, credința tot mai serioasă și perseverentă, până la sfârșit. 

Îngerul încerca să se elibereze. El i-a cerut: „Lasă-mă să plec, căci se 

revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lăsa să pleci până nu 

mă vei binecuvânta.”” - Christ Triumphant, p. 89. 
 

Cea mai importantă binecuvântare 

6. Ce l-a întrebat Îngerul pe Iacov? Ce a făcut și de ce? Explicați 

însemnătatea celor două nume ale lui Iacov. Geneza 32:27,28. 

Osea 12:3,4. 
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……………………………………………………………………………………………… 

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

"Prin umilință, pocăință și supunere, acest păcătos, acest muritor 

greșit a biruit cu Maiestatea cerului. El și-a întărit cu putere 

strânsoarea tremurândă asupra promisiunilor lui Dumnezeu, iar inima 

iubirii infinite nu a putut întoarce spatele rugăminții păcătosului. 

"Ca o dovadă că Iacov a fost iertat, numele său a fost schimbat de 

la ceva ce era o amintire a păcatului său la ceva ce îi amintea biruința 

sa. Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel 

(Cel ce luptă cu Dumnezeu), căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni 

și ai fost biruitor.” 

"Vom obține putere de la Dumnezeu ca să câștigăm biruință după 

biruință sau vom încerca în propria noastră putere, ca în cele din urmă 

să cădem înfrânți, epuizați de eforturi deșarte? Să ne supunem fără 

rezervă lui Dumnezeu pentru a obține puterea de care au nevoie toți 

cei care luptă împotriva răului.” - Christ Triumphant, p. 89. 

 

7. Ce i s-a dat lui Iacov? După această experiență, în ce s-a 

bucurat? Ce însemnătate are noaptea de rugăciune, luptă și chin 

a lui Iacov pentru toți urmașii lui Dumnezeu, atât acum cât și în 

viitor? Geneza 32:29,30. Ieremia 30:5-7. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Noaptea de groază a lui Iacov, atunci când s-a luptat în 

rugăciune pentru eliberarea din mâna lui Esau (Geneza 32,24-30), 

reprezintă experiența poporului lui Dumnezeu în ultimul timp de 

strâmtorare. Din cauza înșelăciunii practicate pentru a-și asigura 

binecuvântarea tatălui, care voia să i-o dea lui Esau, Iacov fugise ca 

să-și scape viața, înspăimântat de amenințările groaznice ale fratelui 

său... Ajungând la hotarele țării, s-a umplut de frică la vestea 

apropierii lui Esau în fruntea unei cete de luptători, fără îndoială puși 

pe răzbunare... Singura lui nădejde era în harul lui Dumnezeu; 

singura lui apărare trebuia să fie rugăciunea. Cu toate acestea, n-a 

lăsat nimic nefăcut din partea lui pentru a ispăși răul făcut fratelui și 

pentru a îndepărta primejdia care-l amenința. Tot astfel și urmașii lui 

Hristos, când se apropie timpul strâmtorării, fac toate demersurile 

pentru a fi priviți într-o lumină potrivită de oameni, pentru a dezarma 
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prejudecata și pentru a îndepărta primejdia care amenință libertatea 

de conștiință.” - Tragedia veacurilor, p. 616. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Experiența lui Iacov în timpul acelei nopți de luptă și chin 

reprezintă încercarea prin care poporul lui Dumnezeu trebuie să 

treacă chiar înaintea revenirii lui Hristos. Profetul Ieremia, într-o 

viziune sfântă, privind către acest timp, spunea: “Auzim strigăte de 

groază; e spaimă, nu este pace ... Pentru ce s-au îngălbenit toate 

fețele? Vai! căci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea! Este o 

vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din ea.” Ieremia 

30:5-7.” - Patriarhi și Profeți, pp. 201, 1890. 

"Cu toate acestea, ochiului omenesc i s-ar putea părea că poporul 

lui Dumnezeu trebuie să-și sigileze în scurtă vreme mărturia cu 

sânge, așa cum au făcut martirii de dinainte. Chiar și ei încep să se 

teamă că Domnul i-a lăsat să cadă în mâna vrăjmașilor. Acesta este 

timpul unei agonii teribile. Zi și noapte, ei strigă către Dumnezeu 

pentru liberare. Toți se luptă cu Dumnezeu asemenea lui Iacov. Fețele 

lor exprimă lupta lăuntrică. Pe toate fețele se așază paloarea morții. 

Cu toate acestea, nu-și întrerup mijlocirea stăruitoare. 

„Dacă ar putea privi cu ochi cerești, oamenii ar vedea legiuni de 

îngeri care excelează în putere, stând în jurul acelora care au păzit 

cuvântul răbdării lui Hristos.” - Tragedia veacurilor, p. 630, (1911). 
 

 

* * * 
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Sabatul din 18 ianuarie 2020 

ÎNCERCAT, DAR BIRUITOR 
 

„Sosind în Egipt, Iosif a fost vândut lui Potifar, mai marele 

gărzilor împăratului, în a cărui slujbă a rămas zece ani. Aici el a fost 

expus unor ispite de un caracter cu totul ieșit din comun... Cu toate 

acestea, Iosif și-a păstrat simplitatea și credincioșia sa față de 

Dumnezeu. Pretutindeni în jurul său erau priveliștile și chemările 

viciului, dar el era ca unul care nu auzea și nu vedea nimic. El nu 

îngăduia ca gândurile lui să zăbovească asupra subiectelor interzise. 

Dorința de a câștiga bunăvoința egiptenilor nu l-a putut determina să 

renunțe la principiile lui. Dacă ar fi încercat să facă acest lucru, atunci 

el ar fi fost biruit de ispite; dar el nu se rușina de religia părinților săi 

și n-a făcut nici un efort pentru a ascunde faptul că era un adorator al 

lui Iehova.” - Patriarhi și Profeți, p. 214. 

„Iosif a fost un purtător de lumină în Egipt. Prin curăția, bunătatea 

și iubirea sa de fiu, el Îl reprezintă pe Hristos în mijlocul unui neam 

de idolatri.” - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 41.” 
  

Niciodată singur 

1. Ce a făcut posibil ca Iosif să fie o binecuvântare pentru alții și 

să fie binecuvântat de Dumnezeu, cu toate că era printre oameni 

străini, într-o țară străină? Geneza 39:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Prosperitatea însemnată, care se vedea în tot ceea ce se afla în 

grija sa, nu era rezultatul direct al unei minuni; dar hărnicia, grija și 

energia sa erau încununate cu binecuvântarea divină. Iosif atribuia 

succesul său bunăvoinței lui Dumnezeu și chiar idolatrul său stăpân 

accepta aceasta, ca fiind secretul prosperității sale fără precedent. 

Totuși, această prosperitate n-ar fi putut să fie obținută fără eforturi 

statornice și bine chibzuite. Dumnezeu a fost proslăvit prin 

credincioșia slujitorului Său. A fost scopul Său acela ca, în curăție și 

cinste, cel ce credea în Dumnezeu să fie într-un contrast izbitor cu 

închinătorii la idoli - pentru ca astfel lumina harului ceresc să poată 

străluci în mijlocul întunericului păgânismului.” - Patriarhi și 

Profeți, pp. 214-217. 



[18] Lecțiunile Școlii de Sabat 

2. Urmărindu-l pe Iosif și slujirea sa, ce a observat căpitanul 

gărzii lui Faraon? Prin urmare, ce a făcut? Geneza 39:3-6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"Iosif a fost foarte afectat de separarea de tatăl său și cea mai 

amară durere a fost gândindu-se la durerea tatălui său. Dar Dumnezeu 

nu l-a lăsat pe Iosif singur în Egipt. Îngerii au pregătit drumul pentru 

primirea lui. Potifar, un demnitar al faraonului, căpitanul gărzii, l-a 

cumpărat de la ismaeliți. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi 

mergeau bine; Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, 

care l-a pus mai-mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. 

Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă 

decât să mănânce și să bea.” Era considerată o scârbă ca un evreu să 

pregătească hrană pentru un egiptean". - Spiritual Gifts, vol. 3, p. 143. 

 

Încercat în încercări grele 

3. În ce situație dificilă a fost împins Iosif de soția stăpânului 

său? Ce i-a spus? Cât de conștient era de situația prin care trecea 

și de ce? Geneza 39:7-9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Dar credința și integritatea lui Iosif aveau să fie puse la probă 

prin încercări teribile. Soția stăpânului său căuta să-l ademenească pe 

tânăr să calce Legea lui Dumnezeu. Până aici, el rămăsese neatins de 

stricăciunea care domnea în țara aceea păgână; dar aceste ispite erau 

atât de neașteptate, atât de puternice și seducătoare - cum avea oare 

să facă față? Iosif știa foarte bine care aveau să fie consecințele 

împotrivirii sale. Pe de o parte erau tăinuirea, favorurile și răsplătirile; 

pe de altă parte, dizgrația, închisoarea și poate - moartea. Întreaga sa 

viață viitoare depindea de hotărârea unui moment. Va triumfa oare 

principiul? Va rămâne Iosif totuși credincios lui Dumnezeu? Cu o 

îngrijorare ce nu se poate exprima în cuvinte, îngerii priveau la scena 

aceasta.” - Patriarhi și Profeți, p. 217. 

 

4. Ce a făcut ca ispita seducției femeii să fie și mai dificilă? De 

cine a depins salvarea lui Iosif din capcana Satanei? Geneza 

39:10; 4:7. 1 Corinteni 10:13. 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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?’” - Îndrumarea copilului, p. 197. 

 

Secretul Victoriei 

5. Ce a făcut soția lui Potifar când nu l-a putut convinge pe Iosif 

prin cuvinte? Cum a putut fi posibilă victoria atât pentru el, cât 

și pentru toți copiii lui Dumnezeu chiar până astăzi? Geneza 

39:11,12. Psalmi 34:17-19. 2 Petru 2:9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"Iosif a suportat proba caracterului în adversitate și aurul nu s-a 

înnegrit datorită prosperității. El a dovedit același respect sacru față 

de voința lui Dumnezeu când a stat alături de tron ca și atunci când 

s-a aflat în celula întemnițatului. Iosif a dus religia lui peste tot, și 

acesta a fost secretul credincioșiei lui neșovăielnice. Ca bărbați 

reprezentativi, voi trebuie să aveți puterea a tot pătrunzătoare a 

adevăratei evlavii. Vă spun, cu frică de Dumnezeu, că sunteți asaltați 

de primejdii pe care nu le vedeți și de care nu vă dați seama. Trebuie 

să vă ascundeți în Isus. Nu sunteți în siguranță dacă nu apucați mâna 

lui Hristos... Nici o biruință pe care o puteți câștiga nu va fi așa de 

prețioasă ca cea câștigată asupra eului.” - 4T, p. 544. 

„Răspunsul lui Iosif a dat pe față puterea principiului religios. El 

nu va trăda încrederea stăpânului său de pe pământ și, indiferent de 

consecințe, el va fi credincios Stăpânului său din ceruri. Sub privirile 
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cercetătoare ale lui Dumnezeu și ale sfinților îngeri, mulți își iau 

libertatea de a face fapte de care n-ar vrea să se facă vinovați în 

prezența semenilor lor, dar primul gând al lui Iosif a fost la 

Dumnezeu: “Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să 

păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” - Patriarhi și Profeți, p. 217. 

 

6. Neputând să obțină ce voia, ce a făcut femeia? Ce caracter 

caută să distrugă o persoană nevinovată în felul acesta? Geneza 

39:13-18. Ieremia 17:9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Iosif a suferit pentru integritatea sa, căci ispititoarea lui s-a 

răzbunat, acuzându-l de o faptă murdară și făcând ca el să fie aruncat 

în închisoare. Dacă Potifar ar fi crezut învinuirile soției sale aduse 

împotriva lui Iosif, atunci tânărul evreu și-ar fi pierdut viața; dar 

modestia și cinstea care au caracterizat întotdeauna comportamentul 

său au fost dovada nevinovăției sale; și totuși, pentru a salva reputația 

familiei stăpânului său, el a fost lăsat pradă ocării și 

robiei.” - Patriarhi și Profeți, p. 218. 

 

7. Cum a reacționat căpitanul la minciunile soției lui despre 

Iosif? Cine l-a mângâiat și binecuvântat pe tânărul lui Dumnezeu 

în închisoare? Ce le promite Domnul celor care Îl iubesc și care 

Îi sunt credincioși? Geneza 39:19-23. 2 Timotei 3:11. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „La început, Iosif a fost tratat cu mare severitate de către 

temnicerii săi. Psalmistul spune: “I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au 

pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el, și până 

când l-a încercat Cuvântul Domnului”. Psalmul 105:18,19. Dar 

adevăratul caracter al lui Iosif a strălucit chiar și în întunericul 

închisorii. El și-a păstrat cu strășnicie credința și răbdarea; anii săi de 

slujire credincioasă au fost răsplătiți cât nu se poate mai crud, și totuși 

aceasta nu l-a amărât și nu l-a descurajat. El avea pacea care venea 

dintr-o conștiință curată și și-a încredințat situația în mâna lui 

Dumnezeu. El nu s-a mai gândit la nedreptățile ce i se făcuseră, ci a 

uitat durerea sa, căutând să ușureze necazurile altora. Chiar în 
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închisoare el a găsit ceva de făcut. Dumnezeu îl pregătea în școala 

durerilor pentru a fi mai mult de folos, iar el nu s-a dat înapoi de la 

disciplina ce-i era necesară. În închisoare, văzând roadele opresiunii 

și ale tiraniei, cum și efectele crimei, el a învățat lecția dreptății, a 

împreunei simțiri și a îndurării, care l-a pregătit să folosească puterea 

cu înțelepciune și milă.” - Patriarhi și Profeți, p. 218. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Dumnezeu cheamă la o completă și totală consacrare, și El nu va 

accepta nimic mai puțin decât aceasta. Cu cât este mai dificilă poziția 

voastră, cu atât mai mult aveți nevoie de Isus. Iubirea și teama de 

Dumnezeu l-a păstrat pe Iosif curat și nepătat la curtea regelui. El a 

fost înălțat, oferindu-i-se bogății și onoarea de a fi al doilea după rege; 

și această înălțare pe cât a fost de neașteptată, pe atât a fost de mare. 

Este imposibil să te afli pe o înălțime dominantă fără primejdie. 

Furtuna lasă nevătămată floarea modestă din vale, în timp ce se luptă 

cu copacul foarte înalt de pe vârful muntelui. Există mulți bărbați pe 

care Dumnezeu putea să-i folosească cu un succes minunat când erau 

apăsați de sărăcie — El putea să-i facă aici de folos și dincolo să-i 

încununeze cu slavă, — dar prosperitatea i-a ruinat; ei au fost trași în 

groapă pentru că au uitat să fie smeriți, au uitat că Dumnezeu era tăria 

lor și au devenit independenți și îngâmfați.” - 4T, p. 544. 

„Purtarea cuviincioasă și credincioșia lui Iosif au câștigat inima 

dregătorului lui faraon, care ajunsese să-l privească mai degrabă ca 

pe un fiu decât ca pe un sclav. Tânărul a fost adus în legătură cu 

oameni de vază, învățați, și astfel a ajuns să aibă o cunoaștere a 

științei, a limbilor și afacerilor, o educație necesară viitorului 

prim-ministru al Egiptului.” - Patriarhi și Profeți, p. 217. 

 

* * * 
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Sabatul din 25 ianuarie 2020 

NEÎNȚELEGERI ÎNTRE CONDUCĂTORI 
 

„Faraon dorea să-și justifice încăpățânarea dată pe față în a se 

opune poruncii divine și de aceea căuta un pretext pentru a nesocoti 

minunile pe care Dumnezeu le săvârșea prin Moise… Satana spera 

astfel să zdruncine credința lui Moise și a lui Aaron în originea divină 

a misiunii lor, pentru ca uneltele lui să poată birui. El nu dorea ca 

Israel să fie eliberat din sclavie pentru a-I sluji viului Dumnezeu… 

El știa bine că Moise, în sfărâmarea jugului robiei de pe grumazul 

copiilor lui Israel, Îl prefigura pe Hristos, care trebuia să sfărâme 

domnia păcatului asupra familiei omenești.” - Patriarhi și Profeți, pp. 

264, 265. 
 

Chemat să conducă 

1. Ce poruncă a primit Moise pe muntele Horeb, muntele lui 

Dumnezeu? Exod 3:4,10. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Sosise timpul pentru eliberarea lui Israel. Dar planul lui 

Dumnezeu urma să fie adus la îndeplinire într-un mod în care 

mândria omenească să fie copleșită de dispreț. Eliberatorul trebuia 

ca, la început, să fie un simplu păstor, având în mână numai un toiag; 

dar Dumnezeu avea să facă din acel toiag simbolul puterii Sale... 

În timp ce Moise aștepta înaintea lui Dumnezeu într-o teamă plină 

de respect, cuvintele ce i se adresau continuară: ‘... Acum vino, Eu te 

voi trimite la Faraon, și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii 

lui Israel.” - Patriarhi și Profeți, pp. 251, 252. 
 

2. Ce cerere trebuia să prezinte monarhului Egiptului? Ce i-a 

spus Dumnezeu că se va întâmpla după ce va prezenta cererea? 

Exodul 3:18-20. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Lui Moise i s-a poruncit să-i adune mai întâi pe bătrânii lui Israel, 

pe cei mai de seamă și cei mai drepți dintre ei, care au suferit mult 

din cauza robiei, și să le facă cunoscut un cuvânt din partea lui 
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Dumnezeu, cu o făgăduință a eliberării. Apoi, el trebuia să meargă 

împreună cu bătrânii înaintea împăratului și să-i spună... 

“Domnul, Dumnezeul evreilor, S-a întâlnit cu noi. Dă-ne voie să 

mergem cale de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului, 

Dumnezeului nostru.” 

"Moise a fost mai dinainte avertizat că faraon se va împotrivi 

apelului de a-l lăsa pe Israel să plece. Cu toate acestea, curajul 

slujitorului lui Dumnezeu nu trebuia să se piardă, deoarece Domnul 

avea să facă din situația aceasta un prilej de a-și manifesta puterea 

înaintea egiptenilor și înaintea poporului Său. “Eu Îmi voi întinde 

mâna, și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni, pe care le voi face în 

mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecați.” - Patriarhi și 

Profeți, p. 253. 

 

3. Deși Moise și Aaron au vorbit în numele lui Dumnezeu, ce a 

răspuns Faraon? Exodul 5:1-5. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Moise fusese însărcinat, de asemenea, cu o solie pentru împărat. 

Cei doi frați au intrat în palatul faraonilor ca ambasadori ai 

Împăratului împăraților și i-au vorbit în numele Lui: “Așa vorbește 

Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Lasă pe poporul Meu să plece, ca să 

prăznuiască în pustie un praznic în cinstea Mea.’” 

“Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui, și să las pe Israel 

să plece?” întrebă monarhul; “Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa 

pe Israel să plece.”  

Vestea despre ei și despre interesul pe care îl trezeau în popor 

ajunsese deja la împărat și mânia sa era aprinsă. “Moise și Aaron, 

pentru ce abateți poporul de la lucrul lui?” spuse el. “Plecați la 

lucrările voastre.” Împărăția deja suferise pagube din cauza 

amestecului acestor străini. Gândindu-se la acest lucru, el mai 

adăugă: “Iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară, și voi mai 

voiți să-l faceți să-și înceteze lucrările?”” - Patriarhi și Profeți, pp. 

257,258. 

 

Voința umană se împotrivește lui Dumnezeu 

4. Nedorind să răspundă cererii, putea fi schimbată hotărârea 

Faraonului? Indiferent de ceea ce a făcut și de deznădejdea 



[24] Lecțiunile Școlii de Sabat 

israeliților, ce i-a încurajat Domnul pe Moise și Aaron să facă? 

Exodul 6:1, 12, 13. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Suferințele poporului fuseseră sporite foarte mult. În toată țara, 

un strigăt de disperare se înălța de la tânăr și bătrân și toți s-au unit în 

a-l face răspunzător de schimbarea dezastruoasă a stării lor. În 

amărăciunea sufletului său, el s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu cu 

strigătul: “Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului 

acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la Faraon ca să-i 

vorbesc în Numele Tău, el face și mai rău poporului acestuia; și n-ai 

izbăvit pe poporul Tău.”... 

„Domnul i-a spus lui Moise să meargă din nou înaintea poporului 

și să repete făgăduința eliberării, cu o nouă asigurare a bunăvoinței 

divine. El a mers așa cum i s-a spus; dar ei n-au vrut să-l asculte. 

Scriptura zice: “Dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au 

împiedicat să asculte pe Moise”. Din nou solia divină i s-a adresat lui 

Moise: “Du-te de vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe 

copiii lui Israel să iasă afară din țara lui.” Descurajat, el a răspuns: 

“Iată că nici copiii lui Israel nu m-au ascultat; cum să mă asculte 

Faraon pe mine?” I s-a spus atunci să-l ia pe Aaron cu el și să meargă 

înaintea lui faraon și să ceară din nou “ca să scoată din țara Egiptului 

pe copiii lui Israel.” - Patriarhi și Profeți, pp. 259-263. 
 

5. Ce a trebuit să facă Domnul pentru a schimba aroganța și 

duritatea inimii monarhului chiar dacă monarhul a avut mai 

mult decât suficiente dovezi ale puterii divine pentru a asculta 

vocea lui Dumnezeu? Care a fost răspunsul hotărât al lui Moise 

la amenințarea finală a Faraonului? Exodul 10:28,29. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Când cererea pentru eliberarea lui Israel a fost prezentată pentru 

prima dată împăratului Egiptului, s-a dat avertizarea celei mai teribile 

plăgi. Moise primise porunca să-i spună lui faraon: “Așa vorbește 

Domnul: ‘Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut’. Îți spun: ‘Lasă pe 

fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l lași să plece, 

voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut.’” Exodul 4:22,23. Deși 

disprețuiți de egipteni, izraeliții fuseseră onorați de Dumnezeu prin 
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faptul că fuseseră puși deoparte ca să fie păstrătorii Legii Sale. 

Datorită binecuvântărilor și privilegiilor speciale care le erau 

acordate, ei aveau întâietate între națiuni, așa cum avea primul născut 

între frații săi.” - Patriarhi și Profeți, p. 273. 
 

6. Ce plagă teribilă a suferit Faraon și egiptenii înainte de a se 

supune poruncii divine? Exodul 11:1; 12:29,30. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Pedeapsa despre care Egiptul fusese avertizat de la început avea 

să fie cea din urmă. Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în 

milă. El are o grijă duioasă față de ființele făcute după chipul Său. 

Dacă pierderea recoltelor și a turmelor și cirezilor ar fi adus Egiptul 

la pocăință, atunci copiii n-ar mai fi fost loviți; dar națiunea s-a 

împotrivit cu încăpățânare poruncii divine și, de aceea, lovitura finală 

era gata să cadă.” - Patriarhi și Profeți, p. 273. 
  

Insistența repetată dă victoria. 

7. Ce a înțeles Faraon după moartea fiului său și a tuturor 

întâilor născuți din Egipt? Ce poruncă a dat? Ce lecție au aceste 

evenimente pentru poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului? 

Exodul 12:31-33. Psalmul 18:2,3; 62:8. Isaia 26:4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Providențele minunate legate de eliberarea lui Israel din robia 

egipteană și de ocuparea țării făgăduite au determinat pe mulți dintre 

păgâni să recunoască pe Dumnezeul lui Israel drept Conducătorul 

suprem. “Egiptenii vor cunoaște”, fusese făgăduința, “că Eu sunt 

Domnul când Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi 

scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.” Exodul 7:5. Chiar și 

îngâmfatul Faraon a fost constrâns să recunoască puterea lui Iehova. 

“Duceți-vă de slujiți Domnului”, a îndemnat el pe Moise și Aaron, 

“și binecuvântați-mă.” Exodul 12:31,32.” - Profeți și Regi, p. 369. 
 

Pentru studiu suplimentar 

„Un om care acceptă răspunderile pe care Dumnezeu le așază 

asupra lui și, cu tot sufletul său, caută să se califice pentru a purta 

cum se cuvine aceste responsabilități va crește în putere și 
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îndemânare. Oricât de umilă ar fi poziția sa și oricât de mărginită ar 

fi iscusința sa, acel om care, încrezându-se în puterea divină, va căuta 

să-și împlinească lucrarea cu credincioșie va atinge adevărata mărire. 

Dacă Moise s-ar fi sprijinit numai pe puterea și înțelepciunea sa și ar 

fi acceptat în mod pripit această mare însărcinare, ar fi dat pe față 

completa lui nepregătire pentru o astfel de lucrare. Însă faptul că un 

om își dă seama de slăbiciunea lui este cel puțin o oarecare dovadă 

că este conștient de măreția lucrării la care a fost chemat, cum și de 

faptul că va face din Dumnezeu sfătuitorul și tăria sa. - Patriarhi și 

Profeți, p. 255. 

 

 

* * * 
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Sabatul din 1 februarie 2020 

 

ÎNDEPĂRTAREA IDOLATRIEI 
 

„Lui Ghedeon i s-a adresat chemarea divină de a-și salva poporul. 

În clipa aceea era ocupat cu treieratul grâului. O cantitate mică de 

cereale fusese ascunsă și, întrucât Ghedeon nu îndrăznea să o treiere 

în aria liberă, se ascunsese într-un loc lângă teasc; deoarece timpul 

culesului viilor era departe, nimeni nu avea mare grijă de vie. În timp 

ce lucra în taină și liniște, Ghedeon se gândea cu tristețe la starea lui 

Israel și plănuia în mintea lui cum s-ar putea frânge jugul 

asupritorului.” - Patriarhi și Profeți, p. 546. 
  

Neascultarea și consecințele ei 

1. Ce au făcut israeliții când s-au îndepărtat de Dumnezeu și de 

căile Sale? Ce le făceau madianiții și amaleciții în fiecare an? 

Judecătorii 6:1-4. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Amaleciții din partea de miazăzi a Canaanului și madianiții pe 

hotarul de răsărit și în pustie, dincolo de el, erau încă vrăjmași 

neîmpăcați ai lui Israel. Pe timpul lui Moise, madianiții fuseseră 

nimiciți aproape cu totul de către izraeliți; dar de atunci se înmulțiseră 
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foarte mult și ajunseseră numeroși și puternici. Ei erau setoși de 

răzbunare; iar acum, când mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu se 

retrăsese de la Israel, acel prilej s-a ivit. Nu numai semințiile de la 

răsărit de Iordan, ci toată țara suferea din pricina lor... De aceea, 

izraeliții care locuiau în câmp deschis erau nevoiți să-și părăsească 

locurile și să fugă în orașe întărite cu ziduri, să caute adăpost în cetăți 

fortificate sau să se adăpostească chiar și în peșterile și crăpăturile 

din munți. Oprimarea aceasta a durat șapte ani, dar, când au luat în 

seamă îndemnurile Domnului și și-au recunoscut păcatele, Domnul a 

trimis încă un ajutor pentru ei.” - Patriarhi și Profeți, pp. 545, 546. 
 

2. Cum Și-a început Domnul planul de a ușura suferința 

oamenilor? Cui I s-a arătat? Judecătorii 6:11-13. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Ghedeon era fiul lui Ioas, din seminția lui Manase. Familia din 

care făcea parte nu avea un loc de frunte în cadrul seminției, dar se 

deosebea prin curaj și cinste. Despre curajoșii lui fii se spunea: 

“Fiecare avea înfățișarea unui fiu de împărat”. Toți, cu excepția unuia 

singur, căzuseră în lupta cu madianiții, iar numele acestuia ajunsese 

un prilej de groază pentru năvălitori. ” - Patriarhi și Profeți, p. 546. 
 

Alegerea lui Dumnezeu a celui ce face voia Lui 

3. Cum s-a simțit Ghedeon când i-a fost prezentată asumarea 

acestei sarcini enorme? Ce încurajare i-a dat Domnul? 

Judecătorii 6:14-16. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"Ghedeon și-a simțit profund propria sa lipsă pentru marea lucrare 

ce-i stătea înainte.... Domnul nu alege întotdeauna pentru lucrarea Sa 

oameni cu cele mai mari talente, ci alege pe cei pe care îi poate folosi 

cel mai bine. Cei care pot face o lucrare bună pentru Dumnezeu, pot 

fi lăsați pentru o vreme în obscuritate, aparent neobservați și 

nechemați de Maestrul lor. Dar dacă își duc la îndeplinire cu 

credincioșie umila însărcinare, dând pe față bunăvoința de a lucra și 

a se jertfi pentru El, El le va încredința la vremea Sa responsabilități 

mai mari.” - Conflict and Courage, p. 126. 
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4. Cum și-a exprimat Ghedeon credința și recunoștința când și-a 

dat seama că era în prezența lui Dumnezeu? Judecătorii 6:22-24. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Mi-a fost arătat că, în vechime, când Dumnezeu Își trimitea 

îngerii să slujească ori să transmită anumite lucruri unor oameni, și 

aceste persoane își dădeau seama că văzuseră sau vorbiseră cu un 

înger, erau cuprinse de spaimă și le era teamă că aveau să moară. Ei 

aveau păreri atât de înalte cu privire la maiestatea și puterea lui 

Dumnezeu, încât gândeau că aceasta îi va distruge dacă ar fi ajuns în 

strânsă legătură cu cineva care venea direct din prezența sfințeniei 

Sale.” - 1T, p. 410. 
  

Apărându-l pe Dumnezeu și adevărul 

5. Care a fost prima sarcină pe care i-a dat-o Domnul? Cât de 

repede a îndeplinit-o? Judecătorii 6:25-27. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să nu facă nici un legământ cu 

locuitorii țării unde vor merge ca să nu fie înșelați de ei. Ci trebuiau 

să le dărâme altarele, să le sfărâme stâlpii idolești și să le trântească 

la pământ idolii și locurile de închinare în care se adunau la 

sărbătorile lor idolești în cinstea dumnezeilor lor. El le-a spus: "Să nu 

te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul (care) se numește 

Gelos, este un Dumnezeu gelos." Dumnezeu pretinde închinarea 

supremă, ca fiind a Lui... Domnul cunoaște că Satana caută 

încontinuu să conducă poporul Său să calce Legea lui Dumnezeu, iar 

El este foarte clar în instrucțiunile către poporul Său greșit, ca să nu 

păcătuiască și să calce Poruncile Sale din curiozitate.” - Spiritual 

Gifts, vol. 3, p. 292. 
 

6. Cum au reacționat locuitorii orașului când au văzut ce a făcut 

Ghedeon? De ce a fost necesar ca el să facă acest lucru și ce lecție 

găsim pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi? Judecătorii 

6:28-30. 
...,…………………………………………………………………………………………… 

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

 „Interesele lucrării lui Dumnezeu nu trebuie să fie încredințate 
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unor oameni care nu au nicio legătură cu Cerul. Cei care nu sunt loiali 

față de Dumnezeu nu pot fi niște sfătuitori siguri. Ei nu au 

înțelepciunea care vine de sus. Ei nu sunt demni de încredere pentru 

a-și exprima părerile cu privire la lucrurile care au legătură cu 

lucrarea lui Dumnezeu, lucruri de care depind rezultate atât de mari. 

Dacă vom urma judecata lor, vom fi aduși cu siguranță în situații 

foarte dificile și vom face ca lucrarea lui Dumnezeu să regreseze.” 

Solii alese, vol. 3, p. 300: 

 

7. Cine a apărat cu curaj faptele lui Ghedeon? Cu ce logică 

simplă a răspuns poporului? Ce li s-a făgăduit celor care cred cu 

tărie și se ridică pentru Domnul? Judecătorii 6:31,32. Psalmul 

34:7. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cei care nu au legătură cu Dumnezeu au legătură cu vrăjmașul 

lui Dumnezeu și, deși ar putea fi cinstiți în sfatul pe care îl oferă, ei 

înșiși sunt orbiți și amăgiți. Sugestiile pe care Satana le pune în 

mintea lor și cuvintele pe care le pune pe buzele lor sunt în totală 

contradicție cu gândul și cu voința lui Dumnezeu. În felul acesta, 

Satana lucrează prin acești oameni pentru a ne amăgi să mergem pe 

căi greșite. Dacă va putea, el ne va duce în rătăcire, ne va prinde în 

capcane și ne va distruge. 

„În vechime, era un mare păcat pentru cei din poporul lui 

Dumnezeu să se predea în mâinile vrăjmașilor și să le dezvăluie 

acestora dificultățile sau succesele lor. În sistemul din vechime, era 

un păcat să fie aduse jertfe pe altare străine. Era un păcat să fie aduse 

jertfe de tămâie aprinse cu un foc străin.” Solii alese, vol. 3, p. 300. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Noi suntem în pericolul de a amesteca lucrurile sfinte cu cele 

profane. În eforturile noastre, trebuie să fie folosit focul sfânt, care 

vine de la Dumnezeu. Adevăratul altar este Hristos, iar adevăratul foc 

este Duhul Sfânt. Aceasta este sursa noastră de inspirație. Un om este 

un sfătuitor sigur numai dacă Duhul Sfânt îl conduce și îl îndrumă. 

Dacă Îi întoarcem spatele lui Dumnezeu și celor aleși de El, pentru a 

cere sfaturi la altare străine, vom primi niște răspunsuri conforme cu 

faptele noastre.” - Solii alese, vol 3, pp. 300, 301. 



[30] Lecțiunile Școlii de Sabat 

„Trebuia ca ei [Iosif și Daniel] să fie reprezentanții lui Dumnezeu 

în lumea noastră. Trebuia ca ei să nu facă compromis cu națiunile 

idolatre, cu care erau aduși în contact, ci să rămână loiali credinței 

lor, purtând ca o onoare specială numele de adoratori ai Dumnezeului 

care a creat cerurile și pământul.” - 8T, p. 153. 

„Noi nu trebuie să ne simțim umiliți și să-i cerem lumii iertare 

pentru că îi spunem adevărul. Să nu ne ascundem. Ieșiți în față cu 

îndrăzneală pentru a îndeplini lucrarea oamenilor și a îngerilor. Toți 

să înțeleagă faptul că adventiștii de ziua a șaptea nu pot să facă niciun 

compromis. Când vă prezentați părerile și credința, să nu manifestați 

nici cea mai mică aparență de șovăială. Lumea are dreptul să știe la 

ce să se aștepte din partea noastră.” - Evanghelizare, p. 179. 

 

 

* * * 

 

6 

Sabatul din 8 februarie 2020 

DUMNEZEU VA SALVA PRIN PUȚINI 
 

„Conducătorul pe care-l alesese Dumnezeu pentru a-i zdrobi pe 

madianiți nu era un fruntaș de seamă în Israel. El nu era nici 

cârmuitor, nici preot, nici levit. El însuși se socotea ca fiind cel mai 

mic în casa tatălui său. Dar Dumnezeu a văzut în el un bărbat plin de 

curaj și cinste. El nu se încredea în sine însuși, ci era bucuros să fie 

călăuzit de Dumnezeu. Dumnezeu nu alege totdeauna pentru lucrarea 

Sa oameni cu talente prea deosebite, ci îi alege pe aceia de care Se 

poate servi mai bine. “Smerenia merge înaintea slavei.” Proverbele 

15:33. Domnul poate să lucreze cel mai bine prin aceia care sunt cei 

mai conștienți de lipsa lor de putere și care se încred în El, în calitatea 

Sa de Conducător și Izvor al puterii lor. El vrea să-i facă puternici, 

prin aceea că unește slăbiciunea lor cu puterea Sa, și înțelepți, prin 

aceea că unește neștiința lor cu înțelepciunea Sa.” –Patriarhi și 

Profeți, p. 553. 

 

 Un apel la unitate și luptă împotriva dușmanilor 

1. După ce au invadat Israelul de multe ori în trecut, ce erau 

pregătiți atacatorii să facă? Cum l-a pregătit Domnul pe 
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Ghedeon și pe oameni pentru însărcinarea dată? Judecătorii 

6:33-35. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Gândurile de a-l ucide pe Ghedeon au fost lăsate la o parte, iar 

când el a dat semnalul de război, bărbații din Ofra au fost printre cei 

dintâi care s-au adunat sub steagul lui. Au fost trimiși soli 

pretutindeni în seminția lui Manase, a lui Așer, a lui Zabulon și a lui 

Neftali și toți au răspuns la chemarea lui.” –Patriarhi și Profeți, 548. 
 

2. Ce i-a spus Domnul lui Ghedeon despre oamenii care au venit 

la chemarea lui? Prin urmare, ce trebuia să facă? Câți au ascultat 

porunca? Judecătorii 7:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Încurajat în felul acesta, Ghedeon și-a scos oștirile ca să le dea 

prilej de luptă năvălitorilor. “Tot Madianul, Amalec și fiii Răsăritului 

s-au strâns împreună și au tăbărât în valea Izreel”. Toată oștirea de 

sub comanda lui Ghedeon nu număra decât treizeci și două de mii de 

bărbați; dar când oștirea numeroasă a inamicului era desfășurată 

înaintea lui, cuvântul Domnului a venit la el: “Poporul pe care-l ai cu 

tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar 

putea să se laude împotriva Mea și să zică: ‘Mâna mea m-a izbăvit’. 

Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului: ‘Cine este fricos și se 

teme, să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galaadului.’” Aceia 

care nu erau dispuși să înfrunte primejdia și greutățile sau ale căror 

interese lumești le țineau inima departe de lucrarea lui Dumnezeu, nu 

erau în stare să sporească puterea oștirii lui Israel. Prezența lor nu 

putea să aducă decât slăbiciune... 

Ghedeon a ascultat de porunca Domnului și, cu strângere de 

inimă, a văzut cum douăzeci și două de mii, adică mai mult de două 

treimi din toată oastea, au plecat la casele lor.” -Patriarhi și Profeți, 

pp. 548, 549. 
 

3. Apoi, ce a spus Domnul despre restul de zece mii de oameni? 

Ce poruncă a dat? Ce importanță a avut acest test și care a fost 

rezultatul? Judecătorii 7:4-6. 
………………………………………………………………………………………………  



[32] Lecțiunile Școlii de Sabat 

„Așteptând un atac asupra vrăjmașului fără întârziere, poporul a 

fost condus la apă. Câțiva au luat repede puțină apă în căușul palmei, 

sorbind-o, în timp ce-și continuau drumul; dar aproape toți au 

îngenuncheat și au băut pe săturate din apa râului. Cei care luaseră 

din apa râului în căușul palmei au fost numai trei sute din cei zece 

mii; cu toate acestea, ei au fost aleși; tuturor celorlalți li s-a poruncit 

să se întoarcă la casele lor.” –Patriarhi și Profeți, p. 549. 

 
Biruința depinde de credință. 

4. Ce i-a spus Domnul lui Ghedeon despre mica armată și ce plan 

i-a dat? Ce-i deosebea pe acești oameni aleși? Lucrează 

Dumnezeu în mod similar acum? Cum? Judecătorii 7:7-9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Caracterul este adesea pus la încercare prin mijloacele cele mai 

simple. Aceia care în timp de primejdie au fost lacomi să-și satisfacă 

nevoile nu sunt oamenii pe care te poți sprijini la vreme de nevoie. 

Domnul nu are loc în lucrarea Lui pentru cei delăsători sau doritori 

de a-și satisface propriile plăceri. Bărbații aleși de El au fost acei 

câțiva care n-au îngăduit ca nevoile proprii să-i împiedice de la 

împlinirea datoriei.” –Patriarhi și Profeți, p. 549. 

 
5. Cum au descris Scripturile armata inamică? Ce a făcut 

Domnul pentru a-l încuraja pe servul Său? Judecătorii 7:12-14. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Ghedeon tremura la gândul bătăliei de a doua zi. Dar Domnul 

i-a vorbit în timpul nopții și i-a poruncit să se coboare cu servul său, 

Pura, în tabăra madianiților, spunându-i-se că va auzi acolo ceva 

care-i va fi spre îmbărbătare. S-a dus și, stând acolo în întuneric și 

liniște, a auzit cum un oștean îi povestea tovarășului său un vis... 

Ghedeon a recunoscut glasul lui Dumnezeu ce-i vorbea prin acești 

madianiți străini. Înapoindu-se la mica ceată de bărbați care era sub 

comanda lui, le-a zis: “Sculați-vă, căci Domnul a dat în mâinile 

voastre tabăra lui Madian.” –Patriarhi și Profeți, p. 550. 
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 Domnul folosește puțini, dar credincioși 

6. Ce a făcut Domnul pentru a provoca confuzie și panică în 

tabăra inamică? Ce i-a determinat pe madianiți să fugă fără ca 

oamenii lui Dumnezeu să se angajeze în luptă? Judecătorii 

7:19-22. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Prin sfat dumnezeiesc, i s-a dat un plan de atac pe care a pornit 

imediat să-l execute. Cei trei sute de bărbați trebuia să fie împărțiți în 

trei cete. Fiecărui bărbat i s-a dat câte o trâmbiță și câte un ulcior cu 

o făclie în el. Bărbații au fost dispuși în așa fel, încât se apropiau de 

madianiți din trei părți deosebite. La miezul nopții, când trâmbița lui 

Ghedeon a dat semnalul, cele trei cete au sunat și ele din trâmbițele 

lor și, spărgându-și ulcioarele și înălțând făcliile aprinse, s-au aruncat 

asupra inamicului cu înspăimântătorul strigăt de război: “Sabia 

Domnului și a lui Ghedeon!” 

Oastea somnoroasă a fost trezită deodată de groază. Din toate 

părțile se vedeau luminile făcliilor care ardeau. Din toate părțile se 

auzeau sunetul trâmbițelor și strigătele de război ale atacatorilor.  

Crezând că sunt în voia unei puteri copleșitoare, madianiții au fost 

loviți de panică. Cu strigăte sălbatice de groază fugeau ca să-și scape 

viața și, luându-i pe propriii tovarăși de arme drept vrăjmași, s-au 

omorât unii pe alții.” -Patriarhi și Profeți, pp. 550-553. 

 
7. Ce este posibil când poporul lui Dumnezeu se încrede deplin 

în înțelepciunea și în călăuzirea Sa? 1 Samuel 14:6. Zaharia 4:6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cei trei sute de bărbați aleși nu numai că aveau curaj și stăpânire 

de sine, dar erau și bărbați ai credinței. Ei nu se mânjiseră cu 

închinarea la idoli. Dumnezeu putea să-i călăuzească și prin ei să-l 

salveze pe Israel. Succesul nu depinde de număr. Dumnezeu poate să 

salveze atât printr-un număr mic, cât și printr-un număr mare. El este 

proslăvit nu atât de mult prin numărul, cât prin caracterul acelora 

care-I servesc.” -Patriarhi și Profeți, pp. 549, 550. 

 



[34] Lecțiunile Școlii de Sabat 

Pentru studiu suplimentar 

„Domnul ar putea să facă mult mai mult pentru poporul Său, dacă 

ar cultiva adevărata umilință; dar puțini sunt aceia cărora El le poate 

acorda o mare măsură de răspunderi și succes, fără să ajungă plini de 

încredere în ei înșiși și să uite cât sunt de dependenți față de 

Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care, la alegerea uneltelor 

Sale, Dumnezeu trebuie să-i treacă cu vederea pe aceia pe care lumea 

îi socotește mari, plini de talente și strălucitori. Prea adesea ei sunt 

plini de îngâmfare și încredere în sine. Ei se consideră destul de 

competenți ca să acționeze fără să ceară sfat de la Dumnezeu. 

„Simpla sunare din trâmbiță — partea oștirii lui Israel la Ierihon 

și partea micii cete a lui Ghedeon în jurul gloatelor madianiților — a 

ajuns să fie, prin puterea lui Dumnezeu, mijlocul prin care a fost 

înfrântă puterea vrăjmașilor Lui. Planul cel mai bine pus la punct pe 

care l-au inventat vreodată oamenii fără a cere sfat de la puterea și 

înțelepciunea lui Dumnezeu se va dovedi aducător de înfrângere, în 

timp ce metodele cele mai puțin promițătoare vor aduce succes, dacă 

sunt rânduite de Dumnezeu și sunt executate cu umilință și credință. 

Credința în Dumnezeu și ascultarea de voința Sa sunt pentru creștin 

tot atât de însemnate în luptele spirituale...” -Patriarhi și Profeți, pp. 

553, 554.  

 

* * * 
 

  



pentru Semestrul I, 2020 [35] 

7 

Sabatul din 15 februarie 2020 

PERICOL NEAȘTEPTAT 
 

„Un mare defect al caracterului lui Saul era dorința lui de a fi 

lăudat. Trăsătura aceasta avusese o influență stăpânitoare asupra 

gândirii și acțiunii lui; totul era caracterizat de această dorință după 

laudă și înălțare de sine. Măsura cu care măsura ce este drept și ce 

este nedrept era măsura nedemnă a entuziasmului aprobator al 

gloatelor. Nimeni nu se află în siguranță dacă trăiește pentru a fi 

plăcut oamenilor și nu caută mai întâi să fie plăcut lui Dumnezeu. Era 

ambiția lui Saul de a fi cel mai prețuit dintre toți oamenii și, când se 

cânta imnul acesta, în inima împăratului s-a aprins convingerea 

sigură că David câștigase inima poporului și că va domni în locul 

lui.” –Patriarhi și Profeți, p. 650. 
  

David îl ajută pe Saul la curtea regală. 

1. Ce a decis împăratul Saul după victoria Domnului prin David 

contra lui Goliat? Cum și-a îndeplinit tânărul sarcinile atribuite 

de împărat? 1 Samuel 18:1,2,5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Saul l-a reținut la sine pe David și nu l-a mai lăsat să se înapoieze 

la tatăl său... “David se ducea și izbutea oriunde-l trimitea Saul; a fost 

pus de Saul în fruntea oamenilor de război.” David era prevăzător și 

credincios și era lucru vădit că binecuvântarea lui Dumnezeu îl 

însoțea. Saul își dădea seama din când în când cât de incapabil este 

să conducă Israelul și a recunoscut că împărăția ar fi mai întărită dacă 

ar avea lângă sine pe cineva care primește îndrumări de la Dumnezeu. 

Saul spera, de asemenea, că legătura sa cu David va fi o protecție 

pentru sine însuși. Și, întrucât David era binecuvântat și apărat de 

Domnul, se putea ca prezența sa să fie ca un scut pentru Saul, dacă 

mergea cu el la război.” –Patriarhi și Profeți, p. 649. 
 

2. Ce cântau triumfător femeile din Israel? Ce efect au avut 

aceste cântece asupra împăratului? Cum și-a schimbat 

atitudinea față de David? 1 Samuel 18:6-9. 
………………………………………………………………………………………………  

 



[36] Lecțiunile Școlii de Sabat 

„Cu toate acestea, Saul nu a rămas mult timp prietenos cu David. 

Când se întorcea împreună cu David de la lupta cu filistenii, s-a 

întâmplat că “femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea 

împăratului Saul, cântând și jucând.” O grupă cânta: “Saul a bătut 

miile lui”, iar o altă parte a corului, conducând cântarea mai departe, 

răspundea: “Iar David zecile lui de mii”. Demonul geloziei s-a furișat 

în inima împăratului. El s-a mâniat pentru că, în cântecul femeilor 

israelite, David a fost pus mai presus de el. În loc să-și înăbușe acest 

sentiment de invidie, el și-a dovedit slăbiciunea de caracter, strigând: 

“Lui David îi dau zece mii, și mie îmi dau mii! Nu-i mai lipsește decât 

împărăția.”” –Patriarhi și Profeți, p. 650. 

 

Consecințele geloziei 

3. Până la ce punct a ajuns Saul în gelozia și ura lui neîntemeiată 

față de David? Cum a zădărnicit Dumnezeu planurile sale 

criminale? Ce spirit îl controla pe împărat? 1 Samuel 18:10-13. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Saul și-a deschis inima făcând loc duhului invidiei prin care 

sufletul lui a fost otrăvit. Împotriva învățăturilor pe care le primise de 

la profetul Samuel, și care arătau că Dumnezeu Își poate îndeplini 

voia fără ca cineva să-L poată împiedica, împăratul dovedi lămurit că 

nu avea o cunoaștere adevărată a planurilor sau puterii lui Dumnezeu. 

Cârmuitorul lui Israel și-a pus voința sa împotriva voinței Celui 

Infinit. În timp ce a condus împărăția lui Israel, Saul nu a învățat să 

se conducă pe sine însuși... Din aceste accese cădea într-o stare de 

descurajare și dispreț de sine însuși, iar mustrările de conștiință îi 

chinuiau sufletul.… 

„Dar, într-o zi, pe când tânărul cânta înaintea lui și instrumentul 

său revărsa melodii dulci pentru a însoți glasul care cânta laude lui 

Dumnezeu, Saul aruncă deodată sulița asupra cântărețului, cu intenția 

de a-i pune capăt vieții. Prin intervenția lui Dumnezeu, David a fost 

salvat și a fugit nevătămat de mânia împăratului furios.” -Patriarhi și 

Profeți, pp. 650, 651. 

 

4. Cum a atentat împăratul la viața lui David în repetate 

rânduri? Cum a zădărnicit Domnul atacurile satanice? 1 Samuel 

19:9-12. [Vezi Nota Finală 1,2] 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Pe măsură ce ura lui față de David creștea, Saul căuta tot mai 

mult un prilej să-l omoare; dar nici unul dintre aceste planuri ale sale 

împotriva unsului Domnului n-au izbutit. Saul s-a lăsat pradă duhului 

rău care-l stăpânea, în timp ce David se încredea în Acela care este 

puternic în sfat și în stare să elibereze. “Începutul înțelepciunii este 

frica de Domnul” (Proverbe 9:10) și rugăciunea lui David era 

totdeauna îndreptată la Dumnezeu ca să poată umbla desăvârșit 

înaintea Lui.” -Patriarhi și Profeți, pp. 650, 668,651. 

  

Protecția și Duhul lui Dumnezeu asupra lui David 

5. Prin ce altă metodă și-a protejat Domnul servul? 1 Samuel 

19:19-23. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Saul s-a hotărât să meargă el însuși acolo, căci nu mai izbutea 

să-și stăpânească sălbatica dușmănie. Era hotărât să nu mai aștepte o 

altă ocazie pentru a-l omorî pe David; intenționa ca, îndată ce va 

ajunge în apropierea lui, să-l omoare cu propria lui mână, oricare ar 

fi fost urmările. 

„Dar îngerul l-a întâmpinat pe cale, călăuzindu-l. Duhul lui 

Dumnezeu l-a luat sub stăpânirea Sa și, pe când își continua drumul, 

rostea rugăciuni către Dumnezeu, unite cu profetizări și cântări sfinte. 

El a profetizat despre venirea lui Mesia ca Mântuitor al omenirii. 

Sosind la locuința profetului, în Rama, și-a scos de pe el haina, care-i 

trăda funcția, și a rămas sub influența Duhului lui Dumnezeu toată 

ziua și toată noaptea, în fața lui Samuel și a ucenicilor lui. Oamenii 

s-au adunat pentru a vedea scena uimitoare și cele petrecute cu 

împăratul au fost povestite în toate locurile. Așa s-a întâmplat că, 

aproape de sfârșitul domniei lui, în Israel a apărut încă o dată 

proverbul că și Saul este între profeți.” -Patriarhi și Profeți, 653, 654. 

 

6. Ce experiență a permis Domnul să aibă Saul pentru a-l 

avertiza de calea sa greșită? Ce incident a arătat spiritul drept al 

lui David? Cum l-a binecuvântat Domnul? 1 Samuel 24:3-7. 
………………………………………………………………………………………………  

 



[38] Lecțiunile Școlii de Sabat 

 „David nu avea decât șase sute de oameni, în timp ce Saul îl 

urmărea cu o oaste de trei mii de oameni. Într-o peșteră singuratică, 

fiul lui Isai și oamenii lui așteptau călăuzire dumnezeiască pentru a 

ști ce au de făcut. În timp ce Saul înainta prin munți, s-a retras și a 

intrat singur chiar în peștera în care se ascunsese David cu oamenii 

lui. Văzând lucrul acesta, oamenii lui David stăruiau să-l omoare pe 

Saul. Împăratul era acum în puterea lor, iar ei considerau că 

Dumnezeu Însuși îl dăduse pe dușman în mâinile lor, pentru a-l 

omorî. David era ispitit să privească lucrurile din acest punct de 

vedere; dar glasul conștiinței s-a trezit în el și a zis: ‘Nu te atinge de 

unsul Domnului.’” –Patriarhi și Profeți, p. 661. 
 

7. Când a mai încercat Saul să-l omoare? Ce a demonstrat David 

de mai multe ori când împăratul era în puterea lui? 1 Samuel 

26:2, 5, 8-11. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"David nu manifestă spiritul unui om neconvertit. El arată că a 

avut o experiență cu Dumnezeu. El este binevoitor să fie corectat de 

Dumnezeu și se întoarce la El ca singurul și adevăratul său sprijin… 

Când Saul a căzut în mâinile lui în repetate rânduri, iar tovarășii săi 

voiau să îl omoare, David nu le-a permis, cu toate că viața îi era în 

pericol continuu și era urmărit ca o fiară de Saul.” -Spiritual Gifts, 

vol. 4a, pp. 90, 91. 

„Experiențele lui David sunt raportate pentru învățătura poporului 

lui Dumnezeu din aceste zile de pe urmă.” -(Signs of the Times, 

November 9, 1888) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, 

p. 1022. 
 

Cei drepți au evitat multe suferințe 

8. Ce spun Scripturile despre cei drepți care se încred în 

Domnul? Chiar dacă vor avea de suferit multe încercări, cum va 

fi sfârșitul? Psalmi 34:17-22. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În propria sa putere, omul nu poate face față acuzațiilor 

vrăjmașului. El stă înaintea lui Dumnezeu în haine mânjite de păcat, 

mărturisindu-și vinovăția. Dar Isus, Apărătorul nostru, prezintă o 
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rugăciune eficientă în favoarea tuturor acelora care, prin credință și 

pocăință, și-au predat Domnului viața spre a fi păzită. El le susține 

cauza și, prin argumentele puternice ale Calvarului, îl biruiește pe 

învinuitorul lor. Ascultarea Sa desăvârșită de Legea lui Dumnezeu 

l-a dat toată puterea în cer și pe pământ, și El cere de la Tatăl Său 

milă și împăcare pentru omul vinovat. El declară acuzatorului 

poporului Său: „Domnul să te mustre, Satano! Aceștia sunt 

răscumpărații sângelui Meu, tăciuni scoși din foc.” Iar celor care se 

încred în El cu credință, El le dă asigurarea: „Iată că îndepărtez de la 

tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare!” Zaharia 3:4.” –

Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 316. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„David, fără sfat de la Domnul, a tras concluzia că Saul își va 

îndeplini cu siguranță planurile ucigașe. Chiar și atunci când Saul îl 

urmărea și căuta să-l nimicească, Domnul intervenise pentru a-i 

asigura lui David împărăția. Dumnezeu Își duce la îndeplinire 

planurile Sale, dar pentru ochii oamenilor ele sunt învăluite în mister. 

Se poate ca oamenii să nu înțeleagă căile lui Dumnezeu și, privind 

numai la înfățișare, ei consideră necazurile și încercările pe care 

Dumnezeu le îngăduie drept lucruri care sunt împotriva lor și 

urmăresc nimicirea lor. La fel și David privea la cele văzute, și nu la 

făgăduințele lui Dumnezeu. Se îndoia că va mai ajunge vreodată la 

tron. Încercările îndelungate îi obosiseră credința și-i istoviseră 

răbdarea.” –Patriarhi și Profeți, p. 672. 
 

 

* * * 
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Sabatul din 22 februarie 2020 

PROVOCAREA ÎMPĂRATULUI 
 

„Și acum, ca în primele veacuri, prezentarea unui adevăr care 

mustră păcatele și rătăcirile timpului va trezi împotrivire: “Căci 

oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se 

vădească faptele.” Ioan 3:20. Când oamenii văd că nu-și pot menține 

poziția cu ajutorul Scripturilor, mulți se hotărăsc să o susțină cu orice 

risc și, cu un spirit de răutate, atacă motivele și caracterul acelora care 

apără un adevăr nepopular. Același procedeu a fost urmat în toate 

veacurile. Ilie a fost declarat ca fiind cel care îl nenorocește pe Israel, 

Ieremia a fost socotit trădător, Pavel, un profanator al templului. Din 

zilele acelea și până astăzi, aceia care au vrut să rămână credincioși 

adevărului au fost denunțați ca fiind răzvrătiți, eretici sau dezbinători. 

Mulțimile care sunt prea necredincioase pentru a primi cuvântul sigur 

al profeției vor primi, cu o credulitate indiscutabilă, o acuzație 

împotriva acelora care îndrăznesc să mustre păcatele zilei. Acest 

spirit se va dezvolta din ce în ce mai mult.” -Tragedia veacurilor, 

458,459. 
  

Împăratul Ahab și poporul au fost mustrați. 

1. Ce consemnează Scripturile despre acțiunile împăratului 

Ahab și ale națiunii Israel? Cât de departe a mers orbirea 

spirituală și apostazia împăratului? 1 Împărați 16:30-33. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cu doi ani înainte de moartea lui Asa, Ahab a început să 

domnească în împărăția lui Israel. De la început, domnia lui a fost 

caracterizată de o apostazie grozavă și nefirească. Tatăl lui, Omri, 

întemeietorul Samariei, a făcut “ce este rău înaintea Domnului, și a 

lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră înaintea lui.” 1 Regi 16:25… 

Nesatisfăcut de încurajarea formelor slujbelor religioase îndeplinite 

la Betel și Dan, el a condus cu îndrăzneală poporul în păgânismul cel 

mai josnic, înlocuind închinarea lui Iehova cu închinarea la Baal. 

A luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul 

Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui.” A ridicat 

un altar lui Baal în templul lui Baal, pe care l-a zidit la Samaria.’  
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„Ahab nu numai că a introdus închinarea lui Baal în capitală, dar 

sub conducerea Izabelei a înălțat altare păgânești pe multe “înălțimi” 

unde, la adăpostul crângurilor înconjurătoare, preoții împreună cu cei 

legați de această formă seducătoare de idolatrie își exercitau influența 

dezastruoasă, până când aproape tot Israelul mergea după 

Baal.” -Profeți și Regi, p. 114. 

 

2. Pe măsură ce se depărta tot mai mult de calea cea dreaptă, ce 

solie a trimis Domnul lui Ahab prin profetul Ilie? Cât timp a 

durat pedeapsa Domnului? 1 Regi 17:1. Iacov 5:17. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Printre munții din Ghilead, la est de Iordan, a locuit în zilele lui 

Ahab un om al credinței și rugăciunii a cărui slujire neînfricată a fost 

destinată să oprească răspândirea rapidă a apostaziei în Israel. 

Departe de orice oraș de renume și neocupând nici o poziție înaltă în 

viață, Ilie Tișbitul a intrat totuși în slujirea sa încrezător în scopul lui 

Dumnezeu de a-i pregăti o cale și de a-i da succes.  

„Lui Ilie i s-a încredințat misiunea de a-i transmite lui Ahab solia 

judecății cerului. Nu el a căutat să fie mesagerul Domnului; Cuvântul 

Domnului a venit la el. Gelos pentru onoarea cauzei lui Dumnezeu, 

el nu a ezitat să asculte instrucțiunile divine, cu toate că a asculta 

însemna curânda distrugere de mâna împăratului celui 

rău...” -Conflict and Courage, p. 205. 

 

Profetul solicită o întâlnire 

3. Ce solie i-a dat Domnul lui Ilie după ce foametea a afectat 

pământul? Cum a îndeplinit Ilie porunca Domnului? 1 Regi 

18:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În felul acesta s-a ajuns ca Dumnezeu să lovească acum pe 

poporul Său cu cea mai aspră dintre judecățile Sale. Profeția lui Ilie 

se împlinea în mod groaznic. Timp de trei ani, solul blestemului a 

fost căutat din cetate în cetate și din țară în țară. La cererea lui Ahab, 

mulți conducători își dăduseră cuvântul de onoare că prorocul cel 

ciudat nu se găsea în țara lor. Cu toate acestea, cercetarea a continuat, 
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deoarece Izabela și proorocii lui Baal îl urau pe Ilie cu o ură de moarte 

și n-au precupețit nici un efort ca să-l aducă sub puterea lor. Și totuși 

ploaia nu venea din cer.” -Profeți și Regi, p. 137. 

„De-a lungul anilor de secetă și foamete, Ilie s-a rugat cu 

sinceritate ca inima lui Israel să se întoarcă de la idolatrie la credință 

față de Dumnezeu. Profetul a așteptat cu răbdare în timp ce mâna 

Domnului apăsa cu putere pământul lovit... 

Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie 

în al treilea an: „Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau 

ploaie pe fața pământului.” (1 Împărați 18:1). -Conflict and Courage, 

p. 208. 
 

4. Cu ce cuvinte s-a întâlnit Ahab cu Ilie? Dar care a fost 

realitatea? Cine a fost responsabil pentru suferința lui Israel? 

1 Regi 18:17,18. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"Împăratul și Profetul stau față în față. Deși Ahab e plin de ură 

fără margini, totuși în prezența lui Ilie pare fără vlagă, fără putere. În 

primele sale cuvinte acuzatoare "Tu ești acela care nenorocești pe 

Israel?” își dezvăluie inconștient sentimentele cele mai profunde ale 

inimii sale. Ahab știa că la Cuvântul lui Dumnezeu au devenit 

cerurile ca arama, dar a căutat să arunce asupra profetului vina pentru 

judecățile grele asupra țării...." -Conflict and Courage, p. 208. 

"Atâta timp cât Dumnezeu are o biserică, El îi va avea pe cei care 

vor striga cu voce tare și nu vor da răgaz, care vor fi instrumentele 

Sale în a mustra egoismul și păcatul și nu se vor feri să declare 

avertizarea lui Dumnezeu, fie că oamenii o vor asculta sau 

respinge." -Spiritual Gifts, vol. 2, p. 284. 
  

Decizia de pe Muntele Carmel 

5. Ce solie a transmis Ilie oamenilor care s-au adunat pe Muntele 

Carmel? Care a fost răspunsul lor la întrebarea sa? 1 Împărați 

18:19-21. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Este tot așa de ușor să-ți faci un idol dintr-o idee sau un obiect 

care îți place, cum poți modela idoli din lemn sau piatră. Mii de 
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oameni au o concepție greșită despre Dumnezeu și atributele Sale. 

Într-adevăr, ei slujesc unui dumnezeu fals, tot așa cum făceau și 

slujitorii lui Baal. Ne închinăm noi adevăratului Dumnezeu, așa cum 

este El descoperit în Cuvântul Său, în Domnul Hristos, în natură sau 

adorăm vreun idol filozofic, așezat în locul Lui? Dumnezeu este 

Dumnezeul adevărului. Dreptatea și mila sunt atributele tronului Său. 

El este un Dumnezeu al dragostei, al milei și al unei împreune-simțiri 

pline de bunătate. În felul acesta, El este reprezentat în Fiul Său, 

Mântuitorul nostru. El este un Dumnezeu al răbdării și al îndelungii 

răbdări. Dacă astfel este Ființa pe care o adorăm și al cărei caracter 

căutăm să ni-l însușim, atunci ne închinăm adevăratului Dumnezeu 

și Îl adorăm.” –5T, pp. 173, 174. 

 

6. Ce minune s-a întâmplat după ce Ilie s-a rugat cu credință lui 

Dumnezeu? Ce au recunoscut oamenii în acel moment? Există 

vreo înregistrare cum că împăratul și-a recunoscut păcatele și a 

făcut o mărturisire similară? 1 Împărați 18:37-39. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Rugăciunea este respirația sufletului. Ea este secretul puterii 

spirituale. Nici un alt mijloc al harului nu o poate înlocui și nu poate 

păstra sănătatea sufletului. Rugăciunea aduce inima într-o legătură 

directă cu Izvorul vieții și întărește mușchii și încheieturile 

experienței religioase. Dacă neglijați rugăciunea sau vă rugați din 

când în când, după cum vi se pare convenabil, vă veți pierde legătura 

cu Dumnezeu. Însușirile spirituale își vor pierde vitalitatea, iar 

experiența religioasă va fi lipsită de sănătate și vigoare. 

Numai venind la altarul lui Dumnezeu ne putem aprinde 

sfeșnicele cu focul divin. Numai lumina divină este cea care va da pe 

față micimea și incompetența abilității omenești și ne va ajuta să 

avem concepții clare despre desăvârșirea și curăția lui Hristos. Numai 

când privim la Isus dorim să fim ca El, numai când vedem 

neprihănirea Sa flămânzim și însetăm după ea și numai când ne 

rugăm fierbinte, numai atunci Dumnezeu ne va împlini dorința 

sufletului.” -Slujitorii Evangheliei, pp. 254, 255. 

 

7. După ce focul a coborât din cer și a consumat jertfa și tot ce 

era în jurul ei, ce a dat Domnul poporului și împăratului? Cum 
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l-a întărit El pe Ilie să-l slujească pe împărat? Iacov 5:18. 

1 Împărați 18:44-46. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Importantele lecții ne sunt prezentate în experiența lui Ilie. Când 

pe Muntele Carmel el a înălțat rugăciunea pentru ploaie, credința sa 

a fost pusă la probă dar el a perseverat în a face cunoscut lui 

Dumnezeu cererea sa. De șase ori el s-a rugat stăruitor și totuși nu era 

nici un semn că va primi răspuns la cererea sa, dar cu o credință 

puternică el a înălțat cererea sa la tronul harului. Dacă el ar fi 

renunțat, descurajându-se la cea de a șase oară, el nu ar fi primit 

răspuns la rugăciunea sa.... Noi avem un Dumnezeu a cărui ureche 

nu este surdă la rugăciunile noastre; și dacă noi punem la încercare 

Cuvântul Său, El va onora credința noastră. El dorește ca noi să avem 

toate interesele noastre întrețesute cu interesele Sale și atunci El în 

mod sigur ne poate binecuvânta; căci atunci când binecuvântările vin 

asupra noastră noi nu vom lua atunci slava pentru noi, ci vom aduce 

toată lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu nu răspunde imediat la 

rugăciunile pe care I le adresăm; căci dacă El ar face lucrul acesta, 

atunci am putea considera că avem dreptul la toate binecuvântările și 

favorurile pe care El le revarsă asupra noastră.” - Fii și Fiice ale lui 

Dumnezeu, p. 206. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Oricât de curajos și plin de succes poate fi un om în îndeplinirea 

unei anumite lucrări, dacă el nu privește mereu la Dumnezeu atunci 

când împrejurările vin ca să încerce credința sa el își va pierde 

curajul. Chiar și după ce Dumnezeu i-a dat dovezi deosebite ale 

puterii Sale, după ce el a fost întărit ca să facă lucrarea lui Dumnezeu, 

el va suferi un eșec dacă nu se va încrede orbește în Cel 

Atotputernic.” -Fii și Fiice ale lui Dumnezeu, 206. 

„L-am întrebat pe înger de ce nu mai era credință și putere în 

Israel. El a spus: “Voi dați drumul prea curând la brațul Domnului. 

Stăruiți cu cererile voastre înaintea tronului și prindeți-vă bine, prin 

credință puternică. Făgăduințele sunt sigure. Credeți că primiți 

lucrurile pe care le cereți și le veți avea.' Atenția mi-a fost apoi atrasă 

asupra lui Ilie. Și el era supus acelorași greșeli ca și noi, și s-a rugat 

cu hotărâre. Credința lui a trecut cu bine încercarea. De șapte ori s-a 
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rugat înaintea Domnului și, în cele din urmă, norul s-a arătat. Am 

văzut că noi ne-am îndoit de făgăduințele sigure și L-am rănit pe 

Mântuitorul prin lipsa noastră de credință. Îngerul a spus: “Pune-ți 

armătura și mai presus de orice ia-ți scutul credinței; căci acela îți va 

apăra inima, viața însăși de săgețile de foc ale celor răi”.' Dacă 

vrăjmașul îi poate face pe cei disperați să-și ia ochii de la Isus, să 

privească la ei înșiși și să se ocupe de propria lor nevrednicie, în loc 

să se gândească la vrednicia lui Isus, la dragostea, meritele și marea 

Sa îndurare, el va da la o parte scutul credinței și își va atinge scopul; 

ei vor fi expuși, neapărați în fața ispitelor lui de foc. Cei slabi ar 

trebui, de aceea, să privească la Isus și să creadă în El; ei practică 

atunci credința.” - Experiențe și Viziuni, p. 73. 

 

* * * 

 
Vă rugăm să citiți raportul misionar din URUGUAY 

de la pagina 50. 
 

9. 

Sabatul din 29 februarie 2020 

UN PROFET DISPREȚUIT 
 

„Slujitorii neșovăielnici ai lui Dumnezeu de obicei au suferit 

persecuția cea mai amară din partea învățătorilor falși ai religiei. Dar 

profeții adevărați vor prefera întotdeauna reproșul și chiar moartea, 

mai degrabă decât să fie necredincioși față de Dumnezeu. Ochiul 

Celui Nemărginit este asupra uneltelor reproșului divin și ei poartă o 

răspundere grea. Dar Dumnezeu consideră răul făcut lor prin 

declarație falsă, minciună sau abuz ca și când ar fi făcute față de El 

Însuși, și vor fi pedepsite în consecință.” -4T, p. 167. 
  

O alianță aparent benefică 

1. Ce a propus Ahab, împăratul Israelului, împăratului lui Iuda? 

Ce a răspuns Iosafat? 1 Regi 22:1-4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Într-o împrejurare, Iosafat a vizitat pe împăratul lui Israel la 

Samaria. Vizitatorului regal de la Ierusalim i s-a arătat o cinste 
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deosebită, și înainte de încheierea vizitei sale a fost convins să se 

unească cu împăratul lui Israel pentru a lupta împotriva sirienilor. 

Ahab nădăjduia că unindu-și forțele cu acelea ale lui Iuda, putea 

câștiga Ramotul, una din vechile cetăți de scăpare care, susținea el, 

aparținea de drept izraeliților.” -Profeți și Regi, p. 195. 
 

2. Cu toate acestea, ce i-a cerut Iosafat lui Ahab să facă înainte 

de a merge înainte cu această idee? Care a fost răspunsul 

profeților falși? 1 Regi 22:5,6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cu toate că Iosafat, într-un moment de slăbiciune, a făgăduit 

pripit să se unească cu împăratul lui Israel în război împotriva 

sirienilor, totuși, judecata lui mai bună l-a făcut să caute voia lui 

Dumnezeu cu privire la acest angajament. “Apoi Iosafat a zis 

împăratului lui Israel: Întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului.” 

Împăratul lui Israel a strâns pe prooroci în număr de patru sute, și le-a 

zis: “Să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi 

văd de treabă?” Și ei au răspuns: “Suie-te și Dumnezeu o va da în 

mâinile împăratului.”” Versetele 4,5.” -Profeți și Regi, p. 195. 
 

Profeți adevărați contra celor falși 

3. Cât de mulțumit a fost credinciosul Iosafat de rezultatul 

întâlnirii cu profeții convocați de Ahab? Care a fost opinia lui 

Ahab despre adevăratul profet al Domnului? De ce el și alții au o 

asemenea părere despre un profet? 1 Regi 22:7, 8. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Nemulțumit, Iosafat a căutat să cunoască într-un mod mai sigur 

voia lui Dumnezeu. “Dar Iosafat a zis: ‘Nu mai este aici nici un 

proroc al Domnului prin care să-l putem întreba?’” Versetul 6. “Mai 

este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul”, a răspuns 

Ahab, “dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește 

decât rău: este Mica, fiul lui Imla.” 1 Împărați 22:8.” -Profeți și Regi, 

p. 195. 

"Fiecare om pe care Domnul îl cheamă ar trebui să nu se încreadă 

în sine, ci să aibă încredere deplină în Dumnezeu. Moise a mers 

înainte în numele lui "Eu sunt Cel ce sunt," fără vreo afișare 
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exterioară a măreției; totuși toiagul din mâna lui era un simbol al 

puterii divine a lui Iehova și Moise era instrumentul prin care 

Dumnezeu urma să elibereze pe Israel din robia tiraniei." -Review 

and Herald, April 2, 1895. 
 

4. Ce a profețit falsul profet Zedechia după ce și-a făcut niște 

coarne de fier? Ce au spus ceilalți profeți falși? Ce dovezi va 

căuta și găsi cel care vrea să-și urmeze propriile idei? 1 Împărați 

22:10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Aceia care iau o cale de răzvrătire împotriva Domnului pot 

totdeauna să găsească prooroci mincinoși care să-i îndreptățească în 

faptele lor și să-i flateze ducându-i astfel la nimicire. Cuvintele 

mincinoase fac adesea mulți prieteni, după cum este ilustrat în cazul 

acestor învățători mincinoși dintre israeliți. Acești așa numiți profeți, 

în pretinsul lor zel pentru Dumnezeu, au găsit mult mai mulți 

credincioși și aderenți decât profetul adevărat care făcea cunoscută 

solia simplă a Domnului.” -(Review and Herald, March 14, 1907) 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1158. 

„Dumnezeu a binecuvântat poporul Său păzitor al poruncilor Sale 

și toată opoziția și falsurile ce pot fi aduse împotriva lor nu vor face 

decât să întărească pe aceia care stau hotărâți în apărarea credinței 

care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. Dar dacă cei care 

mărturisesc a fi depozitarii adevărului lui Dumnezeu devin călcători 

ai acestei Legi, protecția Sa va fi retrasă ... Atunci, într-adevăr, nu 

vom fi în stare să stăm în fața vrăjmașilor noștri. Dar, dacă poporul 

Său rămâne despărțit de lume, ca o națiune care trăiește în 

neprihănire, atunci Dumnezeu va fi apărarea lor și nici o armă 

îndreptată împotriva lor nu va reuși să-i atingă.” -5T, p. 601. 
 

5. Ce i-a spus să facă solul care a fost trimis să-l cheme pe 

adevăratul profet? De ce? Ce a arătat răspunsul profetului? 

1 Regi 22:9,13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Citiți avertizările date din abundență în Cuvântul lui Dumnezeu 

cu privire la profeții falși care vor veni cu ereziile lor și, dacă va fi cu 
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putință, îi vor înșela chiar și pe cei aleși. Având în vedere avertizările 

acestea, de ce biserica nu face deosebire între ce este fals și ce este 

adevărat? Cei care au fost amăgiți în vreun fel trebuie să se umilească 

înaintea lui Dumnezeu și să se pocăiască sincer pentru faptul că au 

fost duși în rătăcire așa de ușor. Ei nu au făcut deosebire între vocea 

Păstorului adevărat și vocea unui străin. Astfel de oameni trebuie să 

revizuiască acest capitol al experienței lor.” Solii alese, vol2, pp. 393. 

„Noi avem în față un război - un conflict pe viață cu Satana și 

ispitele sale seducătoare. Dușmanul va folosi orice argument, orice 

decepție pentru a atrage un suflet; pentru a cuceri coroana vieții, 

trebuie să depunem eforturi stăruitoare, perseverente. Nu trebuie să 

lăsăm armele sau să părăsim câmpul de luptă până când nu am 

câștigat victoria și putem triumfa în Numele Răscumpărăto-

rului.” -My Life Today, p. 105. 

 

Refuzul de a prețui sfatul Domnului 

6. Ce a spus profetul că va fi rezultatul celor doi împărați în a 

merge la război împreună? Cât de mulțumit a fost Ahab de 

cuvintele profetului? Ce a arătat răspunsul său? 1 Regi 22:17,18. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cuvintele prorocului ar fi trebuit să fie îndestulătoare pentru a 

arăta împăraților că planul lor nu era aprobat de Cer, dar nici unul din 

împărați n-a fost dispus să ia seama la avertizare. Ahab își stabilise 

drumul și era hotărât să-l urmeze. Iosafat își dăduse cuvântul de 

onoare: “Vom merge la luptă cu tine” și, după ce făcuse o așa 

făgăduință, n-a vrut să-și retragă forțele. 2 Cronici 18:3. “Împăratul 

lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot din Galaad.” 

1 Regi 22:29.” -Profeți și Regi, p. 196. 

„Cu cât Scripturile sunt studiate mai atent, cu atât mai clar vom 

înțelege caracterul gândurilor și acțiunilor noastre. Dar mii pun 

Bibliile lor la o parte pentru același motiv pentru care Ahab ura pe 

Mica. Pentru că el profetiza numai rău împotriva păcătosului, ei 

pretind că găsesc obiecții și contradicții în Cuvântul lui Dumnezeu. 

În timp ce pretind că sunt deschiși față de conștiența vinovăției 

păcatului, ei îngăduie prejudecății să-i stăpânească și refuză să vadă 

adevărul pe care acest Cuvânt îl descoperă.” -(The Youth's Instructor, 

June 10,1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol.2, 1036. 
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7. Ce a spus Isus despre cei care resping sfatul profeților 

Domnului? Cine vorbea lui Ahab prin profetul Mica? Matei 

13:57. 2 Petru 01:20,21. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Dumnezeu a încredințat omului mărginit scrierea Cuvântului 

Său inspirat. Acest Cuvânt redactat sub forma Vechiului și Noului 

Testament este Cartea de călăuză pentru locuitorii lumii căzute, lăsat 

lor prin testament pentru ca studiind și ascultând de preceptele Sale 

niciunul să nu se rătăcească în drumul către cer... 

„Dumnezeu a hotărât ca Biblia să fie o Carte de învățături pentru 

întreaga omenire din copilărie, tinerețe și la maturitate pentru a fi 

studiată în toate timpurile. El a dat oamenilor Cuvântul Său ca o 

revelație a Sa. Acesta este mijlocul de comunicare dintre Dumnezeu 

și om.” - Credința prin care trăiesc, p. 10. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Mi-a fost arătat că păstorii mincinoși sunt beți, dar nu de vin; se 

clatină, dar nu din pricina băuturilor tari. Adevărul lui Dumnezeu este 

pecetluit pentru ei; nu-l pot citi... Am văzut că acești profeți sunt ca 

vulpile deșertului. Ei nu s-au suit înaintea spărturilor, n-au înălțat un 

zid pentru ca poporul lui Dumnezeu să poată rezista în bătălie în ziua 

Domnului. Când mintea unora devine agitată și încep să-i întrebe pe 

acești păstori mincinoși despre adevăr, ei abordează modul cel mai 

ușor și cel mai eficient pentru a-și atinge scopul și a liniști mintea 

celor ce-i întreabă, schimbându-și chiar și propria poziție pentru a 

reuși aceasta. Lumina a strălucit asupra multor păstori de felul acesta, 

dar ei nu au vrut să-l recunoască și și-au schimbat poziția de mai 

multe ori pentru a evita adevărul și a scăpa de concluziile la care 

trebuia să ajungă, dacă ar fi continuat de pe pozițiile de dinainte. 

Puterea adevărului le-a spulberat temelia, dar ei, în loc să cedeze în 

fața lui, au ridicat o altă platformă de care nu erau nici ei 

mulțumiți.” - Experiențe și Viziuni, p. 123. 
 

* * * 
 

Citiți raportul misionar din URUGUAY de la pagina 50.  
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RAPORTUL MISIONAR DIN URUGUAY 
A se citi în Sabatul din 29 februarie 2020 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  

Sabatul din 7 martie 2020 

 

„Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care 

nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie 

hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo 

este și inima voastră.” Luca 12:33,34. 

 

Salutări tuturor fraților cu pacea binecuvântată a Domnului Isus 

Hristos și cu marea dorință ca toate promisiunile cuvântului Său 

prețios să fie îndeplinite față de voi. 

Uruguay, oficial Republica Orientală a Uruguayului, este o țară 

sud-americană situată în partea de Est a conului sudic American. Se 

învecinează cu Brazilia la nord-est și Argentina la vest și sud-vest, în 

timp ce Oceanul Atlantic este la sud și la est. Țara acoperă 176,215 

kilometri pătrați, fiind a doua cea mai mică din America de Sud, după 

Surinam. Conform datelor ultimului recensământ (2011), populația 

Uruguayului este de 3.444.006 locuitori. Limba vorbită este spaniolă, 

în timp ce portugheza este, de asemenea, vorbită în unele regiuni de 

frontieră, împreună cu Portunol Riverense, un dialect portughez. 

Un studiu realizat în 2014 de către Latinobarometro Corporation 

evidențiază Uruguay ca țara cea mai seculară din America Latină, cu 

38% atei sau agnostici, comparativ cu 41% Catolici, 8% Protestanți 

și 13% religii metafizice Africane (Macumberos, Umbandas, 

Kimbandas și altele). 

Societatea Misionară Internațională a Bisericii Adventiste de Ziua 

a Șaptea, Mișcarea de Reformațiune și-a început misiunea în 

Uruguay în 1940 prin munca fratelui Carlos Kozel, care a ajutat la 

înființarea Câmpului pe data de 12 noiembrie 1943 în orașul Rosario, 

Colonia, la 130 km de capitală. La 3 mai 1989, sediul de mai sus a 

fost vândut și a fost cumpărată o proprietate în capitala Montevideo. 

Proprietatea are o dimensiune de aproximativ 500 de metri pătrați și 

este accesibilă de pe două străzi; casa misiunii are vedere spre Calle 

Comercio și găzduiește sediul Câmpului Uruguayan. O cameră mică 

servește de capelă pentru 30 de oameni. Suntem recunoscători lui 

Dumnezeu că aceasta a devenit prea mică din cauza creșterii 
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numărului de credincioși care participă la reuniuni. 

Lucrarea din Uruguay se extinde în ciuda multor suferințe. Există 

suflete care au nevoie să audă Cuvântul lui Dumnezeu și să cunoască 

despre adevăratul Dumnezeu. Avem multe proiecte pentru a avansa 

lucrarea Sa pentru că aceasta este cea mai mare nevoie a noastră, așa 

cum ne spune Pana inspirată: "Întemeierea de biserici și sanatorii este 

doar o manifestare în continuare a dragostei lui Dumnezeu, și în 

această lucrare, întregul popor lui Dumnezeu trebuie să-și facă partea. 

Domnul Hristos Și-a întemeiat biserica Sa de aici cu scopul expres 

de a arăta mai departe, prin membrii ei, harul lui Dumnezeu. 

Pretutindeni în lume, poporul Său trebuie să ridice monumente de 

aducere aminte a Sabatului Său — singurul semn între El și ei care îi 

sfințește. Astfel, ei trebuie să arate că ei sunt din nou credincioși și 

stau cu tărie de partea principiilor legii Sale.” -Counsels on Health, 

p. 223. 

În 1993, un proiect a fost început pentru a construi o biserică 

pentru 150 de persoane pe strada Guvernatorul Viana. Din păcate, nu 

am reușit să terminăm această clădire din cauza resurselor financiare 

limitate și a puținilor membri (53), deoarece costurile de construcție 

sunt foarte ridicate în această țară. Fundația este terminată, iar 

zidurile au fost ridicate la înălțimea de trei metri. Din păcate, 

deoarece clădirea nu a putut fi acoperită, fiind deschisă de mulți ani, 

s-a deteriorat foarte mult. Marea noastră dorință este să putem vedea 

o biserică gata, dedicată închinării bunului nostru Dumnezeu; ne 

întristează foarte mult faptul că, în ciuda a 26 de ani de construcție, 

nu este încă terminată. Ne este scris în Luca 14:30: „... a început să 

zidească și n-a putut isprăvi.” 

Fundația clădirii este puternică și poate susține un al doilea etaj, 

la care este planificat să fie locuințe pentru pastor, precum și sediul 

general, deoarece nu există alt loc disponibil pentru activitatea 

administrativă. 

Invităm poporul lui Dumnezeu să contribuie cu generozitate la 

finalizarea acestui proiect spre onoarea și slava lui Dumnezeu și 

pentru înaintarea cauzei Sale în Uruguay. El să vă răsplătească de o 

sută de ori mai mult! Vă mulțumim din toată inima. 

 

-Pablo Ruiz 

Președintele Câmpului Uruguay  
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru Uruguay 

Dați după cum ați primit din mâna lui Dumnezeu! 
 

 

10. 

Sabatul din 7 martie 2020 

CONSECINȚA NEASCULTĂRII 
 

„Solia dată omului să fie vestită în aceste ultime zile nu trebuie să 

fie amestecată cu opinii lumești. În aceste zile de pericol, nimic 

altceva decât ascultarea va feri omul de apostazie. Dumnezeu a dat 

omului o mare lumină și multe binecuvântări. Dar dacă această 

lumină și aceste binecuvântări nu sunt primite, ele nu sunt o siguranță 

împotriva apostaziei și nesupunerii. Când cei pe care Dumnezeu îi 

înalță în poziții de răspundere se îndepărtează de El spre 

înțelepciunea omenească, lumina lor devine întuneric, și ce întuneric! 

Capacitățile încredințate lor sunt o capcană pentru ei.... 

„Întotdeauna a existat și până la sfârșitul conflictului, întotdeauna 

va exista o îndepărtare de Dumnezeu. Păcatul are o legătură strânsă. 

Un act de nesupunere, dacă nu este regretat duce la altul. Cel care se 

dezvinovățește în păcat va fi dus pas cu pas în ispită, până ce va 

păcătui cu nerușinare.” -The Upward Look, p. 318. 

 

Provocări pentru servul lui Dumnezeu 

1. Cum l-a provocat Zedechia, profetul autoproclamat, pe 

profetul Mica? Ce a răspuns servul Domnului? 1 Regi 22:24,25. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Mulți vor sta la amvoanele noastre, purtând în mâini făclia unei 

profeții false, a cărei lumină este aprinsă din focul demonic al lui 

Satana. Dacă îndoiala și necredința sunt cultivate, slujitorii 

credincioși vor fi îndepărtați de oamenii pe care cred că îi cunosc atât 

de bine. “Dacă ai fi cunoscut și tu”, zice Domnul, “măcar în această 

zi, lucrurile, care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse 

de ochii tăi.”” - Mărturii pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei, p. 

409,410. 

„Noi vom fi nevoiți să ne confruntăm cu acești profeți mincinoși. 

Ei vor face efortul de a-i înșela pe mulți, determinându-i să primească 
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niște teorii false. Multe pasaje din Scriptură vor fi aplicate greșit, 

într-o asemenea modalitate, încât teoriile amăgitoare vor părea că 

sunt întemeiate pe cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu. Adevărul 

prețios va fi preluat și adaptat, ca să susțină și să confirme minciuna. 

Acești profeți mincinoși, care pretind că sunt învățați de Dumnezeu, 

vor lua pasajele frumoase din Scriptură, care au fost date pentru a 

înfrumuseța adevărul, și le vor folosi ca pe o mantie a neprihănirii 

pentru a acoperi teoriile false și periculoase. Chiar și unii dintre aceia 

pe care Dumnezeu i-a onorat în trecut se vor îndepărta de adevăr atât 

de mult, încât vor susține teoriile amăgitoare cu privire la multe părți 

din adevăr, inclusiv cu privire la subiectul Sanctuaru-

lui. - Evanghelizare, p. 360. 

 
2. Care a fost opinia împăratului Ahab despre profeția lui Mica? 

Ce poruncă a dat? 1 Regi 22:26,27. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cei care sunt credincioși Legii lui Dumnezeu nu vor găsi 

întotdeauna calea netezită. Dumnezeu nu a făgăduit poporului Său 

lipsa încercărilor, ci El a făgăduit ceva mult mai bun. El a spus: 

„...puterea ta să țină cât zilele tale!” „Harul Meu îți este de ajuns; căci 

puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” „Dumnezeul 

oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile 

noastre.” -Signs of the Times, March 3, 1890. 

„În toate veacurile, Satana i-a prigonit pe cei ai lui Dumnezeu. El 

i-a chinuit și i-a dus la moarte, dar în moarte ei au ajuns biruitori. Prin 

credința lor statornică, ei au descoperit pe Cineva mult mai puternic 

decât Satana. Satana putea să chinuiască și să ucidă trupul, dar nu se 

putea atinge de viața care era ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. El 

putea să-i arunce în închisori, dar nu putea să încătușeze spiritul. Ei 

puteau să privească dincolo de ceață și să vadă slava, zicând: “Eu 

socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie 

puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi.” 

“Căci întristările noastre ușoare de-o clipă lucrează pentru noi tot mai 

mult o greutate veșnică de slavă.”” Romani 8:18; 2 Corinteni 

4:17.” - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 30. 
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Adevărata profeție disprețuită 

3. Sigur de profeția pe care i-a spus-o împăratului din partea 

Domnului, ce a răspuns Mica? Ce demonstrează răspunsul său? 

1 Regi 22:28 prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Tot ce a precizat Dumnezeu în istoria profetică, spunând că se 

va împlini, s-a împlinit în trecut și tot ce urmează să vină se va împlini 

la vremea hotărâtă. Daniel, profetul lui Dumnezeu, își are locul lui. 

Ioan își are locul lui. În Apocalipsa, Leul din seminția lui Iuda a 

deschis profeția din cartea lui Dumnezeu pentru aceia care o 

cercetează și, astfel, Daniel a fost pus la locul său. El își vestește 

mărturia despre lucrurile pe care Domnul i le-a descoperit în viziunea 

cu privire la evenimentele mari și solemne, pe care noi trebuie să le 

cunoaștem, deoarece stăm chiar în pragul împlinirii lor. Solii alese, 

vol. 2, p. 109: 
 

4. Ce ne arată faptul că Ahab și-a continuat planul, s-a deghizat 

și a plecat pe câmpul de luptă? 1 Regi 22:29,30. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cuvintele prorocului ar fi trebuit să fie îndestulătoare pentru a 

arăta împăraților că planul lor nu era aprobat de Cer, dar nici unul din 

împărați n-a fost dispus să ia seama la avertizare. Ahab își stabilise 

drumul și era hotărât să-l urmeze. Iosafat își dăduse cuvântul de 

onoare: “Vom merge la luptă cu tine” și, după ce făcuse o așa 

făgăduință, n-a vrut să-și retragă forțele. 2 Cronici 18:3. “Împăratul 

lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot din Galaad.” 

1 Regi 22:29.” -Profeți și Regi, p. 196. 
  

Consecințele răsculării 

5. Ce risc și-a asumat Iosafat când a intrat pe câmpul de luptă 

împotriva Siriei? Ce promisiune a văzut împlinindu-se acest rege 

credincios al Iudeii? 1 Împărați 22:31-33. Psalmul 34:19,20. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Noi trebuie să ne concentrăm la iubirea, mila și bunătatea 

Dumnezeului nostru.. Faptul că noi ne îndoim și ne descurajăm nu 
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este un semn că Isus a încetat să ne iubească. Nenorocirea vine asupra 

noastră prin providența lui Dumnezeu pentru a ne da seama că Hristos 

este Ajutorul nostru, că în El este dragoste și mângâiere. Noi putem 

primi harul prin care putem birui și moșteni viața care se măsoară cu 

viața lui Dumnezeu. Trebuie să avem o astfel de experiență ca atunci 

când nenorocirea va veni asupra noastră să nu ne abatem de la 

credință..." -That I May Know Him, p. 278. 
 

6. Ce s-a întâmplat în timpul bătăliei? Ce s-a întâmplat cu Ahab, 

fapt care a confirmat profeția dată lui cu puțin timp înainte? Ce 

este inevitabil când cineva se împotrivește voii atotștiutoare a lui 

Dumnezeu? 1 Regi 22:31,34. Proverbe 6:27,28. Galateni 6:7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Este prea târziu pentru o lucrare superficială. Este timpul să te 

ridici și să strălucești pentru că slava lui Dumnezeu răsare peste tine! 

Este prea târziu pentru a te juca în mâinile inamicului. Plugul trebuie 

să meargă adânc; solul de toamnă trebuie să fie desțelenit. Inimile 

trebuie să ne fie zdrobite. Trebuie să ne dăm seama cât de ofensator 

este păcatul înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să ne păzim inima mai 

mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții!” -Review and 

Herald, March 12, 1889. 
 

7. Ce s-a întâmplat în această bătălie, punând capăt atitudinii lui 

Ahab de a ignora profeții lui Dumnezeu și de a avea încredere în 

profeții falși? Ce se întâmplă cu oricine crede o minciună? 

1 Împărați 22:35-38. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Ben-Hadad, regele Siriei, a învins armatele lui Israel în lupta 

care a dus la moartea lui Ahab.” -Profeți și Regi, p. 244. 

„În timpul luptei care a urmat, Ahab a fost atins de o săgeată și la 

apusul soarelui a murit: “La apusul soarelui s-a strigat în toată tabăra: 

‘Să plece fiecare în cetatea lui și să plece fiecare în țara lui’.” Versetul 

36. Astfel a fost împlinit cuvântul profetului.” -Profeți și Regi, p. 196. 
 

Exemplul lui Isus 

8. Contrar neascultării și egoismului lui Ahab, ce a făcut Isus, 

Fiul lui Dumnezeu? Urmând exemplul Său, care va fi dorința și 
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rugăciunea urmașilor credincioși ai lui Dumnezeu? Psalmul 40:8. 

Matei 26:42. Filipeni 2:8. Psalmul 143:10. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „El a coborât de pe tronul Său, și-a lăsat coroana și sceptru regal 

și și-a îmbrăcat dumnezeirea Sa cu firea omenească. El s-a smerit 

până la moarte, și încă moarte de cruce, pentru ca omul să poată fi 

înălțat până acolo încât să stea cu El Însuși pe tron. În El avem o jertfă 

completă, infinită, un Mântuitor puternic care îi poate mântui în chip 

desăvârșit pe toți cei care vin la Dumnezeu prin El. El vine cu 

dragoste să-L descopere pe Tatăl, să-l împace pe om cu Dumnezeu, 

să-l facă o creație nouă, înnoită după chipul Celui ce l-a creat.” – 

„Hristos S-a dat pe Sine din toată inima și cu bucurie pentru a 

împlini voia lui Dumnezeu. S-a făcut ascultător până la moarte și încă 

moarte de cruce. Să ni se pară greu să renunțăm la noi înșine? Să 

refuzăm să fim părtași la suferințele Lui?... Când ne gândim la tot ce 

a făcut El pentru noi, ar trebui ca inima să ni se umple de iubire.” 

Harul Uimitor al lui Dumnezeu, 160./Sfaturi despre Isprăvnicie, 302. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Din această bătălie dezastruoasă, Iosafat s-a reîntors la Ierusalim. 

Când se apropia de cetate, prorocul Iehu l-a întâmpinat cu mustrarea: 

“Cum de ai ajutat tu pe cel rău, și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? 

Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Dar tot se mai 

găsește ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii, și ți-ai pus 

inima să caute pe Dumnezeu.” 2 Cronici 19:2,3.” -Profeți și Regi, 196 

„Domnul știe totul cu privire la slujitorii Săi credincioși, care, 

pentru Numele Lui, zac în închisoare sau sunt izgoniți pe insule 

pustii. El îi mângâie prin prezența Sa. Când, din cauza adevărului, 

credinciosul se găsește la bara tribunalelor nedrepte, Hristos este 

lângă el. Toate ocările care cad asupra lui cad asupra lui Hristos. 

Hristos este condamnat din nou în persoana ucenicilor Săi. Când 

cineva este închis între zidurile închisorii, Hristos îi întărește inima 

prin iubirea Sa. Când cineva suferă moartea pentru Numele Lui, 

Hristos zice: “Eu sunt cel viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în 

vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților.” 

Apocalipsa 1:18. Viața care se jertfește pentru Mine este păstrată 

pentru slava veșnică.” –Hristos Lumina Lumii, p. 669. 
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Sabatul din 14 martie 2020 

CIRCUMSTANȚE IMPOSIBILE 
 

„Dumnezeu îi cheamă pe cei credincioși ai Săi, care cred în El să 

îi îmbărbăteze pe aceia care sunt necredincioși și fără nădejde. 

Întoarceți-vă la Domnul, voi, prizonieri ai nădejdii. Căutați putere la 

Dumnezeu, la Dumnezeul cel viu. Dați pe față credință umilă, 

neclintită în puterea și în dispoziția Sa de a ne mântui. Când prin 

credință primim puterea Sa, El va schimba în mod minunat 

perspectivele cele mai deznădăjduite, cele mai descurajatoare. El va 

face aceasta spre slava Numelui Său.” Profeți și Regi, p. 260. 
  

O profeție aparent de necrezut 

1. Cu ce probleme grave s-au confruntat locuitorii din Samaria 

când Sirienii au asediat orașul (în jurul anului 844 î.Hr.)? Ce a 

profețit Elisei când foametea a afectat întreaga cetate și 

cantitatea mică de alimente care a rămas era vândută la prețuri 

exorbitante? 2 Regi 6:24,25; 7:1,2 . 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Pentru o vreme după această întâmplare, Israel a fost liber de 

atacurile sirienilor. Dar mai târziu, sub conducerea energică a unui 

împărat hotărât, Hazael, oștile asiriene au înconjurat Samaria și au 

asediat-o. Niciodată mai înainte nu fusese Israel dus într-o așa mare 

strâmtorare ca în timpul acestui asediu. Păcatele părinților erau cu 

adevărat pedepsite în copii și în copiii copiilor lor. Grozăviile unei 

foamete prelungite îl conduceau pe împăratul lui Israel la măsuri 

disperate, când Elisei a prezis eliberarea pentru a doua zi.” -Profeți și 

Regi, p. 258. 
 

2. Ce s-au hotărât patru leproși din cauza foamei? Ce surpriză 

i-a întâmpinat în tabăra siriană? 2 Regi 7:3-7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

"Când se lumina spre a doua zi, "Domnul făcuse să se audă, în 

tabăra Sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari 

oștiri" și ei, cuprinși de frică, "s-au sculat și au luat-o la fugă" în 
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revărsatul zorilor, "lăsându-și corturile, caii și măgarii, tabăra așa 

cum era," cu mari rezerve de hrană "și au fugit ca să-și scape viața." 

Ei nu s-au oprit decât după ce au trecut Iordanul. 

„În noaptea fugii, patru leproși de la poarta cetății, ajunși la 

disperare din pricina foamei, și-au propus să viziteze tabăra siriană și 

să se lase la mila asediatorilor, nădăjduind prin aceasta să le trezească 

simpatia și să obțină hrană. Cât de uimiți au fost când, intrând în 

tabără, "n-au găsit pe nimeni.” -Profeți și Regi, p. 258. 
 

Vești bune - profeția s-a împlinit! 

3. Ce au găsit? Ce știau ei că trebuiau să facă cu aceste vești 

minunate? 2 Regi 7:8-10. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Nefiind nimeni să-i atace sau să-i oprească, "au pătruns într-un 

cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine, și s-au 

dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au 

luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi, și-au 

zis unul altuia: ‘Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. 

Dacă vom tăcea ... Îndată s-au întors în cetate cu vești pline de 

bucurie.” -Profeți și Regi, 258, 259. 

„Adesea, lucrările lui Dumnezeu cu poporul Său par să fie de 

neînțeles. Căile Lui nu sunt căile noastre și gândurile Lui nu sunt 

gândurile noastre. De multe ori, modul Iui Dumnezeu de a lucra este 

atât de contrar planurilor și așteptărilor noastre, încât suntem derutați 

și uimiți. Noi nu înțelegem influența naturii noastre pervertite și, în 

timp ce ne satisfacem propriile dorințe, urmând înclinațiile firii 

noastre, ne flatăm cu gândul că împlinim voia lui Dumnezeu. De 

aceea trebuie să cercetăm Scripturile și să ne rugăm mult, pentru ca 

Domnul să ne dea înțelepciune, în acord cu făgăduința lui 

Dumnezeu.” - Mărturii pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei, p. 

503. 

 

4. Cui au fost aduse veștile despre plecarea Sirienilor? Era el 

deplin convins că Sirienii au abandonat tabăra? 2 Împărați 

7:11-13. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „Neliniștea aceasta continuă le secătuiește puterea de viață. 

Domnul dorește ca ei să lase la o parte acest jug al robiei. Îi invită să 

primească jugul Său. El zice: “Jugul Meu este bun și sarcina Mea este 

ușoară.” El îi învață să caute mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și 

neprihănirea Sa și făgăduința Lui este că vor primi pe deasupra toate 

lucrurile de care au nevoie în viața aceasta. Frământarea este oarbă și 

nu poate să deosebească viitorul; dar Isus vede sfârșitul de la început. 

În orice greutate, El are o cale pregătită pentru a aduce ușurare. Tatăl 

nostru ceresc are o mie de căi pe care ne poate veni în ajutor și despre 

care nu știm nimic. Aceia care se călăuzesc după principiul că slujirea 

și cinstirea lui Dumnezeu trebuie să fie ținta supremă vor constata că 

necazurile pier și că înaintea lor se deschide o cărare netedă.” –

Hristos Lumina Lumii, p. 330. 
 

5. Ce a poruncit să se facă pentru a fi sigur că tabăra goală nu 

era o capcană? Cu ce confirmare uimitoare s-au întors 

cercetașii? 2 Regi 7:14,15. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dumnezeu îl așezase pe poporul Său în Canaan, ca un scut 

puternic, pentru a opri fluxul stricăciunii morale să inunde lumea. 

Dacă Israel I-ar fi rămas credincios, Dumnezeu intenționa ca acest 

popor să continue să meargă din biruință în biruință. El voia să dea 

în mâna lor neamuri mai mari și mai puternice decât canaaniții. 

Făgăduința suna astfel: “Căci, dacă veți păzi toate aceste porunci pe 

care vi le dau și dacă le veți împlini, dacă veți iubi pe Domnul, 

Dumnezeul vostru, veți umbla în toate căile Lui și vă veți alipi de El, 

Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veți 

face stăpâni peste toate aceste neamuri care sunt mai mari și mai 

puternice decât voi. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului 

vostru va fi al vostru; hotarul vostru se va întinde din pustie până la 

Liban și de la râul Eufrat până la marea de apus. Nimeni nu va putea 

să stea împotriva voastră. Domnul, Dumnezeul vostru va răspândi, 

cum v-am spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care veți 

merge.” Deuteronomul 11:22-25.” –Patriarhi și Profeți, p. 544. 
 

6. Ce au primit oamenii din abundență? Ce solie a lui Elisei s-a 

împlinit cu exactitate? 2 Regi 07:16. 
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"Prada a fost uriașă; atât de bogate au fost rezervele încât în ziua 

aceea "s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două 

măsuri de orz cu un siclu", așa cum spusese Elisei cu o zi mai înainte. 

Încă o dată Numele Domnului a fost înălțat înaintea păgânilor "după 

cuvântul Domnului", prin prorocul Său în Israel. 2 Regi 

7:5-16.” -Profeți și Regi, p. 259. 

  

Rezultatele necredinței 

7. Ce s-a întâmplat cu călărețul care s-a îndoit și a batjocorit 

profeția lui Elisei? Cum a avertizat Isus îndoiala și găsirea de 

defecte în promisiunile Domnului? 2 Împărați 7:18-20. Ioan 

20:29. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"În felul acesta, omul lui Dumnezeu [Elisei] a continuat să lucreze 

din an în an, stând aproape de popor în slujire credincioasă, iar în 

timp de criză stând alături de împărați ca sfetnic înțelept. Anii lungi 

de rătăcire în idolatrie din partea conducătorilor și a poporului și-au 

făcut lucrarea lor groaznică, umbra întunecată a apostaziei încă se 

vedea pretutindeni, dar ici și colo erau și aceia care refuzaseră cu 

statornicie să-și plece genunchiul înaintea lui Baal. În timp ce Elisei 

își continua lucrarea de reformă, mulți se întorceau de la păgânism și 

învățau să se bucure în slujirea Dumnezeului cel adevărat. Prorocul 

era înviorat de aceste minuni ale harului divin și era inspirat de o mare 

dorință să ajungă la toți aceia cu inima sinceră. Oriunde se găsea, el 

se străduia să fie un învățător al dreptății.” -Profeți și Regi, p. 259. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Din punct de vedere omenesc, perspectivele renașterii spirituale 

a națiunii erau tot atât de fără speranță cum apar și astăzi înaintea 

slujitorilor lui Dumnezeu care lucrează în locurile întunecate ale 

pământului. Dar biserica lui Hristos este reprezentanta lui Dumnezeu 

pentru vestirea adevărului; ea este împuternicită de El să facă o 

lucrare specială; și dacă este credincioasă lui Dumnezeu, ascultătoare 

de poruncile Lui, în ea va locui desăvârșirea puterii divine. Dacă va 

fi devotată îndatoririlor ei, nu există putere care să i se împotrivească. 

Forțele vrăjmașului nu vor fi în stare s-o biruie, așa cum pleava nu 

este în stare să reziste furtunii.  
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Înaintea bisericii sunt zorii unei zile strălucite, glorioase, dacă va 

îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos, renunțând la tot ce este 

lumesc.” -Profeți și Regi, pp. 259, 260. 
 

 

* * * 
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Sabatul din 21 martie 2020 

ELIBERAREA IERUSALIMULUI DIN ASEDIU 
 

„Nimic altceva nu inspiră credința atât de repede ca exercitarea 

credinței. Împăratul lui Iuda se pregătise pentru furtuna ce venea; iar 

acum, încrezător că proorocia împotriva asirienilor avea să se 

împlinească și-a întărit sufletul în Domnul. "Poporul a avut încredere 

în cuvintele lui Ezechia." 2 Cronici 32:8. Ce importanță avea dacă 

armatele asiriene, înviorate după cucerirea celor mai mari națiuni ale 

pământului și învingătoare asupra Samariei și Israelului își vor 

îndrepta forțele împotriva lui Iuda? Ce importanță avea dacă ei se 

îngâmfau prin cuvintele: "După cum mâna mea a pus stăpânire pe 

împărățiile idolilor, unde erau mai multe icoane decât la Ierusalim și 

în Samaria, cum am făcut Samariei și idolilor ei, nu voi face și 

Ierusalimului și icoanelor lui?"' Isaia 10:10, 11. Iuda nu avea nimic 

de ce să se teamă, căci tăria lor era în Iehova.” -Profeți și Regi, pp. 

351, 352. 

  

Provocarea asiriană 

1. Ce mesaj intimidant a strigat căpitanul armatei asiriene 

înaintea Ierusalimului? În afară de regele Ezechia, împotriva cui 

au fost îndreptate aceste cuvinte arogante și disprețuitoare? 

2 Împărați 18:28-31. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Încurajați de succesele lor, ninivenii lepădaseră de multă vreme 

solia lui Iona și deveniseră sfidători în împotrivirea lor față de 

planurile cerului. La câțiva ani după căderea Samariei, armatele 

victorioase au apărut din nou în Palestina, de data aceasta 

îndreptându-și forțele împotriva cetăților întărite ale lui Iuda, cu un 
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oarecare succes; dar s-au retras pentru o vreme din cauza greutăților 

care s-au ridicat în alte părți ale împărăției lor. Numai peste câțiva 

ani, spre încheierea domniei lui Ezechia, urma să se demonstreze 

înaintea popoarelor lumii dacă zeii păgânilor vor învinge până la 

urmă… 

Încrezători în biruință, conducătorii și-au împărțit forțele în două 

armate: una urma să întâlnească armata egipteană către miazăzi, iar 

cealaltă avea să asedieze Ierusalimul.” -Profeți și Regi, pp. 339, 352. 

 

2. Ce a pretins că ar fi de folos poporului lui Iuda în timp ce 

încerca să-i intimideze să accepte că puterea asiriană era 

superioară celei a lui Dumnezeu? 2 Împărați 18:32-35. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Amenințarea lăudăroasă era însoțită de solia: “Să nu te înșele 

Dumnezeul tău, în care te încrezi, zicând: ‘Ierusalimul nu va fi dat în 

mâinile împăratului Asiriei.’ Iată, ai auzit ce au făcut împărații Asiriei 

tuturor țărilor și cum le-au nimicit; și tu, să fii izbăvit? Dumnezeul 

neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei, au izbăvit ei pe Gozan, 

Haran, Rețef și pe fiii lui Eden din Telasar? Unde este împăratul 

Hamatului, împăratul Arpadului și împăratul cetății Sevarfaimului, 

Henei și Ivei?” 2 Împărați 19:10-13.” -Profeți și Regi, p. 355. 

 

Sfatul și ajutorul cerut de la Dumnezeu 

3. În loc să reacționeze în același spirit ca asirianul îngâmfat, la 

cine a făcut apel din toată inima împăratul Ezechia? 2 Regi 

19:1-4. 2 Cronici 32:20. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Un sol a fost trimis la Isaia să-l informeze cu privire la 

rezultatele întâlnirii. Ziua aceasta “este o zi de necaz, de pedeapsă și 

de ocară” a fost cuvântul pe care regele i l-a trimis. “Poate că 

Domnul, Dumnezeul tău, a auzit toate cuvintele lui Rabșache, pe care 

l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe 

Dumnezeul cel viu, și poate că Domnul, Dumnezeul tău îl va pedepsi 

pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru 

ceilalți care au mai rămas.” Versetele 3,4. 
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"Singura nădejde a lui Iuda era acum în Dumnezeu. Orice ajutor 

posibil din armatele Egiptului fusese tăiat și nici o altă națiune nu era 

aproape să-i întindă o mână prietenoasă.". -Profeți și Regi, 354, 352. 

 

4. În circumstanțe care ar face chiar și pe cel mai puternic 

conducător să dispere, ce i-a spus Domnul lui Isaia? 2 Regi 

19:5-7. Ieremia 33:3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Dumnezeu a răspuns la rugăciunile slujitorilor Săi. Lui Isaia i-a 

fost dată solia pe care s-o transmită lui Ezechia...” -Profeți și Regi, p. 

354. 

"Putem fi testați și încercați pentru că Dumnezeu consideră 

potrivit să ne pună sub disciplina care ne este esențială înainte de a fi 

apți pentru binecuvântarea pe care o implorăm. Nu trebuie să ne 

descurajăm, să facem loc îndoielii și să credem că rugăciunile noastre 

nu sunt ascultate. Ar trebui să ne încredem mai mult pe Hristos și să 

lăsăm cazul nostru ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor în felul 

Său. Dumnezeu nu a făgăduit că va pogorî harul Său prin metodele 

pe care le-am rânduit noi. Dumnezeu este prea înțelept să greșească 

și prea atent la binele nostru pentru a ne permite să alegem pentru noi 

înșine.” -The Upward Look, p. 109. 

 

5. Ce încercare finală au făcut asirienii pentru a încerca să 

slăbească curajul lui Ezechia și a sfătuitorilor săi? 2 Împărați 

19:10-13. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„După ce s-au despărțit de căpeteniile lui Iuda, reprezentanții 

Asiriei au luat legătura direct cu împăratul lor, care era cu o parte a 

armatei care controla drumul dinspre Egipt. Când a auzit răspunsul, 

Sanherib a scris o scrisoare batjocoritoare pentru Domnul, 

Dumnezeul lui Israel, vorbind astfel împotriva lui: “După cum 

dumnezeii neamurilor celorlalte țări n-au putut să izbăvească pe 

poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va 

izbăvi pe poporul Său din mâna mea.” 2 Cronici 32:17.” -Profeți și 

Regi, pp. 354, 355. 
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6. La cine s-a întors Ezechia cu ardoare și încredere deplină? Ce 

pot învăța astăzi oamenii lui Dumnezeu din această experiență? 

2 Împărați 19:14-17,19. 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Când împăratul lui Iuda a primit scrisoarea batjocoritoare, a 

luat-o la templu, "a întins-o înaintea Domnului" și s-a rugat cu o 

credință puternică pentru ajutor din cer, ca popoarele pământului să 

știe că Dumnezeul evreilor încă trăiește și domnește. Versetul 14. Era 

în joc onoarea lui Iehova; numai El putea aduce eliberarea.” -Profeți 

și Regi, pp. 355, 356. 

 

Promisiunea Domnului și înfrângerea asiriană. 

7. Ce reasigurare a mai oferit Domnul poporului Său năpăstuit 

prin profetul Isaia? 2 Împărați 19:31-34. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Rugăciunile lui Ezechia în favoarea lui Iuda, a onoarei 

Conducătorului lor suprem erau în armonie cu planul lui Dumnezeu... 

Domnul avea să-și arate favoarea îndeosebi atunci când în vreme de 

război sau de înfrângere de către o oștire, căpeteniile lui Israel aveau 

să intre în casa de rugăciune și trebuia să se roage pentru izbăvire. 1 

Regi 8:33,34. 

„Ezechia n-a fost lăsat fără nădejde. Isaia a trimis la el să i se 

spună: “Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Am auzit 

rugăciunea pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul 

Asiriei. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui: 

‘Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește și râde de tine; fata 

Ierusalimului dă din cap după tine.’” -Profeți și Regi, p. 359. 

 

8. Care a fost rezultatul acestei încercări extreme? Mai devreme 

sau mai târziu, care va fi sfârșitul celor care îl amenință pe 

Dumnezeu și poporul Său? Ce lecție găsim în această experiență 

pentru urmașii credincioși ai lui Dumnezeu? 2 Împărați 

19:35-37. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Chiar în noaptea aceea a venit izbăvirea... “Toți vitejii, 
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domnitorii și căpeteniile” din tabăra împăratului Asiriei au fost uciși. 

2 Cronici 32:21. 

„Veștile cu privire la această judecată cumplită asupra oștirii care 

fusese trimisă să cucerească Ierusalimul au ajuns repede la Sanherib 

care păzea încă drumul dinspre Egipt către Iuda. Cuprins de frică, 

împăratul asirian s-a grăbit să plece și "s-a întors rușinat în țara lui." 

Versetul 21. Dar nu avea să mai domnească multă vreme. Potrivit cu 

proorocia care fusese rostită cu privire la sfârșitul lui neașteptat, el a 

fost asasinat de cei din casa lui "și în locul său a domnit fiul său Esar 

Hadon." Isaia 37:38.” 

"Dumnezeul evreilor biruise pe asirianul cel mândru. Onoarea lui 

Iehova fusese apărată în ochii popoarelor înconjurătoare. În Ierusalim 

inimile oamenilor erau pline de o bucurie sfântă. Rugăciunile lor 

stăruitoare pentru izbăvire fuseseră împletite cu mărturisirea 

păcatului și cu multe lacrimi. În nevoia lor cea mare se încrezuseră 

cu totul în puterea lui Dumnezeu de a salva și El nu-i părăsise. Acum, 

curțile templului răsunau de cântecele solemne, de laudă.” -Profeți și 

Regi, pp. 361, 362. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Iuda avea să fie de repetate ori invadat de oștile asiriene, iar 

Ierusalimul urma să sufere un asediu care ar fi avut drept consecință 

căderea, dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în mod miraculos. 

Primejdii grave amenințau deja pacea împărăției din sud. Ocrotirea 

divină se retrăgea, și forțele asiriene erau gata să se răspândească în 

țara lui Iuda. 

Dar primejdiile din afară, oricât de copleșitoare păreau, nu erau 

atât de serioase cum erau primejdiile dinăuntru. Perversitatea 

poporului Său era cea care a dus slujitorului Domnului cea mai mare 

amărăciune și cea mai profundă descurajare. Prin apostazia și 

răzvrătirea lor, aceia care ar fi trebuit să stea ca purtători de lumină 

printre popoare atrăgeau judecățile lui Dumnezeu. Multe din păcatele 

care grăbeau distrugerea rapidă a împărăției din nord, și care fuseseră 

mustrate nu demult în termeni categorici de către Osea și Amos, 

distrugeau cu repeziciune împărăția lui Iuda.” -Profeți și Regi, pp. 

305,306. 

* * * 

  



[66] Lecțiunile Școlii de Sabat 

13 

Sabatul din 28 martie 2020 

ISAIA ÎL AVERTIZEAZĂ PE EZECHIA 
 

„Cei cu care ne întovărășim în fiecare zi au nevoie de ajutorul 

nostru, de călăuzirea noastră. S-ar putea ca ei să fie într-o așa stare de 

spirit încât un cuvânt rostit la vreme va fi ca un cui bine bătut. Mâine, 

unele dintre sufletele acestea pot fi acolo unde să nu le mai putem 

influența niciodată. Care este influența noastră asupra acestor 

tovarăși de călătorie? 

Fiecare zi din viața noastră este încărcată de răspunderi care 

trebuie să le purtăm. În fiecare zi cuvintele și faptele noastre fac o 

impresie asupra acelora cu care ne întovărășim. Cât de mare nevoie 

este să punem strajă buzelor noastre și să ne păzim cu atenție pașii! 

O acțiune nechibzuită, un pas imprudent, și valurile furioase ale unei 

ispite puternice pot arunca un suflet pe calea căderii. Nu mai putem 

aduna gândurile pe care le-am sădit în mințile oamenilor. Dacă ele au 

fost rele, am pus în mișcare un lanț de împrejurări, un val al răului, 

pe care nu-l mai putem opri.” -Profeți și Regi, p. 348. 
 

1. Cine a devenit conducător în Iuda în anul 721 î.Hr.? Ce spune 

Sfânta Scriptură despre domnia lui? 2 Regi 18:1,3-5,7. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Ezechia a venit la tron hotărât să facă tot ce-i stă în putere pentru 

a salva pe Iuda de soarta de care avusese parte împărăția din nord. 

Soliile prorocilor nu ofereau nici o încurajare pentru jumătățile de 

măsură. Numai prin cea mai hotărâtă reformă puteau fi evitate 

judecățile amenințătoare. 

„În situații de criză Ezechia s-a dovedit a fi un bărbat al ocaziei. 

Abia a venit la tron că a și început să plănuiască și să aducă la 

îndeplinire. Mai întâi și-a îndreptat atenția spre restaurarea slujbelor 

templului, atâta vreme neglijate; și în această lucrare a solicitat 

colaborarea unei grupe de preoți și leviți care rămăseseră credincioși 

chemării lor sfinte. Încrezător în sprijinul lor loial a vorbit cu ei 

deschis cu privire la dorința lui de a institui reforme imediate și larg 

cuprinzătoare. “Părinții noștri au păcătuit”, a mărturisit el, “au făcut 

ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeului nostru. L-au părăsit, 
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și-au abătut privirile de la cortul Domnului, și i-au întors spatele. Am 

de gând dar să fac legământ cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru 

ca mânia Lui aprinsă să se abată de la noi.” 2 Cronici 

29:6,10.” -Profeți și Regi, pp. 331, 332. 

 

Boala regelui și rugăciunea sa arzătoare 

2. La apogeul activității sale în beneficiul lui Iuda, ce s-a 

întâmplat cu Ezechia? Cum a reacționat? Isaia 38:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În culmea domniei lui prospere, împăratul Ezechia a fost 

deodată lovit de o boală fatală. “Bolnav pe moarte,” cazul lui era 

dincolo de puterea omului de a veni în ajutor. Ultimele nădejdi păreau 

pierdute când prorocul Isaia i s-a arătat cu solia: “Așa vorbește 

Domnul: ‘Pune-ți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi.’” 

Isaia 38:1. 

„Perspectiva părea foarte întunecată, dar împăratul se putea ruga 

încă Aceluia care până acum fusese “ajutor și sprijin... un ajutor care 

nu lipsește niciodată în nevoi.” Psalmul 46:1.” -Profeți și Regi, 340. 
 

3. Cum a răspuns Domnul la rugămintea sa prin profetul Isaia? 

Isaia 38:4, 5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Acela ale cărui bunătăți “nu s-au sfârșit” a auzit rugăciunea 

slujitorului Său. Plângerile lui Ieremia 3:22. „Isaia, care ieșise, 

n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a 

vorbit astfel: ‘Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului 

Meu: Așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: Ți-am 

auzit rugăciunea, și ți-am văzut lacrimile. Iată că te vei face sănătos; 

a treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga cincisprezece 

ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine și cetatea aceasta, din mâna 

împăratului Asiriei: Și voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea, și 

din pricina robului Meu David.’ 2 Regi 20:4-6. 

„Prorocul s-a întors cu bucurie, având cuvinte de asigurare și 

nădejde. Îndrumându-l să pună o turtă de smochine pe partea 

bolnavă, Isaia i-a dat împăratului solia milei și grijii protectoarea a 

lui Dumnezeu.” -Profeți și Regi, pp. 341, 342. 
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Mândria umană 

4. Ca urmare a vindecării miraculoase a împăratului și a 

semnului dat de Domnul, cine i-a făcut o vizită lui Ezechia? Ce 

le-a arătat acestor vizitatori străini? Isaia 39:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Împăratul lor (al Babilonului), Merodac-Baladan,... a trimis soli 

la Ezechia să-l felicite pentru vindecare și să afle, dacă era posibil, 

mai multe despre Dumnezeul care era în stare să facă o așa mare 

minune. 

Vizita acestor soli de la împăratul din țara îndepărtată îi dădea lui 

Ezechia ocazia să-L înalțe pe Dumnezeul cel viu. Cât de ușor i-ar fi 

fost să vorbească despre Dumnezeu ca susținător al tuturor lucrurilor 

create, prin a Cărui favoare îi fusese cruțată viața tocmai când toate 

nădejdile se spulberaseră! Ce transformări uimitoare ar fi avut loc 

dacă acești căutători după adevăr de pe câmpiile Caldeii ar fi fost 

conduși să recunoască autoritatea supremă a Dumnezeului celui viu! 

Dar mândria și vanitatea au pus stăpânire pe inima lui Ezechia și 

în înălțare de sine a lăsat deschise înaintea ochilor lacomi comorile 

cu care Dumnezeu îmbogățise pe poporul Său.” -Profeți și Regi, pp. 

344, 345. 
 

5. După plecarea străinilor, ce l-a întrebat profetul Isaia pe 

împărat? Ce spun Scripturile despre motivul și rezultatele acestei 

experiențe? Isaia 39:3, 4. 2 Cronici 32:31,25. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Vizita trimișilor la Ezechia a fost punerea la probă a 

recunoștinței și devoțiunii lui… Dacă Ezechia ar fi folosit ocazia dată 

lui ca să dea mărturie despre puterea, bunătatea și mila Dumnezeului 

lui Israel, raportul trimișilor ar fi fost o lumină care pătrunde 

întunericul. Dar el s-a înălțat mai presus de Domnul oștirilor. El “n-a 

răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat inima.” 

Versetul 25.” -Profeți și Regi, p. 346. 
 

Semințele dezastrului pentru viitor 

6. Ce a profețit că se va întâmpla ca urmare a lăcomiei stârnite 

în inimile și mințile vizitatorilor păgâni din cauza greșelii lui 



pentru Semestrul I, 2020 [69] 

Ezechia de a nu-l slăvi pe Dumnezeu? Isaia 39:5-7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cât de dezastruoase aveau să fie consecințele! Lui Isaia i s-a 

descoperit că solii care se întorceau duceau cu ei un raport cu privire 

la bogățiile pe care le văzuseră, și că împăratul Babilonului și sfetnicii 

lui aveau să plănuiască să-și îmbogățească propria lor țară cu 

comorile Ierusalimului. Ezechia păcătuise grav. “Mânia Domnului a 

venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim.” Versetul 25.” -Profeți și 

Regi, p. 346. 
 

7. Cum a primit Ezechia această solie? Chiar dacă Dumnezeu a 

întârziat împlinirea profeției, ce s-a întâmplat cu Iuda? Ce au 

trebuit să învețe oamenii prin încercări dure și cum se aplică 

această experiență Bisericii lui Dumnezeu acum? Isaia 39:8. 

2 Cronici 32:26. 2 Regi 24:11, 13; 25:13-15. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Plin de remușcări, “Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună 

cu locuitorii Ierusalimului și mânia n-a venit peste ei în timpul vieții 

lui Ezechia”. 2 Cronici 32:26. Dar sămânța rea fusese semănată și, în 

timp, avea să răsară și să aducă un seceriș de pustiire și vai. În anii 

care i-au rămas, împăratul lui Iuda avea să aibă multă propășire din 

cauza efortului lui neabătut de a răscumpăra trecutul și a aduce 

onoare Numelui lui Dumnezeu pe care-L slujise; cu toate acestea, 

credința avea să-i fie aspru încercată și avea să învețe că numai 

punându-și toată încrederea în Iehova putea nădăjdui să biruiască 

puterile întunericului, care complotau la ruinarea lui și la distrugerea 

definitivă a poporului său.” -Profeți și Regi, p. 347. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Istoria eșecului lui Ezechia de a se arăta credincios însărcinării 

cu ocazia vizitei solilor cuprinde o lecție importantă pentru toți. Cu 

mult mai mult decât o facem, trebuie să vorbim despre capitolele 

prețioase din experiența noastră, despre mila și bunătatea lui 

Dumnezeu, despre adâncimile inegalabile ale dragostei 

Mântuitorului. Când mintea și inima sunt umplute cu dragostea lui 

Dumnezeu, nu va fi greu să împărtășim și altora ceea ce se cuprinde 
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în viața spirituală. Gânduri înalte, aspirații nobile, o înțelegere mai 

clară a adevărului, planuri neegoiste, dorințe după evlavie și sfințenie 

își vor găsi expresia în cuvinte care dau pe față ce fel de comoară 

adăpostește inima… 

„Pe de altă parte, dacă prin exemplul nostru îi ajutăm pe alții în 

dezvoltarea principiilor bune, le dăm puterea să facă binele. La rândul 

lor, ei exercită aceeași influență bună asupra altora. În felul acesta, 

sute și mii sunt ajutați prin influenta noastră de care nu ne putem da 

seama. Adevăratul urmaș al lui Hristos întărește hotărârile cele bune 

ale tuturor acelora cu care vine în legătură. În fața unei lumi 

necredincioase și orbitoare de păcat, el dă pe față puterea harului lui 

Dumnezeu și desăvârșirea caracterului Său.” Profeți și Regi, 347,348. 
 

* * * 
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Sabatul din 4 aprilie 2020 

ÎMPOTRIVIRE DIN PARTEA COMPATRIOȚILOR 
 

„Timp de patruzeci de ani, Ieremia avea să stea înaintea poporului 

ca martor pentru adevăr și neprihănire. Într-o vreme de apostazie fără 

precedent, trebuia să exemplifice în viața și caracterul lui închinarea 

față de singurul Dumnezeu adevărat. În timpul asediilor grozave ale 

Ierusalimului, el urma să fie purtătorul de cuvânt al lui Iehova. Urma 

să prevadă căderea lui David și distrugerea frumosului templu clădit 

de Solomon. Și când avea să fie întemnițat din cauza mărturiilor lui 

neînfricate, avea încă să vorbească lămurit împotriva păcatului din 

locurile înalte. Disprețuit, urât, lepădat de oameni, în cele din urmă 

avea să fie martor al împlinirii literale a propriilor lui proorocii 

privitoare la iminenta nenorocire și să împărtășească durerea și vaiul 

care aveau să urmeze distrugerii cetății blestemate.” -Profeți și Regi, 

p. 408. 
  

Împotrivirea contra profetului Domnului și a soliei 

1. De unde era profetul Ieremia? Ce profesie avea? Ieremia 

1:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
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 „Printre aceia care nădăjduiseră într-o înviorare spirituală de 

durata, ca urmare a reformei lui Iosia, era și Ieremia, chemat de 

Dumnezeu la slujirea profetică pe când era încă tânăr, în al 

treisprezecelea an al domniei lui Iosia. Membru al preoției levitice, 

Ieremia fusese educat din copilărie pentru o slujire sfântă. În anii 

aceia fericiți de pregătire, își dădea seama în mică măsură că fusese 

rânduit de la naștere să fie “un proroc al neamurilor” și când a venit 

chemarea divină, a fost copleșit de simțământul nevredniciei: “Ah, 

Doamne, Dumnezeule, strigă el, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci 

sunt un copil.” Ieremia 1:5,6.” -Profeți și Regi, p. 407. 

 

2. Ce i-a dezvăluit Domnul? Cât de extinse erau comploturile 

oamenilor de rând și influenți împotriva lui? Cum răspund robii 

credincioși ai lui Dumnezeu la astfel de rele? Ieremia 11:18,19. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Duhul de împotrivire față de mustrare, care a dus la prigonirea 

și întemnițarea lui Ieremia, există și astăzi. Mulți refuză să ia seama 

la avertizările repetate, preferând să-i asculte pe învățătorii falși, care 

le lingușesc vanitatea și trec cu vederea faptele lor rele. În ziua 

încercării unii ca aceștia nu vor avea un adăpost sigur, nici un ajutor 

din cer. Slujitorii aleși ai lui Dumnezeu să întâmpine cu curaj și 

răbdare încercările și suferințele care vin asupra lor prin mustrare, 

neglijare și prezentare greșită. Să continue să se achite cu credincioșie 

de lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat s-o facă, amintindu-și mereu 

că proorocii din vechime și Mântuitorul lumii împreună cu apostolii 

Săi au suferit ocară și persecuție din pricina Cuvântului.” -Profeți și 

Regi, p. 437. 

 
3. Cât de mult l-au disprețuit concetățenii săi pe Ieremia și 

misiunea lui? Ce i-au poruncit să nu facă, sub amenințarea 

morții? Ieremia 11:21. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Orașele și satele alcătuiesc o parte din via aceasta. Acestea 

trebuie să fie lucrate. Satana va încerca să stea în cale și să-i 

descurajeze pe lucrători așa încât să-i împiedice să prezinte solia de 



[72] Lecțiunile Școlii de Sabat 

lumină și avertizare, atât în locurile mai înalte, cât și în cele mai 

izolate... 

Dumnezeu intenționează ca prețiosul Său cuvânt, cu soliile Sale 

de avertizare și încurajare, să ajungă la aceia care sunt în întuneric și 

nu cunosc credința noastră. Ea trebuie să fie dată tuturor și va fi 

pentru ei de mărturie, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta. Să nu 

considerați că răspunderea de a-i convinge și de a-i converti pe 

ascultători zace asupra voastră. Numai puterea lui Dumnezeu poate 

să înduplece inima oamenilor. Voi trebuie să țineți sus cuvântul vieții, 

ca toți să aibă prilejul să primească adevărul dacă vor. Dacă se abat 

de la adevărul de obârșie cerească, aceasta va fi spre osândirea lor. 

„Noi nu trebuie să ascundem adevărul prin ungherele pământului. 

El trebuie să fie făcut cunoscut; trebuie să strălucească în orașele 

noastre cele mari.” –7T, pp. 34, 35. 

  

Răzvrătire încăpățânată și consecințele ei 

4. Ce urma să se întâmple cu oamenii din cauza răutății lor 

deosebite și a refuzului de a se pocăi și de a căuta dreptatea lui 

Dumnezeu? Cât de răspândit este acest rău, chiar și în poporul 

lui Dumnezeu? Ieremia 11:22,23. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Unii au sacrificat principiile atât de mult timp, încât nu mai pot 

să facă deosebirea între ce este sfânt și ce este profan. Aceia care 

refuză să ia aminte la învățătura Domnului vor merge tot mai jos pe 

calea ruinei. Ziua încercării și necazului ne stă chiar în față. Fiecare 

om să-și arate adevărata față. Alegeți ascultarea sau rebeliunea? 

Arătați-vă adevărata față înaintea oamenilor și înaintea îngerilor! 

Suntem în siguranță numai atunci când suntem devotați adevărului. 

Atunci lumea știe unde vom fi găsiți în ziua cercării și a 

necazului.” - 8T, p. 96. 

„Când am văzut lucrul îngrozitor că poporul lui Dumnezeu era 

asemenea lumii, fără nici o deosebire, cu excepția numelui, între cei 

ce pretindeau a fi ucenici ai blândului și smeritului Isus și cei 

necredincioși, sufletul meu a simțit un chin profund. Am văzut că 

Isus a fost rănit și expus unei rușini deschise. Îngerul a spus că a văzut 

cu mâhnire că pretinsul popor al lui Dumnezeu iubește lumea, se face 

părtaș la spiritul ei și urmează moda ei: “Despărțiți-vă, despărțiți-vă! 
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pentru ca partea voastră să nu fie afară din cetate, împreună cu 

fățarnicii și cu necredincioșii. Menirea ta îți va cauza un mare chin, 

dar pedeapsa ta va fi mai mare pentru că ai cunoscut voia Lui, dar nu 

ai făcut-o.” – 1T, p. 133. 

 

5. Din cauza acestei gândiri perverse, ce l-a întrebat profetul pe 

Dumnezeu? Ce i-a sfătuit Psalmistul pe cei drepți cu privire la 

aceste lucruri și de ce? Ieremia 12:1,2. Psalmi 37:7-11. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „’Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui.’ 2 Petru 3:9. 

El nu-i uită și nici nu-i neglijează pe copiii Săi; dar îngăduie celor 

nelegiuiți să descopere adevăratul lor caracter, pentru ca nici unul din 

aceia care doresc să facă voia Sa să nu fie amăgit cu privire la ei. Tot 

mai mult, cei neprihăniți sunt puși în cuptorul necazurilor, ca și ei să 

fie curățiți; ca exemplul lor să-i convingă și pe alții de realitatea 

credinței și evlaviei lor și ca drumul lor neabătut să-i condamne pe 

cei răi și necredincioși. 

Dumnezeu le îngăduie celor nelegiuiți să progreseze și să-și 

descopere vrăjmășia împotriva Lui, pentru ca atunci când vor umple 

măsura nelegiuirii lor, toți să vadă dreptatea și mila Sa în distrugerea 

lor deplină. Ziua răzbunării Sale este aproape când toți aceia care au 

călcat Legea Sa și au persecutat pe poporul Său vor primi o răsplată 

dreaptă a faptelor lor; când orice faptă de cruzime sau nedreptate față 

de credincioșii lui Dumnezeu va fi pedepsită ca și când ar fi fost 

făcută față de Hristos Însuși.” - Tragedia veacurilor, p. 48. 

  

Cea mai grea persecuție și împotrivirea fraților săi 

6. Când cineva ajunge să creadă că răul prezent nu poate fi mai 

rău, ce ne descoperă Ieremia și apostolul Pavel? Ce experiență 

vor avea la sfârșit cei neprihăniți? Ieremia 12:5. Evrei 12:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „Domnul îi disciplinează pe lucrătorii Săi, pentru ca ei să poată 

fi pregătiți să ocupe locurile pe care li le-a desemnat. El dorește să-i 

facă în stare să îndeplinească o slujire mai bună. Cei care doresc să 

fie conducători au nevoie de sfințirea supunerii. Dumnezeu aduce o 
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schimbare în viața lor. Poate că le cere să aducă la îndeplinire 

îndatoriri pe care ei nu le-ar alege. Dar, dacă sunt dispuși să se lase 

călăuziți de El, Dumnezeu le va da har și putere pentru a îndeplini 

aceste îndatoriri într-un spirit de supunere. În felul acesta, ei sunt 

calificați să ocupe locurile în care aptitudinile lor disciplinate îi vor 

face să fie deosebit de folositori. 

Pe unii, Dumnezeu îi educă ducându-i la dezamăgire și la 

nereușite aparente... Adesea, oamenii se roagă și plâng datorită 

încurcăturilor și obstacolelor cu care se confruntă. Dar, dacă își vor 

păstra încrederea cu fermitate, de la început până la sfârșit, 

Dumnezeu va înlătura obstacolele din calea lor. În timp ce luptă 

împotriva unor dificultăți aparent de neînvins, succesul va veni însoțit 

de cea mai mare bucurie.” –Slujitorii Ev., p. 269. 

 

7. Cât de severă a fost persecuția împotriva profetului? Cine a 

trecut prin aceeași experiență amară din partea membrilor 

familiei și conaționalilor Săi? Ce trebuie să învățăm toți? Ieremia 

12:6. Luca 4:24. Marcu 6:4. Ioan 7:4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"Chiar și oamenii de rând, care au fost uimiți de minunile Sale și 

fermecați de cuvintele Sale înțelepte și-au bătut joc de originea Sa. 

Vecinii Săi din orașul natal au refuzat Să-l accepte ca Mesia și Să-l 

asculte ca profet al lui Dumnezeu. Proprii Săi frați nu credeau în El 

ca Fiul lui Dumnezeu. Ei erau nerăbdători pentru că viața Lui nu era 

plină de pompă și onoare lumească. Chiar proprii Lui ucenici aleși, 

în ciuda marelui respect pentru El, a încrederii în divinitatea Sa și [a 

credinței] că El era mult-așteptatul Mesia, L-au mustrat pentru că nu 

Le-a îndeplinit așteptările și nu a înființat o împărăție temporală 

pentru a-i înălța într-o funcție de onoare." -Manuscript Releases, vol. 

8, p. 242. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Unii pot atinge cel mai înalt standard de spiritualitate doar 

printr-o schimbare a ordinii obișnuite a lucrurilor. Dacă, în 

providența Sa, Dumnezeu vede că schimbările sunt esențiale 

pentru succesul în formarea caracterului, El tulbură curentul 
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liniștit al vieții. Dumnezeu vede că un lucrător are nevoie de o 

legătură mai apropiată cu El, iar pentru aceasta, El îl desparte 

de prieteni și de cunoștințe.” -Slujitorii Evangheliei, 269, 270. 
„După cum Iosif a fost vândut păgânilor de către propriii săi frați, 

la fel și Hristos a fot vândut în mâinile celor mai înverșunați vrăjmași 

ai Săi de către unul dintre ucenicii Săi. Lui Iosif i-au fost aduse 

acuzații neadevărate și a fost aruncat în temniță datorită virtuții sale; 

tot așa și Hristos a fost disprețuit și respins pentru că viața Lui 

neprihănită și plină de lepădare de sine a fost o mustrare pentru păcat. 

Cu toate că nu se făcea vinovat de nici un rău, el a fost condamnat pe 

temeiul unor mărturii mincinoase. Iar răbdarea și blândețea lui Iosif, 

date pe față în timp de nedreptate și opresiune, bucuria lui de a ierta 

și nobila bunăvoință față de comportarea nenaturală a fraților săi 

reprezintă răbdarea Mântuitorului, care nu S-a plâns în fața răutății și 

necuviinței oamenilor răi, și iertarea Sa, acordată nu numai ucigașilor 

Săi, ci tuturor acelora care vin la El, mărturisindu-și păcatele și 

căutând iertare.” –Patriarhi și Profeți, p. 239. 

 

 

* * * 
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15 

Sabatul din 11 aprilie 2020 

IEREMIA SE CONFRUNTĂ CU ANANIA 
 

„Având în vedere lucrarea acestor prooroci mincinoși, Ieremia a 

fost îndrumat de Domnul să scrie scrisori căpeteniilor, bătrânilor, 

preoților, profeților și poporului care fuseseră duși captivi la Babilon, 

îndemnându-i să nu se lase înșelați a crede că eliberarea lor este 

aproape, ci să se supună în liniște, să-și exercite vocațiile lor și să-și 

dureze cămine pașnice în mijlocul biruitorilor lor. Domnul le-a spus 

să nu lase pe așa numiții prooroci sau ghicitori să-i înșele cu așteptări 

înșelătoare. Prin servul Său Ieremia, El i-a asigurat că după robia de 

70 de ani ei urmau să fie eliberați și să se reîntoarcă la Ierusalim. 

Dumnezeu urma să ia aminte la rugăciunile lor și să le arate favoarea 

Lui, când ei aveau să se întoarcă la El cu toată inima lor. (Ier. 

29:14).” -(Review and Herald, March 14, 1907) Seventh-day 

Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1158. 

 

Un profet fals și o solie falsă. 

1. Cine s-a adresat profetului Ieremia în fața preoților și 

oamenilor în jurul anului 594 î.Hr.? Ieremia 28:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 „În fruntea acelora care și-au îngăduit să ia în râs sfatul Domnului 

era Hanania, unul dintre proorocii mincinoși, împotriva cărora 

poporul fusese avertizat. Socotind că va câștiga favoarea împăratului 

și curții împărătești, el și-a ridicat glasul de protest, pretinzând că 

Dumnezeu îi dăduse cuvinte de încurajare pentru iudei.” -Profeți și 

Regi, pp. 444, 445. 

 

2. Ce a declarat în Numele Domnului? Cu cât zel a pretins că 

profețiile lui sunt de la Dumnezeu? Cum a motivat? Ieremia 

28:2-4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Uimirea consiliului națiunilor aflat în ședință n-a cunoscut 

margini când Ieremia, purtând jugul robiei pe gâtul lui, le-a făcut 

cunoscut voia lui Dumnezeu. Dar Hanania, unul dintre profeții cei 
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falși, împotriva căruia Dumnezeu a avertizat pe poporul Său prin 

Ieremia, și-a ridicat glasul în opoziție față de profeția rostită. Dorind 

să câștige favoarea împăratului și a curții sale, el a afirmat că 

Dumnezeu i-a dat cuvinte de încurajare pentru iudei. El a spus: “Peste 

doi ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei 

Domnului, pe care le-a luat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din 

locul acesta și le-a dus la Babilon. Și voi aduce înapoi în locul acesta, 

zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda și pe toți 

prinșii de război ai lui Iuda, care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma 

jugul împăratului Babilonului.” -4T, p. 170. 
 

Ieremia se opune cu curaj profetului fals 

3. Profetul Ieremia ar fi fost mulțumit dacă solia falsului profet 

ar fost adevărată, dar ce fapte ale poporului o făceau imposibilă? 

Ieremia 28:5,6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Ieremia, în prezența tuturor preoților și a întregului popor, a spus 

că aceasta era cea mai arzătoare dorință a inimii lui ca Dumnezeu să 

favorizeze astfel pe poporul său, încât vasele Casei Domnului să 

poată fi restituite, iar robii, aduși înapoi din Babilon; dar aceasta se 

putea face numai cu condiția ca poporul să se pocăiască și să se 

întoarcă de la calea lor cea rea la ascultarea de Legea lui Dumnezeu. 

Ieremia își iubea țara și dorea cu înfocare ca pustiirea prezisă să poată 

fi abătută prin umilința poporului, însă el știa că dorința era zadarnică. 

El spera că pedeapsa lui Israel avea să fie cât se poate de ușoară, de 

aceea i-a rugat stăruitor să se supună împăratului Babilonului pentru 

timpul specificat de Domnul.” -4T, p. 170. 
 

4. Prin urmare, ce a spus hotărât? Ce confirmă dacă o profeție 

este întotdeauna adevărată sau nu? Ieremia 28:7-9. 

Deuteronomul 18:22. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „El i-a rugat să asculte cuvintele rostite de el. A citit profețiile lui 

Osea, Habacuc, Țefania și alții, ale căror solii de mustrare și 

avertizare erau ca ale lui. El s-a referit la evenimente care s-au 

întâmplat în istoria lor ca împlinire a profețiilor de pedepsire pentru 
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păcate nepocăite. Uneori, ca și în acest caz, s-au ridicat oameni 

împotriva soliei lui Dumnezeu și au prezis pace și prosperitate spre a 

liniști temerile poporului și spre a câștiga favoarea celor din locuri 

înalte. Dar în fiecare caz din trecut, judecata lui Dumnezeu s-a abătut 

asupra lui Israel așa cum a fost arătat de profeții cei adevărați. El a 

spus: “Dar, dacă un proroc prorocește pacea, numai după împlinirea 

celor ce prorocește, se va cunoaște că este cu adevărat trimis de 

Domnul.” Dacă Israel alege să riște, evenimentele viitoare aveau să 

hotărască în mod efectiv care era profetul cel fals.” –4T, pp. 170, 171. 
 

5. Ignorând răspunsul clar, bazat pe principii, al lui Ieremia ce 

a făcut Hanania? Ieremia 28:10,11. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Dar Hanania s-a înfuriat, a luat jugul de pe grumazul lui Ieremia 

și l-a sfărâmat. “Și Hanania a zis în fața întregului popor: ‘Așa 

vorbește Domnul: Așa voi sfărâma peste doi ani de pe grumazul 

tuturor neamurilor jugul lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului!’ 

Prorocul Ieremia a plecat.” El și-a făcut lucrarea; a avertizat poporul 

despre primejdia în care se afla; a arătat singura cale pe care puteau 

să redobândească favoarea lui Dumnezeu. Dar, cu toate că singura lui 

vină era că a prezentat fidel solia lui Dumnezeu unui popor 

necredincios, ei și-au bătut joc de cuvintele lui, și bărbații din poziție 

de răspundere l-au acuzat și au încercat să incite poporul să-l 

condamne la moarte.” -4T, p. 171. 
  

Ieremia stăruie în transmiterea mesajului lui Dumnezeu. 

6. Cum a dezmințit Ieremia cuvintele și acțiunile falsului profet? 

Ce anume ar fi împiedicat poporul să ajungă sub jugul 

babilonienilor? Ieremia 28:12-14. Isaia 55:6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Dumnezeu a spus că poporul Său avea să fie salvat, că jugul pe 

care-l va pune asupra lor va fi ușor, dacă ei se supun planului Său fără 

să se plângă. Robia era reprezentată printr-un jug de lemn, care era 

ușor de purtat; dar împotrivirea avea să fie întâmpinată cu o severitate 

corespunzătoare, reprezentată prin jugul de fier. Dumnezeu a 

intenționat să țină în frâu pe împăratul Babilonului, ca să nu aibă loc 
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pierderi de vieți și asuprire dureroasă; dar, prin disprețuirea 

avertizării și a poruncilor Lui, ei au adus asupra lor severitatea totală 

a robiei... Dacă ar fi avut un simțământ corect al neascultării lor, ei ar 

fi recunoscut justețea căii Domnului și autoritatea profetului Său. 

Dumnezeu a insistat pe lângă ei să se pocăiască, astfel ca El să-i poată 

cruța de umilire și ca poporul numit cu Numele Lui să nu devină 

tributari ai unei națiuni păgâne; dar ei și-au bătut joc de sfatul Lui și 

au mers după profeții falși.” -4T, p. 172. 
 

7. Ce a profețit Ieremia că i se va întâmpla lui Hanania pentru 

că a insistat să amăgească oamenii cu minciuni? Cât de repede 

s-a întâmplat aceasta? Ce lecție importantă trebuie să învețe 

oamenii lui Dumnezeu? Ieremia 28:15-17. 2 Samuel 20:20, ultima 

parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Acest profet fals a întărit necredința poporului în Ieremia și solia 

lui. El s-a declarat pe nedrept a fi trimisul Domnului și a suferit 

moartea ca urmare a păcatului lui înfricoșător. În luna a cincea, 

Ieremia a profetizat moartea lui Hanania, și în luna a șaptea, moartea 

lui a dovedit că acele cuvinte ale profetului au fost adevărate.” –

4T, pp. 171, 172. 

„La sfârșitul timpului, se vor ridica oameni care vor crea confuzie 

și răzvrătire în mijlocul acelora care mărturisesc că țin Legea lui 

Dumnezeu. Dar tot atât de sigur cum judecata divină s-a abătut asupra 

profeților mincinoși pe vremea lui Ieremia, la fel de sigur lucrătorii 

răi de azi vor primi măsura lor deplină de retribuție deoarece Domnul 

nu S-a schimbat. Aceia care prorocesc minciuni, încurajează pe 

oameni să privească la păcat ca la un lucru ușor. Când urmările 

grozave ale faptelor rele se dau pe față, ei caută dacă este cu putință, 

să facă răspunzător pe acela care i-a avertizat cu credincioșie de 

dificultățile lor, la fel cum iudeii învinuiesc pe Ieremia de 

nenorocirile lor. -(Review and Herald, March 14, 1907) Seventh-day 

Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1158. 
 

Pentru studiu suplimentar 

"Aceia care iau o cale de răzvrătire împotriva Domnului pot 

totdeauna să găsească prooroci mincinoși care să-i îndreptățească în 
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faptele lor și să-i flateze ducându-i astfel la nimicire. Cuvintele 

mincinoase fac adesea mulți prieteni, după cum este ilustrat în cazul 

acestor învățători mincinoși dintre israeliți. Acești așa numiți profeți, 

în pretinsul lor zel pentru Dumnezeu, au găsit mult mai mulți 

credincioși și aderenți decât profetul adevărat care făcea cunoscută 

solia simplă a Domnului.” -(Review and Herald, March 14, 1907) 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1158. 

 

* * * 
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Sabatul din 18 aprilie 2020 

AFIRMAȚII FALSE ȘI TESTUL PROFEȚILOR 
 

„În aceste zile ale pericolului, noi nu trebuie să acceptăm tot ce ne 

aduc oamenii ca fiind adevăr. Deoarece unii se declară a fi învățători 

veniți de la Dumnezeu și vin la noi afirmând că au o solie de la El, 

trebuie să cercetăm cu atenție, întrebându-ne: Cum știm noi că acesta 

este adevărul? Domnul Isus ne-a spus că se vor scula mulți proroci 

mincinoși și vor înșela pe mulți. Matei 24:11. Totuși nu trebuie să 

fim amăgiți, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un test prin care 

putem să cunoaștem adevărul. Profetul spune: „La Lege și la 

mărturie!” Căci, dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru 

poporul acesta.” Isaia 08:20.” Solii alese, vol. 2, p. 99: 

  

Domnul vede și avertizează cu privire la profeții falși 

1. Ce spun Scripturile despre profeții falși din zilele lui Ieremia? 

Ce consecințe a spus Domnul că va avea răutatea lor? Isaia 23:9, 

prima parte; 11,12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Domnul declarase prin Ieremia despre oamenii nelegiuiți care 

îndrăzniseră să stea cu aroganță înaintea poporului în Numele Său: 

“Proorocii și preoții sunt stricați; le-am găsit răutatea chiar în casa 

Mea, zice Domnul.” Ieremia 23:11. În învinuirea teribilă a lui Iuda, 

așa cum este raportată în relatarea de încheiere a cronicarului privind 
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domnia lui Zedechia, a fost repetată această acuzație de încălcare a 

sfințeniei templului: “Toate căpeteniile preoților”, declara scriitorul 

sacru, “și poporul au înmulțit și ei fărădelegile, după toate urâciunile 

neamurilor; și au pângărit Casa Domnului, pe care o sfințise El în 

Ierusalim.” 2 Cronici 36:14.” -Profeți și Regi, p. 449. 
 

2. Ce mai spun Scripturile despre profeții falși din Samaria și 

Ierusalim? Ce instrucțiuni clare a dat Domnul poporului, chiar 

dacă așa-zișii profeți au pretins că sunt purtătorii Lui de cuvânt? 

Ieremia 23:13-16. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Domnul Isus Și-a ridicat vocea, avertizând: „Păziți-vă de proroci 

mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt 

niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor” Matei 7:15,16. 

„Așa vorbește Domnul oștirilor: «N-ascultați cuvintele prorocilor 

care vă prorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice; spun vedenii 

ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.” Ieremia 23:16. 

„„Dacă vă va zice cineva atunci: «Iată, Hristosul este aici» sau: 

«Iată-L acolo», să nu-l credeți. Căci se vor scula hristoși mincinoși și 

proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni, ca să înșele, dacă ar 

fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă; iată că vi le-am spus toate 

dinainte.” Marcu 13:21-23.” Solii alese, vol. 3, p. 341. 

"Cei care păzesc adevărul în neprihănire se vor trezi și se vor 

încălța cu Evanghelia. Picioarele lor încălțate cu încălțămintea 

Evangheliei păcii nu vor face cărări false pe care să se împiedice cel 

șchiop.” -TDwGod, p. 311. 
 

3. Ce au profețit impostorii ca să câștige favoarea poporului? 

Cum se poate deosebi ce este adevărat de ce este fals? Ieremia 

23:17,18,21,22. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Călăuzirea Domnului a fost evidentă, iar descoperirile Sale cu 

privire la adevăr au fost minunate. Domnul, Dumnezeul cerului, a 

stabilit punct după punct. Ce a fost adevăr atunci este adevăr și astăzi. 

Totuși nu încetează să se audă glasuri care spun: „Acesta este 

adevărul. Am o lumină nouă!” Dar, în domeniul profetic, luminile 
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acestea noi se evidențiază prin aplicarea greșită a Cuvântului și prin 

faptul că îi duc pe oameni departe de Dumnezeu, făcându-i să 

plutească în derivă, fără nicio ancoră care să-i țină. Dacă aceia care 

cercetează Cuvântul ar lua adevărurile pe care Dumnezeu le-a 

descoperit în modul în care a condus poporul Său și dacă și-ar însuși 

adevărurile acestea, le-ar asimila și le-ar aplica în viața practică, ar fi 

niște mijloace vii de transmitere a luminii. Totuși aceia care încep să 

caute teorii noi au un amestec de adevăr și de idei false și, după ce se 

străduiesc să scoată în evidență lucrurile acestea, se dovedește că ei 

nu și-au aprins sfeșnicul cu foc de pe altarul divin, iar acesta se stinge 

în întuneric.” Solii alese, vol. 2, p. 104. 
 

Testul profeților 

4. Dacă o persoană pretinde că a primit o solie într-un vis, ce 

principiu ar trebui să se aplice pentru a-i testa pretenția? Cum 

se aplică acest lucru nu doar visurilor, ci și soliilor? Ieremia 

23:25-27. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Aproape în totalitate, societățile literare exercită o influență total 

contrară numelui pe care-l poartă. După cum se desfășoară în general, 

întrunirile acestea sunt dăunătoare tineretului, căci Satana vine să-și 

pună amprenta sa asupra exercițiilor. Tot ceea ce înalță bărbații și 

femeile este o reflecție a caracterului lui Hristos. Cu cât Hristos este 

mai puțin prezent în aceste societăți, cu atât lipsește mai mult 

elementul înălțător, care ar trebui să predomine. Când aceste întruniri 

sunt conduse de oameni lumești, în stilul care le convine, spiritul lui 

Hristos este exclus. Mintea este îndepărtată de meditația serioasă, de 

Dumnezeu, de realitate, spre imaginar și superficial. Societăți 

literare - ce bine ar fi ca numele să exprime adevăratul lor caracter! 

Tot așa cum este pleava pentru grâu.” –Sfaturi pentru Părinți, 

Educatori și Elevi, p. 541. 
 

5. Care alt test se poate aplica la un pretins profet și la solia sa? 

Care ar trebui să fie atitudinea cuiva față de o persoană a cărei 

profeție nu se îndeplinește? Ieremia 23:28,29; 28:9. 

Deuteronomul 18:22. 
………………………………………………………………………………………………  
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 „Judecățile lui Dumnezeu vor fi curând revărsate pe pământ. 

„Scapă-ți viața” este avertizarea din partea îngerilor lui Dumnezeu. 

Alte voci se aud spunând: ‚Nu vă agitați; nu există motive să vă 

alarmați.' Cei care trăiesc fără grijă în Sion strigă: 'Pace și siguranță,' 

în timp ce cerul declară că distrugerea rapidă este pe cale să vină peste 

păcătos. Cei tineri, cei ușuratici, căutătorii de plăceri consideră aceste 

avertismente ca povești goale și le tratează ca glume.” -Conflict and 

Courage, p. 53. 

„Aceia care prorocesc minciuni, încurajează pe oameni să 

privească la păcat ca la un lucru ușor. Când urmările grozave ale 

faptelor rele se dau pe față, ei caută dacă este cu putință, să facă 

răspunzător pe acela care i-a avertizat cu credincioșie de dificultățile 

lor, la fel cum iudeii învinuiesc pe Ieremia de nenorocirile lor. Dar 

atât de sigur cum au fost susținute cuvintele lui Dumnezeu prin 

prorocul Său, certitudinea soliilor Sale va fi întărită tot atât de sigur 

astăzi.” -Profeți și Regi, p. 442. 

 

6. Mai pe sus de împlinirea unei profeții, ce alt test se poate aplica 

unui profet și solia sa? Dacă solia și viața lui nu sunt în de acord 

cu Legea lui Dumnezeu, ce se poate spune despre așa numitul 

profet? Deuteronomul 13:1-4. Matei 7:16-20. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"'La lege și la mărturie!” Căci, dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai 

răsări zorile pentru poporul acesta.' Isaia 08:20. Oamenii lui 

Dumnezeu sunt îndreptați către Scripturi ca apărare a lor împotriva 

influenței învățătorilor falși și a puterii amăgitoare a spiritelor 

întunericului. Satana folosește toate mijloacele posibile pentru a 

împiedica oamenii să obțină o cunoaștere a Bibliei, căci cuvintele ei 

simple dezvăluie înșelătoriile sale." -Darkness Before Dawn, p. 36. 

Din declarația aceasta, este evident că se cuvine să fim niște 

cercetători sârguincioși ai Bibliei, ca să putem ști ce anume este în 

acord cu Legea și cu mărturia. Aceasta este singura cale pe care 

suntem în siguranță. Domnul Isus spune: „Păziți-vă de proroci 

mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt 

niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii 

struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun 

face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate 
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face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, 

care nu face roade bune, este tăiat și aruncat în foc.' Matei 7:15-19.” 

Solii alese, vol. 2, p. 99: 

  

Cunoaște și Ascultă Scripturile 

7. Care va fi sfârșitul celor care propovăduiesc soliile oamenilor 

și pretind că vin de la Dumnezeu? La ce trebuie să adere strict 

fiecare creștin în predica și învățătura lui? Ieremia 23:30-33. 

Isaia 8:20. Ioan 5:39. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Există oameni care cred că sunt drepți, când de fapt ei sunt 

porniți spre rău. Deși susțin că Hristos e Domnul lor și pe față 

săvârșesc lucrări mari în Numele Său, de fapt, sunt lucrători ai 

fărădelegii. “Cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot 

după poftele lor.” Acela care vestește Cuvântul lui Dumnezeu este 

pentru ei ca “un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare 

pe coarde. Ei Îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc.” 

Ezechiel 33:31,32.” 

„Ascultarea este dovada uceniciei. Păzirea poruncilor dovedește 

sinceritatea mărturisirilor noastre de iubire. Când doctrina pe care o 

primim ucide păcatul din inimă, curăță sufletul de orice necurăție și 

aduce roadă pentru sfințire, putem ști că acesta este adevărul lui 

Dumnezeu. Când bunăvoința, amabilitatea, compătimirea, și 

simpatia se dovedesc în viața noastră, când bucuria de a face binele 

este în inimile noastre, când Îl înălțăm pe Hristos și nu eul personal, 

putem fi siguri că avem credința cea adevărată. ‚Prin aceasta știm că 

Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui.' 1 Ioan 2:3.” - Cugetări de 

pe Muntele Fericirilor, pag. 146,147. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Adevărurile care au fost descoperite în ordinea lor, pe măsură ce 

am înaintat de-a lungul liniei profeției aflate în Cuvântul lui 

Dumnezeu, constituie adevărul cel sfânt și veșnic astăzi. Cei care au 

parcurs drumul pas cu pas în istoria trecută a experienței noastre, 

văzând lanțul adevărului în profeții, au fost pregătiți să accepte și să 

respecte fiecare rază de lumină. Ei se rugau, posteau, cercetau în 

căutarea adevărului, săpând ca și cum ar fi căutat comori ascunse, iar 
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noi știm că Duhul Sfânt ne învăța și ne călăuzea. Au fost propuse 

multe teorii care semănau cu adevărul, dar erau atât de amestecate cu 

pasaje din Scriptură interpretate și aplicate greșit, încât au condus la 

idei false și periculoase. Noi știm foarte bine cum a fost stabilit 

fiecare punct al adevărului și cunoaștem sigiliul pus asupra lui de 

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Întotdeauna s-au auzit voci spunând: 

„Aici este adevărul!”, „Eu am adevărul, urmează-mă!” Dar ne-a fost 

adresată avertizarea: „Eu n-am trimis pe prorocii aceștia, și totuși ei 

au alergat.” (Vezi Ieremia 23:21.)” –Solii alese, vol 2, pp. 103, 104. 
 

 

* * * 

 

 

Vă rugăm citiți raportul misionar din Ecuador de la pagina 90. 

 

17. 

Sabatul din 25 aprilie 2020 

ÎMPOTRIVIREA ȘI PUNEREA FUNDAȚIEI TEMPLULUI 
 

„De-a lungul istoriei poporului lui Dumnezeu, munți mari de 

greutăți, în aparentă de netrecut, s-au ridicat în fața acelora care 

încercau să aducă la îndeplinire planurile cerului. Asemenea piedici 

sunt îngăduite de Domnul ca încercare a credinței. Când suntem 

înconjurați din toate părțile, este timpul mai mult ca oricând să ne 

încredem în Dumnezeu și în puterea Duhului Său. Exercitarea unei 

credințe vii înseamnă o creștere a puterii spirituale și dezvoltarea unei 

încrederi neabătute. În felul aceasta, credinciosul devine o putere 

biruitoare. În fața rugăciunii credinței, piedicile așezate de Satana 

de-a curmezișul căii creștinului vor dispărea, deoarece puterile 

cerului îi vor veni în ajutor. “Nimic nu v-ar fi cu neputință.” Matei 

17:20. -Profeți și Regi, pp. 594, 595. 

  

Decretul de a se întoarce la Ierusalim și a reconstrui Templul 

1. Ca împlinire a profeției, ce decret a dat Cir cel Mare în primul 

an al domniei sale prin providența divină (538-537 î.Hr.)? Ezra 

1:1-4. 
………………………………………………………………………………………………  
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 „Acum condițiile s-au schimbat. Cu milă duioasă Domnul 

cercetase iarăși poporul Său și îi îngăduise să se reîntoarcă în țara lui. 

Amărăciunea datorită greșelilor trecutului ar fi trebuit să facă loc 

sentimentelor de mare bucurie. Dumnezeu mișcase inima lui Cir ca 

să-i ajute în rezidirea templului, și aceasta ar fi trebuit să dea naștere 

la exprimări de recunoștință profundă. Dar unii n-au văzut 

providențele deschise de Dumnezeu. În loc să se bucure, au cultivat 

gânduri de nemulțumire și descurajare. Ei văzuseră slava templului 

lui Solomon și plângeau din cauza inferiorității clădirii care se înălța 

acum.” -Profeți și Regi, p. 564. 
 

2. Cine s-a unit pentru a se întoarce la Ierusalim ca să 

construiască casa Domnului? Ca răspuns la decretul regelui, ce 

le-au dat vecinii lor? Ezra 1:5-7. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„’Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume 

toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu’ - aceștia constituiau 

rămășița credincioasă, aproape cincizeci de mii, dintre iudeii aflați în 

țările exilului care s-au hotărât să folosească ocazia minunată oferită 

“să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului.” Prietenii lor nu 

i-au lăsat să meargă cu mâinile goale. “Și toți cei dimprejurul lor le-au 

dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe.” La acestea 

și la multe alte daruri de bună voie s-au adăugat “uneltele Casei 

Domnului, pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim.... Cir, 

împăratul perșilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul ... în număr de 

cinci mii patru sute” pentru folosirea în templul care urma să fie 

rezidit. Ezra 1:5-11.” -Profeți și Regi, p. 559. 
 

O planificare minuțioasă, în ciuda opoziției 

3. Ce era necesar înainte ca munca să poată continua? În ce an a 

început construcția Casei Domnului? Cine a fost prezent când a 

fost pusă temelia? Ezra 3:6, ultima parte -10. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Muncitorii angajați pentru pregătirea materialului de clădit, au 

găsit printre ruine unele blocuri de piatră imense aduse pe locul 

templului din zilele lui Solomon. Ele au fost pregătite pentru folosire 
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și au fost procurate multe materiale noi; și în scurt timp, lucrarea a 

ajuns la punctul când trebuia pusă piatra de temelie. Aceasta s-a făcut 

în prezența multor mii care se adunaseră să fie martori la înaintarea 

lucrării și să-și exprime bucuria că aveau o parte în ea. În timp ce 

piatra unghiulară era așezată la locul ei, poporul, acompaniat de 

trâmbițele preoților și de chimvalele fiilor lui Asaf, “cântau, mărind 

și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: ‘Căci este bun, căci 

îndurarea Lui pentru Israel ține în veac!’” Versetul 11.” -Profeți și 

Regi, p. 563. 

 

4. Ce au cerut reprezentanții populației locale, pe care asirienii 

i-au mutat pe acest teritoriu cu zeci de ani în urmă? Ezra 4:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Când templul din Ierusalim a fost rezidit în timpul lui Ezra, 

samaritenii au vrut să dea și ei ajutor. Li s-a refuzat însă acest 

privilegiu și de atunci a izbucnit o vrăjmășie cruntă între cele două 

popoare. Samaritenii au clădit un templu rival pe muntele Garizim. 

Aici se închinau lui Dumnezeu după ritualul mozaic, deși nu 

renunțaseră deplin la idolatrie. Dar peste ei au venit dezastre, templul 

lor a fost dărâmat de vrăjmași și părea că se află sub blestem; cu toate 

acestea, se țineau de tradițiile și de formele lor de închinare. Ei nu 

voiau să recunoască Templul de la Ierusalim ca locaș al lui 

Dumnezeu, nici să admită că religia iudeilor era superioară religiei 

lor.” –Hristos Lumina Lumii, p. 188. 

 

5. Ce răspuns au dat Zorobabel, Iosua și ceilalți conducători ai 

poporului acestei cereri? De ce? Ezra 4:3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Zorobabel și tovarășii lui erau familiarizați cu acestea și multe 

alte scripturi asemănătoare și în recenta robie avuseseră dovadă după 

dovadă cu privire la împlinirea lor. Iar acum, după ce se pocăiseră de 

păcatele care aduseseră asupra lor și a părinților lor judecățile 

profetizate atât de clar prin Moise, după ce se întorseseră cu toată 

inima la Dumnezeu și-și reînnoiseră legătura cu El, prin legământ, li 

se îngăduise să se reîntoarcă în Iudea ca să refacă ceea ce fusese 



[88] Lecțiunile Școlii de Sabat 

distrus. Să intre chiar de la începutul lucrării lor în legământ cu 

idolatrii? 

“Să nu închei legământ cu ele”, spusese Dumnezeu, iar aceia care 

se reconsacraseră de curând Domnului la altarul reclădit în fața 

ruinelor templului Său și-au dat seama că linia de demarcație între 

poporul Său și lume trebuia să fie totdeauna păstrată distinctă. Ei au 

refuzat să intre în alianță cu aceia care, deși cunoșteau cerințele Legii 

lui Dumnezeu, nu se supuneau pretențiilor ei.” -Profeți și Regi, pp. 

569, 570. 
  
Atacuri înverșunate și efectele lor 

6. Cum au reacționat oamenii din țară? Cât de departe au mers 

în împotrivirea lor față de scopurile lui Dumnezeu? Ezra 4:4-7. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În reclădirea casei Domnului, Zorobabel lucrase, făcând față 

numeroaselor dificultăți. Încă de la început, vrăjmașii “slăbiseră 

mâinile poporului lui Iuda și l-au înfricoșat ca să-l împiedice să 

zidească ”, “și i-au oprit cu sila și cu putere de la lucrările lor.” Ezra 

4:4,23. Dar Domnul intervenise în favoarea clăditorilor, iar acum 

vorbea prin proorocul său lui Zorobabel, zicând: “Cine ești tu munte 

mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va 

pune piatra cea mai însemnată în vârful Templului, în mijlocul 

strigătelor de: ‘Îndurare, îndurare cu ea.’” Zaharia 4:7.” -Profeți și 

Regi, p. 594. 
 

7. Ce a poruncit regele Artaxerxe din cauza insinuărilor lor rele 

și a influenței lor? Ce a fost oprit la Ierusalim și a rămas 

suspendat ani de zile, contrar voinței și decretului lui Cir? Ezra 

4:8,21-24. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Împotrivirea vrăjmașilor lor era puternică și hotărâtă, și treptat, 

clăditorii și-au pierdut curajul. Unii nu puteau uita scena de la 

punerea pietrei unghiulare, când mulți își exprimaseră lipsa de 

încredere în lucrarea întreprinsă. Și pe măsură ce samaritenii 

deveneau mai îndrăzneți, mulți dintre iudei se întrebau dacă, după 

toate acestea era vremea pentru reclădire. Aceste simțăminte s-au 
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împrăștiat repede. Mulți dintre lucrători, descurajați și deprimați, s-au 

întors la casele lor ca să-și reia preocupările obișnuite ale vieții. 

În timpul domniei lui Cambise, lucrarea la templu a înaintat încet, 

iar în timpul domniei falsului Smerdis (numit în Ezra 4:7 Artaxerse), 

samaritenii au amăgit pe acest impostor fără scrupule să dea un decret 

prin care se interzicea iudeilor să-și reclădească templul și 

cetatea.” -Profeți și Regi, pp. 572, 573. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Acestea erau stările existente în timpul primei părți a domniei lui 

Dariu Histaspe. Atât din punct de vedere spiritual cât și material, 

izraeliții erau într-o stare de plâns. Atât de mult murmuraseră și se 

îndoiseră, atâta timp aleseseră să pună interesele lor pe primul loc, 

încât atunci când priveau cu indiferență templul Domnului în ruine, 

mulți au pierdut din vedere planul urmărit de Dumnezeu prin 

restabilirea lor în ludea, și aceștia ziceau: “N-a venit încă vremea 

pentru zidirea din nou a Casei Domnului!” Haggai 1:2.” -Profeți și 

Regi, p. 573. 

„Atâta vreme cât ne aflăm în această lume și Duhul lui Dumnezeu 

continuă să lucreze pentru ea, noi trebuie să primim și să oferim 

favoruri. Să-i oferim lumii lumina adevărului, așa cum este 

prezentată în Scripturile Sfinte, și, la rândul nostru, să primim de la 

cei din lume lucrurile pe care Dumnezeu îi îndeamnă să le ofere 

pentru cauza Sa. Domnul continuă încă să impresioneze inima 

împăraților și a conducătorilor în favoarea poporului Său și se cuvine 

ca aceia care sunt atât de preocupați de subiectul libertății religioase 

să nu împiedice nicio favoare și să nu se retragă de la primirea 

ajutorului pe care Dumnezeu i-a îndemnat pe oameni să-l ofere 

pentru înaintarea lucrării Sale. 

„În Cuvântul lui Dumnezeu găsim exemple care se referă chiar la 

subiectul acesta. Cirus, împăratul Persiei, a făcut o proclamație 

pentru toată împărăția lui și a pus să fie scrisă... Darius a dat o a doua 

poruncă pentru construirea Casei Domnului, iar aceasta este raportată 

în capitolul 6 din Ezra. - Mărturii pentru Pastori și Slujitorii 

Evangheliei, p. 202,203. 

 

Vă rugăm citiți raportul misionar din Ecuador de la pagina 90. 

* * *  
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RAPORTUL MISIONAR DIN ECUADOR 
 

A se citi în Sabatul din 25 aprilie 2020 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în 

Sabatul din 2 mai 2020 

 

 

Salutări din Ecuador cu Ieremia 17:7,8: „Binecuvântat să fie omul 

care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul! Căci el 

este ca un pom sădit lângă ape, care-și întinde rădăcinile spre râu; 

nu se teme de căldură, când vine și frunzișul lui rămâne verde; în 

anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod. ” 

 

Cu această ocazie dorim să vă împărtășim munca depusă la școala 

ELIM, situată în orașul Guayaquil, care s-a deschis în aprilie 2005 

pentru a oferi o educație de bază care să integreze credința și speranța 

pentru copii și familiile lor. Această lucrare a început prin credință și 

cu sprijinul mai multor familii locale care au îndrăznit să viseze la 

extinderea lucrării lui Dumnezeu prin educația copiilor. 

În 2007, școala a fost acreditată și a obținut toate permisele de 

operare; este în conformitate cu toate cerințele legale. La începutul 

anului școlar 2005-2006 au fost înscriși 37 de băieți și fete, iar acest 

număr a crescut la 57 până la sfârșitul anului. În următorul an școlar, 

90 de elevi s-au înscris, iar numărul a continuat să crească în fiecare 

an. Cea mai bună publicitate a noastră au fost mărturiile copiilor și 

familiilor absolvenților școlii cu o mare nostalgie. În prezent avem 

185 de elevi. 

Cu toate acestea, visele noastre continuă: de mai multe ori a 

trebuit să refuzăm elevii din cauza lipsei de locuri. Acest lucru i-a 

afectat în principal pe cei care abia încep și se pregătesc pentru studii 

suplimentare, iar acestea sunt clasele solicitate cel mai des. Suntem 

siguri că această cerere va continua în anii următori și inimile elevilor 

vor fi atinse în timp ce învață să-l cunoască pe Dumnezeu și marea 

Lui iubire și sunt binecuvântați cu cunoașterea minunatului plan de 

mântuire. 

Spiritul Profetic scrie: „Facem eforturi susținute pentru mulțimea 

de oameni din jurul nostru și avansăm lucrarea în câmpuri străine, dar 

nimic din acestea nu ne poate scuza pentru neglijarea educării 
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copiilor și a tinerilor noștri. Ei trebuie pregătiți să devină lucrători 

pentru Dumnezeu. Prin sfat și exemplu, atât părinții, cât și educatorii 

trebuie să imprime principiile adevărului și dreptății în mintea și 

inima tinerilor, astfel încât să devină bărbați și femei tari ca și oțelul 

pentru Dumnezeu și cauza Sa.” –Sfaturi pentru Părinți, Educatori și 

Elevi, p. 165. 

Fiecare zi la școală începe cu rugăciunea de dimineață. Educația 

creștină nu este doar o materie, ci este firul comun ce țese fiecare 

clasă. În fiecare joi, ținem un serviciu de închinare organizat de copii 

în biserică unde copiii îl laudă pe Dumnezeu, iar cei mai mari prezintă 

scurte teme din Biblie. La aceste evenimente participă părinții 

elevilor, așa că profităm de ocazia de a împărtăși subiecte despre 

familie, prezentate de pastori. În plus, psihologi profesioniști oferă 

consiliere familială și spirituală. Pentru extinderea activităților, se 

desfășoară serii evanghelistice pentru copii și se organizează porți 

deschise, la care se prezintă activitatea elevilor, precum și teme de 

reforma sănătății privind alimentele și remediile naturale. 

Numele "ELIM" are o mare însemnătate în Biblie pentru că acolo 

a găsit poporul lui Dumnezeu răcorire, apă și șaptezeci de palmieri. 

Astăzi, acest "ELIM" este o răcorire pentru elevii din țara noastră. 

Școala are diferite nevoi, iar dușmanul tuturor bunătăților a încercat 

de mai multe ori să împiedice progresul său până aproape la punctul 

de a fi închisă. Dar cu binecuvântarea lui Dumnezeu am reușit să 

depășim obstacolele și să mergem mai departe, cerând promisiunea 

Domnului din 2 Corinteni 12:9: „Harul Meu îți este de ajuns.” 

Vă invităm să participați la acest proiect școlar "ELIM", astfel 

încât să putem continua să oferim acest serviciu și, în același timp, să 

profităm de ocazia de a evangheliza copiii și familiile lor la scară 

largă. Contribuția dumneavoastră financiară ne va ajuta să 

îmbunătățim sălile de clasă, să construim facilități suplimentare 

pentru a continua această activitate educațională și să actualizăm 

mobilierul și echipamentele, cum ar fi birourile, tabla, etc. 

„În scenele finale ale istoriei acestui pământ, mulți dintre copii și 

tineri vor uimi lumea prin mărturia lor pentru adevăr, care va fi 

prezentată de ei cu simplitate, dar cu duh și tărie. Ei au fost învățați 

temerea de Domnul și inimile lor au fost sensibilizate printr-un studiu 

atent și plin de rugăciune, al Bibliei. În viitorul apropiat, mulți copii 

vor fi dăruiți cu Duhul lui Dumnezeu și vor face o lucrare, 
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proclamând adevărul, care, la vremea aceea, nu va putea fi făcută de 

membrii mai în vârstă ai bisericii.” –Sfaturi pentru Părinți, Educatori 

și Elevi, p. 166,167. 

„Sufletul binefăcător va fi săturat, și cel ce udă pe alții va fi udat 

și el.” Proverbele 11:25. Mulțumesc pentru darurile voastre 

generoase. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea prosperitate în toate 

activitățile voastre și împreună cu ajutorul dat să fim asemenea unui 

râu puternic ce curge în binecuvântări pentru mulți copii și familii. 

Ne rugăm ca tu să primești marea noastră iubire. 

 

- Frații și surorile din Câmpul Ecuadorian 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru Ecuador 

Dumnezeu să binecuvânteze slujirea și generozitatea ta devotată! 

 

 

18. 

Sabatul din 2 mai 2020 

TEMPLUL TERMINAT ÎN CIUDA ÎMPOTRIVIRII INAMICE 
 

„Puterea și tăria omenească n-au întemeiat biserica lui Dumnezeu 

și nici nu o pot distruge. Nu pe stânca puterii omenești, ci pe Hristos 

Isus Stânca veacurilor a fost întemeiată biserica și “porțile locuinței 

morților nu o vor birui.” Matei 16:18. Prezența lui Dumnezeu dă 

statornicie cauzei Sale. “Nu vă încredeți în cei mari, în fiii 

oamenilor,” este cuvântul dat nouă. Psalmul 146:3. “În liniște și 

odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria 

voastră.” Isaia 30:15. Lucrarea cea proslăvită a lui Dumnezeu, 

întemeiată pe principiile veșnice ale dreptății, nu se va nărui 

niciodată. Ea va merge din putere în putere, “nu prin putere, nici prin 

tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor.” Zaharia 

4:6.” -Profeți și Regi, pp. 595, 596. 

  

Clădirea a fost reluată sub amenințări 

1. Cum și-a încurajat Domnul poporul prin profeții Săi, în jurul 

anului 520 î.Hr.? Ezra 5:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dar chiar și acest ceas întunecat nu era fără nădejde pentru aceia 

a căror încredere era în Dumnezeu. Proorocii Hagai și Zaharia au fost 

ridicați să facă față crizei. Prin mărturii mișcătoare, acești soli 

rânduiți au descoperit poporului cauza necazurilor lui. Lipsa 

prosperității vremelnice era urmarea neglijării de-a așeza interesele 

lui Dumnezeu pe primul plan, au declarat profeții. Dacă izraeliții ar 

fi onorat pe Dumnezeu, dacă l-ar fi dovedit respectul și cinstea 

cuvenită, făcând din construirea casei Sale prima lor preocupare, ei 

ar fi chemat prin aceasta prezența și binecuvântarea Sa.” -Profeți și 

Regi, pp. 573, 574. 
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2. Ce au făcut adversarii pentru a încerca să oprească din nou 

lucrarea? În conformitate cu Spiritul Profetic, cum ar trebui să 

fie tratați împotrivitorii lucrării Domnului? Ezra 5:3-5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „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.” – 9T, p. 240. 

„’Fii cu luare aminte’ mai întâi la tine însuți și apoi la învățătură. 

Nu lăsa ca inima ta să ajungă împietrită de păcat. Cercetează-ți cu 

atenție comportamentul și obiceiurile. Compară-le cu lucrurile scrise 

în Cuvântul lui Dumnezeu și apoi îndepărtează din viața ta orice 

obicei greșit și orice îngăduință de sine. Îngenunchează înaintea lui 

Dumnezeu și roagă-L să-ți dea înțelegerea Cuvântului Său. 

Asigură-te că știi care sunt adevăratele principii ale adevărului, iar 

atunci când te vei confrunta cu împotrivitorii, nu vei fi lăsat să depinzi 

de puterile proprii, ci îngerii lui Dumnezeu vor fi de partea ta, pentru 

a te ajuta să răspunzi la orice întrebare care ți-ar putea fi adresată. 

Păstrează legătura cu Isus zi de zi și atunci cuvintele tale și exemplul 

tău vor avea o influență puternică spre bine.” –Slujitorii Evangheliei, 

p. 105. 
 

3. Cine a scris o scrisoare regelui cu privire la acest lucru și ce 

puncte logice, echilibrate conținea aceasta? Ezra 5:17. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Soliile date prin Hagai și Zaharia au trezit poporul să facă orice 

efort posibil pentru reclădirea templului. Dar în timp ce lucrau, erau 

hărțuiți cu răutate de samariteni și de alții care născoceau tot felul de 

piedici. Într-o împrejurare, slujbașii împărăției medo-persane din 

provincia aceea au vizitat Ierusalimul și au cerut numele aceluia care 

autorizase restaurarea clădirii. Dacă în vremea aceea iudeii nu s-ar fi 

încrezut în Domnul pentru călăuzire, această cercetare ar fi putut avea 

urmări dezastruoase pentru ei. “Dar ochiul lui Dumnezeu veghea 

asupra bătrânilor iudeilor. Și au lăsat să meargă înainte lucrările până 
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la trimiterea unei înștiințări către Dariu.” Ezra 5:5. Slujbașilor li s-a 

răspuns atât de înțelept încât ei s-au hotărât să scrie o scrisoare lui 

Dariu Histaspe, pe atunci împăratul Medo-Persiei, atrăgându-i atenția 

la decretul originar dat de Cir, care poruncise reclădirea casei 

Domnului de la Ierusalim, și ca toate cheltuielile să fie plătite din 

tezaurul împăratului.” -Profeți și Regi, p. 578. 
 

4. Care a fost rezultatul acestei scrisori? Ce se poate învăța și 

aplica din acest incident ori de câte ori apar obstacole sau 

greutăți în planul lui Dumnezeu? Ezra 6:1-4. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

Decretul lui Darius de a continua construirea 

5. Ce schimbare a avut loc ca urmare a grijii și sprijinului regelui 

Darius? Ce remarcăm în porunca regelui cu privire la 

împotrivitorii construcției templului și a poporului lui 

Dumnezeu? Ezra 6:6-9, 11, 12. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Dariu a căutat acest decret și l-a găsit, iar ca urmare a poruncit 

acelora care cercetaseră să îngăduie continuarea reclădirii templului. 

“Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu”, a 

poruncit el, “dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor s-o zidească iarăși 

pe locul unde era.” -Profeți și Regi, p. 579. 
 

6. Ce impuls a dat acest lucru lucrărilor de construcție? Ce au 

făcut autoritățile imediat? Ezra 6:13. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Împăratul a poruncit mai departe să fie aplicate pedepse aspre 

acelora care ar schimba în vreun fel porunca și a încheiat cu această 

deosebită declarație: “Dumnezeu care a pus să locuiască în locul 

acela Numele Lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor, 

care ar întinde mâna să calce cuvântul meu ca să nimicească această 

casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Dariu, am dat porunca 

aceasta. Să fie împlinită întocmai.” Versetul 12. În felul acesta, 

Domnul a pregătit calea pentru terminarea templului.” -Profeți și 

Regi, p. 579. 
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7. Ce s-a întâmplat în anul 515 î.Hr. ca urmare a ajutorului și 

puterii Domnului? Explică ce trebuie să învețe poporul lui 

Dumnezeu de astăzi din această experiență. Ezra 6:15, 16. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Făgăduința: “mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestei case și 

tot mâinile lui o vor isprăvi;” a fost împlinită literal: Versetul 9. „“Și 

bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă, după proorociile prorocului 

Hagai, și ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit și au isprăvit, după 

porunca Dumnezeului lui Israel, și după porunca lui Cir, lui Dariu și 

lui Artaxerxe, împăratul Perșilor. Casa a fost isprăvită în ziua a treia 

a lunii Adar (luna a douăsprezecea), în anul al șaselea al domniei 

împăratului Dariu.” Ezra 6:14, 15. 

La scurtă vreme după aceea, templul restatornicit a fost consacrat. 

“Copiii lui Israel, preoții și Leviții, și ceilalți fii ai robiei, au făcut cu 

bucurie sfințirea acestei Case a lui Dumnezeu și au prăznuit paștele 

în a patrusprezecea zi a lunii întâi.” Versetele 16,17,19.” -Profeți și 

Regi, p. 596. 

Pentru studiu suplimentar 

„Nu sunt cei mai de temut vrăjmași ai cauzei lui Dumnezeu aceia 

care sunt cunoscuți și fățiș declarați. Cei care, asemenea vrăjmașilor 

lui Iuda și Beniamin, vin cu cuvinte plăcute și cu vorbe lingușitoare, 

urmărind în aparență un legământ de prietenie cu copiii lui 

Dumnezeu, aceia au o putere mai mare de amăgire. Oricine să fie cu 

băgare de seamă față de aceasta, pentru ca nu cumva o cursă ascunsă 

cu grijă și măiestrie să-l găsească nepregătit. Îndeosebi astăzi, când 

istoria pământului se încheie, Domnul cere de la copiii Săi o veghere 

care nu cunoaște odihnă. Însă cu toate că lupta este neîntreruptă, 

nimeni nu este lăsat să lupte singur. Îngerii ajută și-i ocrotesc pe cei 

care umblă smeriți înaintea lui Dumnezeu. Niciodată Domnul nostru 

nu-i va trăda pe aceia care se încred în El. Atunci când copiii Săi se 

apropie de El pentru a fi ocrotiți de cel rău, Domnul înalță în ajutorul 

lor, cu milă și dragoste, un steag împotriva vrăjmașului. “Nu vă 

atingeți de ei”, zice El, “căci sunt ai Mei. I-am săpat pe palmele 

Mele.”” -Profeți și Regi, pp. 570, 571. 

 

* * * 
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Sabatul din 9 mai 2020 

RECONSTRUCȚIE, VEGHERE ȘI APĂRARE 
 

"Inimile tuturor erau unite și însuflețite de patriotism și de 

activitate voioasă. Oamenii capabili și cu influență au organizat 

diferite categorii de cetățeni în grupe, fiecare conducător 

considerându-se răspunzător pentru construirea unei anumite părți 

din zid. Grupele harnice, lucrând armonios pe zidurile dărâmate ale 

Ierusalimului, erau o priveliște plăcută pentru Dumnezeu și pentru 

îngeri, iar zgomotul instrumentelor de lucru, care se auzeau de 

dimineața devreme și până se iveau stelele, era un sunet 

voios.” -(Southern Watchman, April 5, 1904), Christian Service, 175. 

  

Mai multe atacuri inamice și încrederea în Dumnezeu 

1. Cine s-a mâniat când reconstrucția zidurilor orașului a 

început să avanseze sub conducerea lui Neemia? Ce găsim în 

atacurile verbale ale inamicilor? Neemia 4:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„În multele lui activități, Neemia n-a uitat Izvorul puterii sale. 

Inima îi era mereu înălțată spre Dumnezeu, marele Supraveghetor a 

toate: “Dumnezeul cerului,” a exclamat el, “ne va da izbânda”, iar 

cuvintele lui sunau și răsunau bucurând inimile tuturor muncitorilor 

de pe zid.  

„Dar restaurarea fortărețelor Ierusalimului n-a înaintat fără 

piedici. Satana lucra să stârnească împotrivire și să aducă descurajare. 

Sanbalat, Tobia și Gheșem, agenții lui principali în această mișcare, 

s-au hotărât să împiedice lucrarea de reclădire. S-au străduit să 

provoace neînțelegeri între muncitori. Ei și-au bătut joc de eforturile 

constructorilor, declarând lucrarea ca o imposibilitate și prezicând 

eșecul.” -Profeți și Regi, pp. 640, 641. 

 

2. Cum a reacționat Neemia la batjocura adversarilor? Neemia 

4: 4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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„Dar poporului i s-a poruncit să nu se angajeze în controverse cu 

vrăjmașii lor și să nu le adreseze nici un cuvânt în replică, astfel ca 

să nu li se ofere vreun avantaj verbal. S-a recurs la amenințări și 

ridiculizări. Ei au spus: “Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul 

de piatră.” Sanbalat “s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și și-a bătut 

joc de iudei.” Neemia s-a rugat: “Ascultă, Dumnezeul nostru, cum 

suntem batjocoriți! Fă să cadă ocările lor asupra capului lor.” –3T, 

pp. 573, 574. 
 

3. Cum au încercat dușmanii poporului lui Dumnezeu să 

oprească lucrările pe lângă comentarii negative? Neemia 4:7,8. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Cazul lui Neemia a fost prezentat înaintea mea. El era angajat în 

lucrarea de înălțare a zidurilor Ierusalimului, iar vrăjmașii lui 

Dumnezeu erau hotărâți ca zidurile să nu fie construite... 

„În acest caz, un spirit de ură și potrivnicie față de evrei a 

constituit liantul care a strâns împreună și a creat o simpatie reciprocă 

între grupuri diferite de oameni, care altminteri s-ar fi războit unul cu 

altul. Aceasta ilustrează bine situația la care suntem adesea martori 

în zilele noastre, a unității existente între oamenii diferitelor 

denominațiuni pentru a se împotrivi adevărului prezent - oameni a 

căror unică legătură pare a fi aceea care prin natura ei aparține 

balaurului, manifestând încrâncenare și ură împotriva rămășiței care 

păzesc poruncile lui Dumnezeu. Aceasta se vede mai ales la 

adventiștii de ziua întâi, cei fără o zi anume și pentru care “toate 

zilele-s la fel”, care se pare că au o reputație pentru faptul că se urăsc 

și se calomniază reciproc - aceasta când pot găsi ceva timp disponibil 

în afara eforturilor de a-i reprezenta greșit, a-i calomnia și a-i insulta 

în toate felurile pe adventiștii de ziua a șaptea.” –3T, pp. 571, 572. 
  

Muncă zi și noapte, veghe și apărare 

4. Ce alte împotriviri și atacuri au întâmpinat curajoșii 

constructori? Pe lângă măsurile de apărare instituite, în cine 

avea încredere Neemia? Neemia 4: 9-14. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„În timp ce samaritenii complotau împotriva lui Neemia și a 
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lucrării lui, unii dintre conducătorii iudei, devenind nemulțumiți, au 

căutat să-l descurajeze, exagerând greutățile care însoțeau lucrarea... 

Descurajarea a venit și din altă parte. “Iudeii care locuiau lângă 

ei,” aceia care nu participau la lucrare, au adunat declarațiile și 

rapoartele vrăjmașilor lor, le-au folosit ca să slăbească curajul și să 

provoace nemulțumire. 

Dar batjocurile și disprețul, împotrivirea și amenințările păreau 

să-l inspire pe Neemia cu “o hotărâre mai puternică și să-l trezească 

la o veghere mai atentă. El a recunoscut primejdiile pe care avea să 

le întâmpine în această luptă cu vrăjmașii lor. Dar curajul i-a fost 

neînfrânt. ‘Ne-am rugat Dumnezeului nostru’, declară el, ‘și am pus 

o strajă zi și noapte.’” -Profeți și Regi, pp. 642, 643. 

 

5. Ce măsuri au trebuit să ia oamenii ca să continue construcția? 

Cum se pot aplica astăzi la Biserica lui Dumnezeu mijloacele 

înțelepte de apărare folosite atunci împotriva puterilor 

întunericului. Neemia 4:15-17. Isaia 8:10. Iov 5:12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Alături de Neemia stătea un trâmbițaș și în diferitele părți ale 

zidului stăteau preoți care purtau trâmbițele sfinte. Poporul era 

împrăștiat la lucrările lui, dar la apropierea primejdiei, din orice parte, 

se dădea un semnal ca să se îndrepte acolo fără întârziere. “Așa 

făceam lucrare”, zice Neemia: “Jumătate din noi stând cu sulița în 

mână din zorii zilei până la ivirea stelelor.” 

Acelora care locuiseră în orașele și satele din afara Ierusalimului, 

li s-a cerut să se instaleze înăuntrul zidurilor, ca să păzească lucrarea 

și să fie gata de lucru dimineața. Aceasta prevenea amânarea inutilă 

și îndepărta posibilitatea pe care vrăjmașul ar fi folosit-o, altfel, 

pentru ca să-i atace pe muncitori când veneau și când plecau la casele 

lor. Neemia și tovarășii lui nu s-au dat înapoi din fața greutăților și a 

slujirii cu sacrificii. Nici ziua, nici noaptea, nici chiar în timpul scurt 

de somn nu-și scoteau hainele și nu lăsau armele deoparte.” -Profeți 

și Regi, p. 644. 

 

6. Cum s-a apărat Neemia și poporul împotriva atacurilor, mai 

ales în locuri izolate? Cine a luptat pentru ei când erau uniți și 

dedicați lucrării? Cine va fi cu oamenii chiar și în locuri izolate 
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în zilele noastre în timp ce lucrează, de asemenea, în unitate și 

neobosit pentru a construi și întări împărăția spirituală a lui 

Dumnezeu? Neemia 4:18-20. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Satana se folosește de toate elementele neconsacrate pentru 

împlinirea planurilor lui. Printre cei care pretind a fi sprijinitorii 

cauzei lui Dumnezeu, sunt aceia care se unesc cu vrăjmașii Săi. În 

felul acesta, lasă cauza Lui descoperită în fața atacurilor celor mai 

cruzi adversari. Satana lucrează cu o reușită uimitoare prin agenții 

lui, și toți ceia care cedează influenței lor sunt supuși unei puteri 

vrăjite, care distruge înțelepciunea înțeleptului și înțelegerea celui 

prevăzător. Dar asemenea lui Neemia, poporul lui Dumnezeu nu 

trebuie nici să se teamă și nici să-i disprețuiască pe vrăjmași. 

Punându-și încrederea în Dumnezeu, ei trebuie să meargă neabătut 

înainte, făcând lucrarea Sa fără egoism și încredințând providenței 

Sale cauza pentru care trăiesc.” -Profeți și Regi, p. 645. 

  

Angajamentul și efortul cel mai mare posibil 

7. Ce măsuri defensive extreme au fost necesare pentru a avansa 

lucrarea Domnului în zilele lui Neemia? Ce se întâmplă când 

poporul lui Dumnezeu se confruntă cu situații și obstacole 

similare acum? Neemia 4:21-23. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În mijlocul unei mari descurajări, Neemia a făcut din Dumnezeu 

sprijinul lui, apărarea lui sigură. Și Acela care a fost sprijinul 

slujitorului Său atunci a fost și locul de adăpost al poporului Său, în 

toate veacurile. În fiecare încercare, poporul Său poate spune cu 

încredere: “Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva 

noastră?” Romani 08:31. Oricât de puternice ar fi uneltirile lui Satana 

și ale agenților lui Dumnezeu le poate descoperi și poate zădărnici 

planurile lor. Răspunsul credinței astăzi va fi răspunsul dat de 

Neemia: “Dumnezeul nostru va lupta pentru noi”, căci Dumnezeu 

este în lucrarea aceasta și nici un om nu poate împiedica succesul ei 

final.” -Profeți și Regi, p. 645. 
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Pentru studiu suplimentar 

„În vedenia pe care am avut-o de curând, am văzut că a trece la 

represalii sau a ne coborî de la înălțimea marii noastre lucrări la 

nivelul lor, pentru a le înfrunta calomniile, nu va face ca influența 

noastră să crească sau să câștigăm favoarea lui Dumnezeu. Există unii 

care vor recurge la orice fel de amăgire și minciuni grosolane pentru 

a-și atinge țelul și a amăgi suflete și de a arunca un stigmat asupra 

Legii lui Dumnezeu și acelora care adoră să o păzească. Ei vor repeta 

cele mai contradictorii și mai ticăloase neadevăruri, iarăși și iarăși, 

până ajung să se convingă pe ei înșiși că sunt adevărate. Acestea sunt 

cele mai puternice argumente pe care le au pentru a le folosi 

împotriva Sabatului poruncii a patra. Nu ar trebui să îngăduim ca 

sentimentele noastre să pună stăpânire pe noi și să ne distragă de la 

lucrarea de avertizare a lumii.” - 3T, p. 571. 

 

* * * 
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Sabatul din 16 mai 2020 

SUCCES ÎN CIUDA TUTUROR AMENINȚĂRILOR 
 

„Orice plan pe care prințul întunericului îl poate sugera va fi 

folosit, pentru ca să-i amăgească pe slujitorii lui Dumnezeu, la 

formarea unei asociații cu agenții lui Satana. Solicitări repetate vor 

veni să-i distragă de la datorie dar ca și Neemia, ei să răspundă cu 

fermitate: “Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor.” 

Lucrătorii, lui Dumnezeu își pot continua lucrarea în siguranță, 

lăsând ca eforturile lor să respingă neadevărurile pe care răutatea le 

poate născoci pentru a le prejudicia reputația. Asemenea clăditorilor 

de pe zidurile Ierusalimului, ei trebuie să refuze a fi abătuți de la 

lucrarea lor de amenințări, batjocori sau minciună. Ei nu trebuie să-și 

slăbească atenția sau vigilența nici măcar pentru o clipă, deoarece 

vrăjmașii sunt neîncetat pe urmele lor. Mereu trebuie să se roage lui 

Dumnezeu și să pună “o strajă zi și noapte.” Neemia 4:9.” -Profeți și 

Regi, p. 659. 

  

Beneficiile implicate în compromis la fel de periculoase 

1. Ce l-au invitat dușmanii pe Neemia să facă când zidurile au 

fost complet terminate? Fiind incapabili să oprească lucrarea 

până acum, ce au avut de gând să facă cu o strategie diferită? 

Neemia 6:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Sanbalat și aliații lui n-au îndrăznit să facă război deschis cu 

iudeii, dar cu o răutate mereu crescândă și-au continuat eforturile 

ascunse pentru a-i descuraja, a le produce încurcături și pagube. 

Construcția zidului care înconjura Ierusalimul se apropia de 

încheiere. Când acesta avea să fie terminat și porțile puse, vrăjmașii 

lui Israel nu mai puteau nădăjdui să forțeze intrarea în cetate. De 

aceea au devenit mai insistenți să oprească lucrarea fără nici o 

amânare. În cele din urmă, au pus la cale un plan, prin care nădăjduiau 

să-l atragă pe Neemia din locul lui de veghe, și când aveau să-l aibă 

în mână, să-l omoare sau să-l întemnițeze.” -Profeți și Regi, p. 653. 
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2. Ce a răspuns Neemia cu privire la această capcană? Ce 

demonstrează perseverența inamicilor? Neemia 6:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Pretinzând că doresc un compromis între părțile potrivnice, au 

căutat să aibă o întâlnire cu Neemia și l-au invitat să se întâlnească 

cu ei într-un sat din valea Ono. Dar, iluminat de Duhul Sfânt cu 

privire la adevăratul lor scop, Neemia a refuzat: “Le-am trimis soli”, 

scrie el, “cu următorul răspuns:, Am o mare lucrare de făcut și nu pot 

să mă pogor; cât timp l-aș lăsa să vin la voi, lucrul ar înceta!” Dar 

ispititorii erau stăruitori. De patru ori au trimis o solie cu un cuprins 

asemănător și de fiecare dată au primit același răspuns.” -Profeți și 

Regi, pp. 653, 654. 

 

Răutatea crescândă necesită înțelepciune și putere Divină 

3. Ce insinuări intimidante a încercat inamicul să folosească 

printr-o scrisoare deschisă către Neemia pentru a provoca 

dificultăți? Cum a negat Neemia minciunile? Neemia 6:5-8. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Văzând că planul acesta nu are succes, au recurs la o stratagemă 

și mai îndrăzneață. Sanbalat a trimis un sol lui Neemia cu o scrisoare 

deschisă… 

Dacă zvonurile menționate ar fi circulat în realitate, ar fi fost 

motiv de îngrijorare, căci ar fi fost duse repede la împărat, pe care la 

cea mai neîntemeiată suspiciune l-ar fi provocat să ia măsurile cele 

mai aspre. Dar Neemia era convins că scrisoarea era în întregime 

falsă fiind scrisă ca să îi trezească temerile și să-l atragă într-o cursă. 

Această concluzie era întărită și de faptul că scrisoarea era trimisă 

deschisă, evident ca poporul să-i poată citi conținutul și astfel să se 

alarmeze și să fie intimidat. 

El a răspuns îndată: “Ce ai spus tu în scrisoare nu este; tu de la 

tine le născocești.” Neemia nu era în necunoștință de planurile lui 

Satana. El știa că aceste încercări erau făcute pentru a slăbi mâinile 

clăditorilor și, în, felul, acesta, să le zădărnicească 

eforturile.” -Profeți și Regi, p. 654. 
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4. În timp ce dușmanii săi încercau în toate modurile să-l 

descurajeze și să-l înspăimânte pe Neemia, de la cine a primit 

înțelepciune și sprijin? Ce propunere a făcut Șemaia pentru a-i 

salva viața lui Neemia? Neemia 6:9,10. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Sanbalat și oamenii lui au plătit bărbați care pretindeau că sunt 

prieteni ai lui Neemia, ca să-i dea sfaturi rele, ca fiind Cuvântul 

Domnului. Fruntașul care s-a angajat în această lucrare era Șemaia, 

un bărbat care se bucurase de un nume bun înaintea lui Neemia. Acest 

bărbat s-a ascuns într-o încăpere din apropierea templului, ca și când 

s-ar fi temut că viața îi era în primejdie. Templul era la data aceea 

ocrotit de ziduri și de porți, dar porțile cetății nu fuseseră încă puse. 

Sub aparența unei griji deosebite pentru siguranța lui Neemia, Șemaia 

l-a sfătuit că caute adăpost în templu... 

Dacă Neemia ar fi urmat acest sfat perfid, și-ar fi jertfit credința 

în Dumnezeu și ar fi apărut în ochii poporului ca un laș și ca un om 

vrednic de disprețuit... Acea acțiune neînțeleaptă din partea lui 

Neemia ar fi fost deci o renunțare la tot ce se câștigase.” -Profeți și 

Regi, p. 655. 
 

5. Prin providența divină, ce a descoperit Neemia despre 

intențiile omului care l-a sfătuit să fugă și să se ascundă? Cine a 

încercat să-l sperie pe acest slujitor curajos al Domnului, care era 

ferm hotărât să termine lucrarea cerului? Neemia 6:11-14. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Sfatul infam dat de Șemaia a fost susținut nu numai de unul, ci 

de mai mulți bărbați cu renume care, în timp ce pretindeau că sunt 

prietenii lui Neemia, se aliniaseră în taină cu vrăjmașii lui. Dar nu au 

reușit să-l prindă în cursă. Răspunsul plin de curaj al lui Neemia a 

fost: “Un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în 

Templu și să trăiască? Nu voi intra!”” -Profeți și Regi, p. 656. 
  

Victorie - lucrarea finalizată 

6. Între timp, ce au realizat constructorii în timp record? A Cui 

mână minunată i-a călăuzit și i-a întărit în finalizarea lucrării? 

Neemia 6:15,16. 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În ciuda uneltirilor vrăjmașilor, pe față sau în ascuns, lucrarea 

de reclădire înainta fără încetare și, în mai puțin de două luni de la 

sosirea lui Neemia la Ierusalim, cetatea era înconjurată cu fortărețe, 

iar clăditorii puteau merge pe ziduri și puteau privi în jos la vrăjmașii 

lor uimiți și înfrânți. “Când au auzit vrăjmașii noștri”, scrie Neemia, 

“s-au temut toate popoarele dimprejurul nostru; s-au smerit foarte 

mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului 

nostru.” -Profeți și Regi, p. 657. 

 

7. Cine s-a dat de partea inamicului? Într-o situație atât de 

complicată de intrigă, la Cine a căutat Neemia și constructorii 

speranță, curaj, înțelepciune și putere pentru a continua până la 

capăt? Neemia 6:17-19. Psalmi 37:39,40. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Nici chiar dovada aceasta, a mâinii atotstăpânitoare a Domnului, 

n-a fost îndestulătoare pentru a împiedica nemulțumirea, răzvrătirea 

și trădarea printre izraeliți... Aici se văd consecințele nefaste ale 

căsătoriei cu idolatri. O familie din Iuda se unise cu vrăjmașii lui 

Dumnezeu și această legătură s-a dovedit a fi o cursă. Mulți alții 

făcuseră același lucru. Aceștia, asemenea adunăturii care ieșise cu 

Israel din Egipt, erau un izvor de tulburare permanentă. Ei nu erau cu 

toată inima în slujba Sa, și când lucrarea lui Dumnezeu cerea un 

sacrificiu, erau gata să-și calce jurământul solemn de colaborare și 

sprijin… 

Nobilii lui Iuda, care fuseseră prinși în cursa căsătoriilor idolatre 

și care purtaseră corespondență trădătoare cu Tobia și îi juraseră să-l 

slujească, îl prezentau acum ca pe un bărbat priceput și prevăzător, și 

o alianță cu el, ca un mare câștig pentru iudei. În același timp, ei îi 

divulgau planurile și acțiunile lui Neemia. În felul acesta lucrarea 

poporului lui Dumnezeu era descoperită în fața atacurilor vrăjmașilor 

lor, și se oferea ocazia de interpretare tendențioasă a cuvintelor și 

faptelor lui Neemia, ca să-i împiedice lucrarea.” -Profeți și Regi, pp. 

657, 658. 
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Pentru studiu suplimentar 

„Când cei săraci și asupriți au apelat la Neemia să repare 

nedreptățile ce li se făcuseră, el stătuse cu curaj în apărarea lor și-i 

determinase pe cei care procedaseră greșit să îndepărteze ocara care 

plana asupra lor. Dar autoritatea pe care o exercitase în favoarea 

concetățenilor lui asupriți, n-a putut-o folosi de data aceasta în 

favoarea lui. Eforturile lui fuseseră întâmpinate de unii cu 

nerecunoștință și trădare…  

Asalturile lui Satana au fost totdeauna îndreptate împotriva 

acelora care au căutat să promoveze lucrarea și cauza lui Dumnezeu. 

Deși deseori demascat, el tot de atâtea ori își reînnoia atacurile cu o 

vigoare proaspătă, folosind mijloace nemaiîncercate până atunci. Dar 

lucrarea Lui tainică se face prin aceia care se pretind prieteni ai 

lucrării lui Dumnezeu și aceștia trebuie să fie cei mai de temut. 

Împotrivirea fățișă poate fi înverșunată și cruntă, dar este mult mai 

lipsită de primejdii pentru cauza lui Dumnezeu decât vrăjmășia 

ascunsă a celor care, în timp ce pretind că-L slujesc pe Dumnezeu, 

sunt în inima lor slujitorii lui Satana.” -Profeți și Regi, p. 658. 

 

 

* * * 
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Sabatul din 23 mai 2020 

APĂRAT ȘI CURĂȚAT 
 

„Satana caută să ne ducă în ispită, pentru ca răul din caracterele 

noastre să poată fi descoperit înaintea oamenilor și a îngerilor și apoi 

tot el să ne pretindă ca proprietate a sa. În profeția simbolică a lui 

Zaharia, Satana este văzut stând la dreapta Îngerului Domnului, 

învinuindu-l pe Iosua, marele preot, care este îmbrăcat în veșminte 

murdare, și împotrivindu-se lucrării pe care Îngerul dorea s-o facă 

pentru Iosua. Aceasta reprezintă atitudinea Satanei față de fiecare 

suflet pe care Domnul caută să-l atragă la Sine. Vrăjmașul ne duce în 

păcat și apoi ne învinuiește înaintea întregului univers, ca fiind 

nevrednici de iubirea lui Dumnezeu... Și lui Iosua i-a zis: “Iată că 

îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare.” 

Zaharia 3:1-4.” - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 116,117. 

  

O viziune a marelui preot acuzat 

1. Ce viziune i-a dat Domnul profetului Zaharia? Ce făcea 

Satana la dreapta Îngerului Domnului? Zaharia 3:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„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. 

Satana îi urăște cu înverșunare și manifestă față de ei același spirit pe 

care l-a manifestat față de Domnul Isus, când a fost pe 

pământ.” - Mărturii pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei, p. 37. 
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2. Cum era îmbrăcămintea pe care o purta Iosua, marele preot? 

Cine l-a apărat împotriva acuzațiilor adversarului? Cine mai era 

Apărător la tronul Tatălui? Zaharia 3:2,3. 1 Ioan 2:1. 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Într-o viziune din anul 1880, am întrebat: ‘Care este siguranța 

poporului lui Dumnezeu în aceste zile primejdioase?’ Răspunsul a 

fost: ‘Domnul Isus mijlocește pentru poporul Lui, în ciuda faptului 

că Satana stă la dreapta Lui și I se opune’... În calitate de Mijlocitor 

și Apărător al omului, Domnul Isus îi va călăuzi pe cei care doresc să 

fie călăuziți, spunându-le: ‘Urmați-Mă, pas cu pas pe calea ce duce 

în sus, acolo unde strălucește lumina Soarelui Neprihănirii’.” –Schițe 

din viața mea, p. 324. 

„În profeția lui Zaharia citim că atunci când Satana cu toată 

sinagoga lui s-a ridicat să se împotrivească rugăciunilor lui Iosua, 

marele preot, și să se împotrivească lui Hristos, care era gata să arate 

o favoare hotărâtă lui Iosua… 

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.” – 9T, p. 240. 

 

Toate hainele schimbate 

3. Ce poruncă a dat Apărătorul "celor ce erau înaintea Lui" cu 

privire la hainele pătate ale Marelui Preot? Ce este reprezentat 

prin "Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el"? Zaharia 3:4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"Când stă înaintea Legii călcate a lui Dumnezeu, cel păcătos nu 

se poate curăța singur, dar, dacă el 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 
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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. 

 

4. După ce hainele murdare au dispărut, cu ce haine era 

îmbrăcat Iosua? Ce reprezintă schimbarea de îmbrăcăminte și 

Mitra din punct de vedere spiritual? Zaharia 3:5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Tatăl vostru cel ceresc va lua de pe voi hainele mânjite ale 

păcatului. 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. Și lui i-a zis: “Iată 

că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de 

sărbătoare...” Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au 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. “Pe 

când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt 

acoperite cu argint și penele lui de un galben auriu.” Psalmul 68:13.” 

–Parabolele Domnului Hristos, p. 206. 
 

5. Ce promisiune condiționată i-a făcut Îngerul Domnului 

slujitorului mijlocitor? Ce înseamnă promisiunile Domnului 

pentru poporul lui Dumnezeu? Zaharia 3:6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

"Avem nevoie de ajutor divin dacă vrem să ne păstrăm făcliile 

aprinse. Dar Isus a murit pentru a ne oferi acest ajutor. El ne 

adresează invitația: ‚să Îmi apuce tăria, ca să facă pace cu Mine, da 

el va face pace cu Mine.’ Agață-te de brațul puterii Infinite; atunci va 

fi prețios sufletului tău și tot cerul va fi la alături de tine. „Dacă 

umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină," vom avea 

tovărășia îngerilor sfinți. Lui Iosua i s-a spus: "Așa vorbește Domnul 

oștirilor: ‘Dacă vei umbla pe căile Mele și dacă vei păzi poruncile 

Mele,... te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.' Dar cine sunt 

'cei ce sunt aici?' Ei sunt îngerii lui Dumnezeu. Iosua trebuia să aibă 

o încredere vie, deplină în Dumnezeu în fiecare zi; atunci îngerii vor 
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merge cu el și puterea lui Dumnezeu se va odihni asupra lui în toate 

lucrările sale." -Reflecting Christ, p. 168. 

"Schimbarea este dată cu condiții: ‘Dacă vei umbla pe căile Mele 

și dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca și Casa Mea și vei 

priveghea asupra curților Mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei 

ce sunt aici." Zaharia 3:7.” -Manuscript Releases, vol. 20, 190, 191. 

  

Odrasla îndeplinește minunea 

6. Cum a fost considerată slujba lui Iosua și a tovarășilor săi? Pe 

cine a trimis Domnul pentru a înălța lucrarea preoțească? 

Zaharia 3:8. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Acum se ajunge la împlinirea completă a acelor cuvinte rostite 

de înger: “Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă, 

care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca 

semne. Iată, voi aduce pe Robul Meu, Odrasla.” Zaharia 3:8. 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’, oricine va fi scris printre cei 

vii, la Ierusalim.” Isaia 4:2,3.” - 5T, pp. 475, 476; Lift Him Up, 377. 

 

7. Ce piatră specială a pus Domnul în fața marelui preot? Cât 

timp este nevoie pentru a elimina complet nelegiuirea de la cel 

care construiește pe "piatra" vie? Zaharia 3:9,10. [A Se Vedea 

Nota Finală 3] 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Mintea ți-a fost dată pentru a înțelege cum să lucrezi. Ochii ți-au 

fost dați să observi cu atenție ca să poți înțelege ocaziile date ție de 

Dumnezeu. Urechile tale sunt pentru a asculta de poruncile lui 

Dumnezeu. Genunchii tăi sunt pentru a te pleca de trei ori pe zi la 
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rugăciunea pornită din inimă. Picioarele tale sunt pentru ca să alergi 

pe calea poruncilor lui Dumnezeu. Gândul, efortul, talentul trebuie să 

fie puse la lucru, pentru ca voi să fiți pregătiți să absolviți și să treceți 

în școala de sus, iar din gura Aceluia care pentru noi a biruit toate 

ispitele să auziți cuvintele: “Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu 

Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am 

șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” “Așa vorbește 

Domnul oștirilor: Dacă vei umbla pe căile Mele și dacă vei păzi 

poruncile Mele, vei judeca și casa Mea și vei priveghea asupra 

curților Mele, și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.” 

Apocalipsa 3:21; Zaharia 3:7.” –6T, p. 298. 
 

* * * 
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Sabatul din 30 mai 2020 

VICTORIA ASUPRA ISPITEI 
 

„După botezul lui Isus în Iordan, El a fost mânat de Duhul în 

pustie pentru a fi ispitit de diavol. Duhul Sfânt Îl pregătise pentru 

acea scenă deosebită a ispitelor aprige. El a fost ispitit patruzeci de 

zile de către Satana și în acele zile nu a mâncat nimic. Totul era 

neplăcut în jurul Său, un loc pe care natura omenească era ispitită să-l 

respingă. Era cu fiarele sălbatice și cu diavolul într-un loc pustiu, 

singuratic. Fiul lui Dumnezeu era palid și tras la față din pricina 

postului și suferinței. Dar calea pe care trebuia s-o urmeze era trasată 

și trebuia să împlinească lucrarea pe care venise s-o 

înfăptuiască.” - Experiențe și Viziuni, p. 155. 
 
Ispita la cel mai de jos nivel 

1. Câte zile a petrecut Isus postind în deșert? Cu ce scop S-a dus 

acolo? Luca 4:1, 2. Marcu 1:12,13. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când a fost dus în pustie pentru a fi ispitit, Isus a fost condus de 

Duhul lui Dumnezeu. El nu a chemat ispita. S-a dus în pustie ca să 

fie singur și să mediteze asupra misiunii și lucrării Sale. Prin post și 



[112] Lecțiunile Școlii de Sabat 

rugăciune, El avea să-și întărească sufletul pentru cărarea însângerată 

pe care trebuia să meargă. Dar Satana știa că Isus S-a dus în pustie și 

a socotit că acela era timpul cel mai potrivit pentru a se apropia de 

El.” –Hristos Lumina Lumii, p. 114. 
 
Apetitul 

2. Ce îndoială a încercat diavolul să pună în mintea lui Isus? Ce 

spera să realizeze în timp ce Isus era înfometat și foarte slăbit 

după lungul post prin care a trecut pentru a se pregăti pentru 

misiunea Sa de a salva omenirea? Matei 4:3. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Satana a profitat de suferințele Fiului lui Dumnezeu și s-a 

pregătit să-L atace cu ispite multiple, sperând să obțină biruința 

asupra Lui, pentru că Se smerise pe Sine luând trup de om. Satana a 

venit cu această ispită: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește 

pietrei acesteia să se facă pâine.” L-a ispitit pe Isus să accepte să-i 

dea dovada că El este Mesia prin exercitarea puterii Sale divine...  

Satana căuta o discuție în contradictoriu cu Isus, legată de faptul 

că El era Fiul lui Dumnezeu. A adus ca argument starea lui de 

slăbiciune și suferință și a afirmat cu lăudăroșenie că el era mai 

puternic decât Isus. Dar cuvântul rostit din cer, “Tu ești Fiul Meu 

preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea” era de-ajuns pentru 

a-L susține pe Isus în toate suferințele Sale. Am văzut că Hristos nu 

avea de ce să-l convingă pe Satana de puterea Sa sau de faptul că El 

era Mântuitorul lumii. Satana avea dovezi suficiente legate de poziția 

înălțată și autoritatea Fiului lui Dumnezeu. Tocmai refuzul lui de a se 

supune autorității lui Hristos îl alungase din cer.” - Experiențe și 

Viziuni, p. 155,156. 
 

3. Cere viața să se facă pe plac ispititorului? Ce hrană este 

necesară vieții spirituale, veșnice? Matei 4:4. Deuteronom 8:3. 

Ioan 4:34; 6:51. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

"El i-a spus Satanei că, pentru a prelungi viața, supunerea față de 

cerințele lui Dumnezeu era mai esențială decât hrana temporală. A se 

îndepărta de la scopul lui Dumnezeu, în cea mai mică măsură, e mai 



pentru Semestrul I, 2020 [113] 

periculos decât foamea sau moartea.” -(Redemption: or The First 

Advent of Christ, p. 48) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 

vol. 5, p. 1083. 

„Când a suportat încercarea ispitei cu privire la poftă, Domnul 

Hristos nu S-a aflat, asemenea lui Adam, în frumosul Eden, unde 

lumina și dragostea lui Dumnezeu se vedeau pretutindeni unde 

priveai. El S-a aflat în singurătatea pustiei, înconjurat de animale 

sălbatice. Tot ce se afla în jurul Său era respingător, o priveliște din 

fața căreia natura omenească era înclinată să se dea înapoi. În aceste 

împrejurări, El a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți și „n-a 

mâncat nimic în zilele acelea.” Luca 4:2. Din cauza postului 

îndelungat, era epuizat și simțea foamea cea mai intensă. Înfățișarea 

Sa era cu adevărat mai schimonosită decât a fiilor oamenilor. 

‚Așa a intrat Domnul Hristos în lupta vieții Sale pentru a-l birui 

pe vrăjmașul cel puternic, suportând tocmai încercarea pe care Adam 

nu a reușit să o suporte, pentru ca, printr-o biruință deplină, să poată 

nimici puterea lui Satana și să răscumpere neamul omenesc din 

dizgrația căderii.’ Solii alese, vol. 1, p. 272: 

  

Încumetarea 

4. La ce risc a fost expus Isus în a doua ispită? Pâinea ar putea fi 

necesară vieții fizice, dar ce valoare are săritul jos de pe aripa 

templului? Matei 4:5,6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pentru a-și manifesta puterea, Satana l-a dus pe Isus la Ierusalim 

și L-a așezat pe streașina templului și L-a ispitit să-i facă dovada că 

El era Fiul lui Dumnezeu, aruncându-Se de la acea înălțime 

amețitoare... Satana dorea să-L facă pe Isus să Se încumete să mizeze 

pe mila Tatălui Său și să-și riște viața înainte de îndeplinirea misiunii 

Sale. Sperase că planul de mântuire avea să eșueze; dar planul era 

prea bine pus la punct pentru a fi dejucat sau stricat de Satana. 

‚Creștinii... Nu trebuie să simtă că au dreptul să-L cheme pe 

Domnul să-și etaleze puterea, pentru ca ei să poată obține biruința 

împotriva dușmanilor lor, decât dacă Dumnezeu poate fi onorat în 

mod direct prin aceasta. Dacă Isus S-ar fi aruncat de pe streașina 

Templului, El nu I-ar fi dat slavă Tatălui; căci nimeni nu ar fi fost 

martor la acest lucru în afară de Satana și îngerii lui Dumnezeu. Și 
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aceasta ar fi însemnat ispitirea Domnului să-și arate puterea înaintea 

celui mai înverșunat vrăjmaș al Său. Ar fi însemnat să cedeze înaintea 

celui pe care Isus venise să-l biruie.” - Experiențe și Viziuni, p. 

156,157. 
 

5. Ce a răspuns Isus? La ce se poate aștepta cel care face ceva 

neînțelept sau periculos? Matei 4:7. Psalmi 91:10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul Isus nu s-ar fi pus în pericol pentru a-i face pe plac 

diavolului. Dar câți oameni din ziua de azi pot face față 

ispitei?” -(Manuscript 17, 1893) Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, vol. 5, p. 1083. 

„Deseori, când Satana nu reușește să provoace îndoiala, reușește 

să ne aducă la încumetare. Dacă ne poate face să ne așezăm în calea 

ispitei fără să fie nevoie, știe că biruința e a lui. Dumnezeu îi va apăra 

pe toți aceia care merg pe cărarea ascultării; dar, dacă te depărtezi de 

ea, ajungi pe terenul lui Satana. Acolo cădem cu siguranță. 

Mântuitorul ne-a dat porunca aceasta: “Vegheați și rugați-vă ca să nu 

cădeți în ispită.” Marcu 14:38.” –Hristos Lumina Lumii, p. 126. 

"Hristos a fost hotărât. Oh! unde ar fi acum salvarea rasei umane 

dacă Hristos ar fi fost la fel de slab în putere morală cum e omul? Nu 

e de mirare că bucuria a umplut cerul când căpetenia căzută a părăsit 

pustia ispitirii ca un dușman învins. Hristos are puterea de la Tatăl 

Său pentru a da harul Său Divin și putere omului, făcând astfel posibil 

ca noi să biruim prin numele Său. Nu sunt decât puțini urmași 

declarați ai lui Hristos care aleg să se angajeze cu El în lucrarea de 

împotrivire contra ispitelor lui Satana la fel cum El s-a împotrivit și 

a învins.". -Confrontation, p. 63. 
  

Bogăție, slavă, putere și închinare falsă 

6. Ce slăbiciune umană a folosit ispititorul pentru a încerca să-l 

facă pe Fiul lui Dumnezeu să i se închine, devenind astfel unul 

dintre supușii săi? Matei 4:8,9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Această ultimă ispită a fost cea mai ademenitoare dintre cele trei. 

Satana știa că viața Domnului Hristos trebuia să fie o viață de necaz, 
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greutăți și lupte. El a crezut că putea să profite de faptul acesta pentru 

a-L mitui pe Hristos să renunțe la integritatea Sa. Satana și-a folosit 

toată puterea în această ultimă ispită, deoarece acest ultim efort avea 

să hotărască soarta lui și să arate cine va fi biruitorul. El a declarat că 

lumea este împărăția lui, iar apoi, într-o imagine panoramică, I-a 

înfățișat lui Hristos toate împărățiile lumii... El I-a spus Domnului 

Hristos că putea să intre în stăpânirea împărățiilor lumii fără să mai 

îndure suferința și fără să mai fie în vreun pericol. Satana I-a promis 

că-I va ceda sceptrul și stăpânirea și că Domnul Hristos va fi 

conducătorul de drept, dacă îi va îndeplini o singură cerință. Tot ce Îi 

cerea în schimb, pentru a-I transfera toate împărățiile lumii pe care I 

le înfățișase în ziua aceea, era ca Hristos să-i aducă un omagiu, ca 

unei ființe superioare.” Solii alese, vol. 1, p. 286: 
 

7. Ce au fost mai importante pentru Isus, regatele lumii sau 

Împărăția lui Dumnezeu? Cui se face serv omul care permite ca 

dorința de bogăție și gloria lumii să-i fure mintea? Matei 4:10,11; 

6:33. Romani 6:16. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"Această blasfemie îngâmfată și insultă adusă lui Iehova a stârnit 

indignarea lui Hristos și L-au făcut să-și exercite autoritatea divină și 

să-i poruncească Satanei într-un mod autoritar, plin de demnitate să 

înceteze. Aici Satana, în mândria și aroganța sa, s-a declarat stăpânul 

de drept și permanent al lumii, posesorul slavei sale, ca și cum el ar 

fi creat lumea, toate bogățiile și slava ei... 

"I-a spus lui Isus că va renunța la pretențiile sale asupra 

posesiunilor pământului. Satana știa că puterea lui trebuia să fie 

limitată și în cele din urmă luată, dacă planul de mântuire ar fi 

realizat. Știa că dacă Isus va muri pentru a răscumpăra omul, puterea 

lui se va sfârși după un timp și el va fi distrus. Prin urmare, planul 

său bine studiat era de a împiedica, dacă era posibil, îndeplinirea 

marii lucrări începute de Fiul lui Dumnezeu. Dacă planul de mântuire 

ar fi dat greș, el putea păstra împărăția pe care a pretins că o 

are.” -(Redemption: or The First Advent of Christ, pp. 50, 51) 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1119. 
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Pentru studiu suplimentar 

„Biruința lui Hristos era tot atât de desăvârșită, cum a fost 

înfrângerea lui Adam.  

Tot așa și noi putem să ne împotrivim ispitei și să-l obligăm pe 

Satana să plece de la noi. Isus a câștigat biruința prin supunere și 

credință în Dumnezeu, iar prin apostolul ne spune: “Supuneți-vă, dar, 

lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. 

Apropiați-vă de Dumnezeu și El Se va apropia de voi.” Iacov 4:7,8. 

Noi nu ne putem salva singuri din puterea ispititorului. El a biruit 

omenirea și, atunci când încercăm să-i stăm împotrivă prin puterile 

noastre, ajungem cu siguranță o pradă a vicleniei lui, dar “Numele 

Domnului este un turn; cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost.” 

Proverbele 18:10. Satana tremură și fuge din fața celei mai slabe 

ființe care găsește adăpost în numele acesta puternic.” - Hristos 

Lumina Lumii, pp. 130, 131. 
 

 

* * * 
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Sabatul din 6 iunie 2020 

CUPA AMARĂ DE BĂUT 
 

„Clipa teribilă sosise — momentul care avea să hotărască destinul 

lumii. Soarta neamului omenesc atârna în balanță. Domnul Hristos ar 

fi putut refuza să bea paharul ce se cuvenea omului vinovat. Nu era 

încă prea târziu pentru acest lucru. El ar fi putut să-și șteargă sudoarea 

de sânge de pe frunte și să-l lase pe om să piară în nelegiuirea lui. El 

putea spune: “Călcătorul de lege să-și primească pedeapsa păcatului 

său, iar Eu voi merge înapoi la Tatăl Meu.” Va bea oare Fiul lui 

Dumnezeu paharul amar al umilinței și chinului? Va suferi oare Cel 

nevinovat urmările blestemului păcatului, pentru a salva pe cel 

vinovat? Cuvintele ieșeau tremurând de pe buzele palide ale lui 

Hristos: “Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul 

acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!” –Hristos Lumina Lumii, 690. 
 

Purtarea păcatului lumii 

1. Unde s-a dus Isus cu ucenicii Săi când era aproape ceasul celei 

mai mari suferințe ale Sale? Matei 26:36,37. 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„..Pe măsură ce se apropia de Ghetsimani, El devenea neobișnuit 

de tăcut. El vizitase adesea acest loc pentru meditație și rugăciune, 

dar niciodată cu o inimă atât de plină de tristețe ca în această noapte 

a ultimei Sale lupte… Părea acum că era exclus din lumina prezenței 

întăritoare a lui Dumnezeu. Acum, El era socotit în numărul 

călcătorilor legii. Vinovăția neamului omenesc căzut trebuia să fie 

purtată de El.” –Hristos Lumina Lumii, p. 685. 

 

2. Ce le-a cerut Mântuitorul ucenicilor Săi să facă în timp ce 

simțea povara păcatului umanității apăsând greu asupra Sa? De 

ce le-a cerut să vegheze cu El? Matei 26:38. 2 Corinteni 5:21.  
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Asupra Sa, care nu cunoștea păcatul, avea să fie așezată 

nelegiuirea noastră a tuturor. Atât de înspăimântător Îi apărea păcatul, 

atât de mare greutatea vinei pe care trebuia s-o poarte, încât era ispitit 

să Se teamă ca nu cumva aceasta să-L despartă pentru totdeauna de 

iubirea Tatălui Său. Simțind cât de teribilă este mânia lui Dumnezeu 

împotriva păcatului, El exclamă: “Sufletul Meu este cuprins de o 

întristare de moarte.”  

Adesea, ei petrecuseră noaptea cu El în acest loc retras. În toate 

aceste ocazii, după un timp de veghere și rugăciune, ei puteau dormi 

netulburați, puțin mai departe de Învățătorul lor, până când El îi 

trezea în zorii zilei spre a merge din nou la lucru. Dar acum El dorea 

ca ei să petreacă noaptea împreună, în rugăciune. Cu toate acestea, El 

nu putea suporta ca ei să fie martori la chinul de moarte prin care avea 

să treacă. El le-a spus: ‚rămâneți aici și vegheați împreună cu 

Mine.’” - Hristos Lumina Lumii, pp. 685, 686. 

"Hristos avea o atitudine diferită decât vreodată înainte. Până 

atunci, El a fost mijlocitor pentru alții, dar acum El dorea un 

mijlocitor pentru Sine Însuși. Putea natura Sa umană să poarte 

povara?” - Christ Triumphant, p. 267. 

 

3. Ce a cerut Isus Tatălui Său, având greutatea păcatului și 

suferințele Crucii înaintea Sa? Care ar fi fost consecințele pentru 
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omenire dacă Isus nu ar fi băut cupa durerii și suferinței? Matei 

26:39. Marcu 14:35,36. Ioan 6:38. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când Domnul Hristos a simțit că unitatea Sa cu Tatăl a fost 

întreruptă, S-a temut ca nu cumva, în natura Sa omenească, să nu 

poată fi în stare să suporte conflictul care-I stătea în față, cu puterile 

întunericului… Acum, ispititorul venise pentru ultima și teribila 

luptă. Pentru acest moment se pregătise el în timpul celor trei ani de 

lucrare a Domnului Hristos. El aruncase totul în balanță... 

„Faptul că aceia pe care El Se angajase să-i mântuiască, aceia pe 

care El îi iubea așa de mult, se vor alătura lui Satana în planurile lui 

a străpuns sufletul Său. Lupta era teribilă. Măsura intensității ei era 

vinovăția națiunii Sale, a acuzatorilor și a trădătorului Său, vinovăția 

unei lumi ce zăcea în nelegiuire. Păcatele omenirii apăsau greu asupra 

Domnului Hristos și simțământul mâniei lui Dumnezeu împotriva 

păcatului zdrobea viața Sa.  

„Priviți-L cântărind prețul ce trebuia plătit pentru mântuirea celor 

păcătoși. În agonia Sa, El Se prindea de pământul rece ca și când ar 

fi vrut să împiedice îndepărtarea de Tatăl Său... De pe buzele Sale 

palide veni strigătul amar: “Tată, dacă este cu putință, depărtează de 

la Mine paharul acesta.” Dar chiar și în aceste împrejurări, El a 

adăugat: “Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” - Hristos 

Lumina Lumii, pp. 686, 687. 

  
Veghează și te roagă 

4. Ce i-a repetat Isus lui Petru când el și ceilalți ucenici au fost 

doborâți de oboseală și somn? Din cauza slăbiciunii trupului, ce 

se întâmplă cu toți cei care nu luptă pentru ca Hristos să fie în 

centrul vieții lor? Matei 26:40, 41. Romani 7:23. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Inima omenească tânjește după simpatie și înțelegere atunci când 

este în suferință. Această nevoie era simțită de Domnul Hristos până 

în profunzimea ființei Sale. În momentul suprem de agonie a 

sufletului Său, El a venit la ucenici cu dorința arzătoare de a auzi 

câteva cuvinte de mângâiere din partea acelora pe care adesea îi 
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binecuvântase, îi mângâiase și îi ocrotise în necazurile și 

amărăciunile lor. Acela care totdeauna avusese pentru ei cuvinte de 

simpatie trecea acum printr-o agonie supraomenească și dorea foarte 

mult să știe că ei se rugau atât pentru El, cât și pentru ei înșiși… Dacă 

doar ar fi știut că ucenicii Săi înțelegeau și apreciau acest lucru, atunci 

El ar fi fost întărit.  

Ridicându-Se cu un efort dureros, El a mers împleticindu-Se la 

locul unde îi lăsase pe însoțitorii Săi. Dar ... “i-a găsit dormind.” Dacă 

i-ar fi găsit rugându-se, El S-ar fi simțit ușurat. Dacă ei ar fi căutat 

refugiu la Dumnezeu, pentru ca mijloacele folosite de Satana să nu 

aibă câștig de cauză asupra lor, El ar fi fost mângâiat de credința lor 

nezdruncinată.” - Hristos Lumina Lumii, pp. 687, 688. 

 
5. De ce nu au putut ucenicii să stea treji și să se roage ca Tatăl 

să-i dea lui Isus puterea de care avea nevoie pentru a suporta 

încercarea ce urma? Cât de profundă a fost agonia Fiului lui 

Dumnezeu? Matei 26:42,43. Marcu 14:40. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Nu era în intenția lor să-L uite pe Domnul, dar se părea că sunt 

paralizați de o toropeală de care s-ar fi putut scutura doar dacă ar fi 

continuat să se roage lui Dumnezeu. Ei nu au ajuns să-și dea seama 

de necesitatea vegherii și a rugăciunii stăruitoare pentru a putea 

rezista ispitei... 

„Din nou Fiul lui Dumnezeu a fost cuprins de agonia 

supraomenească și, slăbit și epuizat, El S-a întors clătinându-Se spre 

locul luptei Sale de mai înainte. Suferința Sa era mai mare decât cea 

dinainte. Când agonia sufletului L-a cuprins, “sudoarea I se făcuse ca 

niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ.” Acum era ca o 

trestie bătută și îndoită de furtuna cea aprigă.” - Hristos Lumina 

Lumii, pp. 688, 689. 

 
Acceptarea voinței Tatălui 

6. În timp ce ucenicii erau orbi la agonia Sa în purtarea păcatelor 

omenirii, de câte ori S-a rugat Isus rugăciunea de supunere față 

de Tatăl Său? Matei 26:44. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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„De trei ori a înălțat El ruga aceasta. De trei ori natura umană s-a 

dat înapoi de la acest sacrificiu final, care încorona lucrarea Lui. În 

acele momente însă, istoria neamului omenesc I s-a înfățișat 

Răscumpărătorului lumii. El a văzut că, dacă sunt lăsați în voia lor, 

călcătorii legii trebuie să piară. El a văzut starea de neajutorare a 

păcătosului. El a văzut puterea păcatului... El a părăsit curțile cerului, 

unde totul este imaculat, totul este bucurie și slavă, pentru a salva 

singura oaie pierdută, singura lume din univers care a căzut prin 

păcătuire. Și El nu Se va da înapoi de la lucrarea chemării Sale. El va 

deveni jertfă de ispășire pentru un neam de oameni care, cu bună 

știință, au păcătuit. Ruga Sa respira acum numai supunere: “Dacă nu 

se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, 

facă-se voia Ta.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 690-693. 

 

7. Cum Și-a demonstrat Isus dorința de a îndeplini voia Tatălui 

Său? Ce lecție putem învăța din experiența Sa agonizantă în 

Ghetsimani? Luca 22:43,44. Matei 26:45,46. Filipeni 2:8. Evrei 

5:7. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să Se roage și mai 

fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge, care 

cădeau pe pământ.” 'Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L 

întărească.' Conflictul s-a încheiat; Isus este de acord Să-și onoreze 

Tatăl împlinind voia Sa și purtând blestemul Său, consecința 

fărădelegii omenirii. S-a făcut ascultător până la moarte și încă 

moarte de cruce. Aici s-a demonstrat pentru noi deosebirea dintre 

neascultarea lui Adam și ascultarea Fiului lui Dumnezeu...” - Christ 

Triumphant, p. 24. 

„Hristos S-a dat pe Sine din toată inima și cu bucurie pentru a 

împlini voia lui Dumnezeu. S-a făcut ascultător până la moarte și încă 

moarte de cruce. Să ni se pară greu să renunțăm la noi înșine? Să 

refuzăm să fim părtași la suferințele Lui? Moartea Lui ar trebui să 

răscolească fiecare fibră a ființei noastre, făcându-ne dornici să 

consacrăm lucrării Lui tot ceea ce avem și suntem. Când ne gândim 

la tot ce a făcut El pentru noi, ar trebui ca inima să ni se umple de 

iubire.” - Sfaturi despre Isprăvnicie, p. 302. 
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Pentru studiu suplimentar 

"Gândiți-vă la ce a realizat Hristos în timpul slujirii Sale 

pământești. Cât de serioase au fost eforturile Lui! El nu a permis ca 

nimic să-l abată de la lucrarea care I-a fost încredințată. Călcăm pe 

urmele Lui? El a renunțat la tot pentru a îndeplini planul milei lui 

Dumnezeu pentru rasa căzută. În îndeplinirea scopului cerului, el a 

devenit ascultător până la moarte și chiar moarte de Cruce... El S-a 

luptat cu ispita, biruind-o în numele nostru. Fiul lui Dumnezeu, Cel 

curat și nepătat, a purtat vina păcatului și a primit plata morții pentru 

a salva această rasă umană.” -The Colporteur Evangelist, p. 38. 
 

 

* * * 
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Sabatul din 13 iunie 2020 

 

LUPTA PENTRU CREDINȚĂ 
 

„Timp de mai bine de trei ani, Efesul a fost centrul activității lui 

Pavel. Aici s-a ridicat o biserică înfloritoare și din această cetate 

Evanghelia s-a răspândit în toată provincia Asiei, atât printre iudei, 

cât și printre Neamuri... 

În vorbirea sa, Dimitrie spusese: “Meseria noastră cade în 

dispreț.” Aceste cuvinte dezvăluie adevărata pricină a zarvei din Efes 

și, de asemenea, cauza multora dintre prigonirile care urmăriseră pe 

apostoli în lucrarea lor. Dimitrie și meșterii lui au văzut că, prin 

propovăduirea și răspândirea Evangheliei, negoțul cu chipurile făcute 

era primejduit. Era în joc venitul preoților și meșteșugarilor păgâni; 

și, din pricina aceasta, ei au ridicat împotriva lui Pavel cea mai 

nemiloasă împotrivire.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 291, 295. 

  

Cea mai puternică solie, ce schimbă viața 

1. Ce ne relatează Scripturile despre progresul Evangheliei în 

faimosul oraș Efes din Asia Mică? Faptele apostolilor 19:17-20. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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„Când s-au convertit, efesenii și-au schimbat obiceiurile și 

practicile. Sub lucrarea de convingere a Spiritului lui Dumnezeu, ei 

au acționat cu promptitudine și au dezvăluit toate misterele vrăjilor 

lor. Ei au venit, au mărturisit și au arătat faptele lor, iar sufletele le-au 

fost umplute cu o indignare sfântă pentru că fuseseră atât de devotați 

magiei și au prețuit atât de mult cărțile cu regulile înșelătoriei lui 

Satana, punând înaintea lor metodele prin care trebuiau să practice 

vrăjitoria. Ei au fost hotărâți să se întoarcă din serviciul celui rău și 

au adus acele volume costisitoare și le-au ars în public. Astfel și-au 

manifestat ei întoarcerea sinceră către Dumnezeu...” – Solii pentru 

Tineret, p. 275. 

 

2. De teama de a nu-și pierde mijloacele de trai, ce discurs a ținut 

Dimitrie colegilor săi fabricanți de statuete ale Dianei? Ce 

argument în favoarea Dianei a prezentat pentru a stârni ura 

poporului împotriva lui Pavel și a soliei predicate de el? Faptele 

apostolilor 19:24-27. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Mai exista și o altă pricină de nemulțumire. La Efes, se 

dezvoltase o mare și bănoasă afacere prin fabricarea și vânzarea de 

mici temple și chipuri lucrate după modelul templului și chipul 

Dianei. Cei interesați în această industrie și-au văzut câștigurile 

scăzând și s-au unit cu toții ca să arunce asupra lucrării lui Pavel vina 

acestei schimbări neplăcute.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 292. 

 

3. Ce efect incitant a avut acest discurs acuzator asupra 

ascultătorilor și a întregului oraș? Faptele apostolilor 19:28,29. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Vestea despre această cuvântare s-a răspândit cu iuțeală. “Toată 

cetatea s-a tulburat.” Pavel a fost căutat, însă apostolul nu era de găsit. 

Frații lui, luând cunoștință despre primejdie, îl zoriseră să plece de 

acolo. Îngeri ai lui Dumnezeu fuseseră trimiși spre a-l păzi pe apostol; 

vremea ca el să moară ca martir încă nu sosise. 

„Neizbutind să-l găsească pe acela care era pricina mâniei lor, 

mulțimea a luat “cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh tovarășii de 
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călătorie ai lui Pavel”; și cu ei “au năvălit cu toții într-un gând în 

teatru.’” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 293. 
 

Ocrotirea slujitorului lui Dumnezeu 

4. Care a fost dorința lui Pavel când oamenii au intrat în teatru? 

Cu toate acestea, ce l-au sfătuit prietenii săi, încât să nu-i fie pusă 

viața în pericol? Faptele apostolilor 19:30,31. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Locul unde era ținut ascuns Pavel nu era prea departe și el a aflat 

curând despre primejdia în care se găseau frații lui iubiți. Uitând 

propria sa siguranță, el a vrut să se ducă imediat la teatru spre a vorbi 

celor răzvrătiți. “Dar nu l-au lăsat ucenicii.” Gaiu și Aristarh nu erau 

prada pe care o căutau oamenii; ei nu aveau să se teamă că vor suferi 

cine știe ce mare vătămare. Dar, dacă ar fi fost văzută fața palidă și 

îngrijorată a apostolului, aceasta ar fi trezit de îndată patimile cele 

mai murdare ale gloatei și nu ar mai fi existat niciodată posibilitatea 

omenească de a-i salva viața. 

„Pavel însă era încă plin de râvnă să apere adevărul înaintea 

mulțimii; dar, în cele din urmă, el a fost descurajat să mai facă acest 

pas printr-un mesaj de avertizare venit de la teatru. “Unii din mai 

marii Asiei, care-i erau prieteni, au trimis la el ca să-l roage să nu se 

ducă la teatru.” Faptele Ap. 19:31” Istoria Faptelor Apostolilor, 293. 
 

5. Ce se poate aștepta de la o mulțime de oameni când încep să 

strige lucruri diferite? Cu toate acestea, pe cine au preamărit ei? 

Faptele apostolilor 19:32-34. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Zarva în teatru era în continuă creștere. “Unii strigau una, alții 

alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau 

pentru ce se adunaseră.” Faptele Ap. 19:32. Faptul că Pavel și unii 

dintre tovarășii lui erau de origine ebraică i-a făcut pe iudei dornici 

să arate lămurit că ei nu simpatizau cu el și nici cu lucrarea lui. De 

aceea, ei au împins înainte pe unul dintre ai lor, pentru a prezenta 

această problemă înaintea oamenilor. Vorbitorul care a fost ales era 

Alexandru, unul dintre meșteri, un căldărar, despre care mai târziu 

Pavel amintea ca despre unul care îi “făcuse mult rău.” 2 Timotei 
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4:14. Alexandru era un bărbat cu însușiri nespus de mari și el a depus 

toate eforturile ca să îndrepte mânia oamenilor numai împotriva lui 

Pavel și a tovarășilor lui. Dar gloata, văzând că Alexandru era iudeu, 

l-a împins la o parte; și “au strigat toți într-un glas, timp de aproape 

două ceasuri: ‘Mare este Diana Efesenilor!’” –Istoria Faptelor 

Apostolilor, p. 294. 
 

6. Cine a trebuit să se adreseze oamenilor ca să-i calmeze și să-i 

facă să gândească rațional? Ce raționament a liniștit mulțimea? 

Faptele apostolilor 19:35-41. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„În cele din urmă, fiind cu totul istoviți, ei au încetat și a fost un 

moment de liniște. Atunci, logofătul cetății a atras atenția mulțimii și, 

în virtutea slujbei sale, a câștigat ascultarea lor. El i-a întâmpinat pe 

oameni chiar pe terenul lor și le-a arătat că nu era nici un motiv ca să 

îndreptățească această zarvă. El a apelat la judecata lor.” –Istoria 

Faptelor Apostolilor, p. 294. 
  

Tumultul urmat de victorie 

7. Ce a scris apostolul Pavel mai târziu despre ce s-a întâmplat 

în Efes? În ciuda tumultului ridicat împotriva lui, cum l-a 

binecuvântat Domnul? 1 Corinteni 15:32,57,58. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Hotărârea logofătului și a altor slujbași cu vază din cetate a 

prezentat pe Pavel înaintea oamenilor ca pe unul care nu era vinovat 

de nici o faptă nelegală. Aceasta era o altă biruință a creștinismului 

asupra rătăcirii și superstiției. Dumnezeu ridicase pe un mare 

magistrat spre a apăra pe apostolul Său și pentru a ține în frâu acea 

gloată gălăgioasă. Inima lui Pavel era plină de mulțumire la adresa 

lui Dumnezeu pentru că viața lui fusese ocrotită și creștinismul nu 

fusese făcut de rușine prin zarva din Efes.” –Istoria Faptelor 

Apostolilor, p. 295. 
 

Pentru studiu suplimentar 

„’Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și, după ce le-a 

dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia.’ În 
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această călătorie, el era însoțit de doi credincioși frați Efeseni: Tihic 

și Trofim. 

„Lucrarea lui Pavel în Efes se încheiase. Slujirea lui acolo fusese 

un timp de neîncetată lucrare, de multe încercări și frământări 

sufletești. El învățase pe oameni în public și din casă în casă, 

învățându-i și avertizându-i cu multe lacrimi. Mereu și mereu, iudeii 

se ridicaseră împotriva lui și n-au pierdut nici o ocazie ca să întărâte 

sentimentele omenești împotriva lui. 

În timp ce se lupta cu împotrivirea, împingea înainte cu un zel 

neobosit lucrarea Evangheliei și ocrotea interesele unei biserici încă 

tinere în credință, Pavel avea pe suflet o grea povară pentru toate 

bisericile.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 295, 296. 

 

 

* * * 
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Sabatul din 20 iunie 2020 

 

ÎN PERICOL PRINTRE FRAȚI 
 

„Satana lucrează continuu prin uneltele sale, ca să descurajeze și 

să nimicească pe cei pe care Dumnezeu i-a ales să împlinească o 

lucrare mare și bună. Ei pot fi gata să-și sacrifice chiar și viața pentru 

înaintarea lucrării lui Hristos, totuși marele amăgitor va căuta să vâre 

în mintea fraților lor îndoieli cu privire la ei, îndoieli care, dacă vor 

fi primite, vor submina încrederea în integritatea caracterului lor și le 

vor schilodi lucrarea. Prea adesea el izbutește să aducă asupra lor, 

chiar prin frații lor, asemenea întristare a inimii, încât, plin de 

bunătate, Dumnezeu intervine ca să dea odihnă slujitorilor Săi 

prigoniți. După ce mâinile sunt încrucișate pe pieptul ce nu mai 

respiră, când glasul de avertizare și încurajare a tăcut, cei încăpățânați 

poate că se vor trezi să vadă și să prețuiască binecuvântările pe care 

le-au respins.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 418. 
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Agitație împotriva lui Pavel în templu 

1. Unde s-a dus apostolul Pavel în Ierusalim, la sfatul unor frați? 

Faptele apostolilor 21:23-26. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Aceasta era ocazia de aur pentru ca toți frații conducători să 

mărturisească sincer și deschis că Dumnezeu lucrase prin Pavel și că 

uneori ei greșiseră îngăduind ca veștile aduse de vrăjmași să le 

trezească gelozia și prejudecata. Dar, în loc să se unească într-un efort 

de a face dreptate unuia care fusese jignit, i-au dat un sfat care arăta 

că ei încă nutreau simțământul că Pavel trebuie în mare măsură 

socotit ca răspunzător pentru prejudecata existentă... 

„Când ne gândim la marea dorință a lui Pavel de a fi în bună 

înțelegere cu frații săi, dragostea sa gingașă față de cel slab în 

credință, respectul lui față de apostolii care fuseseră cu Hristos, și față 

de Iacov, fratele Domnului, și la ținta lui de a se face totul pentru toți, 

atât cât putea, fără a sacrifica principiul — când ne gândim la toate 

acestea, nu este surprinzător faptul că el a fost constrâns să se abată 

de la umblarea lui hotărâtă și neclintită pe care o urmase până aici.” 

–Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 403, 405. 

 

2. Ce s-a întâmplat în timp ce era acolo și nu deranja pe nimeni? 

Ce scenă a urmat când niște evrei din Asia l-au văzut acolo, 

crezând că a spurcat templul? Faptele apostolilor 21:27-30. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dar, în loc de a-și împlini scopul dorit, străduințele lui pentru a 

ajunge la o împăcare nu au făcut decât să zorească criza, grăbind 

suferințele sale ce au fost profetizate, având ca rezultat despărțirea de 

frații săi, lipsind biserica de unul din cei mai puternici stâlpi ai ei și 

întristând inimile credincioșilor de pretutindeni… 

Cei care l-au sfătuit pe Pavel să facă pasul acesta nu au gândit 

îndeajuns asupra primejdiei la care avea să fie el expus în felul acesta. 

În vremea aceea, Ierusalimul era plin cu închinători din multe țări. 

Când, ca împlinire a însărcinării date lui de Dumnezeu, Pavel dusese 

Evanghelia la Neamuri, el vizitase multe din cele mai mari cetăți ale 

lumii și era bine cunoscut de mii de oameni, care veniseră la 
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Ierusalim, din diferite locuri străine, ca să ia parte la sărbătoare. 

Printre aceștia erau oameni ale căror inimi erau pline cu cea mai 

aprigă ură împotriva lui Pavel; și ca el să intre în templu într-o ocazie 

publică însemna să-și pună viața în primejdie… 

Faptul că un apostaziat din Israel a cutezat să pângărească 

templul, chiar în vremea când mii de oameni veniseră acolo din toate 

părțile lumii, să se închine, a stârnit cele mai fioroase porniri ale 

gloatei.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 405-407. 
 

Profitând de ocazie 

3. Cine a aflat că a izbucnit o revoltă în oraș? Ce măsuri de 

precauție a luat? Faptele apostolilor 21:31,32. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pe când cercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că 

tot Ierusalimul s-a tulburat.” Claudius Lisias cunoștea destul de bine 

elementele răzvrătite cu care avea de-a face și “a luat îndată ostași și 

sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au 

încetat să mai bată pe Pavel.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 407. 
 

4. Ce ordine au fost executate imediat, luându-l prizonier pe 

apostol? Între timp, ce cereau oamenii? Faptele Apostolilor 

21:33-36. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„După legea iudaică, era o crimă osândită cu moartea ca un 

necircumcis să intre în curțile dinăuntru ale clădirii sfinte. Pavel 

fusese văzut în cetate în tovărășia lui Trofim, un efesean, și a fost 

făcută legătura că l-ar fi adus în templu. Dar el nu făcuse lucrul 

acesta; și, el însuși fiind iudeu, fapta sa de a intra în templu nu 

însemna o călcare a legii. Însă, deși învinuirea era cu totul 

neadevărată, ea a slujit totuși să stârnească prejudecata mulțimii. 

Strigătul fiind luat și purtat prin curțile templului, mulțimile adunate 

acolo au fost cuprinse de o furie sălbatică... 

Necunoscând pricina zarvei, însă văzând că furia mulțimii era 

îndreptată împotriva apostolului, căpitanul roman a tras concluzia că 

Pavel trebuie să fie acel egiptean răzvrătit despre care auzise el și care 
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nu putuse încă fi prins… Deodată, multe glasuri s-au ridicat în 

învinuiri puternice și pline de mânie…” –Istoria Faptelor 

Apostolilor, pp. 407, 408. 
 

5. Ce a vrut Pavel ca să își dea seama căpitanul? Ce permisiune 

i-a dat căpitanul apostolului, dându-și seama că nu era răsculatul 

pe care și l-a imaginat? Faptele Apostolilor 21:37-40. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„În mijlocul zarvei, apostolul era liniștit și stăpân pe sine. Mintea 

lui era îndreptată spre Dumnezeu și el știa că îngerii cerului erau în 

preajma lui. El nu era dispus să părăsească templul fără a face o 

sforțare de a prezenta adevărul înaintea conaționalilor săi. Pe când 

era aproape să fie dus în cetățuie, el a zis comandantului: “Îmi este 

îngăduit să-ți spun ceva?”… ‚Te rog, dă-mi voie să vorbesc 

norodului.’ 

Cererea i-a fost împlinită și “Pavel a stat în picioare pe trepte, și a 

făcut semn norodului cu mâna.” Gestul acesta le-a atras atenția, în 

timp ce înfățișarea lui le-a impus respect.” –Istoria Faptelor 

Apostolilor, p. 408. 
 

6. Cu ce cuvinte iubitoare s-a adresat Pavel semenilor săi evrei? 

Printre altele, despre ce experiență le-a spus? Faptele Apostolilor 

22:1,6-8. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Nimeni nu putea tăgădui afirmațiile apostolului, deoarece faptele 

la care se referea el erau bine cunoscute multora care încă mai trăiau 

în Ierusalim. După aceea, el a vorbit despre zelul său de mai înainte 

în ce privește prigonirea ucenicilor lui Hristos, chiar până la moarte; 

și el le-a povestit împrejurările în care se convertise, spunând 

ascultătorilor săi cum inima sa mândră fusese adusă să se plece 

înaintea Nazarineanului răstignit. Dacă el ar fi încercat să 

argumenteze și să intre în discuții contradictorii cu împotrivitorii săi, 

cu încăpățânare ei ar fi refuzat să-i asculte cuvintele; dar amintirea 

experienței sale a fost însoțită de o putere convingătoare ce, pentru 

un moment, a părut că le înmoaie și le supune inimile.” –Istoria 

Faptelor Apostolilor, p. 409. 
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 O mărturie minunată 

7. Cum a povestit despre chemarea sa divină la apostolie? Ce 

învățăm din abilitatea lui de a profita de fiecare ocazie de a 

prezenta Evanghelia? Cum poate învăța cineva să facă la fel 

acum? Faptele apostolilor 22:10,12-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

„După aceea, el s-a străduit să arate că lucrarea printre Neamuri 

nu fusese începută din proprie alegere. El dorise să lucreze pentru 

neamul său; dar chiar în templul acesta glasul lui Dumnezeu îi 

vorbise în viziune sfântă, îndreptându-i pasul “departe la Neamuri”… 

Obișnuiți să se socotească pe ei ca singurul popor favorizat de 

Dumnezeu, ei nu erau dispuși să îngăduie Neamurilor disprețuite să 

se împărtășească de privilegiile care până aici fuseseră socotite ca 

fiind numai ale lor. Ridicându-și glasul deasupra vocii vorbitorului, 

ei au strigat: “Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să 

trăiască!”… 

În acest ceas întunecos, Domnul nu l-a uitat pe slujitorul Său. El 

îl ocrotise față de gloata ucigașă din curtea templului;… era cu el în 

cetățuie și Se descoperise martorului Său credincios, ca răspuns la 

stăruitoarele rugăciuni după călăuzire ale apostolului.” -Faptele 

Apostolilor, pp. 409, 410, 413. 
 

Pentru studiu suplimentar 

„Inima apostolului Pavel era plină de un simțământ profund și 

statornic al propriei responsabilități. El a lucrat într-o relație strânsă 

cu Acela care este izvorul dreptății, al milei și al adevărului. El se 

baza pe crucea lui Hristos, ca fiind singura lui garanție a succesului. 

În timp ce înainta cu perseverență, în ciuda ostilității lumii și a 

împotrivirii vrăjmașilor lui, iubirea Mântuitorului era pentru 

apostolul Pavel o motivație puternică și continuă, care îl susținea în 

lupta cu eul și în conflictele cu răul. 

În aceste zile de pericol, biserica are nevoie de o armată de 

lucrători asemenea apostolului Pavel, care s-au pregătit să fie 

folositori, au o experiență profundă în domeniul spiritual și sunt plini 

de zel și seriozitate. Este nevoie de oameni sfințiți și cu spirit de 

sacrificiu, oameni curajoși și loiali, în a căror inimă s-a format chipul 

lui Hristos, “nădejdea slavei” (Coloseni 1, 27), și care să “predice 

Cuvântul.” 2 Timotei 4:2.” –Slujitorii Evangheliei, p. 61.  
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Vă rugăm să citiți raportul misionar din Portugalia de la pagina 136. 

 

 

26. 

Sabatul din 27 iunie 2020 

 

CONFLICT ȘI VICTORIE 
 

"Există o luptă între forțele binelui și ale răului, între îngerii 

credincioși și cei necredincioși. Hristos și Satana nu se împacă și 

niciodată nu o vor face. În fiecare epocă, adevărata Biserică a lui 

Dumnezeu s-a angajat într-un război hotărât împotriva agențiilor 

satanice. Până la sfârșitul controversei, lupta va continua între îngerii 

și oamenii răi de o parte și îngerii sfinți și credincioși adevărați de 

cealaltă parte." - Christ Triumphant, p. 28. 

  

Dușmănie și împotrivire de la început până la sfârșit 

1. Conform hotărârii divine, ce va exista de-a lungul secolelor 

între șarpe și femeie și între sămânța șarpelui și cea a femeii? Ce 

ne arată istoria acestei lumi? Geneza 3:15. Daniel 11:33. Ioan 

16:2, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

"Când Adam și Eva au fost puși în grădina Edenului, erau 

nevinovați și fără păcat, în perfectă armonie cu Dumnezeu. Ura nu 

exista în mod natural în inimile lor. Dar când au păcătuit, natura lor 

nu a mai fost fără păcat. Ei au devenit răi, deoarece ei s-au pus de 

partea vrăjmașului căzut, făcând exact lucrurile pe care Dumnezeu 

le-a poruncit că nu trebuie să le facă. Dacă nu ar fi intervenit 

Dumnezeu, oamenii căzuți ar fi format o alianță tare cu Satana 

împotriva cerului. Când au fost rostite cuvintele: "Vrăjmășie voi pune 

între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va 

zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul", Satana a știut că deși a reușit 

să-i facă pe oameni să păcătuiască, se va face un aranjament prin care 

ființele căzute vor fi puse pe un teren mai bun, natura lor va fi 

reînnoită în evlavie. El a văzut că ispitele sale vor cădea asupra lui 

însuși și el nu putea deveni învingător..." -Christ Triumphant, p. 28. 
 



pentru Semestrul I, 2020 [131] 

2. Conform profeției biblice, ce agravare a conflictului dintre 

forțele binelui și răului se așteaptă în viitorul apropiat? Ce va 

aduce aceasta? Apocalipsa 12:17; 13:7. Marcu 13:13. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Biserica rămășiței va fi adusă atunci într-o mare încercare și 

amărăciune. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui 

Isus vor simți mânia balaurului și a oștilor lui. Satana consideră 

oamenii ca fiind toți supușii lui; el a câștigat stăpânire peste mulți 

pretinși creștini. Dar iată o mică grupă, care se împotrivește 

supremației lui.” -Profeți și Regi, p. 587. 

„În viitorul apropiat, vom vedea împlinirea acestor cuvinte 

(Apocalipsa 12:17), având în vedere că bisericile protestante se unesc 

cu lumea și cu puterea papală împotriva păzitorilor poruncilor... 

„Biserica și statul fac acum pregătiri pentru conflictul viitor. 

Pretutindeni, papalitatea își strânge structurile ei mari și impunătoare 

în adâncimi tainice, de unde vechile lor persecuții vor fi repetate. Și 

se pregătește drumul pentru manifestare pe scară mare, a acelor 

minuni mincinoase, prin care, dacă va fi posibil, Satana va înșela 

chiar și pe cei aleși.” –5T, pp. 449, 450. 

 

Natura spirituală a conflictului 

3. Cine este dușmanul creștinului? Cum a definit apostolul Pavel 

conflictul fiecărei epoci? Efeseni 6:12. 2 Timotei 6:12. 2 Timotei 

4:7,8. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Grozavă este lupta ce are loc între puterile binelui și ale răului în 

centrele importante unde solii adevărului sunt chemați să lucreze. 

“Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui”, spunea Pavel, 

“ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 

stăpânitorilor întunericului acestui veac.” Efeseni 6:12. Până la 

încheierea vremii va dăinui conflictul dintre biserica lui Dumnezeu 

și aceia care se găsesc sub stăpânirea îngerilor răi… 

"Stăpânirile și puterile cerului veghează asupra luptei pe care, în 

împrejurări ce par descurajatoare, o au de dus slujitorii lui Dumnezeu. 

Noi biruințe sunt dobândite, noi onoruri câștigate atunci când 
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creștinii, grupându-se în jurul steagului Mântuitorului lor, pornesc să 

dea lupta cea bună a credinței. Toți îngerii cerului sunt în slujba 

poporului lui Dumnezeu, umil și credincios; Și, în timp ce oștirea de 

lucrători a Domnului, de aici, de jos, înalță cântecele lor de laudă, 

corul de sus se unește cu ei, proslăvind pe Dumnezeu și pe Fiul Său.” 

–Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 219, 154. 

 

4. Ce asigurare au ostașii spirituali din armata Domnului? În 

numele cui va fi purtată și câștigată bătălia? Romani 16:20. 

Apocalipsa 12:10, ultima parte, 11. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dumnezeu a fost tăria lui Iuda în această criză și El este tăria 

poporului Său astăzi. Nu trebuie să ne încredem în căpetenii și nici 

să-i punem pe oameni în locul lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte 

că ființele omenești sunt supuse căderii și greșelii și că El care are 

toată puterea, este turnul nostru puternic de apărare. În orice nevoie 

trebuie să știm că lupta este a Sa. Rezervele Sale sunt nelimitate, iar 

imposibilitățile aparente vor face biruința cu atât mai mare.” - Profeți 

și Regi, p. 202.  

„În lupta creștină nu este la fel. Toți pot să alerge în această 

întrecere și pot fi siguri de victorie și onoare nepieritoare, dacă se 

supun condițiilor. Pavel spune: “Alergați dar în așa fel ca să căpătați 

premiul.” Și apoi el arată condițiile care trebuie îndeplinite pentru a 

avea succes: “Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot 

felul de înfrânări.” -4T, p. 34. 

"Hristos a făcut posibil ca fiecare membru al familiei umane să 

reziste ispitei. Toți cei care vor trăi cu evlavie pot birui cum a biruit 

Hristos, prin sângele Mielului și cuvântul mărturiei lor.” -Medical 

Ministry, p. 264. 

  

Putere divină pentru invitația finală în slavă 

5. Ce vor primi curând robii Domnului, cei care L-au iubit, L-au 

urmat și cei care au dus solia Sa cu putere? Ioel 2:28,29. Faptele 

ap. 1:8; 2:38, ultima parte, 39. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 



pentru Semestrul I, 2020 [133] 

“Dacă această profeție a lui Ioel a avut o împlinire parțială în zilele 

apostolilor, noi trăim într-un timp când ea urmează să se manifeste și 

mai evident pentru poporul lui Dumnezeu. El va revărsa în așa fel 

Duhul Sfânt asupra poporului Său, încât ei vor deveni o lumină în 

mijlocul întunericului moral și o mare lumină va fi reflectată în toate 

părțile lumii. O, de-ar spori credința noastră ca Domnul să poată lucra 

puternic cu poporul Său!" -(Manuscript 49, 1908) Seventh-day 

Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1175. 

„A sosit timpul când trebuie să așteptăm ca Domnul să facă lucruri 

mari pentru noi. Eforturile noastre nu trebuie nici să se micșoreze, 

nici să slăbească. Să creștem în har și în cunoașterea Domnului. 

Înainte ca lucrarea să se încheie și înainte ca sigilarea poporului lui 

Dumnezeu să se sfârșească, vom primi revărsarea Duhului Sfânt. 

Îngerii din cer vor fi în mijlocul nostru. Timpul prezent este un timp 

de pregătire pentru cer, când trebuie să trăim într-o ascultare deplină 

față de poruncile lui Dumnezeu.” - (Scrisoarea 30, 1907) Solii alese, 

vol. 1, p. 111. 

 

6. Care a fost întotdeauna dorința și rugăciunea sinceră a lui Isus 

pentru urmașii Săi? Ce pregătește pentru cei care Îl iubesc și Îl 

urmează în conflictul cel dur cu puterile răului? Ioan 17:24, 

14:2,3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„De prin mansarde, din bordeie, din închisori, de pe eșafoduri, din 

munți, pustiuri, din văgăunile pământului și adâncurile mărilor, 

Domnul Hristos va strânge la Sine pe toți copiii Săi. Pe pământ, ei au 

fost săraci, năpăstuiți și chinuiți. Milioane de credincioși au coborât 

în mormânt acoperiți de acuzații infame, pentru că au refuzat să se 

supună amăgirilor lui Satana. Copiii lui Dumnezeu au fost socotiți de 

către tribunalele omenești ca fiind cei mai periculoși criminali. Dar 

ziua este aproape când “Dumnezeu va fi Cel care va judeca.” Psalmul 

50:6. Atunci, vor fi răsturnate hotărârile omenești. “Domnul 

Dumnezeu ... îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său.” 

Isaia 25:8. Fiecăruia i se va da haine albe. Apocalipsa 06:11. Iar “Ei 

vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați ai Domnului.” Isaia 

62:12.” - Parabolele Domnului Hristos, pp. 179, 180. 
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Biruința - intrarea în Împărăția slavei 

7. Ce cuvinte finale vor fi rostite în curând din templul din cer? 

Ce promisiuni minunate va îndeplini Domnul față de cei care îl 

vor învinge pe cel rău prin puterea Sa divină? Apocalipsa 16:17; 

2:26; 3:21. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Vine timpul când va fi prea târziu a căuta pe Dumnezeu și m-am 

gândit cum ne vom simți când timpul de probă se va încheia și 

lucrarea vieților noastre se va sfârși... Vom fi socotiți servi 

credincioși? Ce se va întâmpla dacă în acest moment am auzi vocea 

lui Hristos spunând: ‚S-a sfârșit?’ -Fii și Fiice ale lui Dumnezeu, 343. 

„Aceia care vor să biruie trebuie să-și exercite toate puterile ființei 

lor. Ei trebuie să agonizeze pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, 

cerând puterea divină. Domnul Hristos a venit pentru a fi Exemplul 

nostru și a ne descoperi că putem să fim părtași ai naturii divine. 

Cum? Prin faptul că am scăpat de stricăciunea care este în lume prin 

pofte. Satana nu a câștigat biruința asupra lui Hristos. El nu a făcut 

niciun pas în cucerirea sufletului Mântuitorului. El nu I-a atins capul, 

deși I-a rănit călcâiul. Prin exemplul Său, Domnul Hristos a scos în 

evidență faptul că omul poate să rămână integru. Oamenii pot să aibă 

puterea de a se împotrivi răului — o putere pe care nici pământul, 

nici moartea, nici iadul nu sunt în stare să o învingă, o putere care îi 

va pune în situația de a fi în stare să biruie așa cum a biruit Hristos. 

Natura divină și cea omenească pot să fie combinate în ei.” Solii 

alese, vol. 1, p. 409: 

 

8. Unde își vor petrece sfinții biruitori veșnicia, liberi de orice 

luptă? Apocalipsa 21:4,5. Daniel 7:27. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Prin încercări și persecuție, slava — caracterul — lui Dumnezeu 

este descoperită în cei aleși ai Săi. Biserica lui Dumnezeu, urâtă și 

persecutată de lume, este educată și disciplinată în școala lui Hristos. 

Pe pământ, ei umblă pe calea cea strâmtă și sunt curățiți în cuptorul 

suferinței. Ei Îl urmează pe Hristos prin lupte dârze, dau dovadă de 

tăgăduire de sine și suferă amarnice dezamăgiri, dar experiența lor 
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chinuitoare îi învață că vina și nenorocirile sunt aduse de păcat și 

privesc la el cu groază. Fiind părtași la suferințele lui Hristos, ei sunt 

sortiți să fie și părtași ai slavei Sale. În viziune sfântă, profetul a văzut 

triumful poporului lui Dumnezeu. El zice: “Și am văzut ca o mare de 

sticlă amestecată cu foc; și pe marea de sticlă, cu alăutele lui 

Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei.” Ei cântau cântarea lui 

Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau: „Mari și 

minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! 

Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor!' 

Apocalipsa 15:2,3.” - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 31. 

 

Pentru studiu suplimentar 

„Coroana și tronul sunt semnele exterioare ale împlinirii unei 

condiții; ele sunt semnele biruinței câștigate asupra eului prin 

Domnul Isus Hristos.” –Hristos Lumina Lumii, p. 549. 

„Prin încercări și persecuție slava — caracterul — lui Dumnezeu 

este descoperită în cei aleși ai Săi. Credincioșii în Hristos, urâți și 

persecutați de lume sunt educați și formați în școala lui Hristos. Pe 

pământ, ei merg pe cărări strâmte, sunt curățiți în cuptorul încercării. 

Ei Îl urmează pe Hristos prin lupte dârze, dau dovadă de tăgăduire de 

sine și suferă amarnice dezamăgiri, dar experiența lor chinuitoare îi 

învață că vina și nenorocirile sunt aduse de păcat și privesc la el cu 

groază. Fiind părtași ai suferințelor lui Hristos, ei pot să privească 

dincolo de ceață și să vadă slava, zicând: “Eu socotesc că suferințele 

din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava 

viitoare, care are să fie descoperită față de noi.” Romani 8:18.” –

Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 280. 

 

 

* * * 
 

 

Vă rugăm să citiți raportul misionar din Portugalia de la pagina 136. 
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RAPORTUL MISIONAR DIN PORTUGALIA 
 

A se citi în Sabatul din 27 iunie 2020. 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  

Sabatul din 4 iulie 2020 

 

„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 01:27. 

 

Portugalia este situată în sud-vestul Europei, în partea de vest a 

Peninsulei Iberice și în apropierea insulelor Atlanticului de Nord. 

Țara are o suprafață de teren de 92,212 kilometri pătrați și are o 

frontieră cu Spania la nord și est, Oceanul Atlantic este pe partea de 

sud și de vest, în apropiere de Azore și Madeira. Cea mai vestică țară 

a continentului European, limba oficială a Portugaliei este 

portugheză și are o populație de 10.374.822 de locuitori. 

Teritoriul care este acum ocupat de Portugalia a aparținut 

Imperiului Roman un timp foarte lung, când triburile barbare au 

început să invadeze și să cucerească partea de nord a țării în anul 409 

d.Hr.. Swabienii și Alanii s-au stabilit în sud. În anul 415 d.Hr. 

vizigoții au invadat Peninsula la cererea romanilor de a-i expulza pe 

invadatori, iar Vandalii și Alanii au fost împinși spre Africa de Nord. 

Swabienii și Vizigoții au fondat primul regat creștin. 

În 711 d.Hr. țara a fost cucerită de musulmani, care au stabilit 

Al-Andalus. Creștinii s-au adunat în nord, stabilind Regatul Asturias. 

Deoarece Swabienii care erau în țară când a fost înființată Portugalia 

erau creștini, țara are o majoritate creștină. 

În prezent, Constituția Portugheză garantează libertatea 

religioasă și egalitatea tuturor religiilor, deși Biserica Catolică este 

privilegiată în diferite domenii ale societății. 

Conform recensământului din 2011, 81% din populația 

portugheză este catolică, 8,3% este nedeclarată, 6,8% nu are religie, 

3,3% este protestantă, iar 0,6% aparțin altor religii. 

Solia Mișcării de Reformațiune a fost adusă în Portugalia în 1933 

de frații Antonio din Spania și Eggarter din Germania. Ei au început 

să vorbească despre mesajul reformei către frații Bisericii Adventiste 

din Lisabona, iar opt dintre ei au acceptat solia. Frații Antonio și 



pentru Semestrul I, 2020 [137] 

Eggarter au fost în cele din urmă deportați din Portugalia, pentru că 

pastorul Adventist s-a plâns autorităților că acești frați predicau 

împotriva serviciului militar. 

Fratele Rieck a fost apoi trimis în Portugalia de Conferința 

Generală și după un timp primele suflete au fost botezate de fostul 

președinte al Conferinței Generale, Wilhelm Maas, cândva în 

1936-1938. În anii următori, au fost înființate două biserici și s-au 

format grupuri mai mici. În fiecare an, noi suflete au acceptat solia 

reformei. 

În 1976, prezbiterul Raul Escobar, prezbiterul Henry Andrade și 

fratele Wilhelm Egerter au lucrat împreună pentru a asigura prima 

înregistrare oficială a Bisericii din Portugalia. Acum câmpul 

portughez are două biserici și 28 de membri, mai mult de 60% dintre 

ei având peste 65 de ani. 

Acest ultim fapt este motivul acestei cereri de ajutor. Mulți dintre 

acești frați au nevoie de îngrijire. Unii dintre ei trăiesc singuri, iar 

familiile lor nu pot avea grijă de ei, așa că familia spirituală trebuie 

să-și asume responsabilitatea de a-i ajuta pe acești frați, care au dat 

atât de mult pentru cauza lui Dumnezeu. Domnul spune în cuvântul 

Său: ‚până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până la căruntețele 

voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă 

sprijin ș să vă mântuiesc. ’ Isaia 46:4. 

Când am devenit președinte al Câmpului Portughez în 2016, am 

văzut nevoia de a iniția un proiect pentru a satisface nevoile urgente 

ale acestor frați mai în vârstă. Planul nostru este să cumpărăm o 

proprietate cu sau fără o casă la țară, în natură și să remodelăm 

clădirea pentru a respecta legile țării și pentru a satisface nevoile 

fraților noștri în vârstă. Avem deja oameni calificați care pot avea 

grijă de acești credincioși și le pot acorda atenția pe care o merită. 

Prin harul lui Dumnezeu, acest plan are deja sprijinul Diviziunii 

Europene și al credincioșilor din Portugalia; dar, de asemenea, dorim 

ajutorul celor din întreaga lume care pot să se roage și să sprijine acest 

proiect cu mijloacele lor. 

"Lumina pe care mi-a dat-o Domnul s-a repetat: Fiecare familie 

să aibă grijă de rudele sale, dându-le cele necesare. Dacă acest lucru 

nu este posibil, atunci biserica ar trebui să poarte povara. Domnul va 

binecuvânta biserica Sa în practicarea bunăvoinței. Ei sunt săracii lui 

Dumnezeu și nu vor fi lăsați să fie nici nefericiți, nici năpăstuiți. 
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„Dacă biserica nu poate să facă lucrul acesta, atunci Conferința 

trebuie să îl preia și să îngrijească de nevoiașii Domnului. De 

asemenea, să se facă planuri și pentru orfani. Dacă aceștia nu pot să 

fie îngrijiți de rudele lor, biserica [locală] sau Conferința trebuie să 

aibă grijă de ei și să-i plaseze în cămine potrivite.” - (Manuscript 151, 

1898) Solii alese, vol. 2, p. 331: 

Vă mulțumesc pentru rugăciuni și donații. 

 

-Adalicio Fontes De Souza  

Președintele Câmpului Portughez 
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NOTE FINALE 
Nota 1:  

 

"Textul lui 1 Samuel 18:10 și al altora legate de comportamentul 

ciudat al lui Saul relatează că ”duhul rău de la Dumnezeu a venit 

asupra lui Saul.” Cum se înțelege aceasta propoziție? Un cercetător 

notează că Dumnezeu a dat permisiunea duhului rău doar să vină 

asupra lui. 'Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul. Dacă Dumnezeu 

și harul Său nu ne conduc, păcatul și Satana vor avea stăpânire asupra 

noastră. Diavolul, cu permisiunea divină, l-a tulburat și îngrozit pe 

Saul, tulburându-i trupul și afectându-i mintea. -Matthew Henry 

Commentary despre 1 Samuel 16:14. 

 

Nota 2:  

 

În de acord cu scrierile sorei Ellen G. White din Patriarhi și 

Profeți, când au cântat femeile: „Saul a bătut miile lui, iar David, 

zecile lui de mii,” atunci „Demonul geloziei s-a furișat în inima 

împăratului.” Ea a scris și că „Saul s-a lăsat pradă duhului rău care-l 

stăpânea” și „demonul patimii dormita în inima lui Saul.” 

 

Nota 3:  

 

„Piatra" menționată aici îl reprezintă pe Hristos, care în versetul 

anterior se numește "Robul Meu" și "Odrasla."" Zaharia 3:8. În 

această piatră sunt "ochi", indicând că este o "piatră vie." 1 Petru 2:4. 

Când este acceptat ca Mântuitor personal într-o singură zi este 

îndepărtată nelegiuirea oamenilor și a poporului pentru că El este Cel 

'care ridică păcatul lumii!' Ioan 1:29. Neprihănirea pe care nu a 

putut-o da legea din cauza slăbiciunii trupului (Romani 8:3), este 

posibilă prin El (Fapte 13:39); căci prin El suntem liberi de 

condamnarea și de stăpânirea păcatului. Romani 4:7; 5:1; 6:12,14. 

"'Piatra" pe care Domnul a pus-o înaintea lui Iosua reprezintă 

'Hristos - Piatra din Israel,' pe care au refuzat-o constructorii, temelia 

și piatra unghiulară a clădirii spirituale, biserica: și acest lucru a fost 

pus înaintea lui Iosua pentru a-și întemeia credința, pentru a-și pune 

pe ea siguranța și încrederea și pentru a-și primi liniștea în ea; pentru 

a o pune înaintea altora și a-i instrui despre natura și modul de a o 
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folosi pentru liniștea lor. Acesta a fost spusă dinainte în profețiile 

despre Hristos, când în tip, a fost pusă temelia templului (Ezra 3:9), 

templul fiind un tip al bisericii și temelia un tip al lui Hristos, iar acest 

lucru hotărât de Iehova arată că El este Constructorul Șef; că această 

piatră trebuie să fie una temeinică, pe care să fie întemeiată, pentru 

ca acea clădire să stea..." -Gill's Exposition of the Entire Bible, 

comentarii la Zaharia 3:9. 
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DEVOŢIONAL 
 

 

 

 

 

 

Criza viitoare... 
 

 

 

 

 

Cu versete biblice și 

un gând inspirat al Spiritului Profetic  

selectat din cartea „Criza” de E.G. White 
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Compilația de față cuprinde citate din cărțile Ellen-ei White care 

au ca subiect Criza care va veni în curând ca o furtună asupra întregii 

lumi. Este o analiză pertinentă a cauzelor ce au condus la această 

criză, dar cuprinde și sfaturi de o deosebită importanță pentru toți cei 

care vor să treacă cu bine prin acest timp al strâmtorării și care să 

ofere în drumul lor speranță și nădejde celor aflați în disperare, 

îndemnându-i să-și pună nădejdea în Dumnezeu și să accepte soluțiile 

Sale. 

 

„Plăgile cădeau asupra locuitorilor pământului. Unii îl acuzau pe 

Dumnezeu și-L blestemau. Alții alergau la poporul lui Dumnezeu 

și-1 rugau să-i învețe cum pot scăpa de judecățile Lui. Dar sfinții nu 

aveau nimic pentru ei. Ultima lacrimă pentru păcătoși fusese vărsată, 

ultima rugăciune plină de agonie fusese oferită, ultima povară pentru 

ei purtată, ultima avertizare dată.“ EW 281 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Structura: Data, Verset(e) devoțional.   



pentru Semestrul I, 2020 [143] 

IANUARIE 

1 Ianuarie Ioan 9:4 

Trebuie să fie făcută o mare lucrare. Sunt determinată de Duhul lui 

Dumnezeu să le spun celor angajați în lucrarea Domnului că timpul 

favorabil pentru vestirea soliei noastre în orașe a trecut, iar lucrarea 

aceasta nu a fost îndeplinită. Sunt foarte îngrijorată de faptul că acum 

va trebui să răscumpărăm timpul. — Manuscript 62, 1903. 

Lucrarea pe care biserica nu a reușit să o îndeplinească în timp de 

pace și prosperitate, va trebui să o facă în mijlocul unei crize 

îngrozitoare și în circumstanțele cele mai descurajatoare și mai 

neprielnice. Evanghelizare pag. 31 

2 Ianuarie Romani 13:11 

„În acest timp în care fărădelegea domină peste tot, nouă ni s-a dat să 

cunoaștem faptul că ultima criză mare este aproape. Când defăimarea 

Legii lui Dumnezeu este aproape universală, când poporul lui 

Dumnezeu este opresat și chinuit de către semenii lor, Domnul Se va 

interpune.“ COL 178. 

„Calamitățile pe uscat și pe mare, starea tulbure a societății, alarmele 

de război, sunt prevestitoare de rău. Ele prezic apropierea de 

evenimente de cea mai mare importanță. Agențiile răului își combină 

și consolidează forțele. Ele se întăresc pentru ultima mare criză. Mari 

schimbări vor avea loc în curând în lumea noastră, iar evenimentele 

finale se vor succeda rapid.“ 9T 11. 

3 Ianuarie Apocalipsa 12:7 

O mare criză îl așteaptă pe poporul lui Dumnezeu. O criză așteaptă 

lumea. Lupta cea mai însemnată din toate veacurile este chiar înaintea 

noastră. Evenimente despre care, timp de mai bine de patruzeci de 

ani, am declarat, în baza autorității profetice, că sunt gata să vină au 

loc acum sub ochii noștri. Deja problema unui amendament la 

Constituție, care să restrângă libertatea de conștiință, a fost supus 

legislatorilor națiunii. Problema impunerii păzirii duminicii a devenit 

o problemă de interes și de importanță națională. Noi știm foarte bine 

care va fi rezultatul acestei mișcări. Dar oare suntem gata? Ne-am 

împlinit noi cu credincioșie datoria pe care ne-a încredințat-o 

Dumnezeu, de a transmite oamenilor avertizarea cu privire la 

primejdia care stă înaintea noastră? 5T 711. 

https://www.biblegateway.com/verse/es/Juan%209%3A4
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4 Ianuarie Isaia 13:11 

„Noi suntem pe pragul crizei veacurilor. Judecățile lui Dumnezeu vor 

urma una după alta în succesiune rapidă… foc, inundații și 

cutremure, cu război și vărsare de sânge. Nu trebuie să fim surprinși 

de acest timp de evenimente, deopotrivă mari și decisive, căci îngerul 

harului nu mai poate rămâne mult ca să adăpostească pe păcătoși.“ 

PK 278. 

5 Ianuarie Luca 1:54 

„Prezentul este un timp de un interes covârșitor pentru toate ființele. 

Legiuitori și oameni de stat, oameni care ocupă poziții înalte de 

încredere și autoritate, femei și bărbați de toate clasele, au atenția 

îndreptată asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Ei 

urmăresc relațiile care există între națiuni. Ei observă intensitatea cu 

care este luat în stăpânire fiecare element de pe pământ, și recunosc 

că ceva mare și decisiv este aproape să aibă loc, că lumea se află pe 

pragul unei crize uluitoare.“ PK 537 

6 Ianuarie 2 Timotei 2:8,9 

„Furtuna vine, o furtună care va încerca credința fiecărui om, care o 

va proba de ce categorie este. Credincioșii trebuie să fie acum ferm 

înrădăcinați în Hristos, altfel vor fi abătuți de la calea cea bună de 

vreun anumit fel de erezie. Credința voastră să fie susținută prin 

Cuvântul lui Dumnezeu. Apucați cu fermitate mărturia vie a 

adevărului. Aveți credința stabilită în Hristos ca într-un Mântuitor 

personal. El a fost și întotdeauna va fi Stâncă noastră a Veacurilor.“ 

Ev. 361,362. 

7 Ianuarie 2 Petru 3:10-12 

„Furtuna vine, iar noi trebuie să ne pregătim pentru furia ei prin 

pocăință față de Dumnezeu și credință față de Domnul nostru Isus 

Hristos. Dumnezeu Se va ridica și va zgudui teribil pământul. Noi 

vom vedea tulburări în toate părțile. Mii de vase marine vor fi 

aruncate în adâncurile mării. Unități de marină se vor scufunda și 

vieți omenești vor fi sacrificate cu milioanele. Incendii vor izbucni 

pe neașteptate și nici un efort omenesc nu va fi capabil să le stingă. 

Palatele pământului vor dispărea în furia flăcărilor. Dezastre pe calea 

ferată vor fi din ce în ce mai frecvente; confuzie, ciocniri și moarte 

fără avertizarea momentului vor avea loc pe marele linii de călătorie. 
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Sfârșitul este aproape. Timpul de probă se încheie. O, să căutăm pe 

Domnul câtă vreme poate fi găsit, să-L chemăm câtă vreme este 

aproape!“ MYP 89,90. 

8 Ianuarie 2 Petru 3:14 

„Dacă credincioșii adevărului nu sunt susținuți prin credință în aceste 

zile de pace relativă, ce-i va susține pe ei când va veni marea 

încercare și decretul care va sta împotriva tuturor acelora care nu se 

vor închina chipului fiarei și nu vor primi semnul ei pe frunțile și 

mâinile lor? Această perioadă solemnă nu este departe. În loc să 

devină slabi și șovăielnici, copiii lui Dumnezeu ar trebui să strângă 

putere și curaj pentru timpul de strâmtorare.“ 4T 251 

9 Ianuarie 2 Ioan 8 

„Noi care cunoaștem adevărul ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce 

va izbucni curând asupra lumii ca o surpriză covârșitoare.“ 8T 

28;7BC 911 

„Creștinii trebuie să se pregătească pentru ceea ce va izbucni curând 

asupra lumii ca o surpriză covârșitoare, și trebuie să facă această 

pregătire printr-o serioasă studiere a Cuvântului lui Dumnezeu, 

străduindu-se a-și conforma viața lor după preceptele Lui… 

Dumnezeu cheamă la o reînviorare și la o reformă.“ PK 626 

10 Ianuarie Faptele Ap. 4:3 

„Timpul de strâmtorare așa cum niciodată n-a mai fost, va începe 

curând asupra noastră și noi vom avea nevoie de o experiență pe care 

acum nu o posedăm, și care mulți sunt prea indolenți să o obțină. Se 

întâmplă adesea ca strâmtorarea să fie mai mare în anticipare decât 

în realitate, dar aceasta nu este adevărat despre criza din fața noastră. 

Cea mai vie prezentare, nu poate descrie mărimea chinului (torturii, 

calvarului).“ GC 622 

„Noi suntem chiar în pragul timpului de strâmtorare și lucrurile 

uluitoare pe care abia ni le putem închipui sunt chiar în fața noastră.“ 

9T 43 

11 Ianuarie Matei 26:31,32 

„Ei nu puteau tolera gândul că Acela în care toate speranțele lor erau 

centralizate, trebuia să sufere o moarte rușinoasă. Cuvintele pe care 

ei trebuiau să și le amintească, erau dispărute din mintea lor; și când 
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timpul de încercare a venit, i-a găsit nepregătiți. Moartea lui Isus a 

distrus în întregime speranțele lor ca și cum El nu i-ar fi avertizat 

dinainte.“ GC 594 

„Petru nu avea dorința să vadă crucea în lucrarea lui Hristos.“ DA 415 

12 Ianuarie Marcu 14:29 

„Evenimentele în legătură cu încheierea timpului de probă și lucrarea 

de pregătire pentru timpul de strâmtorare, sunt clar prezentate. Cu 

toate acestea mulți nu au mai multă înțelegere a acestor adevăruri 

importante ca și când nu le-ar fi fost descoperite niciodată.“ GC 594 

„El (omul) are o hartă care arată fiecare jalon în călătoria sa spre 

ceruri și nu trebuie să ghicească cu privire Ia nimic.“ GC 598 

„Noi vom vedea în istorie împlinirea profeției, pentru ca să studiem 

lucrările Providenței în marile mișcări de reformă și să înțelegem 

progresul evenimentelor în conducerea națiunilor spre conflictul final 

în marea controversă.“ MH 442; 8T 307 

13 Ianuarie Luca 22:46 

„Multe din aceste lucruri mi-au fost arătate, dar pot să vă prezint doar 

câteva idei. Mergeți la Dumnezeu pentru voi înșivă, rugați-vă pentru 

iluminare divină, pentru ca să puteți ști, pentru ce trebuie să știți care 

este adevărul, ca atunci când minunata putere lucrătoare de minuni 

va fi manifestată și vrășmașul va veni ca un înger de lumină, să puteți 

deosebi între lucrarea adevărată a lui Dumnezeu și lucrarea falsă a 

puterilor întunericului.“ RH 12-24, 1889, pag. 3 

14 Ianuarie Luca 22:32 

„Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei acestei lumi, profețiile 

în legătură cu ultimele zile, cer în mod special studiul nostru.“ COL 

133 

„Ei trebuie să știe lucrurile care se vor întâmpla înainte de încheierea 

istoriei acestei lumi. Aceste lucruri privesc situația noastră veșnică, 

iar profesori și studenți ar trebui să dea mai multă atenție studierii 

lor.“ 6T 129 

15 Ianuarie Evrei 5:14 

„Am văzut atunci al treilea înger. Îngerul care mă însoțea mi-a spus, 

«înspăimântătoare este lucrarea lui. îngrozitoare este misiunea lui. El 

este îngerul care trebuie să selecteze grâul de neghină și să sigileze, 
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sau să lege griul pentru grânarele cerului.» Aceste lucruri ar trebui să 

ocupe toată mintea, să absoarbă toată atenția noastră.“ EW 118 

„În timpul nopții mi s-a spus, «însărcinează profesorii din școlile 

noastre să pregătească elevii pentru ceea ce vine asupra lumii.»“ FE 

526,527 

16 Ianuarie Romani 12:2 

„Dar există o zi pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru încheierea 

istoriei acestei lumi.“ „Această evanghelie a împărăției va fi predicată 

în toată lumea spre mărturie tuturor națiunilor; și atunci va veni 

sfârșitul.“ „Profeția se împlinește cu repeziciune. Mult, mult mai mult 

trebuie să fie proclamate aceste subiecte extraordinare și importante.“ 

FE335 

17 Ianuarie Apocalipsa 3:3 

„Străjerii să înalțe vocea și să dea solia care este adevărul prezent 

pentru acest timp. Să arătăm poporului unde ne aflăm în istoria 

profetică.“ 5T 716 

„Mari pedepse vor fi primite dacă nu prezentăm acest subiect 

oamenilor. Faptul solemn este că îl reținem nu numai dinaintea 

oamenilor ci și dinaintea Bisericii noastre și anume că ziua Domnului 

va veni deodată, pe neașteptate. 

18 Ianuarie Ioan 1:26,27 

Avertizarea înfricoșătoare a profeției este adresată fiecărui suflet. 

Nici unul să nu se simtă în siguranță cu privire la pericolul de a fi 

surprins. Nu lăsa ca interpretarea profeției, de către oricine, să te 

jefuiască de convingerea cunoștinței evenimentelor care arată că 

acest eveniment este aproape, este chiar la ușă.“ FE 336 

19 Ianuarie Marcu 12:24 

„Există un timp de strâmtorare care vine asupra poporului lui 

Dumnezeu, dar noi nu trebuie să ținem aceasta constant înaintea 

poporului și să-l constrângem ca el să aibă un timp de strâmtorare 

dinainte. Va fi o cernere în poporul lui Dumnezeu, dar acesta nu este 

adevărul prezent care să fie purtat Bisericii.“ 1SM 180; 2SM 13 

„Timpuri furtunoase se află înaintea noastră, dar să nu exprimăm nici 

un cuvânt de necredință sau descurajare.“ CHS 136 
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20 Ianuarie Faptele Ap. 15:17 

Dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine, va veni timpul când veți 

fi duși înaintea consiliilor și fiecare poziție a adevărului pe care o 

dețineți va fi sever criticată. Timpul pe care atât de mulți îl lasă să se 

risipească, ar trebui devotat însărcinării pe care Dumnezeu ne-a dat-o, 

și anume de a ne pregăti pentru criza ce se apropie.“ 5T 717 

21 Ianuarie Faptele Ap. 8:35 

„Nici unul, cu excepția acelora care și-au fortificat mintea cu 

adevărurile Bibliei, nu va sta în picioare în ultimul mare conflict.“ 

GC 593 

„Studiază Biblia așa cum niciodată n-ai studiat-o înainte. Dacă nu te 

ridici la o stare mai înaltă, mai sfântă în viața ta religioasă, nu vei fi 

gata pentru apariția Domnului nostru.“ 5T 717 

22 Ianuarie 1 Corinteni 10:24 

„Ne apropiem de timpuri furtunoase. Noi vom fi cercetați asupra 

fiecărei poziții a credinței noastre, și dacă nu suntem profund 

cunoscători ai Bibliei, întemeiați, întăriți, stabiliți, înțelepciunea 

marilor oameni ai lumii ne va duce în rătăcire.“ 5T 546 

„Numai aceia care au fost cercetători serioși și sârguincioși ai 

Scripturilor și care au primit iubirea de adevăr, vor fi adăpostiți de 

puternica amăgire care va lua lumea captivă.“ GC 625 

23 Ianuarie 2 Corinteni 12:20 

„Când bisericile cele mai proeminente din Statele Unite, unindu-se în 

punctele de doctrină care sunt ținute de ele în comun, vor influența 

statul să impună decretul lor și să susțină instituțiile lor, atunci 

America Protestantă va fi format o imagine a ierarhiei Romane iar 

aplicarea pedepselor civile asupra celor care nu se conformează, va 

rezulta în mod inevitabil.“ GC 445 

24 Ianuarie Galateni 1:6 

„Larga diversitate de credință din bisericile Protestante este 

considerată de mulți ca o dovadă hotărâtoare că nici un efort de a 

asigura o uniformitate forțată nu poate fi făcut. Dar a existat și există 

în creștere de ani de zile în bisericile Protestante, un sentiment 

puternic în favoarea unei uniri bazată pe punctele comune de 

doctrină. Pentru a asigura o asemenea unire, discutarea subiectelor 
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asupra cărora nu toți au căzut de acord — oricât de importantă ar 

putea fi aceasta din punct de vedere al poziției Bibliei, va trebui să 

fie pusă deoparte.“ GC 444 

25 Ianuarie Efeseni 2:4,5 

„Cuvântul lui Dumnezeu învață că aceste scene (vrăjmășia Romei 

împotriva adevăratului Sabat) se vor repeta atunci când Catolicii și 

Protestanții se vor uni pentru înălțarea Duminicii.“ GC 578 

„Cum poate biserica Catolică să se dezvinovățească de acuzația 

idolatriei, noi nu putem înțelege… Și aceasta e religia la care 

Protestanții încep să privească cu atât de multă favoare și care, în cele 

din urmă, va fi adoptată de către Protestantism.“ RH 6-1-1886 pag. 

338 

26 Ianuarie Filipeni 3:1 

„Atâta vreme cât solia de îndurare trebuie să fie proclamată lumii, va 

exista un apel pentru eforturi în favoarea altor instituții și lucrări 

diferite de evanghelizare similare cu acela privitor la școlile noastre. 

Atâta timp cât opoziția continuă, va exista oportunitatea pentru 

lucrarea de colportaj. Când denominațiunile religioase se vor uni cu 

papalitatea pentru a asupri poporul lui Dumnezeu, locurile unde este 

libertate religioasă vor fi deschise prin lucrarea de colportaj. Dacă 

într-un loc persecuția devine severă, lucrătorii să facă așa cum a 

îndrumat Hristos, «când vă vor persecuta într-o cetate, mergeți în 

alta.»“ 6T 478 

27 Ianuarie 2 Tesaloniceni 1:3,4 

„Această uniune nu va fi totuși efectuată printr-o schimbare în 

Catolicism; căci Roma nu se schimbă niciodată. Ea pretinde 

infailibilitate. Protestantismul este cel care se va schimba. Adoptarea 

de către el a ideilor liberale, îl va duce pe el (Protestantismul) să 

strângă mâna Catolicismului. «Biblia, Biblia este temelia credinței 

noastre», a fost strigătul Protestanților din timpul lui Luther, în timp 

ce Catolicii au strigat, «Părinții, Datina, Tradiția.» Acum mulți 

Protestanți găsesc dificil să dovedească doctrina lor din Biblie, și 

totuși ei nu au curajul moral să accepte adevărul care cuprinde o 

cruce; așadar, ei vin în grabă pe terenul Catolicilor… Da, Protestanții 

secolului al XIX-lea se apropie rapid de Catolici în infidelitatea lor 

privind Scripturile.“ RH6-1-1886 pag. 338 
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28 Ianuarie Tit 3:9 

„Protestanții Statelor Unite vor fi primii în a întinde mâinile deasupra 

abisului pentru ca să apuce mâna Spiritismului. Ei se vor întinde 

deasupra abisului pentru a strânge mâna puterii Romane; și sub 

influența acestei întreite uniri, această țară va urma pe urmele pașilor 

Romei în călcarea drepturilor conștiinței.“ GC 588 

29 Ianuarie Evrei 11:1 

„Când Protestantismul va întinde mâna de-a curmezișul prăpastiei ca 

să apuce mâna puterii Romane, când el se va întinde peste abis ca să 

strângă mâna Spiritismului, când sub influența acestei întreite uniuni 

țara noastră va renega orice principiu din Constituția sa ca un guvern 

Protestant și Republican și va adopta clauza pentru propagarea 

falsurilor și înșelăciunilor papalității, atunci putem ști că a sosit 

timpul pentru lucrările miraculoase ale Satanei și că sfârșitul este 

aproape.“ 5T 451 

30 Ianuarie Coloseni 1:5 

„Protestantismul va da mâna frăției cu puterea Romană. Atunci va 

exista o lege împotriva Sabatului creațiunii lui Dumnezeu, și atunci 

Dumnezeu va face lucrarea Sa neobișnuită pe pământ.“ 7BC 910 

„Când națiunea noastră va retracta în așa fel principiile guvernului ei 

încât să decreteze o lege duminicală, prin acest act protestantismul va 

da mâna cu papalitatea.“ 5T 712 

31 Ianuarie 1 Tesaloniceni 3:7,8 

„Pe măsură ce ne apropiem de ultima criză, este de importanță vitală 

ca armonie și unire să existe printre copiii Domnului. Lumea este 

plină de izbucniri, războaie, și diversitate. Și totuși sub un singur 

conducător — puterea papală, poporul se va uni să se opună lui 

Dumnezeu în persoana martorilor Lui. Această unitate este cimentată 

prin mare apostazie.“ 7T 182 
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FEBRUARIE 

1 Februarie Apocalipsa 13:11 

„Profeția din Apocalipsa 13 declară că puterea reprezentată prin fiara 

cu coarne ca de miel va face pământul și pe cei ce locuiesc pe el să 

se închine papalității… în acest capitol simbolizată prin fiara care 

seamănă cu un leopard… Această profeție va fi împlinită când Statele 

Unite va impune respectarea Duminicii, pe care Roma o pretinde ca 

pe o recunoaștere specială a supremației ei.“ GC 578,579 

„Decretarea păzirii Duminicii în bisericile Protestante este o 

impunere a închinării la papalitate.“ GC 448 

2 Februarie Daniel 6:6-9 

„Demnitarii bisericii Statului se vor uni ca să mituiască, să convingă 

sau să silească toate clasele pentru a onora Duminica. Lipsa de 

autoritate divină va fi înlocuită prin acte opresive. Corupția politică 

distruge iubirea de dreptate și respectul pentru adevăr și chiar în 

America liberă, conducători și legiuitori, pentru ca să-și asigure 

favoarea publică, vor ceda cerinței majorității pentru o lege care 

impune păzirea Duminicii.“ GC 592; 4SP 410 

„Pentru a-și asigura popularitate și putere, legiuitorii vor ceda cererii 

pentru o lege duminicală.“ 5T 451 

3 Februarie Apocalipsa 13:15 

„Legiuitorii vor ceda cererii pentru legi duminicale.“ PK 606 

„Protestanții Statelor Unite vor fi cei dintâi în întinderea mâinilor lor 

asupra prăpastiei ca să dea mâna Spiritismului; Ei se vor întinde peste 

prăpastie ca să strângă mâna puterii Romane, și sub influența acestei 

întreite uniuni, această țară va păși pe urmele Romei în călcarea 

drepturilor conștiinței.“ GC 588 

„Dacă poporul poate fi condus să sprijine o lege duminicală, atunci 

preoțimea intenționează să exercite influența ei unită, pentru a obține 

un amendament religios la constituție și să silească națiunea să țină 

Duminica.“ RH 12-24-1889 

4 Februarie Faptele Ap. 8:30 up 

„Sunt mulți, chiar printre aceia angajați în această mișcare de 

impunerea păzirii Duminicii, care sunt orbiți cu privire la rezultatele 

care vor urma acestei acțiuni. Ei nu văd că lovesc direct împotriva 
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libertății religioase. Există mulți care niciodată nu au înțeles 

obligațiile Sabatului Biblic și falsa temelie pe care stă instituția 

Duminicii.“ 5T 711 

5 Februarie Daniel 6:12 

„Ei lucrează în orbire. Ei nu văd că dacă un guvern protestant 

sacrifică principiile care i-a făcut pe ei o națiune liberă, independentă 

și prin legislație aduc în Constituție principiile care vor propaga 

falsurile și înșelăciunile papalității, ei se aruncă în ororile anilor 

întunecimii Romei.“ RH extra 12- 11-1888 

„Există o forță satanică care împinge mișcarea Duminicii, dar ea este 

ascunsă. Chiar oamenii care sunt angajați în această lucrare, ei înșiși 

sunt orbiți cu privire la rezultatele care vor urma acțiunii lor.“ RH 

1-1-1889; 7BC 975 

6 Februarie 1 Petru 5:8 

„Nici o mișcare n-a fost făcută pentru înălțarea acestui sabat fals, în 

forțarea păzirii Duminicii prin legislație, fără ca Satana să nu fie în 

spatele ei, iar el a fost un lucrător care a condus lucrurile.“ 7BC 97 

„Când forurile legislative pregătesc legi care să înalțe prima zi a 

săptămânii și s-o pună în locul zilei a șaptea, planul lui Satana va fi 

adus la îndeplinire perfectă.“ 7BC 976 

 

7 Februarie Apocalipsa 13:16 

„Acest sabat fals va fi impus printr-o lege aspră. Satana și îngerii săi 

sunt foarte treji și activi, lucrând cu energie și perseverență prin 

instrumente omenești ca să-și atingă scopul lui de a șterge din mintea 

oamenilor cunoștința de Dumnezeu.“ 7BC 985; RH 12-13-1892 

Un efort mult mai hotărât va fi făcut ca să se înalțe sabatul fals și să 

se arunce dispreț asupra lui Dumnezeu însuși prin înlocuirea zilei pe 

care El a binecuvântat-o și a sfințit-o. Acest sabat fals va fi impus 

printr-o lege aspră.“ 7BC 985 

8 Februarie Apocalipsa 13:12 

„Pământul nostru este expus unui iminent pericol. Timpul se apropie 

când legiuitorii țării noastre vor retracta în așa fel principiile 

Protestantismului încât să dea aprobare apostaziei Romane. Poporul 

pentru care Dumnezeu a lucrat așa de minunat, întărindu-l ca să 
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azvârle jugul vătămător al papalității, va da vigoare printr-un act 

național credinței  corupte a Romei și astfel va ridica tirania care 

așteaptă numai o atingere pentru ca să înceapă din nou cruzimea și 

dictatura.“ 4SP 410; ST 7-17-1907 P7 

9 Februarie Estera 4:5,6 

„Noi vedem că se fac eforturi pentru limitarea libertăților religioase. 

Problema despre Duminică ia acum mari proporții. Un amendament 

la constituția noastră este solicitat și când acesta va fi obținut, 

opresiunea va urma cu siguranță.“ RH-12-18-1888; 5T 711 

„În curând se va deschide înaintea noastră o perioadă de un interes 

covârșitor pentru toate ființele. Controversele trecutului vor reînvia, 

noi controverse se vor ridica. Scenele care se vor petrece în lumea 

noastră nici nu pot fi închipuite încă. Satana este la lucru prin agenți 

omenești. Aceia care fac un efort ca să schimbe Constituția și să 

obțină o lege impunând păzirea Duminicii își dau foarte puțin seama 

care va fi rezultatul. O criza este chiar asupra noastră.“ 5T 753 

10 Februarie Estera 3:13 

„Când națiunea noastră va renega în așa fel principiile guvernului ei 

încât să decreteze o lege duminicală, Protestantismul își va uni 

mâinile prin acest act cu papalitatea.“ 5T 712 

„O mare criză așteaptă poporul lui Dumnezeu. Foarte curând 

națiunea noastră va încerca să impună asupra tuturor respectarea 

primei zile a săptămânii ca o zi sfântă. Făcând aceasta, ei vor fi lipsiți 

de orice considerent moral în a sili pe oameni împotriva propriei lor 

conștiințe, de a respecta ziua pe care națiunea o va declara ca fiind 

Sabatul.“ RH extra 12-11-1888 pag. 4 

11 Februarie Marcu 7:7 

„Când Legea lui Dumnezeu va fi anulată iar apostazia va deveni un 

păcat național, Domnul va lucra în favoarea poporului Său.“ RH extra 

12-24-1889 pag. 3. 

„Prin decretul impunând tradiția papalității în violarea Legii lui 

Dumnezeu, națiunea noastră se va separa pe ea însăși în întregime de 

neprihănire.“ 5T 451 
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12 Februarie 1 Regi 16:32,33 

„Poporul Statelor Unite a fost un popor favorizat, dar când el va 

limita libertatea religioasă, când va sacrifica Protestantismul și va da 

sprijin Papalității, măsura vinei lor va fi plină și în cărțile cerești va 

fi înregistrat, «apostazie națională.»“ RH 5-2-1893 pag. 274 

„… Astfel această apostazie poate fi un semn pentru noi că limita 

îndurării lui Dumnezeu este atinsă, că măsura nelegiuirii națiunii 

noastre este plină…“ 5T 451 

13 Februarie Apocalipsa 13:15 

„Va veni un timp când în țara noastră Legea lui Dumnezeu va fi 

într-un anumit fel anulată. Conducătorii națiunii noastre, prin decrete 

legislative, vor pune în vigoare legea duminicală și astfel poporul lui 

Dumnezeu va fi adus într-un mare pericol. Când națiunea noastră va 

decreta în consiliile sale legislative legi care să forțeze conștiințele 

oamenilor în ce privește privilegiile lor religioase, impunând păzirea 

Duminicii și folosind autoritate opresivă împotriva acelora care țin 

Sabatul zilei a șaptea, Legea lui Dumnezeu va fi în mod intenționat 

și plănuit anulată în țara noastră; iar apostazia națională va fi urmată 

de ruină națională.“ RH 12-18-1888; 7BC977 

14 Februarie Matei 7:27 

„În timpul apostaziei naționale, când conducătorii țării vor acționa 

după tactica sau viclenia lui Satana, se vor așeza pe ei înșiși de partea 

omului fărădelegii… atunci măsura vinovăției este plină; apostazie 

națională este semnalul ruinei naționale.“ GBC 1891 pag. 259 

„Rezultatele acestei apostazii vor fi ruină națională.“ RH 5-2-1893 

pag. 274 

15 Februarie Neemia 4:8 

„Protestanții vor prelucra pe conducătorii țării pentru a face legi care 

să restaureze înălțarea pierdută de către omul fărădelegii care stă în 

Templul lui Dumnezeu, pretinzându-se pe el însuși că este 

Dumnezeu. Principiile bisericii Romano-Catolice vor fi luate sub 

grija și protecția statului. Apostazia națională va fi rapid urmată de 

ruină națională… guvernele Protestante vor ajunge într-o situație 

neobișnuită. Ele se vor adapta cerințelor lumii. De asemenea, în 

despărțirea lor de Dumnezeu, ei vor lucra pentru a comite înșelătorie 
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și apostazie în ce privește Legea lui Dumnezeu și a națiunii.“ RH 

6-15-1897 pag. 370 

16 Februarie Marcu 7:9 

„Când bisericile Protestante se vor uni cu puterea civilă ca să susțină 

o religie falsă, o poziție pentru care părinții lor au îndurat cea mai 

sălbatică persecuție, atunci sabatul papal va fi impus prin combinata 

autoritate a bisericii și a statului. Atunci va fi o apostazie națională 

care se va sfârși categoric în ruină națională.“ EV 235 (1889) 

17 Februarie Geneza 18:20 

„Când bisericile Protestante vor căuta suportul puterii civile, urmând 

astfel exemplul bisericii apostaziate, opoziție pentru care părinții lor 

au îndurat cea mai aspră persecuție, atunci va avea loc o apostazie 

națională care se va sfârși cu siguranță în ruină națională.“ 4SP 410 

(1884) 

„Când bisericile Protestante se vor uni cu puterea civilă ca să susțină 

o religie falsă… când statul va folosi puterea lui pentru ca să pună în 

vigoare decrete prin care să sprijine tradiția bisericii… atunci 

America Protestantă va fi format un chip al papalității și va avea loc 

o apostazie națională care se va sfârși în ruină națională.“ ST 

3-22-1902; 7BC 976 

18 Februarie Estera 3:8,9 

„Când bisericile cele mai mari ale Statelor Unite unindu-se asupra 

acelor puncte de doctrina care sunt ținute de ele în comun vor 

influența statul să impună decretele lor și să susțină tradițiile lor, 

atunci America Protestantă va fi format un chip al ierarhiei Romane, 

iar aplicarea pedepselor civile asupra celor care nu se vor conforma, 

va rezulta în mod inevitabil“ GC 445; 

„Chiar prin actul impunerii de către puterea statului a  practicilor 

religioase, bisericile vor forma ele însele un chip pentru fiară, deci, 

decretul ținerii Duminicii în Statele Unite va fi un decret al închinării 

la fiară și la chipului ei.“ GC 449 

19 Februarie Matei 24:33 

„Domnul mi-a arătat clar că chipul fiarei va fi făcut înainte ca timpul 

de probă să se încheie; pentru că aceasta trebuie să constituie marea 

încercare pentru poporul lui Dumnezeu… Aceasta este încercarea pe 
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care poporul lui Dumnezeu trebuie să o aibă înainte ca ei să fie 

sigilați.“ 7BC 976 

20 Februarie Matei 24:24 

„Prin decretul care impune tradiția papalității de violare a Legii lui 

Dumnezeu, națiunea noastră se va separa ea însăși în totalitate de 

neprihănire. Când Protestantismul va întinde mâna peste prăpastie ca 

să apuce mâna puterii Romane, când el se va întinde peste prăpastie 

ca să dea mâna cu Spiritismul, când sub influența acestei întreite 

uniuni țara noastră va renega orice principiu al Constituției ei ca 

guvern Protestant și Republican și va face pregătire pentru 

propagarea falsurilor și înșelăciunilor papale, atunci putem să știm că 

a sosit timpul pentru lucrările miraculoase ale Satanei și că sfârșitul 

este aproape.“5T 451 

21 Februarie Matei 24:15-18 

„Așa după cum apropierea armatelor Romane a fost un semn pentru 

ucenici, pentru apropiata distrugere a Ierusalimului, tot astfel această 

apostazie poate fi un semn pentru noi că limita răbdării lui Dumnezeu 

este atinsă, că măsura nelegiuirii noastre este umplută și că îngerul 

harului este aproape să-și ia zborul ca niciodată să nu se întoarcă.“ 5T 

451 

22 Februarie Matei 24:33 

„Viziunile lui Ana fixează formarea chipului fiarei după încheierea 

timpului de probă. Aceasta nu este corect. Tu pretinzi că crezi 

mărturiile; lasă ca ele să te îndrume în  această problemă. Domnul 

mi-a arătat în mod clar că chipul fiarei va fi format înainte ca timpul 

de probă să se încheie, căci ea va fi marea încercare pentru poporul 

lui Dumnezeu prin care soarta lor veșnică va fi hotărâta.“ 2SM81 

23 Februarie Matei 24:8 

„El dorește ca noi să trăim acolo unde putem avea loc corespunzător 

pentru lucru. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se îngrămădească 

în orașe. El vrea ca ei să-și scoată familiile lor din orașe pentru ca ei 

să se pregătească mai bine pentru viața veșnică. În scurt timp ei vor 

trebui să părăsească orașele… Ieșiți din orașe cât mai repede 

posibil…“ 2SM 356 
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24 Februarie Matei 24:16 

„În curând vine criza păzirii Duminicii… Dacă prin providența lui 

Dumnezeu putem să ne asigurăm locuri departe de orașe, Domnul ne 

va călăuzi să facem aceasta, înaintea noastră se află timpuri agitate 

(tulburi)… Văd necesitatea de a ne grăbi să facem toate aceste lucruri 

în vederea crizei.“ 2SM 359 

25 Februarie Matei 24:17 

„Așa după cum împresurarea Ierusalimului de către armatele Romane 

a fost semnalul de fugă pentru creștinii Iudei, tot astfel asumarea 

puterii de către națiunea noastră în decretul impunând sabatul papal 

va fi o avertizare pentru noi. Atunci va fi timpul ca să părăsim orașele 

mari, pregătitor părăsirii orașelor mici pentru locuințe retrase în 

locuri singuratice în munți.“ 5T 464,465 

26 Februarie Neemia 5:9 

„Sfidarea legilor duminicale va întări persecuția fanaticilor religioși 

care vor căuta să le impună… Nu le dați ocazie să vă cheme călcători 

ai legii… O persoană nu primește semnul fiarei pentru că dovedește 

că înțelege necesitatea înțelepciunii menținerii păcii prin abținerea de 

la lucrul care aduce infracțiune…“ „Oricând este posibil, faceți ca 

serviciile divine să fie ținute Duminica… Profesorii din școlile 

noastre să dedice Duminica efortului misionar.“ 9T 232,233 

„Nu faceți demonstrație Duminica prin sfidarea legii.“ 9T 235 

27 Februarie Neemia 4:15 

„Odată, cei cu răspunderea școlii noastre de la Avondale m-au 

întrebat, «Ce trebuie să facem? Organele legii au primit însărcinarea 

să aresteze pe cei ce lucrează Duminica.» Le-am răspuns, «Va fi 

foarte ușor să evităm acea dificultate. Dedicați Duminica Domnului 

ca o zi pentru a face lucrare misionară. Veți găsi oamenii acasă și veți 

avea o splendidă posibilitate de a prezenta adevărul. Acest fel de a 

folosi Duminica este totdeauna acceptabil Domnului.»“ 9T 238 

28 Februarie Daniel 6:4 

„În timp ce locuiam la Cooranbong, unde este situată școala 

Avondale… întrebarea privitoare la lucrul Duminica a fost luată din 

nou în considerație. Părea ca și cum funiile aveau să se strângă curând 

atât de tare în jurul nostru încât nu vom mai putea lucra Duminica. 



[158] Lecțiunile Școlii de Sabat 

Școala noastră era situată în inima pădurilor, departe de orice 

localitate sau stație de cale ferată. Nici unul nu locuia îndeajuns de 

aproape ca să fie deranjat în vreun fel de ceea ce ar fi făcut. Cu toate 

acestea, eram supravegheați. Organelor civile li s-au cerut să observe 

ce facem pe teritoriul școlii; și au venit, dar părea că nu observaseră 

pe cei care erau la lucru. Încrederea și respectul lor pentru poporul 

nostru erau în așa fel câștigate prin lucrarea pe care o făcusem pentru 

bolnavii din acele împrejurimi, încât ei nu doreau să se amestece în 

lucrul nostru nevătămător pe care-1 făceam Duminica.“  ST 549 

29 Februarie Matei 24:14 

„Altădată, când frații noștri erau amenințați cu persecuție și se 

întrebau cu privire la ceea ce trebuiau să facă, am dat același sfat pe 

care îl dădusem în răspunsul la întrebarea privitoare la folosirea 

Duminicii pentru jocuri sportive. Am spus, «Folosiți Duminica în 

lucrare misionară pentru Dumnezeu. Profesori, mergeți cu elevii 

voștri…»“ „Profesorii din școlile noastre să dedice Duminica 

efortului misionar.“ ST 549 

 

 

MARTIE 

 

1 Martie Ezechiel 9:4 

„Noi nu împlinim voia lui Dumnezeu dacă stăm în tihnă nefăcând 

nimic pentru a păstra libertatea de conștiință. Rugăciuni fierbinți, 

stăruitoare trebuie înălțate spre ceruri pentru ca această calamitate să 

fie amânată până când împlinim lucrarea care a fost neglijată atât de 

mult. Printre noi trebuie să existe cele mai stăruitoare rugăciuni și 

apoi să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre. Ar putea părea că 

Satana este triumfător și că adevărul este copleșit de minciună și 

eroare… dar Dumnezeu ar dori ca să ne reamintim de felul cum s-a 

purtat El cu poporul Său în trecut pentru ca să-i salveze din mâna 

dușmanilor lor. Pentru manifestarea puterii Sale, El a ales întotdeauna 

limitele, când nu se putea vedea nici o posibilitate de eliberare din 

capcanele Satanei. Nevoia presantă a omului constituie oportunitate 

pentru Dumnezeu.“ 5T 714 



pentru Semestrul I, 2020 [159] 

2 Martie Filipeni 4:6 

„Noi trebuie să studiem cu sârguință Cuvântul lui Dumnezeu și să ne 

rugăm cu credință pentru ca Dumnezeu să țină în frâu puterile 

întunericului; căci până acum solia a ajuns numai la un număr relativ 

mic de persoane, iar lumea trebuie să fie luminată de slava lui. 

Adevărul prezent — poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus… 

n-au fost proclamate până acum așa cum trebuie… noi trebuie să 

luăm o poziție hotărâtă că nu vom respecta prima zi a săptămânii ca 

Sabat…“ RH extra 12-24-1889 pag. 2 

3 Martie Ieremia 29:7 

„Am așteptat atâția ani ca o lege duminicală să fie decretată în țara 

noastră, iar acum când mișcarea este chiar asupra noastră, ne 

întrebăm, «ce să facă poporul nostru în această situație?»… Trebuie 

în mod special să căutăm pe Dumnezeu pentru ca har și putere să fie 

date poporului Său acum. Dumnezeu trăiește; a sosit pe deplin timpul 

când El va îngădui ca libertățile noastre să fie restrânse. Profetul a 

văzut patru îngeri stând la cele patru colțuri ale pământului ținând 

cele patru vânturi pentru ca să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici 

pe vreun copac. Un alt înger dinspre răsărit le-a strigat spunând, «Nu 

vătămați pământul, nici marea, nici copacii până nu vom sigila 

slujitorii Dumnezeului nostru pe frunțile lor. Aceasta ne indică 

lucrarea pe care trebuie să o facem acum și anume de a ne ruga 

stăruitor lui Dumnezeu pentru ca îngerii să țină cele patru vânturi 

până când misionarii vor fi trimiși spre toate părțile pământului 

pentru a proclama avertizarea împotriva neascultătorilor de Legea lui 

Iehova»“ RH extra 12-11-1888 pag. 4,5 

4 Martie Apocalipsa 7:2,3 

„O mare responsabilitate revine bărbaților și femeilor rugăciunii de 

pe tot întinsul pământului, de a cere ca Dumnezeu să împingă înapoi 

acest nor vătămător și să ne dea încă puțini ani de har pentru a lucra 

pentru Stăpânul nostru.“ RH extra 12-11-1888 pag. 4 

„Noi ne dăm seama că acei care acum țin poruncile lui Dumnezeu 

trebuie să pornească la acțiune pentru ca să poată obține ajutorul 

special pe care numai Dumnezeu poate să-1 dea. Ei trebuie să lucreze 

cu mai multă silință pentru ca să întârzie cât mai mult posibil 

calamitățile amenințătoare.“ RH 12- 18-1888 
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5 Martie 2 Timotei 2:19 

„Dacă ei nu fac nimic pentru a lămuri mințile oamenilor și prin 

ignoranța față de adevăr legiuitorii noștri vor renega principiile 

Protestantismului și vor acorda satisfacție și sprijin Romei înșelătoare 

și sabatului fals, Dumnezeu va considera răspunzător pe poporul Său 

care a avut mare lumină, pentru lipsa de stăruință și credincioșie. Dar 

dacă subiectul legislației religioase este judicios și inteligent 

prezentat înaintea oamenilor, și ei înțeleg că prin decretarea 

Duminicii apostaziei, Roma va fi restabilită prin lege și că tirania 

anilor trecuți va fi repetată, atunci orice va veni, noi ne-am făcut 

datoria noastră.“ RH extra 12-24-1889 pag. 3 

6 Martie Matei 5:44 

„Poporul lui Dumnezeu păzitor al poruncilor Sale să nu fie tăcut în 

acest timp, ca și cum noi am fi acceptat mulțumitori situația. Înaintea 

noastră există perspectiva de a fi într-un conflict continuu prin riscul 

închisorii, a pierderii proprietății și chiar a vieții însăși, pentru ca să 

apărăm Legea lui Dumnezeu care va fi desființată prin legile 

oamenilor.“ RH 1-1-1889 pag. 1; 7BC 975 

„Eu sper că trâmbița va da un sunet clar în privința acestei mișcări a 

legii duminicale. Cred că va fi cel mai bine dacă în revistele noastre 

subiectul perpetuității Legii lui Dumnezeu ar fi tratat ca un subiect 

special… Ar trebui acum să facem tot ce putem pentru a împiedeca 

această lege duminicală.“ CW 97-98-1906 

7 Martie Faptele Ap. 6:4 

„Sunt mulți care sunt liniștiți, care sunt ca și cum ar fi adormiți. Ei 

spun, «Dacă profeția a prezis dinainte impunerea păzirii Duminicii, 

legea va fi decretată cu siguranță», și ajungând la această concluzie, 

ei rămân nepăsători și calmi în așteptarea evenimentului, 

mângâindu-se singuri cu gândul că Dumnezeu va proteja pe poporul 

Său în ziua de necaz. Dar Dumnezeu nu ne va salva pe noi dacă nu 

depunem nici un efort pentru a face lucrarea ce ne-a fost 

încredințată.“ RH extra 12-24-1889 pag. 2 

8 Martie Luca 12:37 

„Aceia care au fost avertizați dinainte despre evenimente, nu trebuie 

să stea calmi în așteptarea furtunii care vine,  mângâindu-se că 

Dumnezeu va adăposti pe credincioșii Săi în ziua strâmtorării. Noi 
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trebuie să fim ca oameni așteptând pe Domnul lor, nu în așteptare 

trândavă, ci în lucrare sârguincioasă, cu credință neșovăielnică. 

Acum nu este timpul să lăsăm mințile noastre să fie absorbite cu 

lucruri de mică importanță… Mișcarea Duminicii își croiește drumul 

ei în întuneric. Conducătorii ascund adevărata sursă și mulți dintre 

cei ce se unesc la această mișcare nu văd încotro tinde curentul. 

Declarațiile lor sunt blânde (dulci) și în aparență creștinești; dar când 

vor vorbi, se va descoperi spiritul balaurului. Este de datoria noastră 

să facem tot ce ne stă în putință pentru a îndepărta pericolul 

amenințător. Trebuie să ne străduim să dezarmăm prejudiciul pentru 

a ne pune într-o lumină corespunzătoare înaintea oamenilor. Trebuie 

să le prezentăm adevărata obiecțiune la această chestiune și în felul 

acesta să exprimăm cele mai eficace proteste împotriva măsurilor de 

limitare a libertății de conștiință. Trebuie să cercetăm Scripturile și 

să fim în stare să prezentăm motivul pentru credința noastră.“ RH 

extra 12-11-1888 pag. 4 

9 Martie Isaia 8:20 

„Cărțile Patriarhi și Profeți, Daniel și Apocalipsa și Marea Luptă sunt 

necesare acum ca niciodată înainte. Ele trebuie să aibă o circulație 

largă, pentru că adevărurile pe care ele le scot în evidență vor 

deschide mulți ochi orbi… mulți din poporul nostru au fost orbi în ce 

privește importanța acestor cărți care au fost cele mai necesare. Dacă 

ar fi fost tact și îndemânare în vânzarea acestor cărți, mișcarea legii 

duminicale n-ar fi unde este astăzi.“ CM 123; RH 2-16-1905 

10 Martie Ezechiel 20:20 

„Noi nu ne putem strădui să fim pe placul oamenilor care vor folosi 

influența lor ca să reprime libertatea religioasă și să ia măsuri 

opresive prin care să silească pe semenii lor să țină Duminica ca pe 

Sabat. Prima zi a săptămânii nu e o zi care trebuie să fie venerată. Ea 

este un sabat fals.  Membrii familiei Domnului nu pot participa cu 

oamenii care înalță această zi și violează Legea lui Dumnezeu prin 

călcarea Sabatului Său. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să voteze 

pentru punerea unor asemenea oameni în oficiu; căci atunci când ei 

fac aceasta, ei sunt părtași cu ei la păcatele pe care ei le comit în timp 

ce sunt în acel post.“ FE 475; GW 391.397 
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11 Martie Faptele Ap. 4:19 

„Și totuși chiar această clasă—(aceia care au deschis ușa infidelității, 

spiritismului, și a sfidării Legii sfinte a lui Dumnezeu)—(notă luată 

din paragraful precedent) ridică pretenția că stricăciunea, decăderea 

sau corupția ce se răspândește cu repeziciune, este în mare parte 

atribuită pângăririi așa numitului Sabat Creștin, iar decretarea păzirii 

Duminicii va îmbunătăți starea morală a societății. Această pretenție 

este în special provocată aici în America unde doctrina adevăratului 

Sabat a fost în cea mai mare măsură predicată.“ GC 587 

„Națiunile străine vor urma exemplul Statelor Unite. Cu toate că USA 

vor lua conducerea în implementarea decretului păzirii Duminicii, 

totuși aceeași criză va veni asupra poporului nostru în toate părțile 

lumii.“ GT 395 

12 Martie Exod 31:17 

„Când Sabatul va fi devenit punctul special al controversei peste toată 

Creștinătatea și autoritățile religioase și civile se vor uni ca să impună 

păzirea Duminicii, refuzul persistent al unei mici minorități de a ceda 

cerinței majorității îi va face pe ei subiecte ale blestemelor 

universale.“ GC 615 

„Toată Creștinătatea va fi împărțită în două clase mari, aceia care țin 

poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și aceia care se închină 

fiarei și chipului ei, și primesc semnul ei.“ GC 415; 9T 16; 2SM 55 

13 Martie Matei 10:35-36 

„Decretul ce forțează respectarea acestei zile se va răspândi în toată 

lumea. Necaz și persecuție va veni asupra tuturor celor care, în 

ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu vor refuza să se închine 

sabatului fals.“ 7BC 976 

„Tot pământul va fi agitat prin ura împotriva Adventiștilor de Ziua a 

Șaptea pentru că ei nu vor da omagiu papalității prin onorarea 

Duminicii, instituția acestei puteri anticreștine. Este scopul lui Satana 

ca ei să fie șterși de pe pământ, pentru ca supremația lui asupra lumii 

să nu fie disputată.“ TM 37; RH 8-22-1893 

14 Martie Apocalipsa 13:16 

„Puterile pământului unindu-se la război împotriva poruncilor lui 

Dumnezeu, vor decreta ca toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și 

robi, să se conformeze obiceiurilor bisericii prin păzirea sabatului 
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fals. Toți cei care refuză să fie de acord, vor fi pedepsiți cu pedepse 

civile, și în final va fi declarat că ei merită moartea.“ GC 604 

15 Martie Matei 10:32 

„În timp ce păzirea sabatului fals în de acord cu legea statului, 

contrară poruncii a patra va fi o dovadă de supunere la o putere care 

este în opoziție cu Dumnezeu, ținerea adevăratului Sabat, în ascultare 

de Legea lui Dumnezeu, este o dovadă de loialitate către Creator. În 

timp ce o clasă, prin acceptarea semnului de supunere puterilor 

lumești primește semnul fiarei, cealaltă, alegând simbolul supunerii 

autorității divine, primește sigiliul lui Dumnezeu.“ GC 605 

16 Martie Matei 10:38 

„Înspăimântătoare este chestiunea cu care lumea va fi confruntată. 

Puterile pământului, unindu-se la război împotriva poruncilor lui 

Dumnezeu, vor decreta ca toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și 

robi, să se conformeze obiceiurilor bisericii prin păzirea sabatului 

fals. Toți cei care refuză să fie de acord, vor fi pedepsiți cu pedepse 

civile și în final va fi declarat că ei merită moartea. Pe de altă parte, 

Legea lui Dumnezeu, poruncind sfințirea zilei de odihnă a 

Creatorului, cere ascultare și amenință cu mânie pe cei care calcă 

preceptele Sale. Cu  chestiunea în acest fel clară adusă în fața lumii, 

oricine va călca Legea lui Dumnezeu, pentru ca să asculte de un 

decret omenesc, primește semnul fiarei…“ GC 604 

17 Martie Matei 10:39 

„Cu o precizie de negreșit, Cel Infinit încă ține un cont cu toate 

națiunile. În timp ce îndurarea Sa este oferită cu chemări la pocăință, 

acest cont rămâne deschis; dar când cifrele ating o anumită sumă pe 

care Dumnezeu a fixat-o, lucrarea mâniei Lui începe. Contul se va 

închide. Răbdarea divină va înceta. Nu va mai exista pledarea harului 

în favoarea lor.“ 5T 208 

18 Martie Matei 10:28 

„Dumnezeu ține un cont cu toate națiunile. Cifrele iau proporții 

împotriva lor în cărțile din ceruri iar când o lege va fi votată prin care 

călcarea primei zile a săptămânii va fi pedepsită, atunci paharul lor 

va fi plin.“ 7BC 910 
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„Când cifrele acumulate în cărțile din ceruri vor marca suma 

completă a păcătuirii, mânia lui Dumnezeu va veni, neamestecată cu 

milă, și atunci se va vedea ce lucru teribil este să epuizezi răbdarea 

divină. Această criză va fi atinsă când națiunile se vor uni să anuleze 

Legea lui Dumnezeu.“ 5T 524 

19 Martie Matei 10:22 

„Acest pământ aproape a atins punctul când Dumnezeu va permite 

distrugătorului să aducă la îndeplinire voința sa pe el. Înlocuirea Legii 

lui Dumnezeu cu legile oamenilor, înălțarea Duminicii doar prin 

autoritate omenească în locul Sabatului Biblic, este ultimul act în 

dramă. Când această înlocuire devine universală, Dumnezeu își va 

face cunoscut prezența și puterea Sa. El se va ridica în maiestatea Sa 

ca să zguduie teribil pământul. El va ieși din locul Său pentru a 

pedepsi pe conducătorii lumii pentru fărădelegea lor și pământul va 

scoate la iveală sângele lor și nu-și va mai acoperi morții lui.“ 7T 141 

20 Martie Matei 10:26 

„Înlocuirea adevărului cu falsitate, este ultimul act în drama lumii. 

Când aceasta devine universală, Dumnezeu însuși Se va descoperi. 

Când legile oamenilor sunt înălțate deasupra Legilor lui Dumnezeu, 

când puterile acestui pământ încearcă să forțeze oamenii să țină prima 

zi a săptămânii, să știți că a sosit timpul ca Dumnezeu să lucreze. El 

Se va ridica în maiestatea Sa și va scutura în mod teribil pământul. El 

va ieși din locașul Său pentru ca să pedepsească pe locuitorii lui 

pentru nelegiuirea lor.“ 7BC 980 

21 Martie Matei 10:36 

„Nu, nu toți. Unii dintre cei ce studiază Biblia și Spiritul Profetic 

așteaptă ca legiferarea Duminicii să nu devină universală decât după 

un oarecare timp după încheierea timpului de probă. Citatul prezentat 

sub întrebarea precedentă se interpretează de unii astfel. O altă 

declarație care susține acest punct de vedere este, «când Isus 

părăsește Sfânta Sfintelor, Spiritul Său care restrânge, sau ține în frâu 

este retras de la conducători și de la oameni. Ei sunt lăsați sub 

controlul îngerilor răi. Atunci asemenea legi vor fi făcute sub 

îndrumarea și direcția Satanei, care dacă timpul n-ar fi fost scurtat, 

nici o ființă nu va putea scăpa.»“ 1T 204 
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22 Martie Romani 3:22 

„Am văzut că Dumnezeu are copii de-ai Săi care nu înțeleg 

importanța Sabatului și nu-l țin. Ei nu au respins lumina despre el. Iar 

la începutul timpului de strâmtorare, au fost umpluți de Spiritul Sfânt, 

ne-am dus și am proclamat Sabatul mai pe deplin.“ EV 33 „Începutul 

timpului de strâmtorare menționat aici nu se referă la timpul când 

plăgile vor începe să fie revărsate, ci la o scurtă perioadă înainte de a 

fi revărsate, în timp ce Hristos este în Sanctuar.“ EW 85 

23 Martie Matei 10:19,20 

„Sabatul lui Dumnezeu va fi călcat în picioare și un alt sabat va fi 

înălțat. Într-o lege duminicală există posibilitatea de mare suferință 

pentru aceia care păzesc ziua a șaptea. Realizarea planurilor lui 

Satana va aduce persecuție poporului lui Dumnezeu. Dar slujitorii 

credincioși ai lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă de rezultatul 

conflictului.“ 2SM 375 

24 Martie Matei 10:18 

„Dacă papalitatea sau principiile sale vor ajunge din nou la putere 

prin lege, focurile persecuției vor fi reaprinse împotriva acelora care 

nu vor sacrifica conștiința și adevărul prin cedarea la ereziile 

populare. Această fărădelege este pe punctul de a se realiza.“ 5T 712 

25 Martie Matei 10:17 

„Lumea Protestantă vede astăzi în mica ceată care ține Sabatul, un 

Mardoheu la poartă. Caracterul și credința lor care exprimă venerație 

pentru Legea lui Dumnezeu, sunt o continuă mustrare pentru aceia 

care au părăsit teama de Domnul și calcă în picioare Sabatul Său. 

Intrusul nepoftit trebuie prin anumite mijloace să fie înlăturat.“ 5T 

450 

„Poporul lui Dumnezeu va simți mâna persecuției pentru că ei 

sfințesc ziua a șaptea.“ 7BC 975 

„Faceți ca să aibă loc o reînviere a credinței și puterii primei Biserici, 

și spiritul persecuției va fi reînviat, iar focul persecuției reaprins.“ GC 

48 

26 Martie Matei 10:16 

„Aceia care onorează Sabatul Biblic vor fi acuzați că sunt dușmani ai 

legii și ordinii, că distrug barierele morale ale societății, că produc 
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anarhie și corupție și că aduc judecățile lui Dumnezeu asupra 

pământului. Atitudinile lor conștiincioase vor fi considerate 

încăpățânare, îndărătnicie și dispreț față de autorități. Ei vor fi acuzați 

de lipsă de  afecțiune față de guvern. Predicatori care neagă obligația 

Legii divine, vor prezenta de la amvon datoria ascultării de 

autoritățile civile ca și cum ar fi fost poruncită de către Dumnezeu. 

În sălile legislative și tribunalele de justiție, păzitorii poruncii vor fi 

fals prezentați și condamnați. Cuvintele lor vor fi fals zugrăvite; cea 

mai rea interpretare va fi pusă asupra motivelor lor.“ GC 592; PK 

183,184 

27 Martie Matei 10:22 

„Înainte ca lupta să se sfârșească și biruința să fie câștigată, noi ca 

popor vom experimenta încercări asemănătoare cu cele ale 

Apostolului Pavel. Vom întâmpina aceeași învârtoșare a inimii, 

aceeași sălbatică determinare de distrugere, aceeași ură de 

neînduplecat… Focul persecuției se va aprinde din nou împotriva 

acelora care sunt loiali lui Dumnezeu; motivele lor vor fi greșit 

interpretate, numele lor lepădate ca necurate… Dumnezeu va avea 

poporul Său pregătit pentru criza care vine în curând. Pregătiți sau 

nepregătiți, va trebui să o întâmpinăm.“ SKP 251,252 

28 Martie Matei 10:21 

„Va veni un timp când datorită apărării adevărului Bibliei vom fi 

tratați ca trădători.“ 6T 394 

„Bogăție, geniu, educație, se vor uni pentru a-i acoperi cu batjocoră. 

Conducători ai poporului, persecutori, predicatori și membri ai 

bisericii, vor conspira împotriva lor. Cu glasul și cu condeiul, prin 

lăudăroșenie, amenințări și ridiculizări, ei vor căuta să zdruncine 

credința lor.“ 5T 450 

29 Martie Matei 24:16-17 

„Sindicatele vor fi unele din agențiile care vor aduce un timp de 

strâmtorare asupra acestui pământ, așa cum n-a fost de când lumea a 

fost întemeiată.“ 2SM 142 

„Datorită acestor sindicate și confederații, curând va fi foarte dificil 

pentru instituțiile noastre să continue lucrarea lor în orașe. 

Avertizarea mea este, «Nu stați în orașe!»  «Nu clădiți sanatorii în 

orașe!»“ 2SM 142 



pentru Semestrul I, 2020 [167] 

30 Martie Matei 24:9 

„Câțiva oameni se vor uni să pună mâna pe toate mijloacele pentru 

ca să fie menținute în anumite sectoare de afaceri. Se vor forma 

sindicate și aceia care refuză să se asocieze cu acestea vor fi oameni 

marcați.“ 2SM 142 

„Vine timpul cu repeziciune când puterea autoritară a sindicatelor de 

muncă va fi foarte asupritoare. În repetate rânduri Domnul a dat 

instrucțiuni ca poporul nostru să-și ducă familiile lor departe de orașe, 

la țară, unde ei pot să-și cultive proviziile lor proprii de mâncare, căci 

în viitor problema de a cumpăra și a vinde va fi o problemă serioasă.“ 

2SM 141 

31 Martie Matei 6:25 

„În ultimul conflict mare în controversa cu Satana, aceia care sunt 

loiali lui Dumnezeu vor vedea orice suport tăiat. Pentru că ei refuză 

să calce Legea Sa prin ascultarea de autoritățile pământești, li se va 

interzice să cumpere sau să vândă.“ DA 121, 122 

„Satana spune, «de teama lipsei de mâncare și îmbrăcăminte ei se vor 

uni cu lumea în călcarea Legii lui Dumnezeu. Pământul va fi în 

întregime sub stăpânirea mea.»“ PK 183,184; 5T 152 

„Bogăția adunată va fi în curând fără valoare. Când decretul va ieși 

ca nimeni să nu cumpere sau să vândă dacă nu are semnul fiarei, acea 

bogăție nu va folosi la nimic. Dumnezeu ne cheamă acum să facem 

totul în puterea noastră pentru a da lumii avertizarea.“ RH 3-21-1878 

pag. 91 

 

 

APRILIE 

 

1 Aprilie Matei 6:34 

„Va veni timpul când nu vom putea vinde cu nici un preț. în curând 

va ieși decretul interzicând oamenilor să cumpere sau să vândă 

oricărui om, cu excepția acelora care au semnul fiarei. Noi aproape 

am ajuns la realizarea acestui lucru în California cu puțin timp în 

urmă; dar aceasta a fost numai amenințarea suflării celor patru 

vânturi. Până  acum ele sunt ținute în frâu de cei patru îngeri. Noi nu 
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suntem gata încă. Există încă o lucrare de a fi făcută și atunci li se va 

porunci îngerilor să le dea drumul, pentru ca cele patru vânturi să 

sufle pe pământ. Acela va fi un timp hotărât pentru copiii lui 

Dumnezeu, un timp de strâmtorare cum niciodată n-a mai fost de 

când au luat ființă națiunile. Acum este posibilitatea noastră să 

lucrăm“ 5T 152 

2 Aprilie Estera 3:8,9 

„Evenimente uluitoare vor începe curând înaintea lumii. Sfârșitul 

tuturor lucrurilor este aproape. Timpul de strâmtorare este aproape să 

vină asupra poporului lui Dumnezeu. Atunci se va întâmpla ca 

decretul să intre în vigoare, interzicând acelora care țin Sabatul 

Domnului să cumpere sau să vândă, amenințându-i cu pedeapsa și 

chiar cu moartea, dacă nu păzesc prima zi a săptămânii ca Sabat.“ „În 

acest timp Mihail se va ridica, Marele Preot care reprezintă copiii 

poporului tău și va fi un timp de strâmtorare așa cum niciodată n-a 

fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta.“ RH 

11-19-1908 pag. 5 

3 Aprilie Matei 10:18 

„Și totuși aceia care vor dovedi loialitatea lor prin ascultarea de Legea 

lui Iehova, trebuie să fie pregătiți ca să fie arestați, să fie aduși 

înaintea consiliilor care nu cunosc standardul Legii înalte și sfinte a 

lui Dumnezeu.“ RH 12-26-1899 pag. 83; 7BC 977 

„Mila duioasă a acestei puteri va fi expusă în celulele închisorilor și 

în temnițe. Pregătirile înaintează deja și mișcările care vor avea ca 

rezultat înfăptuirea unui chip fiarei sunt în creștere.“ RH 4-23-1889 

pag. 257 

4 Aprilie Luca 21:25-27 

„În timp ce apărătorii adevărului refuză să onoreze sabatul Duminicii, 

unii dintre ei vor fi aruncați în închisoare, unii vor fi exilați, unii vor 

fi tratați ca sclavi. Pentru rațiunea omenească toate acestea par 

imposibile, dar când Spiritul lui Dumnezeu care ține în frâu va fi 

retras de la oameni și ei vor fi sub controlul lui Satana care urăște 

preceptele divine, vor avea loc desfășurări neobișnuite de 

evenimente. Inima poate fi sălbatică atunci când teama și iubirea de 

Dumnezeu sunt înlăturate.“ GC 608 
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5 Aprilie Matei 10:11,12 

„Așa după cum el a influențat națiunile păgâne să distrugă Israelul, 

tot astfel în viitorul apropiat va agita puterile nelegiuite ale 

pământului ca să distrugă poporul lui Dumnezeu. Oamenilor li se va 

cere să dea ascultare edictelor omenești prin călcarea Legii divine.“ 

„Aceia care sunt loiali lui Dumnezeu vor fi amenințați, denunțați, 

scoși de sub protecția legii. Ei vor fi trădați de către părinți, frați, 

cunoscuți și prieteni și ca rezultat condamnați chiar și la moarte.“ PK 

587,588 

6 Aprilie Evrei 11:36,37,39,40 

„Dacă suntem chemați să suferim de dragul lui Hristos, vom fi în 

stare să mergem la închisoare, încrezându-ne în El așa cum un copilaș 

se încrede în părinții lui. Acum este timpul să cultivăm credința în 

Dumnezeu.“ OHC 357 

„Nu ni se cere să avem curajul și vitejia martirilor vremurilor vechi, 

până când nu vom fi aduși în situația în care ei se aflau… Dacă va fi 

o revenire a persecuției, va fi har dăruit pentru înălțarea oricărei 

energii a sufletului pentru ca să dovedească un adevărat eroism.“ 

OHC 125 

7 Aprilie Matei 26:59-61 

„Oameni de talent și înțelepciune încântătoare, care cândva s-au 

bucurat în adevăr, își vor angaja puterile lor ca să înșele și să ducă 

suflete în rătăcire. Ei devin cei mai înverșunați dușmani ai fraților lor 

de mai înainte. Când păzitorii Sabatului sunt aduși înaintea 

tribunalelor pentru a da socoteală de credința lor, acești apostaziați 

sunt cei mai activi agenți ai lui Satana pentru ai acuza prin rapoarte 

false și insinuări și să stârnească pe conducători împotriva lor.“ GC 

608 

8 Aprilie Apocalipsa 13:3,12 

„Lumea Protestantă va forma o confederație cu omul fărădelegii… 

Scripturile învață că papalitatea va recăpăta supremația ei pierdută iar 

aceasta se va face prin întinderea de către Protestantism a mâinii 

drepte de prietenie. Când papalitatea va fi adusă la putere prin 

legislație și prin concesiile oamenilor care la data aceea se vor afla în 

birourile guvernamentale, focurile persecuției vor fi reaprinse 

împotriva acelora care nu-și vor sacrifica conștiința și adevărul pentru 
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ereziile papalității. Odată ce vor face ca  mințile lumii creștine să fie 

întoarse de la Dumnezeu, odată ce vor face ca Legea Sa să fie 

dezonorată și ziua sfântă a lui Dumnezeu călcată în picioare, ei vor fi 

gata să facă orice pas unde Satana ar putea să-i conducă.“ RH 

1-1-1887 

9 Aprilie Apocalipsa 13:13-17 

„Biserica apelează la brațul puternic al puterii civile și în lucrarea 

aceasta Papiștii și Protestanții se vor uni.“ GC 607 

„Toți cei care nu se vor pleca în fața decretului consiliilor naționale 

și nu vor asculta de legile naționale pentru înălțarea sabatului instituit 

de omul fărădelegii în desconsiderarea zilei sfinte a lui Dumnezeu, 

vor simți, nu numai puterea opresivă a Papalității, ci și a lumii 

Protestante, chipul fiarei.“ 2SM 380 

10 Aprilie Matei 9:34; 12:24,25 

„Preoțimea populară ca și cea a fariseilor din vechime, umpluți cu 

mânie când autoritatea lor va fi pusă la îndoială, vor denunța solia ca 

fiind de la Satana și vor agita mulțimile iubitoare de păcat, să 

batjocorească și să persecute pe aceia care o vor proclama.“ GC 607 

„Protestanții lucrează deghizați pentru ca să aducă Duminica pe 

primul plan așa cum au făcut Romano-Catolicii. Pe tot întinsul 

pământului papalitatea își îngrămădește structurile ei semețe și 

masive în ascunzișuri secrete în care persecuțiile ei de mai înainte vor 

fi repetate.“ 5T 449,450; GC 581 

11 Aprilie Mica 4:1,2 

„Atâta timp cât solia harului va fi dată lumii, va exista o chemare 

pentru eforturi în favoarea altor instituții și acțiuni curajoase 

asemănătoare cu acelea pentru ajutorarea necesară în școlile noastre. 

Și atâta timp cât perioada de probă continuă, va exista posibilitatea 

pentru colportori să lucreze. Când denominațiunile religioase se vor 

uni cu Papalitatea pentru a asupri poporul lui Dumnezeu, locurile 

unde acum este libertate religioasă vor fi deschise pentru lucrarea 

evanghelistică. Dacă într-un loc persecuția devine  severă, lucrătorii 

să facă cum i-a îndrumat Hristos, «când ei vă persecută în această 

cetate, fugiți în alta.» Dacă persecuția vine acolo, mergeți în altă 

parte. Dumnezeu va conduce poporul Său, făcându-l o binecuvântare 
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în multe locuri. Dacă n-ar fi fost persecuția, ei n-ar fi fost împrăștiați 

atât de mult peste hotare pentru ca să proclame adevărul“ 6T 478 

12 Aprilie Mica 4:5 

„Pe măsură ce se apropie furtuna, o mare clasă care a mărturisit 

credința în solia îngerului al treilea, dar nu fusese sfințită prin 

ascultarea de adevăr, abandonează poziția ei și se unește cu ceata 

împotrivitorilor. Prin unirea cu lumea și participând la spiritul ei, 

aceștia au ajuns să vadă chestiunile în aproape aceeași lumină; și când 

proba vine, ei sunt pregătiți ca să aleagă partea ușoară, populară.“ GC 

608 

13 Aprilie Luca 15:17-19 

„Când furtuna persecuției se dezlănțuie cu adevărat asupra noastră, 

adevărata oaie cunoaște și ascultă de vocea adevăratului Păstor. 

Eforturi de sacrificiu de sine vor fi făcute pentru salvarea celor 

pierduți și mulți care se rătăciseră de la staul vor veni înapoi pentru 

ca să urmeze pe marele Păstor. Poporul lui Dumnezeu se va aduna 

laolaltă și va prezenta dușmanului un front unit. În vederea 

pericolului comun, lupta pentru supremație va înceta; Nu vor mai 

exista dispute în ce privește cine să fie considerat mai mare.“ 6T 401 

14 Aprilie Faptele Ap. 4:17,18 

„În repetate rânduri mi s-a dat solia că noi nu trebuie să spunem nici 

un cuvânt, să nu publicăm nici o frază, în special în atacuri personale, 

cu excepția că este absolut esențial pentru dovedirea adevărului, care 

să stârnească dușmanii noștri împotriva noastră și să mărească 

pasiunile lor dincolo de limită. Lucrarea noastră se va încheia curând 

și curând timpul de strâmtorare așa cum niciodată n-a fost, despre 

care nu avem decât o mică idee, va veni asupra noastră.“ 9T 241 

15 Aprilie Efeseni 4:29 

Fiecare să poarte în minte că noi nu trebuie în nici un caz să invităm 

persecuția. Nu trebuie să folosim cuvinte aspre, tăioase. Evitați-le în 

fiecare articol scris, scoateți-le din fiecare discurs prezentat. Lăsați 

Cuvântul lui Dumnezeu să facă lucrarea de tăiere, de mustrare; lăsați 

ca oamenii limitați să se ascundă și să rămână în Hristos… „Va fi un 

timp de strâmtorare așa cum niciodată n-a fost de când sunt 

neamurile.“ 9T 244 
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16 Aprilie Evrei 10:39 

„Este foarte aproape timpul când persecuția va veni peste aceia care 

proclamă adevărul. Perspectiva nu este încântătoare; cu toate acestea, 

să nu renunțăm la eforturile noastre de a salva pe aceia care sunt gata 

să piară, pentru răscumpărarea cărora Prințul Cerului Și-a dat viața 

Sa prețioasă. Când un mijloc nu reușește, încercați altul. Eforturile 

noastre nu trebuie să fie moarte și fără viață. Atâta timp cât viața ne 

este cruțată, să lucrăm pentru Dumnezeu.“ 9T 227 

17 Aprilie Isaia 17:5,6 

„Marea zguduire a început și va continua, iar toți acei care nu sunt 

dispuși să ia poziție fermă pentru adevăr și care nu vor sacrifica 

pentru Dumnezeu și cauza Sa, vor fi cernuți și vor cădea. Îngerul 

spuse, «Gândiți că va fi vreunul constrâns să facă sacrificiu? Nu, nu. 

Va trebui să fie o jertfă de bunăvoie.»“ EW 50,51/1850 

18 Aprilie Ezechiel 20:19,20 

„Ne aflăm în timpul zguduirii, timpul când tot ce poate fi zguduit va 

fi zguduit. Dumnezeu nu va scuza pe cei ce cunosc adevărul, dacă ei 

nu împlinesc în cuvânt și faptă poruncile Sale.“ 6T 332/1900 

„Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunțile lor… acesta 

nu este vreun sigiliu sau un semn care poate fi văzut, ci o întemeiere 

în adevăr, intelectual și spiritual în așa fel încât ei să nu poată fi 

clintiți de la adevăr, și va fi pregătit pentru zguduire, aceasta va veni. 

Într-adevăr, ea a început deja; judecățile lui Dumnezeu sunt acum 

asupra pământului, ca să ne dea avertizarea, pentru ca să putem ști ce 

vine asupra noastră.“ 4BC 1161/1902 

19 Aprilie Matei 13:19,25,26 

„Chiar în zilele noastre au fost și vor continua să fie familii întregi 

care sau bucurat odată în adevăr, dar care își vor pierde credința 

datorită calomniilor și falsurilor aduse asupra lor de către aceia pe 

care ei i-au iubit și cu care ei au avut întruniri plăcute. Ei au deschis 

inimile lor la semănatul neghinei. Firele de neghină au încolțit printre 

firele de grâu; au prins putere; cultura de grâu a devenit din ce în ce 

mai mică, și adevărul prețios și-a pierdut puterea pentru ei.“ TM 411 
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20 Aprilie Apocalipsa 12:17 

„Nu este departe timpul când fiecare suflet va fi pus la probă. Semnul 

fiarei va fi impus asupra noastră. Aceia care pas cu pas au cedat 

cerințelor lumești și s-au conformat obiceiurilor lumești, nu vor 

considera o chestiune gravă ca mai degrabă să cedeze puterilor 

existente, decât să se supună batjocurii, insultei, amenințărilor cu 

închisoarea și moartea. Disputa este între poruncile lui Dumnezeu și 

poruncile oamenilor. În acest timp în Biserică, aurul este separat de 

zgură.“ 5T 81 

21 Aprilie Matei 26:14-16 

„În timp ce furtuna se apropie, un mare număr de membri care au 

mărturisit credința în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost 

sfințiți prin ascultare de adevăr, abandonează pozițiile lor și se unesc 

cu împotrivitorii.“ GC 608 

„Lucrarea pe care Biserica a neglijat să o facă într-un timp de pace și 

prosperitate va trebui să o facă într-o criză teribilă, sub cele mai 

descurajatoare și amenințătoare circumstanțe. Iar în timpul acela, 

clasa superficială, conservativă, a cărei influență a frânat continuu 

progresul lucrării, va renunța la credință.“ 5T 463 

22 Aprilie Matei 13:47-50 

„În timp ce încercările se vor înmulți în jurul nostru, ambele — 

separare și unire vor fi văzute în rândurile noastre. Unii care acum 

sunt gata să ridice armele de luptă, în timpul de pericol real vor 

demonstra că n-au clădit pe stânca solidă; ei vor ceda când proba va 

veni. Aceia care au avut mare lumină și privilegii prețioase, dar nu 

le-au valorificat, sub un pretext sau altul, vor ieși din rândurile 

noastre.“ 6T 400 

„În lipsa persecuției, au fost recrutați în rândurile noastre oameni care 

par a sta bine spiritual și al căror creștinism pare veritabil, dar care, 

când persecuția va veni, vor pleca din rândurile noastre.“ EV 360 

23 Aprilie Apocalipsa 14:12 

„Am întrebat despre însemnătatea zguduirii pe care am văzut-o, și mi 

s-a arătat că va fi cauzată de mărturia dreaptă scoasă la iveală prin 

sfatul Martorului Credincios către laodiceeni. Aceasta va avea efectul 

ei asupra inimii acelui ce o primește și-l va conduce să înalțe 

standardul și să scoată la iveală adevărul curat. Unii nu vor suporta 
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această mărturie adevărată. Ei se vor ridica împotriva ei, iar aceasta 

este ceea ce va cauza o zguduire în poporul lui Dumnezeu.“ EW 270 

24 Aprilie 2 Tesaloniceni 2:8-12 

„Spiritul lui Dumnezeu a iluminat fiecare pagină a Sfintelor Scripturi, 

dar există aceia asupra cărora acestea fac doar puțină impresie, pentru 

că ele sunt înțelese în mod imperfect. Când zguduirea vine, prin 

introducerea teoriilor false, acești cititori superficiali, neancorați, 

sunt ca și nisipul mișcător. Ei alunecă spre orice teorie falsă, pentru 

a menține neîntrerupt cursul orientării create de simțămintele lor de 

amărăciune.“ TM 112 

„Neprimind iubirea pentru adevăr, ei vor fi duși în amăgirile 

vrăjmașului; Aceștia vor da atenție duhurilor seducătoare și 

doctrinelor diavolului și se vor îndepărta de la credință.“ 6T 401 

25 Aprilie Evrei 12:4 

„Din ceea ce mi s-a arătat, nu sunt nici jumătate dintre tineri care 

practică religia și adevărul și care au fost cu adevărat convertiți.“ 1T 

158; MYP 131, 1857 

„Numele sunt înregistrate în registrele bisericii de pe pământ, dar nu 

în cartea vieții. Am văzut că nu este unul din douăzeci de tineri care 

cunosc ce este religia experimentală.“ 1T504 

„În ultima viziune care mi-a fost dată, mi s-a arătat surprinzătorul fapt 

că numai o mică parte din cei ce mărturisesc adevărul vor fi sfințiți 

prin el și mântuiți.“ 1T 608, 1867 

26 Aprilie 2 Regi 19:3 

„Am declarat înaintea lor, că din ceea ce mi s-a arătat,  numai un mic 

număr dintre cei ce acum pretind a crede adevărul vor fi în cele din 

urmă mântuiți…“ 2T 445, 1870 

„Vă spun că nu puțini predicatori care stau înaintea poporului pentru 

a explica Scripturile sunt mânjiți. Inimile lor sunt corupte, mâinile lor 

sunt necurate.“ 5T 78. 1882 

„Este o declarație solemnă pe care o fac Bisericii, că nici unul din 

douăzeci de membri ale căror nume sunt scrise în registrele bisericii 

nu este pregătit să încheie capitolul lui pământesc și va fi tot atât de 

adevărat că va fi fără Dumnezeu și fără speranță în lumea viitoare ca 

și un păcătos de rând.“ CHS 41, 1893 
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27 Aprilie Iosia 24:14,15 

„Atunci când va veni ziua când Legea lui Dumnezeu va fi anulată și 

biserica va fi cernută prin încercări mari care vor proba pe toți cei 

care trăiesc pe fața pământului, un mare număr din aceia care par a fi 

creștini veritabili, vor da atenție la spirite seducătoare, vor deveni 

trădători și vor trăda convingeri sfinte. Ei se vor dovedi a fi cei mai 

înverșunați persecutori ai noștri.“ PK 188; 5T 81 

„Zguduirea Domnului înlătură mulțimi, ca pe niște frunze uscate.“  

„În ultima lucrare solemnă, puțini oameni mari vor fi angajați.“ 5T 

98,80. 

28 Aprilie Maleahi 3:2,3 

„În curând poporul lui Dumnezeu va fi probat prin încercările focului, 

și marea proporție a acelora care acum par a fi veritabili și adevărați, 

se va dovedi a fi metal inferior.“ 5T 136 

„A rămâne în apărarea adevărului și neprihănirii când majoritatea ne 

părăsesc, a lupta bătăliile Domnului când campioni sunt puțini… 

aceasta va fi proba noastră. În acest timp noi trebuie să adunăm 

căldură din răceala altora, curaj din frica lor, și loialitate din trădarea 

lor.“ 5T 136 

„Când Legea lui Dumnezeu este anulată, biserica va fi cernută prin 

încercări ale focului, și o mai mare proporție decât anticipăm acum, 

va da atenție la spirite seducătoare și doctrine ale demonilor.“ 2SM 

368; EV 361 

29 Aprilie Apocalipsa 22:11 

„Acei credincioși numai cu numele care vor ajunge până la timpul de 

strâmtorare nepregătiți, în disperarea lor vor mărturisi păcatele lor 

înaintea tuturor în cuvinte de durere și de chin arzător, în timp ce 

nelegiuiții vor exalta asupra tulburării lor. Cazul tuturor acestora este 

fără speranță. Când Hristos Se va ridica și va părăsi Sfânta Sfintelor, 

atunci începe timpul de strâmtorare și cazul fiecărui suflet este decis.“ 

3SG 134 

30 Aprilie Matei 24:36,37,42-44 

„Există un timp de strâmtorare care vine asupra poporului lui 

Dumnezeu, dar noi nu trebuie să ținem aceasta în mod constant 

înaintea poporului și să le cauzăm lor a avea un timp de strâmtorare 

înainte de vreme. Va fi o zguduire în rândurile poporului lui 
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Dumnezeu, dar acesta nu este adevărul prezent care să fie predicat 

bisericilor…“ 1SM 180; 2SM 13 

 

MAI 

 

1 Mai 2 Corinteni 4:7 

„Biserica este depozitara bogățiilor harului lui Hristos și prin ea se va 

manifesta în cele din urmă expunerea deplină a iubirii lui Dumnezeu 

pentru lumea care trebuie să fie luminată de slava ei.“ TM 50 

„Bastioanele Satanei nu vor triumfa niciodată. Solia celui de-al 

treilea înger va fi însoțită de biruință. Așa după cum Căpitanul oștirii 

Domnului a dărâmat zidurile Ierihonului, tot astfel păzitorii 

poruncilor lui Dumnezeu vor triumfa și toate elementele 

împotrivitoare vor fi înfrânte.“ TM 41 

2 Mai 2 Corinteni 4:8-10 

„Când opoziția și bigotismul se vor ridica, când intoleranța va începe 

din nou să domine, când focul persecuției se va reaprinde, cei cu 

inima împărțită și cei ipocriți se vor clătina și renunța la credință; dar 

adevăratul creștin va sta ferm, neclintit ca o stâncă, credința sa mai 

puternică, speranța sa mai luminoasă decât în zilele prosperității.“ GC 

602 

„În mijlocul adâncirii întunecimii ultimei mari crize a pământului, 

lumina lui Dumnezeu va străluci mai puternic, și cântecul de speranță 

și încredere va fi auzit în acorduri mai clare și mai distinse.“ ED 166 

3 Mai 2 Corinteni 4:11-13 

„Când furtuna de persecuție se dezlănțuie cu adevărat asupra noastră, 

oaia adevărată va auzi vocea adevăratului Păstor. Eforturi pline de 

lepădare de sine vor fi făcute pentru a salva pe cei pierduți, și mulți 

care s-au rătăcit de la staulul lui Dumnezeu se vor întoarce ca să 

urmeze pe Marele Păstor. Poporul lui Dumnezeu va strânge rândurile 

și va prezenta dușmanului un front unit. În vederea primejdiei 

comune, lupta pentru supremație va înceta; nu vor mai exista dispute 

cu privire la cine să fie socotit cel mai mare… Atunci solia celui de-al 

treilea înger va crește într-o mare strigare, și tot pământul va fi 

luminat de slava Domnului.“ 6T 401 
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4 Mai 2 Corinteni 4:14,15 

„Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunțile lor… acesta 

nu este un sigiliu sau un semn care poate fi văzut, ci o înrădăcinare 

(stabilire permanentă în adevăr), intelectuală și spirituală, astfel că ei 

nu pot fi clintiți,… acesta este pregătit pentru sigilare, iar ea va veni. 

Cu adevărat a și început deja; judecățile lui Dumnezeu sunt acum 

asupra pământului, ca să ne dea avertizarea, pentru ca noi să știm ce 

vine asupra noastră.“ 4BC 1161 

5 Mai Judecători 6:25,30-32 

„Stindard după stindard a fost abandonat (lăsat să cadă în țărâna) în 

timp ce companie după companie din oastea Domnului s-a unit cu 

dușmanul și grupă după grupă din rândurile dușmanului s-a unit cu 

poporul care ține poruncile lui Dumnezeu.“ 8T 41 

„Numărul din această companie s-a micșorat. Unii au fost zguduiți și 

au rămas pe cale. Cei nepăsători și indiferenți, care nu s-au unit cu 

aceia care au prețuit biruința și mântuirea îndeajuns ca să pledeze în 

mod perseverent și să agonizeze pentru ele, nu le-au obținut și au fost 

lăsați în urmă în întuneric, iar locurile lor au fost imediat umplute de 

alții îmbrățișând adevărul și venind între rânduri.“ EW 271; 1T 182 

6 Mai Judecători 7:3,6,7 

„Domnul are slujitori credincioși, care în timpul zguduirii și al probei 

vor ieși la iveală. Există suflete prețioase acum ascunse, care nu și-au 

plecat genunchiul în fața lui Baal. Ei nu au avut lumina care a strălucit 

într-o vâlvătaie intensă asupra noastră. Sub un exterior aspru și de 

nedorit, ar putea exista o strălucire a unui caracter creștin veritabil 

care poate fi scos la iveală. În timpul zilei privim spre cer dar nu 

vedem stele. Ele sunt acolo, fixate pe firmament, dar ochiul nu le 

poate distinge. În timpul nopții putem vedea adevărata lor strălucire.“ 

5T 80,81 

7 Mai Faptele Ap. 19:30,31 

„Toți cei care dovedesc loialitate prin ascultarea de Legea lui Iehova, 

trebuie să fie pregătiți de a fi arestați pentru a fi duși înaintea 

consiliilor de judecată care nu au ca standard al lor Legea înaltă și 

sfântă a lui Dumnezeu.“ 7BC 977 
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„Mulți vor trebui să stea în sălile legislative; unii vor trebui să stea în 

fața împăraților și înaintea învățaților pământului ca să dea mărturie 

pentru credința lor.“ OHC 355 

8 Mai Luca 12:11 

„Nu este departe timpul când poporul lui Dumnezeu va fi chemat să 

dea mărturie înaintea conducătorilor pământului. Nici unul în 

douăzeci nu-și dau seama ce pași mari facem noi acum spre marea 

criză din istoria noastră…“ OHC 355 

„Ei vor avea prilejul de a duce lumina înaintea acelora care sunt 

numiți oameni mari ai pământului și dacă ai studiat Biblia, dacă ești 

gata cu umilință și teamă să dai un răspuns fiecărui om care te 

întreabă despre speranța care este în tine, dușmanii tăi nu vor fi în 

stare să biruiască sau să depășească înțelepciunea ta.“ OHC 355 

9 Mai Faptele Ap. 21:40 

„Mulți vor fi chemați să vorbească înaintea consiliilor și tribunalelor, 

foarte posibil de unul singur. Experiența care i-ar fi ajutat în acest 

timp de urgență, au neglijat să o obțină, și sufletele lor sunt 

împovărate cu remușcări pentru ocaziile risipite și privilegiile 

neglijate.“ 

„Membrii Bisericii vor fi puși la încercare și probați în mod 

individual. Ei vor fi așezați în circumstanțe unde vor fi nevoiți să 

poarte mărturie despre adevăr.“ 5T 463 

10 Mai 2 Timotei 4:16 

„Acum nu ni se pare posibil că fiecare trebuie să stea singur; dar dacă 

Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine, vă spun că va veni timpul 

când vom fi aduși înaintea consiliilor și înaintea miilor de persoane 

de dragul Numelui Său, și fiecare va trebui să dea socoteală de 

credința lui. Atunci va urma cea mai severă critică asupra fiecărei 

poziții care a fost luată pentru adevăr. Avem deci nevoie să studiem 

Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să putem ști pentru ce credem în 

doctrinele pe care le apărăm.“ RH 12-18-188 pag. 786; 5T 717 

11 Mai 1 Împărați 18:21 

„Mi s-a arătat că mulți care pretind a avea o cunoștință a adevărului 

prezent, nu știu ce cred. Ei nu înțeleg dovezile credinței lor. Ei nu au 

o corectă apreciere a lucrării pentru timpul prezent. Când timpul de 
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strâmtorare va veni, există oameni care acum predică altora, dar care 

vor descoperi în timpul examinării poziției pe care o mențin, că sunt 

multe lucruri pentru care ei nu pot prezenta motive satisfăcătoare. 

Până când au fost astfel probați, ei n-au cunoscut marea lor ignoranță. 

Sunt mulți în Biserică care consideră că ei înțeleg ceea ce cred, dar 

până când se ivește controversa, ei nu-și dau seama de propria lor 

nepricepere și insuficiență. Când vor fi separați de cei de aceeași 

credință și împinși să stea singuri și să explice credința lor, ei vor fi 

surprinși a vedea cât de confuze sunt ideile lor cu privire la ceea ce 

ei acceptaseră ca adevăr.“ 5T 705 

12 Mai Faptele Ap. 4:13,14 

„Aceia care au numai o înțelegere superficială a adevărului, nu vor fi 

capabili să expună în mod clar Scripturile, și să dea motive clare, 

hotărâte despre credința lor. Ei vor deveni confuzi și nu vor fi 

lucrători care n-au de ce să se rușineze.“ OHC 355 

„Am văzut că sfinții trebuie să obțină o completă înțelegere a 

adevărului prezent, pe care ei vor fi obligați să-l susțină din Sfintele 

Scripturi.“ EW 87 

13 Mai Faptele Ap. 3:12,13,19,20 

„Slujitorii lui Hristos nu trebuie să pregătească cuvântări pentru ca să 

le prezinte când vor fi aduși la judecată pentru credința lor. Pregătirea 

lor trebuie să fie făcută zi de zi, prin înmagazinarea în inimile lor a 

prețioaselor adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu, prin hrănirea cu 

învățăturile lui Hristos și prin rugăciune întărindu-și credința lor; 

atunci când aduși la judecată, Spiritul Sfânt le va aduce aminte de 

adevărurile care vor mișca inimile acelora ce vor veni să le audă. 

Dumnezeu va face să strălucească în mintea lor, chiar la timpul când 

este necesar, cunoștința obținută prin cercetarea stăruitoare a 

Scripturilor.“ OHC 356; CSW 41 

14 Mai Faptele Ap. 3:22-26 

„Este nevoie ca poporul nostru să înțeleagă adevărurile dumnezeiești; 

este necesar ca el să posede o sistematică cunoștință a principiilor 

adevărului descoperit care îi va face pe ei să fie pregătiți pentru ceea 

ce vine asupra pământului și care-i va proteja de a fi purtați încoace 

și încolo de orice fel de vânt de doctrină.“ 5T 273 
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15 Mai Faptele Ap. 5:41,42 

„Poporul nostru a fost considerat ca prea neînsemnat de a fi luat în 

seamă, dar va avea loc o schimbare. Lumea creștină face acum 

mișcări care va aduce fără îndoială pe păzitorii poruncilor lui 

Dumnezeu în atenția tuturor… Fiecare poziție a credinței noastre va 

fi cercetată; iar dacă noi nu suntem în totalitate cercetători întemeiați, 

întăriți și stabili ai Bibliei, înțelepciunea marilor oameni ai lumii ne 

va abate de la calea cea dreaptă.“ 5T 546 

„Nici unul, în afară de aceia care și-au fortificat mintea cu adevărurile 

Bibliei nu va rămâne în picioare în ultimul mare conflict.“ GC593 

16 Mai Faptele Ap. 2:46,47 

„Abilitatea de a prezenta un motiv pentru credința noastră este o 

realizare bună, dar dacă adevărul nu merge și mai departe decât 

aceasta, sufletul nu va fi niciodată mântuit. Inima trebuie să fie 

curățită de toată necurăția ei morală.“ OHC 142 

„Acum trebuie să te pregătești pentru timpul strâmtorării. Acum 

trebuie să știi dacă picioarele tale sunt fixate pe stânca eternă. Tu 

trebuie să ai o experiență individuală și să nu depinzi de alții pentru 

lumina ta. Când vei fi pus la probă, cum poți ști că nu vei fi singur, 

fără nici un prieten omenesc lângă tine? Vei putea să-ți dai seama 

atunci că Hristos este sprijinul tău?“ OHC 356 

17 Mai Faptele Ap. 4:16,17,21 

„Dumnezeu intenționează ca adevărul să fie adus în prima linie și să 

devină un subiect de examinare și discuție, chiar dacă aceasta se face 

prin batjocoră pusă asupra lui. Mințile oamenilor trebuie să fie 

agitate. Fiecare controversă, fiecare reproș, fiecare calomnie sau 

defăimare, va fi mijlocul lui Dumnezeu de a provoca întrebări și de a 

trezi minți care altfel ar dormita.“ 5T 453; RH extra 12-11-1888 p, 4 

18 Mai Faptele Ap. 8:9-11 

„Am văzut că ciocăniturile misterioase din New York (Hydesville, 

N.Y.) în 1848 și în alte locuri au fost puterea Satanei și că aceste 

lucruri vor fi din ce în ce mai obișnuite, îmbrăcate în vesmânt 

religios, în așa fel încât să legene pe cei înșelați într-o mai mare 

siguranță și să atragă mințile poporului lui Dumnezeu, dacă va fi 

posibil, spre acele lucruri, făcându-l să se îndoiască de învățăturile și 

puterea Spiritului Sfânt.“ EW 43 
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„Ciocăniturile misterioase cu care Spiritismul modern a început, nu 

au fost rezultatul înșelăciunii sau vicleniei omenești, ci au fost 

lucrarea directă a îngerilor răi…“ GC553 

19 Mai Apocalipsa 12:12 

„Satana s-a pregătit mult timp pentru efortul său final de a înșela 

lumea. Puțin câte puțin el a pregătit calea pentru cea mai mare 

înșelătorie a lui în dezvoltarea spiritismului.“ GC 561 

„Duhul lui Dumnezeu Se retrage treptat de la lume. Satana își 

mobilizează de asemenea forțele răului, înaintând spre împărații 

pământului și spre toată lumea, pentru a-i aduna sub drapelul lui, ca 

să-i instruiască în vederea acelei zile mari a Atotputernicului 

Dumnezeu.“ 7BC 983 

20 Mai Apocalipsa 13:11,12 

„Prin decretul impunând tradiția papalității în violarea Legii lui 

Dumnezeu, națiunea noastră se va separa complet de neprihănire. 

Când Protestantismul va întinde mâna sa deasupra abisului ca să dea 

mâna cu puterea Romană, când el se va apleca peste prăpastie ca să 

dea mâna cu Spiritismul, când sub influența acestei întreite unificări 

țara noastră va nega orice principiu a constituției sale ca guvern 

Protestant și Republican și va face pregătire pentru propagarea 

falsurilor și înșelăciunilor papale, atunci putem ști că a sosit timpul 

pentru lucrările miraculoase ale Satanei și că sfârșitul este aproape.“ 

5T 451 

21 Mai Apocalipsa 11:7-10 

„Puterea făcătoare de minuni a lui Satana manifestată prin Spiritism, 

va exercita influența ei împotriva acelora care aleg să asculte mai 

degrabă de Dumnezeu decât de oameni. Comunicări din partea 

spiritelor vor declara că Dumnezeu i-a trimis ca să convingă pe 

respingătorii Duminicii de eroarea lor, afirmând că legile țării trebuie 

să fie păzite așa cum sunt păzite Legile lui Dumnezeu.“ GC 590,591 

22 Mai Apocalipsa 13:7,8 

„Priveliști înspăimântătoare cu caracter supranatural vor fi 

descoperite în curând pe cer, ca semn al puterii lucrătoare de minuni 

a demonilor.“ GC 624 
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„Se vor ridica persoane pretinzând că sunt Hristos, că au autoritatea 

Lui și că merită închinarea care aparține Răscumpărătorului lumii. Ei 

vor face minuni extraordinare de vindecare și vor pretinde a avea 

descoperiri din cer contrazicând mărturia Scripturilor.“ GC 624 

23 Mai Faptele apostolilor 19:13,14 

„Bolnavii vor fi vindecați în fața noastră. Minuni vor fi făcute sub 

ochii noștri. Suntem noi pregătiți pentru încercarea care ne așteaptă 

când minunile înșelătoare ale lui Satana vor fi expuse pe deplin?“ 1T 

302 

„Satana poate, prin anumite înșelătorii, să săvârșească minuni, care 

par a fi veritabile. El a sperat a face din acest lucru o probă pentru 

Israeliți în perioada eliberării lor din Egipt.“ 2SM 52 

24 Mai Luca 13:16 

„Scene uimitoare cu care Satana este îndeaproape conectat, vor avea 

loc în curând. Cuvântul lui Dumnezeu declară că Satana va săvârși 

minuni. El va face pe oameni bolnavi și apoi instantaneu va îndepărta 

puterea lui satanică de la ei. Ei vor fi atunci considerați ca vindecați. 

Aceste lucrări de aparentă vindecare vor fi o probă asupra 

Adventiștilor de Ziua a Șaptea.“ 2SM 53 

25 Mai Apocalipsa 16:13 

„Oameni sub influența spiritelor rele vor săvârși minuni. Ei vor 

îmbolnăvi pe oameni prin aruncarea vrăjilor asupra lor, iar apoi vor 

îndepărta vrăjile, făcând pe alții să spună că aceia care erau bolnavi, 

au fost în mod miraculos vindecați. Acest lucru l-a făcut Satana în 

repetate rânduri.“ 2SM 53 

„El va lua în stăpânire corpuri omenești și va face pe bărbați și pe 

femei bolnavi. Apoi, în mod instantaneu va înceta să exercite puterea 

sa diavolească asupra lor și va fi proclamat că o minune a fost 

săvârșită.“ MM 110 

26 Mai 1 Samuel 28:11 

„Cuvântul lui Dumnezeu declară că vrăjmașul va lucra prin agenții 

săi care s-au îndepărtat de credință și vor săvârși minuni 

asemănătoare, chiar coborând foc din cer în fața oamenilor.“ 2SM 54 

„Nu trebuie să avem încredere în pretențiile oamenilor. Ei ar putea, 

așa cum a declarat Hristos, pretinde că fac minuni, vindecând 
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bolnavii. Este aceasta ceva de mirare, când chiar în spatele lor stă 

marele înșelător, făcătorul de minuni, care va coborî chiar foc din cer 

în fața oamenilor?“ 2SM 49 

27 Mai Apocalipsa 13:13 

„Am văzut că în curând va fi considerat blasfemie de a vorbi 

împotriva doctrinei răpirii secrete și că ea se va răspândi din ce în ce 

mai mult, că puterea Satanei va crește și că unii dintre urmașii săi 

devotați vor avea putere să săvârșească minuni și chiar să coboare foc 

din cer în fața oamenilor.“ EW 59, 86,87 

„Slujitorii lui Dumnezeu, cu fețele lor luminate și strălucind de sfântă 

consacrare, vor alerga din loc în loc ca să proclame solia din ceruri. 

Avertizarea va fi dată prin mii de voci pe întreg pământul. Minuni 

vor fi săvârșite, bolnavii vor fi vindecați și semne și minuni vor însoți 

pe credincioși. Satana de asemenea lucrează cu minuni, chiar 

coborând foc din cer în fața oamenilor, dar acestea sunt minuni 

înșelătoare. Astfel locuitorii pământului vor trebui să ia o poziție.“ 

GC 612 

28 Mai 2 Corinteni 11:13-15 

„Minunile înșelătoare ale diavolului vor captiva lumea, el va face să 

coboare foc din cer în fața oamenilor. El va face minuni; și această 

putere uimitoare făcătoare de minuni va avea o rază de acțiune în 

toată lumea.“ 2SM 51 

„El pretinde a fi Hristos, și vine pretinzând a fi marele misionar 

medical. El face să se coboare foc din cer în fața oamenilor, ca să 

dovedească că el este Dumnezeu.“ MM 87,88 

29 Mai Apocalipsa 13:13,14 

„El face minuni mari, încât să cadă foc din cer pe pământ în fața 

oamenilor și înșală pe cei care locuiesc pe pământ prin mijlocul 

acestor minuni pe care el are putere să le facă Aici sunt prezise nu 

doar înșelătorii. Oamenii sunt înșelați prin miracole pe care agenții 

lui Satana au putere să le facă, nu pe care ei pretind că le fac.“ GC 

553 

30 Mai 2 Tesaloniceni 2:5-10 

„Papiștii care se mândresc cu minunile, considerându-le ca un semn 

de netăgăduit al adevăratei biserici, vor fi grabnic înșelați prin această 
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putere făcătoare de minuni.“ GC 588 

„Când vrăjmașii lui Hristos, prin instigația Satanei le cer lor 

(urmașilor lui Hristos) să le arate câteva semne, ei trebuie să le 

răspundă tot atât de umilit cum a răspuns Fiul lui Dumnezeu Satanei, 

«Este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.» Dacă ei nu 

vor fi convinși prin mărturia inspirată, o manifestare a puterii lui 

Dumnezeu nu le va aduce nici un beneficiu.“ 4SG 150 

31 Mai Luca 23:8-11 

„Necredincioșii le vor cere să facă câteva minuni, dacă ei cred că 

puterea specială a lui Dumnezeu este în biserică și că ei sunt poporul 

ales al lui Dumnezeu. Necredincioșii care sunt loviți de infirmități, le 

vor cere să facă o minune pentru vindecarea lor, dacă într-adevăr 

Dumnezeu este cu ei. Urmașii lui Hristos trebuie să urmeze exemplul 

Domnului lor. Isus cu puterea Sa divină n-a făcut nici o lucrare plină 

de putere pentru distracția Satanei. Nici slujitorii lui Hristos nu pot 

face. Ei trebuie să îndrepte necredincioșii către mărturia scrisă și 

inspirată pentru a obține dovada că ei sunt un popor loial lui 

Dumnezeu și moștenitori ai mântuirii.“ 4SG 151 

 

 

IUNIE 

 

1 Iunie Faptele Ap. 5:35-39 

„Înainte ca judecățile finale ale lui Dumnezeu să fie aduse asupra 

pământului, va fi în mijlocul poporului lui Dumnezeu o asemenea 

reînviere a evlaviei din primele zile a creștinismului care n-a fost 

văzută din zilele apostolilor… vrăjmașul sufletelor dorește să 

împiedice această lucrare, și înainte ca timpul unei asemenea lucrări 

să vină, el va lucra din greu să o prevină prin introducerea unei 

imitații. În acele biserici pe care el poate să le aducă sub puterea sa 

înșelătoare, el va face să apară că binecuvântarea specială a lui 

Dumnezeu este revărsată; vor avea loc manifestări care vor fi 

considerate trezirea unui mare interes în cele religioase. Mulțimi vor 

exalta că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei, în timp ce 

lucrarea este aceea a unui alt spirit. Sub o mască a religiei, Satana va 

căuta să extindă influența sa asupra lumii creștine.“ GC 464. 
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2 Iunie Galateni 1:1,3,5 

„Înainte ca marea strigare a îngerului al treilea să fie dată, el (Satana) 

va provoca o excitare în aceste corpuri religioase, pentru ca aceia care 

au respins adevărul să creadă că Dumnezeu este cu ei. El speră ca să 

înșele pe acei sinceri și să-i facă a gândi că Dumnezeu încă lucrează 

pentru biserica lor. Dar lumina va străluci și toți cei care sunt sinceri 

vor părăsi bisericile acestea căzute și vor lua poziție cu rămășița.“ EW 

261. 

„Minuni vor fi făcute prin agențiile spiritismului… multe minuni de 

netăgăduit vor fi săvârșite. Și din moment ce spiritiștii vor pretinde 

că ei cred în Biblie și vor manifesta respect pentru instituția bisericii, 

lucrarea lor va fi acceptată ca o manifestare a puterii divine.“ GC 588. 

3 Iunie Marcu 13:22 

„În viziuni de noapte, manifestări ale unei mari mișcări reformatoare 

printre copiii lui Dumnezeu au trecut pe dinaintea mea. Mulți lăudau 

pe Dumnezeu. Bolnavii erau vindecați, și alte minuni erau săvârșite. 

Un spirit de mijlocire era văzut, chiar așa cum a fost manifestat 

înainte de marea zi de la Rusalii. Sute și mii de credincioși au fost 

văzuți vizitând familii și deschizând înaintea lor Cuvântul lui 

Dumnezeu. Inimi erau convinse de puterea Duhului Sfânt și un spirit 

de conversație sinceră, lipsită de ipocrizie era manifestată. Ușile le 

erau larg deschise în toate părțile pentru proclamarea adevărului. 

Lumea părea să fie luminată cu influența cerească. Mari 

binecuvântări erau primite de adevăratul și umilul popor al lui 

Dumnezeu.“ 9 T 126. 

4 Iunie Exodul 7:10-12 

„Felul în care Hristos a lucrat, a fost să predice Cuvântul și să ușureze 

suferința prin lucrări miraculoase de vindecare. Dar mie mi s-a spus 

că noi nu putem lucra acum în acest fel, căci Satana va exercita 

puterea sa făcând minuni. Slujitorii lui Dumnezeu nu pot lucra astăzi 

prin minuni, pentru că lucrări false și înșelătoare de vindecare, 

pretinzând a fi divine, vor fi săvârșite de Satana în aceste ultime zile 

și vor fi crezute. Multe lucruri ciudate vor părea minuni uluitoare, 

care ar trebui considerate ca amăgiri fabricate de tatăl minciunilor.“ 

2 SM 53. 
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5 Iunie Exodul 7:20-22 

„Satana înconjurat de îngeri răi, și pretinzând a fi Dumnezeu, va face 

minuni de tot felul, ca să înșele, dacă e posibil, chiar pe cei aleși. 

Poporul lui Dumnezeu nu se va simți a fi în siguranță făcând minuni, 

căci Satana va imita minunile care vor fi săvârșite.“ 9 T 16. 

6 Iunie Isaia 8:20 

„Dacă aceia prin care sunt săvârșite minuni, sunt dispuși, pe seama 

acestor manifestări, să scuze neglijarea Legii lui Dumnezeu, și să 

continue în neascultare, deși au putere să facă orice și în orice măsură, 

însemnează că nu posedă marea putere a lui Dumnezeu. Dimpotrivă, 

aceasta este puterea lucrătoare de minuni a marelui înșelător.“ 5 BC 

1009. 

7 Iunie 2 Tesaloniceni 2:9 

„Ultima mare amăgire se va prezenta curând înaintea noastră. 

Anticristul va săvârși lucrările sale miraculoase înaintea noastră. Atât 

de bine se va asemăna imitația cu adevărul, încât va fi imposibil să le 

deosebești, decât călăuzit de Cuvântul Sfintelor Scripturi. Fiecare 

declarație și fiecare minune trebuie verificată prin mărturia 

Scripturilor.“ GC 593. 

„Biblia nu va putea fi înlocuită niciodată cu manifestări 

miraculoase.“ 2 SM 48. 

8 Iunie 1 Samuel 28:7,8,11 

„Satana găsește acces la mii de inimi prezentându-se el însuși sub 

masca prietenilor răposați… Prin spiritism, mulți dintre cei bolnavi, 

nenorociți, depravați și curioși, comunică cu spiritele diavolești. Toți 

care se aventurează să facă aceasta sunt pe un teren periculos.“ RH 

9-71911 

9 Iunie 1 Samuel 28:13 

„Aceasta este amăgirea care are cel mai mare succes și care este cea 

mai fascinantă… una care a fost calculată să capteze sentimentele 

îndurerate ale acelora care au pus pe cei dragi ai lor în mormânt. 

Îngerii răi vin în forma celor dragi, și relatează întâmplări conectate 

cu viețile lor pe care ei le-au săvârșit pe când erau în viață. În felul 

acesta ei fac persoane să creadă că prietenii lor morți sunt îngeri, 

plutind în aer deasupra lor și comunicând cu ei. Acești îngeri răi care 
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pretind a fi prietenii lor decedați, sunt priviți cu o anumită măsură de 

venerație, fiind considerați de ei demni de închinare și pentru mulți 

cuvântul lor are mai mare greutate decât Cuvântul lui Dumnezeu.“ 

5T 826, 1889 

10 Iunie 1 Samuel 28:14 

„El are putere să aducă înaintea oamenilor aparența prietenilor lor 

decedați. Imitația este perfectă; înfățișarea familiară, cuvintele, tonul, 

sunt reproduse cu o asemănare uimitoare.“ GC 552 

„Cei dragi ai lor vor apare în veșminte de lumină, tot așa de familiar 

la vedere, ca atunci când ei erau pe pământ.“ RH 4-1-1875 pag. 162 

11 Iunie Isaia 8:19 

„Mulți vor fi confruntați de spiritele diavolești, personificând rude 

iubite sau prieteni, declarând cele mai periculoase erezii. Acești 

vizitatori vor apela la cele mai duioase sentimente și vor săvârși 

minuni pentru a sprijini pretențiile lor.“ GC 560 

„Nu este dificil pentru îngerii răi să personifice, atât pe sfinți cât și pe 

păcătoșii care au murit și să facă aceste personificări vizibile ochilor 

omenești. Aceste manifestări, vor fi din ce în ce mai frecvente iar 

înmulțirea lor de un caracter mult mai surprinzător, pe măsură ce ne 

apropiem de încheierea timpului.“ EV 604 

12 Iunie 2 Corinteni 2:11 

„Am văzut că sfinții trebuie să obțină o totală înțelegere a adevărului 

prezent, pe care ei vor trebui să-1 susțină din Sfintele Scripturi. Ei 

trebuie să înțeleagă starea omului în moarte, căci spiritele demonilor 

vor apare chiar și lor, pretinzând a fi prieteni dragi și rude, care le vor 

declara că Sabatul s-a schimbat, de asemenea și alte doctrine care nu 

sunt în armonie cu Scripturile. Ei vor face tot ce stă în puterea lor de 

a apela la emoțiile lor și vor săvârși minuni înaintea lor, pentru ca să 

confirme cele declarate de ei.“ EW 87 

13 Iunie 1 Petru 2:1 

„Apostolii personificați de aceste spirite înșelătoare vor fi făcuți să 

contrazică ceea ce ei au scris prin dictarea de către Spiritul Sfânt pe 

când erau pe pământ. Ei vor nega originea divină a Bibliei.“ GC 557 

„Vrăjmașul se pregătește să înșele toată lumea prin puterea sa 

făcătoare de minuni. El își va lua înfățișarea îngerilor luminii, pentru 
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ca să personifice pe Isus Hristos.“ 2SM21, 96 

14 Iunie 2 Timotei 3:13-15 

„Conflictul va deveni din ce în ce mai intens. Satana va intra în 

câmpul său de luptă și va personifica pe Hristos. El va reprezenta 

greșit, va aplica greșit și va perverti orice va putea să pervertească, 

pentru ca să înșele, dacă va fi posibil chiar și pe cei aleși.“ TM 411 

„O putere din umbră lucrează pentru a aduce ultimele scene în drama 

omenirii… Satana va veni personificând pe Hristos și va lucra cu 

toată înșelăciunea nelegiuirii în aceia care se adună la un loc în 

adunări secrete, misterioase.“ 8T28; 5BC 1106; 7BC 911. 

15 Iunie Luca 17:23 

„Dacă oamenii sunt induși atât de ușor în eroare acum, cum vor 

rezista ei când Satana va personifica pe Hristos și va face minuni? 

Cine va rămâne neclintit față de reprezentările sale false, atunci când 

va pretinde a fi Hristos, când de fapt este doar Satana, asumându-și 

înfățișarea persoanei lui Hristos și în mod aparent făcând lucrările lui 

Hristos? Ce va reține poporul lui Dumnezeu de a nu manifesta 

supunere hristoșilor falși? «Nu te duce după ei»“; 2SM 394; 2SM 58. 

16 Iunie 1 Petru 1:5 

„Prin expunerea puterii supranaturale în facerea șarpelui mediul lui, 

Satana a cauzat căderea lui Adam și a Evei în Eden. Înainte de 

încheierea timpului, el va face minuni încă și mai mari. Atât de mult 

cât puterea sa se poate extinde, el va face minuni reale… Dar există 

o limită peste care Satana nu poate trece și aici el cheamă înșelăciunea 

în ajutorul său și imită lucrarea pe care el n-are putere să o facă. În 

ultimele zile el va apărea în asemenea fel încât să facă oamenii să 

creadă că el este Hristos venit a doua oară în lume. El însuși se va 

transforma într-un înger de lumină. Dar în timp ce va purta aparența 

lui Hristos în orice detaliu, numai în ce privește înfățișarea, el nu va 

înșela decât pe aceia care ca și Faraon caută să reziste adevărului.“ 

5T 698 

17 Iunie Matei 24:25-27 

„Satana va lucra cu toată înșelătoria nelegiuirii pentru a personifica 

pe Isus Hristos; dacă va fi posibil să înșele chiar pe cei aleși. Dat fiind 

faptul că imitația va purta atât de apropiat o reproducere a 
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originalului, nu este esențial a sta de veghe pentru ca nimeni să nu te 

înșele?“ 2SM 87. 

„Lui Satana nu-i este permis să imite felul celei de-a doua veniri a lui 

Hristos.“ GC 625 

18 Iunie Matei 5:17-19 

„Ca un act de încoronare în marea dramă de înșelătorie, Satana însuși 

se va personifica în Hristos. Pentru un timp îndelungat biserica a 

mărturisit că privește spre cea de-a doua venire a Mântuitorului ca la 

o împlinire a speranțelor ei. Acum marele amăgitor va face să apară 

că Hristos a venit. În diferite părți ale pământului, Satana va apare 

printre oameni ca o ființă maiestoasă de o strălucire amețitoare, 

înfățișând descripția Fiului lui Dumnezeu dată de Ioan în Apocalipsa. 

Slava care îl înconjoară nu poate fi depășită de nimic din ceea ce ochii 

muritori au văzut vreodată. Strigătul de triumf va răsuna în atmosferă: 

«Hristos a venit!» «Hristos a venit!». Poporul se prosternă în adorație 

în fața lui, în timp ce el ridică mâinile și pronunță o binecuvântare 

asupra lor, așa cum Hristos a binecuvântat ucenicii când El a fost pe 

pământ. Vocea lui este blândă, suavă și plină de melodie. în tonuri de 

iubire și pline de milă el prezintă câteva din aceleași adevăruri pline 

de har ceresc pe care Mântuitorul le-a spus; el vindecă bolile 

oamenilor și apoi în caracterul său pretins al lui Hristos, el pretinde 

că a schimbat Sabatul în Duminică și poruncește tuturor să sfințească 

ziua pe care el a binecuvântat-o. El declară că aceia care persistă în 

păzirea zilei a șaptea ca o zi sfântă, aduc blasfemie și profanează 

numele său prin refuzul de a asculta de îngerii săi pe care i-a trimis 

cu lumină și adevăr. GC 624, 625 

19 Iunie 2 Corinteni 11:14 

Aceasta este o înșelătorie puternică, înșelătoria aproape cea mai de 

frunte. Ca și Samaritenii care au fost înșelați de Simon Magul, 

mulțimile de la cel mai mic până la cel mai mare, acceptă aceste 

vrăjitorii spunând, «Aceasta este marea putere a lui Dumnezeu.»“ GC 

624, 625 

„Pe măsură ce a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos se 

apropie, agenții satanice se pun în mișcare în secret. Satana nu va 

apărea numai ca o ființă omenească, ci va personifica pe Isus Hristos; 

și lumea care a respins adevărul, îl va primi pe el ca pe Domnul 

domnilor și Regele regilor.“ 5BC 1105, 1106 
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20 Iunie Faptele Ap. 8:9-11 

„Mascat într-un înger de lumină, el va umbla pe pământ ca un făcător 

de minuni. În cuvinte minunate, el va prezenta sentimente nobile. El 

va spune vorbe iubitoare, și va săvârși fapte bune. Hristos va fi 

personificat, dar într-un singur punct va fi o deosebire. Satana va 

întoarce oamenii de la Legea lui Dumnezeu. În ciuda acestui fapt, el 

va imita atât de bine neprihănirea, încât va înșela, dacă va fi cu putință 

chiar pe cei aleși. Capete încoronate, președinți, conducători în poziții 

înalte, se vor pleca teoriilor lui false.“ FE 471.472 

21 Iunie Coloseni 2:18 

„Satana a venit ca un înger de lumină în pustia ispitei pentru ca să-L 

înșele pe Hristos; și el nu vine la om într-o formă hidoasă, cum este 

uneori zugrăvit, ci ca un înger de lumină. El va veni personificând pe 

Hristos, făcând minuni pline de putere; iar oamenii se vor arunca la 

pământ și se vor închina lui ca lui Isus Hristos. Nouă ni se va porunci 

să ne închinăm acestei ființe pe care lumea o va glorifica așa cum 

glorifică pe Hristos. Ce va trebui să facem noi atunci? Spuneți-le că 

Hristos ne-a avertizat împotriva acestui dușman care este cel mai 

înverșunat dușman al omului și totuși care pretinde a fi Dumnezeu; 

și că atunci când Hristos își va face apariția Sa, ea va fi cu putere și 

cu mare slavă, însoțit de zece mii de ori zeci de mii și mii și mii de 

îngeri; de asemenea spuneți-le că atunci când El va veni, noi vom 

cunoaște vocea Lui.“ 6BC 1105,1106; RH 12-18-1888 pag. 787 

22 Iunie Galateni 1:8 

„În această epocă, Antihristul se va prezenta ca adevăratul Hristos și 

atunci Legea lui Dumnezeu va fi anulată în totalitate în națiunile 

lumii noastre. Rebeliunea împotriva sfintei Legi a lui Dumnezeu va 

fi pe deplin coaptă. Dar adevăratul conducător al rebeliunii este 

Satana îmbrăcat ca un înger de lumină. Oamenii vor fi înșelați și-1 

vor înălța până la poziția de Dumnezeu și-1 vor venera. Dar 

Atotputernicul va interveni și sentința va fi dată bisericilor 

apostaziate care se unesc în înălțarea lui Satana. Așadar, plăgile 

pământului vor veni într-o zi, moarte, bocet și foamete, el va fi în 

întregime mistuit prin foc; căci puternic este Domnul Dumnezeu care 

îl judecă.“ TM 62 
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23 Iunie Evrei 4:11 

„Puțin câte puțin el a pregătit calea pentru cea mai mare înșelăciune 

a sa în dezvoltarea spiritismului. El nu a atins încă pe deplin 

realizarea proiectului său, dar va fi atins în ultima rămășiță de timp. 

Profetul spune, «Am văzut trei spirite necurate ca niște broaște»… 

ele sunt spirite rele făcând minuni, care înaintează spre împărații 

pământului și în toată lumea, pentru ca să-i adune pentru bătălia marii 

zile a Atotputernicului Dumnezeu. Cu excepția acelora care sunt 

susținuți de puterea lui Dumnezeu, prin credința în Cuvântul Său, 

lumea întreagă va cădea pradă acestei amăgiri. Oamenii sunt amăgiți 

cu repeziciune, fiind fermecați și ținuți într-o siguranță falsă, pentru 

a fi treziți doar prin revărsarea mâniei lui Dumnezeu.“ GC 561,562 

24 Iunie Proverbele 23:35 

„După ce îl pun pe Isus pe planul doi, ei atrag atenția lumii asupra lor 

înșiși și asupra miracolelor și minunilor lor înșelătoare, pe care ei le 

declară că întrec pe departe lucrările lui Hristos. Astfel lumea este 

prinsă în cursă și legănată într-un simțământ de siguranță, pentru a nu 

descoperi marea lor amăgire până când cele șapte plăgi vor fi 

revărsate.“ EW 266 

„Dar poporul lui Dumnezeu nu va fi înșelat. Învățăturile acestui 

Hristos fals nu sunt în conformitate cu Scripturile. Binecuvântările 

sale sunt pronunțate asupra închinătorilor fiarei și chipului ei, chiar 

clasa aceea despre care Biblia declară că mânia lui Dumnezeu 

neamestecată va fi revărsată asupra lor.“ GC 625 

25 Iunie Ieremia 23:2 

„Nu avem nici o lumină în privința aceasta. În mod aparent, Satana 

nu va fi vizibil în timpul plăgii a șaptea, altfel poporul se va întoarce 

înfuriat împotriva lui, dar toți oamenii se vor uni în a îngrămădi cele 

mai aspre condamnări asupra predicatorilor.“ GC 655 

26 Iunie Psalmii 35;1-4,7 

„Mergeți la Dumnezeu pentru voi înșivă, rugați-vă pentru iluminare 

divină, pentru ca să puteți ști, pentru ca să știți ce este adevărul, pentru 

ca atunci când marea putere făcătoare de minuni a lui Satana va fi 

expusă și când vrăjmașul va veni ca un înger de lumină, să puteți 

deosebi între lucrarea adevărată a lui Dumnezeu și lucrarea de 

imitație a puterii întunericului.“ RH 12-24-1889 
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27 Iunie Zaharia 3:1-3 

„Mulți din cei care au îmbrățișat a treia solie îngerească, nu au avut 

o experiență în cele două solii îngerești proclamate mai înainte. 

Satana a înțeles aceasta și ochiul său diavolesc a fost asupra lor pentru 

ca să-i dărâme; dar al treilea înger îi îndreaptă spre Sfânta Sfintelor 

și aceia care aveau o experiență în primele două solii îngerești le 

arătau drumul spre Sanctuarul ceresc. Mulți vedeau un lanț perfect de 

adevăr în soliile îngerești și cu bucurie l-au primit și L-au urmat pe 

Isus prin credință în Sanctuarul ceresc. Aceste solii mi-au fost 

reprezentate ca o ancoră pentru poporul lui Dumnezeu. Aceia care le 

înțeleg și le primesc vor fi păziți de a fi îndepărtați de multele amăgiri 

ale lui Satana.“ EW 256 

28 Iunie Maleahi 2:2,4-7 

„Încetul cu încetul el a pregătit calea pentru marea sa amăgire prin 

dezvoltarea Spiritismului. El nu a atins încă împlinirea deplină a 

obiectivelor sale; dar aceasta va fi atinsă în ultima parte de timp. 

Profetul spune, «Am văzut trei duhuri necurate ca niște broaște… ele 

sunt spiritele diavolilor, săvârșind minuni, a căror influență se extinde 

până la împărații pământului și la toată lumea, cu scopul de a-i aduna 

pentru bătălia marii zile a Atotputernicului Dumnezeu (Apocalipsa 

16:13,14).» Toată lumea va fi înșelată de această amăgire, cu excepția 

acelora care sunt sprijiniți de puterea lui Dumnezeu, prin credința în 

Cuvântul Său.“ GC 561,562 

29 Iunie Maleahi 2:7-9,17 

„Priveliști înspăimântătoare de un caracter supranatural vor fi 

descoperite în curând pe cer, ca un semn al puterii făcătoare de 

minuni a demonilor. Duhurile diavolilor se vor duce la împărații 

pământului și la toată lumea pentru a-i amăgi și a-i îndemna să se 

unească cu Satana în ultima sa luptă împotriva guvernului din Ceruri. 

Prin acești agenți, conducători și oameni de rând, vor fi în aceeași 

măsură amăgiți. Se vor ridica persoane pretinzând a fi Hristos însuși 

și pretinzând titlul și închinarea care aparține Răscumpărătorului 

lumii. Ei vor săvârși minuni uluitoare de vindecare și vor pretinde că 

au descoperiri din ceruri care contrazic Sfintele Scripturi. Ca o 

încoronare a actului în marea dramă a amăgirii, Satana însuși se va 

personifica în Hristos.“ GC 624 
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30 Iunie Maleahi 3:1-3 

„Folosirea de către sora White a expresiei, «ultima parte de timp» și 

faptul că ea se referă la plaga a șasea în descrierea dramaticei apariții 

a lui Satana personificat în Hristos, sunt considerate de unii ca fiind 

argumente care se armonizează în favoarea plasării acestei amăgiri în 

timpul celei de-a șasea plăgi. Această linie de raționament nu este 

totuși pe deplin concludentă. Fraza «ultima parte de timp» nu se 

referă numai la viitor. Sora White spune că noi suntem în acest timp 

acum. «Satana ca un general puternic a intrat pe câmpul de bătălie și 

în acest timp din urmă el lucrează prin toate metodele imaginabile ca 

să închidă ușa luminii pe care Dumnezeu dorește să o reverse asupra 

poporului Său.»“ RH extra - 12-24-1889 pag. 3. 

„Noi trăim în ultima parte a timpului.“ EV 217 - 1903. 

 

 

 

* * * 
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA: 
 

IANUARIE  

03 V. a.s. CT 16.48; B 16.38; MS 16.46; AR 17.01 

04 S. a.s. CT 16.49; B 16.39; MS 16.47; AR 17.02 

10 V. a.s. CT 16.55; B 16.47; MS 16.54; AR 17.08 

11 S. a.s. CT 16.57; B 16.49; MS 16.55; AR 17.09 

17 V. a.s. CT 17.03; B 16.54; MS 17.03; AR 17.17 

18 S. a.s. CT 17.04; B 16.55; MS 17.05; AR 17.19 

24 V. a.s. CT 17.13; B 17.03; MS 17.13; AR 17.27 

25 S. a.s. CT 17.14; B 17.04; MS 17.15; AR 17.28 

31 V. a.s. CT 17.23; B 17.13; MS 17.24; AR 17.37 

FEBRUARIE 

01 S. a.s. CT 17.25; B 17.15; MS 17.26; AR 17.39 

07 V. a.s. CT 17.32; B 17.23; MS 17.34; AR 17.47 

08 S. a.s. CT 17.33; B 17.25; MS 17.36; AR 17.48 

14 V. a.s. CT 17.42; B 17.32; MS 17.45; AR 17.57 

15 S. a.s. CT 17.43; B 17.33; MS 17.47; AR 17.58 

21 V. a.s. CT 17.51; B 17.43; MS 17.55; AR 18.08 

22 S. a.s. CT 17.53; B 17.44; MS 17.57; AR 18.09 

28 V. a.s. CT 18.02; B 17.54; MS 18.05; AR 18.18 

29 S. a.s. CT 18.02; B 17.54; MS 18.06; AR 18.19 

MARTIE 

06 V. a.s. CT 18.10; B 18.00; MS 18.15; AR 18.28 

07 S. a.s. CT 18.11; B 18.01; MS 18.16; AR 18.29 

13 V. a.s. CT 18.19; B 18.09; MS 18.25; AR 18.38 

14 S. a.s. CT 18.20; B 18.10; MS 18.26; AR 18.39 

20 V. a.s. CT 18.28; B 18.18; MS 18.34; AR 18.47 

21 S. a.s. CT 18.29; B 18.19; MS 18.35; AR 18.48 

27 V. a.s. CT 18.37; B 18.26; MS 18.44; AR 18.57 

28 S. a.s. CT 18.38; B 18.27; MS 18.45; AR 18.58 
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APRILIE 

03 V. a.s. CT 19.45; B 19.35; MS 19.54; AR 20.06 

04 S. a.s. CT 19.46; B 19.36; MS 19.55; AR 20.07 

10 V. a.s. CT 19.54; B 19.43; MS 20.03; AR 20.16 

11 S. a.s. CT 19.55; B 19.44; MS 20.04; AR 20.17 

17 V. a.s. CT 20.03; B 19.52; MS 20.12; AR 20.25 

18 S. a.s. CT 20.04; B 19.53; MS 20.14; AR 20.26 

24 V. a.s. CT 20.11; B 20.00; MS 20.22; AR 20.34 

25 S. a.s. CT 20.12; B 20.01; MS 20.23; AR 20.35 

MAI 

01 V. a.s. CT 20.20; B 20.09; MS 20.31; AR 20.43 

02 S. a.s. CT 20.21; B 20.10; MS 20.32; AR 20.44 

08 V. a.s. CT 20.28; B 20.17; MS 20.40; AR 20.52 

09 S. a.s. CT 20.29; B 20.18; MS 20.41; AR 20.53 

15 V. a.s. CT 20.36; B 20.25; MS 20.49; AR 21.01 

16 S. a.s. CT 20.37; B 20.26; MS 20.50; AR 21.02 

22 V. a.s. CT 20.43; B 20.33; MS 20.57; AR 21.09 

23 S. a.s. CT 20.44; B 20.34; MS 20.58; AR 21.10 

29 V. a.s. CT 20.50; B 20.40; MS 21.04; AR 21.16 

30 S. a.s. CT 20.51; B 20.41; MS 21.05; AR 21.17 

IUNIE 

05 V. a.s. CT 20.56; B 20.46; MS 21.10; AR 21.22 

06 S. a.s. CT 20.57; B 20.47; MS 21.11; AR 21.22 

12 V. a.s. CT 21.01; B 20.50; MS 21.15; AR 21.27 

13 S. a.s. CT 21.01; B 20.50; MS 21.15; AR 21.27 

19 V. a.s. CT 21.03; B 20.53; MS 21.18; AR 21.29 

20 S. a.s. CT 21.03; B 20.53; MS 21.18; AR 21.30 

26 V. a.s. CT 21.04; B 20.54; MS 21.18; AR 21.30 

27 S. a.s. CT 21.04; B 20.54; MS 21.18; AR 21.30 

 

*Abrevieri: CT = Constanţa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.  

Pentru Rep. Moldova se va folosi ora Constanţei.  



pentru Semestrul I, 2020 [197] 

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

mul 

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   

Cărțile 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   

Cărțile 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     

Cărțile 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 

Cărțile 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! 
 



 



 


