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INTRODUCERE 
 

Prin harul lui Dumnezeu, în cele 26 de lecții pentru Școala de 

Sabat din acest semestru vom studia viețile a 26 de femei diferite, 

menționate în Sfintele Scripturi, în comparație cu evenimentele care 

vor avea loc în viitorul apropiat. Așa cum Avraam este tatăl celor 

credincioși, la fel Sara, cât și Ierusalimul sunt considerați de apostolul 

Pavel ca fiind “mama noastră a tuturor” - mama copiilor făgăduinței. 

Galateni 4:26. Sara este, de asemenea, prima femeie al cărei nume 

apare în capitolul celor credincioși – Evrei 11. 

Vom examina câteva exemple de lupte, eșecuri și triumfuri ale 

acestor femei pe care le-am intitulat „fiicele Sarei.” Fiecare dintre ele 

servește ca o alegorie pentru a examina unele evenimente din 

ultimele zile. Este important a ne pregăti în duhul minții pentru ceea 

ce va veni peste poporul lui Dumnezeu ca să biruim răul spre slava 

lui Dumnezeu. 

„Un studiu despre femeile implicate în lucrarea lui Dumnezeu în 

timpurile Vechiului Testament ne va învăța lecții care ne vor face în 

stare să facem față situațiilor de criză prin care trece lucrarea în zilele 

noastre.  

„În vremurile din vechime, Domnul a lucrat în mod minunat prin 

femei consacrate care s-au asociat în lucrarea Sa cu oamenii pe care 

El îi alesese să fie reprezentanții Săi. El a folosit femei pentru a 

câștiga biruințe mari și decisive. De mai multe ori, în vremuri de 

criză, El le-a pus în poziții importante și a lucrat prin ele pentru 

salvarea multor vieți.” – Fiice ale lui Dumnezeu, pp. 21, 45. 

Mărturiile explică, de asemenea, că Școala de Sabat nu este doar 

pentru membrii și vizitatorii care frecventează biserica ci și pentru 

cei care sunt încă în afara cetățeniei Israelului și a familiei lui 

Dumnezeu. 

“Ce fel de experiență religioasă au cei care lucrează în cadrul 

Școlii de Sabat? Lumina adevărului, a strălucit ea în mințile și inimile 

instructorilor și elevilor ca ei s-o răspândească și la cei care nu-l 

cunosc pe Hristos? Vestea salvării trebuie dusă la cei care nu și-au 

deschis inimile pentru darul ceresc. Adevărul trebuie neapărat adus 

în atenția celor care par indiferenți.” – Sfaturi pentru lucrarea Școlii 

de Sabat, p. 67. 
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Vă recomandăm ca studiul dvs. să nu fie amânat până vineri seara, 

ci să studiați zilnic câte o întrebare. Iar în această eră digitală a 

internetului, fiecare elev și profesor al Școlii de Sabat are ocazia să 

vizioneze videoclipurile create de Institutul de Cercetare Ministerială 

care sunt puse online, săptămânal în limba engleză și în limba 

spaniolă. 

Aceste lecții de Școală de Sabat au fost dezvoltate prin studierea 

diferitelor teme cu rugăciune. Dorința noastră este ca acestea să 

promoveze creșterea spirituală a fiecărui elev - aleșii lui Dumnezeu. 

Fie ca toți să fie motivați să se pregătească ca o mireasă împodobită 

să-și întâlnească mirele, a cărui venire este iminentă. Apocalipsa 

19:7. Tânjim după ziua în care vom lăsa în urmă marele necaz din 

ultimele zile, când Îl vom vedea pe Isus față în față și vom începe 

domnia noastră cu El pentru eternitate. 

  

- Frații și surorile din Conferința Generală. 

 

  



7 

COLECTA SPECIALĂ A ȘCOLII DE SABAT  

 ESTE PENTRU PORTUGALIA 
Dumnezeu să binecuvânteze fiecare dar dat cu sacrificiu! 

 

1 Sabatul din 4 iulie 2020 

SARA ȘI COPIII CELEI LIBERE 
 

Sara înseamnă „prințesă.” 

“De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii 

slobode. (Galateni 4:31).”   

“Numele Sarai avea să fie Sara, “prințesă”, căci glasul 

dumnezeiesc a spus că “ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar 

împărați de noroade vor ieși din ea.’… 

“Urmarea căsătoriei lui Avraam cu Agar a fost nefericită atât 

pentru propria sa familie, cât și pentru generațiile următoare.” –

Patriarhi și Profeți, pp. 137, 145. 

 

1. Ce relații au avut Sara și Agar cu Avraam? De ce a fost 

considerat Isaac fiul făgăduinței și singurul fiu al lui Avraam, 

când Ismael era întâiul fiu al lui Avraam? Genesa 12:16,18,19; 

20:12; Galateni 4:22,23. 

Pe Avram l-a primit bine din pricina ei şi Avram a căpătat oi, boi, 

măgari, robi şi roabe, măgăriţe şi cămile. Atunci, Faraon a chemat 

pe Avram şi i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este 

nevastă-ta? De ce ai zis: ‘Este sora mea’, şi am luat-o astfel de 

nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o şi pleacă!” De altfel, este 

adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica 

mamei mele şi a ajuns să-mi fie nevastă.  

Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă şi unul din 

femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel 

din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă.  
 

„Sara era foarte frumoasă, iar el nu se îndoia de faptul că egiptenii 

aceia negricioși o vor pofti pe frumoasa străină și că, pentru a o avea, 

nu se vor da înapoi de a-l ucide pe soțul ei. El a considerat că nu se 

făcea vinovat de minciună dacă spunea că Sara este sora lui, pentru 

că ea era fiica tatălui său, deși nu era și fiica mamei sale. Dar 
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ascunderea adevăratei relații dintre ei a fost o minciună. Dumnezeu 

nu poate aproba nicio abatere de la o strictă integritate.” – Fiice ale 

lui Dumnezeu, p. 26. 

„Agar era mândră și lăudăroasă și se purta cu aroganță față de 

Sara. Se măgulea că avea să fie mama unei mari națiuni din Avraam, 

așa cum promisese Dumnezeu. Sara era nemulțumită de purtarea 

Agarei și-l învinuia pe Avraam pentru faptul că lucrurile mergeau 

rău, iar el era obligat să asculte toate acestea. Avraam este mâhnit și-

i spune Sarei că Agar este slujitoarea ei și că ea poate avea stăpânire 

asupra ei, dar refuză s-o gonească, pentru că avea să fie mama 

copilului său, prin care credea că se va împlini făgăduința. Îi spune 

Sarei că n-ar fi luat-o pe Agar de soție dacă nu i-ar fi cerut-o în mod 

special chiar Sara. 

„Avraam era silit să asculte și plângerile Agarei cu privire la 

abuzul Sarei. Era încurcat. Dacă încerca să corecteze răul făcut 

Agarei, mărea gelozia și nefericirea Sarei, prima și mult iubita lui 

soție.” – Istoria Mântuirii, pp. 77, 78. 

 

2. După ce l-a mințit pe Dumnezeu, ce lecție a trebuit să învețe 

Sara pentru a deveni mama spirituală a lui Israel și a celor 

mântuiți? Isaia 57:11; Genesa 21:6,7; Romani 4:20-22. 

Şi de cine te sfiai, de cine te temeai, de nu Mi-ai fost credincioasă, de 

nu ţi-ai adus aminte şi nu ţi-a păsat de Mine? Şi Eu tac, şi încă de 

multă vreme, de aceea nu te temi tu de Mine.  

Şi Sara a zis: „Dumnezeu m-a făcut de râs: oricine va auzi va râde 

de mine.” Şi a adăugat: „Cine s-ar fi gândit să spună lui Avraam că 

Sara va da ţâţă la copii? Şi totuşi i-am născut un fiu la bătrâneţe!”  

El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, 

întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat 

că El ce făgăduieşte poate să şi împlinească. De aceea, credinţa 

aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire”.  
 

 „Atât Avraam, cât și Sara nu s-au încrezut în puterea lui 

Dumnezeu, și greșeala aceasta a fost aceea care a dus la căsătoria lui 

cu Agar. Dumnezeu îl chemase pe Avraam să fie tatăl celor 

credincioși și viața sa trebuia să stea ca un exemplu de credință pentru 

generațiile care aveau să vină. Dar credința sa n-a fost desăvârșită. El 

a dat pe față neîncredere în Dumnezeu atunci când a ascuns faptul că 



9 

Sara este soția lui și, de asemenea, atunci când a luat-o pe Agar de 

soție.” –Patriarhi și Profeți, p. 147. 
 

3. În ce locuri și legăminte compară Scripturile pe Sara și Agar? 

De ce sunt considerate aceste două locuri a fi în robie? Galateni 

4:24-26; Romani 6:16,19. 

Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înţeles – acestea sunt două 

legăminte: unul de pe muntele Sinai naşte pentru robie şi este Agar, 

căci Agar este muntele Sinai din Arabia; şi răspunde Ierusalimului 

de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul 

cel de sus este slobod şi el este mama noastră.  

Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii 

aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la 

moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?  

Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: 

după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale 

necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa acum 

trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să 

ajungeţi la sfinţirea voastră!  
 

4. Fiind copiii spirituali ai Sarei, din ce sclavie este eliberat 

poporul lui Dumnezeu? Ai cui servitori devin ei? Romani 6:17,18; 

Ioan 8:34-36. 

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost 

robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii 

pe care aţi primit-o. Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub 

păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.  

„Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte 

în păcat este rob al păcatului. Şi robul nu rămâne pururea în casă; 

fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu 

adevărat slobozi.  
 

 „Chiar și cei mai nereligioși au momentele lor de convingere, 

când le vine dorul după ceva ce ei nu au. În fiecare târg și oraș sunt 

mulți oameni care nu merg la nici o biserică. Mulți dintre aceștia sunt 

atrași de adunările în tabără. Vin mulți care sunt sclavi ai păcatului, 

victime neajutorate ale obiceiurilor rele. Mulți sunt convinși și 

convertiți. Atunci când prin credință primesc făgăduința lui 

Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor, robia obiceiurilor este 
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înfrântă. Părăsindu-și plăcerile lor păcătoase, ei ajung liberi în Hristos 

Isus și se bucură de libertatea copiilor lui Dumnezeu.” – 6T, p. 71. 

 

5. După un timp a apărut un conflict între Sara și Agar. Care a 

fost cauza? Ce i-a spus Sara lui Avraam să facă, lucru confirmat 

de Dumnezeu? Genesa 21:8-12. 

Copilul s-a făcut mare şi a fost înţărcat. Avraam a făcut un ospăţ 

mare în ziua când a fost înţărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul 

pe care-l născuse lui Avraam egipteanca Agar. Şi a zis lui Avraam: 

„Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu 

va moşteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.” Cuvintele acestea n-au 

plăcut deloc lui Avraam, din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis 

lui Avraam: „Să nu te mâhneşti de cuvintele acestea, din pricina 

copilului şi din pricina roabei tale; fă Sarei tot ce-ţi cere, căci numai 

din Isaac va ieşi o sămânţă care va purta cu adevărat numele tău.  
 

 „După nașterea lui Isaac, marea bucurie manifestată de Avraam 

și Sara a făcut-o foarte geloasă pe Agar. Ismael fusese învățat de 

mama lui că avea să fie binecuvântat în mod special de Dumnezeu ca 

fiu al lui Avraam și că va moșteni tot ce-i fusese făgăduit acestuia. 

Ismael împărtășea simțămintele mamei lui și era mânios din cauza 

bucuriei manifestate la nașterea lui Isaac. L-a disprețuit pe Isaac, 

deoarece credea că era preferat în locul lui. Sara a văzut atitudinea lui 

Ismael față de fiul ei și a fost foarte mișcată. I-a relatat lui Avraam 

purtarea nerespectuoasă a lui Ismael față de ea și de fiul ei, Isaac, și 

i-a spus: “Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei; căci fiul roabei 

acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.’” – Istoria 

Mântuirii, p. 79. 

 

6. Cine sunt fiii și fiicele spirituale ale Sarei? Cum ar trebui să-

și trateze soții soțiile pentru a nu-și pune în pericol propriile 

rugăciuni? 1 Petru 3:6,7; Efeseni 5:28,29. 

ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea „domnul ei”. Fiicele ei 

v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. 

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu 

nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele 

care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate 

rugăciunile voastre.  
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Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile 

lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu 

şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi 

Hristos Biserica;  
 

 „Învățătura dată lui Avraam cu privire la sfințenia legăturilor de 

căsătorie avea să fie o lecție pentru toate veacurile. Ea spune că 

drepturile și fericirea acestei legături trebuie să fie păstrate cu multă 

grijă, chiar cu prețul unor mari sacrificii. Sara era singura soție 

legitimă a lui Avraam. Drepturile ei de soție și mamă nu puteau fi 

împărțite cu nicio altă persoană. Ea l-a respectat pe soțul ei și, din 

acest punct de vedere, ea este înfățișată în Noul Testament ca un 

exemplu vrednic de urmat. Ea nu a fost de acord să împartă iubirea 

lui Avraam cu o alta și Dumnezeu n-a mustrat-o pentru faptul că a 

cerut alungarea rivalei sale.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 28. 

 

7. Pe lângă afirmația despre viața ei lungă, unde mai este 

menționată Sara ca prima femeie în Scriptură? Care a fost 

principala ei virtute ca mamă spirituală a fiilor și fiicelor 

făgăduinței? Genesa 23:1,19; Evrei 11:1,11. 

Viaţa Sarei a fost de o sută douăzeci şi şapte de ani: aceştia sunt anii 

vieţii Sarei. După aceea, Avraam a îngropat pe Sara, nevastă-sa, în 

peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, adică 

Hebron, în ţara Canaan.  

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o 

puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Prin credinţă 

şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, 

fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.  
 

 „Iacov a repetat însărcinarea cu privire la locul îngropării sale: 

“Eu am să fiu adăugat la poporul meu; deci să mă îngropați împreună 

cu părinții mei ... în peștera din ogorul Macpela”. “Acolo au îngropat 

pe Avraam și pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac și 

Rebeca, nevasta lui; și acolo am îngropat eu pe Lea”. (Genesa 49:29-

31.) Astfel, ultimul act al vieții sale a fost acela de a mărturisi credința 

sa în făgăduința lui Dumnezeu.” –Patriarhi și Profeți, p. 237. 

„Hebronul era situat la aproximativ treizeci de kilometri nord de 

Beer-Șeba și cam la mijlocul distanței dintre cetatea aceasta și 
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viitoarea așezare a Ierusalimului. Înainte se numise Chiriat-Arba, 

cetatea lui Arba, tatăl lui Anac. Mai târziu, s-a numit Mamre, aici 

aflându-se locul de înmormântare a patriarhilor, “peștera de la 

Macpela.” Hebronul fusese partea de moștenire a lui Caleb, iar acum 

era cetatea cea mai de frunte din Iuda. Era situat într-o vale 

înconjurată de un ținut deluros fertil și de câmpii roditoare. Cele mai 

frumoase vii ale Palestinei se aflau în împrejurimile lui, precum și 

numeroase livezi de măslini și pomi fructiferi.” –Patriarhi și Profeți, 

p. 697. 

 

 

* * * 
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2 Sabatul din 11 iulie 2020 

SOȚIA LUI LOT ȘI PLECAREA DIN ORAȘELE MARI 
 

“Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot.” Luca 17:32. 

“Soția lui Lot era o femeie egoistă necredincioasă și influența 

exercitată de ea l-a făcut pe soțul ei să se despartă de Avraam. Însă 

Lot n-ar fi trebuit să rămână în Sodoma pentru ea, lipsit de sfatul 

patriarhului înțelept și temător de Dumnezeu. Influența soției sale și 

tovărășiile din acea cetate nelegiuită l-ar fi dus la apostazie față de 

Dumnezeu dacă nu ar fi avut acele sfaturi pe care i le dăduse încă de 

timpuriu Avraam. Căsătoria lui Lot și alegerea de către el a Sodomei 

ca loc unde să locuiască au constituit cele dintâi verigi într-un lanț de 

evenimente păcătoase pentru lume timp de multe generații.” – 

Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter și divorț, p. 17. 

 

1. Ce a spus Isus despre soția lui Lot și prioritățile ei? De ce? Luca 

17:32,33; 1 Ioan 2:15-17. 

Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-şi scape 

viaţa o va pierde şi oricine o va pierde o va găsi.  

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, 

dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii 

pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci 

din lume. Şi lumea şi pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu 

rămâne în veac.  

 

2. Unde au ales Lot și soția sa să trăiască și să-și crească familia? 

Ce avantaje și perversiuni oferea acel oraș, la fel ca orașele de 

astăzi? Genesa 13:10-12, ultima parte; Ezechiel 16:49,50; Iuda 7. 

Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată Câmpia Iordanului era bine 

udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, 

până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului. Lot şi-

a ales toată Câmpia Iordanului şi a mers spre răsărit... Avram a 

locuit în ţara Canaan, iar Lot a locuit în cetăţile din Câmpie şi şi-a 

întins corturile până la Sodoma.  

Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia 

în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea 

mâna celui nenorocit şi celui lipsit. Ele s-au semeţit şi au făcut 
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urâciuni blestemate înaintea Mea, de aceea le-am şi nimicit când am 

văzut lucrul acesta.  

Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se 

dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau 

înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.  
 

“Lot a ales să se stabilească în Sodoma, pentru că a privit mai mult 

la avantajele temporare decât la influența morală asupra lui și familiei 

sale. Ce a câștigat chiar și în ceea ce privește lucrurile pământești? 

Averea lui a fost distrusă, o parte din copiii lui au murit în timpul 

distrugerii orașului, soția sa a fost transformată într-un stâlp de sare 

pe drum și el însuși a fost practic salvat, am putea spune, din foc. Însă 

rezultatele alegerii sale egoiste nu s-au oprit aici; întinarea morală s-

a întipărit în caracterul copiilor lui, așa încât nu au mai putut distinge 

între bine și rău, între păcat și neprihănire.” – Solii către tineret, p. 

419. 

 

3. Descrieți cele două ocazii când Dumnezeu i-a eliberat pe Lot, 

soția sa și pe ai lor din primejdie. Pe cine ne trimite Dumnezeu să 

ne izbăvească de rău în acest timp preacurvar? Genesa 

14:11,12,14-16; 19:1; Apocalipsa 14:6-12. 

Biruitorii au luat toate bogăţiile Sodomei şi Gomorei şi toate 

merindele lor şi au plecat. Au luat şi pe Lot, fiul fratelui lui Avram, 

care locuia în Sodoma; au luat şi averile lui şi au plecat. Cum a auzit 

Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat trei sute 

optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, născuţi în casa lui, şi a 

urmărit pe împăraţii aceia până la Dan. Şi-a împărţit oamenii în mai 

multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut şi i-a urmărit 

până la Hoba, care este la stânga Damascului. A adus înapoi toate 

bogăţiile; a luat înapoi şi pe fratele său Lot, cu averile lui, precum şi 

pe femei, şi norodul. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara, şi Lot 

şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieşit 

înainte şi s-a plecat până la pământ.  

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o 

Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, 

oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El 

zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a 

venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi 
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pământul, marea şi izvoarele apelor!” Apoi a urmat un alt înger, al 

doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care 

a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” Apoi a urmat 

un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva 

fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va 

bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în 

paharul mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea 

sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în 

sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se 

închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! Aici 

este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 

credinţa lui Isus.”  
 

4. Ce solie aveau mesagerii cerești să-i dea lui Lot, soției sale și 

familiei lor? Dar ce era în inimile lor din cauza trăirii în Sodoma? 

Genesa 19:13,15; Proverbe 20:9; Romani 7:5. 

Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere 

înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis 

Domnul, ca să-l nimicim.” Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit 

de Lot zicând: „Scoală-te, ia-ţi nevasta şi cele două fete, care se află 

aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii.”  

Cine poate zice: „Mi-am curăţit inima, sunt curat de păcatul meu”?  

Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile 

păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne făceau 

să aducem roade pentru moarte.  
 

“Noi nu vom mai iubi societatea lucrurilor deșarte, contaminate și 

contaminatoare. Vom fi cu adevărat morți față de păcat și vii pentru 

Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Urmarea vor fi ciorchini 

de roade. Darurile Duhului se transformă în dragoste, bucurie, pace, 

îndelungă răbdare, bunătate, credincioșie. Avem sentimente noi, 

pofte noi, gusturi noi. Lucrurile vechi au trecut și iată toate lucrurile 

s-au făcut noi.” – Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter 

și divorț, p. 135. 

 

5. Cum au reacționat Lot, soția sa și fiicele lor la porunca de a 

fugi din Sodoma cea mare? Cum se simt, astăzi, mulți credincioși 
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când aud de căderea iminentă a orașelor mari, cum ar fi Sodoma 

și Babilonul? Genesa 19:16; Ieremia 51:6; Ioel 3:14; Evrei 3:10. 

Şi, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia i-au apucat de mână pe el, pe 

nevastă-sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruţe; 

l-au scos şi l-au lăsat afară din cetate.  

Fugiţi din Babilon şi fiecare să-şi scape viaţa, ca nu cumva să pieriţi 

în pieirea lui! Căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru 

Domnul! El îi va răsplăti după faptele lui.  

Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii, căci ziua Domnului este 

aproape, în valea judecăţii.  

De aceea M-am dezgustat de neamul acesta şi am zis: ‘Ei totdeauna 

se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!’  
 

“Dar Lot zăbovea. Deși era zilnic întristat văzând faptele de 

violență, el nu avea o înțelegere clară a nelegiuirii degradante și 

respingătoare ce se practica în cetatea aceea ticăloasă. El nu-și dădea 

seama de categorica necesitate ca judecățile lui Dumnezeu să pună 

capăt păcatului. Unii dintre copiii săi se alipiseră de Sodoma, iar soția 

sa refuza să plece fără ei. Gândul de a-i părăsi pe aceia pe care-i 

prețuia cel mai mult pe acest pământ i se părea peste putință de 

suportat. Era greu să-și lase casa luxoasă și toată averea pe care o 

adunase din munca sa de o viață întreagă și să plece ca un pribeag 

sărac. Nemaiștiind ce să zică de durere, el zăbovea, venindu-i greu să 

plece. Dacă n-ar fi fost îngerii lui Dumnezeu, toți ar fi pierit în ruinele 

Sodomei. Solii cerești l-au luat pe el, pe soția și pe fiicele lui de mână 

și i-au scos afară din cetate.” –Patriarhi și Profeți, p. 160. 

“Îngerii milei i-au grăbit pe Lot, pe soția lui și pe fiicele lui, 

luându-i de mână. Dacă Lot s-ar fi grăbit așa cum dorea Domnul, 

soția lui nu ar fi ajuns un stâlp de sare. Lot a manifestat prea mult 

spiritul de amânare. Să nu fim ca el! Aceeași voce care l-a avertizat 

pe Lot să iasă din Sodoma ne poruncește: „Ieșiți din mijlocul lor și 

despărțiți-vă de ei… nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi” 

(2 Corinteni 6,17). Cei care ascultă avertizarea aceasta vor găsi un 

loc de scăpare. Fiecare om să fie cât se poate de precaut și să încerce 

să își salveze familia. Să înceapă să lucreze. Dumnezeu va descoperi 

de la un punct la altul ce trebuie să fie făcut mai departe.” –Solii 

Alese, vol. 2 pg. 354. 
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6. Ce poruncă suplimentară i-au dat îngerii lui Lot și familiei 

sale? Din nefericire, ce stăpânea gândurile soției lui Lot în timpul 

fugii și cu ce rezultat? Genesa 19:17,26. 

După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: „Scapă-ţi viaţa; să nu te 

uiţi înapoi şi să nu te opreşti în vreun loc din câmpie. Scapă la munte, 

ca să nu pieri.”  

Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut într-un stâlp de sare.  
 

“Lot a părăsit câmpia pășind încet, ca și cum nu ar fi vrut să plece. 

El s-a asociat atât de multă vreme cu cei ce săvârșeau răul, încât nu a 

putut să vadă pericolul până când soția lui nu a ajuns să rămână pentru 

totdeauna în câmpie, ca un stâlp de sare.” – Solii Alese, vol. 2, p. 354. 

“Din nou s-a dat porunca solemnă de a se grăbi, căci furtuna 

teribilă nu mai putea fi amânată decât foarte puțină vreme. Dar unul 

dintre fugari a îndrăznit să arunce o privire înapoi la cetatea 

blestemată și a devenit un monument al judecății dumnezeiești. Dacă 

Lot n-ar fi dat pe față ezitare în a asculta de avertizarea îngerilor, ci 

ar fi fugit cu toată hotărârea spre munți, fără să mai facă vreo 

rugăminte sau să rostească vreun cuvânt de împotrivire, atunci și soția 

sa ar fi reușit să scape. Influența exemplului său ar fi salvat-o de la 

păcatul ce i-a pecetluit soarta. Dar tărăgănarea și amânarea lui au 

făcut ca ea să nu ia în serios avertizarea divină. În timp ce trupul ei 

se afla pe câmpie, inima îi era agățată de Sodoma și a pierit împreună 

cu ea. Ea s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu pentru faptul că 

judecățile Lui au cuprins și averea și pe copiii ei, nimicindu-i. Cu 

toate că fusese așa de mult favorizată, încât a fost chemată să 

părăsească cetatea nelegiuită, i s-a părut că a fost prea aspru tratată, 

deoarece averea, pentru care avusese nevoie de ani de zile ca s-o 

strângă, avea să fie lăsată pradă nimicirii. În loc să primească cu 

recunoștință eliberarea, ea privi sfidător înapoi, ca o manifestare a 

dorinței după viața acelora care au respins avertizarea divină. Păcatul 

ei a dovedit că nu era vrednică de viața pentru a cărei păstrare ea avea 

atât de puțină recunoștință.” –Patriarhi și Profeți, p. 161. 

 

7. Ce spunea Isus că ar trebui să facă poporul Său când vor vedea 

cetățile devenind asemenea unei mari Sodome? Ce proclamă 

aceste semne? Matei 24:15,16,20; Luca 17:28-30. 
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De aceea , când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit 

prorocul Daniel , aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! 

– atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;  

Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.  

Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii 

mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar , în ziua când 

a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut 

pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.  
 

 „În armonie cu lumina care mi-a fost dată, îndemn cu stăruință 

oamenii să iasă din marile centre de populație. În orașele noastre se 

înmulțește răutatea și devine din ce în ce mai evident că cei care 

rămân în ele în mod inutil fac acest lucru cu pericolul mântuirii 

sufletului lor. 

“Se apropie repede timpul când puterile care conduc uniunile 

sindicale vor fi foarte opresive. Domnul ne-a învățat din nou și din 

nou că aceia care alcătuiesc poporul nostru trebuie să-și ducă 

familiile afară din orașe, la țară, unde pot să cultive pământul și să 

obțină propriile produse, deoarece în viitor problema cumpărării și a 

vânzării va fi foarte serioasă. Ar trebui să începem acum să ascultăm 

îndrumarea care ne-a fost dată din nou și din nou: Ieșiți din orașe și 

mergeți în zone rurale, unde casele nu sunt îngrămădite așa de 

aproape una de alta și unde veți fi scutiți de amestecul vrăjmașilor.” 

–Solii Alese, vol. 2 pg. 141. 

 

* * * 
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3 Sabatul din 18 iulie 2020 

REBECA ȘI ALEGEREA EI 
 

Rebeca înseamnă „blând(ă).” 

“Ba mai mult; tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni 

numai de la părintele nostru Isaac. Căci, măcar că cei doi gemeni nu 

se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău – ca să rămână 

în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se 

făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă.” Romani 

9:10,11. 

“Aici a observat îndeosebi manierele plăcute și purtarea 

politicoasă a Rebecăi și a primit toate dovezile că ea era aceea pe care 

Dumnezeu a avut plăcerea s-o aleagă pentru a deveni soția fiului 

stăpânului său, Isaac…. ea a crezut că mâna lui Dumnezeu o alesese 

ca să fie soția lui Isaac… -Istoria Mântuirii, pag. 84.3, 85.2. 

 

1. În ce context o amintește apostolul Pavel pe Rebeca? Cu 

privire la ce nu erau încă vinovați copiii din pântecele Rebecii, 

totuși pe cine a ales Dumnezeu? Romani 9:10-12. 

Ba mai mult; tot aşa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni numai 

de la părintele nostru Isaac. Căci, măcar că cei doi gemeni nu se 

născuseră încă şi nu făcuseră nici bine, nici rău – ca să rămână în 

picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea 

o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă –, s-a zis Rebecăi: 

„Cel mai mare va fi rob celui mai mic”,  
 

2. De ce spun Scripturile că Dumnezeu l-a iubit pe Iacov, 

favoritul Rebecii, și l-a urât pe Esau? S-a referit Dumnezeu la 

frații gemeni sau la națiunile care au descins din ei? Menționați 

exemple în răspunsul dumneavoastră. Romani 9:13,14, Maleahi 

1:2-4; 1 Împărați 11:16; 2 Împărați 14:7. 

după cum este scris: „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.” 

Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? 

Nicidecum!  

„V-am iubit”, zice Domnul. „Şi voi ziceţi: ‘Cu ce ne-ai iubit?’ Nu 

este Esau frate cu Iacov?”, zice Domnul; „totuşi am iubit pe Iacov şi 

am urât pe Esau, i-am prefăcut munţii într-o pustietate şi moştenirea 

lui am dat-o şacalilor din pustie.” Iar dacă ar zice Edomul: „Suntem 
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nimiciţi, dar vom ridica iarăşi dărâmăturile!”, aşa vorbeşte Domnul 

oştirilor: „Să zidească ei, căci Eu voi surpa, şi se vor numi: ‘Ţara 

răutăţii’ şi ‘Poporul pe care S-a mâniat Domnul pentru totdeauna’!  

a rămas acolo şase luni cu tot Israelul, până ce a nimicit toată partea 

bărbătească.  

A bătut zece mii de edomiţi în Valea Sării. Şi, în tot timpul războiului, 

a luat Sela şi a numit-o Iocteel, nume pe care l-a păstrat până în ziua 

de azi.  
 

Alegerea condiționată și predestinarea 

3. Pe ce se bazează alegerea lui Dumnezeu și predestinarea? Sunt 

ele condiționate sau necondiționate? Romani 8:29; 2 Petru 1:10; 

Apocalipsa 17:14, ultima parte. 

Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai 

dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel 

Întâi Născut dintre mai mulţi fraţi.  

De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi 

alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca 

niciodată.  

Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi care sunt cu El, de asemenea, îi 

vor birui.” 

 

„Posibilități minunate sunt oferite oricui are credință în Hristos. 

Nu există ziduri construite pentru a despărți vreun suflet viu de 

mântuire. Predestinarea sau alegerea despre care vorbește Dumnezeu 

include pe toți cei care Îl vor accepta pe Hristos ca Mântuitor 

personal, care se vor întoarce la credincioșia lor, la ascultarea 

perfectă de toate poruncile lui Dumnezeu. Aceasta este mântuirea 

efectivă a unui popor deosebit, ales de Dumnezeu dintre oameni. Toți 

cei care sunt dispuși să fie mântuiți de Hristos sunt aleșii lui 

Dumnezeu. Cei ascultători sunt predestinați de la întemeierea lumii. 

‘Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, 

le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.’” Ioan 1:12. –The 

Gospel Herald, June 11, 1902. 

“Iată, condiția singurei alegeri mântuitoare este aici în Cuvântul 

lui Dumnezeu. Trebuie să devenim părtași ai naturii divine… Trebuie 

să adăugăm har după har.... Nu există în Cuvântul lui Dumnezeu o 



21 

alegere necondiționată: o dată în har, pentru totdeauna în har.” –

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1114. 

 

4. De ce a ales-o Dumnezeu pe Rebeca și apoi pe fiul ei Iacov? Cu 

ce scop ne-a ales Dumnezeu pe noi? Romani 9:23,24; Efeseni 

1:4,5. 

şi să-Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării, pe 

care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)? 

Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci şi dintre neamuri,  

În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim 

sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a 

rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna 

plăcere a voiei Sale,  

 

 „Tatăl Își revarsă dragostea asupra poporului Său ales, care trăiește 

în mijlocul oamenilor. Aceștia sunt oamenii pe care Hristos i-a 

răscumpărat cu prețul propriului Său sânge; și, deoarece răspund 

atracției lui Hristos, prin mila suverană a lui Dumnezeu, ei sunt aleși 

să fie mântuiți ca și copiii Săi ascultători. Asupra lor se manifestă 

harul fără plată al lui Dumnezeu, iubirea cu care El i-a iubit.” –

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1114. 

 

5. La câte cămile ale robului lui Avraam a dat Rebeca apă cu 

ulciorul? Ce virtute a descoperit ea, ca cea aleasă de Dumnezeu 

pentru Isaac, pe care ar trebui să o imităm? Genesa 

24:10,16-20,25. 

Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său şi a plecat, 

având cu el toate lucrurile de preţ ale stăpânului său. S-a sculat şi a 

plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. Fata era foarte 

frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea 

s-a coborât la izvor, și-a umplut vadra şi s-a suit iarăşi. Robul a 

alergat înaintea ei și a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din 

vadra ta.” „Bea, domnul meu”, a răspuns ea. Şi s-a grăbit de a plecat 

vadra pe mână şi i-a dat să bea. După ce i-a dat şi a băut de s-a 

săturat, a zis: „Am să scot apă şi pentru cămilele tale, până vor bea 

şi se vor sătura.” A vărsat în grabă vadra în adăpătoare şi a alergat 

iarăşi la fântână ca să scoată apă şi a scos pentru toate cămilele lui.  
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Şi i-a zis mai departe: „Avem paie şi nutreţ din belşug şi este şi loc 

de găzduit peste noapte.”  
 

“El s-a odihnit lângă o fântână, într-un loc unde se adunau mulți 

oameni. Aici, atenția lui a fost atrasă îndeosebi de comportamentul 

amabil și plăcut al Rebecăi și a primit de la Dumnezeu toate dovezile 

pe care le ceruse cu privire la faptul că Rebeca era aceea pe care 

Dumnezeu binevoise să o aleagă să devină soția lui Isaac. Ea l-a 

invitat pe slujitor în casa tatălui ei. [30] Apoi, el le-a relatat tatălui și 

fratelui Rebecăi dovezile pe care le primise de la Domnul și care 

arătau că Rebeca trebuia să devină soția lui Isaac, fiul stăpânului său.” 

– Fiice ale lui Dumnezeu, p. 29. 

 

Alegerea unui soț / soție 

6. Ce îngrijorare avea Rebeca cu privire la Iacov? Asemenea ei, 

care ar trebui să fie preocuparea mamelor pentru copiii lor? 

Genesa 27:46; 28:1; Deuteronom 7:3,4. 

Rebeca a zis lui Isaac: „M-am scârbit de viaţă din pricina fetelor lui 

Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, 

dintre fetele ţării acesteia, la ce-mi mai este bună viaţa?” Isaac a 

chemat pe Iacov, l-a binecuvântat şi i-a dat porunca aceasta: „Să 

nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan.  

Să nu te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale 

după fiii lor şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar 

abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul 

S-ar aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată.  
 

“În aceste timpuri periculoase și corupte, tânărul este expus în fața 

multor încercări și ispite. Mulți navighează spre un port periculos? 

Au nevoie de un pilot, dar mulți arată dispreț în a accepta cel mai de 

dorit ajutor, simțind că sunt capabili să-și călăuzească singuri barca, 

fără să realizeze că sunt gata să se lovească de o stâncă ascunsă, care 

le-ar putea cauza naufragiul în ceea ce privește credința, dar și 

fericirea. Ei sunt orbiți de subiectul curteniei și al căsătoriei și 

principala lor povară este să se descurce pe cont propriu. În această 

cea mai importantă perioadă a vieții lor, ei au nevoie de un sfătuitor 

și un ghid infailibil. Pe acesta îl vor găsi în Cuvântul lui Dumnezeu. 

Dacă nu vor fi elevi silitori ai acestui cuvânt, vor comite grave erori, 
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care vor distruge fericirea lor și a altora atât pentru viața prezentă, cât 

și pentru cea viitoare.” – Solii către tineret, p. 443. 

“Chiar dacă tovarășul de viață pe care l-ai ales ar fi vrednic în toate 

privințele (dar nu este), totuși dacă nu a acceptat adevărul pentru 

acest timp, el este un necredincios, iar Cerul îți interzice să te unești 

cu el. Tu nu poți desconsidera această poruncă divină, fără a-ți pune 

sufletul în primejdie.” – Solii către tineri îndrăgostiți, 87. 

 

7. Ce blestem și-a adus Rebeca prin influențarea lui Iacov să-l 

înșele pe tatăl său? Prin urmare, la ce ar trebui să fim foarte 

atenți pentru ca alegerea noastră divină să fie sigură? Genesa 

27:12,13; Matei 12:36,37. 

Poate că tatăl meu mă va pipăi şi voi trece drept mincinos înaintea 

lui şi, în loc de binecuvântare, voi face să vină peste mine blestemul.” 

Mama sa i-a zis: „Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine! 

Ascultă numai sfatul meu şi du-te de adu-mi-i.”  

Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice 

cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei 

fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit.”  

 

“În loc să se încreadă în Dumnezeu, care rânduiește toate 

evenimentele, ea a manifestat lipsă de credință, convingându-l pe 

Iacov să-și înșele tatăl. Calea lui Iacov, în această privință, nu a fost 

aprobată de Dumnezeu. În loc de a încerca să aducă la îndeplinire 

evenimentele prezise cu ajutorul înșelătoriei, Rebeca și Iacov ar fi 

trebuit să aștepte ca Dumnezeu să-și împlinească scopurile în felul 

Său și la timpul Său.  

“Rebeca s-a pocăit cu amărăciune pentru sfatul rău dat lui Iacov, 

deoarece acesta a fost mijlocul prin care a fost despărțită pentru 

totdeauna de el. El a fost forțat să fugă de mânia lui Esau pentru a-și 

salva viața, iar mama lui nu l-a mai văzut niciodată. Isaac a trăit mulți 

ani după ce i-a dat lui Iacov binecuvântarea și s-a convins, după 

modul de comportare al celor doi, că binecuvântarea îi aparținea de 

drept lui Iacov.” – Istoria Mântuirii, pp. 88, 89. 

 

 

* * * 
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4 Sabatul din 25 iulie 2020 

RAHELA ȘI MARTIRII 
 

Rahela înseamnă „miel.” 

„Un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult: Rahela își 

jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.” 

Matei 2:18. 

„Pe când mergeam înainte, ne-am întâlnit cu un alt grup care, de 

asemenea, privea cu admirație frumusețile acelui loc. Am observat 

ceva roșu, ca o margine la veșmintele lor, coroanele lor erau 

strălucitoare; hainele lor, de un alb imaculat. După ce i-am salutat, L-

am întrebat pe Isus cine erau aceștia. El mi-a spus că erau martirii, 

care fuseseră omorâți pentru El. împreună cu ei, era un grup 

nenumărat de micuți; și aceștia aveau un tiv roșu la veșmintele lor. 

Muntele Sionului se afla chiar în fața noastră, iar pe munte se afla un 

templu măreț și împrejurul lui erau alți șapte munți pe care creșteau 

trandafiri și crini. I-am văzut pe cei mici urcând sau, dacă voiau, 

zburând în vârful munților, unde culegeau flori care nu aveau să se 

ofilească niciodată.” – Sfaturi pentru biserică, p. 35. 

 

1. Descrie-o pe Rahela, soția preferată a lui Iacov. De ce păcate 

teribile s-a făcut vinovată conform celor zece porunci? Genesa 

29:9-12,17; 31:19. 

Pe când le vorbea el încă, vine Rahela cu oile tatălui său, căci ea le 

păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei 

sale, şi turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit 

piatra de pe gura fântânii şi a adăpat turma lui Laban, fratele mamei 

sale. Apoi Iacov a sărutat pe Rahela şi a început să plângă tare. Iacov 

a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecăi. Şi ea a 

dat fuga de a spus tatălui său. Lea avea ochii slabi, dar Rahela era 

frumoasă la statură şi mândră la faţă.  

Pe când Laban se dusese să-şi tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui 

său,  
 

„Porunca a doua oprește închinarea la adevăratul Dumnezeu prin 

chipuri sau asemănări. Multe națiuni păgâne susțineau că chipurile 

lor erau numai preînchipuiri sau simboluri prin care era adorată 

zeitatea, dar Dumnezeu a declarat o astfel de închinare ca fiind păcat. 
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Încercarea de a-L reprezenta pe Cel Veșnic prin obiecte materiale 

coboară concepția omului cu privire la Dumnezeu. Mintea fiind 

îndepărtată de la perfecțiunea cea fără margini a lui Dumnezeu ar fi 

atrasă mai degrabă spre creatură decât spre Creator. Și, în măsura în 

care concepția lui cu privire la Dumnezeu s-ar coborî, omul ar 

decădea…. 

„În această opreliște sunt cuprinse atât păcatele publice, cât și cele 

particulare. Porunca a opta condamnă răpirea de oameni și comerțul 

cu sclavi și interzice războaiele de cucerire. Ea condamnă furtul și 

tâlhăria. Ea cere o cinste deplină în cele mai mici amănunte ale 

problemelor vieții. Ea osândește îmbogățirea peste măsură și 

necinstită în afaceri și cere plata dreaptă a datoriilor și a salariilor. Ea 

declară că orice încercare de a obține foloase personale de pe urma 

neștiinței, slăbiciunii sau nenorocirii altora este trecută ca înșelăciune 

în cărțile din cer.” –Patriarhi și Profeți, pp. 306, 309. 
 

2. Ce blestem a rostit Iacov, care a căzut asupra Rahelei? De ce 

minciuni era vinovată? Genesa 31:32-35; 35:16,19,20. 

Dar să piară acela la care îţi vei găsi dumnezeii tăi! În faţa fraţilor 

noştri, cercetează şi vezi ce-i la mine din ale tale, şi ia-ţi-l.” Iacov nu 

ştia că Rahela îi furase. Laban a intrat în cortul lui Iacov, în cortul 

Leei, în cortul celor două roabe şi n-a găsit nimic. A ieşit din cortul 

Leei şi a intrat în cortul Rahelei. Rahela luase idolii, îi pusese sub 

samarul cămilei şi şezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar 

n-a găsit nimic. Ea a zis tatălui său: „Domnul meu, să nu te superi 

dacă nu mă pot scula înaintea ta, căci mi-a venit rânduiala 

femeilor.” A căutat peste tot, dar n-a găsit idolii.  

Apoi au plecat din Betel şi mai era o depărtare bunicică până la 

Efrata, când Rahelei i-au venit durerile naşterii. A avut o naştere 

grea. Rahela a murit şi a fost îngropată pe drumul care duce la 

Efrata, sau Betleem. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta 

este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este şi azi.  
 

Mărturii ale martirilor pentru credință 

3. Potrivit lui Matei evanghelistul, care era însemnătatea Rahelei 

plângându-și copiii în Betleem? Așa cum Esau a persecutat-o pe 

Rahela, Iacov și familiile lor, ce descendent al lui Esau a pus la 

cale masacrul seminției Rahelei în Betleem? Matei 2:16-18. 
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Atunci, Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte 

tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la 

doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, 

potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a 

împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Un ţipăt 

s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi 

nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”  
 

„Imediat au fost trimiși soldați la Betleem, cu ordin să-i omoare pe 

toți pruncii de parte bărbătească de la doi ani în jos. Locuințele 

liniștite din cetatea lui David au fost martore la scenele acelea 

îngrozitoare, care, cu șase sute de ani mai înainte, îi fuseseră 

descoperite profetului.” – Hristos Lumina Lumii, p. 65. 

„Amintește-ți profeția:… Rahela își plânge copiii și nu vrea să se 

mângâie.... Așa vorbește Domnul: Oprește-ți plânsul, oprește-ți 

lacrimile din ochi; căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul; ei se 

vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Este nădejde pentru urmașii 

tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor.” 

„Această făgăduință este a ta. Poți fi mângâiată și încrezătoare în 

Domnul. El m-a învățat adesea că mulți micuți trebuie să fie trimiși 

la odihnă înainte de timpul strâmtorării. Ne vom vedea copiii din nou. 

Îi vom întâlni și îi vom cunoaște în curțile cerești. Puneți încrederea 

în Domnul și nu te teme!” –Îndrumarea Copilului, 565. 

 

4. Care alți copii spirituali ai Rahelei s-au confruntat cu 

martiriul pentru credința lor? Cine vor mai fi martiri la sfârșitul 

timpului? Evrei 11:37,38; Apocalipsa 6:9-11. 

au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu fierăstrăul, chinuiţi, au murit 

ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, 

lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi – ei, de care lumea nu era vrednică 

–, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile 

pământului.  

Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele 

celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi 

din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. Ei strigau cu glas tare şi 

ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, 

zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor 

pământului?” Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă şi i s-a spus să 
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se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul 

tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi 

ca şi ei.  
 

 „Catacombele ofereau adăpost pentru mii dintre ei. Sub dealurile 

din afara cetății Romei, fuseseră săpate galerii lungi prin pământ și 

stâncă; rețeaua întunecoasă și complicată de tuneluri se întindea pe 

kilometri întregi, dincolo de zidurile cetății. În aceste adăposturi 

subterane, urmașii lui Hristos își îngropau morții; și tot acolo, atunci 

când erau bănuiți și alungați, își găseau locuința. Când Dătătorul 

vieții îi va trezi pe aceia care au luptat lupta cea bună, mulți martiri 

pentru cauza lui Hristos vor ieși din aceste catacombe întunecoase…. 

„În marea luptă finală, Satana va folosi aceleași procedee, va 

manifesta același spirit și va lucra în același scop ca și în veacurile 

precedente. Cele petrecute în trecut se vor repeta, cu excepția faptului 

că lupta viitoare va fi marcată de o așa intensitate cum lumea n-a mai 

văzut niciodată. Amăgirile lui Satana vor fi mai subtile, atacurile lui 

vor fi mai hotărâte.” – Tragedia Veacurilor, pp. 40, xi. 

 

Stejarul spiritual – crucea 

5. Ce alte slăbiciuni au învins Rahela și familia ei? Unde și-au 

îngropat obiceiurile și păcatele păgâne? Discutați simbolismul 

acelui loc. Genesa 30:1,14; 35:2-4. 

Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pizmuit pe soră-sa 

şi a zis lui Iacov: „Dă-mi copii ori mor!”  

Ruben a ieşit odată afară, pe vremea seceratului grâului, şi a găsit 

mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci, Rahela a 

zis Leei: „Dă-mi, te rog, din mandragorele fiului tău.”  

Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi 

dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi 

schimbaţi-vă hainele, ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel, căci 

acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua 

necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-

o.” Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor 

şi cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, 

sub stejarul de lângă Sihem.  
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6. Care este speranța copiilor spirituali de astăzi ai Rahelei? Dar 

care sunt condițiile puse? Ieremia 31:15-17; Marcu 8:34,35; Ioan 

12:24,25. 

Aşa vorbeşte Domnul: „Un ţipăt se aude la Rama, plângeri şi lacrimi 

amare: Rahela îşi plânge copiii şi nu vrea să se mângâie pentru 

copiii ei, căci nu mai sunt!” Aşa vorbeşte Domnul: „Opreşte-ţi 

plânsul, opreşte-ţi lacrimile din ochi, căci truda îţi va fi răsplătită”, 

zice Domnul; „ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului. Este 

nădejde pentru urmaşii tăi”, zice Domnul; „copiii tăi se vor întoarce 

în ţinutul lor!  

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: 

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, 

să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-şi scape 

viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi 

din pricina Evangheliei o va mântui.  

Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut 

pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă 

roadă. Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde şi cine îşi urăşte viaţa în 

lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică.  
 

7. Cine a experimentat durerea primei și a celei de-a doua morți? 

De ce este numit El primul născut din morți și împlinirea 

snopului de legănat dacă alții au murit și au înviat înaintea Lui? 

Apocalipsa 1:5; Romani 5:14; 1 Corinteni 15:20,23; Evrei 2:9,14. 

şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel Întâi Născut 

din morţi, Domnul împăraţilor pământului! Ale Lui, care ne iubeşte, 

care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său  

Totuşi moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei 

ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui 

Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină.  

Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.  

dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la 

venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.  

Dar pe Acela care a fost făcut pentru „puţină vreme mai prejos decât 

îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” 

din pricina morţii pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui 

Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.  



29 

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi 

El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să 

nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,  
 

 „Domnul Hristos a fost cel dintâi rod al celor adormiți. A fost spre 

slava lui Dumnezeu ca Prințul vieții să fie cel dintâi rod. El era Cel 

simbolizat prin snopul legănat. „Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut 

mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului 

Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulți frați” 

(Romani 8,29). Tocmai acest eveniment, învierea lui Hristos, fusese 

sărbătorit în simbol de iudei. Când primele spice de grâu se coceau 

pe câmp, ei le adunau cu grijă, iar când poporul mergea la Ierusalim, 

acestea erau aduse înaintea Domnului ca jertfă de mulțumire. Poporul 

legăna snopul înaintea Domnului, recunoscându-L pe El ca Domn al 

secerișului. Doar după ceremonia aceasta începeau seceratul și 

adunarea recoltei.” – Solii Alese, vol. 1, p. 305. 

 

* * * 
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5 Sabatul din 1 august 2020 

LEA ȘI CEI OBOSIȚI 
 

Lea înseamnă „obosit.” 

„Laban însă avea două fete: cea mai mare se numea Lea și cea 

mai mică, Rahela. Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la 

statură și mândră la față.” Genesa 29:16, 17. 

„Drumul poate fi aspru și urcușul stâncos; pot fi prăpăstii în 

dreapta și în stânga; putem avea parte de multă trudă pe drumul 

nostru; când suntem istoviți, când tânjim după odihnă, trebuie să 

muncim mai departe; când suntem slăbiți, trebuie să luptăm; când 

suntem descurajați, încă trebuie să nădăjduim; cu Hristos, ca 

Îndrumător al nostru, vom ajunge în cele din urmă în cerul atât de 

mult dorit. Hristos Însuși a mers pe drumul cel aspru, care stă înaintea 

noastră, și a netezit calea pentru picioarele noastre.” – Cugetări de pe 

Muntele Fericirilor, p. 140. 

 

1. Conform tradiției evreiești, cum a ajuns Lea să fie luată în 

considerare? Cu toate acestea, cum s-a simțit în familia ei, așa 

cum se descoperă în numele pe care le-a dat copiilor ei? Rut 4:11; 

Genesa 29:32-34; 30:20. 

Tot poporul care era la poartă şi bătrânii au zis: „Suntem martori! 

Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela şi ca Lea, 

care amândouă au zidit casa lui Israel! Arată-ţi puterea în Efrata şi 

fă-ţi un nume în Betleem!  

Lea a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele 

Ruben (Vedeţi fiu); „căci”, a zis ea, „Domnul a văzut mâhnirea mea, 

şi acum bărbatul meu are să mă iubească negreşit”. A rămas iarăşi 

însărcinată şi a născut un fiu şi a zis: „Domnul a auzit că nu eram 

iubită şi mi-a dat şi pe acesta.” De aceea, i-a pus numele Simeon 

(Ascultare). Iar a rămas însărcinată şi a născut un fiu şi a zis: „De 

data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut trei 

fii.” De aceea i-a pus numele Levi (Alipire).  

Lea a zis: „Frumos dar mi-a dat Dumnezeu! De data aceasta, 

bărbatul meu va locui cu mine, căci i-am născut şase fii.” De aceea 

i-a pus numele Zabulon (Locuinţă).  
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Cel obosit caută droguri 

2. La ce înșelăciune teribilă a participat Lea împreună cu tatăl 

ei? Ce afrodiziac a folosit mai târziu? Genesa 29:23,25; 30:14. 

Seara, a luat pe fiică-sa Lea şi a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu 

ea. A doua zi dimineaţă, iată că era Lea. Atunci, Iacov a zis lui 

Laban: „Ce mi-ai făcut? Nu ţi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru 

ce m-ai înşelat?”  

Ruben a ieşit odată afară, pe vremea seceratului grâului, şi a găsit 

mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci, Rahela a 

zis Leei: „Dă-mi, te rog, din mandragorele fiului tău.”  
 

“Când și-a dat seama de înșelătorie și de faptul că Lea își jucase 

partea ei, Iacov n-a putut-o iubi. Laban l-a înșelat dându-i-o pe Lea 

în loc de Rahela, întrucât dorea să beneficieze o mai lungă perioadă 

de timp de serviciile lui credincioase. Iacov l-a mustrat pe Laban 

pentru că s-a jucat în felul acesta cu sentimentele lui, dându-i-o pe 

Lea, pe care n-o iubea. Laban l-a rugat să nu o alunge, pentru că 

aceasta era considerată o mare ocară, nu numai pentru ea, dar și 

pentru întreaga familie. Iacov a fost pus în cea mai penibilă poziție, 

dar s-a hotărât s-o păstreze totuși pe Lea și să se căsătorească și cu 

sora ei. Lea a fost mult mai puțin iubită decât Rahela.” –Istoria 

Mântuirii, p. 89. 
 

3. Cum consideră Biblia utilizarea narcoticelor și a drogurilor 

ilicite? Care a fost exemplul lui Isus în acest sens? Deuteronom 

29:18-20; Matei 27:34 

Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie şi nici seminţie 

a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să 

se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie 

printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă şi pelin. Nimeni, 

după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, 

să nu se laude în inima lui şi să zică: ‘Voi avea pace chiar dacă aş 

urma după pornirile inimii mele şi chiar dacă aş adăuga beţia la 

sete.’ Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mânia şi gelozia 

Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele 

scrise în cartea aceasta vor veni peste el, şi Domnul îi va şterge 

numele de sub ceruri.    I-au dat să bea vin 

amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea.  
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„Dacă cei care iau aceste droguri ar fi singurii afectați, răul n-ar fi 

atât de mare. Dar părinții păcătuiesc nu numai împotriva lor înșiși, 

înghițind otrăvurile drogului, ci păcătuiesc împotriva copiilor lor. 

Condiția afectată a sângelui, otrava răspândită în tot organismul, 

fizicul distrus și diferite boli produse de drog sunt transmise 

progeniturii lor ca o moștenire rea, ceea ce este o altă cauză a 

degenerării rasei.” – Temperanța, p. 84. 
 

Alte rele de biruit 

4. Ce a furat Laban de la fiica lui Lea? De la cine furăm și pe 

cine obosim uneori? Genesa 31:14-16; Maleahi 2:17; 3:8. 

Rahela şi Lea au răspuns şi i-au zis: „Mai avem noi oare parte şi 

moştenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca 

nişte străine, fiindcă ne-a vândut şi ne-a mâncat şi banii? Toată 

bogăţia pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră 

şi a copiilor noştri. Fă acum tot ce ţi-a spus Dumnezeu.”  

Voi obosiţi pe Domnul prin cuvintele voastre şi mai întrebaţi: „Cu ce 

L-am obosit?” Prin faptul că ziceţi: „Oricine face rău este bun 

înaintea Domnului şi de el are plăcere!” Sau: „Unde este Dumnezeul 

dreptăţii?”  

Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi 

întrebaţi: ‘Cu ce Te-am înşelat?’ Cu zeciuielile şi darurile de 

mâncare.  
 

„Fraților, nu cumva predicați acea parte a adevărului care îi 

mulțumește pe oameni, în timp ce alte părți ale lucrării le lăsați 

nefăcute? Va trebui să meargă altcineva în urma voastră și să îi 

îndemne pe oameni să-și îndeplinească datoria de a aduce cu 

credincioșie toate zecimile și darurile în vistieria Domnului? Aceasta 

este lucrarea pastorului, însă, din nefericire, a fost neglijată. Oamenii 

L-au jefuit pe Dumnezeu, iar cauza acestui rău a fost faptul că 

pastorul nu a vrut să își nemulțumească frații. Dumnezeu îi numește 

pe acești bărbați administratori necredincioși.” –Lucrarea Pastorală, 

p. 29. 
 

5. A adus poligamia fericire în casa lui Lea și a lui Iacov? Genesa 

29:30; 37:3-5.  

Iacov a intrat şi la Rahela, pe care o iubea mai mult decât pe Lea, şi 

a mai slujit la Laban alţi şapte ani.  
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Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru 

că îl născuse la bătrâneţe, şi i-a făcut o haină pestriţă. Fraţii lui au 

văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi şi au început să-l 

urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat 

un vis şi l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât şi mai mult.  
 

„Iacov nu a fost fericit în relațiile lui de căsătorie, deși soțiile lui 

erau surori. El s-a înțeles cu Laban să se căsătorească cu fiica lui, 

Rahela, pe care o iubea.” – Istoria Mântuirii, p. 89. 

„Rahela a fost întotdeauna cea mai iubită; dar preferința sa pentru 

ea a dat naștere la invidie și gelozie, și viața sa a fost amărâtă de 

rivalitatea dintre cele două surori, soții ale sale.” –Patriarhi și Profeți, 

p. 189. 
 

Atribute și soluții pentru cei obosiți 

6. Ce calități avea Lea pe care ar trebui să le imităm? Genesa 

29:35; 31:16; 35:4; Luca 18:43; 1 Petru 3:3. 

A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu, şi a zis: „De data 

aceasta, voi lăuda pe Domnul.” De aceea i-a pus numele Iuda 

(Lăudat fie Domnul!). Şi a încetat să mai nască.  

Toată bogăţia pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a 

noastră şi a copiilor noştri. Fă acum tot ce ţi-a spus Dumnezeu.”  

Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor şi 

cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub 

stejarul de lângă Sihem.  

Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a mers după Isus, slăvind 

pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă 

lui Dumnezeu.  

Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura 

părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,  
 

 „Muzica constituie o parte a închinării față de Dumnezeu în curțile 

de sus, iar noi trebuie să ne străduim, în cântările noastre de laudă, să 

ne apropiem cât de mult cu putință de armonia corurilor cerești. 

Cultivarea corespunzătoare a vocii reprezintă un aspect foarte 

important în educație și nu ar trebui neglijat. Cântarea, ca parte a 

serviciului divin, este în aceeași măsură un act al închinării, ca și 

rugăciunea. Inima trebuie să simtă spiritul cântării și să îl redea în 

mod expresiv.” –Sfaturi pentru biserică, p. 172. 
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„Renunțați fără întârziere la cauza alunecării voastre, pentru că 

aceasta este păcat împotriva sufletului vostru și împotriva lui 

Dumnezeu. Nu vă împietriți prin înșelăciunea păcatului. Moda 

corupe intelectul și consumă spiritualitatea poporului nostru. 

Ascultarea față de modă se răspândește în comunitățile noastre 

adventiste de ziua a șaptea și separă mai mult decât orice altă putere 

pe poporul nostru de Dumnezeu. Mi-a fost arătat că regulile bisericii 

noastre sunt foarte defectuoase. Toate manifestările de mândrie în 

îmbrăcăminte, care este interzisă în Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi un 

motiv suficient pentru aplicarea disciplinei comunității.” – 4T, p. 647. 
 

7. Unde a fost onorabil îngropată Lea? Asemenea ei, mulți sunt 

afectați, uitați și obosiți de dispreț, dar în cine pot găsi refugiu? 

Genesa 49:30,31; Isaia 40:29,31; Matei 11:28. 

în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, în 

ţara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avraam de la 

hetitul Efron ca moşie de înmormântare. Acolo au îngropat pe 

Avraam şi pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac şi pe 

Rebeca, nevasta lui, şi acolo am îngropat eu pe Lea.  

El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.  

dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea; ei zboară ca 

vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.  

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.  
 

„Isus îi invită pe fiii și fiicele lui Adam obosiți și împovărați de 

griji să vină la El și să pună asupra Lui poverile lor grele. Dar mulți 

dintre cei care aud această invitație, în timp ce suspină după odihnă, 

totuși înaintează pe calea cea grea, îmbrățișându-și poverile aproape 

de inimile lor. Isus îi iubește și dorește să îi poarte pe ei și poverile 

lor în brațele Sale puternice. El va da la o parte temerile și 

incertitudinile care îi privează de pace și odihnă; dar ei trebuie mai 

întâi să vină la El și să-I spună îngrijorările secrete ale inimii lor. El 

cere încrederea poporului Său ca dovadă a dragostei lor pentru El. 

Darul inimii umile și încrezătoare este mai prețios pentru El decât 

toată bogăția pe care o pot da bogățiile. Dacă ar veni la El doar în 

simplitatea și încrederea cu care un copil vine la părinții săi, atingerea 

divină a mâinilor Sale i-ar ușura de poverile lor.” – Lift Him Up, 277. 

* * * 
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6 Sabatul din 8 august 2020 

DINA ȘI CURVIA ÎN ZILELE DIN URMĂ 
 

Dina înseamnă „judecat” sau „judecată.” 

 „Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit să vadă pe 

fetele țării.” Genesa 34:1. 

„Curățiți tabăra de această stricăciune morală chiar dacă este 

vorba despre cei mai mari bărbați din cele mai înalte funcții. Cu 

Dumnezeu nu se glumește. Desfrâul este prezent printre noi. știu 

acest lucru pentru că mi-a fost arătat că se extinde cu stricăciunea lui 

și prinde putere. Sunt multe lucruri pe care nu le vom ști niciodată, 

însă ceea ce este cunoscut face biserica răspunzătoare și vinovată 

dacă nu se face un efort hotărât pentru a eradica răul. Curățiți tabăra 

căci există un lucru blestemat în ea.” – Mărturii cu privire la 

comportament sexual, adulter și divorț, p. 237. 

 

1. Cine erau părinții Dinei? Cum a fost ispitită? Genesa 30:21; 

46:15; 34:1 

În urmă, a născut o fată, căreia i-a pus numele Dina (Judecată).  

Aceştia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov Lea în Padan-Aram, 

împreună cu fiică-sa Dina. Fiii şi fiicele lui alcătuiau în totul treizeci 

şi trei de inşi.  

Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieşit să vadă pe fetele 

ţării.  
 

 „În general, standardul sfințeniei este coborât printre cei ce se 

declară creștini și este greu pentru tineri să reziste influențelor 

lumești, încurajate de mulți dintre membrii bisericii. Majoritatea 

creștinilor doar cu numele, în vreme ce pretind că trăiesc pentru 

Hristos, trăiesc de fapt pentru lume. Ei nu discern superioritatea 

absolută a lucrurilor cerești și, prin urmare, nu pot să le iubească cu 

adevărat. Mulți se declară creștini, deoarece creștinismul este 

considerat onorabil. Ei nu realizează că adevăratul creștinism 

înseamnă purtarea crucii și astfel religia lor are o mică putere în a-i 

reține de la plăcerile lumești. 

„Unii pot merge în sălile de dans, dedându-se la toate distracțiile 

de acolo. Alții nu pot merge chiar atât de departe, dar pot, totuși, 

participa la reuniuni mondene, picnicuri, spectacole și alte prilejuri 
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de distracții lumești. Chiar și cel mai pătrunzător ochi poate să nu 

reușească să descopere vreo diferență între ei și necredincioși.” – 

Sfaturi pentru Părinți, Educatori și elevi, p. 326. 

 

Fii atent la prietenii 

2. Ce sfaturi oferă Biblia cu privire la asociați, prietenii, afaceri 

și căsătorie? Ce ne sfătuiește Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în 

această epocă adulteră? 2 Corinteni 6:14,15; Iacov 4:4; 

1 Tesaloniceni 4:3; 1 Corinteni 6:18. 

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce 

legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta 

împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos 

şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?  

Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu 

Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş 

cu Dumnezeu.  

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;  
 

 „Asupra taților și mamelor stă răspunderea de a da copiilor 

încredințați lor o educație creștină. În nici un caz ei nu trebuie să le 

îngăduie ca vreun lucru să le absoarbă mintea, timpul și talentele și 

astfel să îngăduie copiilor lor să hoinărească până când ajung departe 

de Dumnezeu. Ei nu trebuie să le permită copiilor lor să alunece din 

mâna lor în mâinile necredincioșilor. Ei trebuie să facă tot ce le stă în 

putere pentru a-i reține de a se lăsa pătrunși de spiritul lumii. Ei 

trebuie să-i învețe să devină împreună lucrători cu Dumnezeu. Ei 

trebuie să fie mâna omenească a lui Dumnezeu, pregătindu-se atât pe 

ei înșiși, cât și pe copiii lor pentru o viață fără sfârșit.” – Principiile 

Fundamentale ale Educației Creștine, p. 545. 

„Unii dintre frații noștri angajați în afaceri nu au respectat Sabatul 

conform poruncii. Unii au intrat în parteneriat cu necredincioșii și 

influența acestor asociați care încalcă Sabatul a avut efect asupra lor. 

Unii au fost atât de orbiți încât nu au putut discerne pericolul acestor 

legături, care este cu atât mai mare, deoarece este nepercepută. În 

timp ce unul dintre parteneri pretinde a păzi ziua Sabatului, celălalt, 

împreună cu muncitorii angajați, își desfășoară activitatea firmei. 

Păzitorul Sabatului, deși nu este angajat în aparență în muncă, nu-și 

poate păstra gândurile de la afaceri. În timp ce se poate strădui a ține 
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Sabatul, el nu-l ține. Domnul îl consideră un călcător al Legii.” –

Testimony Treasures, vol. 2, p. 180. 

 

3. Ce tragedie a suferit Dina? Era ea vinovată pentru pierderea 

onoarei? Genesa 34:2,3; Deuteronom 22:26,27. 

Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul ţării. El 

a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea şi a necinstit-o. S-a lipit cu toată 

inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata şi a căutat s-o liniştească.  

Fetei să nu-i faci nimic; ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică 

de pedeapsa cu moartea, căci e ca şi cu un om care se aruncă asupra 

aproapelui lui şi-l omoară. Fata logodită pe care a întâlnit-o omul 

acela pe câmp a putut să strige fără să fie cineva să-i sară în ajutor.  

 

„Rămânerea lui Iacov și a fiilor săi la Sihem s-a sfârșit cu violență 

și vărsare de sânge. Unica fiică din casa sa a fost dezonorată, 

aducându-se rușine asupra ei, doi dintre frații ei au fost vinovați de 

omor, o întreagă cetate a fost dată ruinei și uciderii ca răzbunare 

pentru fărădelegea săvârșită de un tânăr desfrânat. Începutul care a 

dus la un rezultat așa de teribil a fost fapta fiicei lui Iacov, care “a 

ieșit să vadă pe fetele țării”, avântându-se astfel într-o legătură cu cei 

netemători de Dumnezeu. Cel care caută plăcerea între cei ce nu se 

tem de Dumnezeu se așază singuri pe terenul lui Satana și îi invită 

ispitele.” –Patriarhi și Profeți, p. 204. 

 

4. Cine a vrut-o pe Dina de soție? Cum s-au simțit fiii lui Iacov 

când au auzit că Dina a fost dezonorată? Genesa 34:4-7. 

După aceea Sihem a zis tatălui său Hamor: „Ia-mi de nevastă pe fata 

aceasta!” Iacov a aflat că-i necinstise pe fiică-sa Dina şi, fiindcă fiii 

săi erau cu vitele la păşune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. 

Hamor, tatăl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească. Dar, când 

s-au întors fiii lui Iacov de la păşune şi au auzit lucrul acesta, s-au 

supărat şi s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârşise o 

mişelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: aşa ceva n-ar fi 

trebuit să se facă niciodată.  
 

5. Ce zestre a oferit Sihem să plătească lui Iacov pentru a o 

obține pe Dina pentru fiul său? Dar care erau motivele reale ale 

lui Sihem și Hamor? Genesa 34:11,12,22,23. 
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Sihem a zis tatălui şi fraţilor Dinei: „Să capăt trecere înaintea 

voastră, şi vă voi da ce-mi veţi cere. Cereţi-mi o zestre cât de mare 

şi cât de multe daruri, şi voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi-mi fata 

de nevastă.”  

Dar oamenii aceştia nu vor voi să locuiască împreună cu noi, ca să 

alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre 

noi se va tăia împrejur, după cum şi ei înşişi sunt tăiaţi împrejur. 

Turmele lor, averile lor şi toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să 

primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi.”  
 

„Căsătoria între credincioși și necredincioși este interzisă de către 

Dumnezeu. Însă prea adesea inima neconvertită urmează propriile ei 

dorințe și se întemeiază căsătorii nesfințite de Dumnezeu. Datorită 

acestui lucru mulți bărbați și multe femei sunt fără nădejde și fără 

Dumnezeu în lume. Aspirațiile lor nobile au murit; printr-un lanț de 

împrejurări ei sunt ținuți în cursa lui Satana.” – Mărturii cu privire la 

comportament sexual, adulter și divorț, p. 17. 

 

Curvia duce la moarte 

6. După ce bărbații din cetatea Sihem au fost tăiați împrejur, ce 

păcat au făcut frații Dinei? A fost justificată răzbunarea aceasta 

în raport cu Dumnezeu și Legea Sa? Genesa 34:24-29; 49:5-7. 

Toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii au ascultat pe Hamor şi pe fiul 

său Sihem şi toţi bărbaţii au fost tăiaţi împrejur, toţi cei ce treceau 

pe poarta cetăţii. A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui 

Iacov, Simeon şi Levi, fraţii Dinei, şi-au luat, fiecare, sabia, s-au 

năpustit asupra cetăţii care se credea în linişte şi au ucis pe toţi 

bărbaţii. Au trecut, de asemenea, prin ascuţişul sabiei pe Hamor şi 

pe fiul său Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem şi au ieşit 

afară. Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morţi şi au jefuit 

cetatea, pentru că necinstiseră pe sora lor. Le-au luat oile, boii şi 

măgarii, tot ce era în cetate şi ce era pe câmp; le-au luat ca pradă 

de război toate bogăţiile, copiii şi nevestele şi tot ce se găsea în case.  

Simeon şi Levi sunt fraţi; Săbiile lor sunt nişte unelte de silnicie. Nu 

vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, Nu vreau să se unească 

duhul meu cu adunarea lor! Căci, în mânia lor, au ucis oameni Şi, în 

răutatea lor, au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, 
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pentru că a fost prea turbată, Şi furia lor, căci a fost prea sălbatică! 

Îi voi împărţi în Iacov Şi-i voi risipi în Israel.  
 

„Cruzimea vicleană a lui Simeon și Levi nu a fost neprovocată; și 

totuși, în comportarea lor față de locuitorii din Sihem, ei au făptuit un 

păcat foarte mare. Ei au ascuns cu grijă intențiile lor față de Iacov, iar 

vestea despre răzbunarea lor l-a umplut de groază. Cu inima 

îndurerată în fața înșelăciunii și violenței fiilor săi, el a spus numai: 

“Voi m-ați nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor țării.... N-am sub 

porunca mea decât un mic număr de oameni; ei se vor strânge 

împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit, eu și casa mea”. (Genesa 

34, 30.) Dar durerea și neplăcerea cu care el a privit fapta lor 

sângeroasă se desprinde din cuvintele în care, cu aproape cincizeci 

de ani mai târziu, se referă la acel eveniment, atunci când se găsea pe 

patul său de moarte, în Egipt. “Simeon și Levi sunt frați; săbiile lor 

sunt niște unelte de silnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile 

lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor.... Blestemată 

să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată, și furia lor, căci a fost 

prea sălbatică”. (Genesa 49:5-7).” –Patriarhi și Profeți, p. 204. 

 

7. Pe măsură ce se apropie sfârșitul timpului, ce păcat teribil se 

va repeta în poporul lui Dumnezeu? Ce este curvia spirituală? 

Ezechiel 23:14; 8:12,13; Osea 1:2, ultima parte; 5:4. 

Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri nişte 

zugrăveli de bărbaţi, nişte icoane de haldeeni zugrăviţi cu culoare 

roşie,  

Şi El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui 

Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: ‘Nu ne vede 

Domnul; a părăsit Domnul ţara aceasta!’” Şi mi-a zis: „Vei mai 

vedea şi alte urâciuni mari pe care le săvârşesc ei!”  

...căci ţara a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!”  

În ziua aceea, voi sfărâma arcul lui Israel în valea Izreel.”  
 

 „Spre încheierea istoriei acestui pământ, Satana va lucra cu toate 

puterile lui, în același fel și cu aceleași ispite cu care a amăgit pe 

vechiul Israel chiar înainte de intrarea în țara Făgăduită. El va întinde 

capcane acelora care pretind că păzesc poruncile lui Dumnezeu și 

care sunt aproape de hotarul Canaanului ceresc. El va lucra din 
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răsputeri pentru a prinde sufletele în cursă și a-i ataca pe cei ce pretind 

a fi din poporul lui Dumnezeu în punctele lor cele mai slabe. Pe aceia 

care nu și-au supus patimile josnice puterilor nobile din ființa lor, pe 

aceia care au permis minții lor să plutească pe canalul îngăduinței 

patimilor josnice, firești, Satana este hotărât să-i nimicească cu 

ispitele sale ... Și bărbații din poziții de răspundere, care 

propovăduiesc cerințele Legii lui Dumnezeu, ale căror guri sunt pline 

cu argumente în apărarea Legii Sale, asupra cărora Satana și-a pornit 

raidul - asupra unora ca aceștia el tabără cu puterile sale diabolice și 

cu agenții săi care nu au tihnă, atacându-i în punctele slabe din 

caracterul lor, știind că cine este vinovat într-un singur punct este 

vinovat în toate, obținând astfel stăpânire asupra întregii ființe a 

omului. Mintea, sufletul, trupul și conștiința sunt implicate în această 

lucrare de ruinare. Dacă bărbatul respectiv a fost un sol al neprihănirii 

și a avut multă lumină sau dacă Domnul l-a folosit ca pe o unealtă 

deosebită a Lui, pentru cauza adevărului, cât de mare este atunci 

triumful lui Satana! Cât de mult tresaltă el! Și cât de mult este 

dezonorat Dumnezeu!” – Căminul Adventist, p. 327. 

 

 

* * * 
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7 Sabatul din 15 august 2020 

ȘIFRA ȘI PUA (MOAȘELE) ȘI  

DECRETUL DE MOARTE 
 

Șifra înseamnă „a decora,” Pua înseamnă „strălucire.” 

 “Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una 

Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis: „Când veți împlini slujba de moașe 

pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă 

este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, s-o lăsați să trăiască.” 

Exodul 1:15,16. 

„Nu este în armonie cu instrucțiunile date la Sinai ca medici 

bărbați să facă lucrarea moașelor. Biblia vorbește de femei asistate la 

nașterea copiilor de către femei și așa ar trebui să fie totdeauna. 

Femeile trebuie instruite pentru a lucra cu pricepere ca moașe și ca 

medici pentru persoanele de sexul lor. Este foarte important să existe 

un domeniu special de studiu ca să pregătească femei care să se ocupe 

cu bolile femeilor... Iar salariile femeilor să fie proporționale cu 

serviciile lor. Munca lor trebuie prețuită la fel ca munca medicilor 

bărbați.” – Sfaturi pentru Sănătate, p. 365. 

 

1. În ce suferințe era poporul lui Israel în zilele celor două 

moașe? Va exista sclavia la sfârșitul timpului? Exodul 1:13,14; 

Apocalipsa 13:16; 19:17,18. 

Atunci, egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au 

făcut viaţa amară prin lucrări grele de lut şi cărămizi şi prin tot felul 

de lucrări de pe câmp; în toate muncile acestea pe care-i sileau să le 

facă erau fără niciun pic de milă.  

Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să 

primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte  

Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat 

cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul 

cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, ca 

să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor 

viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, 

slobozi şi robi, mici şi mari!”  
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 „Fiara cu două coarne va spune și ea “celor ce locuiesc pe pământ 

să facă o icoană fiarei”; și mai departe “va porunci tuturor, mari și 

mici, bogați și săraci, liberi și robi”, să primească semnul fiarei 

(Apocalipsa 13, 11-16). S-a arătat că Statele Unite sunt puterea 

reprezentată prin fiara cu coarne ca de miel și că această profeție se 

va împlini atunci când Statele Unite vor impune păzirea duminicii, 

pe care Roma o pretinde ca recunoaștere deosebită a supremației ei. 

Dar în acest omagiu față de papalitate, Statele Unite nu vor fi singure. 

Influența Romei, în țările care odinioară i-au recunoscut stăpânirea, 

este departe de a fi nimicită. Iar profeția prevestește o restaurare a 

puterii ei.” – Tragedia Veacurilor, p. 578. 

 

Nesupunere civilă 

2. Ce însemnătate avea numele moașelor evreice din Egipt? Ce 

le-a ordonat Faraon să facă? Exodul 1:15,16. 

Împăratul Egiptului a poruncit moaşelor evreilor, numite una Şifra 

şi cealaltă Pua, şi le-a zis: „Când veţi împlini slujba de moaşe pe 

lângă femeile evreilor şi le veţi vedea pe scaunul de naştere, dacă 

este băiat, să-l omorâţi, iar dacă este fată, s-o lăsaţi să trăiască.”  
 

 „Au fost date porunci femeilor a căror ocupație le dădea 

posibilitatea să aducă la îndeplinire aceste porunci, și anume să ucidă 

la naștere pruncii evrei de parte bărbătească. Satana era inspiratorul 

acestui plan. El știa că din mijlocul poporului Israel se va ridica un 

eliberator; și, inspirându-l pe împărat să poruncească nimicirea 

copiilor lor, el spera să facă fără efect planul divin. Dar femeile s-au 

temut de Dumnezeu și n-au îndrăznit să execute porunca aceea crudă. 

Domnul a privit cu plăcere la purtarea lor și a făcut ca ele să prospere.  

„Împăratul, mâniat pentru că planul său nu izbutise, a făcut ca 

porunca să fie mai aspră și mai cuprinzătoare. Întreaga națiune a fost 

chemată să vâneze și să ucidă victimele neajutorate. “Atunci Faraon 

a dat următoarea poruncă la tot poporul: ‘Să aruncați în râu pe orice 

băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască’”. (Exod 

1, 22.).’” –Patriarhi și Profeți, p. 242. 

 

3. Cum au răspuns moașele Șifra și Pua la ordinul infanticidului 

lui Faraon? Ce principiu au respectat aceste femei în 

neascultarea lor civilă? Exodul 1:17; Faptele Apostolilor 5:29. 
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Dar moaşele s-au temut de Dumnezeu şi n-au făcut ce le poruncise 

împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să 

trăiască.  

Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să 

ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!  
 

 „Putem ascunde otrava amestecând-o cu o hrană sănătoasă, dar 

nu-i putem schimba natura. Din contră, devine și mai primejdioasă și 

este mai ușor de luat de către cei neavizați. Unul dintre planurile lui 

Satana este acela de a amesteca rătăcirea cu destul adevăr pentru a o 

face plauzibilă. Conducătorii mișcării duminicale pot să ia apărarea 

unor reforme de care oamenii au nevoie, principii care sunt în 

armonie cu Biblia; și cu toate acestea, dacă împreună cu ele se află și 

o cerință care este contrară Legii lui Dumnezeu, slujitorii lui 

Dumnezeu nu se pot uni cu ei. Nimic nu le poate justifica punerea 

deoparte a poruncilor lui Dumnezeu în schimbul preceptelor 

oamenilor.” – Tragedia Veacurilor, p. 587. 

 

4. Ce evenimente viitoare au fost prefigurate în răspunsul 

moașelor Șifra și Pua la curtea lui Faraon? Spre deosebire de 

ordinul dat de Faraon, care a fost misiunea lui Mesia? Exodul 

1:18; Matei 10:17,18,21,22; Ioan 10:10. 

Împăratul Egiptului a chemat pe moaşe şi le-a zis: „Pentru ce aţi 

făcut lucrul acesta şi aţi lăsat pe copiii de parte bărbătească să 

trăiască?”  

Păziţi-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor şi vă vor 

bate în sinagogile lor. Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea 

dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea 

lor şi înaintea neamurilor.  

Fratele va da la moarte pe frate-său, şi tatăl, pe copilul lui; copiii se 

vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî. Veţi fi urâţi de toţi 

din pricina Numelui Meu, dar cine va răbda până la sfârşit va fi 

mântuit.  

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am 

venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.  
 

 „Vremea strâmtorării este pe punctul de a veni peste poporul lui 

Dumnezeu. Atunci se va da decretul care le va interzice celor ce 
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păzesc Sabatul Domnului să cumpere sau să vândă și care îi va 

amenința cu pedeapsa și cu moartea, dacă nu respectă prima zi a 

săptămânii ca zi de odihnă 

„Puternicii pământului, unindu-se să lupte împotriva poruncilor 

lui Dumnezeu, vor decreta că “toți, fie mici și mari, bogați și săraci, 

slobozi sau robi” (Apocalipsa 13, 16) trebuie să se conformeze 

tradițiilor bisericii, prin respectarea sabatului fals. Toți cei care vor 

refuza obligația vor fi pedepsiți cu aspre pedepse civile și, în cele din 

urmă, se va declara că merită chiar moartea.  

„În mod deosebit, se va trezi mânia împotriva celor care sfințesc 

Sabatul poruncii a patra și, în cele din urmă, un decret universal îi va 

denunța ca meritând moartea.” – Evenimentele Ultimelor Zile, pp. 

257, 258. 

 

5. Cum au răspuns moașele Șifra și Pua lui Faraon? Cum le-a 

răsplătit Dumnezeu? Exodul 1:19-21; Matei 10:16. 

Moaşele au răspuns lui Faraon: „Pentru că femeile evreilor nu sunt 

ca egiptencele; ele sunt vânjoase şi nasc înainte de venirea moaşei.” 

Dumnezeu a făcut bine moaşelor şi poporul s-a înmulţit şi a ajuns 

foarte mare la număr. Pentru că moaşele se temuseră de Dumnezeu, 

Dumnezeu le-a făcut case.  

Iată , Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi 

ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii.  
 

 „În timpul din urmă a istoriei pământului, Domnul va lucra cu 

putere în favoarea celor ce stau neclintiți pentru dreptate.... Pe 

parcursul timpului de încercare, un timp cum nu a mai fost niciodată 

de când există vreo națiune pe pământ, cei aleși ai Săi vor sta 

neclintiți. Satana cu toate oștile lui nu poate distruge nici măcar pe 

cel mai mic dintre sfinții lui Dumnezeu. Îngeri ce excelează în putere 

îi va proteja, iar în favoarea lor, Iehova Însuși se va descoperi ca 

‚Dumnezeu al dumnezeilor,’ Cel ce poate mântui până la sfârșit pe 

cei ce și-au pus încrederea în El.” –Maranatha, p. 270. 

 

Decretul de moarte 

6. În final, în mânia sa, care a fost porunca crudă a lui Faraon? 

Ce a prefigurat porunca lui Faraon ca edicte viitoare, nu numai 
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în timpul lui Hristos, ci și în timpul din urmă? Exodul 1:22; Matei 

2:16; Ioan 16:2-4; Apocalipsa 13:15. 

Atunci, Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: „Să 

aruncaţi în râu pe orice băiat care se va naşte şi să lăsaţi pe toate 

fetele să trăiască.”  

Atunci, Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte 

tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la 

doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, 

potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.  

Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine 

vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Şi se vor purta 

astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. V-

am spus aceste lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se 

împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus 

de la început, pentru că eram cu voi.  

I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să 

vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina 

icoanei fiarei.  
 

“Dar mulți din toate popoarele și din toate clasele, de sus și de jos, 

bogați și săraci, negri și albi, vor fi aruncați în robia cea mai nedreaptă 

și mai crudă. Cei iubiți ai lui Dumnezeu vor trece prin zile grele, 

legați în lanțuri, închiși după gratiile închisorilor, condamnați la 

moarte, iar alții, în mod vădit, vor fi lăsați să moară de foame, în 

temnițele întunecoase și dezgustătoare. Nici o ureche omenească nu 

este deschisă să audă gemetele lor; nici o mână omenească nu este 

gata să le dea ajutor.” – Tragedia Veacurilor, p. 626. 

 

7. Ce dovezi biblice avem despre decretul de moarte care va fi 

emis în ultimele zile? Cum va birui poporul lui Dumnezeu în timp 

de pericol? Apocalipsa 20:4; Matei 24:9,20; 10:23. 

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a 

dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din 

pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi 

ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră 

semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos 

o mie de ani.  
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Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate 

neamurile pentru Numele Meu.  

Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.  

Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă 

spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până va veni 

Fiul omului.  
 

“Când decretul dat de diferiți conducători ai creștinătății împotriva 

păzitorilor poruncii va retrage ocrotirea conducerii și-i va lăsa la 

dispoziția acelora care le doresc distrugerea, copiii lui Dumnezeu vor 

fugi din orașe și sate, se vor întovărăși în grupe, locuind în cele mai 

pustii și mai singuratice locuri. Mulți își vor găsi scăparea în 

întăriturile munților. Asemenea creștinilor din văile Piemontului, ei 

vor face din înălțimile pământului sanctuarele lor și vor mulțumi lui 

Dumnezeu pentru “întăriturile stâncilor” (Isaia 33, 16).” – Tragedia 

Veacurilor, p. 626. 

“În timpul nopții mi-a fost prezentată o scenă deosebit de 

impresionantă. Se părea a fi o mare confuzie și un conflict de arme. 

Un sol al Domnului a stat înaintea mea și mi-a zis: ‚Cheamă-i pe ai 

tăi. Te voi conduce, urmează-mă.’ El m-a condus pe o cărare 

întunecoasă, printr-o pădure, apoi printre crestele munților și mi-a 

zis: ‚Aici ești în siguranță.’ Erau și alții care au fost conduși la acest 

adăpost. Solul ceresc a spus: ‚Timpul încercării a sosit ca un hoț în 

noapte așa cum va avertizat Domnul că va veni.’” –Maranatha, 270. 

 

Studiu suplimentar: Un tip al lui Hristos 

“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. El știa că, atunci când 

Hristos avea să vină, aveau să fie săvârșite minuni puternice ca o 

dovadă pentru lume că Dumnezeu L-a trimis. Satana se temea că-și 

pierde puterea. Prin imitarea înșelătoare a lucrării lui Dumnezeu prin 

Moise, el spera nu numai să împiedice eliberarea lui Israel, ci să și 

exercite o influență care, în decursul veacurilor viitoare, să 

nimicească credința în minunile lui Hristos. Satana caută fără încetare 

să contrafacă lucrarea lui Hristos și să stabilească propria sa putere și 

propriile sale pretenții. El îi determină pe oameni să pună la îndoială 

minunile lui Hristos, înfățișându-le ca fiind rezultatul iscusinței și 
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puterii omenești. El distruge astfel în mintea multora credința în 

Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, și-i face să respingă milostivele 

îmbieri ale harului prin planul de mântuire…. 

“La curtea lui faraon, Moise a primit cea mai înaltă educație civilă 

și militară. Monarhul luase hotărârea de a face din nepotul adoptiv 

urmașul său la tron, iar tânărul era educat pentru această poziție 

înaltă. “Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor, și era puternic 

în cuvinte și în fapte”. (Faptele Apostolilor 7, 22.) Iscusința lui de 

conducător militar i-a câștigat favoarea oștirii Egiptului și, în general, 

era privit ca un om cu un caracter cu totul deosebit. Satana fusese 

înfrânt în planurile sale. Chiar decretul prin care copiii evrei fuseseră 

dați morții a fost folosit de Dumnezeu pentru pregătirea și educarea 

viitorului conducător al poporului Său.” –Patriarhi și Profeți, pp. 

264, 245. 

 

* * * 
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8 Sabatul din 22 august 2020 

MARIA ȘI CÂNTAREA CELOR RĂSCUMPĂRAȚI 
 

Maria sau Miriam înseamnă „puternic, robust și rebel.” 

 “Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei 

și am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria!” Mica 6:4. 

“Bogat înzestrată cu darul poeziei și al muzicii, Maria le-a condus 

pe femeile israelite în cântec și joc pe țărmul Mării Roșii. În inima 

poporului și în onoarea primită din partea Cerului, ea urma imediat 

după Moise și Aaron.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 33. 

 

1. Cine era Maria? Ce dar al Duhului a primit ea? Numeri 26:59; 

Exodul 15:20. 

Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s-a 

născut lui Levi în Egipt; ea a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise 

şi pe Maria, sora lor.  

Maria, prorociţa, sora lui Aaron, a luat în mână un timpan şi toate 

femeile au venit după ea cu timpane şi jucând.  
 

“Aaron și Maria au avut o poziție de mare cinste și conducere în 

poporul Israel. Amândoi erau înzestrați cu darul profetic și, prin 

poruncă divină, amândoi au fost asociați cu Moise la eliberarea 

evreilor. „Am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria” (Mica 6:4) 

sunt cuvintele Domnului prin prorocul Mica…. 

“Maria a vegheat asupra lui Moise, când mama lor l-a ascuns în 

păpuriș. Mai târziu, ea a fost alături de Moise și Aaron în eliberarea 

poporului lui Dumnezeu din Egipt. Ea a fost talentată și înzestrată cu 

multe daruri, dar gelozia față de poziția lui Moise a determinat-o să 

facă greșeli serioase.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 32. 

 

2. Cine a purtat numele Maria în Noul Testament? Asemenea ei, 

ce sunt chemați să facă poporul lui Dumnezeu în ultimele zile? 

Luca 1:27; Matei 1:16; 27:56,61; Apocalipsa 10:11. 

la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. 

Numele fecioarei era Maria.  

Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, 

care Se cheamă Hristos.  
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Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, 

şi mama fiilor lui Zebedei.  

Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau acolo şi şedeau în faţa 

mormântului.  

Apoi mi-a zis: „Trebuie să proroceşti din nou cu privire la multe 

noroade, neamuri, limbi şi împăraţi.”  
 

 „Solia îngerului al treilea, marele adevăr de punere la probă 

pentru acest timp, trebuie să fie o materie de studiu în toate instituțiile 

noastre. Este planul lui Dumnezeu ca prin ele să se dea această solie 

specială, de avertizare, iar raze strălucitoare de lumină să strălucească 

în lume. Timpul este scurt. Primejdiile zilelor de pe urmă sunt asupra 

noastră, și noi trebuie să veghem și să ne rugăm, să studiem și să luăm 

aminte la învățăturile ce ne sunt date în cărțile lui Daniel și în 

Apocalipsa.” – 6T, p. 128. 

„Pastorii ar trebui să prezinte cuvântul sigur al profeției ca fiind 

temelia credinței adventiștilor de ziua a șaptea. Profețiile din Daniel 

și Apocalipsa ar trebui să fie studiate cu atenție și, în legătură cu 

acestea, cuvintele: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul 

lumii!’” – Evanghelizare, p. 196. 

 

Poetă și cântăreață 

3. Ce virtuți au fost observate, încă din copilărie, în primul 

născut al lui Iochebed? Cum ar trebui să o imite astăzi copiii lui 

Dumnezeu pe Miriam? Exodul 2:3,4,7,8; Matei 10:18. 

Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaş de papură, pe care l-a 

uns cu lut şi cu smoală, a pus copilul în el şi l-a aşezat între trestii, 

pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca 

să vadă ce are să i se întâmple.  

Atunci, sora copilului a zis fetei lui Faraon: „Să mă duc să-ţi chem 

o doică dintre femeile evreilor ca să-ţi alăpteze copilul?” „Du-te”, 

i-a răspuns fata lui Faraon. Şi fata s-a dus şi a chemat pe mama 

copilului.  

Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea 

împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea 

neamurilor.  
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 „Forța caracterului Mariei s-a manifestat de timpuriu, atunci când 

- copil fiind - a vegheat lângă Nil coșulețul în care era ascuns copilul 

Moise. Stăpânirea de sine și tactul ei au fost folosite de Dumnezeu 

pentru a salva viața eliberatorului poporului Său.” – Fiice ale lui 

Dumnezeu, p. 33. 

 

4. Ce cântare a compus Maria lângă Marea Roșie? Ce alt dar al 

Duhului poseda pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să și-l 

însușească? Exodul 15:21; Efeseni 5:19; Iacov 5:13. 

Maria răspundea copiilor lui Israel: „Cântaţi Domnului, căci Şi-a 

arătat slava: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.”  

Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 

duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.  

Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu 

inimă bună? Să cânte cântări de laudă!  
 

Pericolul murmurării 

5. La ce păcat trist al Mariei s-a referit Moise, care ne servește 

drept avertisment astăzi? Ce a suferit din cauza 

comportamentului ei nepotrivit? Deuteronom 24:9; Numeri 

12:1,2,10. 

Adu-ţi aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău Mariei pe drum, la 

ieşirea voastră din Egipt.  

Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii 

etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. 

Şi au zis: „Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte 

oare şi prin noi?” Şi Domnul a auzit-o.  

Norul s-a depărtat de pe cort. Şi iată că Maria era plină de lepră, 

albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria, şi iată că ea avea lepră.  
 

“Dumnezeu îl alesese pe Moise și așezase Duhul Său asupra lui, 

iar Maria și Aaron, prin murmurările lor, s-au făcut vinovați de 

neloialitate nu numai față de conducătorul care fusese rânduit, ci față 

de Dumnezeu Însuși. Șoptitorii răzvrătiți au fost chemați la cortul 

întâlnirii și puși față în față cu Moise. „Domnul S-a pogorât în stâlpul 

de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria, și ei 

s-au apropiat amândoi.’”   
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“Lăsându-se cuprinsă de spiritul DE NEMULȚUMIRE, Maria a 

găsit motiv de plângere în evenimente pe care Dumnezeu le 

condusese în mod deosebit. Căsătoria lui Moise îi displăcuse. Faptul 

că alesese o femeie dintr-o altă națiune, în loc să-și ia o soție din 

mijlocul evreilor, a fost o ofensă pentru familie și pentru mândria ei 

națională. Sefora era tratată cu un dispreț nu atât de bine ascuns...  

Cu toate că era numită „femeia etiopiană” (Numeri 12:1), soția lui 

Moise era madianită, deci descendentă a lui Avraam. La înfățișare, 

ea se deosebea de evrei, deoarece culoarea pielii ei era ceva mai 

închisă. Cu toate că nu era israelită, Sefora era o adoratoare a 

adevăratului Dumnezeu. Ea avea o fire timidă și retrasă, blândă și 

duioasă, suferind mult la vederea durerii altora…. 

“Norul s-a îndepărtat de la cortul întâlnirii ca semn al dezaprobării 

lui Dumnezeu, iar Maria a fost pedepsită. Ea „era plină de lepră, albă 

ca zăpada”. Aaron a fost cruțat, dar a fost mustrat cu asprime prin 

pedeapsa dată Mariei. Mândria lor a fost acum umilită până la 

pământ. Aaron și-a mărturisit păcatul și s-a rugat ca sora lui să nu fie 

lăsată să piară din cauza plăgii aceleia ucigătoare și respingătoare. Ca 

răspuns la rugăciunea lui Moise, lepra a fost îndepărtată. Totuși 

Maria a trebuit să fie închisă timp de șapte zile afară din tabără. 

Numai după ce a fost scoasă din tabără, simbolul bunăvoinței divine 

s-a așezat din nou deasupra cortului întâlnirii. Din respect pentru 

poziția ei înaltă și din durere pentru lovitura care a căzut asupra ei, 

întreaga tabără a rămas la Hațerot, așteptând întoarcerea ei.” – Fiice 

ale lui Dumnezeu, pp. 17.4, 34, 33. 

 

6. Ce obiect a fost plasat în Chivotul Legământului ca un semn 

împotriva murmurării și răzvrătirii? Ce mustrări și sfaturi ne dă 

Pavel când luăm în considerare acțiunile Mariei? Numeri 17:10; 

1 Corinteni 10:10-12. 

Domnul a zis lui Moise: „Pune toiagul lui Aaron înapoi înaintea 

mărturiei şi să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiţi, ca să pui 

astfel capăt înaintea Mea cârtirilor lor şi să nu moară.”  

Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de 

Nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept 

pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit 

sfârşiturile veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia 

seama să nu cadă.  
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“Mai există oare aceleași rele ce au stat la temelia ruinei lui Core? 

Mândria și ambiția sunt răspândite foarte mult; și, atunci când sunt 

nutrite, deschid ușa invidiei și luptei după întâietate; sufletul se 

înstrăinează atunci de Dumnezeu și, fără să-și dea seama, este atras 

în rândurile lui Satana. Asemenea lui Core și tovarășilor lui, mulți, 

chiar din rândul celor ce-și zic urmași ai Domnului Hristos, gândesc, 

plănuiesc și lucrează cu atâta râvnă la înălțarea de sine, încât, pentru 

a câștiga simpatia și sprijinul poporului, sunt gata să pervertească 

adevărul, să falsifice și să-i prezinte în mod greșit pe slujitorii lui 

Dumnezeu și chiar să le pună în seamă motive josnice și egoiste, 

motive pe care, de fapt, le nutresc în propriile lor inimi. Repetând în 

mod stăruitor neadevăruri și făcând aceasta chiar împotriva 

dovezilor, ajung și ei în cele din urmă să creadă că sunt adevărate. În 

timp ce se străduiesc să nimicească încrederea poporului în oamenii 

rânduiți de Dumnezeu, ei cred în adevăr că s-au angajat într-o lucrare 

bună și că Îi fac chiar un serviciu lui Dumnezeu.” –Patriarhi și 

Profeți, p. 403. 

 

Lăudându-L pe Dumnezeu 

7. Fiind conștienți de marele conflict împotriva fiarei și a 

chipului ei, care va fi comportamentul credincioșilor și a celor 

aleși? Pe cine vor lăuda cei răscumpărați în veacurile nesfârșite? 

Apocalipsa 15:2-4; 19:6,7. 

Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc şi pe marea de 

sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai 

icoanei ei şi ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, 

robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi 

minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! 

Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! Cine nu 

se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu 

eşti Sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 

pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”  

Şi am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca 

bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul 

Dumnezeul nostru cel Atotputernic a început să împărăţească. Să ne 

bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta 

Mielului; soţia Lui s-a pregătit  
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„Crucea lui Hristos va fi știința și cântecul mântuiților în toată 

veșnicia. În Hristos cel slăvit Îl vor vedea pe Hristos cel răstignit... 

Pe măsură ce mulțimile celor mântuiți privesc la Mântuitorul lor și 

admiră slava veșnică a Tatălui strălucind pe chipul Său; pe măsură ce 

privesc la tronul Său, care este din veșnicie în veșnicie, și știu că 

împărăția Lui nu va avea sfârșit, ei izbucnesc cu bucurie în cântec: 

“Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat și ne-a răscumpărat 

pentru Dumnezeu prin sângele Său prețios!” –Reflecting Christ, p. 

374. 

 

Studiu suplimentar 

„Trebuie să ne apropiem de crucea lui Hristos. Pocăința la poalele 

crucii este prima lecție de pace pe care trebuie să o învățăm. 

Dragostea lui Isus, cine o poate înțelege? Infinit mai tandră și mai 

jertfitoare de sine decât dragostea unei mame! Dacă vrem să 

cunoaștem valoarea unui suflet uman, trebuie să privim cu credință 

vie la cruce și astfel să începem studiul care va fi știința și cântarea 

celor răscumpărați de-a lungul întregii veșnicii. Valoarea timpului și 

a talentelor noastre poate fi estimată numai prin măreția 

răscumpărării plătite pentru răscumpărarea noastră.” –Reflecting 

Christ, p. 100. 

 

* * * 
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Vă Rugăm Citiți Raportul Misionar din Jamaica  

de la pagina 60. 
 

9 Sabatul din 29 august 2020 

SEFORA ȘI LEGĂMÂNTUL DE SÂNGE 
 

Sefora înseamnă „pasăre mică.” 

“Și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: „Soț de sânge!” din pricina 

tăierii împrejur.” Exodul 4:26. 

“Cu toate că nu era israelită, Sefora era o adoratoare a adevăratului 

Dumnezeu. Ea avea o fire timidă și retrasă, blândă și duioasă, 

suferind mult la vederea durerii altora; pentru acest motiv, când era 

în drum spre Egipt, Moise a consimțit ca ea să se întoarcă în Madian. 

El dorea s-o cruțe de durerea de a fi martoră la judecățile ce aveau să 

cadă asupra egiptenilor.” –Patriarhi și Profeți, p. 383. 

 

1. Cine era Sefora și unde locuia? De ce au discriminat-o 

israeliții? Exodul 2:16,21; Numeri 12:1; Cântarea Cântărilor 

1:5,6. 

Preotul din Madian avea şapte fete. Ele au venit să scoată apă şi au 

umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor.  

Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela, care i-a dat de nevastă 

pe fiică-sa Sefora.  

Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii 

etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană.  

Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt 

corturile Chedarului şi cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitaţi 

că sunt aşa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-

au mâniat pe mine şi m-au pus păzitoare la vii. Dar via frumuseţii 

mele n-am păzit-o.  
 

“Cu toate că era numită „femeia etiopiană” (Numeri 12:1), soția 

lui Moise era madianită, deci descendentă a lui Avraam.” – Fiice ale 

lui Dumnezeu, p. 34. 

“Când Sefora a revenit la soțul ei, în pustie, a văzut că poverile îi 

istoveau puterile și i-a făcut cunoscut lui Ietro temerile ei, iar acesta 

a sugerat măsuri pentru ușurarea muncii lui. Aici era principalul 
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motiv al antipatiei Mariei față de Sefora. Suferind nespus din cauza 

închipuitei neglijări arătate față de ea și Aaron, Maria o socotea pe 

soția lui Moise ca fiind cauza, trăgând concluzia că influența acesteia 

îl împiedicase pe Moise să se consfătuiască cu ei ca mai înainte. Dacă 

ar fi stat cu hotărâre pentru adevăr, Aaron ar fi putut împiedica răul; 

dar în loc să-i arate Mariei păcătoșenia purtării ei, a simpatizat cu ea, 

a ascultat la plângerile ei, ajungând astfel să-i împărtășească gelozia.” 

–Patriarhi și Profeți, p. 384. 

 

Lucrători pentru Dumnezeu 

2. Care era semnificația literală și spirituală ale numelor celor 

doi fii ai Seforei? Ce importanță deosebită are astăzi numele 

întâiului născut pentru poporul lui Dumnezeu? Exodul 2:22; 

1 Petru 2:11. 

Ea a născut un fiu, căruia el i-a pus numele Gherşom (Sunt străin 

aici); „căci”, a zis el, „locuiesc ca străin într-o ţară străină”.  

Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi 

de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul.  
 

 „Suntem pelerini și călători pe acest pământ, căutând o țară mai 

bună, una cerească. Când Domnul ne spune să ne mișcăm, trebuie să 

ne supunem, oricât de incomodă și inconsecventă ne-ar părea o astfel 

de poruncă.” –The Publishing Ministry, p. 182. 

 “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 

a adevărului pentru zilele acestea. Lăsați ca influența voastră să 

impresioneze sufletele cu sfințenia cerințelor lui Dumnezeu.” 6T 452. 

 

3. Cine erau nepoții și descendenții Seforei și ce responsabilități 

aveau ei în Israel? În mod similar, ce responsabilități vor fi 

încredințate celor răscumpărați când Hristos se va întoarce în 

slavă? 1 Cronici 23:14-17; 26:24-27; Apocalipsa 20:6. 

Dar fiii lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost număraţi în seminţia 

lui Levi. Fiii lui Moise: Gherşom şi Eliezer. Fiul lui Gherşom: 
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Şebuel, căpetenia. Şi fiii lui Eliezer au fost: Rehabia, căpetenia; 

Eliezer n-a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulţi la 

număr.  

era Şebuel, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii. 

Dintre fraţii lui, ieşiţi din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui 

fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al 

cărui fiu a fost Şelomit, erau Şelomit şi fraţii săi, care păzeau toate 

vistieriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, 

capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi sute şi căpeteniile 

oştirii – le închinaseră din prada luată la război pentru întreţinerea 

Casei Domnului.  

Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a 

doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai 

lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.  
 

“La data aceasta, cei neprihăniți domnesc ca regi și preoți pentru 

Dumnezeu. Ioan spune în Apocalipsa: “Și am văzut niște scaune de 

domnie; și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata; ei vor fi preoți 

ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos, și vor împărăți cu El o mie de ani” 

(Apocalipsa 20, 4-6). Acum este timpul când, așa cum a profetizat 

apostolul Pavel, “sfinții vor judeca lumea” (1 Corinteni 6:2). 

Împreună cu Hristos ei îi judecă pe cei nelegiuiți, comparând faptele 

lor cu Biblia, cartea statutară, hotărând fiecare caz după faptele făcute 

în trup. Apoi, partea pe care cei nelegiuiți trebuie să o suporte este 

măsurată după faptele lor; și este scrisă în dreptul numelui lor în 

cartea morții.  

“Satana și îngerii lui sunt judecați de Hristos și de poporul său. 

Pavel spune: “Nu știți că noi vom judeca pe îngeri?” (1 Corinteni 

6:3). Iar Iuda declară că “El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, 

puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat 

vrednicia, ci și-au părăsit locuința” (Iuda 6).” – Tragedia Veacurilor, 

pp. 660, 661. 

 

Tăierea împrejur și simbolismul acesteia 

4. De ce și-a însoțit Sefora soțul în Egipt? Exodul 4:20 

Moise şi-a luat nevasta şi copiii, i-a pus călare pe măgari şi s-a întors 

în ţara Egiptului. Şi-a luat în mână toiagul lui Dumnezeu.  
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“Cu toate că era numită “femeia etiopiană” (Numeri 12:1), soția 

lui Moise era madianită și deci descendentă a lui Avraam. La 

înfățișare, ea se deosebea de evrei, deoarece culoarea pielii ei era ceva 

mai închisă. Cu toate că nu era israelită, Sefora era o adoratoare a 

adevăratului Dumnezeu” –Patriarhi și Profeți, p. 383. 

 

5. Cum a salvat Sefora viața soțului ei? Unde este implicat în 

Noul Testament actul nobil al Seforei? Exod 4:24-26; Evrei 11:34. 

În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-

a întâlnit Domnul şi a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră 

ascuţită, a tăiat prepuţul fiului său şi l-a aruncat la picioarele lui 

Moise, zicând: „Tu eşti un soţ de sânge pentru mine.” Şi Domnul l-a 

lăsat. Atunci a zis ea: „Soţ de sânge!” din pricina tăierii împrejur.  

au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat 

de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.  
 

“Pe când se afla pe drum, din Madian spre Egipt, Moise a primit 

o surprinzătoare și teribilă avertizare cu privire la o situație neplăcută 

Domnului. Un înger i s-a înfățișat într-un mod amenințător, ca și când 

ar fi vrut să-l nimicească de îndată. Nu i s-a dat nici o lămurire; dar 

Moise și-a adus aminte că nesocotise una dintre poruncile Domnului. 

Cedând insistențelor soției sale, el neglijase să supună ceremonialului 

circumciziunii pe fiul lor mai mic. El nu îndeplinise condiția pe 

temeiul căreia copilul său putea fi îndreptățit să aibă parte de 

binecuvântările legământului lui Dumnezeu cu Israel; iar o astfel de 

neglijență din partea unui conducător ales n-ar fi făcut altceva decât 

să slăbească puterea preceptelor dumnezeiești asupra poporului. 

Sefora, temându-se ca soțul ei să nu fie omorât, a îndeplinit ea însăși 

acest ceremonial, după care îngerul i-a îngăduit lui Moise să-și 

continue călătoria. În misiunea sa pe lângă faraon, Moise avea să se 

afle într-o situație foarte primejdioasă; viața sa putea fi cruțată numai 

datorită protecției îngerilor sfinți. Dar, atâta vreme cât trăia într-o 

vădită neglijare a unei datorii cunoscute, el nu avea să fie în siguranță, 

căci nu putea fi ocrotit de îngerii lui Dumnezeu. În timpul strâmtorării 

ce va fi chiar înainte de venirea lui Isus Hristos, cei neprihăniți vor fi 

apărați prin lucrarea îngerilor cerești; dar nu va fi nici o siguranță 

pentru cei ce calcă Legea lui Dumnezeu. Atunci, îngerii nu îi vor 
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putea ocroti pe aceia care nesocotesc vreuna din poruncile divine.” –

Patriarhi și Profeți, p. 255. 

 

6. Ce simbolizează tăierea împrejur în epoca creștină? Care este 

aplicarea tăierii împrejur în Noul Testament? Romani 2:29; 

Coloseni 2:11,12. 

Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru, şi tăiere împrejur este 

aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda 

nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.  

În El aţi fost tăiaţi împrejur nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, 

ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor 

firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El prin botez şi 

înviaţi în El şi împreună cu El prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, 

care L-a înviat din morţi.  
 

“Ea trebuia să fie păzită de către patriarh și de către urmașii săi, ca 

un semn că erau devotați slujirii lui Dumnezeu și, în acest fel, 

despărțiți de idolatri, cum și al faptului că Dumnezeu i-a primit ca o 

comoară deosebită a Sa. Prin ritualul acesta, pe de o parte, ei erau 

legați să îndeplinească condițiile legământului făcut cu Avraam. Ei 

nu trebuia să încheie legături de căsătorie cu păgânii; căci, făcând 

astfel, ei urmau să piardă respectul față de Dumnezeu și față de Legea 

Sa cea sfântă. De asemenea, ei aveau să fie ispitiți să se dedea la 

practicile păcătoase ale celorlalte națiuni și atrași la idolatrie.” –

Patriarhi și Profeți, p. 138. 

“Viața trecută, păcătoasă este moartă; de acum urmează o nouă 

viață împreună cu Hristos ca urmare a  legământului botezului.” – Fii 

și Fiice ale lui Dumnezeu, p. 300. 

 

Prepelițele, lepra și Evanghelia 

7. Ce ritual ilustrează numele Seforei? Ce a spus Isus în 

evanghelii despre acest ritual sacru și ce reprezintă păsările mici? 

Leviticul 14:2-7; Matei 8:3,4. 

„Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curăţirii lui. Să-

l aducă înaintea preotului. Preotul să iasă afară din tabără şi să 

cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, 

preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curăţit, două 

păsări vii şi curate, lemn de cedru, cârmâz şi isop. Preotul să 
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poruncească să se înjunghie una din aceste păsări într-un vas de 

pământ, în apă curgătoare. Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, 

cârmâzul şi isopul şi să le înmoaie, împreună cu pasărea cea vie, în 

sângele păsării înjunghiate în apa curgătoare. Să stropească de 

şapte ori pe cel ce trebuie curăţit de lepră. Apoi să-l declare curat şi 

să dea drumul păsării celei vii pe câmp.  

Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii curăţit!” 

Îndată a fost curăţită lepra lui. Apoi, Isus i-a zis: „Vezi să nu spui la 

nimeni, ci du-te de te arată preotului şi adu darul pe care l-a rânduit 

Moise, ca mărturie pentru ei.”  
 

“De îndată, o schimbare se petrece cu leprosul. Sângele lui devine 

sănătos, nervii i se sensibilizează, mușchii i se întăresc. Crusta albă, 

solzoasă, nefirească, specifică leprei, dispare; iar carnea lui devine 

asemenea cărnii unui copilaș.” – Divina Vindecare, p. 69. 

“ Dacă preoții ar fi cunoscut faptele legate de vindecarea 

leprosului, ura lor față de Hristos putea să-i ducă la o hotărâre 

necinstită. Isus dorea ca omul să se înfățișeze la templu înainte ca 

vreo veste despre această minune să ajungă la ei. În felul acesta se 

putea obține o hotărâre nepărtinitoare și leprosului vindecat să i se 

îngăduie întâlnirea cu familia și cu prietenii lui.” – Hristos Lumina 

Lumii, p. 264. 

 

Studiu suplimentar 

 “Dacă omul ar fi păzit Legea lui Dumnezeu, așa cum i-a fost dată 

lui Adam după căderea sa, păstrată apoi de Noe și păzită de Avraam, 

n-ar mai fi fost nevoie de rânduiala circumciziunii. și dacă urmașii 

lui Avraam ar fi păstrat legământul al cărui semn era circumciziunea, 

n-ar fi fost niciodată duși în idolatrie și n-ar fi fost nevoie pentru ei 

să îndure o viață de robie în Egipt; ar fi păstrat Legea lui Dumnezeu 

în minte și n-ar fi fost nevoie ca ea să fie vestită pe Sinai sau săpată 

pe tablele de piatră. Iar dacă poporul ar fi trăit principiile Celor Zece 

Porunci, n-ar mai fi fost nevoie de un plus de îndrumări date lui 

Moise.” –Patriarhi și Profeți, p. 364. 
 

Vă rugăm să citiți Raportul Misionar din Jamaica  

de la pagina următoare. 

* * *  
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RAPORTUL MISIONAR DIN JAMAICA 
A se citi în Sabatul din 29 august 2020. 

Colecta Specială a Școlii de Sabat  

va fi adunată în Sabatul din 5 septembrie 2020. 

 

„Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui până la 

marginile pământului, voi cari mergeți pe mare și cei ce locuiți în ea, 

ostroave și locuitorii lor! Pustia și cetățile ei să înalțe glasul! Satele 

locuite de Chedar să-și înalțe glasul! Locuitorii stâncilor să sară de 

veselie: să strige de bucurie din vârful munților! Să dea slavă 

Domnului și să vestească laudele Lui în ostroave!” Isaia 42:10-12.  

 

Jamaica este o țară bine cunoscută pentru climatul tropical și 

peisajele sale. Milioane de vizitatori invadează această insulă în 

fiecare an să se bucure de soare, plaje cu nisip alb și divertisment din 

abundență. O insulă frumoasă plină de copaci și apă, face parte din 

Antilele Mari, aproximativ 234 kilometri lungime și până la 80 

kilometri lățime. Situată în Marea Caraibelor, este la 145 km sud de 

Cuba și 191 km vest de insula Hispaniola. 

Are 2.970.340 de locuitori. Conform recensământului din 2011, 

populația este 92.1% negri, 6.1% mixt, 0.8% Est Indieni, 0.4% altele 

și 0.7% nespecificate. Principalele limbi sunt engleza și engleza 

Patois. Există un număr de grupuri religioase în țară: protestanți, 

64,8%; romano-catolici, 2,2%; Martorii lui Iehova, 1,9%; 

Rastafarian, 1,1%; altele, 6,5%; nici unul, 21,3% și nespecificat, 

2,3%. Există peste 100 de denominațiuni, iar țara are cele mai multe 

biserici pe km pătrat din întreaga lume. Organizația principală este 

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.  

Mesajul celui de-al treilea înger a intrat în Jamaica în anii 1890, 

iar Societatea Misionară Internațională și-a început activitatea aici în 

anii 1980 cu ajutorul Câmpului Canadian, în special al fratelui Timo 

Martin. Există paisprezece județe, iar SMI este reprezentată în patru 

dintre ele cu 53 de membrii. 

În partea de vest a insulei, în special în orașul Montego Bay, există 

o mare nevoie ca un memorial să stea ca martor al adevărului. “Când 

se trezește un interes într-o localitate sau într-un oraș, interesul acela 
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ar trebui să fie continuat. Locul ar trebui să fie pe deplin lucrat până 

când un modest locaș de închinare va sta acolo ca un semn, ca un 

monument de aducere-aminte a Sabatului lui Dumnezeu, o lumină în 

mijlocul întunericului moral. Aceste monumente de aducere aminte 

urmează să stea ca mărturie pentru adevăr. În îndurarea Lui, 

Dumnezeu a prevăzut ca solii Evangheliei să meargă în toate țările, 

la toate limbile și popoarele, până când stindardul adevărului va fi 

înfipt în toate părțile locuite ale lumii. 

„Ori de câte ori se formează o grupă de credincioși, ar trebui să se 

construiască o casă de rugăciune. Lucrătorii să nu părăsească 

localitatea până ce nu au făcut lucrul acesta. 

„În multe locuri, unde solia a fost predicată și sufletele au primit-o, 

credincioșii sunt strâmtorați și nu pot contribui decât cu foarte puțin 

în vederea procurării mijloacelor care ar da putere lucrării. Adesea, 

lucrul acesta face foarte grea extinderea lucrării. Când diferite 

persoane încep să se intereseze de adevăr, li se spune de către 

deservenții altor biserici, și cuvintele acestea sunt repetate de 

membrii bisericii, că: “Oamenii aceștia nu au biserică, și voi nu aveți 

locaș de închinare. Sunteți o grupă mică, săraci și neînvățați. După 

puțină vreme, predicatorii vor pleca, și atunci interesul se va stinge. 

Atunci veți părăsi toate ideile acestea noi pe care le-ați primit.” – 6T, 

p. 100. 

Credincioșii din Montego Bay au susținut serviciile de închinare 

într-un centru comunitar timp de mai mulți ani. Cu toate acestea, 

noaptea nu este posibil să se țină întruniri acolo, deoarece nu există 

electricitate, deci biserica se întâlnește numai în Sabat. Lucrarea 

Evangheliei este împiedicată de neputința de a desfășura alte 

activități, cum ar fi întâlniri de rugăciune, vizite misionare, seminarii 

și programe de tineret. Ca urmare, mulți vizitatori și tineri au decis să 

se închine în altă parte. 

A fost foarte greu a cumpăra vreun teren sau o clădire, deoarece 

costul pentru cele mai multe parcele este de peste 6 milioane de 

Dolari Jamaicani (43,742 US$), iar cele cu clădiri sunt chiar mai 

scumpe, costând 15 milioane de Dolari Jamaicani (109,354 US$) sau 

mai mult.  
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Dragi frați și surori din întreaga lume, credincioșii din Jamaica fac 

apel la tine pentru ajutor. Avem nevoie ca darurile voastre generoase 

să fie date Sabatul viitor pentru a sprijini lucrarea și a evangheliza 

această națiune insulară pentru Domnul, în timp ce ne amintim 

promisiunea Lui: ‘Este mai ferice să dai decât să primești.’” Fapte 

20:35. 

Așteptăm cu nerăbdare sprijinul dumneavoastră. Fie ca 

Dumnezeul nostru iubitor să-ți răsplătească însutit eforturile 

generoase. 

 

–Prezbiterul George Gowie,  

președintele Câmpului Jamaica  
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COLECTA SPECIALĂ A ȘCOLII DE SABAT  

 este pentru Jamaica. 

Darul tău generos va avea un impact  

asupra vieților sufletelor prețioase! 

 

10 Sabatul din 5 septembrie 2020 

FIICELE LUI ȚELOFHAD ȘI  

MOȘTENIREA VEȘNICĂ 
 

Cuvântul rădăcină al Țelofhad înseamnă „unit.” 

“Țelofhad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iată numele 

fetelor lui Țelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța.” Numeri 

26:33. 

„În planul lui Dumnezeu pentru Israel, fiecare familie avea o 

locuință în țară, cu pământ arabil suficient. În felul acesta, erau 

asigurate atât mijloacele, cât și stimulentul pentru o viață folositoare, 

caracterizată de sârguință și independență materială. Și nici cel mai 

inventiv om nu a reușit vreodată să aducă un plan mai bun. 

Îndepărtării lumii de la acest plan se datorează, într-o mare măsură, 

sărăcia și nenorocirea care există astăzi.” –  Divina Vindecare, p. 183. 

 

1. Care a fost unul dintre orașele regale din Israel? În onoarea 

cui a fost numit acest loc frumos? 1 Împărați 15:33; Cântarea 

Solomon 6:4; Numeri 27:1. 

În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească 

peste tot Israelul, la Tirţa, Baeşa, fiul lui Ahia. A domnit douăzeci şi 

patru de ani.  

Frumoasă eşti, iubito, ca Tirţa, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită 

ca nişte oşti sub steagurile lor.  

Fetele lui Ţelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul 

lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, şi ale căror nume 

erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa, 
 

Apelând la Dumnezeu 

2. Ce cerere au adus fiicele lui Țelofhad lui Moise și marelui 

preot Eleazar? La cine nu trebuie să mergem când există o 

problemă ecleziastică de rezolvat? Numeri 27:2-4; 1Corint 6:1,2,6 
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s-au apropiat şi s-au înfăţişat înaintea lui Moise, înaintea preotului 

Eleazar, înaintea mai-marilor şi înaintea întregii adunări, la uşa 

cortului întâlnirii. Ele au zis: „Tatăl nostru a murit în pustie; el nu 

era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în 

mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru păcatul lui şi n-a avut fii. 

Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, 

pentru că n-a avut fii? Dă-ne şi nouă deci o moştenire între fraţii 

tatălui nostru.” 

Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, 

îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi? Nu 

ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, 

sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? 

Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, şi încă înaintea 

necredincioşilor! 
 

 „Acei membri ai bisericii care apelează la tribunalele lumii arată 

că au ales lumea drept judecător al lor, iar numele lor sunt scrise în 

cer alături de numele celor necredincioși. Cât de dornică este lumea 

să prindă declarațiile celor care trădează adevărurile sfinte!… 

„Sfinții vor judeca lumea. Prin urmare, trebuie oare ca ei să 

depindă de lume și de avocații lumii pentru clarificarea problemelor 

lor? Dumnezeu nu vrea ca ei să-și ducă necazurile la supușii 

vrăjmașului, pentru ca aceștia să ia o hotărâre. Să avem încredere unii 

în alții.” – Solii Alese, vol. 3, pp. 302, 303. 

 

3. Cine a hotărât cu privire la fiicele lui Țelofhad și ce a spus? De 

asemenea, cine va avea o moștenire veșnică pe pământul cel nou 

și printre cei 144.000? Numeri 27:5-8; Galateni 3:28; Apocalipsa 

21:7. 

Moise a adus pricina lor înaintea Domnului. Şi Domnul a zis lui 

Moise: „Fetele lui Ţelofhad au dreptate. Să le dai de moştenire o 

moşie între fraţii tatălui lor şi să treci asupra lor moştenirea tatălui 

lor. Iar copiilor lui Israel să le vorbeşti şi să le spui: Când un om va 

muri fără să lase fii, să treceţi moştenirea lui asupra fetei lui. 

Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; 

nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi 

sunteţi una în Hristos Isus. 
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Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui şi 

el va fi fiul Meu. 
 

 „Acestea sunt condițiile pe baza cărora sufletele vor fi alese 

pentru viața veșnică. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu va 

constitui dovada că ai dreptul la o moștenire împreună cu sfinții în 

lumină. Dumnezeu cere desăvârșirea caracterului; și oricine dorește 

aceasta, prin harul lui Hristos, trebuie să atingă standardul cerinței 

Sale și va avea intrare liberă în împărăția slavei. Toți cei care vor să 

atingă acest standard în ceea ce privește caracterul va trebui să-și 

folosească mijloacele pe care le au de la Dumnezeu pentru acest scop. 

Dacă vreți să moșteniți odihna care rămâne pentru copiii lui 

Dumnezeu, trebuie să deveniți împreună lucrători cu Dumnezeu. 

Trebuie să duceți jugul lui Hristos — să purtați povara Lui, crucea 

Lui. Trebuie să fiți perseverenți pentru “a vă întări chemarea și 

alegerea voastră”. Cercetați Scripturile și veți vedea că nici un fiu sau 

fiică a lui Adam nu este mântuit dacă nu ascultă de Legea lui 

Dumnezeu. Lumea nu ține cont de Legea lui Dumnezeu; însă creștinii 

sunt chemați să se sfințească prin ascultarea de adevăr. Dacă vor să 

poarte cununa, ei trebuie să ducă crucea.” – Principiile Fundamentale 

ale Educației Creștine, p. 125. 

 

4. Cu toate acestea, cine nu a fost de acord cu moștenirea 

acordată fiicelor lui Țelofhad? Care a fost motivul? Numer 36:1-3 

Căpeteniile familiei lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, 

dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat şi au vorbit înaintea lui 

Moise şi înaintea mai-marilor peste casele părinteşti ale copiilor lui 

Israel. Ei au zis: „Domnule, ţie ţi-a poruncit Domnul să dai copiilor 

lui Israel ţara ca moştenire prin sorţi. Tu, domnule, ai primit, de 

asemenea, poruncă de la Domnul ca moştenirea fratelui nostru 

Ţelofhad s-o dai fetelor lui. Dar, dacă ele se mărită după unul din fiii 

altei seminţii a copiilor lui Israel, moştenirea lor va fi ştearsă din 

moştenirea părinţilor noştri şi adăugată la a seminţiei din care vor 

face parte şi, astfel, moştenirea care ne-a căzut nouă la sorţi se va 

micşora.  

 

„Întregul teritoriu - atât partea cucerită, cât și cea necucerită - 

trebuia să fie împărțit între seminții. Rămânea ca o datorie a fiecărei 
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seminții să-și supună deplin propria moștenire. Dacă poporul se 

dovedea credincios față de Dumnezeu, El avea să îi izgonească pe 

vrăjmași de la ei. El le făgăduise să le dea o stăpânire și mai întinsă 

dacă rămâneau credincioși legământului Său.  

„Împărțirea pământului le-a fost încredințată lui Iosua și lui 

Eleazar, marele preot, împreună cu căpeteniile semințiilor, cu care 

prilej a fost hotărât prin tragere la sorți locul fiecărei seminții. Moise 

însuși statornicise hotarele Canaanului, așa cum trebuia împărțit între 

seminții, după cucerirea lui, și a ales câte o căpetenie din fiecare 

seminție care să ia parte la împărțire. Întrucât seminția lui Levi fusese 

consacrată slujbei în sanctuar, ea a fost scoasă de la împărțirea prin 

tragere la sorți; dar i-au fost date ca moștenire patruzeci și opt de 

cetăți în felurite părți ale țării.” –Patriarhi și Profeți, p. 511. 

„Nabot își prețuia mult via, pentru că fusese a părinților lui, și a 

refuzat să i-o dea, “Să mă ferească Domnul”, a răspuns el, “să-ți dau 

moștenirea părinților mei!” După legea levitică, nici o bucată de 

pământ nu putea fi înstrăinată pentru totdeauna prin vânzare sau prin 

schimb; toți copiii lui Israel trebuia să păstreze moștenirea seminției 

părinților lor. (Numeri 36:7).” – Profeți și Regi, p. 205. 

 

5. În ce perioadă specifică au protestat cei care erau împotriva 

fiicelor lui Zelofhad de a primi o moștenire? Când va avea loc 

anul de veselie spiritual final? Numeri 36:4; Daniel 7:27. 

Şi când va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moştenirea 

lor va rămâne adăugată la a seminţiei din care vor face parte şi va fi 

ştearsă astfel din moştenirea seminţiei părinţilor noştri.”  

Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt 

pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. 

Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji 

și-L vor asculta!’  
 

 „Și chiar dacă cineva putea dispune o vreme de proprietatea sa, 

nu putea vinde pentru totdeauna moștenirea copiilor săi. Când putea 

să-și răscumpere pământul, el avea libertatea s-o facă în orice 

moment. Datoriile erau iertate din șapte în șapte ani, iar în al 

cincizecilea an, anul jubileu, toate proprietățile funciare (agricole) se 

întorceau la proprietarul originar.  
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„Astfel, fiecare familie își avea proprietatea asigurată și exista un 

sistem de protecție atât împotriva extremei bogăției, cât și împotriva 

extremei sărăcii.” – Divina Vindecare, pp. 184, 185. 

„Dar ceea ce caracteriza în mod deosebit anul jubiliar era 

înapoierea tuturor pământurilor către vechii lor stăpâni. Pe temeiul 

unei porunci speciale a lui Dumnezeu, pământul fusese împărțit prin 

sorți. După împărțeala aceasta, nimeni nu era liber să-și vândă averea. 

Și nici nu trebuia să-și vândă pământul, în afara cazului când sărăcia 

îl obliga s-o facă; și, dacă el sau oricare dintre rudele lui dorea cândva 

să-l răscumpere, cumpărătorul nu trebuia să ezite să i-l vândă, iar 

dacă nu era răscumpărat, venea iarăși în stăpânirea primului lui 

proprietar în anul jubiliar…. 

„Rânduielile puse de Dumnezeu aveau ca scop să sprijine 

egalitatea socială. Instituția anului sabatic, și îndeosebi a anului 

jubiliar puneau din nou în rânduială, în cea mai mare măsură, ceea ce 

se întâmplase rău între timp în viața socială și politică a națiunii.” –

Patriarhi și Profeți, pp. 533, 534. 

 

6. Ce soluție și poruncă a dat Cel Prea Înalt pentru ca fiicele lui 

Țelofhad să-și poată păstra drepturile de moștenire? În același 

mod, cu cine ar trebui să se căsătorească femeile singure și 

văduve pentru a nu-și pierde moștenirea cerească? Numeri 

36:5-8; 1 Corinteni 7:39. 

Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului şi a zis: 

„Seminţia fiilor lui Iosif are dreptate. Iată ce porunceşte Domnul cu 

privire la fetele lui Ţelofhad: să se mărite după cine vor vrea, numai 

să se mărite într-o familie din seminţia părinţilor lor. Nicio moştenire 

a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminţie la alta, ci fiecare 

din copiii lui Israel să se ţină lipit de moştenirea seminţiei părinţilor 

lui. Şi orice fată care are o moştenire în seminţiile copiilor lui Israel 

să se mărite după cineva dintr-o familie din seminţia tatălui ei, 

pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-şi aibă moştenirea părinţilor 

săi.  

O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; 

dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; 

numai în Domnul.  
 



68 

 „Apostolul Pavel declară că este imposibil pentru copiii lui 

Dumnezeu să se unească cu cei lumești. „Nu vă înjugați la un jug 

nepotrivit cu cei necredincioși.” Aceasta nu se referă numai la 

căsătorie; ci orice legătură intimă de încredere și întovărășire cu aceia 

care nu iubesc pe Dumnezeu sau adevărul Lui este o cursă.” –5T, 13. 

„Unul dintre cele mai mari pericole care pândește poporul lui 

Dumnezeu de astăzi este cel al asocierii cu cei necredincioși, în mod 

special în unirea căsătoriei cu cei necredincioși. Pentru mulți 

dragostea față de omenesc eclipsează dragostea față de divin. Ei fac 

primul pas înapoi aventurându-se în neascultare de porunca expresă 

a Domnului, iar rezultatul este prea adesea completa apostazie. 

Întotdeauna s-a dovedit periculos pentru om să își impună propria 

voință în contradicție cu cerințele lui Dumnezeu. Totuși este o lecție 

grea pe care oamenii trebuie să o învețe că Dumnezeu vorbește serios 

când vorbește. Ca regulă, acei care își aleg prieteni și parteneri 

persoane care resping pe Hristos și calcă în picioare Legea lui 

Dumnezeu, sfârșesc în a avea aceeași minte și spirit.” – Fii și Fiice 

ale lui Dumnezeu, p. 165. 

 

Moștenirea veșnică, cerească 

7. Cu cine s-au căsătorit fetele lui Țelofhad, păstrând astfel 

moștenirea lor în Israel? De asemenea, cu cine a devenit rudă 

Isus pentru a nu-și pierde moștenirea pe noul pământ? Numeri 

36:10-12; Evrei 2:11,14. 

Fetele lui Ţelofhad au făcut întocmai după porunca pe care o dăduse 

lui Moise Domnul. Mahla, Tirţa, Hogla, Milca şi Noa, fetele lui 

Ţelofhad, s-au măritat după fiii unchilor lor; s-au măritat în familiile 

fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, şi moştenirea lor a rămas în seminţia 

familiei tatălui lor.  

Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, 

Lui nu-I este ruşine să-i numească fraţi,  

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi 

El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să 

nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,  
 

 „Mântuitorul nostru declară că a adus din ceruri viața veșnică ca 

un dar. El trebuia să fie înălțat pe crucea de pe Calvar pentru a-i atrage 

la El pe toți oamenii. Cum vom trata deci moștenirea cumpărată de 
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Hristos? Bunătate, apreciere, tandrețe, împreună simțire și dragoste 

trebuie descoperită acestora. Apoi vom putea lucra la ajutarea și 

binecuvântarea celorlalți.” – Fii și Fiice ale lui Dumnezeu, p. 229. 

 

Studiu suplimentar: anul de veselie 

„Moartea lui Hristos se arăta în fiecare jertfă. Neprihănirea Lui se 

înălța la cer o dată cu norul frumos mirositor. Numele Lui era rostit 

prin trâmbița jubiliară. Slava Lui locuia în taina înfricoșată a Sfintei 

Sfintelor.” – Hristos Lumina Lumii, p. 211. 

“Apoi a început jubileul, când țara trebuia să se odihnească. L-am 

văzut pe sclavul evlavios ridicându-se în biruință și triumf, și 

scuturându-și lanțurile ce-l legaseră, în timp ce stăpânul lui rău era 

confuz, neștiind ce să facă, întrucât cei răi nu puteau înțelege 

cuvintele rostite de glasul lui Dumnezeu.” – Istoria Mântuirii, 410. 

 

 

Colecta Specială a Școlii de Sabat este pentru Jamaica. 

 

* * * 
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11 Sabatul din 12 septembrie 2020 

RAHAV ȘI CĂDEREA  

IERIHONULUI ȘI A BABILONULUI 
 

Rahav înseamnă „spațios, extins și zadarnic.” 

“Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, 

pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință.” Evrei 11:31. 

 

„La o oarecare depărtare dincolo de fluviu [Iordan], în dreptul 

locului unde era tabăra israeliților, se afla cetatea cea mare și puternic 

întărită a Ierihonului. De fapt, cetatea aceasta era cheia întregului 

ținut și constituia o piedică formidabilă în calea succesului lui Israel. 

De aceea, Iosua a trimis doi tineri ca iscoade, pentru a cerceta cetatea 

și a se lămuri cumva cu privire la numărul locuitorilor, resursele 

cetății și trăinicia fortificațiilor. Locuitorii cetății, înspăimântați și 

neîncrezători, vegheau continuu, iar iscoadele au fost în mare pericol. 

Totuși acești oameni au fost găzduiți, cu riscul vieții, de Rahav, o 

femeie din Ierihon. Ca răsplată pentru bunătatea ei, i-au făgăduit să o 

protejeze când vor cuceri cetatea.” - Fiice ale lui Dumnezeu, p. 35. 

 

Povestea a două curve: Rahav și Babilonul 

1. Unde apare proeminent Rahav în Noul Testament? Care a fost 

viața ei din trecut? Matei 1:1,5; Evrei 11:31; Iacov 2:25. 

Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.  

Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz a născut pe Obed, din 

Rut; Obed a născut pe Iese;  

Prin credinţă n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiţi, 

pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoinţă.  

Tot aşa, curva Rahav n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte 

când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale?  
 

 „În Ierihonul cel nelegiuit, mărturia unei femei păgâne a fost: 

“Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în cer și jos pe 

pământ”. (Iosua 2, 11.) Cunoașterea lui Iehova, care ajunsese astfel 

la ea, s-a dovedit a fi salvarea ei. Prin credință “n-a pierit Rahav 

împreună cu cei răzvrătiți”. (Evrei 11, 31.) Iar convertirea ei n-a fost 

un caz izolat al milei lui Dumnezeu față de închinătorii la idoli care 
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au recunoscut autoritatea Sa divină. În mijlocul țării, un popor 

numeros — gabaoniții — a renunțat la păgânismul lor și s-a unit cu 

Israel, împărtășindu-se de binecuvântările legământului.” – Profeți și 

Regi, p. 369. 

 

2. Unde locuia Rahav? Ce a declarat cu privire la credința ei? 

Iosua 2:1; 2:10,11. 

Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni, ca 

iscoade, zicându-le: „Duceţi-vă de cercetaţi ţara şi mai ales 

Ierihonul.” Cei doi oameni au plecat şi au ajuns în casa unei curve, 

care se chema Rahav, şi s-au culcat acolo.  

Fiindcă am auzit cum, la ieşirea voastră din Egipt, Domnul a secat 

înaintea voastră apele Mării Roşii şi am auzit ce aţi făcut celor doi 

împăraţi ai amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon şi Og, pe care iaţi 

nimicit cu desăvârşire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat 

inima şi toţi ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul 

Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri şi jos pe pământ.  
 

“Ierihonul era o cetate dedicată celei mai excentrice idolatrii. 

Locuitorii erau foarte bogați. Ei considerau că toate bogățiile pe care 

le primiseră de la Dumnezeu erau daruri ale zeilor lor. Existau acolo 

aur și argint din belșug. Asemenea oamenilor de dinainte de potop, ei 

erau foarte imorali și blasfematori. Ei Îl insultau și Îl mâniau pe 

Dumnezeul cerurilor prin cuvintele lor nelegiuite. Dumnezeu a 

început să trimită pedepse asupra Ierihonului. Cetatea era o 

fortăreață. Totuși Acela care este Căpetenia oștirii Domnului a 

coborât El Însuși din cer pentru a conduce armatele cerești în atacul 

asupra cetății. Îngerii lui Dumnezeu au împins zidurile masive și 

le-au doborât la pământ. Dumnezeu spusese că Ierihonul va fi 

blestemat și că toți vor pieri, cu excepția lui Rahav și a familiei ei. Ei 

urmau să fie salvați, datorită bunăvoinței pe care Rahav o arătase față 

de solii Domnului.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 36. 

 

3. Pentru cine și-a riscat Rahav propria viață? Ce reprezintă inul 

sub care i-a ascuns pe cei doi mesageri? Iosua 2:4, prima parte, 6. 

Femeia a luat pe cei doi bărbaţi şi i-a ascuns  

Ea îi suise pe acoperiş şi-i ascunsese sub nişte mănunchiuri de in pe 

care le întinsese pe acoperiş.  
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„Prin haina de nuntă din parabolă, este reprezentat caracterul cel 

curat, fără pată, pe care îl vor avea adevărații urmași ai Domnului 

Hristos. Bisericii îi este dat “să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și 

curat” fără să aibă vreo “pată, vreo zbârcitură sau altceva de felul 

acesta”. Efeseni 5, 27. Sfânta Scriptură ne spune că “inul subțire sunt 

faptele neprihănite ale sfinților”. Apocalipsa 19, 8. Tuturor acelora 

care, prin credință, îl primesc ca Mântuitor personal, le este dată 

neprihănirea Domnului Hristos, caracterul Său cel nepătat.” – 

Parabolele Domnului Hristos, p. 310. 

 

4. Comparați căderea Ierihonului cu cea a căderii spirituale care 

va avea loc la timpul sfârșitului. Care este porunca cerului pentru 

cei care locuiesc în cetatea stricată? Apocalipsa 14:8; 18:2,4; 

2 Corinteni 6:17,18. 

Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut 

Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul 

mâniei curviei ei!”  

El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! 

A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o 

închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte,  

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, 

poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu 

urgiile ei!  

De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul. 

Nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi 

voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”  
 

“Toți locuitorii cetății, cu tot ce era viu acolo, „bărbați și femei, 

copii și bătrâni, până la oi, boi și măgari”, urmau să fie trecuți prin 

ascuțișul sabiei. Au fost cruțați numai credincioasa Rahav și cei din 

familia ei, ca urmare a făgăduinței făcute de iscoade. Cetatea întreagă 

a fost arsă.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 36. 

“Termenul Babilon este derivat de la “Babel” și înseamnă 

confuzie. Este folosit în Scriptură pentru a desemna diferitele forme 

ale religiei false sau apostate. În Apocalipsa capitolul 17, Babilonul 

este reprezentat printr-o femeie — o metaforă care este folosită în 

Biblie ca simbol al bisericii, o femeie virtuoasă reprezentând o 
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biserică curată, iar o femeie stricată reprezentând o biserică 

decăzută.” – Tragedia Veacurilor, p. 381. 

 

Simbolurile lui Hristos 

5. Ce trebuia să facă Rahav pentru a-și salva viața ei și a celor 

dragi? Ce a simbolizat funia cărămizie de la fereastra ei? Iosua 

2:17-21; Isaia 63:1-3; Apocalipsa 19:13. 

Bărbaţii aceia i-au zis: „Iată cum vom fi dezlegaţi de jurământul pe 

care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în ţară, leagă funia 

aceasta de fir cârmâziu la fereastra prin care ne-ai coborât şi strânge 

la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe fraţii tăi şi pe toată familia 

tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieşi pe poarta casei tale, ca să 

meargă afară pe uliţă, sângele lui va cădea asupra capului lui şi noi 

vom fi nevinovaţi, dar, dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei 

ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. 

Şi, dacă ne vei da pe faţă, vom fi dezlegaţi de jurământul pe care ne-

ai pus să-l facem.” Ea a răspuns: „Fie după cuvintele voastre.” Şi-

a luat rămas-bun de la ei şi ei au plecat. Ea a legat funia cărămizie 

la fereastră.  

„Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, în 

haine strălucitoare, şi calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” – 

„Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea şi am putere să izbăvesc!” 

– „Dar pentru ce Îţi sunt hainele roşii şi veşmintele Tale ca 

veşmintele celui ce calcă în teasc?” – „Eu singur am călcat în teasc 

şi niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în 

mânia Mea şi i-am zdrobit în urgia Mea; aşa că sângele lor a ţâşnit 

pe veşmintele Mele şi Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el.  

Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: 

„Cuvântul lui Dumnezeu”.  
 

 „Am observat ceva roșu, ca o margine a veșmintelor lor; cununile 

lor erau strălucitoare; îmbrăcămintea le era de un alb curat. În timp 

ce-i salutam, L-am întrebat pe Isus cine erau. Mi-a răspuns că erau 

martirii care fuseseră uciși din pricina Lui.” – Experiențe și Viziuni, 

p. 18. 
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6. Ce plan a conceput Rahav pentru a-i salva pe cei doi 

mesageri? Cine a conceput un plan de salvare similar secole mai 

târziu, în Damasc? Iosua 2:15; 6:25; Faptele Apostolilor 9:23-25. 

Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era 

lângă zidul cetăţii.  

Iosua a lăsat cu viaţă pe curva Rahav, casa tatălui ei şi pe toţi ai ei; 

ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că 

ascunsese solii pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul.  

După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare, şi uneltirea lor a 

ajuns la cunoştinţa lui Saul. Porţile erau păzite zi şi noapte, ca să-l 

omoare. Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat şi l-au coborât prin zid, 

dându-l jos într-o coşniţă.  
 

“Pavel s-a întors la Damasc și a predicat cu îndrăzneală în Numele 

lui Isus. Evreii nu puteau face față înțelepciunii argumentelor lui, de 

aceea s-au sfătuit să-i aducă glasul la tăcere cu forța - singurul 

argument al unei cauze pierdute. Au hotărât să-l asasineze. Apostolul 

a fost înștiințat de planurile lor. Porțile cetății erau păzite cu vigilență 

zi și noapte, ca să i se împiedice fuga. Îngrijorarea ucenicilor i-a 

îndreptat către Dumnezeu în rugăciune. Nici nu mai prea dormeau, 

căci erau ocupați să găsească mijloace pentru scăparea apostolului 

ales. Până la urmă, au conceput un plan după care el a fost coborât 

noaptea peste zid, printr-o fereastră, într-un coș. În felul acesta 

umilitor, a fugit Pavel din Damasc.” – Istoria Mântuirii, p. 276. 

 

7. Pe cine a simbolizat Rahav când a intervenit pentru familia ei 

și a protejat spionii evrei? Ce misiune mare ne-a dat Dumnezeu 

astăzi, similară cu cea a lui Rahav? Evrei 7:24,25; Iosua 6:23,25; 

Marcu 5:19. 

Dar El, fiindcă rămâne „în veac”, are o preoţie care nu poate trece 

de la unul la altul. De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit 

pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea 

ca să mijlocească pentru ei.  

Tinerii, iscoadele, au intrat şi au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama 

ei, pe fraţii ei şi pe toţi ai ei; au scos afară pe toţi cei din familia ei 

şi i-au aşezat afară din tabăra lui Israel.  
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Iosua a lăsat cu viaţă pe curva Rahav, casa tatălui ei şi pe toţi ai ei; 

ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că 

ascunsese solii pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul.  

Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le 

tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă de tine.”  
 

 „Părinți, dați copiilor voștri instrucțiunile conținute în Cuvântul 

lui Dumnezeu, învățătură peste învățătură, învățătură peste 

învățătură. Aceasta este lucrarea pe care voi singuri v-ați angajat s-o 

faceți atunci când ați fost botezați. Nu lăsați nici un lucru cu caracter 

lumesc să vă rețină de la a îndeplini această lucrare. Faceți tot ce vă 

stă în putere să salvați sufletele copiilor voștri, fie ei os din oasele 

voastre și carne din carnea voastră, fie primiți în familia voastră prin 

adopție.” – Îndrumarea copilului, p. 510. 

„Fiecare om să fie cât se poate de precaut și să încerce să își 

salveze familia. Să înceapă să lucreze. Dumnezeu va descoperi de la 

un punct la altul ce trebuie să fie făcut mai departe.” –Country Living, 

p. 6. 

 

 

* * * * 

  



76 

12 Sabatul din 19 septembrie 2020 

DEBORA ȘI ARMAGHEDONUL 
 

Debora înseamnă „albine sau ordonat.” 

 “Căpeteniile erau fără putere în Israel, fără putere, Până când 

m-am sculat eu, Debora, Până când m-am ridicat eu ca o mamă în 

Israel.” Judecători 5:7. 

“Debora a fost profet și conducător în Israel în perioada domniei 

lui Iabin, un împărat canaanit care a fost foarte nemilos față de copiii 

lui Israel. Viața în sate era foarte aspră. Poporul era jefuit și, pentru 

protecție, fugea în cetățile întărite. Atunci, Domnul a chemat-o pe 

Debora, care era ca o mamă iubitoare pentru Israel. Prin ea, 

Dumnezeu i-a trimis un mesaj lui Barac, spunându-i să se pregătească 

să-l înfrunte în luptă pe Sisera, generalul lui Iabin. Barac a refuzat să 

meargă la luptă, dacă nu mergea și Debora împreună cu el. Ea a fost 

de acord, dar l-a avertizat că, din cauza lipsei lui de încredere în 

cuvintele Domnului, onoarea de a-l ucide pe Sisera îi va reveni unei 

femei, și nu lui.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 36. 

 

1. Cine a fost Debora? Cine a fost colaboratorul ei? Judecători 

4:4,6. 

Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorociţa, nevasta 

lui Lapidot.  

Ea a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeş-Neftali, 

şi i-a zis: „Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui 

Israel: ‘Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului şi ia cu tine zece 

mii de oameni din copiii lui Neftali şi din copiii lui Zabulon;  
 

“Timp de douăzeci de ani, israeliții au gemut sub jugul 

asupritorilor apoi s-au întors de la idolatria lor și, cu umilință și 

pocăință, au strigat către Domnul, cerând eliberarea. Strigătul lor nu 

a fost zadarnic. În Israel se afla o femeie renumită pentru evlavia ei 

și, prin ea, Domnul a ales să-l elibereze pe poporul Său. Numele ei 

era Debora. Ea era cunoscută ca profet și, în absența magistraților 

obișnuiți, oamenii mergeau la ea pentru a primi sfat și pentru a li se 

face dreptate... 

„Domnul i-a comunicat Deborei planul Său de a-i nimici pe 

vrăjmașii lui Israel și i-a poruncit să cheme un bărbat pe nume Barac, 
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din seminția lui Neftali, și să-i aducă la cunoștință îndrumările pe care 

le primise ea. În conformitate cu aceasta, ea l-a chemat pe Barac, l-a 

îndrumat să adune zece mii de bărbați din semințiile lui Neftali și 

Zabulon și să pornească războiul împotriva armatelor împăratului 

Iabin.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 19,37. 

 

2. Ce copac ar putea fi comparat cu finicul lui Debora? Ce se va 

întâmpla înainte de bătălia de la Armaghedon? Galateni 6:14; 

Judecători 4:5; Apocalipsa 14:7. 

În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât 

cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este 

răstignită faţă de mine şi eu, faţă de lume!  

Ea şedea sub finicul Deborei, între Rama şi Betel, în muntele lui 

Efraim, şi copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi.  

El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a 

venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi 

pământul, marea şi izvoarele apelor!”  
 

“Lucrarea judecății de cercetare și de ștergere a păcatelor trebuie 

îndeplinită înainte de a doua venire a Domnului. Deoarece morții 

trebuie judecați după lucrurile scrise în cărți, este cu neputință ca 

păcatele oamenilor să fie șterse după judecata la care sunt cercetate 

cazurile lor. Dar apostolul Petru spune lămurit că păcatele 

credincioșilor vor fi șterse “atunci când vor veni vremurile de 

reînviorare de la fața Domnului și va trimite pe Isus Hristos” (Faptele 

Apostolilor 3, 19.20). Când se va încheia judecata de cercetare, 

Hristos va veni și răsplata va fi cu El, ca să dea fiecăruia după faptele 

pe care le-a făcut.” – Tragedia Veacurilor, p. 485. 

“Stăpânirile și puterile pământului sunt în aprinsă revoltă 

împotriva Dumnezeului din cer. Ele sunt pline de ură împotriva 

tuturor celor care-L slujesc și în curând, foarte curând, se va da ultima 

mare bătălie dintre bine și rău. Pământul este scena de luptă – ultima 

bătălie și victoria finală. Aici, unde de atâta timp Satana a condus 

oamenii împotriva lui Dumnezeu, răzvrătirea trebuie să fie suprimată 

pentru totdeauna.” –Christ Triumphant, p. 369. 
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3. Împotriva cui s-au luptat Debora și israeliții? Pe cine 

reprezentau dușmanii Israelului? Judecători 4:2,7; Apocalipsa 

19:19,20. 

Şi Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, 

care domnea la Haţor. Căpetenia oştirii lui era Sisera şi locuia la 

Haroşet-Goim.  

voi trage spre tine, la pârâul Chison, pe Sisera, căpetenia oştirii lui 

Iabin, împreună cu carele şi oştile lui, şi-l voi da în mâinile tale.’”  

Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca 

să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara 

a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care 

făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră 

semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost 

aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.  
 

 „Ne așteaptă o luptă teribilă. Ne apropiem de bătălia din marea zi 

a Dumnezeului celui Atotputernic. Ceea ce a fost ținut în frâu trebuie 

să fie lăsat liber. Îngerul îndurării își strânge aripile, pregătindu-se să 

coboare de pe tronul de aur și să lase lumea sub controlul lui Satan, 

regele pe care l-au ales, un ucigaș și un distrugător de la început.” –

Christ Triumphant, p. 369. 

 

Asemănarea dintre două războaie 

4. Unde a avut loc bătălia din zilele Deborei? Unde va avea loc 

ultimul război mondial înainte de venirea lui Hristos? Judecători 

4:12-14; 5:19; Apocalipsa 16:16; Ioel 3:12. 

Au dat de ştire lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat 

spre muntele Taborului. Şi, de la Haroşet-Goim, Sisera şi-a strâns 

spre pârâul Chisonului toate carele, nouă sute de care de fier, şi tot 

poporul care era cu el. Atunci, Debora a zis lui Barac: „Scoală-te, 

căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, 

Domnul merge înaintea ta.” Şi Barac s-a repezit de pe muntele 

Taborului cu zece mii de oameni după el.  

Împăraţii au venit, s-au luptat; Atunci au luptat împăraţii 

Canaanului, La Taanac, la apele Meghido; N-au luat nicio pradă, 

nici argint.  

Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă 

Armaghedon.  
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„Să se scoale neamurile şi să se suie în Valea lui Iosafat! Căci acolo 

voi şedea să judec toate neamurile de primprejur.  

 
 „Barac a adunat acum o armată de zece mii de oameni și a 

mărșăluit spre muntele Tabor, așa cum poruncise Domnul. Sisera a 

adunat imediat o forță imensă și bine echipată, așteptând să-i 

înconjoare pe evrei și să-i facă o pradă ușoară. Israeliții ... priveau cu 

teroare asupra armatelor vaste răspândite în câmpia de la picioarele 

lor, echipate cu toate instrumentele de război.... Cuțite mari, 

asemănătoare cu coasele, erau fixate pe osii, astfel încât carele, fiind 

conduse printre rândurile inamicului, să-i taie ca grâul înaintea 

secerii.” –Reflecting Christ, p. 329. 

„Patru îngeri puternici rețin cele patru vânturi ale pământului, 

până când servii lui Dumnezeu vor primi sigiliul pe frunte. Națiunile 

lumii sunt dornice de luptă, dar sunt ținute pe loc de îngeri. Când 

această forță restrictivă va fi îndepărtată, va veni o vreme de necaz și 

groază, vor fi inventate arme aducătoare de moarte. Vase de război 

vor fi scufundate în marele adânc, împreună cu încărcătura lor vie. 

Toți cei care nu vor avea Duhul Adevărului se vor uni sub conducerea 

uneltelor satanice, dar vor fi ținuți sub control până când va veni 

timpul pentru marea bătălie de la Armaghedon.” – Evenimentele 

Ultimelor Zile, p. 238. 

 

5. Care erau armele lui Dumnezeu în războiul împotriva lui 

Sisera? Care va fi una dintre armele lui Dumnezeu în ultimul 

război mondial? Judecători 5:20,21; Apocalipsa 16:21; Iov 

38:22,23. 

Din ceruri se luptau, De pe cărările lor, stelele se luptau împotriva 

lui Sisera, Pârâul Chison i-a luat, Pârâul din vremurile străvechi, 

pârâul Chison! Suflete, calcă-n picioare pe viteji!  

O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a 

căzut din cer peste oameni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu din 

pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.  

Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei, 

pe care le păstrez pentru vremurile de strâmtorare, pentru zilele de 

război şi de bătălie?  
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“Israeliții ocupaseră o poziție strategică în munți, așteptând ocazia 

favorabilă pentru a ataca. Încurajat de asigurarea Deborei, care 

spusese că venise ziua pentru o biruință răsunătoare, Barac și-a 

condus armata jos, în câmpia deschisă, și a lansat un atac curajos 

asupra vrăjmașului. Dumnezeul oștirilor a luptat pentru Israel și nici 

iscusința în luptă, nici superioritatea numerică și nici echipamentul 

nu au putut să le stea împotrivă. Armatele lui Sisera au fost lovite de 

panică și, în groaza lor, au căutat o cale de scăpare. Un număr mare 

[de soldați] au fost uciși și puterea armatei invadatoare a fost nimicită 

în totalitate. Israeliții au acționat prompt și plini de curaj, dar numai 

Dumnezeu a pus pe fugă vrăjmașul, iar biruința nu putea să-I fie 

atribuită decât Lui.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 38. 

 

6. Deoarece Armaghedonul este un război atât fizic, cât și 

spiritual, ce este necesar să facem astăzi? Ca și în zilele de demult, 

unde sunt mulțimile? Judecători 5:12,15; Ioel 3:14. 

Trezeşte-te, trezeşte-te, Debora! Trezeşte-te, trezeşte-te şi zi o 

cântare! Scoală-te, Barac, Şi adu-ţi robii de război, Fiul lui 

Abinoam!  

Mai-marii lui Isahar au fost cu Debora, Şi Isahar a venit după Barac, 

A fost trimis pe urma lui în vale. La pâraiele lui Ruben, Au fost mari 

hotărâri!  

Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii, căci ziua Domnului este 

aproape, în valea judecăţii.  
 

 „Întreaga lume se va afla fie de o parte, fie de cealaltă a 

conflictului. Războiul Armaghedonului va avea loc. Acea zi nu 

trebuie să ne găsească pe nici unul dormind. Să fim prevăzători, 

asemenea fecioarelor înțelepte, având untdelemn în vasele de rezervă 

ale candelelor noastre. Puterea Duhului Sfânt trebuie să fie peste noi, 

iar Comandantul oștirii Domnului va sta în fruntea îngerilor din cer, 

ca să conducă lupta.” – Evenimentele Ultimelor Zile, p. 250. 

 

Două cântări asemănătoare 

7. În cântecul ei, pe cine a blestemat Debora și generalul armatei 

și de ce? Ce cântare asemănătoare vor cânta cei binecuvântați ai 

lui Iehova la sfârșitul timpului? Judecători 5:23; Apocalipsa 

15:3,4. 
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Blestemaţi pe Meroza, a zis Îngerul Domnului, Blestemaţi, blestemaţi 

pe locuitorii lui, Căci n-au venit în ajutorul Domnului, În ajutorul 

Domnului, printre oamenii viteji!  

Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea 

Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne 

Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, 

Împărate al neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va 

slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor 

veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost 

arătate!”  

 
“Debora a sărbătorit triumful lui Israel prin cântecul cel mai 

sublim și mai plin de ardoare. Ea I-a atribuit lui Dumnezeu toată slava 

pentru eliberarea lor și i-a îndemnat pe oameni să-L laude pentru 

lucrările Sale minunate. Ea i-a invitat pe împărații și prinții națiunilor 

înconjurătoare să audă ce făcuse Dumnezeu pentru Israel și i-a 

avertizat să nu le facă rău copiilor Săi. Ea a arătat că puterea și 

onoarea Îi aparțin lui Dumnezeu, și nu oamenilor sau idolilor lor. Ea 

a descris manifestările uimitoare ale puterii și maiestății divine 

arătate pe Sinai. Le-a prezentat copiilor lui Israel starea neajutorată 

și nenorocită în care se aflau când erau asupriți de vrăjmașii lor și a 

relatat într-un limbaj strălucitor istoria eliberării lor.” – Fiice ale lui 

Dumnezeu, p. 38. 

 

Studiu suplimentar 

 “Următoarele rânduri zugrăvesc lupta creștină: “Gândeam că 

drumul creștin înspre ceruri E plin de lumină ca ziua de vară, ca zorile 

ei; Dar Tu mi-arătași cărăruia întunecoasă și aspră Cu colțuri de 

stânci și plină de ghimpi. Visam la cerești răsplătiri și renume. 

Frumoasele ramuri de finic, veșminte, coroană de aur Acestea 

ceream, dar Tu mi-arătași o cruce și un mormânt.” –  8T, p. 212. 

 

 

* * * 
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13 Sabatul din 26 septembrie 2020 

FEMEIA ÎNȚELEAPTĂ ȘI MOARTEA BĂTRÂNULUI 
 

“Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut 

mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei 

un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri 

împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat 

cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela 

sărac. Atunci am zis: „Mai bună este înțelepciunea decât tăria!” 

Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l 

ascultă.” Eclesiastul 9:13-16. 

“Cel încet la mânie”, spune înțeleptul, “este mai bun decât cel 

puternic; și acela care-și stăpânește spiritul, mai bun decât cel care 

cucerește o cetate.” Bărbatul sau femeia care-și păstrează echilibrul 

minții când este ispitit să îngăduie patima, se află în ochii lui 

Dumnezeu și ai îngerilor cerești pe o poziție mai înaltă decât cel mai 

renumit general care a condus vreodată la biruință o armată în luptă. 

Un împărat celebru, pe patul de moarte, a spus: “Dintre toate 

cuceririle mele nu este decât una ce să-mi aducă mângâiere acum, iar 

aceea este biruința ce am câștigat-o asupra propriului meu 

temperament furtunos.” Alexandru și Cezar au găsit că este mai ușor 

să supună o lume decât să se supună pe ei înșiși. După ce au cucerit 

națiune după națiune, au căzut: unul, “victima necumpătării, altul 

victima ambiției necugetate.’” – Îndrumarea Copilului, p. 95. 

 

Înțelepciunea caută pacea 

1. Cine locuia în Abel din Beet-Maaca? Cu cine a vrut să 

vorbească? 2 Samuel 20:16,17. 

Atunci, o femeie înţeleaptă a început să strige din cetate: „Ascultaţi, 

ascultaţi! Spuneţi, vă rog, lui Ioab: ‘Apropie-te până aici, căci vreau 

să-ţi vorbesc!’” El s-a apropiat de ea, şi femeia a zis: „Tu eşti Ioab?” 

El a răspuns: „Eu sunt.” Şi ea i-a zis: „Ascultă vorbele roabei tale.” 

El i-a răspuns: „Ascult.”  
 

“Tocmai ai ajuns la vârsta maturității și, dacă vei căuta harul lui 

Hristos, dacă vei merge pe calea pe care te călăuzește Domnul Isus, 

vei deveni din ce în ce mai mult o femeie de valoare. Vei crește în 

har, experiența te va face mai înțeleaptă și, pe măsură ce vei înainta 



83 

din lumină în lumină, vei deveni tot mai fericită. Adu-ți aminte că 

viața ta îi aparține Domnului Isus și că nu trebuie să trăiești doar 

pentru tine.  

“Ferește-te de tinerii lipsiți de respect. Ferește-te de cei cărora le 

place să nu aibă nici o ocupație și care își bat joc de lucrurile sfinte. 

Evită anturajul unui băiat care folosește un limbaj profanator sau care 

este dependent de consumul chiar și numai al unui singur pahar de 

băutură. Nu asculta cererile în căsătorie din partea unui bărbat care 

nu are nici o idee despre responsabilitatea lui față de Dumnezeu. 

Adevărul curat, care sfințește sufletul, îți va da curajul să te eliberezi 

de compania plăcută a unora despre care știi că nu se tem de 

Dumnezeu, nu-L iubesc și nu știu nimic despre principiile adevăratei 

neprihăniri. Putem fi întotdeauna îngăduitori cu nedesăvârșirile unui 

prieten sau cu neștiința lui, dar niciodată cu viciile lui.” – Solii către 

tineri îndrăgostiți, p. 26. 

 

2. Cum se spunea în vremurile străvechi în Israel când cineva 

avea îndoieli sau întrebări? De asemenea, unde ar trebui să 

căutăm răspunsuri la întrebările noastre? 2 Samuel 20:18; 

Romani 1:20; Isaia 34:16. 

Şi ea a zis: „Odinioară era obiceiul să se spună: ‘Să întrebăm în 

Abel!’ Şi totul se isprăvea astfel.  

În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi 

dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu 

băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot 

dezvinovăţi,  

Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Niciuna din toate acestea nu va 

lipsi, nici una, nici alta nu va da greş, căci gura Domnului a poruncit 

lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele sălbăticiuni.  
 

“Adam și Eva au primit cunoștințe prin directă comuniune cu 

Dumnezeu; și au învățat despre El prin lucrările Sale. Toate lucrurile 

create, în desăvârșirea lor originară, erau o expresie a modului în care 

gândește Dumnezeu. Pentru Adam și Eva, natura era plină de 

înțelepciune divină.” – Educația, p. 16. 

„Dacă mintea se dedică studiului Bibliei pentru a primi informații, 

facultățile gândirii vor beneficia. Prin studiul Scripturii, mintea se 

dezvoltă și devine mai echilibrată decât dacă este preocupată cu 
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obținerea de informații generale din cărți uzate, care nu au nici o 

legătură cu Biblia. Nici o cunoaștere nu este atât de puternică, atât de 

statornică și atotcuprinzătoare ca aceea obținută din studiul 

Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta constituie temelia pentru orice 

cunoaștere autentică. Biblia este ca o fântână. Cu cât privești mai 

mult în ea, cu atât ți se pare mai adâncă. Marile adevăruri ale istoriei 

sacre sunt pline de putere și frumusețe uimitoare și sunt tot atât de 

atotcuprinzătoare ca și veșnicia. Nici o știință nu poate egala știința 

care descoperă caracterul lui Dumnezeu” –Principiile Fundamentale 

ale Educației Creștine, 393. 

 

3. Deși David și Ioab erau războinici și uneori necredincioși, ce a 

spus femeia înțeleaptă despre ea însăși? Cine este ca ea? 2 Samuel 

20:19; Isaia 9:6; Matei 5:9. 

Eu sunt una din cetăţile liniştite şi credincioase din Israel, şi tu cauţi 

să pierzi o cetate care este o mamă în Israel! Pentru ce ai nimici tu 

moştenirea Domnului?”  

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe 

umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 

veşniciilor, Domn al păcii.  

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!  
 

 „Toți cei care se angajează în dobândirea cunoașterii trebuie să-și 

propună atingerea celui mai înalt nivel de dezvoltare intelectuală. Să 

progreseze până la limita posibilităților lor; domeniul lor de cercetare 

trebuie să fie extins până la limita capacităților lor intelectuale, 

făcându-L pe Dumnezeu înțelepciunea lor, depinzând de El, Cel care 

este infinit în cunoaștere, care poate dezvălui secretele ascunse timp 

de veacuri și poate rezolva cele mai dificile probleme în mintea celor 

ce se încred în El, singurul care are nemurirea și care locuiește într-o 

lumină de care nici un om nu se poate apropia. Progresând în 

cunoașterea lui Dumnezeu, adevăratul martor al lui Hristos trebuie să 

știe că lucrările Sale sunt pregătite încă dinainte. “Ceea ce seamănă 

omul, aceea va secera”. (Galateni 6, 7.) Prin onestitate și 

perseverență, printr-o grijă corectă față de trup, prin exercitarea 

tuturor capacităților minții în vederea dobândirii cunoașterii și 

înțelepciunii lucrurilor spirituale, fiecare suflet poate ajunge 
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desăvârșit în Hristos, Modelul perfecțiunii.” – Minte, Caracter și 

Personalitate, vol. 1, p. 193. 

 

Bătrânul cel rebel 

4. La ce înțelegere au ajuns femeia cea înțeleaptă și Ioab? Pe cine 

reprezintă rebelul Șeba, fiul lui Bicri? 2 Samuel 20:20,21; 

Romani 6:6; Efeseni 4:22-24. 

Ioab a răspuns: „Departe, departe de mine gândul să nimicesc sau 

să dărâm! Nu este aşa! Dar un om din muntele lui Efraim, numit 

Şeba, fiul lui Bicri, a ridicat mâna împotriva împăratului David; daţi-

l încoace numai pe el, şi mă voi depărta de cetate.” Femeia a zis lui 

Ioab: „Iată, capul lui îţi va fi aruncat peste zid.”  

Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, 

pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel 

ca să nu mai fim robi ai păcatului,  

cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul 

cel vechi care se strică după poftele înşelătoare şi să vă înnoiţi în 

duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după 

chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă 

adevărul.  
 

„Ar trebui să te statornicești în Dumnezeu. Acționezi fără o 

cuvenită deliberare, din impuls, mai degrabă decât din principiu. Nu 

ai simțit necesitatea imperioasă de a-ți educa mintea și nici de a 

răstigni în tine însuți omul cel vechi, o dată cu afecțiunile și poftele 

lui. Ai nevoie să fii echilibrat prin greutatea Duhului Sfânt și ca toate 

mișcările tale să fie conduse de El. Acum ești nesigur în tot ce 

întreprinzi. Faci și desfaci, zidești și apoi surpi; stârnești un anumit 

interes, iar apoi, din lipsă de consacrare și înțelepciune divină, îl 

sufoci. Nu ai fost întărit, format și statornicit. Nu ai avut decât puțină 

credință; nu ai dus o viață de rugăciune. Ai nevoie atât de mult să-ți 

legi viața de Dumnezeu, căci atunci nu vei mai semăna în firea 

pământească pentru a culege stricăciunea la sfârșit.” –3T, 240. 

 

5. Cine va încerca să se strecoare, în zilele din urmă, în biserica 

lui Dumnezeu așa cum a făcut rebelul Șeba, fiul lui Bicri? Ce zi 

vor dori să introducă ca zi de odihnă? Ezechiel 8:15,16; 22:26; 

Apocalipsa 13:16. 



86 

Şi El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Vei mai vedea şi alte urâciuni mai 

mari decât acestea!” Şi m-a dus în curtea dinăuntru a Casei 

Domnului. Şi iată că, la uşa Templului Domnului, între pridvor şi 

altar, erau aproape douăzeci şi cinci de oameni cu dosul întors spre 

Templul Domnului şi cu faţa spre răsărit şi se închinau înaintea 

soarelui, spre răsărit.  

Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, 

nu fac nicio deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt, nici nu 

învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat şi ce este 

curat, îşi întorc ochii de la Sabatele Mele şi sunt pângărit în mijlocul 

lor.    Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, 

slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte  
 

 „După ce primele biruințe asupra Reformei au trecut…. Tragedia 

Veacurilor, pp. 234.1 

„Sub diverse deghizări, iezuiții își croiau drum în funcții de stat, 

devenind chiar consilieri ai regelui și conducând astfel politica 

națiunilor. Deveneau servitori pentru a-i spiona pe stăpânii lor. 

Înființau școli pentru copiii prinților și ai nobililor și școli pentru 

poporul de rând, în care copiii protestanților erau atrași și educați în 

păzirea ritualurilor catolice. Toată pompa și manifestarea exterioară 

de atunci a cultului romano-catolic avea drept scop să producă 

confuzie, să uimească și să cucerească imaginația și în felul acesta 

libertatea, pentru care părinții luptaseră și muriseră, să fie trădată de 

copii.” – Tragedia Veacurilor, pp. 234, 235. 

 

6. Și-a respectat promisiunea femeia cea înțeleaptă? Cum este 

distrus spiritual vrăjmașul cel bătrân? 2 Samuel 20:22; Evrei 

4:12; Efeseni 6:17. 

Şi femeia s-a dus şi a înduplecat pe tot poporul cu înţelepciunea ei; 

au tăiat capul lui Şeba, fiul lui Bicri, şi l-au aruncat lui Ioab. Ioab a 

sunat din trâmbiţă; s-au împrăştiat de lângă cetate şi fiecare s-a dus 

în cortul lui. Şi Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat.  

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât 

orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul 

şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.  

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui 

Dumnezeu.  



87 

„În preocupările educaționale, ca în oricare altele, scopurile 

egoiste și pământești sunt periculoase pentru suflet. Pe liniile 

educaționale sunt avansate multe idei care nu provin de la Cel Înalt 

și Sfânt care locuiește în veșnicie, ci de la cei care fac din studiile 

școlare un idol și se închină unei științe care îl desparte pe Dumnezeu 

de educație. Totuși, deoarece aceste erori sunt îmbrăcate într-o haină 

atractivă, ele sunt primite pe scară largă.” –Christ Triumphant, p. 23. 

7. Cine este personificat ca fiind înțelepciunea în Sfintele 

Scripturi? 1 Corinteni 1:24. 

dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi 

înţelepciunea lui Dumnezeu.  
 

 „Frate al meu, tu trebuie să consideri înțelepciunea lui Dumnezeu 

ca fiind esențială. Religia trebuie să meargă mână în mână cu știința, 

pentru a face ca educația ta să fie un mijloc sfințit de a face bine și de 

a întoarce pe alții la adevăr. Cu cât învățăm mai mult în școala lui 

Hristos, cu atât suntem mai dornici să înaintăm în acea cunoștință. 

Toate realizările noastre sunt de mică valoare, dacă nu este înnobilat 

caracterul prin religie. Dumnezeu are pentru fiecare individ sarcini 

de îndeplinit și va fi luată o hotărâre cu privire la fiecare caz în ceea 

ce privește credincioșia cu care au fost duse la îndeplinire aceste 

sarcini.  

„Adesea, Domnul ne pune în situații grele spre a ne stimula la un 

efort și mai mare. În providența Sa, uneori are loc un necaz special 

spre a pune la probă răbdarea și credința noastră. Dumnezeu ne dă 

lecții de încredere. El vrea să ne învețe unde să căutăm ajutor și putere 

la vreme de nevoie. În felul acesta, obținem o cunoștință practică 

despre voința Sa divină de care avem atâta nevoie în experiența vieții 

noastre. Credința crește puternic în conflict serios cu îndoiala și 

teama. Frate, tu poți fi biruitor dacă ești atent la căile tale. Ar trebui 

să dedici tânăra ta viață cauzei lui Dumnezeu și să te rogi pentru 

succes. Nu trebuie să-ți închizi ochii față de primejdii, ci trebuie să te 

pregătești în mod hotărât pentru fiecare dificultate în înaintarea ta 

creștină. I-ați timp pentru meditație și rugăciune serioasă și smerită. 

Talentele tale sunt remarcabile și ești plin de speranță în legătură cu 

succesul tău viitor; dar dacă nu înțelegi slăbiciunea inimii tale firești, 

vei fi dezamăgit.” – 4T, p. 116. 

 



88 

Studiu suplimentar 

„Cain și Abel ne sunt dați în istoria Bibliei ca reprezentanți a două 

clase în umanitate. Abel a fost credincios și loial lui Dumnezeu și a 

fost preferat de Domnul. Cain a fost necredincios, el a dorit ca 

propriile sale idei să aibă întâietate. Abel a protestat împotriva acestor 

principii nedrepte. Dar, fiind cel mai mare, Cain a crezut că metodele 

și planurile sale ar trebui să aibă supremația. L-a deranjat foarte mult 

că Abel nu îi accepta opiniile, iar mânia lui s-a aprins atât de mult 

încât l-a ucis pe fratele său. Aici sunt dezvoltate cele două principii 

ale binelui și răului.” –Christ Triumphant, p. 37. 

 

* * * 

 

NOTE FINALE 
 
1 Descendenții lui Esau erau Edomiții și muntele Seir. 
2 The New Brown, Driver, Biggs, Gesenius Hebrew and English Lexicon, 

1970 ed., s.v. “Sheba,” no. 7614. 
3 Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. “Huldah,” no. 2468. 
4 Xerxes este numele în greacă, iar Ahasverus este numele său în ebraică, 

derivat din limba persană. 
5 Chiar și Coranul musulman spune că Isus S-a născut din fecioara Maria. 

Sura 3:45-47. 
6 Potrivit Me Am Lo Ez, vol. 18, pp. 36-37, un vechi comentariu al evreilor, 

o căsătorie avea două etape. Primul a fost erusin sau kiddushin- mireasa si mirele 

erau „încătușați” unul de altul pentru un timp și nu puteau trăi împreună, totuși era 

nevoie de o scrisoare de divorț ca ei să se separe. Apoi urma nisuin - soții erau 

„căsătoriți.” Ceremonia de căsătorie era finalizată, iar ei puteau trăi împreună. Prin 

urmare, Iosif, deși încătușat, nu era căsătorit cu Maria, trebuia să-i dea o scrisoare 

de divorț dacă nu mai voia să se căsătorească cu ea. 
7 Conform Numeri 36:5-8, evreii trebuiau să se căsătorească în același trib. 
8 Strong’s No. 2266; Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament, 

p. 280. 

9 Strong’s No. 4965 in Greek and No. 7941 in Hebrew. Se referă la o băutură 

alcoolică intensă. 
10 Strong’s No. 3076 în ebraică, care este forma feminină aYejokjanan. 
11 Strong’s No. 5403 in Greek. 
12 Strong’s No. 7965 in Hebrew. 
13 Strong’s No. 4551 and 4552 in Greek. 
14 Strong’s No. 3070; www.babynamewizard.com › baby-name › girl › lydia. 

  



89 

DEVOȚIONAL 
 

 

 

 

 

 

Viața lui Isus 
 

 

 

 

 

Cu versete biblice și 

un gând inspirat al Spiritului Profetic  

selectat din cartea „Chemați să fim diferiți” de E.G. White 
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Compilația de față cuprinde citate din cărțile Ellenei White care 

au ca subiect Viața lui Isus, care va veni în curând. Este o analiză a 

iubirii și a înjosirii Sale pentru a veni la noi și a fi asemenea nouă, 

dar cuprinde și sfaturi de o deosebită importanță pentru toți cei care 

vor să fie asemănători Lui 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. 

 

„Făgăduința că Isus avea să vină ca Mântuitor al nostru a fost 

făcută încă în Grădina Edenului... La mii de ani după aceea, atunci 

când a sosit clipa hotărâtă de Dumnezeu, Isus a părăsit cerul pentru 

a Se naște în Betleem. Prin faptul că a devenit om, Isus a dovedit o 

umilință deplină. Tot ceea ce îl înconjura pe pământ era primitiv. El 

își ascundea slava de cei care îl vedeau și evita orice etalare 

exterioară. Îngerii se minunau de un asemenea plan de răscumpărare 

și priveau să vadă cum îl va primi poporul lui Dumnezeu pe Fiul Său. 

Decretul roman ce hotăra recensământul tuturor celor din vastul 

imperiu a ajuns până la oamenii umili care trăiau pe colinele Galileii, 

îngerii au vegheat asupra lui Iosif și a Mariei în timpul călătoriei lor 

de acasă, de la Nazaret, către sud, la Betleem. Când au ajuns în 

Betleem, obosiți și fără adăpost, cei doi au străbătut calea principală, 

ce ducea de la poarta cetății până la capătul de răsărit al acesteia, 

căutând un loc unde să-și petreacă noaptea. Dar nu era nici un loc 

pentru ei! În cele din urmă, într-un adăpost primitiv pentru animale, 

au găsit și ei un loc în care să se odihnească, iar Maria L-a născut pe 

Fiul ei, Răscumpărătorul lumii. 

O mare mulțime de îngeri se adunase deasupra colinelor 

Betleemului special pentru momentul acesta, iar la nașterea Lui au 

început să cânte, ducând lumii vestea cea bună. Din nefericire, 

conducătorii religioși din Israel, ignorându-și destinul, nu s-au 

alăturat acestei celebrări.” Hristos lumina lumii, 31, 32; 43; 44; 47. 

 

 

 

Structura: Data, Verset(e) devoțional.   
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IULIE 

01 iulie Geneza 3:16 

Făgăduința că Isus avea să vină ca Mântuitor al nostru a fost făcută 

încă în Grădina Edenului. Când au auzit-o prima dată, Adam și Eva 

s-au așteptat ca ea să se împlinească foarte curând. Așadar, când l-au 

ținut în brațe pe primul lor născut, amândoi au sperat că el avea să fie 

Răscumpărătorul...La mii de ani după aceea, atunci când a sosit clipa 

hotărâtă de Dumnezeu, Isus a părăsit cerul pentru a Se naște în 

Betleem. 

02 iulie Matei 1:21,23 

Prin faptul că a devenit om, Isus a dovedit o umilință deplină. Tot 

ceea ce îl înconjura pe pământ era primitiv. El își ascundea slava de 

cei care îl vedeau și evita orice etalare exterioară. Îngerii se minunau 

de un asemenea plan de răscumpărare și priveau să vadă cum îl va 

primi poporul lui Dumnezeu pe Fiul Său. 

03 iulie Luca 2:7 

...Când au ajuns în Betleem, obosiți și fără adăpost, cei doi au 

străbătut calea principală, ce ducea de la poarta cetății până la capătul 

de răsărit al acesteia, căutând un loc unde să-și petreacă noaptea. Dar 

nu era nici un loc pentru ei! În cele din urmă, într-un adăpost primitiv 

pentru animale, au găsit și ei un loc în care să se odihnească, iar Maria 

L-a născut pe Fiul ei, Răscumpărătorul lumii. 

04 iulie Luca 2:13,14 

O mare mulțime de îngeri se adunase deasupra colinelor Betleemului 

special pentru momentul acesta, iar la nașterea Lui au început să 

cânte, ducând lumii vestea cea bună. Din nefericire, conducătorii 

religioși din Israel, ignorându-și destinul, nu s-au alăturat acestei 

celebrări. 

05 iulie Luca 2:10.11 

Păstorii își păzeau oile pe aceleași câmpuri pe care îngrijise și David 

odinioară turmele de oi ale tatălui său. Ei discutaseră despre 

Mântuitorul făgăduit și se rugaseră pentru venirea Lui.... 

06 iulie Luca 2:15,16 

Când îngerii au plecat, lumina a pălit, iar dealurile din jurul 

Betleemului au fost învăluite din nou în întuneric. Însă tabloul cel 
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mai luminos văzut vreodată de ochi omenești a rămas în memoria 

păstorilor. Când și-au recăpătat stăpânirea de sine, ei au rostit: ...  

07 iulie Isaia 49:16 

Cerul și pământul nu sunt nici astăzi mai departe unul de altul ca 

atunci când păstorii au auzit cântarea îngerilor. Și fiecare dintre noi 

este, acum, subiectul dragostei celei mai fierbinți și al interesului 

celui mai profund ale lui Dumnezeu, la fel ca și păstorii de atunci. 

08 iulie Filipeni 2:8 

Istoria Betleemului este o temă extraordinară. Ar trebui să privim ca 

pe o minune faptul că Isus a schimbat tronul cerului și închinarea 

îngerilor pentru un așternut într-o iesle și pentru tovărășia oilor și a 

caprelor. Și totuși, acesta nu era decât începutul dovezilor despre 

marea Sa dragoste... 

09 iulie Isaia 41:14 

Pentru Isus ar fi fost cea mai grozavă umilință să îmbrace natura lui 

Adam chiar și când acesta se afla încă, nevinovat, în Eden. Dar Isus 

a acceptat să devină om când rasa umană fusese deja slăbită de 4000 

de ani de păcat... 

10 iulie Evrei 2:14 

La fel ca oricare alt copil, El a acceptat consecințele legilor eredității, 

pentru a putea să împărtășească și să înțeleagă dezamăgirile și ispitele 

noastre și pentru a ne da un exemplu cu privire la ceea ce înseamnă a 

trăi o viață întreagă fără pată. 

11 iulie Matei 15:3-9 

Încă de mici, copiii evrei erau înconjurați de rabini și supuși regulilor 

lor rigide, în toate lucrurile, până la cel mai mărunt detaliu. Dar Isus 

nu a manifestat nici un interes pentru acestea, începând chiar din 

copilărie, El acționa independent de astfel de restricții. El studia 

constant Vechiul Testament și, treptat, înțelegea tot mai mult starea 

spirituală a oamenilor din satul Lui. A observat că standardele 

societății și standardele lui Dumnezeu se aflau într-un conflict 

permanent. Oamenii uitau cuvintele lui Dumnezeu și își respectau 

propriile tradiții, care nu aveau nici o valoare. 

12 iulie Luca 2:46,47 

În felul Său blând, Isus încerca să fie pe placul celor din jur. Cărturarii 

au înțeles greșit blândețea Lui și au crezut că învățăturile lor Îl vor 



93 

influența cu ușurință ...Isus părea să cunoască Scripturile de la un 

capăt la celălalt. Rabinii s-au simțit rușinați să fie învățați de un copil 

și s-au indignat că El le opunea rezistență. Curând și-au dat seama că 

înțelegerea spirituală a lui Isus era cu mult mai profundă decât a lor. 

13 iulie Marcu 3:35 

De la o vârstă foarte mică, Isus a început să-și formeze caracterul - și 

nici chiar respectul și dragostea față de părinți nu L-au putut face să 

renunțe la ascultarea față de Dumnezeu. Cuvintele Scripturii au 

devenit rațiunea pentru orice făcea El în mod diferit de obiceiurile 

familiei... 

14 iulie Marcu 11:18 

Frații Săi, fiii lui Iosif, erau de partea rabinilor, insistând că tradițiile 

trebuiau respectate în același fel ca și legile lui Dumnezeu. Ei numeau 

ascultarea strictă a lui Isus de legile lui Dumnezeu „încăpățânare”. 

Erau uimiți de cunoștința și înțelepciunea Sa, care se vedeau când le 

răspundea rabinilor, și recunoșteau că educația Sa trebuia să fi 

provenit dintr-o sursă mai înaltă decât sursa propriei lor educații. 

15 iulie Luca 4:32 

Erau unii care doreau să fie prieteni cu Isus, pentru că lângă El 

simțeau pace; dar majoritatea celor de o vârstă cu El îl evitau, întrucât 

se simțeau condamnați de viața Lui atât de curată. El era inteligent și 

vesel; prietenii erau încântați de tovărășia Lui și îi primeau sugestiile 

cu bucurie. Însă nu aveau răbdare față de principiile Lui, numindu-L 

îngust și încuiat la minte. 

16 iulie Marcu 1:35 

Pentru părinții lui Isus, alegerile Lui au fost un permanent mister, din 

ziua în care L-au găsit în Templu, la vârsta de doisprezece ani. De 

pildă, cele mai fericite ceasuri erau cele pe care și le petrecea singur 

cu Dumnezeu, în mijlocul naturii. Dimineața devreme, Se ducea într-

un loc liniștit pentru a medita, a citi Biblia și a Se ruga. Apoi Se 

întorcea acasă pentru a-și îndeplini sarcinile care-I reveneau în 

gospodărie. Îi plăcea foarte mult să-i ajute pe cei în suferință, fie 

oameni, fie chiar animale. 

17 iulie Matei 15:26-28 
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Isus găsea ceva valoros în fiecare persoană. El Se întorcea din drum 

pentru a rosti cuvinte blânde de încurajare pentru cei bolnavi, asupriți 

și descurajați. Uneori, le dădea celor înfometați chiar prânzul Său. 

Încerca să trezească în inima fiecăruia speranța biruinței spirituale și 

siguranța de a face parte din familia lui Dumnezeu, inclusiv în inima 

celor dificili și nepromițători. Isus nu S-a luptat niciodată pentru 

drepturile Sale, cu toate că a fost tratat cu asprime și deseori pe 

nedrept. 

18 iulie Ioan 2:4,5 

Câteodată, mama Sa, Maria, ezita între Isus și frații Săi, care nu 

credeau că El fusese trimis de Dumnezeu. Însă nici ei nu puteau nega 

divinitatea caracterului Său, și nici faptul că prezența Sa aducea în 

căminul lor o atmosferă de curăție. 

19 iulie Ioan 2:2 

Pe la 30 de ani, Isus și-a început lucrarea publică, dar nu la centrul 

religios din Ierusalim. Și-a început-o la un ospăț de nuntă, într-un 

sătuc din Galilea... În Cana, un sat apropiat de Nazaret, niște 

rubedenii de-ale lui Iosif și Mariei i-au invitat la petrecere. Isus, care 

timp de câteva săptămâni fusese plecat de acasă, li S-a alăturat, 

aducându-i cu El și pe ucenicii Săi, pe care îi chemase nu de mult. 

20 iulie Ioan 7:12 

Atmosfera se umplea de așteptare și entuziasm, în vreme ce mici 

grupuri de oaspeți discutau despre Isus. Maria era mândră de Fiul ei. 

Pe când fusese plecat de acasă, ea auzise vești despre botezul Lui, 

făcut în râul Iordan de Ioan Botezătorul - ceea ce îi readusese în minte 

multe amintiri.  

21 iulie Luca 2:51 ultima parte 

Din ziua în care auzise, în căminul ei din Nazaret, solia îngerului care 

anunța nașterea lui Isus, ea luase aminte cu mare interes la fiecare 

dovadă că Isus era Mesia. Viața lui mereu neegoistă o convinsese că 

El nu putea fi decât Acela. 

22 iulie Luca 2:34,35 

Totuși, ea trăise și îndoieli și dezamăgiri și tânjea după clipa în care 

El avea în sfârșit să-și arate divinitatea. Între timp, moartea o 

despărțise pe Maria de Iosif, care cunoscuse și el taina nașterii lui 



95 

Isus. Așa că ea nu mai avea pe nimeni în care să se încreadă. 

Săptămânile care tocmai trecuseră fuseseră deosebit de grele. 

23 iulie Marcu 1:27 prima parte 

La ospățul de nuntă, ea a văzut același Fiu plin de iubire pe care-L 

crescuse. Totuși, își putea da seama că El Se schimbase. Vedea 

dovezile crudelor ispite din pustie, precum și noua Lui expresie de 

demnitate și putere, pe care o arăta în vorbă și purtare. 

24 iulie Ioan 1:45 

Era însoțit de un grup de oameni. Ochii lor îl urmăreau neîncetat, cu 

reverență, și îi spuneau „învățătorul.” Bărbații aceștia i-au spus 

Mariei ce văzuseră și auziseră la botezul lui Isus și după aceea. Ei 

ajunseseră la concluzia lui Filip, care-i spusese lui Natanael: „Noi L-

am găsit pe Cel despre care a scris Moise în Lege și despre care au 

scris și profeții - Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”  

25 iulie Ioan 2:3 

   Văzând numeroasele priviri ale oaspeților îndreptate asupra lui 

Isus, Maria dorea să-L facă să-și dovedească mesianitatea. ...Pe 

vremea aceea, sărbătoarea nunții dura câteva zile, iar la nunta din 

Cana vinul s-a terminat înainte de a se încheia petrecerea. Fiind rudă 

cu mireasa și mirele, Maria se afla printre cei ce se îngrijeau de ospăț, 

așa că ea I-a spus în mod intenționat lui Isus: „Nu mai au vin”. Era o 

sugestie clară ca El să facă ceva impresionant. 

26 iulie Galateni 4:4 

Răspunsul lui Isus, „Încă nu Mi-a sosit ceasul”, arăta că nici o 

legătură pământească nu avea să-I dicteze ce să facă. Deși Maria nu 

înțelegea pe deplin misiunea Fiului ei, ea se încredea în El fără 

rezerve. Iar Isus a răspuns acestei credințe a mamei Sale. El a acționat 

de asemenea pentru a întări credința ucenicilor, prin prima minune pe 

care a săvârșit-o. 

27 iulie Psalmii 90:14 

Lângă ușă se aflau șase vase mari de piatră. Isus le-a poruncit 

slujitorilor să le umple cu apă. Iar, pentru că oaspeții trebuiau serviți 

de îndată, El le-a spus să-i ducă nunului puțin din conținutul vaselor. 

Când au făcut aceasta, în loc de apa pe care o turnaseră în vase, acum 

era vin! 
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28 iulie Ioan 2:10 

Nimeni nu știa că se terminase vinul pe care-l avuseseră la început, 

dar, când a gustat din ceea ce îi aduseseră slujitorii, nunul și-a dat 

seama că era un vin cu mult mai bun decât ce băuse până atunci la 

nuntă. Întorcându-se către mire, el i-a spus: „Orice om dă mai întâi 

de băut vinul cel bun; iar, după ce oaspeții au băut din belșug, dă și 

vinul prost; dar tu ai păstrat vinul cel bun până acum.” 

29 iulie Zaharia 9:17 

„Vinul” ospățului la care luăm parte tu și cu mine se acrește în cele 

din urmă. Însă darurile lui Isus sunt întotdeauna proaspete. Ceea ce 

ne dă El ne satisface nevoile și ne aduce fericire. Fiecare nou dar pe 

care-l primim ne mărește capacitatea de a primi și mai mult și de a ne 

bucura și mai mult de El.  

30 iulie Plângerile 3:22,23 

El dăruiește har din nou și din nou și, spre deosebire de vinul de la 

Cana, numărul binecuvântărilor Sale nu se micșorează și nu se 

sfârșește niciodată. De fapt, darul făcut de Isus nuntașilor este un 

minunat simbol. Apa din vase reprezintă „botezul Său în moarte”, iar 

vinul reprezintă sângele Său, vărsat pentru noi, ca să ne curețe de 

păcat.  

31 iulie Ioan 13:15 

La această primă masă luată împreună cu ucenicii Săi, Isus le-a dat o 

cupă cu vin, simbolizând lucrarea Sa pentru mântuirea lor. Iar la 

ultima Cină El le-a dat din nou cupa și i-a invitat să bea din ea până 

la revenirea Sa, ca un simbol. 

 

AUGUST 

01 august Luca 15:13 

Aceasta este istoria unui tânăr sătul de restricțiile traiului de acasă. 

Lucrurile au ajuns în punctul în care el a hotărât că trebuia să plece. 

Bogatul său tată iubitor i-a dat băiatului partea sa de moștenire, iar 

acesta a plecat undeva unde credea că va avea libertatea de a face 

orice dorea. Avea bani să-și împlinească orice dorință. Și, pentru că 

banii atrag tovarăși, curând el a avut un grup de prieteni care să-l ajute 

să-și cheltuiască averea.  
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02 august Luca 15:14,15 

Curând, însă, speranțele și visele pe care le nutrise pe când era acasă 

s-au cufundat în uitare, odată cu stabilitatea și siguranța educației 

spirituale pe care o primise. După ce și-a risipit moștenirea, el și-a 

căutat de lucru și i s-a dat să păzească porcii.  

03 august Luca 15:16 

Pentru un evreu, nu putea exista ceva mai rău. Ascultătorii evrei ai 

lui Isus au înțeles adâncimea degradării și umilinței pe care le descria 

El. Tânărul, hotărât să găsească libertatea, în loc de aceasta a devenit 

el însuși un sclav. Fără prieteni, chinuit de foame și cu inima 

îndurerată, pentru a supraviețui el se forța să mănânce hrana porcilor. 

04 august Luca 15:17 

În această narațiune, vedem un uimitor tablou al lipsei de speranță 

dintr-o viață despărțită de Dumnezeu. Ne poate lua timp să ne dăm 

seama cât de săraci suntem când ne despărțim de dragostea Tatălui 

ceresc, însă până la urmă vine și ziua aceea. În tot acest timp, 

Dumnezeu caută să găsească modalități prin care să ne influențeze să 

ne întoarcem acasă.  

05 august Luca 15:18,19 

În cele din urmă, tânărul a luat hotărârea de a se întoarce și a-și 

mărturisi rătăcirea. El se hotărăște să-i spună tatălui său: „Am 

păcătuit împotriva cerului și împotriva ta; nu mai sunt vrednic să mă 

numesc fiul tău, dar lasă-mă să fiu ca unul din angajații tăi”. Slăbit 

de nemâncare, într-o țară lovită de foamete, rămas numai cu zdrențe 

în loc de haine, până la urmă el a lăsat cocinele și a pornit spre locul 

în care crescuse în copilărie. 

06 august Luca 15:8 

Fugarul nu avea idee despre tristețea care îl copleșise pe tatăl său la 

plecarea lui. Nici nu s-a gândit la umbra ce a cuprins întreaga casă 

atunci când au ajuns vești despre destrăbălarea lui. Și nimeni nu l-ar 

fi putut convinge că tatăl său stătea în fiecare zi să aștepte întoarcerea 

fiului. Și totuși acum, cu pași osteniți și plini de durere, el se întorcea 

cu nerăbdare acasă pentru a implora poziția unui slujitor.  
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07 august Luca 15:20 

Pe când fiul era încă la o considerabilă depărtare de casă, tatăl l-a 

recunoscut și i-a alergat în întâmpinare, dându-i o îmbrățișare 

prelungă și plină de emoție. Pentru ca fiul său să nu fie văzut într-o 

asemenea stare nenorocită, tatăl și-a scos frumoasa lui haină și a pus-

o pe umerii băiatului. 

08 august Psalmii 51:7-12 

Copleșit de o așa primire plină de dragoste, tânărul a început să-și 

rostească printre suspine discursul de pocăință. Însă tatăl său nu voia 

să asculte nici un cuvânt. În casa lui nu avea loc pentru un fiu servitor; 

băiatul lui trebuia să aibă parte de tot ce-i putea da mai bun.  

09 august Luca 15:22-24 

Tatăl le-a spus slujitorilor să aducă cele mai bune haine și un inel, să 

găsească încălțăminte potrivită pentru fiul său și să pregătească un 

ospăț, pentru ca toată lumea să poată sărbători. Iar motivul acestui 

ospăț avea să fie: „Fiul cel mort a înviat; fiul pierdut a fost găsit”.  

10 august Psalmii 145:15-21 

Cât de diferit îl percepea acum băiatul pe tatăl său! Întotdeauna îl 

considerase mai degrabă neînduplecat și sever. Dar acum nu mai 

credea astfel. În nevoia lui profundă, el a văzut adevăratul caracter al 

tatălui său. Tocmai despre aceasta vorbește întreaga parabolă. În 

răzvrătirea noastră, deseori îl considerăm pe Dumnezeu sever și dur, 

neînduplecat în ceea ce cere. 

11 august Ieremia 31:34 

Însă, după ce ai fost multă vreme departe și ești înfometat spiritual, 

acoperit de zdrențele păcatului și vinovăției, atunci vezi cât de plin 

de iubire deplină și de acceptare este de fapt Tatăl ceresc. Dacă faci 

fie și măcar un singur pas spre Tatăl, în pocăință, El va alerga să te 

cuprindă în brațele dragostei Sale. Îți va ierta păcatele și nu-și va mai 

aduce aminte de ele.  

12 august Ieremia 30:14-18 

Nu aștepta și nu încerca să te cureți singur, ca să fii îndeajuns de bun 

pentru a veni la Isus. Dacă am aștepta să devenim îndeajuns de buni, 

n-am mai veni niciodată. Isus te așteaptă, te cheamă, dorește fierbinte 

să vii înapoi. Întreg cerul va sărbători întoarc 

erea ta acasă 
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13 august Ieremia 29:12-13 

Tânărul acesta avea ceea ce par să dorească mulți alții de vârsta lui: 

o poziție socială înaltă și bogăție. Într-o zi, privindu-L pe Isus cum 

stătea de vorbă cu copiii, plin de duioșie și afecțiune, și-a descoperit 

în inimă dorința crescândă de a fi ucenicul Domnului. Gândul acesta 

a devenit atât de insistent, încât tânărul a alergat după Isus, a 

îngenuncheat și a pus cu sinceritate cea mai importantă întrebare din 

viață: „Bunule învățător, ce pot să fac ca să am viața veșnică?” 

14 august Marcu 10:18 

Isus i-a răspuns cu o provocare, care cerceta gândurile tânărului. El 

i-a spus: „Numai Dumnezeu este bun, așa că de ce Mă numești pe 

Mine bun?” Este evident că acest tânăr conducător trăia „o viață 

bună,” corectă. El se convinsese că „reușise” atât în profesia lui, cât 

și în viața spirituală. Cu toate acestea, simțea că mai lipsea ceva. El 

văzuse cum îi binecuvânta Isus pe copii și voia să-l binecuvânteze și 

pe el.  

15 august Psalmii 119:73 

Drept răspuns la întrebarea lui, Isus i-a spus să țină poruncile și a citat 

câteva din ele care au de-a face cu relațiile interpersonale. Tânărul 

conducător i-a replicat plin de siguranță că el le împlinise din 

copilărie.  

16 august Psalmii 119:24-27 

Apoi a adăugat tulburătoarea întrebare: „Ce mai lipsește?” Privind 

chipul tânărului, Isus îi cerceta viața și caracterul. El îl iubea pe cel 

îngenuncheat la picioarele Lui și dorea să-i dea pacea pe care o dorea 

acesta. Astfel că i-a răspuns: „Un lucru lipsește. Vinde-ți toată averea 

și dă câștigul celor săraci. Asta îți va asigura un cont bancar în ceruri. 

Apoi ia crucea și urmează-Mă”. 

17 august Ioan 5:37-40 

Isus îl dorea cu adevărat pe tânărul acela ca ucenic. El știa că tânărul 

putea exercita o foarte mare influență spre bine. Avea multe calificări 

și talente. Isus voia să-i dea ocazia de a-și dezvolta un caracter care 

să reflecte chipul lui Dumnezeu.  
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18 august Marcu 9:39-40 

Dacă tânărul conducător I s-ar fi alăturat lui Isus, el ar fi avut o mare 

putere de influență spre bine. Dacă ar fi ales să fie ucenic, ce diferită 

ar fi fost viața lui! 

19 august 1 Corinteni 13:3 

Poate că el obținuse de la viață tot ce-și dorea. Dar mai lipsea totuși 

un lucru, unul singur! Să-și vândă și să-și împartă marea bogăție și să 

I se alăture lui Isus - și atunci, singurul lui punct slab ar fi fost 

îndreptat. Acționând astfel, ar fi înlăturat din viața lui interesele 

personale și ar fi umplut-o, în locul acestora, cu dragostea lui 

Dumnezeu. Isus i-a cerut să aleagă între bogăția pământească și 

valoarea cerească.  

20 august Marcu 10:29-31 

Să I se alăture lui Isus ar fi însemnat ca acest tânăr să accepte o viață 

de sacrificiu de sine. Cu adânc interes l-a urmărit Isus cum cântărea 

alegerea. Mintea ascuțită a tânărului conducător a înțeles ce i se 

spusese, dar aceasta l-a întristat. Dacă ar fi priceput cât ar fi avut de 

câștigat prin acceptarea darului lui Isus, el ar fi devenit ucenic. Însă 

în loc de aceasta el se gândea la ceea ce avea de pierdut. 

21 august Isaia 30:9-11 

Tânărul îngenuncheat în fața lui Isus slujea ca membru de cinste al 

unui consiliu al evreilor, iar Satana l-a ispitit să se gândească la 

perspectivele atrăgătoare ale poziției pe care o ocupa. Da, cu 

siguranță, acest tânăr dorea comoara spirituală pe care i-o oferea Isus. 

Dar dorea de asemenea și avantajele bogăției sale. Da, dorea viața 

veșnică. Însă nu voia sacrificiu. În cele din urmă, după ce s-a gândit 

îndelung, el s-a îndepărtat plin de tristețe. Prețul vieții veșnice părea 

prea mare.  

22 august Isaia 30:12,13 

Tânărul conducător a ajuns o victimă a amăgirii de sine. El nu 

împlinise toate poruncile, deși așa spunea. Avea un idol căruia i se 

închina: propria bogăție. El își iubea averea mai mult decât pe 

Dumnezeu, iubea ceea ce primise mai mult decât pe Dătător.  

23 august Psalmii 55:19-23 

Mulți se confruntă astăzi cu aceeași alegere. Ei cântăresc cerințele 

lumii spirituale, care sunt în contrast cu cerințele lumii materiale. Și, 
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la fel ca tânărul conducător, și ei îi întorc spatele lui Isus, spunând: 

„Nu-I pot sluji Omului acestuia”. 

24 august Psalmii 56:2-4 

O, dacă ar fi fost el în stare să vadă, dincolo de o viață de împlinire a 

legii, viața de dragoste adevărată pe care i-o oferea Isus, ce diferită ar 

fi putut fi viața lui!  

25 august Eclesiastul 11:1 

Acestui conducător i se dăduse mult ca să poată da dovadă de 

generozitate. La fel este și astăzi. Dumnezeu ne dăruiește talente și 

ocazii spre a lucra împreună cu El, ajutându-i pe cei săraci și în 

suferință. Ori de câte ori ne folosim darurile în felul acesta, suntem 

parteneri cu Dumnezeu în câștigarea altora pentru Hristos.  

26 august Faptele apostolilor 9:6,15-16 

Cei care se bucură de poziții cu o mare influență și de securitate 

financiară pot crede că prețul urmării lui Isus este prea mare. Dar 

predarea de sine se află chiar la baza a ceea ce înseamnă să fii 

urmașul, ucenicul Său. Adeseori, această realitate este exprimată în 

termeni ce par severi, dar Dumnezeu nu are o altă cale pentru a ne 

salva, decât să ne despartă de toate lucrurile care până la urmă ne-ar 

distruge. 

27 august Matei 21:31,32 

Isus a mai chemat în serviciul Său un om bogat, care a lăsat într-

adevăr totul, schimbându-și afacerea profitabilă cu sărăcia și 

greutățile. 

28 august Luca 18:10,11 

Nimănui nu-i place „omul cu taxele”. Nici astăzi, nici în Palestina de 

pe vremea lui Hristos. Acești funcționari publici erau cei mai detestați 

dintre toți. Nu numai pentru că strângeau taxele și impozitele (o 

dureroasă amintire pentru evrei despre cuceritorii lor romani), ci și 

pentru că acești oameni erau necinstiți. Folosind forța și amenințările, 

ei se îmbogățeau. Iar când un evreu muncea pentru romani, strângând 

taxele, el era privit ca aparținând celui mai rău și stricat segment al 

societății evreiești. 
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29 august Matei 21:31,32 

Matei era unul din mult urâții agenți financiari. Dar într-o zi lucrul 

acesta s-a schimbat. După ce a chemat două perechi de frați din 

regiunea Mării Galileii, Petru și Andrei, apoi Iacov și Ioan, Isus l-a 

chemat și pe Matei să-i fie ucenic. În vreme ce alții îl judecau pe 

Matei după ocupația sa, Isus i-a citit inima și și-a dat seama că era 

deschisă. Matei îl auzise pe Isus vorbind și dorea să ceară ajutor, dar 

era convins că Marele învățător niciodată nu l-ar băga în seamă. 

30 august 2 Împărați 5:17 

Stând într-o zi la masa lui de vameș, Matei L-a văzut pe Isus 

apropiindu-Se. După numai câteva clipe, el a rămas uimit să-L audă 

pe Isus spunându-i: „Urmează-Mă”. Matei s-a ridicat de la masă, a 

lăsat toate așa cum erau, s-a întors și L-a urmat pe Isus. N-a ezitat, n-

a pus întrebări, nu s-a gândit nici o secundă la afacerile lui sau la 

sărăcia pe care avea să o primească în schimb. Pentru Matei, era 

îndeajuns să fie cu Isus, să-I asculte cuvintele și să lucreze cu El.  

31 august Matei 4:18-22 

La fel s-a întâmplat și cu frații pe care Isus tocmai îi chemase. Petru 

și Andrei au auzit chemarea Sa, și-au aruncat plasele pe țărm, și-au 

părăsit barca pescărească și au plecat cu Isus. N-au întrebat cum 

aveau să-și câștige traiul sau cum aveau să-și întrețină familiile. Ei 

găseau chemarea de a fi ucenic al lui Isus prea puternică pentru a se 

mai gândi sau a amâna. Pur și simplu au ascultat acea chemare și I s-

au alăturat lui Isus.  

 

 

SEPTEMBRIE 

 

01 septembrie Matei 9:10 

Vestea despre alegerea pe care o făcuse Matei a trezit interes în toată 

cetatea. Plin de entuziasmul noii sale ucenicii, Matei a căutat cu 

disperare să-i influențeze și pe foștii lui asociați. Așa că a organizat 

o petrecere la el acasă și și-a invitat rudele și prietenii. Printre 

prietenii lui se aflau nu numai vameși, ci și mulți alți oameni cu „o 

reputație dubioasă”, oameni evitați cu strictețe de vecinii lor mai 

scrupuloși. 
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02 septembrie Marcu 2:15 

Însă Isus n-a ezitat să accepte invitația, chiar dacă știa că-i va jigni pe 

conducătorii evrei și că în ochii celorlalți va fi pus într-o poziție 

îndoielnică. Cu plăcere S-a dus Isus la acel ospăț, unde Matei L-a 

așezat în capul mesei, în jurul Lui fiind alți vameși necinstiți. 

03 septembrie Marcu 1:41 

În timpul ospățului, niște rabini au încercat să-i întoarcă pe noii 

ucenici împotriva noului lor învățător, întrebându-i: „De ce mănâncă 

învățătorul vostru cu vameșii și păcătoșii?”. Isus le-a auzit întrebarea 

și, înainte ca ucenicii Săi să poată răspunde, El i-a provocat pe rabini 

rostind: „Nu oamenii sănătoși se duc la doctor, ci numai cei bolnavi. 

Mai bine vă duceți și încercați să pricepeți înțelesul acestor cuvinte: 

«îndurare vreau, iar nu jertfă». Eu n-am venit să-i chem pe cei 

neprihăniți. Am venit să-i chem pe păcătoși să se pocăiască.” 

04 septembrie Matei 9:16,17 

Fariseii se pretindeau desăvârșiți spiritual, fără nevoie de un medic 

spiritual. Ei considerau că vameșii și neamurile erau pe moarte din 

cauza bolii lor spirituale. De aceea, Isus i-a confruntat pe acești 

conducători religioși cu un adevăr evident: de ce n-ar sta El alături de 

cei care aveau într-adevăr nevoie de ajutorul Lui? 

05 septembrie Matei 23:27,28,33 

O religie legalistă nu poate atrage la Isus pe nimeni, niciodată. Este 

atât de lipsită de dragoste! Posturile și rugăciunea motivate de un 

spirit de îndreptățire de sine sunt abominabile. Chiar și serviciile 

divine solemne, ceremoniile religioase, „autoumilirea” publică și 

sacrificiile impresionante, făcute cu intenția de a dovedi că persoana 

respectivă „are dreptul” la cer, nu sunt decât o mare înșelătorie. 

Nimic din ceea ce putem noi face nu ne poate cumpăra vreodată 

salvarea, mântuirea. 

06 septembrie Matei 24:40-42 

La o analiză finală, numai atunci când renunțăm la propriile interese 

putem deveni credincioși, ucenici ai lui Isus. Tânărul conducător 

bogat nu s-a putut hotărî să facă acest lucru. Matei l-a făcut. Unul 

dintre ei a făcut alegerea bună; celălalt nu. Matei a fost transformat 

și a început o viață de slujire plină de bucurie. Celălalt și-a continuat 

viața lui plină de onoruri omenești și bogăție - și de goliciune.  
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07 septembrie Matei 27:38, Luca 23:43 

Unul a găsit viața veșnică; celălalt a pierdut-o. Când renunțăm la 

propriile interese, Domnul ne insuflă o nouă viață. Numai 

„burdufurile noi” pot păstra „vinul nou” al unei vieți reînnoite în 

Hristos. 

08 septembrie Luca 13:16 

Lângă Marea Galileii se adunase o mare mulțime, dornică să-L vadă 

și să-L audă pe Isus. Printre cei de acolo se aflau numeroși bolnavi 

care sperau să fie vindecați. Pentru Isus era o bucurie să-și exercite 

dreptul de a le reda deplina sănătate. 

09 septembrie Matei 13:2 

Pe măsură ce veneau tot mai mulți oameni și se înghesuiau tot mai 

aproape, Isus a ajuns până la urmă să nu mai aibă Ioc pe țărm. Așadar, 

S-a urcat într-o barcă pescărească și i-a rugat pe ucenici s-o 

îndepărteze puțin de mal. Apoi, în sfârșit fără să mai fie împiedicat 

de înghesuială, El a vorbit mulțimii care asculta de pe țărm.  

10 septembrie Matei 13:3 

Lângă țărmul lacului se întindea câmpia Ghenezaretului, iar în 

spatele ei se înălțau dealuri. In ziua aceea, atât la câmp, cât și pe 

coasta dealurilor, erau mulți lucrători. Unii semănau grâu, alții 

secerau recoltele semănate mai devreme. Isus, văzând aceste 

activități, a spus parabola semănătorului.  

11 septembrie Marcu 10:37 

Evreii din vremea aceea se gândeau numai la un Mesia care avea să 

le restabilească împărăția pământească. Însă Isus le-a explicat că 

împărăția Sa nu avea să fie stabilită prin forță, violență sau armament 

de război. Împărăția Sa va veni numai când un nou principiu 

surprinzător va găsi un sol fertil în mintea omenească. 

12 septembrie Luca 17:20,21 

Pentru a pregăti cadrul necesar înțelegerii acestui adevăr, Isus S-a 

prezentat pe Sine în parabolă nu drept un împărat puternic, ci drept 

un umil semănător. În felul acesta, El i-a învățat că aceleași legi care 

determină semănarea, creșterea și culesul recoltei se aplică și în 

dezvoltarea vieții noastre spirituale. 
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13 septembrie Ioan 6:14,15 

Parabola a nedumerit mulțimea. Le-a trezit interesul, dar le-a și 

spulberat visele. Nici măcar ucenicii n-au reușit să priceapă ideea 

parabolei. Au venit mai târziu la Isus ca să-L roage să le-o explice. 

14 septembrie Isaia 55:10,11 

În cuvintele promisiunii făcute lui Adam și Evei în Grădina Edenului, 

Isus a semănat sămânța Evangheliei. Iar în cuvintele acestei parabole, 

El a semănat din nou sămânța Evangheliei. În istorisire, sămânța 

reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu. 

15 septembrie Ioan 5:24 

Fiecare sămânță conține viață. Și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu 

conține și el viață. Isus a spus: „Oricine aude cuvintele Mele și crede 

pe Cel ce M-a trimis are viața veșnică și nu cade sub judecată, ci a 

trecut din moarte la viață.” Viața lui Dumnezeu se află în fiecare 

cerință și promisiune a Cuvântului Său. Prin El se împlinește fiecare 

cerință și fiecare promisiune devine realitate. Astfel că a primi 

Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a primi viața și caracterul Său.  

16 septembrie Marcu 4:26-29 

Orice sămânță se reproduce pe sine - și numai pe sine. Dacă semeni 

semințe, în condiții favorabile, atunci viața specifică din acele 

semințe va crește. În același fel, dacă semeni cuvintele lui Dumnezeu 

în viața ta în condiții favorabile, ele vor crește, dezvoltând o viață și 

un caracter asemănătoare vieții și caracterului lui Dumnezeu. 

17 septembrie 1 Corinteni 1:18-21 

Filosofia și literatura seculară, indiferent cât de strălucite ar fi, nu pot 

face acest lucru. Însă, atunci când în sufletul tău sunt semănate 

cuvintele lui Dumnezeu, ele dau naștere vieții, vieții veșnice. 

18 septembrie Ioan 14:6 

Observați că, în parabolă, semănătorul își seamănă sămânța. Isus a 

învățat adevărul pentru că El este adevărul. Propriile Lui gânduri, 

caracterul și experiența Lui de viață se regăseau în toate învățăturile 

Lui. Același principiu se aplică ori de câte ori împărtășim și altora 

Cuvântul lui Dumnezeu. Îi putem învăța în mod eficient numai ceea 

ce am experimentat noi înșine. Așadar, înainte de a împărtăși vestea 

bună, trebuie s-o înțelegem noi prin experiență personală.  
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19 septembrie Matei 13:10-16 

Istoria semănătorului descrie patru situații contrastante, patru feluri 

de pământ în care a căzut sămânța. Când semănătorul arunca un 

pumn de semințe, vântul le putea duce în orice direcție, fie bună, fie 

rea. Isus a spus parabola pentru ca ascultătorii Săi să înțeleagă faptul 

că rezultatele sunt determinate exclusiv de starea pământului în care 

cade sămânța.  

20 septembrie Matei 13:4 

Unele semințe au căzut pe cărări bătătorite. Isus a explicat astfel: 

„Unele [semințe] au căzut pe cărare și au venit păsările și le-au 

mâncat.” Semințele care au căzut pe cărarea bătătorită sunt un simbol 

al Cuvântului lui Dumnezeu care ajunge la o inimă nepăsătoare. Pe 

cărarea aceasta se circulă mult - plăceri păcătoase, țeluri egoiste în 

carieră, excese lumești. Acestea absorb total timpul și atenția, iar 

omul nu mai acordă nici o atenție cuvintelor care aduc viața. 

21 septembrie Matei 13:19 

La fel cum păsările îndată ce zăresc mănâncă semințele împrăștiate, 

tot așa ispita vine pentru a ne distrage atenția și a ne face indiferenți. 

Iar, dacă reacția noastră continuă să fie aceeași, curând inima noastră 

devine la fel ca acea cărare bătătorită și întărită pe care s-au împrăștiat 

semințele Evangheliei. Ajunge să fie nereceptivă și împietrită.  

22 septembrie Matei 13:5,6 

Isus a continuat: „Alte semințe au căzut pe un teren pietros, unde 

n-aveau mult pământ, și au răsărit repede pentru că pământul nu era 

adânc. Dar, când s-a înălțat soarele, au fost arse de arșiță; și, pentru 

că nu aveau rădăcină adâncă, s-au vestejit.”  

23 septembrie Matei 13:20,21 

Dacă semeni semințe într-o jardinieră la fereastră sau într-un ghiveci 

în care este numai puțin pământ și mai mult pietre, le vei vedea cum 

încolțesc. Însă, în arșița zilei, dacă nu au rădăcini bine dezvoltate și 

nu pot avea acces la nutrienți și la umezeala din sol, plantele se ofilesc 

rapid.  

24 septembrie Matei 19:16,20-22 

Acesta este un simbol al reacției unora când primesc Cuvântul lui 

Dumnezeu. Ei își mărturisesc un anumit interes, o căutare exterioară 
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după Dumnezeu, dar, la fel ca și tânărul conducător bogat, ei se încred 

în propriile fapte bune în loc de puterea și autoritatea Domnului. 

25 septembrie Luca 9:57,58 

Interesul personal continuă să rămână principiul activ al vieții lor. 

Poate exista o convingere intelectuală, a minții, precum și o acțiune 

superficială, dar nu există o adevărată convingere a inimii, ceea ce 

înseamnă că în curând se pierde totul. 

26 septembrie Luca 10:17; Ioan 6:66 

Vă amintiți de reacția lui Matei când a auzit cuvintele lui Isus? S-a 

gândit la invitație, a cântărit prețul și, fără întârziere, s-a ridicat, a 

lăsat totul și L-a urmat pe Isus. Dar sămânța care cade în locuri 

pietroase îi reprezintă pe cei care acționează în grabă. Ei nu cântăresc 

prețul, ci acționează impulsiv. Nu se consacră pe deplin Domnului 

Isus sau nu se angajează total să trăiască viața pe care le-o oferă El. 

Sunt mulțumiți să trăiască sub aparențe exterioare, fără să facă 

schimbări în obiceiurile lor distructive. 

27 septembrie 2 Petru 2:12,13 

Iar soarele fierbinte al verii, care întărește și ajută la coacerea roadelor 

plantelor sănătoase, distruge plantele care nu au rădăcini adânci. Unii 

acceptă Evanghelia ca pe o modalitate de a-și rezolva problemele 

personale, mai degrabă decât ca pe o eliberare din păcat. Pentru o 

perioadă ei sunt fericiți, crezând că religia le va rezolva problemele. 

Și câtă vreme viața se desfășoară lin, ei par să fie creștini consecvenți, 

însă cad la prima confruntare arzătoare. 

28 septembrie 1 Ioan 4:13,14 

Dragostea este principiul guvernării lui Dumnezeu și tot ea trebuie să 

fie și fundamentul caracterului oricărui creștin. Nimic altceva nu ne 

poate da puterea de a învinge încercările și ispitele. Iar dragostea 

aceasta se descoperă în sacrificiu. Planul de mântuire s-a născut din 

jertfă - iar jertfa plină de iubire a lui Dumnezeu este nemărginită. Isus 

a dat totul pentru noi, iar cei care-L primesc vor fi gata să sacrifice 

totul pentru El.  

29 septembrie Matei 13:7 

Isus a mai spus: „Alte semințe au căzut printre spini, iar spinii au 

crescut și le-au înecat.” Nu poți cultiva grâu printre buruieni și spini. 

Iar semințele dragostei lui Dumnezeu se pot dezvolta numai când 
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orice altceva care „răsare și crește natural” este smuls, îngăduind ca 

principiul activ din viața ta să fie harul lui Dumnezeu.  

30 septembrie 1 Petru 1:6,7 

Atâta timp cât I se îngăduie Duhului Sfânt să lucreze, caracterele 

noastre se vor rafina și vom găsi puterea de a smulge obiceiurile care 

sunt în opoziție cu voia cu Dumnezeu. Acceptarea lui Isus trebuie 

urmată de modelarea noastră după chipul Său. Acesta este un proces 

pe care Biblia îl numește sfințire. Cele două trebuie întotdeauna să 

meargă împreună. 

 

* * * 
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA 
 

IULIE 

03 V. a.s. CT 20,52; B 21,03; MS 21,17; AR 21,29 

04 S. a.s. CT 20,51; B 21,02; MS 21,17; AR 21,28 

10 V. a.s. CT 20,49; B 21,00; MS 21,14; AR 21,26 

11 S. a.s. CT 20,48; B 20,59; MS 21,13; AR 21,25 

17 V. a.s. CT 20,44; B 20,55; MS 21,09; AR 21,20 

18 S. a.s. CT 20,43; B 20,54; MS 21,08; AR 21,20 

24 V. a.s. CT 20,38; B 20,49; MS 21,02; AR 21,14 

25 S. a.s. CT 20,37; B 20,48; MS 21,01; AR 21,13 

31 V. a.s. CT 20,30; B 20,41; MS 20,53; AR 21,05 

AUGUST 

01 S. a.s. CT 20,29; B 20,40; MS 20,52; AR 21,04 

07 V. a.s. CT 20,21; B 20,32; MS 20,43; AR 20,55 

08 S. a.s. CT 20,20; B 20,30; MS 20,42; AR 20,54 

14 V. a.s. CT 20,11; B 20,21; MS 20,32; AR 20,44 

15 S. a.s. CT 20,09; B 20,20; MS 20,31; AR 20,43 

21 V. a.s. CT 20,00; B 20,10; MS 20,20; AR 20,32 

22 S. a.s. CT 19,58; B 20,08; MS 20,18; AR 20,31 

28 V. a.s. CT 19,48; B 19,58; MS 20,09; AR 20,20 

29 S. a.s. CT 19,46; B 19,56; MS 20,07; AR 20,18 

SEPTEMBRIE 

04 V. a.s. CT 19,35; B 19,46; MS 19,54; AR 20,07 

05 S. a.s. CT 19,33; B 19,44; MS 19,52; AR 20,05 

11 V. a.s. CT 19,22; B 19,33; MS 19,40; AR 19,53 

12 S. a.s. CT 19,21; B 19,31; MS 19,38; AR 19,51 

18 V. a.s. CT 19,09; B 19,20; MS 19,26; AR 19,39 

19 S. a.s. CT 19,07; B 19,18; MS 19,24; AR 19,37 

25 V. a.s. CT 18,56; B 19,06; MS 19,12; AR 19,25 

26 S. a.s. CT 18,54; B 19,05; MS 19,10; AR 19,23 
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OCTOMBRIE 

02 V. a.s. CT 18,43; B 18,53; MS 18,59; AR 19,12 

03 S. a.s. CT 18,42; B 18,52; MS 18,57; AR 19,10 

09 V. a.s. CT 18,31; B 18,41; MS 18,45; AR 18,58 

10 S. a.s. CT 18,29; B 18,39; MS 18,43; AR 18,57 

16 V. a.s. CT 18,19; B 18,29; MS 18,32; AR 18,46 

17 S. a.s. CT 18,17; B 18,27; MS 18,30; AR 18,44 

23 V. a.s. CT 18,08; B 18,17; MS 18,20; AR 18,34 

24 S. a.s. CT 18,06; B 18,16; MS 18,18; AR 18,32 

30 V. a.s. CT 17,57; B 18,07; MS 18,09; AR 18,22 

31 S. a.s. CT 17,56; B 18,05; MS 18,07; AR 18,21 

NOIEMBRIE 

06 V. a.s. CT 16,48; B 16,57; MS 16,59; AR 17,12 

07 S. a.s. CT 16,47; B 16,56; MS 16,57; AR 17,11 

13 V. a.s. CT 16,40; B 16,49; MS 16,50; AR 17,03 

14 S. a.s. CT 16,39; B 16,48; MS 16,50; AR 17,02 

20 V. a.s. CT 16,34; B 16,43; MS 16,43; AR 16,57 

21 S. a.s. CT 16,33; B 16,42; MS 16,43; AR 16,56 

27 V. a.s. CT 16,29; B 16,39; MS 16,38; AR 16,52 

28 S. a.s. CT 16,29; B 16,38; MS 16,37; AR 16,51 

DECEMBRIE 

04 V. a.s. CT 16,27; B 16,36; MS 16,35; AR 16,49 

05 S. a.s. CT 16,26; B 16,36; MS 16,34; AR 16,49 

11 V. a.s. CT 16,26; B 16,35; MS 16,34; AR 16,48 

12 S. a.s. CT 16,26; B 16,36; MS 16,34; AR 16,48 

18 V. a.s. CT 16,28; B 16,37; MS 18,35; AR 16,50 

19 S. a.s. CT 16,28; B 16,38; MS 18,36; AR 16,50 

25 V. a.s. CT 16,32; B 16,41; MS 16,39; AR 16,53 

26 S. a.s. CT 16,32; B 16,41; MS 16,40; AR 16,54 

 

*Abrevieri: CT = Constanţa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.  

Pentru Rep. Moldova se va folosi ora Constanţei.  
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BIBLIA ÎNTR-UN AN 
Bifați căsuța fiecărui capitol citit și veți ști totdeauna cât mai aveți! 

Vechiul Testament  
Pentateuhul 

Geneza 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50           

Exod 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40         

Levitic 

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

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

25 26 27          

Numeri 

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

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Deuteronom

ul 

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! 
 

 



 


