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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. 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„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 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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 



9 

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 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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 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. 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 
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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. 

 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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, 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 
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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 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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

„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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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, 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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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“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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„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. 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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„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. 

 



21 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 „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. 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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. 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 



22 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 
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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 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „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. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„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 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. 
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„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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 

„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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„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, 
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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, p. 277. 

 

* * * 
 

 

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 general, standardul sfințeniei este coborât printre cei ce se 

declară creștini și este greu pentru tineri să reziste influențelor 
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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 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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, 
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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 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. 

 

„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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 
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lucra din 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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 
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Nesupunere civilă 

2. Ce însemnătate avea numele moașelor evreice din Egipt? Ce 

le-a ordonat Faraon să facă? Exodul 1:15,16. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Vremea strâmtorării este pe punctul de a veni peste poporul lui 

Dumnezeu. Atunci se va da decretul care le va interzice celor ce 

păzesc Sabatul Domnului să cumpere sau să vândă și care îi va 

amenința cu pedeapsa și cu moartea, dacă nu respectă prima zi a 

săptămânii ca zi de odihnă 

„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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 
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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 

în timpul lui Hristos, ci și în timpul din urmă? Exodul 1:22; 

Matei 2:16; Ioan 16:2-4; Apocalipsa 13:15. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 



35 

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, p. 

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 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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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, 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 
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în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe 

Maria, și ei s-au apropiat amândoi.’”   

“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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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, 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 
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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. 

 

* * * 

 

 
Vă Rugăm Citiți Raportul Misionar din Jamaica  

de la pagina 45. 
 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 

motiv al antipatiei Mariei față de Sefora. Suferind nespus din cauza 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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, p. 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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“La data aceasta, cei neprihăniți domnesc ca regi și preoți pentru 

Dumnezeu. Ioan spune în Apocalipsa: “Și am văzut niște scaune de 
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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 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 
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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 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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. 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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. 
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“Când se trezește un interes într-o localitate sau într-un oraș, 

interesul acela 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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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; 1 Corinteni 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Acei membri ai bisericii care apelează la tribunalele lumii arată 

că au ales lumea drept judecător al lor, iar numele lor sunt scrise în 



49 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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? Numeri 

36:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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„Întregul teritoriu - atât partea cucerită, cât și cea necucerită - 

trebuia să fie împărțit între seminții. Rămânea ca o datorie a fiecărei 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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.  

„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. 
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„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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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, p. 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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 

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. 
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2. Unde locuia Rahav? Ce a declarat cu privire la credința ei? 

Iosua 2:1; 2:10,11. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 
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pentru cei care locuiesc în cetatea stricată? Apocalipsa 14:8; 

18:2,4; 2 Corinteni 6:17,18. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 

 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 

 

 

* * * * 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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, 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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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. 

 

3. Împotriva cui s-au luptat Debora și israeliții? Pe cine 

reprezentau dușmanii Israelului? Judecători 4:2,7; Apocalipsa 

19:19,20. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 



59 

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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
“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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
“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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 

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.  
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“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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“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 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. 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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 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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„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 
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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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 
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7. Cine este personificat ca fiind înțelepciunea în Sfintele 

Scripturi? 1 Corinteni 1:24. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „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. 

 

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 
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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. 

 

* * * 

 

 
14 Sabatul din 3 octombrie 2020 

REGINA DIN SEBA ȘI JUDECATA 
 

Seba înseamnă „expediție.” 2 

„Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri, împărații 

Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina 

înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.” Psalmul 72:10,11. 

În prima parte a domniei sale, Solomon a fost vizitat de împărăteasa 

din Seba. Ea a venit să vadă și să audă înțelepciunea lui și după ce 

l-a auzit, a spus că nici jumătate nu i s-a spus.” –Christ Triumphant, 

p. 159. 

 

O judecată de cercetare 

1. Ce rol special a spus Isus că va avea regina sudului în 

evenimentele din ultimele zile? În mod similar, ce vor face cei 

mântuiți în împărăția cerească? Luca 11:31; Apocalipsa 20:4; 

1 Corinteni 6:2,3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În ziua judecății de apoi, fiecare ființă pierdută va înțelege 

natura propriei respingeri a adevărului. Jertfa de pe cruce va fi 

prezentată și adevărata ei însemnătate va fi înțeleasă de fiecare 

minte ce a fost orbită de păcat. În fața priveliștii de pe Golgota, cu 

jertfa ei tainică, păcătoșii vor sta condamnați. Se va da la o parte 

orice scuză mincinoasă. Apostazia oamenilor se va arăta sub 

odioasa ei înfățișare. Oamenii vor vedea ce au ales. Atunci va fi 

clarificată orice întrebare cu privire la adevăr și rătăcire, ce a existat 

în lupta aceasta îndelungată. Întregul univers va vedea că 

Dumnezeu nu este vinovat de existența sau dăinuirea răului. Se va 

demonstra că hotărârile lui Dumnezeu nu au nici o legătură cu 

păcatul. Nu a existat nici un defect în cârmuirea lui Dumnezeu, nici 
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un motiv de nemulțumire. Atunci când vor fi date pe față gândurile 

tuturor inimilor oamenilor, atât cei credincioși, cât și cei răzvrătiți 

vor afirma împreună: “Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate 

al Neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi 

Numele Tău? ... pentru că judecățile Tale au fost arătate.” 

(Apocalipsa 15:3,4.).” – Hristos Lumina Lumii, p. 58. 

 

2. Ce întrebări a pus regina din Seba regelui Solomon? 

Asemănător cu răspunsurile la întrebările Reginei, la ce vor 

trebui să răspundă cei ce se pregătesc pentru cer pentru a oferi 

răspunsuri celor ce-i întreabă? 2 Cronici 9:1,2; Matei 12:36,37; 

1 Petru 3:15. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Așa au stat lucrurile atunci când împărăteasa din Seba a venit 

să-l viziteze pe Solomon. Auzind despre înțelepciunea lui și despre 

templul măreț pe care-l clădise, ea s-a hotărât “să-l încerce cu 

întrebări grele” și să vadă personal lucrările lui vestite. Însoțită de o 

suită de slujitori cu cămile, ducând “mirodenii, aur mult și pietre 

scumpe”, ea a făcut o călătorie lungă la Ierusalim. “S-a dus la 

Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă”, a vorbit cu el despre 

tainele naturii, și Solomon a învățat-o cu privire la Dumnezeul 

naturii, marele Creator, care locuiește în cerurile înalte și 

guvernează peste tot. “Solomon i-a răspuns la toate întrebările și nu 

a fost nimic pe care să nu fi știut Solomon să i-l lămurească”. 

(1 Împărați 10:1-3; 2 Cronici 9:1,2).” – Profeți și Regi, p. 66. 

 

3. După ce lege va fi judecată toată lumea în judecata de 

cercetare? După cum regina din Seba a fost impresionată de 

îmbrăcămintea purtată la curtea lui Solomon, ce va caracteriza 

îmbrăcămintea și caracterele noastre? Iacov 2:12; Eclesiastul 

12:13,14; Matthew 22:11,12; Galateni 3:27. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“În parabola din Matei capitolul 22, este prezentat același tablou 

al nunții, iar judecata de cercetare este reprezentată clar ca având 

loc înainte de nuntă. Înainte de nuntă, Împăratul intră să-și vadă 
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oaspeții, să vadă dacă toți sunt îmbrăcați în haine de nuntă, haina 

fără pată a caracterului, spălată și albită în sângele Mielului (Matei 

22, 11; Apocalipsa 7, 14). Acela care este găsit fără haină de nuntă 

este aruncat afară, dar toți aceia care la cercetare sunt găsiți având 

haină de nuntă sunt primiți de Dumnezeu și socotiți vrednici să 

moștenească Împărăția și să stea pe tronul Său. Această lucrare de 

examinare a caracterului, de a hotărî cine sunt aceia care sunt 

pregătiți pentru Împărăția lui Dumnezeu, este judecata de cercetare, 

care încheie lucrarea din Sanctuarul de sus.” – Tragedia Veacurilor, 

p. 428. 

 

4. Ce mărturie a dat regina din Seba despre Solomon? Cui i-a 

atribuit Regina slava și înțelepciunea? 1 Regi 10:6-9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „La încheierea vizitei, împărăteasa fusese atât de deplin învățată 

de Solomon cu privire la izvorul înțelepciunii și priceperii lui, încât 

a fost silită să nu înalțe unealta omenească, ci să exclame: 

“Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a binevoit să te 

pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubește 

pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să slujești 

și să faci dreptate”. (1 Împărați 10, 9.) Aceasta era impresia pe care 

Dumnezeu intenționa să o facă asupra tuturor popoarelor. Iar atunci 

când “toți împărații pământului căutau să-l vadă pe Solomon, ca să 

audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui” 

(2 Cronici 9, 23), Solomon L-a onorat pentru o vreme pe 

Dumnezeu, atrăgându-le atenția cu respect către Creatorul cerului și 

al pământului, către Conducătorul Universului, Cel Atotînțelept.” – 

Profeți și Regi, p. 67. 

 

Daruri Spirituale 

5. Ce daruri bogate a dat regina din Seba regelui Solomon? Ce 

simbolizează aceste daruri din punct de vedere spiritual? 1 Regi 

10:2, prima parte, 10; Psalmul 141:2; Apocalipsa 8:4; 1 Petru 1:7. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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“Vor simți nevoia de a cumpăra aur, care este credința curată și 

iubirea; haine albe, care reprezintă un caracter fără pată, curățit în 

sângele dragului lor Răscumpărător; și alifie pentru ochi, care este 

harul lui Dumnezeu, dătător al discernământului clar în lucrurile 

spirituale și dezvăluitor al păcatului. Aceste calități sunt mai 

prețioase decât aurul din Ofir.” – 3T, p. 254. 

 

6. Ce a dat Solomon reginei din Seba? Ce va da Dumnezeu 

celor care sunt găsiți neprihăniți la judecata de cercetare? 

2 Cronici 9:12; 1 Corinteni 2:9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Solomon a scris cartea Proverbelor, dar după o vreme 

înțelepciunea lui s-a amestecat cu pleava. De unde a venit pleava? 

După o bărbăție plină de promisiuni atât de glorioase a apărut o 

schimbare în istoria lui Solomon. El nu a continuat să fie credincios 

curăției și alegerii sale față de Dumnezeu. El a dat la o parte 

barierele pe care Dumnezeu le ridicase pentru a-Și feri poporul de 

idolatrie. Domnul a ales Israelul ca națiune, făcându-i depozitarii 

adevărului sacru care urma să fie dat lumii. Dar Solomon a prețuit 

mândria puterilor politice. El a încurajat alianțe cu regatele păgâne.” 

–Christ Triumphant, p. 159. 

 

7. Asemenea reginei din Seba, cine a dat daruri Unuia mult mai 

mare decât Solomon? De aceea, ce marfă spirituală oferă 

Marele Negustor celor din Laodicea? Matei 2:1,10,11; Isaia 

60:6; Apocalipsa 3:18. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Intelectul și bogățiile pământești nu au putut înlătura defectele 

bisericii Laodiceene sau să remedieze starea ei deplorabilă. Ei erau 

orbi, dar simțeau că erau bine. Duhul lui Dumnezeu nu le-a luminat 

mințile și ei nu și-au perceput păcătoșenia; prin urmare, ei nu au 

simțit nevoia de ajutor.  

“Aurul recomandat aici ca fiind încercat în foc este credința și 

dragostea. Acesta face inima bogată; pentru că a fost curățită până 

la puritate și cu cât este mai încercată, cu atât mai strălucitoare este 
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strălucirea ei. Îmbrăcămintea albă este curăția caracterului, 

neprihănirea lui Hristos împărtășită păcătosului. Aceasta este 

într-adevăr o haină de țesătură cerească, care poate fi cumpărată 

numai de la Hristos cu o viață de ascultare de bunăvoie. Alifia de 

ochi este acea înțelepciune și har care ne ajută să discernem între 

rău și bine și să detectăm păcatul sub orice înfățișare. Dumnezeu a 

dat bisericii Sale ochii pe care le cere să-i ungă cu înțelepciune, ca 

să vadă clar; dar mulți ar scoate ochii bisericii dacă ar putea; căci nu 

vor ca faptele lor să vină la lumină, ca nu cumva să fie mustrați. 

Alifia divină pentru ochii va da claritate celui înțelept. Hristos este 

depozitarul tuturor harurilor. El spune: “Cumpărați de la Mine.” –

Testimony Treasures, vol. 1, pp. 477, 478.’  

 

Studiu personal 

 “Pretinșii creștini, creștinii lumești nu sunt familiarizați cu 

lucrurile cerești. Ei nu vor fi niciodată aduși la porțile Noului 

Ierusalim spre a se angaja în exerciții care până acum nu i-au 

interesat în mod special. Ei nu și-au format mintea să se delecteze în 

consacrare și meditație asupra lucrurilor lui Dumnezeu și a cerului. 

Atunci, cum se pot ei angaja în slujirea cerului? Cum să se delecteze 

cu cerul spiritual, curat și sfânt, când aceasta n-a fost plăcerea lor pe 

pământ? Chiar și atmosfera va fi curățită acolo. Dar ei toți nu sunt 

obișnuiți cu ea. Când erau în lume, urmărind vocațiile lor lumești, ei 

știau exact de ce să se țină și ce să facă. Clasa mai de jos a 

aptitudinilor fiind exersată constant, a crescut, în timp ce puterile 

mai înalte și nobile ale minții, nefiind întărite prin folosire, sunt 

incapabile să trezească deodată exercițiile spirituale. Lucrurile 

spirituale nu sunt sesizate, pentru că sunt văzute cu ochii iubitori de 

lume, care nu pot evalua valoarea și slava celor divine mai presus de 

cele vremelnice.” – 2T, p. 265. 

 

 

* * * 
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15 Sabatul din 10 octombrie 2020 

HULDA ȘI DARUL PROFEȚIEI 
 

Hulda înseamnă „nevăstuică.” 3 

“Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți; 

încredeți-vă în prorocii Lui, și veți izbuti.” 2 Cronici 20:20, ultima 

parte. 

„Iosia a trimis ca mesageri la profetesă pe cei mai înalți și mai 

onorați din popor.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 

3, p. 1133. 

 

Un profet și un educator 

1. Care era numele soției lui Șalum și ce responsabilități avea? 

De ce a fost trimisă o ambasadă pentru a întreba despre viitorul 

lui Iuda? 2 Regi 22:13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În vremea aceea, profetesa Hulda locuia în Ierusalim, aproape 

de templu. Gândurile împăratului, pline de presimțiri apăsătoare, 

s-au îndreptat spre ea, iar el s-a hotărât să Îl întrebe pe Domnul prin 

acest mesager ales pentru a afla, dacă era cu putință, prin ce 

mijloace aflate la dispoziția lui ar fi putut să-l salveze pe Iuda, 

poporul care greșise atât de mult și care era în pragul ruinei.  

„Gravitatea situației și respectul pe care îl avea față de profetesă 

l-au determinat să aleagă oamenii cei mai importanți din împărăție 

pentru a-i trimite la ea ca soli.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 24,44. 

 

2. Ce altă profesie avea probabil profetesa? Ce poziție a ocupat 

în biserică Hulda? 2 Cronici 34:22; 2 Regi 4:38; Efeseni 4:11. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Mai târziu, au fost luate măsuri pentru instruirea tinerilor prin 

întemeierea “școlilor profeților”. Dacă un tânăr era dornic să obțină 

o cunoaștere mai bună a Scripturii, să pătrundă mai adânc tainele 

Împărăției lui Dumnezeu și să caute înțelepciunea de sus, ca să 

poată deveni un învățător în Israel, această școală îi era deschisă.” – 

Principiile Fundamentale ale Educației Creștine, p. 96. 
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Duhul profeției 

3. Ce a promis Dumnezeu cu privire la poporul Său de-a lungul 

erei creștine? Ce se întâmplă cu biserica fără acest dar 

spiritual? Ioel 2:28; Apocalipsa 12:17; 19:10, ultima parte; 

Proverbe 29:18. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Prin Duhul Său Sfânt, vocea lui Dumnezeu ni s-a adresat fără 

încetare prin avertizări și învățături pentru a întări credința în 

Spiritul profeției. De repetate ori, mi s-a adresat porunca: Scrie 

lucrurile pe care ți le-am dat pentru a întări credința poporului Meu 

în poziția pe care a adoptat-o. Timpul și încercările nu au anulat 

învățăturile date, ci, de-a lungul anilor de suferință și jertfire de 

sine, au confirmat adevărul mărturiei date. Învățătura care a fost 

dată în primele zile ale vestirii soliei trebuie să fie susținută ca fiind 

o învățătură sigură pentru aceste zile ale încheierii vestirii ei. Aceia 

care sunt indiferenți față de lumina și față de învățătura aceasta, să 

nu se aștepte să scape de capcanele despre care li s-a spus clar că îi 

vor face pe cei ce resping lumina să se împiedice, să cadă, să fie 

amăgiți și prinși. Dacă studiem cu atenție capitolul al doilea din 

Evrei, vom învăța cât de important este să rămânem statornici la 

fiecare principiu al adevărului care ne-a fost dat.” – Solii Alese, vol. 

1, p. 41. 

 

4. Ce cărți profetice i-a încurajat Domnul Isus pe copiii Săi să 

studieze și să predea în detaliu? Ce binecuvântări așteaptă pe 

cercetător? Matei 24:15; Apocalipsa 1:1, prima parte, 3; Matei 

10:41. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Trebuie studiată în mod special cartea Apocalipsei, alături de 

cartea lui Daniel. Fiecare învățător care se teme de Dumnezeu să se 

gândească atent cât de bine trebuie să înțeleagă și să prezinte 

Evanghelia pe care Mântuitorul nostru a venit în persoană pentru a 

putea fi făcută cunoscută slujitorului Său Ioan — “Descoperirea lui 

Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi 

lucrurile care au să se întâmple în curând.” Apocalipsa 1:1. Nimeni 
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nu ar trebui să fie descurajat de studierea Apocalipsei din pricina 

simbolurilor ei aparent mistice. “Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește 

înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână 

largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.” Iacov 1:5.” –Educația, 191 

„Cartea Apocalipsa începe cu un îndemn de a înțelege învățătura 

pe care o conține. Dumnezeu declară: “Ferice de cine citește și de 

cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în 

ea! Căci vremea este aproape.” Când vom înțelege ce înseamnă 

această carte pentru noi, ca popor, în mijlocul nostru se va vedea o 

mare înviorare. În ciuda îndemnului care ne-a fost adresat, de a 

cerceta și de a studia această carte, noi nu înțelegem pe deplin 

învățăturile ei.” –Mărturii pt Pastori și Slujitorii Evangheliei, p. 113 

 

Răspunsul pentru regele Iosia 

5. Ce profeție teribilă a dat Hulda despre Iuda? De ce? 2 Regi 

22:15-17; 2 Cronici 34:25. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Prin Hulda, Domnul i-a trimis lui Iosia mesajul că ruina 

Ierusalimului nu putea fi evitată. Chiar dacă s-ar fi umilit înaintea 

lui Dumnezeu, poporul tot nu ar fi putut să scape de pedeapsă. 

Simțurile locuitorilor cetății fuseseră amorțite atât de multă vreme 

prin săvârșirea răului, încât, dacă pedeapsa nu ar fi venit asupra lor, 

ei s-ar fi întors curând la același comportament păcătos.” – Fiice ale 

lui Dumnezeu, p. 44. 

 

6. Ce promisiune a făcut Dumnezeu regelui Iosia prin profetesa 

Lui Hulda? În mod similar, ce trebuie să facem astăzi? 

2 Cronici 34:26-28; Mica 6:8. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Explicarea profețiilor 

7. Cine a fost considerat profet asemenea Huldei? Ca urmași ai 

Profetului Galileii, ce lucrare ne așteaptă astăzi? Luca 7:16; 

Matei 21:11; Apocalipsa 10:11; 1 Corinteni 14:24,25. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „Mulți oameni învățați și cu influență au venit ca să asculte pe 

Profetul din Galilea. Unii dintre aceștia priveau cu un interes plin de 

curiozitate la mulțimea ce era adunată în jurul Domnului Hristos, în 

timp ce El le vorbea lângă mare. Toate clasele sociale erau 

reprezentate prin această mare mulțime. Se aflau acolo săraci, 

analfabeți, cerșetori îmbrăcați în zdrențe, tâlhari având pe fața lor 

pecetea vinovăției, schilozi, risipitori, negustori, oameni fără 

ocupație, oameni de pe treapta înaltă a societății sau din pătura de 

jos, bogați și săraci, toți se îngrămădeau unul lângă altul pentru a 

avea un loc să stea să asculte cuvintele Domnului Hristos.” – 

Parabolele Domnului Hristos, p. 95. 

 

Studiu suplimentar 

“Având în vedere scurtimea timpului, noi, ca popor, să veghem 

și să ne rugăm și în nici un caz să nu ne lăsăm abătuți de la lucrarea 

de pregătire pentru marele eveniment din fața noastră. Pentru că 

timpul este aparent prelungit, mulți au devenit nepăsători și 

indiferenți cu privire la cuvintele și acțiunile lor. Ei nu-și dau seama 

de primejdia în care se află, nu văd și nu înțeleg îndurarea 

Dumnezeului nostru în prelungirea timpului de probă, ca să aibă 

vreme să-și formeze caractere pentru viitoarea viață nemuritoare. 

Fiecare clipă este de cea mai mare valoare. Nu li se acordă timp ca 

să-l folosească în căutarea după confort și comoditate și spre a se 

potrivi locuitorilor de pe pământ, ci pentru a fi folosit în lucrarea de 

învingere a oricărui defect din caracterele lor și de a-i ajuta pe alții, 

prin exemplu și efort personal, să vadă frumusețea sfințeniei. 

Dumnezeu are pe pământ un popor care urmărește rapida 

desfășurare a împlinirii profeției și caută să-și curețe sufletul prin 

ascultare de adevăr, ca să nu fie găsiți fără haină de nuntă când Se 

va arăta Hristos.” – 4T, p. 306. 

 

 

*  *  *  



76 

16 Sabatul din 17 octombrie 2020 

ESTERA ȘI LEGEA DUMINICALĂ 
 

Estera înseamnă „stea.” 

„Și, în fiecare zi, Mardoheu se ducea și venea înaintea curții 

casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea.” 

Estera 2:11. 

“Fiecărei familii și fiecărei școli, fiecărui părinte, învățător și 

copil asupra căruia a strălucit lumina Evangheliei i se pune în 

această criză întrebarea ce i-a fost adresată Esterei, regina, în acele 

momente de criză gravă din istoria lui Israel: “Și cine știe dacă nu 

pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?” Estera 4:14.” – 

Educația, p. 262. 

 

Adoptată ca fiică, a devenit apoi regină 

1. Ce relație era între Estera și Mardoheu? Într-o manieră 

similară, ce a făcut Dumnezeu acceptându-L pe Hristos ca 

Mântuitor și substitut al omului? Estera 2:5-7; Romani 8:15; 

Galateni 4:4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Mardoheu era o rudă apropiată a ei.” –Hristos Lumina Lumii, 46 

„Mulți dintre acești convertiți de la păgânism vor dori să se 

unească cu izraeliții și să-i însoțească în călătoria de reîntoarcere în 

Iudea. Nici unul dintre aceștia nu avea să spună: “Domnul mă va 

despărți de poporul Său” (Isaia 56, 3), căci Cuvântul Domnului, 

prin prorocul Său pentru aceia care urmau să se predea Lui și să 

păzească Legea Sa era că de atunci încolo aveau să fie socotiți 

printre cei din Israelul spiritual - biserica Sa de pe pământ.” – 

Profeți și Regi, p. 371. 

 

2. Ce pregătiri a făcut Estera înainte de concursul de 

frumusețe? În același mod, ce trebuie să facem noi înainte de 

nunta Mielului? Estera 2:12,13; Apocalipsa 19:7,8. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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“Evenimentele care au urmat în succesiune rapidă - apariția 

Esterei înaintea împăratului, favoarea evidentă arătată față de ea, 

ospățul împăratului… - toate acestea sunt părți ale unei istorii 

cunoscute. Într-un mod minunat, Dumnezeu a lucrat pentru poporul 

Său pocăit.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 47. 

 

3. După ce regele Xerxe 4 a văzut-o pe Estera, ce poziție i-a 

conferit în Imperiul Persan? În mod similar, ce poziție va fi 

acordată tuturor celor mântuiți în împărăția cerească a harului 

și a slavei? Estera 2:17; 2 Corinteni 11:2; Apocalipsa 20:6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Domnul a prevăzut vremurile grele, care aveau să urmeze în 

timpul domniei lui Xerxe Ahașveroș din cartea Esterei.” – Profeți și 

Regi, p. 598. 

 

O criză a condamnării la moarte din cauza adevărului 

4. Cine a fost oficialul cel rău care a venit să amenințe viața 

Esterei și a tuturor evreilor din Imperiul Persan? Care a fost 

propunerea lui către regele Xerxe? Estera 3:1,2,8,9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“De data aceasta, Satana a lucrat prin Haman Agaghitul, un 

bărbat fără scrupule din înalta autoritate a Medo-Persiei, pentru a 

contracara planurile lui Dumnezeu. Haman cultivase o răutate 

amară împotriva lui Mardoheu, iudeul. Mardoheu nu-i făcuse niciun 

rău lui Haman, dar refuzase să-i arate respect sub formă de 

închinare…. 

“Indus în eroare de declarațiile neadevărate ale lui Haman, Xerxe 

[Ahașveroș] a fost convins să dea un decret cu privire la 

exterminarea tuturor iudeilor risipiți „în toate ținuturile împărăției” 

(Estera 3:8).” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 46. 

 

5. Cărei legi ne supunem, care ne identifică ca popor distinct, 

deosebit? Ce au făcut Iudeii, Mardoheu și Estera în fața 

pericolului iminent? Evrei 4:9; Ezechiel 20:12; Estera 4:14-16. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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“Criza cu care se confrunta Estera cerea o acțiune rapidă și 

hotărâtă, dar atât ea, cât și Mardoheu și-au dat seama că, dacă 

Dumnezeu nu va lucra cu putere în favoarea lor, străduințele lor 

aveau să fie fără efect. Astfel, Estera și-a luat timp pentru 

comuniune cu Dumnezeu, izvorul puterii ei…. 

“Prin regina Estera, Domnul l-a eliberat în mod minunat pe 

poporul Său. Într-o vreme când se părea că nicio putere nu era în 

stare să-i salveze pe iudei, Estera și femeile din preajma ei au 

întâmpinat situația cu post, rugăciune și acțiune promptă și au salvat 

poporul.” – Fiice ale lui Dumnezeu, pp. 46, 45. 

 

6. După ce noua lege a fost pecetluită de regele Xerxe, unde a 

fost trimisă? Cât de departe se va extinde legea duminicală? 

Estera 3:12-15; Apocalipsa 13:12,16. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Decretul care va trebui să fie dat împotriva poporului lui 

Dumnezeu va fi la fel ca acela dat de Ahașveroș împotriva iudeilor, 

pe timpul Esterei…. Lumea protestantă de astăzi vede în mica grupă 

a păzitorilor Sabatului un Mardoheu la poartă. Caracterul și 

comportarea sa, care exprimă respect față de Legea lui Dumnezeu, 

sunt o continuă mustrare pentru cei care au dat la o parte temerea de 

Dumnezeu și calcă în picioare Sabatul Său; acest intrus nepoftit 

trebuie — prin unele mijloace — să fie înlăturat din cale. 

“Aceeași minte diabolică ce a complotat împotriva celor 

credincioși din veacurile trecute caută încă să extermine de pe 

pământ pe cei care se tem de Dumnezeu și ascultă de Legea Sa. 

Satana va stârni indignare împotriva umilei minorități care în mod 

conștient refuză să accepte obiceiurile populare și tradițiile. Oameni 

în poziții înalte și cu reputație se vor uni cu cei nelegiuiți și stricați, 

pentru a se sfătui împotriva poporului lui Dumnezeu. Bogăția, 

geniul, educația se vor strânge pentru a-i acoperi cu dispreț. 

Conducători, persecutori, slujitori ai altarelor și membri ai bisericii 

vor conspira împotriva lor. Prin cuvânt și prin scris, prin 

fanfaronadă, amenințări și batjocură, ei vor căuta să le nimicească 

credința. Printr-o falsă reprezentare și apeluri mânioase, ei vor stârni 

mânia poporului. Neavând un “așa zice Scriptura”, pentru a aduce 

ca argument împotriva apărătorilor Sabatului biblic, ei vor recurge 
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la acțiuni opresive pentru a suplini această lipsă. Pentru a-și asigura 

popularitate și sprijin, legislatorii se vor supune cerinței pentru o 

lege duminicală. Aceia care se tem de Dumnezeu nu pot să accepte 

o instituție care violează o poruncă a Decalogului. Pe acest câmp de 

luptă se va da ultima mare bătălie dintre adevăr și minciună. și noi 

nu suntem lăsați în îndoială cu privire la această problemă. Acum, 

ca și în zilele lui Mardoheu, Domnul va apăra adevărul și poporul 

Său.” – 5T, p. 450. 

 

7. În ciuda edictului de moarte, ce reacție au avut alte neamuri? 

În mod asemănător, ce se va întâmpla în timpul legii duminicale 

când mulți oameni vor afla adevărul prezent? Estera 8:17; 

Apocalipsa 7:14; 14:12; Faptele Apostolilor 5:7-10. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Experiențele grele, care au venit peste poporul lui Dumnezeu 

din zilele Esterei, n-au fost specifice numai acelor vremuri. Ioan 

descoperitorul, privind de-a lungul veacurilor până la încheierea 

timpului, a declarat: “Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă 

război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, 

și țin mărturia lui Isus Hristos”. (Apocalipsa 12, 17.) Unii dintre cei 

care trăiesc astăzi pe pământ vor vedea împlinindu-se aceste 

cuvinte. Același spirit, care în veacurile trecute i-a condus pe 

oameni să prigonească biserica cea adevărată, va conduce în viitor 

la manifestarea unei atitudini asemănătoare față de aceia care își 

păstrează credincioșia față de Dumnezeu. Chiar acum se fac 

pregătiri pentru această ultimă mare luptă.” – Profeți și Regi, p. 605. 

“Într-un mod minunat, Dumnezeu a lucrat pentru poporul Său 

pocăit, iar un contradecret emis de împărat, îngăduindu-le iudeilor 

să lupte pentru a-și apăra viața, a fost transmis rapid în toată 

împărăția, prin curieri călare care „au plecat îndată și în toată graba, 

după porunca împăratului”. „În fiecare ținut și în fiecare cetate, 

pretutindeni unde ajungeau porunca împăratului și hotărârea lui, au 

fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Și 

mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci îi apucase 

frica de iudei” (Estera 8:14,17).” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 47. 
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Studiu suplimentar: despre mântuire 

„M-am simțit deosebit de încurajată, când am ascultat o predică 

bazată pe cuvintele din Estera 4:16: “Voi intra la împărat… și, dacă 

va fi să pier, voi pieri”. În comentariul său, pastorul s-a referit la 

aceia care oscilează între speranță și teamă și care, deși doresc cu 

ardoare să fie mântuiți de păcate și să primească iubirea iertătoare a 

Domnului Hristos, rămân totuși prinși în lanțurile îndoielii din 

cauza timidității și a temerii că vor da greș. Pastorul îi sfătuia pe 

acești oameni să se predea lui Dumnezeu și să îndrăznească să 

primească harul Său fără întârziere. El le spunea că, dacă vor 

proceda astfel, vor descoperi un Mântuitor plin de îndurare, gata să 

le întindă sceptrul milei, asemenea lui Ahașveroș atunci când i-a 

arătat Esterei semnul favorii lui. Tot ce se cerea de la păcătosul care 

tremura în prezența Domnului era să întindă mâna credinței și să 

atingă sceptrul harului Său. Acea atingere îl asigura de primirea 

iertării și a păcii.  

„Cei care așteptau să devină mai buni prin propriile străduințe, ca 

să merite favoarea divină, înainte de a îndrăzni să apeleze la 

făgăduințele lui Dumnezeu, făceau o greșeală fatală. Numai 

Domnul Isus poate curăți de păcat, doar El poate ierta fărădelegile 

noastre. Domnul și-a asumat angajamentul că va asculta cererile 

celor ce vin la El prin credință și va răspunde rugăciunilor lor. Mulți 

au o idee neclară, crezând că trebuie să facă eforturi uimitoare 

pentru a obține favoarea lui Dumnezeu. Dar orice bizuire pe sine 

este întru totul zadarnică. Păcătosul poate deveni un copil al lui 

Dumnezeu credincios și plin de speranță doar printr-o relație 

personală cu Domnul Isus, prin credință.  

„Aceste cuvinte mi-au adus mângâiere și m-au ajutat să înțeleg 

ce trebuie să fac pentru a fi mântuită.” –Schițe din viața mea, p. 23. 

 

 

* * *  
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17 Sabatul din 24 octombrie 2020 

FECIOARA MARIA ȘI CINCIZECIMEA 
 

Maria înseamnă „puternic și robust.” 

„Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele 

tale!” Și îngerul a plecat de la ea.” Luca 1:38. 

„Maria credea în inima ei că Pruncul sfânt, născut din ea, era 

Mesia cel făgăduit de multă vreme, dar nu îndrăznea să-și exprime 

credința aceasta. În tot cursul vieții, ea a împărtășit suferințele Lui. 

Cu mare durere a văzut ispitele la care a fost supus în timpul 

copilăriei și tinereții. Când Îi lua apărarea în tot ce știa că este bine 

în purtarea Lui, avea și ea de suferit situații dificile. Ea înțelegea că 

tot ce se petrece în familie și grija duioasă a mamei pentru copiii ei 

au o foarte mare însemnătate pentru formarea caracterului. Fiii și 

fiicele lui Iosif știau lucrul acesta și, folosindu-se de îngrijorarea ei, 

încercau să corecteze practicile Lui după modelul lor.” – Fiice ale 

lui Dumnezeu, p. 53. 

 

Fericiții sunt acuzați pe nedrept 

1. Cum a fost descrisă fecioara Maria de profetul Isaia? Cum 

era considerată Maria de creștini și musulmani în epoca 

creștină? 5 Isaia 7:14; Luca 1:48. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Înainte de nașterea Sa (Isus), îngerul îi spusese Mariei: “El va 

fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi 

va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăți peste 

casa lui Iacov în veci. Luca 1:32,33. Maria cugetase la aceste 

cuvinte în inima ei; totuși, deși credea că fiul ei urma să fie Mesia 

lui Israel, ea nu înțelegea misiunea Lui.” – Adevărul despre îngeri, 

p. 157. 

„Veacurile care au urmat au fost martore la o creștere continuă a 

rătăcirii în învățăturile susținute de Roma. Chiar și înainte de 

nașterea papalității, învățăturile filozofilor păgâni captivaseră 

atenția și-și exercitau influența în biserică. Mulți din cei care 

susțineau că sunt convertiți se țineau încă de învățăturile filozofiei 

lor păgânești și nu numai că ei continuau să le studieze, dar le 
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impuneau și altora, socotindu-le mijloace de a-și extinde influența 

printre păgâni. Rătăciri serioase au fost introduse în felul acesta în 

credința creștină. Printre cele mai de seamă erau credința în 

nemurirea de la natură a omului și conștiența lui în moarte. Această 

învățătură a pus temelia pe care Roma și-a întemeiat invocarea 

sfinților și adorarea fecioarei Maria.” – Tragedia Veacurilor, p. 58. 

 
2. Maria a fost o adolescentă, logodită și însărcinată. Ce voia 

Iosif să facă pentru a o scuti de dezonoare și moarte? Ce a spus 

Isus despre o astfel de situație, câțiva ani mai târziu? 

Deuteronomul 22:23,24; Matei 1:18,19; 19:9. 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „Nașterea Sa a fost supranaturală, dar cei din poporul Său, aceia 

care își închiseseră ochii în fața lucrurilor spirituale, au considerat-o 

a fi o pată în viața Sa. Nu a fost nicio picătură din nenorocirea 

noastră amară pe care El să nu o fi gustat, nicio parte din blestemul 

nostru pe care El să nu o fi suportat, ca să-i poată face pe cât mai 

mulți să fie fiii și fiicele lui Dumnezeu.” – Solii Alese, vol. 1, p. 253. 

 
3. Conform tradiției și genealogiei, un descendent al cui era 

Maria?7 De aceea, la ce era supusă ea ca ființă umană? Luca 

3:23,32,34; Romani 7:5. 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „Viața lui Hristos a fost marcată de respect, devotament și 

dragoste față de mama Lui. Ea L-a mustrat adesea și a căutat să-L 

facă să fie de acord cu dorințele fraților Săi. Frații Săi nu puteau 

să-L convingă să-Și schimbe obiceiurile vieții, manifestate prin 

contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu, simpatie și duioșie față de 

cei săraci, suferinzi și nefericiți și încercarea de a alina atât 

suferințele oamenilor, cât și pe acelea ale animalelor 

necuvântătoare. Când preoții și conducătorii au venit la Maria 

pentru a o convinge să-L oblige pe Isus să Se supună ceremoniilor 

și tradițiilor lor, ea s-a simțit foarte tulburată. Totuși, când Fiul ei i-a 
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prezentat declarațiile clare ale Scripturilor care susțineau practicile 

Sale, în inima ei tulburată au venit pacea și încrederea.” – Fiice ale 

lui Dumnezeu, p. 53. 

 

Fiul Mariei și Fiul lui Dumnezeu 

4. Cine era copilul Mariei? Unde a fost educat Fiul ei? Luca 

1:35; 2:51,52. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Copilul Isus nu a învățat în școlile sinagogii. Mama I-a fost 

primul învățător omenesc. De pe buzele ei și din sulurile profeților, 

El a învățat despre lucrurile cerești. El învăța acum, stând pe 

genunchii mamei Sale, chiar cuvintele pe care El Însuși i le spusese 

lui Moise pentru Israel. Trecând de la vârsta copilăriei la aceea a 

tinereții, El nu a căutat școlile rabinilor. El nu avea nevoie de 

educația care putea fi obținută din astfel de surse, deoarece 

Dumnezeu era învățătorul Său.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 50. 

„Toți se minunau de cunoștințele pe care le avea din lege și din 

profeții; și întrebarea aceasta trecea de la unul la altul: “Cum are 

Omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată?” Nimeni nu era 

socotit învățător în cele religioase dacă nu studiase la școlile 

rabinice și atât Isus, cât și Ioan Botezătorul erau considerați ca fiind 

ignoranți, din cauză că nu primiseră această educație. Cei care îi 

ascultau erau impresionați de cunoștința lor din Scriptură, știind că 

ei “n-au învățat niciodată”. E adevărat că de la oameni nu 

învățaseră, dar Dumnezeul cerului era Învățătorul lor și de la El 

primiseră cea mai înaltă înțelepciune.” – Hristos Lumina Lumii, p. 

453. 

 

5. Ce a spus Maria despre singurul ei Fiu născut? Potrivit 

exemplului ei, ce poruncă ar trebui să ascultăm cu toții? Ioan 

2:5; Luca 1:46; 23:55,56. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Când oaspeții s-au adunat, părea că mulți sunt preocupați de 

lucruri foarte importante. O emoție ascunsă stăpânea adunarea. 

Grupuri mici discutau în șoaptă, dar un interes vădit și priviri 
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întrebătoare se îndreptau spre Fiul Mariei. Când a auzit cuvintele 

ucenicilor cu privire la Isus, Maria s-a bucurat la gândul că 

speranțele pe care le nutrise ea atâta vreme nu erau zadarnice. 

Totuși ar fi trebuit ca ea să fie mai mult decât om ca să nu se fi 

amestecat în această bucurie sfântă cu o urmă de mândrie și de 

dragoste de mamă. Când a văzut privirile îndreptate spre Isus, ar fi 

dorit ca El să le dea o dovadă celor adunați acolo că era într-adevăr 

Cel onorat de Dumnezeu. Ea spera că se va ivi prilejul ca El să facă 

o minune în fața lor.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 54. 

„Obiceiul timpului era ca petrecerea de nuntă să țină mai multe 

zile. De data aceasta, înainte ca petrecerea să ia sfârșit, s-a observat 

că nu mai era vin. Constatarea aceasta a adus multă îngrijorare 

familiei. Era un lucru neobișnuit ca la asemenea ocazii să nu fie vin 

și lipsa lui ar fi fost un semn de lipsă de ospitalitate. Fiind rudă cu 

tinerii, Maria ajutase la pregătirile pentru masă și acum I-a spus lui 

Isus: „Nu mai au vin.” Aceste cuvinte sunau ca o rugăminte ca El să 

le împlinească lipsa. Dar Isus a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu 

cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.’ 

„Fără a fi cumva tulburată de cuvintele lui Isus, Maria le-a zis 

celor ce slujeau la masă: „Să faceți orice vă va zice.” Ea a făcut tot 

ce putea pentru a pregăti calea pentru lucrarea lui Isus.” – Fiice ale 

lui Dumnezeu, p. 55. 

 

Ploaia timpurie și târzie 

6. Ce eveniment profețit de Simeon a schimbat viața Mariei și 

cine s-a îngrijit de ea în ultimii ei ani? În ziua Cincizecimii, 

unde era Maria? Luca 2:34,35; Ioan 19:25-27; Faptele 

Apostolilor 1:13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Maria aștepta cu nerăbdare domnia lui Mesia pe tronul lui 

David, dar nu vedea botezul suferinței prin care El trebuia să-l 

câștige. Prin Simeon, se făcuse cunoscut faptul că trecerea lui Mesia 

prin lume nu avea să fie lipsită de greutăți. Prin cuvintele adresate 

Mariei: „Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie”, în mila Sa 

duioasă, Dumnezeu a înștiințat-o pe mama lui Isus despre suferința 

pe care, din dragoste pentru El, începuse deja să o simtă.” – Fiice 

ale lui Dumnezeu, p. 50. 
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„Pe Golgota, El a căutat să aline durerea mamei Sale. El Se 

gândea la ea în acele momente. Maria avea să fie martoră la 

ultimele Lui chinuri de moarte, iar Isus dorea ca ea să înțeleagă 

misiunea Lui ca să primească tăria necesară să poată răbda când 

sufletul ei urma să fie străpuns de sabie. După cum Isus fusese 

despărțit de ea și ea Îl căutase plină de întristare trei zile, tot așa, 

atunci când El urma să fie adus ca jertfă pentru păcatele lumii, avea 

să fie pierdut de ea timp de trei zile. Și, când urma să învie din 

mormânt, întristarea ei avea să se preschimbe iarăși în bucurie. Însă, 

dacă ar fi înțeles cuvintele biblice către care El Se străduia să-i 

întoarcă acum gândurile, Maria ar fi suportat cu mult mai bine 

durerea morții Lui!” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 52. 

 

7. Ce a primit Maria împreună cu ceilalți 120 adunați în 

camera de sus la Cincizecime? Ce trebuie să facem pentru a fi 

ca Maria și pentru a primi a doua revărsare sau Ploaia târzie? 

Fapte 1:8; 2:4; Luca 8:20,21. 
....…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Ucenicii s-au adunat în camera de sus, unindu-se în rugăciune 

cu femeile credincioase, cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui. 

Acești frați, care fuseseră necredincioși, erau acum pe deplin 

statorniciți în credința lor de cele petrecute la răstignire, de învierea 

și înălțarea Domnului. Numărul celor adunați era de aproape o sută 

douăzeci.” – Istoria Mântuirii, p. 241. 

 

* * * 
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Vă rugăm citiți Raportul Misionar din Rwanda 

de la pagina 91. 
 

18 Sabatul din 31 octombrie 2020 

IRODIADA ȘI BABILONUL SPIRITUAL 
 

Irodiada este derivat din cuvântul rădăcină Irod, care înseamnă 

„provine dintr-un erou.” 8 

„Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare. Dar nu 

putea.” Marcu 6:19. 

„Capul lui Ioan Botezătorul a fost dus la Irodiada, care l-a primit 

cu o satisfacție diabolică. Ea a tresăltat în răzbunarea ei și s-a 

mângâiat cu gândul că, de acum încolo, conștiința lui Irod nu va mai 

fi tulburată. Dar n-a câștigat nici o fericire din păcatul săvârșit. 

Numele ei a ajuns să fie urât de toată lumea, iar Irod era acum mai 

frământat de remușcări decât fusese tulburat de mustrările 

profetului. Influența învățăturilor lui Ioan nu a fost adusă la tăcere; 

ea trebuia să cuprindă mai departe toate generațiile, până la sfârșitul 

timpului.” – Hristos Lumina Lumii, p. 222. 

 

O femeie rea, adulterină, criminală 

1. Cine a fost Irodiada? Pe cine a influențat? Matei 14:3; Marcu 

6:17. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cu câțiva ani înainte de aceasta, Irod ascultase învățătura lui 

Ioan Botezătorul. El fusese profund impresionat, dar nu își părăsise 

viața de necumpătare și de păcat. Deci, inima lui s-a împietrit tot 

mai mult și în cele din urmă într-o orgie de beție, el a poruncit ca 

Ioan să fie ucis pentru a satisface răutatea Irodiadei.” –The Story of 

Jesus, p. 130. 

 

2. Așa cum Ilie a fost persecutat de Izabela, pe cine a urât și 

persecutat Irodiada? De ce păcate a fost vinovată împreună cu 

fiica ei? Marcu 6:18,19,22,24,28. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „Ioan Botezătorul fusese cel dintâi care a vestit Împărăția lui 

Hristos și a fost, de asemenea, și cel dintâi la suferință. Acum, prin 

zidurile unei celule de închisoare, era despărțit de aerul liber al 

pustiei și de mulțimea de oameni care ascultaseră cuvintele lui. El a 

ajuns prizonier în fortăreața lui Irod Antipa. Ioan săvârșise o mare 

parte a lucrării sale în partea de răsărit a Iordanului, care era în 

stăpânirea lui Antipa. Însuși Irod ascultase predica lui Ioan 

Botezătorul. Regele desfrânat tremurase la auzul chemării la 

pocăință. “Irod se temea de Ioan fiindcă îl știa om neprihănit și 

sfânt; și, când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă neștiind ce să 

facă și-l asculta cu plăcere.” Ioan s-a purtat în mod credincios față 

de el, acuzându-l de nelegiuita legătură pe care o încheiase cu 

Irodiada, soția fratelui său. O vreme, Irod căutase cumva să sfărâme 

lanțul plăcerilor care-l lega; dar Irodiada îl cuprindea și mai mult în 

plasa vicleniei ei și s-a răzbunat pe Ioan, făcându-l pe Irod să-l 

arunce în închisoare.” – Hristos Lumina Lumii, p. 214. 

„Discuția ieftină, banală, cuvintele ușoare, spiritele proaste, 

făcute pentru a stârni râsul sunt bunurile lui Satana și toți care se 

dedau la astfel de discuții îi fac jocul. Cei care aud aceste lucruri, 

primesc impresii asemănătoare cu aceea a lui Irod, când fiica 

Irodiadei a dansat înaintea lui. Toate aceste sunt înregistrate în 

cărțile cerului și, în ultima și măreața zi, ele vor apărea în adevărata 

lor lumină înaintea celor vinovați. Atunci toți vor discerne în 

acestea seducătoarele și înșelătoarele lucrări ale diavolului pentru 

a-i aduce pe calea și poarta cea largă, care se deschide spre ruină„.” 

– Sfaturi pentru Părinți, Educatori și elevi, p. 340. 

 

3. Cu ce femeie din Vechiul Testament ar putea fi comparată 

Irodiada? Explicați cum aceste două femei păcătoase erau 

similare cu Babilonul spiritual. Apocalipsa 2:20; 17:4,6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Tineri și tinere care încearcă să fie creștini biblici, sunt 

convinși să participe la petrecere și sunt antrenați în ea. Ei nu 

consultă în rugăciune standardul divin, pentru a afla ce a spus 

Hristos în legătură cu roada ce trebuie adusă de pomul creștin. Ei 

nu-și dau seama că aceste distracții sunt adevărate banchete ale lui 

Satana, pregătite să împiedice sufletele să răspundă invitației la 
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masa de la Nunta Mielului și să primească haina cea albă de nuntă, 

a caracterului, care este neprihănirea lui Hristos. Ei devin confuzi 

față de ceea ce trebuie să facă în calitate de creștini.” – Sfaturi 

pentru Părinți, Educatori și elevi, p. 340. 

 

Un oraș adulter, ucigaș 

4. Așa cum Irodiada l-a influențat pe regele Irod Antipa, pe 

cine va influența Babilonul spiritual? Care sunt crimele și 

doctrinele false ale Babilonului spiritual la sfârșitul timpului? 

Apocalipsa 17:2; 18:3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Ca popor, noi trebuie să ne trezim și să curățim tabăra lui 

Israel. Desfrâul, legăturile intime nelegitime și practicile nesfinte își 

fac tot mai mult apariția în mijlocul nostru, iar pastorii care 

mânuiesc lucrurile sfinte sunt vinovați de păcat în privința aceasta. 

Ei poftesc soțiile semenilor lor și calcă porunca a șaptea. Suntem în 

primejdia de a deveni o soră a Babilonului decăzut, îngăduind 

bisericilor noastre să fie stricate, pline de un spirit dezgustător, o 

colivie pentru tot felul de păsări necurate și scârboase; oare vom 

ajunge noi curați fără să încercăm în mod hotărât să tratăm răul 

existent?” – Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter și 

divorț, p. 188. 

 

5. Ce amenințări oribile va aduce Babilonul împotriva 

reformatorilor în ultimele zile? 2 Cronici 33:11; Apocalipsa 

18:13, ultima parte, 24; 12:17. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Viziunea dată lui Ioan de Domnul Hristos, care înfățișează 

poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, trebuie să fie 

proclamată în mod hotărât oricărui popor, oricărui neam și oricărei 

limbi. Bisericile simbolizate de Babilon sunt reprezentate ca fiind 

decăzute din starea lor spirituală pentru a ajunge o putere 

persecutoare împotriva celor ce respectă poruncile lui Dumnezeu și 

au mărturia lui Isus Hristos. Această putere persecutoare i-a fost 
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descoperită lui Ioan ca fiind simbolizată de o fiară ce avea coarne ca 

de miel, dar vorbea ca un balaur.” – Evanghelizare, p. 197. 

 

6. Ce a făcut Isus când i s-a spus despre moartea lui Ioan 

Botezătorul? Ce ar trebui să facem noi când vom fi amenințați 

de Babilonul spiritual? Matei 14:12,13, prima parte; 10:23; 

Apocalipsa 18:4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Așa cum robii exilați au luat aminte la solia: “Fugiți din 

Babilon” (Ieremia 51, 5) și au fost restatorniciți în țara făgăduinței, 

tot astfel cei care se tem de Dumnezeu astăzi iau seama la solia de a 

ieși din Babilonul spiritual și în curând vor sta ca trofee ale harului 

divin pe pământul înnoit, Canaanul ceresc.” – Profeți și Regi, p. 

715. 

„Despre cetatea Babilon, la vremea când s-a scos în evidență în 

această profeție, s-a spus: “Păcatele ei s-au îngrămădit, și au ajuns 

până la cer; și Dumnezeu Și-a adus aminte de nelegiuirea ei” 

(Apocalipsa 18, 5). Ea a umplut măsura nelegiuirii ei și distrugerea 

este gata să cadă peste ea. Dar Dumnezeu are încă un popor în 

Babilon și, înainte de căderea judecăților Sale, acești credincioși 

trebuie să fie chemați afară din ea, ca să nu ia parte la păcatele ei și 

să nu “primească urgiile ei”. De aici mișcarea simbolizată printr-un 

înger coborând din cer, luminând pământul cu slava lui și strigând 

cu un glas puternic, făcând cunoscute păcatele Babilonului. În 

legătură cu solia lui se aude chemarea: “Ieșiți dintrânsa, poporul 

Meu”. Aceste înștiințări, unite cu solia îngerului al treilea, constituie 

avertizarea finală, care va fi dată locuitorilor pământului.” – 

Tragedia Veacurilor, p. 604. 

 

7. Ce nu pot distruge nici Irodiada, nici Babilonul? Care va fi 

răsplata celor care biruie Babilonul spiritual? Matei 10:28; 

Apocalipsa 20:6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cei răscumpărați îi vor întâlni și-i vor recunoaște pe cei cărora 

le-au îndreptat atenția spre Mântuitorul înălțat. Ce conversații 
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binecuvântate vor avea cu aceste suflete! Li se va spune: “Am fost 

un păcătos, fără Dumnezeu și fără speranță în lume, iar tu ai venit la 

mine și mi-ai atras atenția la Mântuitorul scump ca singura mea 

speranță.” 

Alții își vor exprima recunoștința față de cei care i-au hrănit pe 

flămânzi și i-au îmbrăcat pe cei goi. Ei vor spune: “Când disperarea 

mi-a legat sufletul în necredință, Domnul te-a trimis la mine ca 

să-mi spui cuvinte de speranță și de mângâiere. Mi-ai adus hrană 

pentru nevoile fizice și mi-ai deschis Cuvântul lui Dumnezeu, 

trezindu-mă la nevoile mele spirituale. M-ai tratat ca pe un frate. Ai 

simpatizat cu mine în întristările mele și mi-ai restaurat sufletul 

zdrobit și rănit, așa încât am putut să apuc mâna lui Hristos care era 

întinsă ca să mă salveze. În ignoranța mea, m-ai învățat cu răbdare 

că aveam un Tată în cer care îngrijea de mine.” –Lucrarea de 

binefacere, p. 317. 

 

 

Vă rugăm citiți Raportul Misionar din Rwanda  

de la pagina următoare. 
 

* * * 
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RAPORT MISIONAR DIN RWANDA 
A se citi în Sabatul din 31 octombrie 2020. 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată  

în Sabatul din 7 noiembrie 2020 

 

“Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care-i trăgea inima să 

ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise au adus Domnului 

daruri de bunăvoie.” Exodul 35:29. 

 

Dragi frați și surori din întreaga lume: 

Primiți salutări cordiale în numele Domnului nostru Isus Hristos, 

care a murit astfel încât noi să moștenim viața veșnică. 

Republica Rwanda este numită țară cu o mie de dealuri. Deși este 

situată în Africa Centrală, este considerată țară din Africa de Est. Se 

învecinează cu Republica Burundi pe partea de sud, Republica 

Uganda la nord, Statele Unite ale Tanzaniei la est și Republica 

Democrată Congo la vest, Rwanda acoperă 26,338 kilometri pătrați 

și are o populație de aproximativ 12 milioane, care este în creștere 

rapidă.  

Țara are atracții turistice minunate, inclusiv Parcul Național de 

Vulcani din partea de nord a țării, unde se găsesc gorile de munte, 

Parcul Național Akagera și Parcul Național Nyungwe Forest. În 

ceea ce privește economia, mulți ruandezi sunt fermieri cu bucăți 

foarte mici de teren, unde sunt utilizate atât metode agricole 

tradiționale, cât și moderne. Țara este înconjurată de uscat, astfel 

încât majoritatea bunurilor provenite din străinătate sunt scumpe.  

În ceea ce privește educația, numărul de persoane care nu știu citi 

este scăzut datorită faptului că învățământul primar și secundar e 

gratuit în școlile guvernamentale și sunt acordate împrumuturi celor 

care intră la Universități din Rwanda. 

Țara are patru limbi oficiale - Kinyarwanda, Engleză, Franceză și 

Swahili; dar Kinyarwanda este limba maternă a ruandezilor. 

Conform Wikipedia, Creștinismul este cea mai mare religie din 

Rwanda. Cel mai recent recensământ arată următoarele categorii: 

Romano-Catolici, 43,7%; Protestant, 37,7%; Adventiști de ziua a 

Șaptea, 11,8%; Musulmani (în principal Sunniți), 2%; nici o afiliere 

religioasă: 2,5%; și Martorii lui Iehova, cu 0,7%. Există, de 
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asemenea, un număr mic de Baha'i și unele credințe tradiționale 

indigene. 

Solia Societății Misionare Internaționale a Adventiștilor de ziua a 

Șaptea, Mișcarea de Reformațiune a pătruns în Rwanda la începutul 

anului 1993, când misionarii din Tanzania, inclusiv prezbiterii 

Parmenas Shirima, Luminoase Dickson Fue și Mwanjabeke au 

vizitat Rwanda și a continuat să sprijine activitatea, în ciuda 

circumstanțelor descurajatoare. Lucrarea Domnului a fost 

împiedicată foarte mult de genocidul din 1994. 

Până la sfârșitul lunii decembrie 1996, numărul de credincioși a 

crescut în mod semnificativ când mai mult de 200 de credincioși 

ruandezi care au primit mesajul Reformei în taberele de refugiați 

din Tanzania s-au întors să se alăture credincioșilor, în special în 

orașul Kigali. Activitățile misionare au crescut, susținute de 

slujbașii de mai sus și de Conferința Generală, astfel că organizarea 

câmpului din Rwanda a fost consolidată. 

Există acum patruzeci de biserici locale și șapte sucursale în 

întreaga țară. Numărul de membrii este 760 și există multe suflete 

interesate. Câmpul este împărțit în trei zone misionare - Nord-Vest, 

Sud-Central și Est, cu șase pastori și un prezbiter hirotonit. 

Acum suntem în procesul de actualizare în conformitate cu noua 

lege privind organizațiile din Rwanda, dar este dificil pentru noi, 

deoarece ne luptăm cu aducerea clădirilor noastre la standardele 

guvernului. Pentru a îndeplini lucrarea lui Dumnezeu în zonele țării 

în care solia reformei nu a ajuns, avem în plan pentru câmpul din 

Rwanda de a deveni o Uniune, chiar dacă există obstacole. 

Avem probleme financiare grave și, deși membrii noștri au 

venituri mici, s-au străduit din punct de vedere economic pentru a 

remodela clădirile bisericilor care au fost închise din cauza 

standardelor impuse recent de guvern. Unele clădiri sunt destul de 

avansate în procesul de remodelare pentru a fi utilizate, dar numai 

temporar, pentru că nu am finalizat încă lucrările necesare; alte 

clădiri bisericești sunt încă închise. 

Avem, de asemenea, proiecte care vor aduce beneficii cauzei 

Domnului, cum ar fi Proiectul Școala Murambi, pe care autoritățile 

l-au acceptat și autorizat. Avem un teren mare în Murambi în orașul 

Kigali. Cu toate acestea, din cauza limitărilor financiare, acest 

proiect a fost întârziat, dar nu a fost complet abandonat. Avem 



93 

planuri să construim o școală primară și o școală secundară pe acel 

teren, dar am reușit doar să construim gardul.  

În plus, avem planuri de a începe grădinițe, deoarece educația 

este cea mai mare prioritate a guvernului din Rwanda; de exemplu, 

am început educarea copiilor mici în biserica locală Nyamata, 

într-un orășel în apropierea orașului Kigali. Lucrarea este în creștere 

rapidă; am deschis școala cu 20 copii, iar acum avem mai mult de 

180. Sunt necesare clădiri școlare, mai ales că acum folosim 

clădirile bisericii pentru a lucra cu copiii mici. În partea de est a 

țării, avem un alt teren mare gol în zona Kigonge, unde ne-am 

propus să începem o școală sau un sanatoriu.  

Duhul profetic ne spune: „Trebuie înființate școli în țări străine și 

în propria noastră țară. Noi trebuie să învățăm de la Dumnezeu cum 

să administrăm aceste școli. Ele nu trebuie să fie conduse așa cum 

au fost conduse multe dintre școlile noastre. Instituțiile noastre 

trebuie privite ca niște instrumente folosite de Dumnezeu pentru 

continuarea lucrării Sale pe pământ.... Noi trebuie să stăm ca o 

companie unită, ai cărei membri se privesc în ochi unii pe alții. 

Atunci vom putea vedea mântuirea lui Dumnezeu descoperită și 

într-o parte, și în cealaltă. Dacă lucrăm în armonie, noi Îi oferim lui 

Dumnezeu șansa să lucreze pentru noi.” – Principiile Fundamentale 

ale Educației Creștine, p. 531.  

“Avem la îndemâna noastră posibilități de a ajuta cauza lui 

Dumnezeu. Îi rugăm pe frații noștri din întreaga lume să se roage 

pentru noi și să-și unească eforturile cu ale noastre pentru a ajuta la 

avansarea soliei Reformei în Rwanda prin aceste proiecte. Fie ca 

Isus Hristos cel blând și umil să influențeze și să binecuvânteze 

fiecare membru și prieten al soliei reformei să reflecteze profund 

cum să ajute la susținerea acestor planuri. 

 

 

-Prezbiterul Ngoboka Steven, președintele Câmpului Rwandan.  
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COLECTA SPECIALĂ A ȘCOLII DE SABAT  

este pentru Rwanda 

Dați cu bucurie, reflectând binecuvântările pe care le-ați primit! 

 

19 Sabatul din 7 noiembrie 2020 

FEMEIA SAMARITEANĂ DIN SIHAR  

ȘI MAREA STRIGARE 
 

Sihar provine din limba ebraică și înseamnă „substanță îmbătătoare 

sau lichior.” 9 

 „Doamne”, I-a zis femeia (Samariteană din Sihar), „n-ai cu ce 

să scoți apă, și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar 

această apă vie?” Ioan 4:11. 

„Femeia n-a înțeles cuvintele lui Hristos, dar a simțit importanța 

lor solemnă. Purtarea ei ușuratică și batjocoritoare a început să se 

schimbe. Crezând că Isus vorbea despre fântâna la care se afla, I-a 

zis: “Doamne, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă; de unde 

ai putea să ai dar această apă vie? Ești Tu oare mai mare decât 

părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea 

el însuși?” În fața ei vedea un biet călător însetat, obosit de cale și 

prăfuit. În minte L-a comparat cu respectatul patriarh Iacov. Cultiva 

gândul atât de firesc că n-ar mai exista o fântână mai bună ca aceea 

dată de părinți. Ea privea înapoi la părinți, înainte — spre venirea 

lui Mesia, cu toate că Nădejdea părinților, Mesia în persoană, era 

lângă ea și nu-L cunoștea. Câte ființe însetate și astăzi se găsesc 

lângă fântâna de apă vie și cu toate acestea caută să se depărteze de 

izvorul vieții!  – Hristos Lumina Lumii, p. 184. 

 

O conversație personală cu Isus 

1. Unde s-au întâlnit Isus și femeia samariteană din Sihar? De 

ce era Hristos obosit și însetat? Ioan 4:4-7; 19:28; Evrei 2:17. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Când S-a așezat pe marginea fântânii, Isus era slăbit de foame 

și sete. Călătoria începută dis-de-dimineață fusese îndelungată și 

acum soarele de la amiază Îl toropise. Setea Lui creștea și mai mult 

gândindu-Se la apa rece și înviorătoare, atât de aproape și, cu toate 
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acestea, atât de inaccesibilă pentru El, deoarece n-avea nici 

frânghie, nici vas, iar fântâna era adâncă. El era la fel ca ceilalți 

oameni și aștepta ca cineva să vină să scoată apă.  

„O femeie din Samaria s-a apropiat și, părând că nu ia seama la 

prezența Lui, și-a umplut ulciorul cu apă. Când s-a întors să plece, 

Isus i-a cerut să-I dea de băut. Un oriental n-ar fi refuzat un astfel de 

lucru. În răsărit, apa era numită “darul lui Dumnezeu”. A da de băut 

unui călător însetat era considerat ca o datorie atât de sfântă, încât 

arabii din deșert și-ar fi părăsit drumul numai pentru scopul acesta. 

Ura dintre iudei și samariteni o oprea pe femeie să-I facă un bine lui 

Isus, dar Mântuitorul căuta un drum către inima ei și, cu tactul 

izvorât din iubirea Sa divină, a cerut, nu a oferit, o facere de bine. 

Un dar oferit ar fi fost refuzat, dar încrederea trezește încredere. 

Împăratul cerului a venit la această ființă disprețuită, cerându-i un 

serviciu. Acela care a făcut oceanul, care stăpânește apele adâncului 

celui mare, Acela care a deschis izvoarele și pâraiele pământului Se 

odihnea de oboseală la fântâna lui Iacov și avea nevoie de 

bunăvoința unui străin pentru a primi apă în dar.” – Hristos Lumina 

Lumii, p. 183. 

 

2. Ce a nedumerit-o pe femeie cu privire la Isus? Ce i-a oferit El 

nu numai ei, ci tuturor? Ioan 4:9,10,13,14; 7:37-39. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Este aproape nefolositor să încercăm să-i reformăm pe alții, 

atacând ceea ce noi am putea privi ca fiind obiceiuri greșite. 

Rezultatele unor asemenea eforturi aduc adesea mai mult rău decât 

bine. În discuția Sa cu femeia samariteană, în loc să discrediteze 

fântâna lui Iacov, Hristos a prezentat ceva mai bun. “Dacă ai fi 

cunoscut tu darul lui Dumnezeu și Cine este Cel ce-ți zice: ‘Dă-Mi 

să beau’, tu ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie”. (Ioan 4:10.) 

El a deviat discuția către comoara pe care o avea de oferit, dându-i 

femeii ceva mai bun decât ceea ce avea ea, chiar apa vie, bucuria și 

nădejdea Evangheliei. 

„Aceasta este o ilustrație a modului în care trebuie să lucrăm. 

Trebuie să le oferim oamenilor ceva mai bun decât ceea ce au ei, 

însăși pacea lui Hristos, care depășește orice înțelegere. Trebuie să 

le spunem despre Legea sfântă a lui Dumnezeu, transcrierea 
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caracterului Său și expresia a ceea ce El dorește ca ei să devină….” 

– Dietă și Hrană, p. 459. 

 

3. Ce a cerut femeia samariteană lui Isus? Ce trebuie, de 

asemenea, să-I cerem astăzi? Ioan 4:15; Zaharia 13:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Isus nu voia să spună că o singură înghițitură de apă ar fi 

îndestulătoare pentru primitor. Acela care gustă o dată din iubirea 

lui Hristos va dori mereu să mai primească din ea și nu mai caută 

nimic altceva. Bogățiile, onorurile și plăcerile lumii nu-l mai atrag. 

Strigătul continuu al inimii sale este: “Mai mult din Tine”. Iar Acela 

care îi descoperă sufletului nevoile sale este gata să-i aline foamea 

și setea. Toate proviziile și tot ajutorul omenesc dau greș. 

Rezervoarele se vor goli, lacurile vor seca, dar Mântuitorul este o 

fântână care nu seacă. Putem să bem și iar să bem și de fiecare dată 

provizia este înnoită. Acela în care locuiește Hristos are în sine 

însuși o fântână de binecuvântări — “un izvor de apă din care va 

țâșni viață veșnică”. Din acest izvor, poate scoate tărie și har pentru 

toate nevoile.  

„În timp ce îi vorbea despre apa vie, femeia privea la El cu 

atenție, dar și cu uimire. El îi trezise interesul și dorința după darul 

de care vorbea. Și-a dat seama că El nu vorbea de apa din fântâna 

lui Iacov, căci din aceasta băuse ea și însetase mereu. “Doamne”, 

I-a zis ea, “dă-mi această apă ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai 

vin până aici să scot.’” – Hristos Lumina Lumii, p. 187. 

 

4. Care era păcatul principal al femeii samaritene? Cum ar 

trebui să trăiască cei aleși în căsătoria lor spirituală cu Hristos? 

Ioan 4:16-18; Romani 7:3,4; Evrei 13:4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Această femeie a încălcat poruncile lui Dumnezeu și Hristos i-a 

arătat că Îi cunoștea păcatele vieții ei. Dar i-a arătat, de asemenea, 

că El era prietenul ei, că o iubea și Îi era milă de ea și că, dacă ea ar 

fi fost dispusă să renunțe la păcatele ei, Dumnezeu o va primi ca 

copilul Său.” –The Story of Jesus, p. 55. 
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5. În cursul conversației, ce cerințe a prezentat Isus pentru ca 

cineva să se închine lui Dumnezeu? Cum s-a schimbat părerea 

femeii samaritene despre El? Ioan 4:21-24,12,19,25,26. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Instituțiile noastre din orice țară nu trebuie să fie îngrămădite 

toate într-o singură localitate. Dumnezeu nu a avut niciodată în plan 

ca lumina adevărului să fie, în acest fel, ținută într-un singur loc. 

Pentru un timp, națiunii iudaice i s-a cerut să se închine la 

Ierusalim. însă Domnul Isus i-a spus femeii samaritene: “Crede-Mă 

că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele 

acesta, nici în Ierusalim’… Adevărul trebuie sădit în orice loc 

putem pătrunde. El trebuie dus în regiunile lipsite de cunoașterea lui 

Dumnezeu. Oamenii vor fi binecuvântați primindu-L pe Acela în 

care și-au pus speranța pentru viața veșnică. Acceptarea adevărului, 

așa cum este el în Hristos, le va umple inimile cu cântări pentru 

Dumnezeu.  

„A absorbi o mare cantitate de mijloace doar în câteva locuri este 

contrar principiilor creștine. Fiecare clădire trebuie înălțată în 

funcție de nevoile clădirilor similare din alte locuri. Dumnezeu face 

apel la bărbații din poziții de încredere din lucrarea Sa să nu 

împiedice calea de înaintare, folosind în mod egoist, toate 

mijloacele care pot fi asigurate doar în câteva locuri favorizate sau 

într-unul sau două domenii ale lucrării.” – Sfaturi pentru Sănătate, 

pp. 216, 217. 

 

Marea Strigare 

6. Care a fost reacția femeii la cuvintele lui Isus? Ce solie au 

exprimat cuvintele ei? Ioan 4:28-30; Matei 25:6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Timpul încercării se află chiar în fața noastră, deoarece solia 

îngerului al treilea, care a fost rostită cu glas puternic, a început să 

fie vestită deja prin descoperirea neprihănirii lui Hristos, 

Mântuitorul care iartă păcatele. Acesta este începutul luminii 

îngerului a cărui slavă va umple tot pământul, pentru că aceasta este 

lucrarea fiecărui om care a auzit solia de avertizare, și anume 
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lucrarea de a-L înălța pe Isus, de a-L prezenta lumii….” – Solii 

Alese, vol. 1, p. 362. 

 

7. La primirea Ploii Târzii, ce solie vor da aleșii printr-o Mare 

Strigare? Asemenea samaritenilor din Sihar, de unde vor veni 

cei care aud și acceptă solia și care va fi rezultatul? Apocalipsa 

18:1,4; 2 Corinteni 6:17,18; Ioan 4:39-42. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Am văzut că Dumnezeu are copii sinceri în mijlocul 

adventiștilor nominali și al bisericilor decăzute. Înainte de căderea 

plăgilor, membrii și slujbașii acestor biserici vor fi chemați să iasă 

afară din ele, iar ei vor primi adevărul cu bucurie. Satana știe 

aceasta și, înainte de vestirea marii strigări a îngerului al treilea, va 

provoca un mare entuziasm în aceste organizații religioase, pentru 

ca aceia care au lepădat adevărul să creadă că Dumnezeu este cu 

ei.” – Evenimentele Ultimelor Zile, p. 158. 

„Am văzut că Dumnezeu are copii care nu înțeleg și nu respectă 

Sabatul. Ei nu au respins lumina cu privire la acest subiect. Iar, la 

venirea timpului de strâmtorare, noi am fost umpluți cu puterea 

Duhului Sfânt și am mers pretutindeni, vestind Sabatul cu mai 

multă claritate. Acest fapt a înfuriat bisericile și pe adventiștii 

milleriți, deoarece nu au fost în stare să combată adevărul despre 

Sabat. Atunci, toți cei aleși ai lui Dumnezeu au înțeles cu claritate 

că noi avem adevărul și au ieșit din bisericile lor, îndurând 

persecuția împreună cu noi. Am văzut sabia, foametea, epidemiile și 

marea confuzie de pe pământ. Cei nelegiuiți credeau că noi am adus 

asupra lor judecățile divine și au început să se sfătuiască, în intenția 

de a ne șterge de pe fața pământului, gândindu-se că, în felul acesta, 

răul ar putea fi oprit.” – Schițe din viața mea, p. 101. 

 

Colecta Specială a Școlii de Sabat este pentru Rwanda 

 

* * *  
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20 Sabatul din 14 noiembrie 2020 

IOANA ȘI BUNĂVOINȚA 
 

Ioana înseamnă “favorizată de Iehova.” 10 

 “Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe 

altele, care-L ajutau cu ce aveau.” Luca 8:3. 

“Raportul biblic spune: „Isus umbla din cetate în cetate și din sat 

în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. 

Cei doisprezece erau cu El și mai erau și niște femei care fuseseră 

tămăduite de duhuri rele și de boli: Maria, zisă Magdalena, din care 

ieșiseră șapte draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, 

Susana și multe altele, care-L ajutau cu ce aveau.” Nu numai 

Hristos, ci și ucenicii lucrau în orașe și sate, iar cei care primiseră 

adevărul de mai multă vreme decât noii convertiți Îl ajutau cu ce 

aveau.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 70. 

 

Un finanțator printre femeile din Galileea 

1. Cine a fost soțul Ioanei și sub care Irod a fost angajat? Ce a 

făcut Ioana cu averea ei? Luca 8:3; Marcu 6:14. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cei mai bogați vor arăta de asemenea interes și își vor oferi 

darurile și donațiile proporțional cu mijloacele pe care Dumnezeu 

le-a încredințat lor. Fie ca în cărțile din ceruri să se noteze că 

niciodată nu s-a mai văzut un asemenea Crăciun datorită donațiilor 

care vor fi făcute pentru susținerea lucrării lui Dumnezeu și clădirea 

Împărăției Sale.” – Căminul Adventist, p. 483. 

“Faptul de a consacra lui Dumnezeu a zecea parte din toate 

veniturile, fie din livadă, fie din roadele câmpului, din cirezi sau din 

turme, din munca intelectuală sau fizică, consacrarea apoi a celei 

de-a doua zecimi pentru ajutorarea celor săraci și alte scopuri 

umanitare a avut scopul de a ține necurmat înaintea poporului 

adevărul că Dumnezeu este proprietarul a toate câte sunt și că ei au 

ocazia să fie intermediari ai binecuvântărilor Sale. A fost un mod de 

educare în vederea suprimării oricărei manifestări de egoism îngust 

și de cultivare largă și nobilă a caracterului.” – Educația, p. 44. 
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2. Cu cine a călătorit Ioana? Ce a proclamat în orașe și sate? 

Luca 8:1-3, prima parte; 9:2. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Planul divin este ca și noi să lucrăm cum au lucrat ucenicii. 

Vindecarea fizică este legată de însărcinarea evanghelică. În 

lucrarea Evangheliei, predicarea și vindecarea nu trebuie separate 

niciodată.” – Divina Vindecare, p. 140. 

 

3. Urmând exemplul Ioanei, ce ar trebui să facem noi? Cine 

beneficiază de darurile sfinților?Fapte 20:35; 2Corinteni 9:11-13 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Majoritatea celor care mărturisesc a fi creștini își împart 

mijloacele cu mare silă. Mulți dintre ei nu dau lui Dumnezeu a 

douăzecea parte din venitul lor, iar mulți dau cu mult mai puțin 

decât atât; în același timp, este o mare grupă care jefuiește pe 

Dumnezeu de zecimea cea mică și alții care vor să dea numai 

zecimea. Dacă toată zecimea s-ar vărsa în tezaurul Domnului așa 

cum ar trebui, s-ar primi astfel de binecuvântări, încât darurile și 

jertfele pentru scopuri sacre s-ar înmulți de zece ori și astfel ar fi 

păstrată deschisă calea între Dumnezeu și om. Urmașii lui Hristos 

să nu aștepte apeluri mișcătoare pentru a-i trezi la acțiune. Dacă 

sunt treziți spiritual, ei vor auzi în venitul fiecărei săptămâni, mare 

sau mic, glasul lui Dumnezeu și al conștiinței cerând cu autoritate 

zecimile și darurile datorate Domnului.” – 4T, p. 474. 

 

4. Cărui slujiri compusă doar din femei a aparținut Ioana? Ce 

zi sfântă au sărbătorit? Luca 23:55; 24:10; 23:54,56. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Femeile care fuseseră urmașe umile ale lui Hristos pe vremea 

când trăia El nu au vrut să-L părăsească până când nu L-au văzut 

așezat în mormânt și piatra cea grea pusă la intrare, ca nu cumva 

vrăjmașii Săi să încerce să-I ia trupul. Dar ele nu trebuiau să se 

teamă, deoarece eu am văzut că oștirea îngerească veghea cu un 

interes nespus locul de odihnă al lui Isus, așteptând cu nerăbdare 
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porunca de a-și îndeplini partea în eliberarea Împăratului slavei din 

închisoarea mormântului Său.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 71. 

 

Îngrijirea trupului lui Hristos 

5. Folosindu-și banii ei proprii, ce a cumpărat și pregătit Ioana 

pentru trupul lui Hristos? Ce reprezintă trupul lui Hristos în 

mod spiritual? Luca 24:1; Coloseni 1:18. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Din cauza nevoilor ei, lumea decăzută ne solicită talanții 

mijloacelor și influenței noastre pentru a le prezenta bărbaților și 

femeilor adevărul după care tânjesc foarte mult.” – Sfaturi privind 

Administrarea Creștină a Vieții, p. 13. 

 

6. Potrivit lui Isus, care sunt responsabilitățile noastre pentru a 

sprijini lucrarea finală? Asemenea Ioanei, ce alte daruri sunt 

esențiale? Matei 23:23; 1 Corinteni 16:1,2; Proverbe 3:9; 28:27. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul nu doar pretinde că zecimea Îi aparține, ci El ne spune 

și în ce fel să o punem deoparte pentru El. El spune: “Cinstește pe 

Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade ale venitului tău”. De 

aici, învățăm că nu trebuie să cheltuim ceea ce avem pentru noi 

înșine și apoi să aducem Domnului ceea ce ne mai rămâne, chiar 

dacă ar fi o zecime corectă. Partea care I se cuvine Domnului 

trebuie cea dintâi pusă deoparte. Îndemnurile Duhului Sfânt, prin 

apostolul Pavel, cu privire la daruri prezintă un principiu care se 

aplică și la zecimi. “În prima zi a săptămânii, fiecare dintre voi să 

pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui.” Aici sunt vizați 

și părinții, și copiii.” – Căminul Adventist, p. 389. 

 

7. Ce experiență a avut Ioana în ziua învierii? Ce solie uitată au 

proclamat femeile? Luca 24:4-9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“După aceea, Maria s-a dus în cea mai mare grabă la ucenici și 

le-a dat de știre că Isus nu Se afla în mormântul în care Îl puseseră 
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ei. În timp ce ea era plecată să facă acest lucru, celelalte femei, care 

o așteptaseră la mormânt, au cercetat mai atent interiorul, pentru a 

se convinge că Domnul dispăruse cu adevărat. Deodată, au văzut un 

tânăr frumos, îmbrăcat în haine strălucitoare, stând lângă mormânt. 

Era îngerul care dăduse piatra la o parte și care, acum, luase chip de 

om ca să nu le înspăimânte pe femeile care fuseseră prietene ale lui 

Hristos și Îl ajutaseră în lucrarea Sa de slujire publică. Totuși, în 

ciuda faptului că strălucirea îngerului era acoperită, femeile au fost 

foarte uimite și îngrozite de slava Domnului care Îl înconjura. Ele 

s-au întors, vrând să fugă de la mormânt, dar solul ceresc le-a 

vorbit, adresându-le cuvinte liniștitoare și mângâietoare.” – Fiice 

ale lui Dumnezeu, p. 71. 

“Femeile nu veniseră la mormânt toate din aceeași parte…. S-au 

întors să fugă, dar cuvintele îngerului le-au oprit pașii. „Nu vă 

temeți”, le-a zis el, „căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost 

răstignit. Nu este aici; a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți 

locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor 

Lui că a înviat dintre cei morți.” Au privit din nou în mormânt și au 

auzit din nou vestea aceasta minunată. Un alt înger în chip de om 

era acolo și le-a zis: „Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este 

viu?’” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 69. 

 

* * * 
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21 Sabatul din 21 noiembrie 2020 

FEMEIA SIROFENICIANĂ ȘI CREDINȚA SFINȚILOR 
 

Fenicia înseamnă „palmier.” 11 

 “Isus a plecat de acolo și S-a dus în ținutul Tirului și al 

Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este 

acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci, îndată, o femeie a 

cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se 

despre El și a venit de s-a aruncat la picioarele Lui.”Marcu 7:24,25 

„Cu toate că Isus n-a răspuns, femeia nu și-a pierdut credința. În 

timp ce El mergea mai departe, ca și cum n-ar fi auzit-o, ea L-a 

urmat, stăruind în cererile ei. Supărați de vorbele ei plictisitoare, 

ucenicii I-au cerut lui Isus să-i spună femeii să plece. Ei vedeau că 

Domnul o trata cu indiferență și, din cauza aceasta, gândeau că Lui 

Îi face plăcere prejudecata iudeilor împotriva canaaniților. Dar 

femeia se ruga de un Mântuitor milos și, ca răspuns la cererea 

ucenicilor, Isus a zis: “Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale 

casei lui Israel”. Deși acest răspuns părea să fie în acord cu 

prejudecata iudeilor, era mai mult o mustrare pentru ucenici, pe care 

ei au înțeles-o când și-au amintit ceea ce le spusese El adesea — că 

a venit în lume să mântuiască pe toți cei care voiau să-L primească.” 

– Hristos Lumina Lumii, p. 400. 
 

Evanghelia pentru neamuri 

1. Ce naționalitate avea femeia sirofeniciană? Ce a scris Pavel 

despre neamuri și femei? Matei 15:22, prima parte; Marcu 7:26, 

prima parte; Coloseni 3:11; Galateni 3:28. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Oamenii din ținutul acesta erau din neamul vechilor canaaniți. 

Ei erau idolatri și erau disprețuiți și urâți de iudei. Din această clasă 

făcea parte și femeia care a venit la Isus. Era păgână și, din cauza 

aceasta, era exclusă de la avantajele de care se bucurau iudeii în 

fiecare zi. Printre fenicieni, trăiau mulți iudei și vestea despre 

lucrarea lui Hristos ajunsese și în această regiune. Unii oameni 

ascultaseră cuvintele Lui și fuseseră martori la lucrările Lui 

minunate. Femeia aceasta auzise despre profetul care, după cum se 

spunea, vindeca tot felul de boli.” – Fiice ale lui Dumnezeu, 64,65. 
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2. Ce problemă serioasă de familie a avut femeia sirofeniciană? 

La cine a apelat și care a fost cererea ei? Marcu 7:25,26; Matei 

15:22, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Fiica femeii siro-feniciene era chinuită grozav de un demon, pe 

care Isus l-a alungat prin Cuvântul Său…. Aproape în fiecare 

împrejurare, Hristos S-a adresat demonului ca unei ființe 

inteligente, poruncindu-i să iasă din victimă și să nu o mai 

chinuiască.” – Tragedia Veacurilor, p. 515. 

„Când a auzit despre puterea Lui, nădejdea a încolțit în inima ei. 

Inspirată de iubirea maternă, s-a hotărât să-I înfățișeze cazul fiicei 

sale. Hotărârea puternică era să aducă durerea ei la Isus. El trebuia 

să-i vindece copila. Căutase ajutor la zeii păgâni, dar nu primise nici 

o ușurare. Și din când în când era ispitită să se gândească: Ce poate 

să facă pentru mine acest Învățător iudeu? Dar se spunea că El 

vindecă tot felul de boli, indiferent dacă cei care vin la El pentru 

ajutor sunt bogați sau săraci. S-a hotărât să nu piardă unica ei 

ocazie”  Hristos Lumina Lumii, p. 399. 

 

3. Ce atitudine incorectă aveau ucenicii față de Neamuri, femei 

și copii? Cine a dărâmat toate barierele de despărțire? Matei 

15:23; Luca 18:15,16; Efeseni 2:13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Mântuitorul dorea foarte mult să dezvăluie ucenicilor Săi 

adevărul cu privire la surparea “zidului de la mijloc care-i 

despărțea” dintre Israel și celelalte națiuni - adevărul că “Neamurile 

sunt împreună moștenitoare cu noi”, cu iudeii, și “se împărtășesc de 

aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelie”. (Efeseni 2:14; 

3:6.) Adevărul acesta  … Mult mai lămurit a fost descoperit cu 

ocazia vizitei Sale în Fenicia, când a vindecat pe fiica femeii 

Canaanite. Experiențele acestea i-au ajutat pe ucenici să înțeleagă 

faptul că, printre aceia pe care mulți îi socoteau nedemni de 

mântuire, se găseau suflete care flămânzeau după lumina 

adevărului.” – Istoria Faptelor Apostolilor, p. 19. 
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4. Punând-o la încercare, ce I-a spus Isus femeii sirofeniciene? 

Cine sunt oile pierdute ale casei lui Israel și copiii lui 

Dumnezeu? Matei 15:24; Ioan 1:12,13; Luca 19:10. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Hristos cunoștea situația acestei femei. Știa că ea dorea să-L 

vadă și i-a ieșit în cale. Ajutând-o în necazul ei, putea să dea o 

exemplificare a lecției pe care intenționa să o lase. Din cauza 

aceasta îi adusese și pe ucenici în această regiune. El dorea ca ei să 

vadă neștiința din orașele și satele vecine cu țara lui Israel. Oamenii 

cărora li se dăduse orice ocazie de a înțelege adevărul nu cunoșteau 

nevoile celor din jurul lor. Nici un efort nu se făcea pentru a ajuta 

sufletele care se aflau în întuneric. Zidul de despărțire pe care-l 

ridicase mândria iudeilor îi făcea chiar și pe ucenici să nu aibă 

iubire față de lumea păgână. Dar aceste bariere trebuiau să fie 

sfărâmate.” – Hristos Lumina Lumii, p. 400. 

„Când a zis: “Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui 

Israel”, El a spus adevărul și, în lucrarea Sa pentru femeia 

canaanită, El Își îndeplinea însărcinarea. Femeia aceasta era una 

dintre oile pierdute, pe care copiii lui Israel ar fi trebuit să le 

salveze. Hristos îndeplinea tocmai însărcinarea dată lor, lucrarea pe 

care o neglijaseră ei. Faptul acesta a deschis mai bine mintea 

ucenicilor pentru lucrarea pe care urmau s-o facă între neamuri.” – 

Hristos Lumina Lumii, p. 402. 

 

5. De ce s-a plecat înaintea lui Isus femeia din Sirofenicia? Ce i-

a cerut din nou? Matei 15:25; Coloseni 2:9; Filipeni 2:6,10,11. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Ea se roagă pentru firimiturile care cad de la masa Stăpânului. 

Dacă poate să aibă privilegiile unui câine, e bucuroasă să fie privită 

ca un câine. Ea n-are prejudecăți religioase sau naționale, nici 

mândrie care să-i influențeze conduita și Îl recunoaște îndată pe Isus 

ca Mântuitor și ca fiind în stare să împlinească tot ceea ce ea cere de 

la El.” – Hristos Lumina Lumii, p. 401. 
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6. Cu ce cuvinte a pus la probă din nou Isus pe ucenicii Săi și pe 

femeie? După care răspuns înțelept, perseverent și blând a 

primit binecuvântarea pentru care a dorit-o atât de mult? Matei 

15:26; Marcu 7:27-29. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Mântuitorul e mulțumit. A pus la probă credința ei în El. Prin 

purtarea față de această femeie, El a arătat că ea, care era privită ca 

o îndepărtată de Israel, nu mai e străină, ci un copil în casa lui 

Dumnezeu. Fiind copil, are privilegiul să se împărtășească de 

darurile Tatălui. Acum Hristos îi împlinește rugămintea și termină 

învățătura dată ucenicilor.” – Hristos Lumina Lumii, p. 401. 

 

Credința dată sfinților din ultimele zile 

7. Cum a lăudat Isus pe această femeie pentru perseverența și 

răspunsul ei umil? Pe cine reprezintă femeia sirofeniciană în 

ultimele zile? Matei 15:28; Marcu 7:30; Apocalipsa 14:12; 1 Ioan 

5:4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Întorcându-Se către ea, cu o privire plină de milă și de iubire, 

El zice: “O, femeie, mare este credința ta; facă-ți-se cum voiești”. 

Din ceasul acela, fiica ei s-a însănătoșit. Demonul n-a mai 

tulburat-o. Femeia a plecat mărturisind pe Mântuitorul ei, fericită că 

i s-a împlinit rugăciunea.” – Hristos Lumina Lumii, p. 401. 

 

Studiu suplimentar: Își amintește de mame 

„Isus cunoaște povara inimii oricărei mame. Acela care a avut o 

mamă care s-a luptat cu sărăcia și lipsurile simte cu fiecare mamă în 

lucrările ei. Acela care a făcut o călătorie lungă pentru a alina 

durerea unei femei canaanite va face tot atât de mult pentru mamele 

de azi. Acela care a redat văduvei din Nain pe unicul ei fiu și care, 

în agonia Sa pe cruce, și-a amintit de mama Sa este mișcat și astăzi 

de durerea mamei. În orice suferință și orice nevoie, El va da ajutor 

și mângâiere. 

„Să vină dar mamele cu greutățile lor la Isus. Vor găsi har 

îndestulător ca să le ajute la creșterea copiilor. Porțile sunt deschise 
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pentru oricare mamă care vrea să-și depună poverile la picioarele 

Mântuitorului. Acela care a zis: “Lăsați copilașii să vină la Mine și 

nu-i opriți” le invită fără încetare pe mame să-i aducă pe copilașii 

lor să fie binecuvântați de El. Până și copilul din brațele mamei 

poate să locuiască la umbra Celui Atotputernic, prin credința mamei 

care se roagă. Ioan Botezătorul a fost plin de Duhul Sfânt chiar de la 

naștere. Dacă trăim în comuniune cu Dumnezeu, și noi putem 

aștepta ca Duhul Sfânt să-i modeleze pe micuții noștri chiar din 

primele clipe.” – Hristos Lumina Lumii, p. 512. 

 

 

* * * 

 

 

22 Sabatul din 28 noiembrie 2020 

 

SALOME ȘI MÂNTUIREA COPIILOR NOȘTRI 
 

Salome înseamnă „fericit” sau „pace.” 12 

„Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus, împreună 

cu fiii ei, și I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere.” Matei 20:20. 

Și mama lor Îl urmase pe Hristos și de multe ori Îl slujise cu 

dărnicie din avutul ei. Cu iubire de mamă și plină de ambiție pentru 

fiii ei, ea dorea pentru aceștia locul cel mai onorat în noua 

Împărăție. De aceea ea i-a încurajat să-l ceară.” – Hristos Lumina 

Lumii, p. 548. 

  

1. Pe ce texte biblice se bazează tradiția când afirmă că numele 

soției lui Zebedei era Salome? Cine erau copiii ei și care era 

afacerea familiei lor? Matei 27:56; Marcu 15:40; Matei 4:21. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Cerere pentru o favoare specială 

2. Ca orice mamă care vrea ce-i mai bun pentru copiii ei, ce I-a 

cerut Salome lui Isus? Care a fost răspunsul Său profetic? Matei 

20:20,21; Marcu 10:37-39. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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„Cu altă ocazie, Iacov și Ioan au prezentat, prin mama lor, o 

rugăminte, cerând ca să le fie îngăduit să ocupe cele mai înalte și 

cele mai de cinste poziții în Împărăția lui Hristos. Cu toate că 

Hristos a repetat de mai multe ori învățătura cu privire la natura 

Împărăției Sale, acești tineri ucenici mai nutreau încă nădejdea unui 

Mesia care avea să-Și ocupe tronul și să-Și exercite puterea 

regească potrivit dorințelor oamenilor. Mama, dorind pentru ei locul 

de cinste în această împărăție, a cerut: “Poruncește ca, în împărăția 

Ta, acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga 

Ta!’” – Istoria Faptelor Apostolilor, p. 541. 

“Domnul Hristos nu i-a mustrat pe Ioan, pe Iacov și pe mama lor 

pentru că I-au adresat cererea de a sta la dreapta și la stânga Sa în 

Împărăție. Când le-a prezentat principiile iubirii care trebuie să-i 

motiveze în felul de a se purta unii cu alții, El le-a prezentat 

ucenicilor Săi indignați învățătura pe care dorea ca ei să o pună în 

practică în viața lor de zi cu zi. Ei trebuiau să considere viața Sa ca 

pe un exemplu și să meargă pe urmele pașilor Săi.” – Fiice ale lui 

Dumnezeu, p. 66. 

 

3. Ce pahar al necazului a băut Isus? Ce botez al încercării au 

îndurat fiii lui Salome? Matei 26:36,39; Fapte 12:1,2; Apocalipsa 

1:9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „’Este adevărat că veți bea paharul Meu și veți fi botezați cu 

botezul cu care am să fiu botezat Eu,’ a declarat Hristos - în fața Lui 

fiind o cruce în loc de un tron, doi tâlhari ca tovarăși ai Săi la 

dreapta și la stânga Sa. Iacov și Ioan aveau să aibă parte, ca și 

Domnul, de suferință - unul sortit la o moarte fulgerătoare prin 

sabie; celălalt având să urmeze, dintre toți apostolii, cel mai 

îndelung pe Învățătorul Său în muncă, ocară și prigoană.” – Istoria 

Faptelor Apostolilor, p. 542. 

 

Efortul misionar al Salomei 

4. Cărui grup de femei misionare apropiate lui Isus a aparținut 

Salome? Unde era în ziua învierii? Marcu 15:41; 16:1,5. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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“Ucenicul Ioan a rămas la cruce cu femeile din Galilea.” – 

Hristos Lumina Lumii, p. 772. 

“Toate acțiunile sunt influențate de experiența noastră religioasă, 

iar dacă această experiență este întemeiată pe Dumnezeu și 

înțelegem misterele evlaviei, dacă primim zilnic puterea lumii ce va 

să vină și vom avea comuniune cu Dumnezeu și părtășia Duhului, 

dacă ne vom apuca în fiecare zi tot mai tare de o viață mai înaltă, 

dacă ne vom apropia de trupul însângerat al Mântuitorului, atunci 

vom avea în noi principii sfinte și înălțătoare.” –This Day with God, 

p. 94. 

 

5. Deși fiii lui Salome au fost numiți “Boanerghes” - fiii 

tunetului - unde apar numele lor ca urmare a lucrării lui 

Dumnezeu de schimbare a caracterului vieții lor? Ce loc ocupă 

copiii din Salome astăzi în biserica lui Dumnezeu? Apocalipsa 

21:14; Efeseni 2:19-21. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Aceste femei, care fac cu dragă inimă ceea ce mâinile lor găsesc 

de făcut, îi ajută cu un duh de voioșie pe soții lor să-și poarte 

poverile, își educă copiii pentru Dumnezeu și sunt misionare în cel 

mai înalt sens. Ele sunt angajate într-o importantă ramură a lucrării 

celei mari, care trebuie făcute pe pământ — de a-i pregăti pe 

muritori pentru o viață mai înaltă — și își vor primi răsplata.” – 2T, 

p. 465. 

 

6. Ce cuvinte ne putem imagina că le repeta Salome fiilor ei? 

Care este promisiunea lui Dumnezeu dată tuturor părinților 

care își educă copiii în căile lui Dumnezeu, așa cum a făcut 

această femeie? 2 Timotei 2:1; Proverbe 6:20-22; 22:6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Mergi înainte, fiul meu, dacă vei face din Dumnezeu 

încrederea, puterea și sfătuitorul tău, vei fi triumfător în cele din 

urmă. Umblă în umilință, apreciindu-i pe alții mai mult decât pe tine 

și Dumnezeu să îți dea înțelepciunea care să te conducă cu atât de 

multă prudență încât să poți fi un instrument în mâinile Lui de a 
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face bine spre slava Lui în transmiterea importantei lucrări pentru 

aceste ultime zile. Să nu crezi că mama ta este critică și severă. Ea 

are cel mai mare interes față de tine ca să ai succes în această viață 

și să câștigi viața viitoare, nemuritoare.” –This Day with God, 230. 

 

7. Care a fost cea mai mare bucurie a Salomei și Zebedeu? În ce 

fel l-a reprezentat ea pe Isus? Proverbe 23:22-25; Isaia 49:15,16. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Cu mult mai puternică decât moartea este iubirea care leagă 

inima mamei de copilul ei îndurerat și totuși Dumnezeu declară că, 

chiar dacă o mamă își poate uita copilul, “totuși Eu nu te voi uita cu 

nici un chip”. Nu, nici un suflet care își pune încrederea în El nu va 

fi uitat. Dumnezeu Se gândește la copiii Lui cu cea mai afectuoasă 

purtare de grijă și ține o carte de amintire înaintea Lui, pentru ca 

niciodată să nu uite pe copiii din grija Lui. 

“Orice legătură umană poate pieri.  

Prietenii între ei, infideli pot fi, 

Iubirea de mamă se poate sfârși, 

Cer și pământ, pân-la urmă-ndepărtate vor fi. 

Dar iubirea lui Dumnezeu 

Nici o schimbare n-o poate însoți.” 

 – 4T, pp. 329, 330. 
 

Studiu suplimentar: O poveste emoționantă 

„Dumnezeu te iubește. El întreabă: “Poate o femeie să uite 

copilul pe care-l alăptează? ’ Isaia 49:15. Probabil ați auzit povestea 

tristă a mamei care, împreună cu soțul și copilul ei au încercat să 

traverseze Munții Verzi în mijlocul iernii. Progresul lor a fost 

întrerupt de noapte și de o furtună. Soțul a plecat după ajutor și s-a 

pierdut în întuneric și zăpada răscolită și a durat mult timp până s-a 

întors. Mama a simțit cum frigul morții vine asupra ei și s-a dezvelit 

la vântul congelat și zăpada care cădea ca să dea tot ce a rămas din 

viața ei pentru a o salva pe cea a copilului ei. Când a venit 

dimineața, bebelușul viu a fost găsit înfășurat în șalul mamei, 

străduindu-se zadarnic cu zâmbete și cu țipete să-i atragă atenția 

mamei cu ochii ficși și congelați și neînțelegând de ce nu se trezea 

din somn. 
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„Aici este descoperită dragostea mai puternică decât moartea, 

care leagă inima mamei de copilul ei. Și totuși Dumnezeu spune că 

mai degrabă mama își va uita copilul decât El să uite un suflet care 

se încrede în El. Este un motiv suficient de a manifesta cea mai 

profundă recunoștință, în fiecare oră din viața noastră pentru faptul 

că Domnul ne iubește. Dragostea lui Dumnezeu îți vorbește. Dă-I 

atenție sau cuvintele Lui nu se vor aplica vieții tale. Încrede-te 

numai în dragostea lui Isus și vei experimenta cea mai profundă 

bucurie.” – Astăzi cu Dumnezeu, p. 230. 

 

 

* * * 
 

 

 
23 Sabatul din 5 decembrie 2020 

MARIA MAGDALENA ȘI ÎNVIEREA 
 

Maria Magdalena și Maria din Betania sunt aceeași persoană. Maria 

înseamnă „puternic și robust.” 

“Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața 

mormântului.” Matei 27:61. 

“Mântuitorul însă n-ar fi trecut niciodată pe lângă un suflet, 

oricât de cufundat în păcate ar fi fost el, dacă era gata să primească 

adevărurile prețioase ale cerului. Cuvintele Sale erau începutul unei 

vieți noi pentru vameși și desfrânați. Maria Magdalena, din care El a 

scos șapte demoni, a rămas cea din urmă la mormântul 

Mântuitorului și a fost cea dintâi pe care Domnul Isus a salutat-o în 

dimineața învierii Sale.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 

129. 

 

Un păcătos este convertit 

1. Pe cine a iubit Isus în Betania? Ce se bucura Maria 

Magdalena să facă când Isus vizita pe Lazăr, Marta și casa ei? 

Ce exemplu ne dă nouă astăzi? Ioan 11:1,5; Luca 10:39,42. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „Atât de mult Îl durea pe Hristos faptul că nu era înțeles de 

familia Sa, încât era o ușurare să meargă acolo unde nu exista atâta 

lipsă de înțelegere. Era o familie unde Îi plăcea să meargă - familia 

lui Lazăr, a Mariei și a Martei; deoarece, în atmosfera credinței și a 

iubirii, inima Lui găsea odihnă.” – Hristos Lumina Lumii, p. 326. 

 

2. Din ce a fost vindecată Maria Magdalena? Cum a fost 

considerată în tinerețe? Luca 8:2; 7:37. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În timp ce pentru ochiul omenesc cazul părea fără nădejde, 

Hristos a văzut în Maria capacitatea de a face binele. A văzut părțile 

bune ale caracterului ei. Prin Planul de Mântuire, se rânduiseră 

omenirii mari posibilități și în Maria acestea aveau să fie realizate. 

Prin harul Său, ea a devenit părtașă la natura divină. Aceea care 

fusese decăzută și a cărei minte fusese o locuință a demonilor 

ajunsese foarte aproape de Mântuitorul prin comuniune și slujire.” – 

Hristos Lumina Lumii, p. 568. 

 

Moartea și învierea 

3. Cu ce încercare s-au confruntat surorile Maria și Marta? Ce 

a făcut Maria când a auzit că Isus a sosit în satul lor? Ioan 

11:11-14,28,29. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „După propria alegere stătuse Mântuitorul departe de familia 

prietenilor în suferință? Aparent, Maria, Marta și muribundul Lazăr 

fuseseră lăsați singuri. Dar nu erau singuri. Hristos a urmărit toată 

scena și, după moartea lui Lazăr, surorile întristate au fost susținute 

de harul Său. Isus a fost martor la întristarea inimilor lor, când 

fratele lor se lupta cu vrăjmașul cel puternic, moartea. El a simțit 

toată durerea lor grozavă, când le-a spus ucenicilor: “Lazăr a 

murit”. Dar Hristos trebuia să Se mai gândească și la alții, afară de 

cei iubiți din Betania; El trebuia să țină seama de educația 

ucenicilor. Ei trebuiau să fie reprezentanții Lui în lume, pentru ca 

binecuvântarea Tatălui să-i poată cuprinde pe toți oamenii. Pentru 

binele lor a îngăduit El ca Lazăr să moară. Dacă l-ar fi vindecat de 
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boala lui, minunea, care era cea mai puternică dovadă a naturii Sale 

divine, nu s-ar fi putut săvârși..” – Hristos Lumina Lumii, p. 528. 

 

4. Ce a spus Maria când L-a văzut pe Isus? Cu toate acestea, ce 

minune a făcut El în Betania în fața multor martori oculari? 

Ioan 11:32,33,39,43-45. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Aflând vestea aceasta, Maria s-a ridicat în grabă și, cu 

nerăbdarea zugrăvită pe față, a părăsit camera. Crezând că s-a dus la 

mormânt să plângă, bocitorii au urmat-o. Când ea a ajuns la locul 

unde aștepta Isus, a îngenuncheat la picioarele Lui și a spus cu 

buzele tremurânde: “Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit 

fratele meu”. Plânsetul bocitorilor o tulburau, deoarece ea ar fi dorit 

să vorbească în liniște câteva cuvinte cu Isus. Dar cunoștea invidia 

și pizma unora dintre cei de față împotriva lui Hristos și lucrul 

acesta o împiedica să-și exprime durerea…. 

„“După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: ‘Lazăre, vino 

afară!’” Glasul Lui clar și pătrunzător străbătu urechea mortului. În 

timp ce vorbea, dumnezeirea străfulgeră prin natura omenească. Pe 

fața Sa, luminată de slava lui Dumnezeu, oamenii I-au văzut 

puterea. Fiecare ochi era ațintit spre intrarea peșterii. Fiecare ureche 

era atentă să prindă și cel mai slab sunet. Cu interes încordat și 

dureros, toți așteptau dovada dumnezeirii lui Hristos, dovada care 

trebuia să susțină pretențiile Lui că e Fiul lui Dumnezeu sau să 

stingă nădejdea pentru totdeauna. 

„În mormântul tăcut se făcu mișcare și cel care fusese mort apăru 

la intrarea peșterii. Mișcările lui erau împiedicate de îmbrăcămintea 

cu care fusese înmormântat, iar Isus le-a spus spectatorilor 

înmărmuriți: “Dezlegați-l și lăsați-l să meargă”. Din nou li s-a arătat 

că omul trebuie să colaboreze cu Dumnezeu. Oamenii trebuie să 

lucreze pentru oameni. Fiind dezlegat, Lazăr a stat înaintea celor 

adunați nu ca un om ros de boală, nu cu membrele slabe și 

tremurânde, ci ca un om în floarea vieții și în puterea unei bărbății 

nobile. Ochii lui străluceau de inteligență și de iubire pentru 

Mântuitorul lui. În adorare, el se aruncă la picioarele lui Isus.” – 

Hristos Lumina Lumii, pp. 533, 536. 
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5. Ce serviciu I-a făcut Maria Magdalena lui Isus în semn de 

recunoștință pentru învierea fratelui și propria ei iertare? Ce a 

reprezentat spiritual mirul prețios de nard care a umplut casa 

cu parfum? Ioan 12:3; Efeseni 5:2; 2 Corinteni 2:14,15. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Isus nu a primit nici o altă ungere, căci Sabatul era aproape, iar 

ei au ținut Sabatul conform poruncii .... Dorința Mariei de a face 

această slujbă pentru Domnul ei a fost de o mai mare valoare pentru 

Hristos decât orice nard și unguent prețios din lume, pentru că și-a 

exprimat aprecierea față de Mântuitorul lumii. Dragostea lui Hristos 

a fost cea care a constrâns-o.” –Christ Triumphant, p. 252. 

 

6. Când nu l-a recunoscut pe Isus în grădină după învierea Sa, 

cine credea Maria că era al doilea Adam? Ce solie i-a 

încredințat ei, primul evanghelist? Ioan 20:15-18. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Maria nu acordă atenție nici măcar cuvintelor îngerilor. În acel 

timp, o altă voce i se adresează: „Femeie, de ce plângi?” Cu 

privirile încețoșate de lacrimi, Maria vede pe cineva despre care 

presupune că este grădinarul. „Domnule”, spune ea, „dacă L-ai luat, 

spune-mi unde L-ai pus și mă voi duce să-L iau.” Isus i-a zis: 

„Marie!” La auzul vocii cunoscute, ea se întoarce spre El. Acum știe 

că Acela care îi vorbește nu este un străin. Îl vede înaintea ei pe 

Mântuitorul cel viu. Aleargă spre El, ca și când ar fi vrut să-I 

îmbrățișeze picioarele, spunând: „Rabuni!” Dar Mântuitorul Își 

ridică mâna și spune: „Nu mă ține, căci încă nu M-am suit la Tatăl 

Meu. Ci du-te la frații Mei și spune-le că Mă sui la Tatăl Meu și 

Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru.”– Fiice ale 

lui Dumnezeu, p. 69. 

„Când le spusese că L-a văzut pe Domnul, Maria Magdalena le-a 

repetat chemarea de a merge la întâlnirea cu El în Galilea. Chiar și a 

treia oară le-a fost trimisă solia aceasta. După ce S-a înălțat la Tatăl, 

Isus Se arătă femeilor zicând: “Bucurați-vă!” Ele s-au apropiat să-I 

cuprindă picioarele și I s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: “Nu vă 
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temeți; duceți-vă de spuneți fraților Mei să meargă în Galilea; acolo 

Mă vor vedea.’” – Hristos Lumina Lumii, p. 793. 

 

Marile învieri 

7. Menționați cele trei învieri care vor avea loc la sfârșitul 

timpului. Ce diferențe există între ele? Cum este Isus Hristos 

conectat la aceste învieri? Daniel 12:2; Apocalipsa 20:6; Ioan 

5:28,29; 11:25. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Unul dintre cele mai solemne și mai glorioase dintre 

adevărurile descoperite în Biblie este a doua venire a lui Hristos, 

pentru a desăvârși marea lucrare de mântuire. Pentru poporul 

peregrin al lui Dumnezeu, atât de mult timp lăsat să pribegească în 

“negura și umbra morții”, este dată o nădejde, prețioasă și 

inspiratoare, de bucurie în făgăduințele revenirii Aceluia care este 

“învierea și viața”, pentru a-i conduce acasă “pe cei alungați ai Săi”. 

Învățătura cu privire la a doua venire este nota dominantă a 

Sfintelor Scripturi …. 

„În timpul celor o mie de ani, între prima și a doua înviere, are 

loc judecata celor nelegiuiți. Apostolul Pavel arată către această 

judecată ca fiind un eveniment ce urmează celei de a doua veniri.... 
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.” –Maranata, pp. 13, 335.  

 

 

* * * 
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24 Sabatul din 12 decembrie 2020  

SAFIRA ȘI CERNEREA 
 

Safira înseamnă “safir” sau “piatră prețioasă lapiz lazuli.” 13 

„Dar un om numit Anania a vândut o moșioară, cu nevastă-sa 

Safira, și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus 

partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor.” Faptele Ap. 

5:1,2. 

„Numărul celor care săvârșesc păcatul lui Anania și al Safirei 

este în creștere. Prin disprețul față de promisiunile pe care Duhul 

Sfânt i-a inspirat să le facă, ei nu îi mint pe oameni, ci pe 

Dumnezeu. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea 

luată împotriva faptelor rele, la fel ca în cazul lui Anania și al 

Safirei, inima fiilor oamenilor este plină de dorința de a face rău, de 

a se împotrivi Duhului lui Dumnezeu. Cum vor putea rezista acești 

oameni la judecată? Veți putea suporta sentința finală? Cum veți 

putea rămâne în picioare în fața scenelor descrise în Apocalipsa?” – 

Sfaturi privind Administrarea Creștină a Vieții, p. 314. 

 

O cernere în biserica creștină primară 

1. Ce au făcut primii creștini în timpul Cincizecimii și în marea 

convertire a sufletelor? În mod asemănător, ce au făcut Safira și 

soțul ei imitând pe Barnaba și pe ceilalți frați? Fapte 4:34-37; 

5:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În timp ce ucenicii vesteau adevărurile Evangheliei în 

Ierusalim, Dumnezeu adeverea prin minuni cuvântul lor și o mare 

mulțime a crezut. Mulți dintre acești primi credincioși erau 

despărțiți de familie și de prieteni din pricina bigotismului zelos al 

iudeilor și era nevoie ca ei să fie ajutați cu hrană și adăpost. 

„Raportul biblic spune: “Nu era nici unul dintre ei, care să ducă 

lipsă”; și, totodată, ne arată cum erau împlinite aceste nevoi. Aceia 

dintre credincioși care aveau bani și averi le sacrificau bucuros 

pentru a face față nevoilor urgente. Vânzându-și casele sau 

pământurile, ei aduceau banii și-i puneau la picioarele apostolilor și 

“apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie”. 
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„Această dărnicie din partea credincioșilor era rezultatul 

revărsării Duhului Sfânt. Cei întorși la Evanghelie erau “o inimă și 

un suflet”. Un interes comun îi stăpânea pe toți și anume: succesul 

misiunii ce le fusese încredințată; iar lăcomia nu avea loc în viața 

lor. Iubirea pentru frații lor și pentru lucrarea căreia ei s-au 

consacrat era mai mare decât iubirea lor de bani și de averi. Faptele 

lor mărturiseau că ei prețuiau sufletele oamenilor ca având o valoare 

mai mare decât bogățiile pământești.” – Istoria Faptelor 

Apostolilor, p. 70. 

 

2. Dar ce greșeală enormă au făcut Safira și Anania? Pe cine au 

mințit? Fapte 5:2-4; Efeseni 4:30. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Cazul fiecăruia dintre noi așteaptă să fie judecat în tribunalul 

ceresc. Modul nostru de a acționa va depune mărturie împotriva 

noastră? Cazul lui Anania și al Safirei a fost dintre cele mai grave. 

Prin faptul că au păstrat o parte din banii obținuți pe moșioară, L-au 

mințit pe Duhul Sfânt. Cei care au comis păcate asemănătoare sunt 

vinovați în aceeași măsură.” – Sfaturi privind Administrarea 

Creștină a Vieții, p. 315. 

 

3. Ce s-a întâmplat cu soțul Safirei? Care a fost reacția la aceste 

lucruri în comunitatea creștină? Fapte 5:5,6; Luca 22:31. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Însă Dumnezeu urăște fățărnicia și falsitatea. Anania și Safira 

s-au folosit de hoție în purtarea lor cu Dumnezeu; ei au mințit pe 

Duhul Sfânt, și pentru păcatul lor au primit o osândă imediată și 

groaznică.” – Istoria Faptelor Apostolilor, p. 72. 

„Nu numai primei biserici, ci și tuturor generațiilor viitoare i-a 

fost dat acest exemplu, ca un semnal de primejdie al urii pe care 

Dumnezeu o are față de tot ce este lăcomie, înșelătorie și fățărnicie. 

Lăcomia a fost aceea pe care Anania și Safira au nutrit-o mai întâi. 

Dorința de a reține pentru ei o parte din ceea ce au făgăduit 

Domnului i-a dus la înșelătorie și fățărnicie.” – Istoria Faptelor 

Apostolilor, p. 74. 
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4. Ce conversație au avut trei ore mai târziu, când Safira a 

venit înaintea apostolului Petru? Ce s-a întâmplat cu ea? Fapte 

5:7-10. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Cât de repede va fi finalizată lucrarea finală și cernerea 

poporului lui Dumnezeu? Romani 9:28; Isaia 5:26.  
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“De îndată ce poporul lui Dumnezeu e pecetluit pe frunte, nu este 

nici un sigiliu sau semn ce poate fi văzut, ci o întărire în adevăr, atât 

intelectual, cât și spiritual, încât acesta să stea neclintit - astfel, de 

îndată ce poporul lui Dumnezeu e pecetluit și pregătit pentru 

cernere, aceasta va veni. Într-adevăr, au început deja; judecățile lui 

Dumnezeu sunt acum peste țară, ca să ne dea avertizare, ca să știm 

ce vine.” – Our Father Cares, p. 328. 

 

Cernerea din timpul sfârșitului 

6. În timpul din urmă, ce eveniment va avea loc în timpul legii 

duminicale? Cine va rămâne credincios în timpul cernerii 

finale? Amos 9:9,10; Matei 3:12; Romani 9:27. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Nu este prea departe timpul când încercarea va veni pentru 

fiecare suflet. Ni se va impune semnul fiarei. Aceia care pas cu pas 

s-au supus cerințelor lumești și s-au conformat obiceiurilor lumii nu 

vor găsi că este o problemă grea să se supună puterilor ce vor fi 

atunci, decât să suporte batjocurile, insultele, amenințarea cu 

închisoarea și moartea. Lupta se dă între poruncile lui Dumnezeu și 

poruncile oamenilor. În acest timp, aurul va fi separat de zgura din 

biserică. Adevărata sfințenie va fi în mod clar deosebită de 

aparențele înșelătoare ale ei. Multe stele, pe care le-am admirat 

pentru strălucirea lor, se vor pierde în întuneric. Pleava asemenea 

unui nor va fi spulberată de vânt chiar din locuri unde vedem numai 

arii bogate de grâu. Toți aceia care iau asupra lor podoabele 
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sanctuarului, dar nu sunt îmbrăcați cu neprihănirea Domnului 

Hristos, vor apărea în rușinea propriei lor goliciuni.” – 5T, p. 81. 

„Zilele se apropie cu repeziciune când va fi o mare încurcătură și 

confuzie. Satana, îmbrăcat în haine de înger, va înșela, dacă este 

posibil, chiar și pe cei aleși. Vor fi mulți zei și mulți domni. Fiecare 

vânt de doctrină va sufla.” -Our Father Cares, p. 328. 
 

7. Cum a reacționat adunarea credincioșilor când a auzit că 

cernerea a luat-o pe Safira din biserică și din viață? Ce trebuie 

să facă poporul lui Dumnezeu pentru a nu fi îndepărtați din 

rămășiță? Fapte 5:11; Matei 3:8; Psalmul 37:27,28. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Am văzut că noi ne aflăm acum în timpul de cernere. Satana 

lucrează cu toată puterea lui pentru a smulge sufletele din mâna lui 

Hristos și a le determina să-L calce în picioare pe Fiul lui 

Dumnezeu. Îngerul a repetat încet și apăsat aceste cuvinte: “Cu cât 

mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce calcă în picioare pe Fiul 

lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit 

și va batjocori pe Duhul harului?” (Evrei 10, 29.) Caracterul se 

formează. Îngerii lui Dumnezeu cântăresc valoarea morală. 

Dumnezeu Își încearcă poporul. Aceste cuvinte mi-au fost 

prezentate de către înger: “Luați seama dar, fraților, ca nici unul 

dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă 

despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în 

fiecare zi, câtă vreme se zice: ‘Astăzi’, pentru ca nici unul din voi să 

nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut 

părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea 

nezguduită de la început.” (Evrei 3, 12-14.) Dumnezeu este întristat 

atunci când cineva din poporul Său, care a cunoscut puterea harului 

Său, vorbește de îndoielile pe care le are și în acest fel devine un 

canal pentru Satana, care transmite prin el sugestiile sale altor minți. 

Sămânța necredinței și a păcatului nu este ușor de dezrădăcinat. 

Satana o alimentează în fiecare ceas, și aceasta înflorește și devine 

puternică. Sămânța cea bună, când este semănată, are nevoie să fie 

hrănită, udată și îngrijită cu atenție; pentru că orice influență 

otrăvitoare din jur îi stânjenește creșterea și îi produce moartea.” – 

1T, p. 429.  
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25 Sabatul din 19 decembrie 2020  

LIDIA ȘI RESPECTAREA SABATULUI 
 

Lidia înseamnă „blândețe.” 14 

“Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea 

Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a 

deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.” Fapte 

16:14. 

“Adevărata blândețe înmoaie și supune inima și dă minții o 

potrivire cu Cuvântul inspirat. Aceasta aduce gândurile în ascultare 

de Isus Hristos. Îi deschide inima către Cuvântul lui Dumnezeu, așa 

cum a fost deschisă a Lidiei.” –Reflecting Christ, p. 264. 

„Lidia a primit cu bucurie adevărul. Ea și casa ei s-au convertit și 

au fost botezați și Lidia a stăruit de apostoli să facă din casa ei un 

cămin al lor.” – Istoria Faptelor Apostolilor, p. 212. 

 

Ziua de închinare și odihnă pentru Isus, apostoli și credincioși 

1. Unde au mers apostolul Pavel și Sila în călătoria lor 

misionară prin Macedonia? Ce au făcut în Sabat? Fapte 

16:12,13. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Sosise vremea ca Evanghelia să fie vestită și dincolo de hotarele 

Asiei Mici. (…) Chemarea era hotărâtă, neîngăduind nicio 

întârziere. (…) [Luca spune:] „Am mers cu corabia drept la 

Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus 

la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o 

colonie romană.’” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 73. 

 

2. Care a fost ziua obișnuită de închinare a lui Isus și a 

apostolilor? Aduceți dovezi biblice care identifică ziua sfântă. 

Luca 4:16; Faptele Apostolilor 17:2; Marcu 2:28; Genesa 2:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „De multe ori, iudeii L-au acuzat pe Hristos de încălcarea 

Sabatului. Adesea, au încercat să-L omoare pentru că El nu a 

păstrat-o conform tradițiilor lor. Dar acest lucru nu L-a influențat. 
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El a ținut Sabatul așa cum a vrut Dumnezeu să fie păstrat.” –The 

Story of Jesus, p. 71. 

 

3. Cu cine s-a întâlnit apostolul Pavel în Sabat după ce a 

participat la rugăciune? Din ce oraș era Lidia și care era 

profesia ei? Faptele Ap. 16:14. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Duhul lui Dumnezeu poate să lumineze doar înțelegerea acelora 

care sunt dispuși să fie iluminați. Citim că Dumnezeu i-a deschis 

inima Lidiei, iar ea a primit mesajul rostit de apostolul Pavel. Partea 

pe care Pavel trebuia să o îndeplinească în convertirea ei a fost 

aceea de a prezenta în întregime sfatul lui Dumnezeu și tot ce era 

esențial pentru Lidia, iar apoi Dumnezeul harului Și-a exercitat 

puterea, conducându-i sufletul pe calea cea dreaptă. Dumnezeu și 

omul au cooperat, iar lucrarea a fost întru totul plină de succes.” – 

Fiice ale lui Dumnezeu, p. 73. 

 

4. Pe lângă faptul că era o zi de închinare, de ce poruncește 

Dumnezeu poporului Său să se odihnească în ziua Sabatului, 

așa cum a făcut Lidia? De ce este Sabatul considerat sigiliul 

legii Sale divine? Exodul 20:8-11; Ezechiel 20:12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Domnul poruncește prin același profet: “Învelește această 

mărturie, pecetluiește această descoperire, între ucenicii Mei” (Isaia 

8:16). Sigiliul Legii lui Dumnezeu se găsește în porunca a patra. 

Dintre toate Cele Zece Porunci, numai aceasta scoate în evidență 

numele și titlul Legiuitorului. Ea Îl declară a fi Creatorul cerului și 

al pământului și în felul acesta arată cerințele Sale cu privire la 

respect și închinare mai presus de toți ceilalți. În afară de această 

poruncă, nu mai este nici una în Decalog care să arate prin a cui 

autoritate a fost dată Legea. Când Sabatul a fost schimbat de puterea 

papală, sigiliul a fost scos din Lege. Ucenicii lui Isus sunt chemați 

să-l reabiliteze prin ridicarea Sabatului poruncii a patra la poziția lui 

legitimă, ca memorial al Creatorului și ca semn al autorității Sale. 
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„La Lege și la mărturie.” Când doctrine și teorii contradictorii 

abundă, Legea lui Dumnezeu este măsura fără greș prin care sunt 

puse la probă toate părerile, doctrinele și teoriile. Profetul zice: 

“Dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul 

acesta.” (Ver 20).” – Tragedia Veacurilor, p. 452. 

 

Convertirea Lidiei 

5. Ce eveniment minunat a avut loc în viața Lidiei și a familiei 

ei? Ce altă virtute poseda această descendentă a Sarei? Faptele 

Ap. 16:15; Evrei 13:2. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Adevărata blândețe înmoaie și supune inima și dă minții o 

potrivire cu Cuvântul inspirat. Aceasta aduce gândurile în ascultare 

de Isus Hristos. Deschide inima Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum 

a fost deschisă cea a Lidiei.... 

„Apostolii nu și-au impus prezența acolo unde nu era dorită. Ei 

au respectat cererea magistraților, dar nu și-au grăbit plecarea.... Ei 

s-au dus bucuroși din temniță la casa Lidiei unde i-au întâlnit pe 

noii convertiți la credința lui Hristos și au povestit cu ei toate 

lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ei au povestit experiența din 

timpul nopți și convertirea păzitorului temniței și a prizonierilor.” –

Reflecting Christ, pp. 264, 343. 

 

Ultima mare acuzație a Romei împotriva celor aleși 

6. Ce obicei pe care l-au respectat atât Lidia, cât și apostolii era 

considerat o crimă de către romani? De asemenea, ce a instruit 

Isus pe creștini să facă în ultimele zile când vor fi aduse acuzații 

împotriva celor aleși pentru încălcarea unor legi romane? Fapte 

16:20,21; Matei 24:20. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Sabatul va constitui proba cea mare a credincioșiei, căci el este 

adevărul pus în discuție în mod deosebit. Când va fi adusă 

încercarea finală asupra oamenilor, se va trage linia de deosebire 

dintre aceia care Îl slujesc pe Dumnezeu și aceia care nu-L slujesc. 

În timp ce păzirea sabatului neadevărat pentru a asculta de legea 
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statului, contrară poruncii a patra, va fi o recunoaștere fățișă a 

apartenenței la o putere care este în opoziție cu Dumnezeu, păzirea 

Sabatului adevărat, în ascultare de Legea lui Dumnezeu, este o 

dovadă de credincioșie față de Creator. Pe când o categorie, care 

primește semnul supunerii față de puterile pământești, primește 

semnul fiarei, cealaltă, alegând semnul supunerii față de autoritatea 

divină, primește sigiliul lui Dumnezeu. 

„Odinioară, aceia care au prezentat adevărurile celei de a treia 

solii îngerești au fost priviți adesea ca niște alarmiști. Prevestirile 

lor că intoleranța religioasă va câștiga teren în Statele Unite, că 

biserica și statul se vor uni ca să-i prigonească pe aceia care păzesc 

poruncile lui Dumnezeu, au fost socotite neîntemeiate și absurde. 

S-a declarat cu încredere că această țară n-ar putea deveni niciodată 

altceva decât ceea ce a fost — apărătoarea libertății religioase. Dar, 

pe măsură ce problema impunerii duminicii este discutată în cercuri 

tot mai largi, evenimentul de care s-au îndoit și nu l-au crezut atâta 

vreme se vede apropiindu-se, iar întreita solie va produce un efect 

pe care nu l-a avut mai înainte.” – Tragedia Veacurilor, p. 605. 

 

7. Conform profeției, referindu-se la credincioșii din Tiatira, 

orașul Lidiei, ce nu erau dispuși să accepte? Ce au fost instruiți 

să țină, atât ei, cât și cei care trăiesc la sfârșitul timpului? 

Apocalipsa 2:24,25; 14:12; Evrei 4:4,9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Păcatele Babilonului vor fi descoperite. Urmările dezastruoase 

ale impunerii rânduielilor bisericii de către autoritatea civilă, 

amăgirile spiritismului, înaintarea neobservată, dar rapidă a puterii 

papale, toate vor fi demascate. Pin aceste avertizări solemne, 

oamenii vor fi treziți. Mii și mii vor auzi cuvinte pe care nu le-au 

mai auzit niciodată. Cu uimire vor asculta mărturia că Babilonul 

este biserica decăzută din cauza rătăcirilor și păcatelor ei, din cauza 

lepădării adevărului trimis pentru ea din cer.” – Tragedia 

Veacurilor, p. 606. 
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Studiu suplimentar: Ce nu trebuie făcut în Sabat 

„Le spun celor care declară că sunt adventiști de ziua a șaptea: 

Puteți voi să pretindeți să fie pus asupra voastră sigiliul viului 

Dumnezeu? Puteți voi să declarați că sunteți sfințiți prin adevăr? Ca 

popor, noi nu am acordat importanță Legii lui Dumnezeu așa cum ar 

fi trebuit. Suntem în pericolul de a ne satisface propriile plăceri în 

ziua Sabatului.  

„Fiecare minune săvârșită de Domnul Hristos a fost foarte 

importantă și a avut scopul de a-i arăta lumii că în ziua Sabatului era 

o mare lucrare de îndeplinit pentru alinarea suferinței omenirii, dar 

lucrările obișnuite nu trebuiau să fie făcute. Căutarea plăcerilor, 

jocul cu mingea, înotul nu au fost o necesitate, ci o neglijare 

păcătoasă a zilei sfinte pe care Iehova a pus-o deoparte. Domnul 

Hristos nu a săvârșit minuni numai pentru a-Și arăta puterea, ci, 

întotdeauna, spre a-l înfrunta pe Satana, care chinuia omenirea 

suferindă. Domnul Hristos a venit în lumea noastră pentru a împlini 

nevoile celor suferinzi, pe care Satana îi tortura. 

„Dorim să-i îndemnăm pe toți să nu spele vasele în Sabat, dacă 

lucrul acesta poate fi evitat. Dumnezeu este dezonorat de orice 

lucrare care nu este necesară, dar este făcută în ziua Sa sfântă. Nu 

este deloc nepotrivit ca vasele să fie lăsate nespălate până la 

încheierea Sabatului, dacă lucrul acesta poate fi făcut…. 

„Casa lui Dumnezeu este profanată, iar Sabatul este călcat de 

copiii credincioșilor păzitori ai Sabatului. Ei aleargă în jurul casei, 

se joacă, vorbesc și își manifestă temperamentul rău chiar și în 

adunările în care sfinții vin să-I dea slavă lui Dumnezeu și să I se 

închine în frumusețea sfințirii. Locul care ar trebui să fie sfânt, unde 

ar trebui să domnească o liniște sfântă și unde ar trebui să fie o 

ordine desăvârșită, simplitate și umilință, este făcut să fie un 

adevărat Babilon și un loc în care domnește confuzia, dezordinea și 

lipsa de bună-cuviință. Acest fapt este suficient pentru a-L alunga 

pe Dumnezeu din adunările noastre și pentru a face să se aprindă 

mânia Sa, deoarece Lui nu-I va face plăcere să iasă împreună cu 

armatele lui Israel pentru a lupta împotriva vrăjmașilor noștri.” – 

Solii Alese, vol. 3, pp. 258, 257. 

 

* * * 
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VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI RAPORTUL MISIONAR AL  

FONDULUI DE MANAGEMENT AL DEZASTRELOR  

AL CONFERINȚEI GENERALE DE LA PAGINA 130. 
 

26 Sabatul din 26 decembrie 2020 

PRISCILA ȘI RĂMĂȘIȚA 
 

Priscila înseamnă „vechi sau venerabil.” 

„Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor.” 

2 Timotei 4:19. 

„În perioada îndelungată a lucrării sale de slujire din Efes, unde a 

desfășurat timp de trei ani o activitate intensă de evanghelizare în 

întreaga regiune, apostolul Pavel a lucrat din nou în meseria sa. În 

Efes, la fel ca în Corint, apostolul a fost bucuros de prezența lui 

Aquila și a Priscilei, care îl însoțiseră la întoarcerea sa în Asia, la 

încheierea celei de a doua călătorii misionare.” – Slujitorii 

Evangheliei, p. 235. 
 

Un cuplu misionar voluntar 

1. Cine a fost un lucrător voluntar al Bibliei în biserica creștină 

timpurie? Unde se întâlneau credincioșii pentru slujbe 

religioase? Romani 16:3-5; 1 Corinteni 16:19. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Din partea lui Aquila și Priscila nu se cerea să-și consacre tot 

timpul lor slujirii Evangheliei; și totuși, acești umili lucrători au fost 

folosiți de Dumnezeu ca să-i arate mult mai desăvârșit lui Apolo 

calea adevărului. Domnul folosește diferite unelte pentru 

îndeplinirea planului Său; și, în timp ce unii cu talente deosebite 

sunt aleși pentru a-și consacra toate puterile lor lucrării de învățare 

și predicare a Evangheliei, mulți alții, asupra cărora niciodată nu au 

fost puse mâini omenești pentru întărirea lor prin binecuvântare, 

sunt chemați să îndeplinească o importantă parte de lucru în 

salvarea sufletelor.” – Istoria Faptelor Apostolilor, p. 355. 

“Când (Pavel) lucra cu Aquila, el păstra legătura cu Marele 

Învățător. El i-a dat lui Aquila învățătura necesară în lucrurile 

spirituale și, de asemenea, i-a educat pe credincioși să fie uniți. În 

timp ce își practica meseria, el era un exemplu de hărnicie și de zel. 
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Era sârguincios în munca lui, plin de râvnă, slujindu-I Domnului. 

Pavel, Aquila și Priscila au avut mai multe adunări de rugăciune și 

laudă cu cei care erau asociați cu ei în lucrarea de facere de corturi. 

Aceasta a fost o mărturie despre valoarea adevărului pe care îl 

prezentau.” – Fiice ale lui Dumnezeu, p. 74. 

 

2. Priscila înseamnă “femeie în vârstă sau venerabilă”, de cine 

ne amintește numele ei? Care ar trebui să fie rolul fiecărei femei 

în vârstă în biserica lui Dumnezeu? Daniel 7:9; Apocalipsa 4:4; 

Tit 2:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Cel Îmbătrânit de zile este Dumnezeu Tatăl. Psalmistul spune: 

“Înainte ca să se fi născut munții, și înainte ca să se fi făcut 

pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu” 

(Psalmii 90, 2). El, izvorul oricărei existențe și al oricărei legi, este 

Acela care conduce judecata. Iar îngerii sfinți, ca slujitori și martori 

în număr de “zece mii de ori zece mii și mii de mii”, participă la 

acest mare tribunal.” – Tragedia Veacurilor, p. 479. 

 

3. Ce profesie aveau Priscila și soțul ei Aquila? Asemenea 

apostolului Pavel, ce zi păzeau ei ca fiind sfântă? Faptele Ap. 

18:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Apostolul Pavel era un slujitor capabil al Evangheliei, și totuși 

lucra cu mâinile sale, îndeplinind munca umilă a celor care făceau 

corturi. Faptul că îndeplinea o muncă manuală nu a micșorat 

lucrarea de a-i învăța pe Aquila și Priscila marele adevăr al 

Evangheliei lui Hristos. Acești doi bărbați și Priscila lucrau cu 

mâinile lor, iar proiectele lui Pavel în facerea corturilor erau 

ingenioase. El a introdus metode noi în munca lui și, de asemenea, a 

lucrat pentru oameni, predicând Evanghelia lui Isus Hristos. Mulți 

au fost aduși la cunoașterea adevărului prin mărturia acelui om 

credincios care făcea corturi și care muncea pentru a se susține, așa 

încât să nu depindă de nimeni pentru mâncare și îmbrăcăminte. În 

timp ce lucra în felul acesta, Pavel s-a dovedit a fi îndemânatic și 
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fără preget în sârguință, plin de râvnă cu duhul, slujindu-I 

Domnului. Iar în predicarea Cuvântului, el nu a fost cu nimic mai 

puțin zelos și iscusit în vorbire, deoarece lucra plin de tact.” – Fiice 

ale lui Dumnezeu, p. 74. 

„În Corint, el [Pavel] trăise și lucrase cu Aquila și Priscila, 

învățându-i mai mult despre adevăr. Marelui apostol nu i-a fost 

rușine sau frică de muncă și el nu a considerat acest lucru ca fiind 

înjositor în nici un fel față de lucrarea sa de slujire.... 

“Obiceiul de a încuraja bărbații și femeile la lene prin daruri 

individuale sau banii bisericii îi încurajează în obiceiuri păcătoase, 

iar acest curs ar trebui evitat în mod conștiincios. Fiecare bărbat, 

femeie și copil ar trebui să fie educați să facă o muncă practică și 

utilă. Toți ar trebui să învețe o meserie. Acesta poate fi facerea de 

corturi sau orice alt domeniu; dar toți ar trebui să fie educați să-și 

folosească membrele corpului cu un scop și Dumnezeu este gata și 

dispus să crească adaptabilitatea tuturor celor ce se vor educa în 

obiceiuri harnice.” –This Day with God, p. 203. 
 

Suferind persecuție și separare 

4. De ce Priscila și Aquila au trebuit să părăsească Roma? În 

mod similar, când se vor confrunta mulți creștini cu exilul, 

închisoarea și probabil moartea la porunca Romei americane? 

Faptele Ap. 18:1,2; Apocalipsa 13:15; 20:4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Invidia și furia iudeilor împotriva creștinilor [din Roma] nu 

avea limite, iar locuitorii necredincioși erau tulburați fără încetare. 

Ei reclamau că iudeii creștini erau turbulenți și periculoși pentru 

binele public. Iudeii provocau mereu agitație pentru a stârni 

conflicte. Din acest motiv, creștinii au fost alungați din Roma. 

“Alungați în urma decretului lui Claudius, care poruncea ca toți 

iudeii să plece din Roma, Aquila și Priscila veniseră la Corint, unde 

își deschiseseră un atelier de corturi. Pavel s-a interesat de ei și, 

aflând că se temeau de Dumnezeu și căutau să stea departe de 

influențele molipsitoare de care erau înconjurați, „a rămas la ei și 

lucrau. (…) Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat și 

îndupleca pe iudei și pe greci” (Faptele apostolilor 18:2-4).” – Fiice 

ale lui Dumnezeu, pp. 73, 74. 
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5. Când au auzit mărturia lui Pavel și a celor care au fost 

credincioși, ca Priscila, ce s-a întâmplat între evreii cu numele? 

Cum s-au repetat aceste lucruri între adventiștii cu numele și 

rămășiță? Fapte 18:6-8; Isaia 66:5. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Am văzut că Dumnezeu are copii sinceri în mijlocul 

adventiștilor nominali și al bisericilor decăzute. Înainte de căderea 

plăgilor, membrii și slujbașii acestor biserici vor fi chemați să iasă 

afară din ele, iar ei vor primi adevărul cu bucurie. Satana știe 

aceasta și, înainte de vestirea marii strigări a îngerului al treilea, va 

provoca un mare entuziasm în aceste organizații religioase, pentru 

ca aceia care au lepădat adevărul să creadă că Dumnezeu este cu 

ei.” – Evenimentele Ultimelor Zile, p. 158. 

„Am văzut că Dumnezeu are copii care nu înțeleg și nu respectă 

Sabatul. Ei nu au respins lumina cu privire la acest subiect. Iar, la 

venirea timpului de strâmtorare, noi am fost umpluți cu puterea 

Duhului Sfânt și am mers pretutindeni, vestind Sabatul cu mai 

multă claritate. Acest fapt a înfuriat bisericile și pe adventiștii 

milleriți, deoarece nu au fost în stare să combată adevărul despre 

Sabat. Atunci, toți cei aleși ai lui Dumnezeu au înțeles cu claritate 

că noi avem adevărul și au ieșit din bisericile lor, îndurând 

persecuția împreună cu noi. Am văzut sabia, foametea, epidemiile și 

marea confuzie de pe pământ. Cei nelegiuiți credeau că noi am adus 

asupra lor judecățile divine și au început să se sfătuiască, în intenția 

de a ne șterge de pe fața pământului, gândindu-se că, în felul acesta, 

răul ar putea fi oprit.” –Life Sketches of Ellen G. White, p. 101. 

 

6. Ar fi putut Israelul antic sau modern să continue ca popor al 

lui Dumnezeu după alungarea și respingerea reformatorilor? 

Cu toate acestea, ce a făcut Priscila când a vizitat sinagoga și a 

întâlnit persoane care erau interesate să primească mai multă 

lumină, ca în cazul lui Apolo? Amos 5:2,3; Fapte 18:24-26. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 „În timp ce se afla în Efes, Apolo “a început să vorbească cu 

îndrăzneală în sinagogă”. Printre ascultătorii săi erau Aquila și 

Priscila, care, înțelegând că încă nu primise deplina lumină a 
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Evangheliei, “l-au luat la ei și i-au arătat mai cu de-amănuntul calea 

lui Dumnezeu”. Fiind învățat de ei, el a dobândit o mai clară 

înțelegere a Scripturilor și a ajuns unul din cei mai puternici 

apărători ai credinței creștine.” – Istoria Faptelor Apostolilor, 270. 

 

7. La timpul sfârșitului, ce a profețit Isus despre cei aleși care se 

închină încă în alte biserici? Asemenea Priscilei, la ce credință și 

poziție va ține cu tărie rămășița? Ioan 10:16; Apocalipsa 18:4; 

12:17. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „La vremea sfârșitului, orice instituție divină va fi restatornicită. 

Spărtura făcută în Lege atunci când Sabatul a fost schimbat de om 

urmează să fie reparată. Rămășița poporului lui Dumnezeu, stând 

înaintea lumii ca reformatori, trebuie să arate că Legea lui 

Dumnezeu este temelia oricărei reforme durabile și că Sabatul 

poruncii a patra trebuie să stea ca memorial al creațiunii, un 

amintitor continuu al puterii lui Dumnezeu. În cuvinte distincte și 

lămurite ei trebuie să prezinte nevoile ascultării de toate preceptele 

Decalogului. Constrânși de dragostea lui Hristos, ei trebuie să 

colaboreze cu El în reclădirea locurilor pustii. Ei trebuie să fie 

dregătorii spărturii, cei ce dreg drumurile și fac țara cu putință de 

locuit. (Vezi Isaia 58:12).” – Profeți și Regi, p. 678. 

„Prin încercări și persecuție slava — caracterul — lui Dumnezeu 

este descoperită în cei aleși ai Săi. Ei Îl urmează pe Hristos prin 

lupte dârze, dau dovadă de tăgăduire de sine și suferă amarnice 

dezamăgiri, dar experiența lor chinuitoare îi învață că vina și 

nenorocirile sunt aduse de păcat și privesc la el cu groază. Fiind 

părtași ai suferințelor lui Hristos, ei pot să privească dincolo de 

ceață și să vadă slava, zicând: “Eu socotesc că suferințele din 

vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava 

viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Romani 8:18.” –

Conflict and Courage, p. 360. 

 

Vă rugăm să citiți Raportul Misionar al Fondului de Management 

al Dezastrelor al Conferinței Generale de la pagina următoare. 
 

* * *  



130 

RAPORT MISIONAR AL FONDULUI DE 

MANAGEMENT AL DEZASTRELOR 

AL CONFERINȚEI GENERALE 
A se citi în Sabatul din 26 decembrie 2020 

Colecta Specială a Școlii de Sabat  

va fi adunată în Sabatul din 2 ianuarie 2021 

 

“Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales 

fraților în credință.” Galateni 6:10.  

 

În trecutul foarte recent am auzit rapoarte și știri despre dezastre 

naturale aproape în fiecare săptămână. Aceste rapoarte ne amintesc 

de profețiile despre timpul sfârșitului din Biblie. De exemplu, există 

inundații, uragane, tornade, erupții vulcanice, cutremure, 

tsunamiuri, epidemii precum holera, Ebola, difteria, febra galbenă și 

dengue, războaie, războaie civile și revolte etnice. Aceste dezastre 

provoacă daune grave și chiar pierderea completă a proprietății, 

provoacă suferință indivizilor, familiilor și comunităților și 

afectează viața umană la scară largă. 

Dezastrele naturale și epidemiile i-au afectat pe unii dintre 

membrii bisericii noastre și pe familiile acestora. Conferința 

Generală a primit apeluri disperate direct sau din partea 

reprezentanților noștri din multe zone. Cu toate că Departamentul 

Bunului Samaritean a asigurat cât mai bine asistența necesară celor 

care au nevoie, este nevoie de mai mult ajutor în familia bisericii 

din întreaga lume. 

În 2017, inundațiile severe și alunecările de teren din Peru, 

Bangladesh și părți din Africa au lăsat mulți credincioși fără 

adăpost. În 2017 și 2018, Mexicul a suferit cutremure care au 

provocat daune caselor și proprietăților bisericii. La începutul anului 

2018, sudul Peru-lui a suferit un cutremur puternic care a afectat 

grav bisericile și casele și bunurile personale ale multor membri ai 

bisericii. Uragane puternice au distrus zone întregi de infrastructură 

din Florida, Texas și Puerto Rico din SUA, precum și din Cuba și 

insulele Caraibe. Furtunile au amenințat viața credincioșilor și au 

provocat daune clădirilor bisericii. În aceste regiuni, oamenii s-au 

confruntat cu lipsuri de alimente și apă potabilă și s-au confruntat cu 
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probleme de salubritate și multe altele. Aceste situații continuă să se 

întâmple an după an, iar impactul a devenit din ce în ce mai mare. 

Pe lângă calamitățile naturale, unii dintre membrii noștri din diferite 

părți ale lumii au suferit pierderi catastrofale din cauza războaielor 

civile. 

În plus față de vătămarea corporală și pierderile totale, toată 

lumea din aceste zone afectate suferă de probleme emoționale și 

anxietate. Inimile noastre se îndreaptă către cei care au fost răniți, 

au suferit pierderea membrilor familiei și a prietenilor și au fost 

lăsați săraci, fără vreun loc unde să trăiască, să muncească sau să-și 

întrețină familiile. 

Având în vedere toate aceste lucruri, noi credem că avem o 

obligație ca și credincioși în Hristos de a satisface nevoile fraților 

noștri în credință. Prin urmare, Conferința Generală a înființat un 

“Fond de gestionare a dezastrelor” pentru a face posibilă acordarea 

rapidă de ajutoare fraților atunci când au cea mai mare nevoie de 

ele. Colecta Specială a Școlii de Sabat din următorul Sabat este 

pentru acest fond. Solicităm urgent contribuțiile dumneavoastră 

generoase la aceasta. În cele din urmă, distribuirea acestor fonduri și 

rapoartele de situație vor apărea în publicațiile și site-urile 

Conferinței Generale. 

„Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit, prin Duhul, că va 

fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost, în adevăr, în zilele 

împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după 

puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și 

făcut, și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și 

a lui Saul.” Fapte 11:28-30. 

Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze generos în timp ce 

întindeți o mână de ajutor fraților și surorilor noastre în nevoie. 

 

– Douglas Francis  

Secretarul Conferinței Generale  
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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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFAȚĂ 
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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 
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lor Îl vor 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. 
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17 iulie Matei 15:26-28 

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 
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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 
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buni, n-am mai veni niciodată. Isus te așteaptă, te cheamă, dorește 

fierbinte să vii înapoi. Întreg cerul va sărbători întoarcerea ta acasă 

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.  
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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, 

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 
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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.  

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 
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care determină semănarea, creșterea și culesul recoltei se aplică și în 

dezvoltarea vieții noastre spirituale. 

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 
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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.  

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 
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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 

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. 
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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 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. 

 

 

OCTOMBRIE 
 

01 octombrie Luca 12:4-7 

Isus a fost foarte clar când a numit factorii care ne pot împiedica să 

creștem în El. Unul din factorii pe care i-a identificat El sunt „grijile 

lumii”. Aceasta se aplică la toți oamenii, indiferent de situația lor 

socială. Săracii se tem că nu-și vor putea împlini necesitățile vitale. 

Bogații se tem că-și vor pierde averile acumulate. Temerile noastre 

ale tuturor în privința siguranței personale ar trebui să ne conducă la 

Acela care a promis să ne împlinească toate nevoile, pentru că El Se 

îngrijește de noi.  

02 octombrie 2 Timotei 4:10 prima parte 

Nu contează unde lucrăm sau unde ne petrecem timpul, putem 

deveni atât de absorbiți de îndeletnicirile noastre lumești încât să 

eliminăm din viața noastră ceea ce este absolut necesar pentru 

creșterea seminței Cuvântului lui Dumnezeu: timpul pentru a medita 

la Dumnezeu și la ceruri, timpul pentru rugăciune, timpul pentru a 

studia Scriptura, timpul pentru a-L căuta și a-I sluji lui Dumnezeu. 

Zgomotul lumii acoperă glasul Duhului lui Dumnezeu. 
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03 octombrie Faptele Ap. 5:1,2,10 

După aceea, Isus a vorbit despre caracterul înșelător al bogăției. În 

loc să considere bogăția drept un dar pe care să-l folosească spre 

slava lui Dumnezeu și spre ajutorarea semenilor, oamenii o pot 

folosi ca pe o unealtă pentru a se înălța pe sine. În acest caz, în loc 

de a dezvolta în caracterul nostru abnegația lui Dumnezeu, noi 

dezvoltăm egoismul lui Satana. 

04 octombrie Eclesiastul 3:12,13 

Isus a mai vorbit și despre „plăcerile vieții”. El n-a vrut să spună că 

nu trebuie să avem nici o bucurie. La urma urmelor, El și-a început 

lucrarea în Palestina la un ospăț de nuntă și n-a ezitat să participe la 

ocazii sociale cum au fost petrecerile date de Matei și de Simon. 

05 octombrie Matei 13:22 

Mai degrabă, Isus discută aici pericolul acelor feluri de amuzamente 

care ne îndepărtează atenția și interesul de la El. El condamnă 

îngăduința de sine care ne slăbește puterea fizică, ne întunecă 

mintea și ne amorțește capacitatea de percepție spirituală - tot ce 

înăbușă creșterea spirituală.  

06 octombrie Matei 13:23 

Semănătorul, a continuat Isus, nu are parte întotdeauna numai de 

dezamăgiri. Uneori sămânța cade și pe pământ bun, iar el culege o 

recoltă minunată. „Însă, în ceea ce privește sămânța semănată în 

pământ bun, este cel care aude cuvântul și-l înțelege.”  

07 octombrie Ioan 6:45 

Aceasta nu se referă la o inimă fără păcat, pentru că Evanghelia 

trebuie predicată celor pierduți. Mai degrabă, inima cinstită se referă 

la cel care se lasă convins de Duhul Sfânt. El își mărturisește vina; 

simte că are nevoie de îndurarea și dragostea lui Dumnezeu. Cel 

care primește Scriptura ca fiind glasul lui Dumnezeu este cel care 

învață cu adevărat. Îngerii lui Dumnezeu se apropie de cei care 

caută în umilință călăuzirea divină. 

08 octombrie Ioan 6:35 

Dacă inimile noastre devin „pământ bun”, vom alege să ne umplem 

mintea cu gânduri mărețe, cu gânduri curate. Isus va trăi în noi, 

făcând să apară roada cea bună a ascultării și a faptelor bune. 

Necazurile și greutățile ne vor ajuta să devenim mai asemănători cu 
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Hristos, până ce vom căuta din toată inima viața veșnică, chiar și cu 

prețul pierderii, persecuției sau chiar morții. 

09 octombrie Matei 10:39,40 

În întreaga parabolă a semănătorului, Isus a arătat că rezultatele 

diferite obținute în urma semănatului se bazează pe receptivitatea 

solului. În fiecare caz, semănătorul este același, și și sămânța este 

aceeași. Așadar, în cazul în care Cuvântul lui Dumnezeu nu reușește 

să dea roade în viața noastră, problema se află în noi.  

10 octombrie Marcu 9:23,24 

Rezultatele sunt sub controlul nostru. Este adevărat că nu ne putem 

schimba pe noi înșine; însă avem puterea de a alege, deci noi 

hotărâm ce anume vom deveni. Dacă experiența voastră a fost cea a 

unei cărări bătătorite sau a unui pământ pietros, a spinilor și 

buruienilor, nu trebuie să mai continue în același mod. 

11 octombrie Faptele Ap. 16:24,29,30 

Duhul lui Dumnezeu este gata să rupă vechile căi și obiceiuri și să 

vă dea o viață nouă dacă îngăduiți ca inimile voastre să fie „pământ 

bun”, adică să fiți ascultători, dar și împlinitori ai Cuvântului Său.  

12 octombrie Ioan 14:23 

Când sămânța Cuvântului Său își dezvoltă rădăcini adânci în 

pământul fertil al inimilor voastre, ea va încolți! Prin unirea 

nevăzută a vieții voastre cu Isus, prin credință, viața voastră 

spirituală se poate dezvolta. Când Isus seamănă sămânța veștii bune 

în solul receptiv al inimilor voastre, secerișul va fi bucurie - bucurie 

pentru voi și bucurie pentru întreg cerul! 

13 octombrie Matei 14:30,31 

Dumnezeu ne vorbește permanent prin intermediul naturii, prin 

Scriptură și prin nenumăratele Sale intervenții providențiale, însă 

acestea nu sunt suficiente pentru a ne păstra într-o strânsă relație cu 

El. Avem nevoie de asemenea să și stăm de vorbă cu El. 

Rugăciunea înseamnă să ne deschidem inima în fața lui Dumnezeu 

întocmai cum facem în fața unui prieten. Rugăciunea nu-L coboară 

pe Dumnezeu la noi; ci ne ridică pe noi la El. 

14 octombrie Matei 6:6 

Pe când a trăit pe pământ, Isus i-a învățat pe ucenicii Săi cum să se 

roage. Le-a spus să-I vorbească lui Dumnezeu despre nevoile lor și 
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să-I împărtășească încercările și greutățile prin care treceau. Isus 

vorbea din experiență. Tot ceea ce îndura El zi după zi, înconjurat 

de păcat, împărtășea cu Tatăl Său. Astfel găsea El mângâiere și 

puterea să continue. Dacă Isus însuși a simțit această nevoie de a Se 

ruga în mod regulat, constant, cu cât mai mult avem nevoie noi să 

facem astfel. 

15 octombrie 1 Ioan 3:21,22 

Să nu ezitați niciodată să vă rugați, căci rugăciunea este cheia ținută 

în mâna credinței, cheie care descuie vistieria cerului. Fără 

rugăciune regulată, suntem în pericol de a deveni nepăsători și de a 

ne rătăci 

16 octombrie Matei 7:7 

Există niște condiții pentru a ne putea aștepta ca Dumnezeu să audă 

și să răspundă la rugăciunile noastre. Pentru început, trebuie să 

simțim nevoia după ajutorul Său. Nu putem primi binecuvântările 

lui Dumnezeu decât dacă inimile noastre sunt deschise la influența 

Duhului. Biblia spune: „Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; 

bateți și vi se va deschide ușa.”  

17 octombrie Marcu 11:24 

Apoi, avem nevoie de credință. Isus le-a spus ucenicilor: „Orice veți 

cere în rugăciune să credeți că ați și primit și va fi al vostru.” Chiar 

atunci când nu primim exact lucrurile pentru care ne rugăm, avem 

nevoie  

credem; avem nevoie de credință.  

18 octombrie Marcu 14:35,39,40; Luca 22:43 

Când se pare că rugăciunile voastre nu primesc nici un răspuns, nu 

renunțați! Credeți, încredeți-vă în promisiune, iar răspunsul va veni. 

Dumnezeu este prea înțelept pentru a face o greșeală și prea bun 

pentru a reține de la noi orice ar fi spre binele nostru suprem 

19 octombrie Matei 6:12 

Când venim să cerem o binecuvântare de la Dumnezeu, trebuie să 

avem în inimă un spirit de iertare. Isus ne reamintește acest lucru în 

rugăciunea Sa model, spunând: „Iartă-ne datoriile, așa cum și noi 

i-am iertat pe datornicii noștri.” Dacă așteptăm ca rugăciunile 

noastre să fie auzite, trebuie să-i iertăm pe ceilalți în același fel și în 

aceeași măsură în care sperăm să fim și noi iertați. 
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20 octombrie Luca 11:1 

Rugăciunea de fiecare zi, continuă, ne păstrează viața unită cu 

Dumnezeu, deci nu trebuie să permitem niciodată nici unui lucru să 

întrerupă această legătură prin rugăciune. Rugați-vă împreună cu 

alții, rugați-vă alături de familie, dar, mai presus de orice, luați-vă 

timp pentru rugăciunea personală, în particular, căci ea este însăși 

viața, circulația sangvină a sufletului vostru. 

21 octombrie Luca 11:9-12 

Despre ce să-I vorbiți lui Dumnezeu în rugăciunile voastre 

personale? Despre orice, despre toate! Despre dorințele și nevoile 

voastre, despre fericirea și tristețea voastră, despre probleme și 

temeri - spuneți-I-le pe toate lui Dumnezeu. El nu va considera 

niciodată drept povară nici un cuvânt, nici o cerere pe care i-o 

adresați, indiferent de cât de lungi sau cât de dese sunt rugăciunile 

voastre.  

22 octombrie Luca 11:13 

Cu siguranță că nimic nu este prea mare pentru El; țineți minte, El 

susține toate lumile din univers. Nimic nu este prea mic pentru 

interesul și dorința Sa de a vă ajuta. Dacă este ceva ce vă preocupă, 

atunci Îl preocupă și pe El.  

23 octombrie Ioan 14:13. 

Isus spune: „Voi face tot ce cereți în Numele Meu.” A te ruga în 

Numele lui Isus înseamnă mai mult decât doar a-I menționa Numele 

la începutul sau sfârșitul unei rugăciuni. Înseamnă să te rogi în 

spiritul lui Isus, crezând în promisiunile Lui, bazându-te pe harul 

Lui și acționând în felul în care ar dori El însuși să acționăm.  

24 octombrie 1 Ioan 3:18 

Dumnezeu nu ne cere să devenim pustnici sau călugări și să ne 

retragem din lume. El ne cheamă să trăim la fel ca Isus, alternând 

viața pe „muntele singurătății și păcii” cu cea în mijlocul mulțimii, 

unde trăim, studiem și muncim în fiecare zi. Rugăciunile persoanei 

care nu face altceva decât să se roage vor înceta curând să aibă un 

înțeles, un sens.  

25 octombrie 1 Ioan 3:23,24 

Dacă ar fi să vorbim cu Dumnezeu de fiecare dată când El își arată 

grija pentru noi, nici nu ne-am mai opri din rugăciune toată ziua! 
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Vorbim despre viața noastră cu prietenii noștri pentru că aceasta 

este ceea ce ne interesează. Vorbim despre prietenii noștri pentru că 

îi iubim.  

26 octombrie 1 Ioan 4:19 

Ei bine, avem motive infinit mai importante de a-L iubi pe 

Dumnezeu, față de a-i iubi pe prietenii noștri, așa că ar trebui să fie 

cel mai natural lucru din lume să-L punem pe El pe primul loc în 

gândurile noastre, să vorbim despre bunătatea Lui și să împărtășim 

și altora cum lucrează puterea Lui în viața noastră.  

27 octombrie Filipeni 4:6 

Timpul nostru devoțional nu trebuie rezervat doar pentru a cere. 

Când ne rugăm, avem nevoie să ne luăm timp ca să ne exprimăm 

mulțumirile pentru modul în care ne-a condus și ne-a binecuvântat 

Dumnezeu. Dumnezeu este ca un Tată foarte iubitor și plin de 

îndurare.  

28 octombrie 2 Corinteni 12:9 

Din acest motiv, nu trebuie să se considere niciodată că a-I sluji este 

o datorie plictisitoare și dificilă. Aceasta trebuie să devină plăcerea 

și inspirația noastră. În timpul vostru personal de rugăciune, gândiți-

vă la crucea Lui, la dragostea și jertfa Lui și atunci veți începe să vă 

exprimați mulțumirea și lauda pentru minunatul dar pe care vi l-a 

făcut. Veți ști că Isus vă iubește și Se îngrijește de voi și vă veți 

putea vedea cu entuziasm de treburile de zi cu zi, știind că Isus Se 

așteaptă să vă însoțească în calitate de Prieten - cel mai bun Prieten 

al vostru.  

29 octombrie Ioan 14:1 

Toată lumea vrea să aibă pace sufletească. Dar știți că n-o puteți nici 

cumpăra, nici câștiga. Ce ușurare să descoperi că o poți primi în 

dar! Nu contează ce păcate, ce răutăți au existat în vechiul vostru 

mod de viață, căci, atunci când le mărturisiți lui Isus, El le va ierta 

pe toate, vă va da o inimă nouă (pentru a folosi metafora Bibliei) și 

vă va da ocazia să o luați de la început. El vă dă într-adevăr o a doua 

șansă reală, fiindcă tocmai aceasta este ceea ce a promis.  

30 octombrie 1 Ioan 5:14,15 

Câtă vreme a fost pe pământ, Isus ne-a învățat că darurile pe care ni 

le promite sunt ale noastre dacă doar credem. El i-a vindecat pe 
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mulți de bolile și handicapurile lor, atunci când și-au pus încrederea 

în puterea Lui. Acest ajutor în domeniul fizic le-a dat convingerea 

că se puteau încrede în El pentru un miracol asemănător și în 

domeniul spiritual 

31 octombrie Matei 9:6 

Vă amintiți istoria paraliticului de la Bethesda? Omul acesta era 

neajutorat; nu-și mai folosise membrele de 38 de ani. Și totuși, Isus 

pur și simplu i-a spus: „Ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă.” 

Sărmanul om ar fi putut veni cu tot felul de argumente, ca motiv că 

nu putea face acest lucru, pe baza experienței sale de 38 de ani, însă 

el L-a crezut pe Isus, a crezut că poate sa umble. A luat hotărârea să 

încerce. Iar, în clipa în care a luat decizia să fie deschis la cuvintele 

lui Isus, Dumnezeu i-a dat și puterea! A umblat! 

 

NOIEMBRIE 

01 noiembrie Galateni 2:20 

La fel este și în cazul unei minuni spirituale. Nici unul din noi nu 

putem face nimic prin propriile noastre puteri în privința păcatelor 

noastre din trecut. Nu ne putem schimba inima și nu ne putem face 

câtuși de puțin mai buni. 

02 noiembrie Romani 4:23-25 

Însă Dumnezeu promite să facă El lucrul acesta pentru noi, prin 

Isus. Tot ce ne cere este sa credem în promisiunea Sa, să cerem 

iertare pentru păcatele noastre și să ne consacram Lui. 

03 noiembrie Romani 2:4-8 

Cu alte cuvinte, noi luăm o hotărâre; ne folosim voința. Iar în clipa 

în care credem - că suntem iertați și curățați - Dumnezeu chiar 

împlinește acest lucru. Așa că mai gândiți-vă la omul acela 

paralizat. El a fost vindecat. Și același lucru ni se poate întâmpla și 

nouă, din punct de vedere spiritual, dacă doar credem. 

04 noiembrie Evrei 4:7 

Nu așteptați să vă simțiți bine în urma hotărârii luate. Spuneți-vă: 

„Cred; așa este, pentru că așa a promis Dumnezeu”. Apoi nu vă mai 

întoarceți niciodată! Din ziua aceea veți fi o altă persoană, un om 

nou. 
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05 noiembrie 1 Ioan 5:10-13 

Vedeți, odată ce v-ați dat astfel lui Isus și L-ați acceptat ca 

Mântuitor al vostru, El vă vede ca fiind pe deplin buni, oricât de 

păcătoasă ar fi fost viața voastră. De fapt, din perspectiva Lui, din 

clipa aceea caracterul lui Isus stă în locul caracterului vostru. El vă 

vede ca și cum n-ați fi păcătuit niciodată. Ce dar! 

06 noiembrie 1 Ioan 5:17,16 

Pe măsură ce trece timpul, s-ar putea să vă confruntați cu îndoiala 

că această promisiune este destinată altcuiva, nu vouă. În asemenea 

momente, îngerii lui Dumnezeu vă vor înconjura, aducându-vă 

harul și puterea Lui și reamintindu-vă că nu există nici un păcat pe 

care El să nu-L poată ierta dacă vă pocăiți și îl mărturisiți. 

07 noiembrie Ioan 18:1 

Alături de ucenicii Săi, Isus se apropia încet de Ghetsimani. Luna 

din seara aceea de Paște strălucea pe cerul fără nori. Corturile 

pelerinilor care veniseră la Ierusalim pentru sărbătoare erau 

învăluite de tăcere.  

08 noiembrie Marcu 14:33 prima parte 

Mai devreme, Isus discutase multe cu ucenicii, dar, pe măsură ce se 

apropiau de Ghetsimani, în mod straniu El devenea din ce în ce mai 

tăcut. Deseori venise în locul acela, pentru a medita și a Se ruga, dar 

niciodată mai înainte nu mai avusese inima atât de tulburată ca în 

seara aceasta. Părea să fi pierdut susținerea Tatălui Său, căci se 

apropia de clipa în care avea să poarte păcatele lumii. Ucenicii nu se 

puteau împiedica să observe marea schimbare care se petrecuse cu 

învățătorul lor.  

09 noiembrie Marcu 14:33-35 

În apropiere de intrarea în grădină, Isus S-a despărțit de majoritatea 

ucenicilor, cerându-le să se roage pentru El și pentru ei înșiși. Apoi, 

însoțit de Petru, Iacov și Ioan, a intrat în grădină, unde le-a cerut și 

acestora să se roage. A mai făcut cu greutate câțiva pași, putând fi 

încă văzut și auzit de ei, și S-a prăbușit la pământ. Ca ființă 

omenească, El începuse să sufere consecințele păcatului omenirii. 

10 noiembrie Matei 26:39 

Cu trei ani mai înainte, Isus și Satana se întâlniseră în pustie într-o 

confruntare pe viață și pe moarte, la începuturile lucrării publice a 
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lui Isus, iar atunci El câștigase biruința. Acum, ispititorul vine 

pentru un teribil asalt final. El riscă totul. Dacă dă greș de data 

aceasta, speranța lui de a deveni stăpânul lumii se va spulbera. În 

agonia Sa, Isus Se prinde de pământul rece, ca și cum aceasta ar 

putea să-L ajute să nu fie despărțit de Tatăl, iar de pe buzele Sale 

iese un strigăt: „Tată, dacă este cu putință, lasă paharul acesta să 

treacă de la Mine; totuși, nu ce voiesc Eu, ci ce voiești Tu.”  

11 noiembrie Matei 26:38,40,43 

Orice ființă omenească dorește simpatie atunci când suferă. Isus 

tânjea și El după simpatie. În ceasul acela de agonie supremă, El S-a 

îndreptat spre ucenici pentru mângâiere. El îi susținuse întotdeauna 

în necazurile lor și dorea fierbinte să știe că acum se rugau și ei 

pentru El. S-a îndreptat cu un mers șovăitor spre locul în care îi 

lăsase, dar numai pentru a-i găsi dormind pe toți trei. Mai devreme, 

când îi avertizase despre confruntarea ce urma, ei Îl asiguraseră cu 

toții că pentru El ar primi oricând cu bucurie închisoarea sau 

moartea. Petru adăugase că, și dacă toți ceilalți ar cădea, el nu va 

cădea. 

12 noiembrie Matei 26:40 

Cu o tristețe de nespus, Isus i-a trezit pe ucenicii adormiți. 

Adresându-i-se lui Petru, Isus I-a întrebat: „N-ați putut să mă ajutați 

nici vreme de un ceas? Sunteți așa de dornici s-o faceți, dar și așa de 

slabi”. Plin de durere, El S-a întors apoi să continue singur lupta; de 

pe frunte au început să-i curgă broboane mari de sânge, care cădeau 

pe pământ, amestecându-se cu rouă. 

13 noiembrie Matei 26:42 

S-a dus din nou, pentru a doua oară, și S-a rugat: „Tată, dacă 

paharul nu poate să treacă fără să-l beau, facă-se voia Ta.” Prima 

reacție a celor trei ucenici a fost să alerge lângă Isus, dar s-au gândit 

că trebuie să facă ceea ce îi rugase El. Așadar, s-au rugat, după care 

au adormit din nou. Mai târziu, Isus S-a apropiat de ei a doua oară și 

i-a găsit dormind. S-au trezit când a venit El, dar în fața Lui au 

rămas fără cuvinte. La vederea frunții Sale pe care șiroia sângele, au 

fost copleșiți de frică, neputând înțelege ce se petrecea. 

14 noiembrie Matei 26:39,42,44 

Întorcându-Se la locul agoniei Sale, Isus S-a rugat din nou pentru 

propriul Său suflet ispitit și chinuit. Ce clipă fără seamăn! Destinul 
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întregii lumi era pe punctul de a fi hotărât. În balanță atârna viitorul 

omenirii. Chiar atunci Isus ar fi putut refuza să ia locul omenirii 

vinovate. Nu era încă prea târziu pentru a lăsa totul în urmă. El ar fi 

putut să părăsească lumea în păcătoșenia ei și să Se întoarcă la Tatăl 

Său din ceruri. Însă, iarăși și iarăși - da, de trei ori - Isus S-a rugat 

Tatălui: „Nu voia Mea, ci voia Ta să se facă”. 

15 noiembrie Luca 22:44 

Îngerii urmăreau agonia lui Isus. Ei au văzut legiunile puterilor 

satanice înconjurându-L. Cerul tăcea; în acele momente solemne nu 

se mai putea cânta. Îngerii priveau cum Tatăl își retrăgea dragostea 

de la Fiul Său prea iubit. Lumile necăzute urmăreau cu cel mai mare 

interes cum se îndrepta conflictul de pe pământ de punctul său 

culminant.  

16 noiembrie Marcu 14:41,42 

După un timp, cu toate că agonia Sa nu se sfârșise, adânca depresie 

și descurajarea lui Hristos au încetat, iar El, cu pacea înscrisă pe 

chipul pătat de sânge, S-a ridicat să înfrunte Calvarul.  

17 noiembrie Ioan 18:4,5 

Când S-a întors la locul unde dormeau toți ucenicii, Isus și-a dat 

seama că se apropia o gloată și și-a trezit prietenii, anunțând sosirea 

trădătorului. Stând în fața ucenicilor, Isus a înfruntat gloata și a 

întrebat: „Pe cine căutați?”. Când ei I-au replicat: „Pe Isus din 

Nazaret,” Isus le-a răspuns: „Eu sunt Acela”.  

18 noiembrie Ioan 18:6 

Pe când vorbea, între El și gloată s-a așezat un înger. O strălucire 

divină a iluminat chipul lui Isus și o siluetă ca de porumbel L-a 

umbrit. La vederea acestora, agresorii criminali s-au retras 

împleticindu-se. Preoții, bătrânii, soldații - până și Iuda - au căzut la 

pământ. 

19 noiembrie Ioan 18:7,8 

În clipa aceea, Isus ar fi putut să Se salveze cu ușurință, dar El a 

rămas pe loc chiar dacă acuzatorii Săi îi zăceau la picioare. Ucenicii 

priveau scena în tăcere, minunându-se. 

20 noiembrie Ioan 18:8 

Apoi tabloul s-a schimbat iute. Când îngerul s-a retras, iar slava lui 

s-a stins în noapte, soldații, preoții și Iuda s-au ridicat și L-au 
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înfruntat pe Isus. Rușinați de slăbiciunea lor și temându-se că Isus 

ar fi putut scăpa, au spus din nou că îl voiau pe Isus din Nazaret, la 

care Isus le-a răspuns: „V-am spus că Eu sunt Acela. Deci, dacă pe 

Mine Mă căutați, lăsați-i pe aceștia să plece.” în seara aceea, El 

văzuse atâtea dovezi ale slăbiciunii credinței prietenilor Săi și voia 

să-i protejeze de noi ispite și de judecată. 

21 noiembrie Matei 26:48 

„Trădătorul le dăduse un semn, spunând: «Cel pe care-L voi săruta, 

Acela este Omul; arestați-L!»” Timp de câteva momente, Iuda a 

pretins că nu are nici o legătură cu gloata. Apropiindu-se de Isus, el 

îi ia mâna și rostește: „Salutare, Rabbi!”, după care îl sărută în mod 

repetat, pretinzând că plânge pentru că Isus Se află în pericol.  

22 noiembrie Luca 22:48 

Însă Isus îi spune: „Iuda, cu un sărut îl trădezi Tu pe Fiul Omului?” 

Dacă ar fi fost cu putință ca vreun lucru să trezească atunci 

conștiința lui Iuda, atunci numai aceste cuvinte ar fi putut-o face. 

Trist este că el a rămas sfidător, fără să dea nici un semn de pocăință 

pentru oribila lui trădare. 

23 noiembrie 52,53 

„Atunci Isus le-a spus mai marilor preoților, ofițerilor poliției din 

Templu și bătrânilor care veniseră după El: «Ați venit cu săbii și 

bâte, ca și cum aș fi un tâlhar? Când am fost cu voi în Templu zi de 

zi, n-ați pus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru și al puterii 

întunericului!»” 

24 noiembrie Matei 26:56 

Ucenicii au fost îngroziți văzând că Isus îngăduie să fie luat și legat. 

Nu puteau înțelege și-L învinovățeau pe El pentru că Se supunea 

gloatei. În clipa aceea de frică teribilă, Petru le-a propus să se 

salveze singuri. Urmându-i sugestia, „toți ucenicii L-au părăsit și au 

fugit.”  

25 noiembrie Ioan 19:17 

Pe măsură ce se răspândeau în Ierusalim veștile despre soarta lui 

Isus, o mare mulțime s-a adunat și îl urma pe drumul către Calvar. 

Când a intrat pe poartă în curtea lui Pilat, I-au așezat pe umerii 

loviți și însângerați crucea care fusese făcută pentru Baraba. Însă 

greutatea crucii era mai mult decât putea duce Isus.  



163 

26 noiembrie Luca 23:26 

El nu mai mâncase de la Cina luată împreună cu ucenicii Săi, în 

seara zilei de joi. Se luptase cu Satana în Ghetsimani, suferise 

trădarea lui Iuda, îi văzuse pe ucenici părăsindu-L și fugind, stătuse 

înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod și îndurase de două ori 

biciuirea. Când I-au așezat crucea pe umeri, Isus S-a prăbușit. Era 

mai mult decât putea îndura o ființă omenească.  

27 noiembrie Ioan 19:25 

Maria, însoțită de Ioan, L-a văzut pe Fiul ei prăbușindu-Se. Ar fi 

dorit atât de mult să ia în mâinile ei capul Său rănit și să-I șteargă 

fruntea care Se odihnise odinioară la sânul ei. Dar nu putea face 

nimic. 

28 noiembrie Luca 23:26 

În clipa aceea, un cirenian, Simon, venind de la țară, s-a trezit 

înconjurat de mulțime. A auzit strigătul batjocoritor: „Faceți loc 

pentru împăratul iudeilor!”. Uimit de incredibila cruzime și 

ostilitate, el s-a oprit pentru a-și exprima compasiunea pentru Isus. 

Soldații l-au apucat, i-au așezat crucea lui Isus pe umeri și l-au 

forțat s-o ducă până la Calvar. Tot restul vieții sale și-a amintit 

Simon de aceasta, ca de un privilegiu care l-a condus să ia crucea 

lui Hristos de bună voie.  

29 noiembrie Luca 23:27 

Femeile din mulțime priveau scena cu mare interes. Unele dintre ele 

îl văzuseră pe Isus când îi aduseseră la El pe cei dragi ca să-i 

vindece. Erau uluite de ura arătată de mulțimea furioasă, căci 

inimile lor erau zdrobite de compasiune pentru El. Când Isus a căzut 

sub cruce, pierzându-și cunoștința, femeile au gemut și au strigat 

pline de milă. Pe când își continua drumul Împleticindu-Se, Isus n-a 

băgat în seamă decât plângerile lor pline de jale.  

30 noiembrie Luca 23:28-31 

În ciuda suferinței cumplite pe care o simțea purtând păcatele 

întregii lumi, El le-a privit cu compasiune pe aceste femei. Ele nu 

făceau parte dintre ucenicii Săi. Nu plângeau pentru El ca Fiu al lui 

Dumnezeu, dar își arătau deschis simțămintele de milă față de El. 

Isus a observat acest lucru. Cu toate că le aprecia compasiunea, 

simțea o mult mai mare grijă pentru viitorul lor. Unde aveau să fie 

ele în veșnicie?  
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DECEMBRIE 
 

01 decembrie Ioan 12:34 

Ajungând la locul execuției, cei trei prizonieri au fost legați de 

instrumentele torturii. Amândoi tâlharii au opus rezistență și au 

trebuit răstigniți cu forța pe crucile lor, dar Isus nu S-a opus deloc. 

Maria, susținută de Ioan, privea, sperând ca Isus să-și arate în vreun 

fel puterea și să Se elibereze. În același timp, i-au venit în minte 

cuvintele rostite de Isus, când El descrisese chiar scena la care era 

acum martoră. 

02 decembrie Isaia 63:3 

În mintea Mariei se învălmășeau multe întrebări. Va îngădui Fiul ei, 

care înviase morții, să fie răstignit? Va trebui ea să renunțe la 

credința în mesianitatea Lui? Oare nu se putea în nici un fel să 

ajungă la El ca să-i aline cât de puțin suferința? Ea a urmărit fiecare 

etapă a crudului proces, până i-a văzut pe soldați luându-I mâinile 

lui Isus și străpungându-I-le cu piroane. La aceasta, a leșinat și a 

trebuit să fie dusă de acolo.  

03 decembrie Luca 23:34 

În tot timpul acestui chin, Isus n-a rostit nici un singur cuvânt prin 

care să Se plângă. El a rostit numai această rugăciune plină de 

compasiune: „Tată, iartă-i; căci nu știu ce fac.” Rugăciunea pe care 

a făcut-o El în ziua aceea se referea la toți oamenii din lume, de la 

creațiune la sfârșitul timpului. Noi toți purtăm vina pentru 

răstignirea lui Isus, însă El ne oferă iertarea, astfel încât acum putem 

simți pacea și putem cere împlinirea promisiunii Lui: viața veșnică.  

04 decembrie Matei 27:37, Marcu 15:26 

După ce L-au pironit pe Isus pe cruce, soldații au ridicat-o și au 

trântit-o violent la locul ei. Aceasta I-a provocat lui Isus cea mai 

intensă suferință fizică. Deasupra capului Său au bătut în cuie un 

semn, pe care scria în evreiește, în greacă și în latină: „Isus din 

Nazaret, împăratul iudeilor.” În mod providențial, prin semnul 

acela, mii de vizitatori care veniseră la Ierusalim din țările din jur 

pentru sărbătoarea Paștelui au auzit adevărul despre Isus pentru 

întâia dată. 
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05 decembrie Matei 27:34, Marcu 15:23 

Ca un mic gest de omenie, li s-a îngăduit soldaților romani să le dea 

victimelor răstignite un drog, pentru a le micșora puțin teribila 

suferință. Totuși, când I-au oferit și lui Isus, El a gustat și a refuzat 

să bea. Nu voia ca mintea să-I fie astfel întunecată. Mintea trebuia 

să-I rămână limpede, ca să poată găsi puterea de a Se ține strâns de 

Dumnezeu prin credință.  

06 decembrie Matei 27:40,42 

Ceasurile treceau, iar batjocura continua. Conducătorii religioși s-au 

alăturat mulțimii, râzând de Isus cu batjocuri pline de cruzime: 

„Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce”. „I-a salvat pe 

alții; dar nu Se poate salva pe Sine.” Batjocurile lor cuprindeau un 

crud adevăr - Isus ar fi putut coborî de pe cruce, însă, dacă ar fi 

făcut astfel și S-ar fi salvat pe Sine, nu i-ar mai fi putut salva pe 

păcătoși.  

07 decembrie Marcu 2:17 

În agonia Sa, Isus a găsit mângâiere într-o scurtă discuție, inițiată de 

cererea tâlharului pocăit de lângă El. Când soldații i-au legat pe 

crucile lor, amândoi tâlharii L-au ridiculizat pe Isus, dar, pe măsură 

ce treceau ceasurile, cu unul dintre ei s-a petrecut o schimbare. 

Omul acesta nu era un criminal înrăit. El văzuse mai demult 

lucrarea lui Isus și fusese convins de cele auzite. Însă convingerile i-

au fost slăbite de acuzațiile preoților. Condus de prietenii săi prost 

aleși, el s-a afundat într-o viață de păcat, care a dus la arestarea, 

judecarea și condamnarea lui la moarte.  

08 decembrie Luca 23:41 

În vreme ce majoritatea oamenilor aflați la Calvar îl batjocoreau pe 

Isus, erau și câțiva care auziseră și și-au amintit cuvintele și faptele 

Lui pline de compasiune și care îi luau apărarea. Auzindu-i vorbind 

pe oamenii aceștia, convingerile de mai înainte ale tâlharului au 

renăscut. Întorcându-se spre celălalt tâlhar, l-a întrebat: „Nu te temi 

de Dumnezeu, văzând că suferi și tu aceeași soartă?”. Tâlharii pe 

moarte nu mai aveau de ce să se teamă din partea oamenilor, dar din 

partea lui Dumnezeu și a judecății? Tâlharul pocăit a spus, printre 

gemete, că ei doi suportau consecințele vieților lor criminale, însă, 

uitându-se la Isus, a exclamat: „Omul acesta n-a făcut nici un rău!”  
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09 decembrie Luca 23:42,43 

Cu cât se gândea mai mult, cu atât i se risipeau îndoielile. El și-a 

reamintit tot ce auzise despre Isus, și-a adus aminte de cei pe care îi 

vindecase El, de cei cărora le iertase păcatele. Tâlharul i-a privit pe 

prietenii lui Isus care plângeau la picioarele crucii, a citit semnul de 

deasupra capului Lui și, încet, încet, Duhul Sfânt a legat între ele 

toate dovezile. Tâlharul a recunoscut în Isus pe Mielul lui 

Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Într-un ciudat amestec de 

speranță și teamă, el s-a întors spre Isus și L-a implorat: „Doamne, 

adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta.” Pe dată, a 

auzit această uimitoare asigurare: „Vei fi cu Mine în rai.”  

10 decembrie Ioan 19:26-27 

Privind și El la mulțimea de jos, Isus a observat-o pe mama Sa și pe 

Ioan. Simțind că sfârșitul lui Isus era aproape, Ioan o adusese înapoi 

la cruce. Pe când Se apropia de moarte, Isus S-a gândit la nevoile 

mamei Sale. Privindu-i chipul schimonosit de durere și uitându-se 

apoi la Ioan, El i-a spus: „Acesta este fiul tău”. Apoi i-a încredințat-

o lui Ioan: „Aceasta este mama ta!”. Ioan a înțeles pe deplin 

semnificația acestor cuvinte și a luat-o pe Maria acasă la el, unde i-a 

purtat de grijă pentru tot restul vieții ei.  

11 decembrie Marcu 15:33,34 

În timpul cât a purtat povara îngrozitoare a vinei lumii întregi, Isus a 

fost lipsit de prezența Tatălui Său. Această teribilă privare, tocmai 

în clipele Sale de cea mai cumplită agonie, I-au străpuns inima cu o 

durere pe care nici o ființă omenească nu o poate înțelege. Durerea 

despărțirii de Tatăl Său pusese în umbră până și durerea fizică atât 

de mare. În decursul acestor ceasuri de singurătate, Isus S-a temut 

că păcatul era atât de dezgustător pentru Tatăl încât va fi despărțit 

pentru totdeauna de El. La urmă, simțământul mâniei teribile a 

Tatălui împotriva păcatelor lumii, pe care Isus le purta ca înlocuitor 

al nostru, I-au frânt inima. În ceasurile acestea, Isus a simțit același 

chin pe care îl va simți fiecare păcătos nepocăit la sfârșitul 

vremurilor, când îndurarea lui Dumnezeu va fi fost retrasă din lume.  

12 decembrie Matei 27:45,46 

Până și soarele a refuzat să fie martor la scena aceea tragică. La 

miezul zilei, întunericul a învăluit crucea timp de aproape trei 

ceasuri. Întunericul supranatural era din când în când străpuns de 
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fulgere, care luminau crucea și pe Răstignit. Din cauza acestor 

manifestări ale naturii, stranii și fără explicație, conducătorii 

religioși, călăii și gloata și-au închipuit că sosise clipa pedepsirii lor 

pentru cele ce făcuseră. Apoi, pe la 3:00, L-au auzit pe Isus 

strigând: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?”  

13 decembrie Isaia 53:5,6 

Imaginați-vă scena. Fiul fără păcat al lui Dumnezeu atârnă, 

muribund, pe o cruce. Spatele îi este sfârtecat, căci a fost biciuit de 

două ori. Mâinile Lui, cu care necontenit îi binecuvântase pe 

oameni, sunt acum pironite pe lemn. Picioarele Lui, care umblaseră 

neobosite pentru a împlini o misiune de iubire, sunt și ele pironite. 

Fruntea împărătească îi este străpunsă de spinii ce alcătuiesc o 

cunună a batjocurii. Și El suferă toate acestea fără sprijinul 

prezenței Tatălui Său. Niciodată să nu uiți că pentru tine S-a învoit 

Isus să poarte această incredibilă povară de vinovăție! El a murit ca 

să deschidă porțile Paradisului pentru tine!  

14 decembrie Ioan 19:30, Luca 23:46 

Târziu, în după-amiaza aceea însângerată de vineri, se aude o voce 

dinspre crucea aflată în mijloc. Rostind cuvintele cu o perfectă 

limpezime, ca să poată auzi toți cei aflați la Calvar, Isus a anunțat: 

„S-a sfârșit!” Și a adăugat: „Tată, în mâinile Tale îmi încredințez 

Duhul.” În clipa aceea, o lumină puternică a înconjurat crucea, iar 

chipul lui Isus a strălucit ca soarele. Apoi, capul I-a alunecat ... și a 

murit. 

15 decembrie Luca 23:55,56 

Ceasurile nopții de sâmbătă au trecut în tăcere, până la ora cea mai 

întunecată dintre toate, chiar înainte de zorii zilei. În tot acest timp, 

Isus zăcea în mormânt, ca ostatic al morții. Piatra cea mare stătea 

neclintită la locul ei, sigiliul roman era neatins, iar gărzile romane 

continuau să stea de pază.  

16 decembrie Matei 28:2-4  

Deodată, la apropierea unui înger din cer, înconjurat de slava lui 

Dumnezeu, un mare cutremur a zguduit pământul. Toți soldații au 

căzut de parcă ar fi fost morți. Garda a văzut cum a fost rupt sigiliul 

oficial al Romei, cu care era sigilat mormântul, când îngerul a 

rostogolit lespedea grea de parcă ar fi fost o pietricică. Apoi au auzit 
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cum îngerul rostea la intrarea în peșteră: „Fiul lui Dumnezeu, ieși! 

Tatăl Tău Te cheamă.” Isus S-a ridicat îndată, a ieșit din mormânt și 

a spus: „Eu sunt învierea și viața”.  

17 decembrie Matei 27:42 

Printre zguduiturile pământului, lumina fulgerelor și bubuitul 

tunetelor, ochii soldaților au rămas ațintiți asupra chipului radios al 

lui Hristos. Oare era Același cu Cel pe care-L văzuseră arestat și 

stând fără să opună nici un fel de rezistență, în sala de judecată, 

înaintea lui Pilat și Irod? Cel pentru care împletiseră o cunună de 

spini? Cel al cărui spate fusese sfârtecat de bici? Cel pe care-L 

răstigniseră pe cruce? Cel de care-și bătuseră joc? Cel pe care îl 

insultaseră preoții, spunând în timp ce clătinau ironic din cap: „Pe 

alții i-a salvat; dar pe Sine nu Se poate salva!”? 

18 decembrie Ioan 18:6 

Plini de uimire și teamă, soldații știau că nimic nu-L mai putea ține 

pe Isus în captivitatea morții. Chiar dacă ar fi îngrămădit munți 

peste munți peste mormântul Său, Isus ar fi ieșit totuși viu din el!  

19 decembrie Matei 28:4 

Când slava îngerilor s-a contopit cu primele licăriri ale zorilor, 

soldații s-au ridicat cu greu în picioare, împleticindu-se ca niște 

bețivi, și s-au îndreptat spre Ierusalim, spunându-le tuturor celor pe 

care-i întâlneau în cale ce se petrecuse. În timp ce ei erau pe drum 

spre Pilat, raportul a ajuns la autoritățile evreilor, iar mai marii 

preoților au trimis după ei, pentru ca soldații să fie aduși mai întâi în 

fața lor.  

20 decembrie Matei 28:11 

Încă tremurând în urma evenimentelor de la mormânt, cu chipurile 

încă palide, gărzile romane au dat o mărturie convingătoare că Isus 

fusese înviat din morți. Au istorisit totul exact așa cum văzuseră. Nu 

avuseseră nici timp și nici vreo motivație pentru a spune altceva 

decât adevărul. Pe când ascultau, fețele preoților au căpătat o 

paloare de moarte. Caiafa a încercat să vorbească. Buzele i se 

mișcau, dar nu putea scoate nici un sunet. În cele din urmă, când 

soldații s-au întors să plece, Caiafa și-a regăsit glasul și a spus: 

„Așteptați! Să nu spuneți nimănui ce ați văzut”.  
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21 decembrie Matei 28:12,13 

Apoi preoții au inventat o minciună pe care s-o spună soldații. „Să 

raportați că în timpul nopții au venit ucenicii Lui și l-au furat trupul 

în timp ce voi dormeați”. Ce minciună de necrezut! Dacă soldații 

dormeau când ucenicii au furat trupul, atunci de unde ar fi putut să 

știe că așa se întâmplase? Iar dacă ucenicii furaseră trupul lui Isus, 

cu siguranță că primii care aveau să-i acuze pe soldați erau chiar 

preoții! Soldații erau îngroziți la gândul de a-și aduce singuri asupra 

lor acuzația de a fi dormit în post. Aceasta era o crimă pentru care ar 

fi putut plăti cu viața. Pentru a-i liniști, preoții le-au promis 

protecție și bani, dacă aveau să le asculte instrucțiunile. 

22 decembrie Matei 28:1 

Între timp, foarte devreme în acea duminică dimineață, femeile care 

stătuseră lângă cruce s-au îndreptat spre mormântul din grădină, 

aducând miresme pentru a unge trupul lui Isus. Gândul că El poate 

înviase nici nu le trecea prin minte. Apropiindu-se de grădină, se 

întrebau una pe alta cine va rostogoli piatra cea mare care bloca 

intrarea. Știau că ele n-ar fi putut. Atunci au simțit cum pământul 

începea să se cutremure sub picioarele lor și au văzut cerul iluminat 

de slavă. Când au ajuns la mormânt, lespedea fusese deja dată la o 

parte și n-au mai găsit trupul înăuntru.  

23 decembrie Ioan 20:1,2 

Maria Magdalena, care ajunsese prima la mormânt, n-a mai pierdut 

timpul și a alergat să le spună și ucenicilor. După câteva clipe, când 

au ajuns și celelalte femei, ele au simțit că nu erau singure. Uitându-

se în jur, au zărit pe cineva așezat lângă mormânt. Era îngerul care 

rostogolise piatra.  

24 decembrie Matei 28:5-7 

Lumina strălucitoare care-l înconjura le-a înspăimântat și s-au întors 

să plece. Dar cuvintele îngerului le-au oprit din drum. „Nu vă 

temeți; știu că îl căutați pe Isus, El nu este aici! Este viu! Veniți și 

uitați-vă la locul în care S-a odihnit trupul Său. Apoi duceți-vă și 

spuneți ucenicilor.”  

25 decembrie Luca 24:6-8 

Abia atunci și-au amintit femeile cuvintele lui Isus despre învierea 

Sa și și-au dat seama că nu aveau nevoie de mirodeniile costisitoare 

pe care le aduseseră pentru ungere.  
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26 decembrie Ioan 20:1-5 

Maria, care nu auzise de învierea lui Isus, a ajuns la Petru și Ioan 

înaintea celorlalte femei și le-a dat vestea cutremurătoare că cineva 

luase trupul Lui. Așadar, cei trei au alergat înapoi la mormânt și au 

văzut că era așa cum le spusese Maria. Au văzut giulgiul, însă nu 

L-au văzut și pe Isus. 

27 decembrie Ioan 20:15 

Când Petru și Ioan au plecat de la mormânt și s-au întors la 

Ierusalim, Maria a rămas în urma, copleșită de durere și între-

bându-se cine i-ar putea spune ce se întâmplase cu trupul lui Isus. În 

mijlocul nedumeririi ei, cu ochii plini de lacrimi, a auzit un glas, 

întrebând-o: „De ce plângi? Pe cine cauți?” 

28 decembrie Ioan 20:14-15 

Printre lacrimi, Maria a zărit o siluetă și a presupus că era 

grădinarul. A întrebat: „Dacă ați luat trupul, spuneți-mi unde l-ați 

pus”. Maria se temea că grădinarul s-ar fi putut gândi că mormântul 

acelui om bogat era un loc prea de cinste pentru cineva răstignit ca 

un criminal. Dacă ar fi fost așa, ar fi găsit ea un alt loc potrivit. 

Gândul i s-a îndreptat îndată spre mormântul în care ea și sora ei îl 

înmormântaseră pe Lazăr înainte ca Isus să-l fi înviat din morți. 

29 decembrie Ioan 20:16-18 

Atunci Isus i s-a adresat din nou, spunându-i de această dată pe 

nume. „Marie!” Ea a știut de îndată că nu grădinarul îi vorbea - era 

Isus, înviat! Pentru o clipă, Maria a uitat că El fusese răstignit și s-a 

repezit să-I îmbrățișeze picioarele, exclamând: „Stăpâne!”. Isus și-a 

ridicat mâna și a spus: „Nu acum, trebuie să mă sui la Tatăl Meu. 

Du-te la ucenicii Mei și spune-le că mă duc la Tatăl Meu, Tatăl 

vostru; la Dumnezeul Meu, Dumnezeul vostru.” Maria a plecat iute 

să le ducă acest mesaj de necrezut. 

30 decembrie Matei 28:2-4 

Câtă vreme a zăcut Isus în mormânt, Satana a sperat că El nu va mai 

reveni la viață. Vineri după amiază, Satana a cerut trupul Domnului 

și i-a pus de pază la mormânt chiar pe îngerii lui. Duminică 

dimineața, când a sosit îngerul din cer și i-a gonit pe îngerii lui, a 

simțit o amară mânie! Privindu-L pe Isus cum ieșea viu din 
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mormânt, Satana a știut că împărăția lui era condamnată la pieire și 

că în cele din urmă el însuși avea să moară. 

31 decembrie Matei 28:11-15 

Preoții au devenit uneltele lui Satana când au aranjat ca Isus să fie 

omorât, iar duminică dimineața ei se aflau încă în puterea lui. Când 

au auzit raportul despre înviere, s-au temut de reacția poporului și 

au simțit că propriile lor vieți erau în primejdie. Singura lor speranță 

era să încerce să-L prezinte pe Isus drept un impostor și să nege 

învierea Sa. Așa că i-au mituit pe soldați, s-au asigurat și de tăcerea 

lui Pilat și și-au răspândit minciunile cât de departe au putut.  

 

* * * 
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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! 
 

 



 


