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INTRODUCERE 
 

Toți cei care au trebuit să meargă vreodată în întuneric beznă sau 

să conducă în ceață densă înțeleg ce binecuvântare este lumina. Prin 

urmare, cât de recunoscători ar trebui să fim că Domnul a creat atât 

lumina fizică, cât și cea spirituală pentru a ne salva de pericolele 

grave ale întunericului. Scripturile spun despre cuvântul profetic: „Și 

avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați 

aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se 

va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile 

voastre.” 2 Petru 1:19. 

Cartea profetului Daniel, scrisă în secolul al VI-lea î.Hr., conține 

solii cerești pentru ultimele zile – zilele noastre. „…Tu însă, Daniele, 

ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea 

sfârșitului. Atunci, mulți o vor citi și cunoștința va crește.” Daniel 

12:4. Și scrierile Spiritului Profetic confirmă acest lucru: „Dar, de la 

anul 1798, cartea lui Daniel a fost desigilată, cunoașterea profețiilor 

a crescut și mulți au vestit mesajul solemn al judecății ce se apropia.” 

–Tragedia veacurilor, p. 356. 

Sfatul este mai potrivit astăzi decât oricând înainte: „Citiți cartea 

lui Daniel. Evocați, punct cu punct istoria împărățiilor reprezentate 

acolo. Priviți la bărbații de stat, la consilii, la oștirile puternice, și 

vedeți cum a lucrat Dumnezeu pentru a smeri mândria oamenilor și 

pentru a pune slava omenească în țărână. Numai Dumnezeu este 

înfățișat ca mare. În viziunea profetului, El este văzut cum coboară 

pe un mare domnitor și cum ridică un altul. El este descoperit ca 

monarhul Universului, gata să-Și așeze împărăția Lui veșnică. Cel 

Vechi de zile, Dumnezeul cel viu, Izvorul a toată înțelepciunea, 

Cârmuitorul prezentului, Descoperitorul viitorului. Citiți și înțelegeți 

cât de sărac, cât de slab, cât de trecător, cât de rătăcitor, cât de vinovat 

este omul când își înalță sufletul în vanitate.” –Seventh-day Adventist 

Bible Commentary, vol. 4, p. 1166. 

Deci, să observăm cu atenție ce a fost scris, pentru că soliile 

profetice sunt în special pentru noi: „Lumina pe care a primit-o 

Daniel a fost dată anume pentru aceste zile de pe urmă. Viziunile pe 

care le-a văzut pe malurile râului Ulai și Hidechiel, marile râuri ale 
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Șinearului, sunt acum în curs de împlinire, și toate evenimentele 

profetizate se vor împlini în curând.” –(Letter 57, 1896) Seventh-day 

Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1166. 

Din moment ce sigiliul a fost rupt de pe această carte importantă, 

cunoștințe importante au fost date fiecărui căutător umil; și avem 

promisiunea că, pe măsură ce se apropie ultimele evenimente, mai 

multă lumină va străluci din aceste pagini inspirate. Mai mult: ,„Când 

cărțile Daniel și Apocalipsa vor fi înțelese mai bine, credincioșii vor 

trăi o experiență religioasă cu totul diferită. Razele de lumină care 

vor străluci venind prin porțile deschise ale cerurilor vor întipări în 

inima și în mintea lor acel caracter pe care toți trebuie să-l dezvolte 

pentru a înțelege binecuvântarea ce îi va fi dată ca răsplată celui cu 

inima curată.” - Mărturii pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei, p. 

114. 

Pe măsură ce. cele mai grozave evenimente ne presează, va 

deveni din ce în ce mai clar în ce timp solemn trăim. Haideți să ne 

motivăm acum să studiem aceste solii cerești și să „înțelegem” istoria 

în lumina profeției și, de asemenea, să fim printre cei „mulți” care 

vor „fi curățiți, albiți și lămuriți” (Daniel 12:10) pentru curânda 

venire a Domnului nostru. 

 

- Frații și surorile din Conferința Generală. 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru 

FONDUL DE GESTIONARE A DEZASTRELOR  

AL CONFERINȚEI GENERALE 

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

1. 

Sabatul din 2 ianuarie 2021 

CUVÂNTUL PROFETIC ESTE O LUMINĂ 
 

„Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți 

că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, 

până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile 

voastre.” 2 Petru 1:19. 
 

1. Pentru a nu-și lăsa copiii în nesiguranță, ce a făcut Domnul? 

Prin cine a vorbit omenirii? Geneza 18:17; Amos 3:7; 1 Samuel 

9:9. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

construiesc altarul și vine momentul teribil ca Avraam să facă 

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

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

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

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

pe deplin, îngerul lui Dumnezeu oprește mâna înălțată a lui Avraam 

și îi spune că este de ajuns. „căci știu acum că te temi de Dumnezeu, 

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

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

Indicatoare pentru poporul lui Dumnezeu 

2. Imediat ce ne vorbește Dumnezeu, ce este important să facem? 

Psalm 46:10; 1 Samuel 3:10. 
………………………………………………………………………………………………  
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„Vorbirea celor blânzi nu este niciodată plină de îngâmfare. Ca și 

copilul Samuel, ei se roagă: “Vorbește Doamne, căci robul tău 

ascultă.” 1 Samuel 3:9. Când Iosua a fost așezat în poziția cea mai 

înaltă de comandant al lui Israel, el a declarat război tuturor 

vrăjmașilor lui Dumnezeu. Inima sa era plină de cugete nobile privind 

înalta sa misiune. Și totuși, când i se vestea vreo solie din cer, el lua 

poziția unui copil, care dorește să fie condus. Răspunsul său era: “Ce 

spune Domnul meu servului Său?” (Iosua 5:14). Primele cuvinte ale 

lui Pavel, când Hristos i S-a descoperit, au fost: “Doamne, ce vrei să 

fac?” Faptele Ap. 9:6.” – Sfințirea Vieții, pg. 15. 

 

3. Ce sfat a dat apostolul Petru astfel încât să putem beneficia de 

lumina prețioasă a profeției? 2 Petru 1:19-21. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Apostolul era foarte calificat să vorbească despre planurile lui 

Dumnezeu cu privire la neamul omenesc; căci, în timpul slujirii 

pământești a lui Hristos, el văzuse și auzise multe cu privire la 

Împărăția lui Dumnezeu. 

Oricât de convingătoare era această dovadă a certitudinii nădejdii 

creștinului, totuși era o alta și mai convingătoare în mărturia profeției, 

prin care credința tuturor poate fi întărită și în mod sigur ancorată.” –

Istoria Faptelor Apostolilor, p. 534. 

 

Cea mai importantă lumină 

4. Doar cine cunoaște și poate să prezică viitorul? Cui se 

adresează majoritatea profețiilor? Isaia 41:21-23; 1 Petru 

1:18,19. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Datoria de a ne închina lui Dumnezeu se întemeiază pe faptul că 

El este Creatorul și că Lui își datorează existența toate celelalte ființe. 

Și peste tot în Biblie, unde este prezentată porunca Sa cu privire la 

respect și închinare mai presus de zeii păgânilor, acolo este citată și 

dovada puterii Sale creatoare. “Căci toți dumnezeii popoarelor sunt 

niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile.”” –Tragedia veacurilor, p. 

436, 437. 
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„Timpul venirii lui Hristos, ungerea Lui prin Duhul Sfânt, 

moartea Lui și vestirea Evangheliei la neamuri erau arătate cu 

precizie. Iudeii avuseseră privilegiul de a înțelege aceste profeții și a 

le recunoaște împlinirea în lucrarea lui Isus. Hristos a stăruit ca 

ucenicii Lui să înțeleagă însemnătatea studiului profețiilor. 

Referindu-Se la profeția dată lui Daniel cu privire la timpul lor, El 

le-a zis: “Cine citește să înțeleagă.” Matei 24:15. După înviere, El 

le-a explicat ucenicilor din toți profeții “ce era cu privire la El.” Luca 

24:27. Mântuitorul vorbise prin toți profeții. “Duhul lui Hristos care 

era în ei ... vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care 

aveau să fie urmate.” 1 Petru 1:11.” – Hristos Lumina Lumii, p. 234. 
 

5. Ce carte profetică a Vechiului Testament conține cele mai 

exacte informații cu privire la timpul sfârșitului? Daniel 12:4. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „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. 

„Ținând seama de mărturia inspirației, cum îndrăznesc oamenii să 

învețe că Apocalipsa este o taină dincolo de puterea de pătrundere a 

înțelepciunii omenești?  Ea este o taină descoperită, o carte deschisă. 

Studiul Apocalipsei îndreaptă mintea către profețiile lui Daniel și 

amândouă prezintă cele mai importante directive date de Dumnezeu 

oamenilor, cu privire la evenimentele care vor avea loc la încheierea 

istoriei acestei lumi.” –Tragedia veacurilor, p. 341. 
 

Sigiliul confirmării profeției Biblice 

6. Cine a imprimat sigiliul divin pe cartea Daniel? Matei 24:15; 

Marcu 13:14. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „…Dar Hristos i-a îndreptat pe ucenicii Săi către cuvintele 

profetului Daniel, privitoare la evenimentele care aveau să aibă loc 

în vremea lor și a spus:  “Cine citește să înțeleagă.” Matei 24:15.” –

Tragedia veacurilor, p. 341. 
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7. Ce ne este raportat despre Daniel ca persoană? Daniel 1:3,6. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Daniel a fost un prinț al lui Iuda.” – Divina Vindecare, p. 148. 

„Păzirea conștiincioasă a poruncilor Sfintelor Scripturi în zilele 

slujirii lui Ieremia a creat lui Daniel și tovarășilor lui ocaziile de a-L 

înălța pe Dumnezeul cel adevărat înaintea popoarelor pământului. 

Educația pe care acești tineri elevi o primiseră în căminele părinților 

lor i-a făcut tari în credință și neabătuți în slujirea Viului Dumnezeu, 

Creatorul cerului și al pământului. La începutul domniei lui Ioiachim, 

când Nebucadnețar a asediat pentru prima oară și a cucerit 

Ierusalimul, luând pe Daniel și pe tovarășii lui, împreună cu alții aleși 

în mod deosebit pentru slujire la curtea Babilonului, credința robilor 

evrei a fost încercată extrem de mult. Dar aceia care învățaseră să-și 

pună încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu, le-au găsit 

îndestulătoare în toate experiențele prin care erau chemați să treacă 

în timpul rămânerii lor într-o țară străină. Scripturile s-au dovedit 

pentru ei o călăuză, un sprijin.” – Profeți și Regi, p. 428.  

„Daniel și tovarășii lui au fost robi într-o țară străină, dar 

Dumnezeu n-a îngăduit ca invidia și ura vrăjmașilor să domine asupra 

lor. Cei drepți au primit totdeauna ajutor de sus.  Cât de adesea 

vrăjmașii lui Dumnezeu și-au unit puterea și înțelepciunea spre a 

nimici caracterul și influența unor persoane simple, care s-au încrezut 

în Dumnezeu. Dar pentru că Domnul era de partea lor, nimeni n-a 

putut reuși împotriva lor. Fie numai ca urmașii lui Hristos să fie uniți 

și vor reuși. Fie ca ei să se despartă de idolii lor și de lume, și lumea 

nu-i va despărți de Dumnezeu.” - (2T, p. 139).  

 

Pentru studiu personal 

• Ieremia 1:4-9.  

• Apocalipsa 1:1. 
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2. 

Sabatul din 9 ianuarie 2021 

O OCAZIE PIERDUTĂ ȘI REZULTATELE ACESTEIA 
 

“propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp  

și ne la timp….” 2 Timotei 4:2. 

„Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se 

odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti: aceasta sau aceea sau dacă 

amândouă sunt deopotrivă de bune. ” Eclesiastul 11:6. 
 

Încercarea regelui 

1. Ce a permis Domnul să se întâmple regelui Ezechia? 

2 Împărați 20:1, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În culmea domniei lui prospere, regele Ezechia a fost deodată lovit 

de o boală fatală. “Bolnav pe moarte”, cazul lui era dincolo de puterea 

omului de a-i veni în ajutor.” – Profeți și Regi, p. 340.. 241. 
 

2. Ce mesaj cumplit a primit el de la profet? 2 Împărați 20:1, a 

doua parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Ultimele nădejdi păreau pierdute când proorocul Isaia i s-a arătat 

cu solia: “Așa vorbește Domnul: ‘Pune-ți în rânduială casa, căci vei 

muri și nu vei mai trăi.’” Isaia 38:1.” –Profeți și Regi, p. 340. 
 

Vindecare și nerecunoștință 

3. Ce a făcut Ezechia în suferința sa? Ce minune a rezultat din 

zeloasele lui rugăciuni și lacrimi? 2 Împărați 20:2-6. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Perspectiva părea foarte întunecată, dar regele se putea ruga încă 

Aceluia care până acum fusese “ajutor și sprijin ... un ajutor care nu 

lipsește niciodată în nevoi”.  Psalmul 46:1. Astfel “s-a întors cu fața 

la perete, și a făcut Domnului următoarea rugăciune: ‘Doamne, adu-ți 

aminte că am umblat înaintea Feței Tale cu credincioșie și curăție de 

inimă, și am făcut ce este bine înaintea Ta!’  Și Ezechia a vărsat multe 
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lacrimi.” 2 Împărați 20:2,3…. 

„Acela ale cărui bunătăți “nu s-au sfârșit” a auzit rugăciunea 

slujitorului Său. Plângerile lui Ieremia 3:22…. 

„Prorocul s-a întors cu bucurie, având cuvinte de asigurare și 

nădejde. Îndrumându-l să pună o turtă de smochine pe partea 

bolnavă, Isaia i-a dat regelui solia milei și grijii protectoare a lui 

Dumnezeu.” –Profeți și Regi, p. 340-342. 

„Când Ezechia era bolnav, profetul lui Dumnezeu i-a adus solia 

că va muri. El a strigat către Domnul și Domnul a ascultat pe 

slujitorul Său și a făcut o minune în favoarea sa, trimițându-i solia că 

15 ani vor fi adăugați la viața sa. Ei bine, un singur cuvânt din partea 

lui Dumnezeu, o singură atingere a degetului divin l-ar fi vindecat pe 

Ezechia pe loc; însă au fost date îndrumări speciale ca să se pună o 

turtă de smochine pe partea afectată de boală și Ezechia s-a făcut 

sănătos. În toate lucrurile, noi trebuie să acționăm potrivit providenței 

lui Dumnezeu.” - Sfaturi despre Sănătate, p. 381,382. 

 

4. A fost regele recunoscător pentru marea binefacere pe care a 

primit-o? Cum a semănat prin atitudinea și acțiunile sale o 

sămânță care a dus la robia babiloniană? 2 Cronici 32:25-27. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Biblia nu îl condamnă pe cel bogat pentru că este bogat; nu se 

spune că strângerea unei averi ar fi un păcat și nici că banul ar fi 

rădăcina tuturor relelor... 

„Scriptura ne învață că bogăția devine un pericol numai atunci 

când intră în competiție cu lucrurile veșnice. Ea devine o capcană 

doar atunci când lucrurile pământești și trecătoare ne captivează 

gândurile, sentimentele și devoțiunea cerută de Dumnezeu.  

„Ca și alte daruri ale lui Dumnezeu, deținerea bogățiilor 

presupune o anumită responsabilitate, dar și anumite ispite. Câți 

oameni care l-au rămas credincioși lui Dumnezeu în necazuri au 

căzut totuși în fața atracției strălucitoare a prosperității! Deținerea de 

bunuri materiale poate face să iasă la suprafață patima predominantă 

a naturii egoiste.  Lumea de astăzi poartă blestemul lăcomiei, al 

avariției și al viciilor îngăduinței de sine, care îi caracterizează pe 

închinătorii la Mamona.” –(The Review and Herald, May 16, 1882) 

Sfaturi despre Isprăvnicie, pp. 138, 139. 
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Rezultatele semnului 

5. Ce semn a cerut Ezechia ca dovadă că viața lui va fi 

prelungită? Cine a mai văzut acest semn? 2 Împărați 20:7-10,12; 

2 Cronici 32-31. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În văile fertile ale Tigrului și Eufratului locuia un popor vechi 

care, deși la data aceea era supus Asiriei, era rânduit să conducă 

lumea. Printre aceștia erau bărbați înțelepți care dădeau o atenție 

deosebită studiului astronomiei; și când au observat că umbra de pe 

cadran se întorsese cu zece trepte, s-au minunat nespus. Împăratul lor, 

Merodac-Baladan, după ce a aflat că această minune, prin care 

Dumnezeul cerului îi acordase o prelungire a vieții, fusese dată ca 

semn regelui lui Iuda, a trimis soli la Ezechia să-l felicite pentru 

vindecare și să afle, dacă era posibil, mai multe despre Dumnezeul 

care era în stare să facă o așa mare minune.” – Profeți și Regi, p. 344. 

 

O ocazie pierdută 

6. Astfel, ce ocazie sfântă a fost prezentată regelui? Cum a 

folosit-o? Psalmi 66:16; 40:9,10. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Vizita acestor soli de la regele dintr-o țară îndepărtată îi dădea 

lui Ezechia ocazia să-L înalțe pe Dumnezeul cel viu. Cât de ușor i-ar 

fi fost să vorbească despre Dumnezeu ca susținător al tuturor 

lucrurilor create, prin a Cărui favoare îi fusese cruțată viața tocmai 

când toate nădejdile se spulberaseră! Ce transformări uimitoare ar fi 

avut loc dacă acești căutători după adevăr de pe câmpiile Caldeii ar 

fi fost conduși să recunoască suveranitatea supremă a Dumnezeului 

celui Viu!... 

„Dacă Ezechia ar fi folosit ocazia dată lui ca să dea mărturie 

despre puterea, bunătatea și mila Dumnezeului lui Israel, raportul 

trimișilor ar fi fost o lumină care pătrunde întunericul. Dar el s-a 

înălțat mai presus de Domnul oștirilor. El “n-a răsplătit binefacerea 

pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat inima.” Versetul 25…. 

„Ezechia păcătuise grav.  “Mânia Domnului a venit peste el, peste 

Iuda și peste Ierusalim.” Versetul 25.” – Profeți și Regi, pp. 344, 346. 
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7. Ce greșeală cumplită a făcut? Care urmau să fie rezultatele? 

2 Împărați 20:13-18. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dar mândria și vanitatea au pus stăpânire pe inima lui Ezechia 

și în înălțare de sine a lăsat deschise înaintea ochilor lacomi comorile 

cu care Dumnezeu îmbogățise pe poporul Său. Nu pentru a proslăvi 

pe Dumnezeu a făcut el aceasta, ci ca să se înalțe în ochii prinților 

străini. 

 El nu a stat să aprecieze că acești bărbați erau reprezentanții unui 

popor puternic, care nu avea nici temere și nici dragoste de 

Dumnezeu în inimă, și că era imprudent să le împărtășească tainele 

privind bogățiile pământești ale națiunii. 

Lui Isaia i s-a descoperit că solii care se întorceau duceau cu ei un 

raport cu privire la bogățiile pe care le văzuseră și că împăratul 

Babilonului și sfetnicii lui aveau să plănuiască să-și îmbogățească 

propria lor țară cu comorile Ierusalimului.” –Profeți și Regi, p. 344-

346. 

„Adevărul solemn și sacru — mesajul de punere la probă dat nouă 

de Dumnezeu spre a-l comunica lumii — ne pune pe fiecare dintre 

noi sub cea mai puternică obligație de a ne transforma zilnic viața și 

caracterul pentru ca puterea adevărului să fie bine reprezentată.  Noi 

trebuie să avem un simțământ continuu al scurtimii timpului și al 

înfricoșătoarelor evenimente despre care profeția a declarat că trebuie 

să aibă loc cu repeziciune.” - (4T, p. 612).  

 

Pentru studiu personal 

• Isaia 38:1-22; 39:1-8. 
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3.  

Sabatul din 16 ianuarie 2021 

ROBIA LUI IUDA 
 

„…din pricina fărădelegilor noastre am fost dați noi…  

în mâinile împăraților străini.“ Ezra 9:7. 

 

Profeții și împlinirea lor 

1. Cine a profețit că babilonienii vor lua poporul lui Iuda captiv? 

Ieremia 25:8-11. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În câțiva ani această judecată grozavă avea să cadă asupra lui 

Ioiachim, dar mai înainte, Domnul, în mila Sa, a făcut cunoscut 

poporului nepocăit planul Său. În al patrulea an al domniei lui 

Ioiachim, “a vorbit înaintea întregului popor al lui Iuda și înaintea 

tuturor locuitorilor Ierusalimului”, arătând că “de la al treisprezecelea 

an al lui Iosia sunt douăzeci și trei de ani de când” el dăduse mărturie 

cu privire la dorința lui Dumnezeu de a mântui, însă soliile sale 

fuseseră lepădate. Ieremia 25:2,3. Iar acum, Cuvântul Domnului 

pentru ei era: 

„… Toată țara va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor 

fi supuse împăratului Babilonului timp de șaptezeci de ani.” – Profeți 

și Regi, pp. 430, 431. 

 

2. Conform relatării biblice, când a avut loc primul atac 

împotriva Ierusalimului? Ioan 1:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cucerirea Ierusalimului înregistrată aici a fost prezisă de 

Ieremia și a fost realizată în anul 606 î.Hr Ieremia 25:8-11…. 

Nebucadnețar a pornit în expediția sa aproape de sfârșitul celui de-al 

treilea an al lui Ioiachim, de când începe să scrie Daniel. Dar 

împăratul nu a realizat supunerea Ierusalimului până în a noua lună a 

anului următor, de când începe să scrie Ieremia.” –Uriah Smith, 

Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 19. 
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Luat captiv 

3. Cine au fost printre primii captivi? Ce este înregistrat cu 

privire la ei? Daniel 1:3,4,6. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „La începutul domniei lui Ioiachim, când Nebucadnețar a asediat 

pentru prima oară și a cucerit Ierusalimul, luând pe Daniel și pe 

tovarășii lui, împreună cu alții aleși în mod deosebit pentru slujirea la 

curtea Babilonului, credința robilor evrei a fost încercată extrem de 

mult. Dar aceia care învățaseră să-și pună încrederea în făgăduințele 

lui Dumnezeu, le-au găsit îndestulătoare în toate experiențele prin 

care erau chemați să treacă în timpul rămânerii lor într-o țară străină. 

Scripturile s-au dovedit pentru ei o călăuză, un sprijin.” – Profeți și 

Regi, p. 428. 

 

Neascultarea, orbirea și consecințele lor 

4. A adus judecata lui Dumnezeu pocăință și schimbare între 

oamenii care au rămas în Ierusalim? Care a fost rezultatul? 

2 Împărați 24:8-11, 14-16. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În câțiva ani, împăratul Babilonului avea să fie folosit ca unealtă 

a mâniei lui Dumnezeu asupra lui Iuda cel nepocăit. Iar și iar, 

Ierusalimul avea să fie invadat și cucerit de oștile asediatoare ale lui 

Nebucadnețar. O grupă după alta — la început câțiva, dar mai târziu 

mii și zeci de mii — aveau să fie luați robi în țara Șinear, pentru a 

locui acolo în exil forțat.” – Profeți și Regi, p. 422. 

 

5. Care a fost consecința orbirii spirituale a regelui Zedechia, 

care a avut loc la a treia cucerire? Astfel, ce profeție s-a împlinit 

cu privire la el? 2 Împărați 24:17-19; 25:1,2,6,7; Ezechiel 

12:13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Ioiachim, Ioiachin, Zedechia — toți acești împărați iudei urmau 

la rândul lor să devină vasali ai conducătorului babilonian și toți 

aveau să se răscoale. Pedepse din ce în ce mai aspre aveau să fie date 
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poporului răsculat, până când, în cele din urmă, țara întreagă avea să 

devină o pustietate, Ierusalimul avea să fie jefuit și nimicit prin foc, 

templul pe care Solomon îl clădise avea să fie distrus, iar împărăția 

lui Iuda avea să cadă, pentru a nu mai ocupa niciodată poziția ei de 

odinioară printre popoarele pământului.” – Profeți și Regi, pp. 422, 

423. 
 

Consecințele jocului cu păcatul 

6. Cine a recunoscut că această cădere a Ierusalimului și 

captivitatea au venit din mâna Domnului ca urmare a apostaziei? 

În acest timp, ce s-a întâmplat cu Chivotul Legământului? 

Ieremia 40:2,3; 2 Cronici 36:14-16. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Printre cei neprihăniți care se găseau încă în Ierusalim, cărora le 

fusese lămurit planul divin, erau unii care s-au hotărât să așeze 

departe de mâinile nemiloase chivotul sfânt care cuprindea tablele de 

piatră pe care fuseseră înscrise preceptele Decalogului. Și așa au 

făcut. Cu plâns și amărăciune ei au ascuns chivotul într-o peșteră, 

unde avea să stea ascuns de poporul Israel și Iuda din cauza păcatelor 

lor și nu urma să le mai fie redat. Acel chivot sfânt este încă ascuns. 

Niciodată n-a fost deranjat de când a fost pus într-un loc necunoscut.” 

– Profeți și Regi, p. 453. 
 

7. Ce putem învăța din aceste experiențe despre consecințele 

neascultării și păcatului? Proverbele 14:34; Deuteronomul 

28:1,2,15. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Suntem departe de a fi poporul pe care Dumnezeu l-ar dori, 

deoarece nu ne înnobilăm sufletul și nu ne curățim caracterul în 

armonie cu descoperirea minunată a adevărului și a scopurilor lui 

Dumnezeu. „Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea 

popoarelor.” Proverbele 14:34. Păcatul aduce dezorganizare. 

Oriunde este cultivat — în inimă, în cămin, în biserică — există 

dezordine, ceartă, conflicte, vrăjmășie, invidie, gelozie, deoarece 

vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului are o putere dominatoare asupra 

minții. Dar dacă un om iubește adevărul și îl trăiește, îl aplică în viața 
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lui de zi cu zi așa cum îl susține în cuvintele lui, acel om va urî păcatul 

și va fi un reprezentant viu al lui Isus Hristos în lume.” –Solii alese, 

vol. 2, p. 377. 

 

Pentru studiu personal 

• Ezra 9:7-15;  

• 2 Samuel 22:49. 

 

* * * * * 

 

 

4  

Sabatul din 23 ianuarie 2021 

LA CURTEA BABILONIANĂ 
 

„… Domnul este cu voi atunci când și voi sunteți cu El. Dacă-L 

veți căuta, El Se va lăsa găsit de voi….” 2 Cronici 15:2. 

 

Ales și pus la probă 

1. Ce poruncă a dat împăratul babilonian lui Așpenaz, căpetenia 

famenilor? Ce altceva a mai poruncit? Daniel 1:3-5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Chiar la începutul carierei lor acești tineri au trecut printr-o 

încercare hotărâtă a caracterului. Se stabilise să mănânce hrana și să 

bea vinul care veneau de la masa împăratului. Prin aceasta împăratul 

socotea că le dă o dovadă a favorii și grijii lui pentru bunăstarea lor.” 

–Profeți și Regi, p. 481. 

 

2. Cine au fost printre cei aleși? Ce însemnătate aveau numele 

lor? Daniel 1:6. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În ebraică, Daniel înseamnă: „Judecător pentru Dumnezeu”; 

Hanania, „dar al Domnului”; Mișael, „Cine este asemenea lui 

Dumnezeu”; și Azaria „pe cine ajută Dumnezeu.“ –Uriah Smith, 

Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 23.  
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„Printre aceia care au păstrat ascultarea față de Dumnezeu era și 

Daniel, împreună cu cei trei tovarăși ai lui — exemple strălucite 

pentru ceea ce oamenii pot deveni atunci când se unesc cu 

Dumnezeul înțelepciunii și al puterii. Din simplitatea relativă a 

căminului lor iudaic acești tineri de neam împărătesc au fost aduși în 

cea mai strălucitoare dintre cetăți și la curtea celui mai mare monarh 

al lumii. 

„Văzând în acești tineri făgăduința unei capacități deosebite, 

Nebucadnețar a hotărât să fie educați pentru a îndeplini poziții 

importante în împărăția lui. Spre a fi pe deplin pregătiți pentru o 

lucrare ce le stătea înainte a stabilit să-i învețe limba caldeenilor și 

timp de trei ani să li se acorde avantajele unei educații deosebite ce 

se dădea prinților împărăției.” – Profeți și Regi, p. 480. 

 

Rezolvare semnificativă 

3. Ce nume le-a dat stăpânul famenilor? Ce înseamnă aceste 

nume și la ce fac referire? Daniel 1:7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Probabil această schimbare de nume a fost făcută din cauza 

semnificației cuvintelor…. Deoarece aceste nume [ebraice] aveau o 

referire la adevăratul Dumnezeu și semnificau o legătură cu 

închinarea lui, ele au fost schimbate cu nume care aveau definiții care 

le legau de divinitățile păgâne și închinarea caldeenilor. Astfel 

Belteșațar, numele dat lui Daniel, a semnificat „prințul lui Bel”; 

Șadrac, „slujitorul lui Sin” (dumnezeul lunii); Meșac, „Cine este 

asemenea lui Aku” (Aku fiind echivalentul sumerian al lui Sin, 

numele dumnezeului lunii); și Abednego, „slujitorul lui Nebo”.” –

Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 23. Aceste nume 

noi făceau referire la zeități păgâne. 

„Numele lui Daniel și ale tovarășilor lui au fost schimbate cu 

nume reprezentând zeitățile caldeene. Numelor date de părinții evrei 

copiilor lor li se atribuia o mare însemnătate. Adesea ele reprezentau 

trăsăturile de caracter pe care părinții doreau să le vadă dezvoltate în 

copiii lor. 

Împăratul nu i-a constrâns pe tinerii evrei să renunțe la credința 

lor în favoarea idolatriei, ci nădăjduia să înfăptuiască treptat acest 

lucru. Dându-le nume semnificative ale idolatriei, aducându-i în 
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fiecare zi în strânsă legătură cu obiceiurile idolatre și sub influența 

riturilor amăgitoare ale închinării păgânești, nădăjduia să-i facă să 

renunțe la religia poporului lor și să participe la închinarea 

babilonienilor.” – Profeți și Regi, pp. 480, 481. 

 

4. Ce hotărâre a luat Daniel în inima lui? Cine a privit cu plăcere 

această hotărâre și a impresionat mintea slujbașului 

împăratului? Daniel 1:8,9. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dar o parte fusese oferită idolilor, hrana de la masa împăratului 

era consacrată idolatriei; și acela care o folosea era privit ca unul care 

dădea cinste zeilor Babilonului. Loialitatea față de Iehova le 

interzicea lui Daniel și tovarășilor săi să participe la o astfel de 

cinstire. Chiar și numai faptul de a mânca hrana și a bea vinul era o 

tăgăduire a credinței lor. A face acest lucru însemna alipirea lor la 

păgânism și dezonorarea principiilor Legii lui Dumnezeu. 

Ei nici nu îndrăzneau să-și asume riscul efectului ațâțător al 

plăcerii și al risipei asupra dezvoltării fizice, mintale și spirituale.  

Cunoșteau istoria lui Nadab și Abihu, raportul despre necumpătarea 

și urmările ei fusese păstrat în pergamentele Pentateucului; și știau că 

puterea fizică și mintală va fi dăunător afectată prin folosirea vinului. 

Daniel și tovarășii lui fuseseră educați de părinții lor în obiceiurile 

cumpătării stricte. Ei fuseseră învățați că Dumnezeu îi socotea 

răspunzători de capacitățile lor și că nu trebuia niciodată să slăbească 

sau să-și reducă puterea lor.” – Profeți și Regi, pp. 481, 482. 
 

5. Ce a propus Daniel slujbașului împăratului? Care a fost 

rezultatul după cele zece zile? Daniel 1:12-15. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Daniel și tovarășii lui nu știau care va fi rezultatul deciziei lor; 

ei nu știau decât că îi va costa viața; dar ei au hotărât să păstreze calea 

dreaptă a unei stricte temperanțe chiar și în curțile Babilonului 

desfrânat.” –The Youth’s Instructor, August 18, 1898.  

„Acest slujbaș a văzut în Daniel trăsături bune de caracter. El a 

văzut că se străduia să fie bun și util, cuvintele sale erau respectuoase 
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și politicoase, iar comportamentul său avea harul modestiei și a 

blândeții. A fost comportamentul cel bun al tânărului, cel care a 

câștigat favoarea și dragostea slujbașului.” –The Youth’s Instructor, 

November 12, 1907. 
 

6. Ce a făcut administratorul după această experiență? Cum a 

răsplătit Domnul cererile copiilor Săi? Daniel 1:16,17 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Domnul a privit favorabil statornicia și lepădarea de sine a 

tinerilor evrei, precum și curăția motivelor lor; și binecuvântarea Lui 

i-a însoțit. S-a împlinit cu ei făgăduința: “Voi onora pe cel ce Mă 

cinstește.” 1 Samuel 2:30. Când Daniel s-a prins cu încredere 

neclintită, duhul puterii profetice a venit asupra lui. În timp ce primea 

îndrumări de la oameni cu privire la îndatoririle vieții de la curte, el 

era învățat de Dumnezeu să citească tainele viitorului și să 

consemneze pentru generațiile viitoare prin figuri și simboluri 

evenimentele care acoperă istoria acestei lumi până la încheierea 

timpului.” – Profeți și Regi, pp. 484, 485. 

 

7. La ce concluzie a ajuns împăratul după examinarea finală a 

acestor tineri? Daniel 1:18-20. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Citiți Vechiul și Noul Testament într-un spirit de pocăință. 

Citiți-le cu rugăciune și credincioșie, implorând Duhul Sfânt să vă 

dea pricepere. Daniel a cercetat acea parte a Vechiului Testament pe 

care o avea la dispoziție și a făcut din Cuvântul lui Dumnezeu cel mai 

mare învățător al său. În același timp, el a folosit toate ocaziile pe 

care le-a avut la îndemână pentru a deveni priceput în toate domeniile 

învățăturii. Tovarășii lui au făcut același lucru….” –Principiile 

fundamentale ale educației creștine, p. 357,358. 

„…dar însușirea învățăturii lor nu era la întâmplare. Ei și-au 

însușit cunoștințele prin folosirea cu credincioșie a puterilor lor sub 

călăuzirea Duhului Sfânt. S-au așezat în legătură cu Izvorul oricărei 

înțelepciuni, făcând din cunoașterea de Dumnezeu temelia educației 

lor. În credință se rugau pentru înțelepciune și puneau în practică 
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rugăciunile. Se așezau în situația în care Dumnezeu îi putea 

binecuvânta. Și Dumnezeu Însuși le era Învățător.” – Profeți și Regi, 

p. 486. 

 

Pentru studiu personal 

• Profeti și Regi, p. 478-490. 

 

* * * * * 
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Sabatul din 30 ianuarie 2021 

UN VIS PANORAMIC 
 

„Căci Dumnezeu vorbește o dată, da, de două ori…. El vorbește 

prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați 

într-un somn adânc, când dorm în patul lor.” Iov 33:14,5. 

 

1. Ce s-a întâmplat cu împăratul Artaxerxe în al doilea an al 

domniei lui? Daniel 2:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În același an, când Daniel și tovarășii lui au intrat în slujba 

împăratului Babilonului, au avut loc evenimente care au pus la o grea 

încercare integritatea acestor tineri evrei și care au făcut ca, puterea 

și credincioșia Dumnezeului lui Israel, să se descopere în fața unui 

popor idolatru. 

„Pe când împăratul Nebucadnețar privea în viitor cu o presimțire 

îngrijorată, a avut un vis plin de însemnătate. Din această cauză duhul 

îi era tulburat “și i-a pierit somnul.' Ioan 2:1. Dar cu toate că această 

vedenie de noapte a făcut o adâncă impresie asupra spiritului său, 

totuși el nu și-a mai putut aduce aminte visul.” Sfințirea Vieții, p. 34. 

 

Înțelepciune umană în contrast cu cea divină 

2. Pe cine a chemat împăratul să-i relateze și să-i explice visul? 

Cum au încercat consilierii săi să-și ascundă incompetența? 

Daniel 2:2-4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „El a chemat pe astrologii și vrăjitorii săi, și, promițându-le mari 

bogății și onoruri, le porunci să-i spună visul și interpretarea lui.” Dar 

ei i-au zis: “Spune robilor tăi visul, și-ți vom arăta tălmăcirea lui.”  

„Împăratul știa că dacă ei vor putea într-adevăr să tălmăcească 

visul, atunci vor fi în stare să i-l și spună. Domnul, prin providența 

Sa, dăduse lui Nebucadnețar acest vis și a făcut ca el să-l uite, deși 

lăsase o impresie înfricoșată asupra sufletului său. Aceasta s-a făcut 

cu scopul de a se descoperi pretențiile învățaților din Babilon.” – 

Sfințirea Vieții, pg. 34. 
 

3. În ce criză i-a pus împăratul pe acești oameni? Ce cerere au 

adus din nou împăratului? Daniel 2:5-7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Nemulțumit cu răspunsul lor evaziv și bănuitor deoarece, în 

ciuda susținerilor lor pretențioase de a descoperi tainele oamenilor, 

nu păreau să fie binevoitori să-i dea ajutor, împăratul a poruncit 

înțelepților, făgăduind bogăție și cinste, pe de o parte și amenințarea 

cu moartea pe de alta, să-i spună nu numai tâlcuirea visului, ci și 

visul.” – Profeți și Regi, p. 492. 
 

4. Ce a amenințat împăratul furios? Ce au fost siliți să recunoască 

înțelepții și astrologii? Daniel 2:8-11. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Nebucadnețar, (era) stârnit la culme și înfuriat din cauza 

vicleniei date pe față de aceia în care se încrezuse 

„Înfricoșați de consecințele eșecului lor, vrăjitorii s-au străduit să 

arate împăratului că cererea lui era irațională și că acest test era 

dincolo de ceea ce s-a cerut vreodată unui om.” Profeți și Regi, p.492. 
 

Consecințele expunerii propriei vieți 

5. În furia lui, ce a poruncit împăratul Nebucadnețar? Daniel 

2:12. 
………………………………………………………………………………………………  

 

„Monarhul s-a mâniat tare, amenințând că toți vor fi uciși, dacă, 

într-un timp anumit, nu i se va face cunoscut visul.” – Sfințirea Vieții, 

pg. 34,35. 
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6. Cine cădea sub incidența asprului decret? Daniel 2:13. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Daniel și tovarășii săi erau sortiți să piară împreună cu profeții 

mincinoși, dar, punându-și viața în primejdie, Daniel intră plin de 

curaj la împărat, rugându-l să-i îngăduie un timp, ca să poată să-i 

arate visul și tălmăcirea lui.” – Sfințirea Vieții, pg. 35. 

 

7. Ce a făcut Daniel și cui i-a prezentat rugămintea sa? Daniel 

2:14-16. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Printre cei căutați de căpeteniile care se pregăteau să 

împlinească prevederile hotărârii împărătești era și Daniel, împreună 

cu prietenii lui. Când i s-a spus că, potrivit decretului, și ei trebuiau 

să moară, “cu minte și cu judecată”, Daniel l-a întrebat pe Arioc, 

căpetenia gărzii împăratului: “Pentru ce a dat împăratul o poruncă 

atât de aspră?”  Arioc i-a relatat întâmplarea cu nedumerirea 

împăratului față de visul cel neobișnuit și despre faptul că nu primise 

ajutor de la aceia în care își pusese până atunci toată încrederea. Când 

a auzit aceasta, Daniel și-a pus viața în primejdie, a intrat înaintea 

împăratului și a rugat să-i dea timp pentru ca să ceară Dumnezeului 

lui să-i descopere visul și tâlcuirea.” – Profeți și Regi, p. 493. 

„Când împăratul, furios și plin de mânie, a dat decretul prin care 

poruncea ca toți înțelepții Babilonului să fie omorâți, au fost căutați 

și Daniel și tovarășii săi pentru a fi uciși. 

 Atunci Daniel nu a răspuns cu un spirit represiv, ci cu “sfat și 

înțelepciune” căpitanului gărzii împăratului, care pornise să-i ucidă 

pe înțelepții Babilonului. Daniel a întrebat: “Pentru ce a dat împăratul 

o poruncă atât de aspră?” El însuși s-a prezentat înaintea împăratului, 

cerându-i să-i acorde timp și credința pe care o avea în Dumnezeul 

lui l-a îndemnat să spună că va da împăratului tălmăcirea.” –

Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 373. 

 

Pentru studiu personal 

• Credința Prin care Trăiesc, p. 10. 
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6. 

Sabatul din 6 februarie 2021 

DUMNEZEU ÎI ONOREAZĂ PE CEI CARE ÎL 

ONOREAZĂ 
 

"... pe cei care mă onorează îi voi onora și cei care mă disprețuiesc 

vor fi puțin prețuiți.” 1 Samuel 2:30. (trad. Engl.) 
 

Un răspuns prompt la rugăciune 

1. Cui i-au cerut Daniel și prietenii lui să le descopere taina? Ce 

a spus Mântuitorul despre rugăciunea reciprocă? Daniel 2:17,18; 

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

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

 „Monarhul primi cererea lui Daniel, iar acesta împreună cu cei 

trei tovarăși ai săi, înfățișară această problemă înaintea lui 

Dumnezeu, cerând înțelepciune de la Izvorul a toată lumina și 

cunoștința. Deși la curtea împăratului, ei erau înconjurați de ispite, 

totuși ei n-au uitat răspunderea lor față de Dumnezeu. Își dădeau 

seama pe deplin că Dumnezeu, în providența Sa, i-a pus acolo unde 

erau, ca să facă lucrarea Sa, îndeplinind cerințele adevărului și ale 

datoriei. Ei aveau încredere în Dumnezeu. Ei alergaseră la El pentru 

ajutor și putere, atunci când au fost în greutăți și primejdii, iar El Se 

dovedise întotdeauna un ajutor în vreme de nevoie.” – Sfințirea Vieții, 

pg. 35. 

"Împreună au căutat înțelepciune de la Izvorul luminii și al 

cunoștinței. Credința lor era puternică datorită cunoașterii faptului că 

Dumnezeu îi așezase acolo unde erau ca să împlinească lucrarea Sa 

și să facă față cerințelor datoriei. În vremurile de încercare și de 

primejdie se îndreptaseră totdeauna către El pentru călăuzire și 

ocrotire, iar El Se dovedise un ajutor permanent prezent. Acum cu 

umilire de inimă, s-au supus din nou Judecătorului a tot pământul, 

rugându-L să-i izbăvească în această vreme de nevoie.” – Profeți și 

Regi, pp. 493, 494. 
 

2. Cum a răspuns Cel Atotputernic rugăminții lor umile? Daniel 

2:19. 
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……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Și nu s-au rugat în zadar. Dumnezeul pe care-L onoraseră, acum 

îi onora. Duhul Domnului a venit peste ei și "într-o vedenie de 

noapte", lui Daniel i s-a descoperit visul împăratului și însemnătatea 

lui.” – Profeți și Regi, p. 494. 

„Neemia s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, dându-I slava 

cuvenită Numelui Său.  La fel a făcut Daniel în Babilon. Să studiem 

rugăciunile acestor bărbați. Ei ne învață că trebuie să ne smerim dar 

că niciodată nu trebuie să desființăm linia de demarcație dintre 

poporul lui Dumnezeu păzitor al poruncilor și cei care n-au respect 

de Legea Lui.  „Toți avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu. El 

se va apropia de cei care se apropie de El cu smerenie, plini de o 

sfântă înfiorare față de sfânta Lui maiestate și stând înaintea Lui 

despărțiți de lume.” –(Manuscript 58, 1903) 

 

Recunoștință din inimă 

3. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut Daniel după ce a 

primit răspunsul? Ce învățătură a apostolului Pavel ar trebui să 

fie întotdeauna amintită? Daniel 2:20-23; Efeseni 5:20. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Creștinul ar trebui să trăiască atât de aproape de Dumnezeu încât 

să poată aproba lucrurile deosebite: „(fiind) plini de roada 

neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu.” 

Inima lui ar trebui să fie acordată la recunoștință și laudă. El ar trebui 

să fie întotdeauna gata să recunoască binecuvântările pe care le 

primește, amintindu-și cine este cel care a spus: "Cine aduce 

mulțumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește."” –My Life Today, p. 153. 

 

4. Ce a cerut Daniel lui Arioc? Ce a făcut Arioc după ce a primit 

această veste bună? Daniel 2:24,25. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Minunată este lucrarea pe care Dumnezeu intenționează să o 

săvârșească prin servii Săi, pentru ca Numele Lui să fie proslăvit. 

Dumnezeu a făcut din Iosif un izvor de viață pentru națiunea 
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egipteană. Prin Iosif, a fost păstrată viața întregului popor. Prin 

Daniel, Dumnezeu a salvat viața tuturor înțelepților Babilonului. Iar 

toate eliberările acestea au fost ca niște pilde; ele ilustrau înaintea 

oamenilor binecuvântările spirituale oferite lor prin legătura cu 

Dumnezeul căruia I se închinau Iosif și Daniel. La fel, prin poporul 

Său de astăzi, Dumnezeu dorește să aducă binecuvântări lumii. 

Fiecare lucrător în a cărui inimă locuiește Hristos, oricine va da pe 

față iubirea Lui față de lume este un împreună lucrător cu Dumnezeu 

pentru binecuvântarea omenirii. Pe măsură ce primește de la 

Mântuitorul har pentru a-l da și altora, din întreaga lui ființă se 

revarsă fluxul vieții spirituale.” –6T, p. 227. 

 

5. Ce întrebare i-a adresat lui Daniel tulburatul domnitor al celui 

mai puternic imperiu mondial? Daniel 2:26. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

Umilință și credință 

6. Cât de umil a răspuns Daniel? Daniel 2:27,28 
……………………………………………………………………………………………… 

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

"Iată evreul captiv, calm și stăpân pe sine în prezența monarhului 

celui mai puternic imperiu din lume. Din primele sale cuvintele el a 

negat onoarea pentru sine însuși și a înălțat pe Dumnezeu ca sursă a 

întregii înțelepciuni." – Profeți și Regi, p. 494. 

 

7. Ce promisiune este dată copiilor umili ai lui Dumnezeu? 

1 Petru 5:5, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Întocmai cum Dumnezeu le-a descoperit voia Sa, evreilor sclavi 

în Egipt, acelora care nu se aliniau deloc obiceiurilor și practicilor 

unei lumi căzută în nelegiuire, Domnul le va descoperi lumină din 

cer și acelora care iubesc un “Așa zice Domnul.” Lor le va descoperi 

El gândurile Lui. El le va descoperi semnificația cuvintelor Sale 

acelora care sunt cel mai puțin influențați de ideile lumii, care se 

feresc cel mai mult de etalare, vanitate, mândrie și dorința după 

locurile din față, dar care ies în evidență ca poporul Său ciudat care 
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umblă după fapte bune. Prima desfășurare a puterii lui Dumnezeu în 

fața robilor evrei din Egipt a însemnat demonstrarea lipsurilor 

înțelepciunii mai marilor acestei lumi. Înțelepciunea oamenilor este 

nebunie în fața lui Dumnezeu. Vrăjitorii au arătat cât de ignoranți 

erau cu privire la cunoaștere înainte ca Domnul să arate măreția 

înțelepciunii Lui. Înțelepciunea oamenilor care au folosit în mod 

necorespunzător talentele pe care li le-a dat Dumnezeu, a fost arătată 

de El ca fiind nebunie.” –Sfaturi către editori, p. 101,102. 

 

Pentru studiu personal 

• –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 13. 
 

* * * * * 
 

 
7. 

Sabatul din 13 februarie 2021 

VISUL PROFETIC 
 

„… Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care 

face cunoscut ... ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă.“ 

Daniel 2:28. 

 

Relatarea visului 

1. La ce se gândea împăratul când i-a dat Domnul visul? Cu ce 

scop a primit Daniel același vis? Daniel 2:29. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Luați seama la experiența lui Daniel. Când a fost chemat să stea 

înaintea Împăratului Nebucadnețar, Daniel nu a ezitat să recunoască 

izvorul înțelepciunii sale. Nu cumva credincioasa recunoaștere a lui 

Dumnezeu a îndepărtat influența pe care o avea Daniel la curtea 

împărătească? Nicidecum; acesta era secretul puterii lui; aceasta l-a 

făcut să capete trecere înaintea cârmuitorului Babilonului. În Numele 

lui Dumnezeu, Daniel a făcut cunoscut împăratului solia cerească de 

lămurire, avertizare și mustrare și n-a fost respins. Lucrătorii lui 

Dumnezeu de azi trebuie să citească mărturia fermă și curajoasă a lui 

Daniel și să-i urmeze exemplul.” - (7T, p. 151).  
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2. Ce a văzut împăratul în visul său deosebit? Din ce a fost făcut 

chipul? Daniel 2:31-33. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Visul despre chipul cel mare, ce dezvăluia înaintea lui 

Nebucadnețar evenimentele care ajungeau până la încheierea 

timpului, îi fusese dat ca să înțeleagă partea pe care o avea de adus la 

îndeplinire în istoria lumii și legătura pe care împărăția lui trebuia să 

o mențină cu Împărăția cerurilor.” – Profeți și Regi, p. 503. 

„Nebucadnețar, un închinător al zeilor religiei caldeene, a fost un 

idolatru. Un chip era un obiect care ar fi impus imediat atenția și 

respectul său. Mai mult, împărățiile pământești, care, după cum vom 

vedea în cele ce urmează, erau reprezentate de către acest chip, erau 

obiecte ale considerației și de valoare în ochii săi. 

„Însă, cât de admirabil a fost adaptată această reprezentare pentru 

a comunica minții lui Nebucadnețar un adevăr măreț și necesar. În 

afară de faptul că descria desfășurarea evenimentelor în decursul 

timpului, spre beneficiul poporului Său, Dumnezeu dorea să îi arate 

lui Nebucadnețar deșertăciunea și inutilitatea fastului și gloriei 

pământești. Și cum putea fi făcut acest lucru într-un mod mai 

impresionant decât printr-un chip al cărei cap era de aur?” –Uriah 

Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 38 
 

3. Chiar dacă imaginea din vis era foarte impresionantă, ce 

trebuia să se întâmple cu ea și cu regatele pe care le reprezenta? 

Daniel 2:34,35. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Sub acest cap era un corp compus din metale inferioare, 

coborând în valoare până când ajunseră la forma lor cea mai 

inferioară în picioare și degetele de la picioare de fier amestecate cu 

lut cleios. Totul prăbușindu-se apoi în bucăți și făcut asemenea plevei 

goale. În cele din urmă, risipit de o suflare într-acolo unde nu poate 

fi găsit niciun loc pentru el, apoi ceva durabil și de valoare divină îi 

ocupă locul. Astfel a dorit Dumnezeu să arate fiilor oamenilor că 

împărățiile pământești urmau să treacă și măreția pământească și 

slava lor aveau să se spargă și să dispară ca un balon de săpun. 

Împărăția lui Dumnezeu avea să fie instaurată, pentru a nu mai avea 
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sfârșit, pe locul atât de mult timp uzurpat de acestea; și toți cei care 

au avut un interes pentru aceasta se vor odihni sub umbra aripilor ei 

pline de pace pentru veac și în veci de veci.” –Uriah Smith, Profețiile 

lui Daniel și Apocalipsa, pp. 38,39. 
 

Capul de aur 

4. Ce reprezintă capul de aur? Daniel 2:36-38. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dumnezeu a înălțat Babilonul, pentru ca acesta să poată împlini 

scopul Său. Prosperitatea a însoțit națiunea până când aceasta a atins 

un nivel de bogăție și putere care nu a mai fost niciodată egalat de 

atunci — foarte nimerit reprezentat de Scripturi prin simbolul 

inspirat, “capul de aur.”” Daniel 2:38.” - Educația, p. 175. 

„Dumnezeu mi-a prezentat cazul lui Nebucadnețar. Domnul a lucrat 

cu putere pentru a determina pe cel mai puternic împărat de pe 

pământ să-L recunoască ca împărat peste toți împărații. El a influențat 

mintea mândrului împărat până când Nebucadnețar L-a recunoscut 

ca fiind „Dumnezeul cel mai înalt,” „a cărui stăpânire este o stăpânire 

veșnică, iar împărăția lui este din generație în generație.” – Letter 

132, 1901) Evanghelizare, p. 88. 
 

5. Când a început acest imperiu puternic? Cine l-a ridicat la 

înălțimea puterii sale? Geneza 10:8-12; Daniel 4:26,27. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dumnezeu a înălțat Babilonul, pentru ca acesta să poată împlini 

scopul Său. Prosperitatea a însoțit națiunea până când aceasta a atins 

un nivel de bogăție și putere care nu a mai fost niciodată egalat de 

atunci — foarte nimerit reprezentat de Scripturi prin simbolul 

inspirat, “capul de aur.”” Daniel 2:38.” –Educația, p. 175.  

“Imperiul babilonian a crescut în putere sub generalul care a 

devenit rege, Nabopolasar. Când a murit în anul 604 î.Hr., fiul său 

Nebucadnețar a devenit rege…. 

„Caracterul Imperiului babilonian este indicat de capul de aur. Era 

împărăția de aur a unei epoci de aur. Babilonul, metropola sa, s-a 

ridicat la o înălțime niciodată atinsă de vreuna dintre succesoarele ei. 

Situată în grădina răsăritului; așezată într-un pătrat perfect cu 
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perimetrul de 96 km, adică 24 km pe fiecare latură; înconjurată de un 

zid de 60-90 m înălțime și 25 m grosime, înconjurat cu un șanț de 

apărare, sau canal, având capacitatea egală cu volumul zidului: 

împărțită în șase sute șaptezeci și șase de pătrate, prin cele cincizeci 

de străzi ale sale, fiecare de 45 m lățime, care se intersectau formând 

unghiuri drepte; douăzeci și cinci de străzi mergeau în fiecare 

direcție, fiecare fiind drepte și netezi; cei 576 km2 teren intravilan, 

parcelate după cum tocmai s-a explicat, erau dispuse în grădini și 

terenuri luxoase pentru plăceri, presărate cu locuințe mărețe, - acest 

oraș, cu cei 96 km de șanț de apărare, cei 96 km de zid exterior, cei 

48 km de dig prin centrul său, cele o sută cincizeci de porți de aramă 

masivă, grădinile sale suspendate, înălțându-se terasă peste terasă 

până ajungeau la înălțimea zidurilor exterioare, cu templul lui Bel de 

5 km în circumferință, cele două palate regale, unul de 6 km, iar 

celălalt de 13 km în circumferință, cu un tunel pe sub fluviul Eufrat 

unind aceste două palate, cu aranjarea sa perfectă din punct de vedere 

al înlesnirilor, al împodobirii și al apărării și cu resursele sale 

nelimitate - acest oraș, care conținea în sine multe lucruri care erau 

prin ele însele minuni ale lumii, era în sine însuși o altă minune, mai 

măreață.” – Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, pp. 

41,43. 

 

Slava, declinul și prăbușirea Babilonului 

6. Ce expresii a folosit profetul Isaia pentru a descrie slava 

Babilonului? Isaia 13:19, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Și acolo, cu întregul pământ prosternat la picioarele sale, o 

regină fără egal în grandoare, obținându-și prin pana inspirată acest 

titlu strălucitor: „Slava împărățiilor, frumusețea excelenței 

Caldeenilor,” stătea acest oraș, capitala potrivită a acelei împărății 

care constituia capul de aur al acestei mari imagini istorice. 

„Astfel era Babilonul, cu Nebucadnețar în floarea vieții, 

îndrăzneț, viguros și realizat, așezat pe tronul său, când Daniel intră 

printre zidurile sale de necucerit pentru a servi ca prizonier în palatele 

sale mărețe timp de șaptezeci de ani. Aici copiii Domnului, oprimați 

mai mult decât înveseliți de gloria și prosperitatea țării captivității lor, 

își atârnau harfele în sălciile scânteietorului Eufrat și plângeau când 
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își aminteau de Sion.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și 

Apocalipsa, p. 43. 
 

7. Cu ce cuvinte a conturat el viitorul acestui oraș glorios? Cât 

timp a durat Imperiul Babilonian? Isaia 13:19-22.  
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În primul an al lui Neriglissar, la doar doi ani după moartea lui 

Nebucadnețar, a izbucnit acel război fatal între babilonieni și mezi, 

care urma să aibă ca rezultat supunerea completă a împărăției 

babiloniene... Conform tuturor calculelor omenești, ei aveau motive 

bine întemeiate pentru sentimentele lor de siguranță. Niciodată, 

cântărind după balanța vreunei probabilități pământești, nu putea fi 

luat acel oraș cu mijloacele de război cunoscute atunci. Așa că ei au 

răsuflat la fel de nestingheriți și au dormit la fel de adânc, ca și când 

în afara zidurilor asediate niciun vrăjmaș nu ar fi așteptat și vegheat 

pentru distrugerea lor. Însă Dumnezeu decretase că orașul mândru și 

nelegiuit va coborî de pe tronul său de glorie; și când El vorbește, ce 

mână de carne poate înfrânge cuvântul Său? 

„Însă în orgia beată a acelei nopți fatale, aceste porți erau toate 

lăsate deschise și intrarea soldaților persani nu a fost sesizată. Astfel, 

primul imperiu, simbolizat prin capul de aur al marelui chip, a ajuns 

la un sfârșit jalnic.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, 

pp. 44,45,47,48. 

„Prin intrarea neașteptată a armatei cuceritorului persan în inima 

capitalei babiloniene prin albia râului ale cărui ape fuseseră abătute 

și prin porțile interioare care dintr-o neglijență fuseseră lăsate 

deschise și nepăzite, iudeii aveau o dovadă suficientă cu privire la 

împlinirea literală a profeției lui Isaia cu privire la înfrângerea 

neașteptată a apăsătorilor lor.” – Profeți și Regi, p. 552.  

După ce a dominat lumea doar pentru o scurtă perioadă de timp, 

din 606 până în 538 î.Hr., Imperiul babilonian a ajuns la capăt. 
 

Pentru studiu personal 

• Isaia capitolele 13,14,47. 

• Ieremia capitolele 50,51. 

• Daniel 5:1-31 

• Profeți și Regi, pp. 514, 535.  
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8. 

Sabatul din 20 februarie 2021 

VISUL PROFETIC (CONTINUARE) 
 

„pentru a deschide înaintea lui cele două porți părăsite; și porțile nu 

vor fi închise.” Isaia 45:1. BTF 

 

Pieptul și brațele de argint 

1. Ce se afla sub capul de aur? Ce regat a fost reprezentat de 

această parte a imaginii? Daniel 2:32, partea din mijloc, 39, 

prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Regatul următor, Medo-Persia, a corespuns cu pieptul și brațele 

de argint ale marelui chip. Trebuia să fie inferior regatului 

precedent.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 51. 

 

2. Ce alți profeți au prezis distrugerea Babilonului și ridicarea 

unei noi puteri mondiale? Isaia 13:17,18; Ieremia 51:11. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În loc să fie un protector al oamenilor, Babilonul a devenit un 

opresor orgolios și crud. Cuvintele Inspirației, care zugrăvesc 

cruzimea și lăcomia domnitorilor din Israel, descoperă secretul 

căderii Babilonului și a multor altor împărății, de la începutul 

lumii…”. –Educația, p. 176. 

 

Libertatea de a se întoarce acordată exilaților 

3. Cum l-a numit Domnul pe cuceritorul imperiului mondial 

babilonian? Isaia 44:28; 45:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cu peste un veac înainte de nașterea lui Cir, inspirația îl 

menționase pe nume și făcuse ca să se scrie un raport cu privire la 

lucrarea pe care avea să o facă luând cetatea Babilonului prin 

surprindere și la pregătirea căii pentru eliberarea fiilor robiei. Prin 

Isaia fusese rostit cuvântul: “Așa vorbește Domnul către unsul Său, 
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către Cir, pe care-l ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui 

... să-i deschidă porțiile, ca să nu se mai închidă: ‘Eu voi merge 

înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de 

aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da vistierii ascunse, bogății 

îngropate, ca să știi că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, 

Dumnezeul lui Israel’.” Isaia 45:1-3.” – Profeți și Regi, p. 551. 

 

4. Când a dat Cir permisiune evreilor să se întoarcă în țara lor? 

Au profitat toți captivii de această ocazie? Ieremia 25:12; Ezra 

1:1-4; 2:1,64. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Când împăratul a văzut cuvintele care profetizaseră cu peste o 

sută de ani înainte nașterea lui, modul în care Babilonul avea să fie 

luat; când a citit solia adresată lui de Conducătorul Universului, ... 

inima i-a fost mișcată profund și s-a hotărât să împlinească misiunea 

încredințată de cer.  Isaia 45:5,6,4,13. Va lăsa pe robii iudei și va ajuta 

să reclădească templul lui Iehova.” – Profeți și Regi, pp. 557, 558. 

Această poruncă a fost dată în anul 736 î.Hr. 

„Aceștia însă, în comparație cu sutele de mii răspândite în 

provinciile Medo-Persiei, erau doar o rămășiță neînsemnată. Marea 

majoritate a izraeliților aleseseră să rămână mai degrabă în țara robiei 

decât să suporte greutățile călătoriei de reîntoarcere și restaurarea 

cetăților și caselor lor pustiite.” – Profeți și Regi, p. 598. 

 

Discernământul a ceea ce este de ajutor și a ceea ce nu este 

5. Cine și-a oferit ajutorul poporului slab al lui Dumnezeu în 

reconstruirea orașului și a templului? A fost acceptată această 

ofertă aparent binevoitoare? Ezra 4:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Numai o rămășiță alesese să se întoarcă din Babilon, și acum, 

când își asumau o lucrare în aparență peste puterile lor, cei mai 

apropiați vecini au venit cu o ofertă de ajutor.  Samaritenii aminteau 

de închinarea lor la adevăratul Dumnezeu și-și exprimau dorința să 

se împărtășească de privilegiile și binecuvântările legate de slujba 

templului.” – Profeți și Regi, p. 568. 
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6. De ce nu au acceptat conducătorii poporului această ofertă? 

Cum s-a descoperit adevăratul caracter al ajutorului oferit?  

Deuteronomul 14:2; Ezra 4:4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dacă însă fruntașii iudei ar fi acceptat această ofertă de ajutor, 

ei ar fi deschis o ușă pentru intrarea idolatriei. Ei au sesizat 

nesinceritatea samaritenilor. Și-au dat seama că ajutorul câștigat 

printr-o alianță cu acești oameni avea să fie ca un nimic în comparație 

cu binecuvântarea pe care așteptau s-o primească urmând poruncile 

clare ale lui Iehova.... 

„... aceia care se reconsacraseră de curând Domnului la altarul 

reclădit în fața ruinelor templului Său și-au dat seama că linia de 

demarcație între poporul Său și lume trebuia să fie totdeauna păstrată 

distinctă. Ei au refuzat să intre în alianță cu aceia care, deși cunoșteau 

cerințele Legii lui Dumnezeu, nu se supuneau pretențiilor ei…. 

Niciodată nu trebuie să ne îngăduim să compromitem principiul prin 

intrarea în alianță cu aceia care nu se tem de El…. 

„Prin rapoarte neadevărate, au trezit neîncredere în mințile ușor 

influențabile către îndoială.” –Profeți și Regi, p. 568, 570, 571. 

 

7. Ce avertisment inspirat este potrivit pentru noi astăzi cu 

privire la linia de despărțire? 1 Corinteni 10:11; 2 Corinteni 6:14. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Nu sunt cei mai de temut vrăjmași ai cauzei lui Dumnezeu aceia 

care sunt cunoscuți și fățiș declarați. Cei care, asemenea vrăjmașilor 

lui Iuda și Beniamin, vin cu cuvinte plăcute și cu vorbe lingușitoare, 

urmărind în aparență un legământ de prietenie cu copiii lui 

Dumnezeu, aceia au o putere mai mare de amăgire. Oricine să fie cu 

băgare de seamă față de aceasta, pentru ca nu cumva o cursă ascunsă 

cu grijă și măiestrie să-l găsească nepregătit. – Patriarhi și Profeți, 

pp. 570, 571. 

„Porunca Domnului „Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei 

necredincioși” (2 Corinteni 6:14) nu se referă numai la căsătoria 

creștinilor cu oameni lipsiți de evlavie, ci la toate asocierile în care 
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părțile sunt într-o legătură strânsă și în care este nevoie de armonie 

în spirit și acțiune. Exodul 34:12-14.” –Solii alese, vol. 2, p. 121. 

 

Pentru studiu personal 

• 2 Corinteni 6:14-18. 

• The Signs of the Times, June 2, 1881, menționat în Seventh-

day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1001. 

 

*  *  *  *  * 
 

 

Vă rugăm să citiți raportul misionar din  

Venezuela de la pagina 41. 

9. 

Sabatul din 27 februarie 2021 

POPORUL EVREU DIN IMPERIUL MEDO-PERSAN 
 

„Și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă după prorocirile prorocului 

Hagai și ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit și au isprăvit, după 

porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cirus, lui 

Darius și lui Artaxerxe, împăratul perșilor.” Ezra 6:14. 

 

Opoziția 

1. Ce au început oamenii care s-au întors să facă cu mare râvnă? 

Ce s-a întâmplat cu lucrările de construcție a templului din cauza 

dificultăților cauzate de dușmanii lor? Ezra 3:8,10,11; Hagai 

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

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

„ Împotrivirea vrăjmașilor lor era puternică și hotărâtă, și treptat, 

clăditorii și-au pierdut curajul. Unii nu puteau uita scena de la 

punerea pietrei unghiulare, când mulți își exprimaseră lipsa de 

încredere în lucrarea întreprinsă. Și pe măsură ce samaritenii 

deveneau mai îndrăzneți, mulți dintre iudei se întrebau dacă, după 

toate acestea era vremea pentru reclădire. Aceste simțăminte s-au 

împrăștiat repede. Mulți dintre lucrători, descurajați și deprimați, s-au 

întors la casele lor ca să-și reia preocupările obișnuite ale vieții.” – 

Profeți și Regi, p. 572. 
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Încurajare din partea Domnului 

2. Pe cine a ridicat Domnul în această criză? Ce solie a trimis 

Domnul prin ei? Ezra 5:1; Hagai 1:3-11. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dar chiar și acest ceas întunecat nu era fără nădejde pentru aceia 

a căror încredere era în Dumnezeu. Proorocii Hagai și Zaharia au fost 

ridicați să facă față crizei. Prin mărturii mișcătoare, acești soli 

rânduiți au descoperit poporului cauza necazurilor lui. Lipsa 

prosperității vremelnice era urmarea neglijării de-a așeza interesele 

lui Dumnezeu pe primul plan, au declarat profeții. Dacă izraeliții ar 

fi onorat pe Dumnezeu, dacă l-ar fi dovedit respectul și cinstea 

cuvenită, făcând din construirea casei Sale prima lor preocupare, ei 

ar fi chemat prin aceasta prezența și binecuvântarea Sa. 

„Timp de peste un an templul a fost neglijat și aproape uitat. 

Poporul locuia în casele lui și lupta să realizeze prosperitate 

vremelnică, dar situația lui era de plâns. Cu toate că au lucrat cu toată 

puterea, n-au prosperat. ... “Dorința de a scăpa de sărăcie v-a condus 

să neglijați templul, iar această neglijență a adus asupra voastră lucrul 

de care vă temeați.  “Vă așteptați la mult, și iată că ați avut puțin...” 

– Profeți și Regi, pp. 573, 574. 

 

Sprijin din partea guvernului 

3. A avut această solie rezultate? Când s-a împlinit profeția lui 

Hagai? Hagai 1:12-14; 2:6-9. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Timp de veacuri, iudeii încercaseră zadarnic să arate cum s-a 

împlinit făgăduința lui Dumnezeu, dată prin Hagai; dar mândria și 

necredința le-au orbit mintea față de înțelesul adevărat al cuvintelor 

profetului. Templul al doilea nu era onorat cu norul slavei lui Iehova, 

ci cu prezența vie a Aceluia în care locuiește trupește toată plinătatea 

Dumnezeirii — care este Dumnezeu Însuși manifestat în trup. 

“Dorința tuturor popoarelor” venise fără îndoială în templul Său 

atunci când Omul din Nazaret învăța și vindeca în curțile sfinte. Prin 

prezența lui Hristos, și numai prin aceasta, cel de al doilea templu îl 

întrecea în slavă pe primul.” –Tragedia veacurilor, p. 24. 
 



[38] Lecțiunile Școlii de Sabat 

4. Prin cine și când a fost dat al doilea decret pentru a continua 

reconstrucția templului? Ezra 6:1-12. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Împăratul a poruncit mai departe să fie aplicate pedepse aspre 

acelora care ar schimba în vreun fel porunca... În felul acesta, 

Domnul a pregătit calea pentru terminarea templului. 

„Cu luni de zile mai înainte ca acest decret să fie dat, izraeliții 

continuaseră să lucreze prin credință, proorocii lui Dumnezeu 

ajutându-i prin solii date la timp prin care planul divin pentru Israel 

a fost ținut în atenția lucrătorilor. La două luni după ce ultima solie a 

lui Hagai care ne este raportată a fost dată, Zaharia a avut o serie de 

vedenii cu privire la lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Aceste solii 

date sub formă de parabole și simboluri au venit în timpul unei mari 

nesiguranțe și îngrijorări și au fost de o însemnătate deosebită pentru 

bărbații care mergeau înainte în Numele Dumnezeului lui Israel. 

Conducătorilor li se părea că îngăduința dată iudeilor să reclădească 

era pe cale să fie retrasă; viitorul părea foarte întunecat. Dumnezeu a 

văzut că poporul Său avea nevoie să fie susținut și încurajat printr-o 

descoperire a dragostei și îndurării Sale fără margini.” – Profeți și 

Regi, pp. 579, 580. 

În jurul anului 519 î.Hr., Darius a dat decretul ca evreii să continue 

construirea templului.  Vezi și Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și 

Apocalipsa, p. 208. 
 

Altă încercare și rezultatul ei  

5. Ce provocare a trimis Domnul prin profet poporului Său care 

a rămas încă în Babilon? Ce s-a întâmplat cu cei care erau încă 

acolo din comoditate în ciuda chemării divine și a repetării 

decretului regal? Zaharia 2:7; Estera 3:8-11. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Între timp, condițiile din Împărăția medo-persană se schimbau 

cu repeziciune. Dariu Histaspe, sub a cărui domnie iudeilor le fusese 

arătată o favoare deosebită, a fost urmat de Xerxe cel Mare. În timpul 

domniei acestuia, aceia dintre iudei care nu luaseră seama la 

chemarea de a fugi , au fost chemați să facă față unei crize grozave. 

După ce refuzaseră să se folosească de avantajul unei căi de scăpare, 
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pe care Dumnezeu le-o pregătise, de data aceasta au fost aduși față în 

față cu moartea…. 

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

timpul domniei lui Xerxe Ahașveroș din cartea Esterei și El nu numai 

că a lucrat o schimbare de sentimente în inimile bărbaților cu 

autoritate, dar l-a și inspirat pe Zaharia să stăruie pe lângă exilați să 

se întoarcă.” –Profeti și Regi, p. 600, 598, 599. 

 

6. Cine a emis al treilea și ultimul decret? Când? Ce document 

scris i-a dat acest conducător preotului Ezra? Ezra 6:14; 7:7,8, 

11-26. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

"La aproximativ șaptezeci de ani după reîntoarcerea primei grupe 

de robi sub conducerea lui Zorobabel și Iosua, Artaxerxe Longimanul 

s-a urcat pe tronul Medo-Persiei. Numele acestui împărat este strâns 

legat de istoria sfântă printr-o serie de providențe remarcabile. În 

timpul domniei lui, au trăit și au lucrat Ezra și Neemia. El este acela 

care, în anul 457 î.Hr., a dat al treilea și ultimul decret pentru 

restaurarea Ierusalimului. Domnia lui a fost martoră la reîntoarcerea 

unei grupări de iudei sub conducerea lui Ezra, la terminarea zidurilor 

Ierusalimului de către Neemia și tovarășii lui, la reorganizarea 

slujbelor templului și la marile reforme religioase, instituite de Ezra 

și Neemia. În timpul acestei domnii lungi, el a dat pe față deseori 

înțelegere față de poporul lui Dumnezeu; și în prietenii lui iudei, 

preaiubiți și demni de încredere, Ezra și Neemia, a recunoscut bărbați 

rânduiți de Dumnezeu, ridicați pentru o lucrare deosebită.”  – Profeți 

și Regi, p. 607. 

 

Decăderea celui de-al doilea imperiu 

7. Ce a dus la căderea Imperiului Medo-Persan? Estera 1:1-9. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dacă împăratul și-ar fi păstrat demnitatea împărătească, 

practicând deprinderi de cumpătare, el n-ar fi dat o astfel de poruncă. 

Dar mintea lui era afectată de vinul pe care îl băuse fără opreliște, și 

nu era pregătit să procedeze înțelepțește…. Ocazii de dedare la 
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împlinirea poftelor de felul celor descrise în cel dintâi capitol din 

Estera, nu proslăvesc pe Dumnezeu…. 

„Prin experiența care a adus pe Estera la tronul Medo-Persiei, 

Dumnezeu lucra pentru aducerea la îndeplinire a intențiilor Sale față 

de poporul Său. Cea ce s-a făcut sub influența a mult vin a lucrat spre 

binele lui Israel.” –(MS 39, 1910) Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, vol. 3, p. 1139. Acest imperiu mondial a fost la putere 

din 538 până în 331 î.Hr. 

 

Pentru studiu personal 

• Zaharia, Capitolul  4. 

• Hagai capitolele 1,2. 

• Profeți și Regi, p. 593-617. 

 

 

Vă rugăm să citiți Raportul Misionar din  

Venezuela de la pagina următoare. 

 

  



pentru Semestrul I, 2021 [41] 

RAPORTUL MISIONAR DIN VENEZUELA 
A fi citit în Sabatul din 27 februarie 2021 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  

Sabatul din 6 martie 2021 
 

Dragi frați, popor al lui Dumnezeu și pelerini prin toată lumea, 

cărora vă doresc cele mai bogate binecuvântări, astăzi strigăm 

împreună cu voi: Maranata! (Hristos Vine), sperând că în curând vom 

fi împreună și granițele nu vor mai fi bariere. 

Venezuela, oficial Republica Bolivariană a Venezuelei, situată în 

partea de nord a Americii de Sud, constând dintr-o parte continentală 

și un număr mare de insule mici și insulițe în Marea Caraibelor, are 

capitala în orașul Caracas. Teritoriul continental se limitează la Nord 

cu Marea Caraibelor și Oceanul Atlantic, la Vest cu Columbia, la Sud 

cu Brazilia și la Est cu Guyana. Populația Venezuelei este 32 778 

230. 

Conform unui studiu din 2017 (GIS XXI), 88% din populație este 

creștină, în principal catolică: de 71%, iar restul de 17% protestantă. 

Venezuelenii fără religie sunt 4% (2% atei și 2%, agnostici sau 

indiferenți), aproape 8% din populație au o altă religie (1% dintre ei 

practică spiritismul). 

Lucrarea din Venezuela a început la 22 mai 1947 când sora Rita 

Camacho de Reina a ajuns în orașul San Cristóbal, în statul Táchira, 

la casa unei surori de credință evanghelică, care nu a reușit să o 

găzduiască pentru că soțul ei, pastor al bisericii, nu îi vedea favorabil 

pe adventiști. Chiar și așa, ea a păstrat cărțile pe care le-a adus pentru 

colportaj. În plus, ea a informat-o despre o sora adventistă pe nume 

Irene Chacón. 

Sora Rita nu a ezitat să meargă la casa Irenei, fiind foarte bine 

primită acolo. Rita va povesti mai târziu: „Casa aceasta a fost o oază 

pentru mine.” Era de doar câteva minute acolo, când fiul unei surori, 

unde stătuse înainte, a chemat-o să îi spună că tatăl său a descoperit 

cărțile și era atât de supărat încât a amenințat că le va arunca în stradă 

dacă nu le lua de acolo imediat. A fost un moment de încordare. Dar 

curând Domnul a deschis o ușă, pentru că sora Irene, de față în 

această situație, s-a oferit să o însoțească pentru a lua cărțile și a le 

aduce acasă. Ele s-au rugat și au mers după cărți. La înserare au avut 

primul serviciu divin de familie în acea casă. 
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În zilele care au urmat, sora Rita s-a întâlnit cu alți frați adventiști. 

Sâmbătă s-a dus la biserică. Ei au acordat Ritei al doilea serviciu, care 

a vorbit despre grija necesară în ceea ce privește hrana ca popor care 

așteaptă venirea în curând a Domnului nostru Isus Hristos. Rita 

continuă: “Tuturor le-au plăcut cuvintele mele, pentru că au 

recunoscut că erau neglijenți în acest punct, iar unii chiar mi-au spus: 

Soră, avem nevoie de redeșteptare. Această primă întâlnire a fost 

foarte încurajatoare pentru mine. ” 

La scurt timp mai târziu, pe 11 septembrie 1947, pastorul José del 

Carmen León, președintele Uniunii Columbiene, a sosit în Venezuela 

și s-a bucurat să găsească un grup de 14 de oameni care erau foarte 

entuziasmați și dornici să fie botezați. Sub conducerea sa, a doua zi, 

a fost organizată Asociația Venezueleană. Ulterior, mulți frați și 

surori s-au alăturat pentru a răspândi această solie. 

Binecuvântarea și sprijinul divin au însoțit acești vestitori ai 

Evangheliei, iar angajamentul lor a fost răsplătit de câștigarea 

sufletelor, mai mult de o mie de membri au fost adăugați la această 

Uniune. Cu toate acestea, criza prin care trece țara a dus la sărăcie, 

foamete și, prin urmare, la un exod de milioane de venezueleni. Sute 

de membri și simpatizanți au emigrat, iar numărul de membri a scăzut 

considerabil, în ciuda acestui fapt, lucrarea nu se oprește. Potrivit 

celui mai recent raport, Uniunea venezueleană are 781 de membri, 

320 simpatizanți și 459 de copii. 

Lucrarea Domnului în Venezuela nu este străină de ravagiile 

acestei crize. Din păcate, multe din infrastructurile noastre s-au 

deteriorat de-a lungul anilor într-o asemenea măsură încât nu mai 

sunt locuibile. Unul dintre cele mai grave cazuri este biserica de 

misiune din Maracaibo, un oraș din nord-vestul Venezuelei, unde 

placa de infrastructură a cedat pe unele părți ale casei și partea din 

față nu este sigură, iar o parte a gardului s-a prăbușit. Datorită stării 

sărace a misiunii, nu a fost posibil să trimitem misionari în acest oraș, 

care este unul dintre cel mai populat din Venezuela, cu un număr 

semnificativ de locuitori, mai mult de două milioane. În acest număr 

pot fi mulți credincioși care nu au cunoscut întreita solie și vor 

accepta cu siguranță invitația divină. Este important de menționat că 

majoritatea membrilor Venezuelei cu dizabilități auditive, care 

necesită atenție misionară și pregătire, sunt acolo. 
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În mod similar, există Biserica și Misiunea Catia la Mar, care este 

o parohie a statului la Guaira, situată la treizeci de kilometri de 

Caracas; structura bisericii și misiunea au fost grav afectate de-a 

lungul timpului și este necesară o reconstrucție pentru a putea trimite 

personal misionar să lucreze pentru sufletele din acel loc, deoarece 

nu este locuibilă; populația sa este de aproximativ o sută de mii, un 

număr semnificativ pentru evanghelizare. 

Pe de altă parte, în orașul Guasdualito al statului Apure, există o 

altă misiune în aceleași condiții ca cele anterioare, în plus față de 

aceasta, în sezonul ploios casa de misiune este inundată, astfel încât 

trebuie să fie efectuate lucrări de drenaj, consolidarea pereților, 

deoarece există o diferență de nivel, trebuie ridicat acoperișul, 

ferestrele, ușile și să se consolideze securitatea proprietății. Populația 

acelui loc are aproximativ o sută treizeci de mii de oameni. 

Criza prin care trece țara ne-a îngreunat să menținem aceste 

misiuni și să procurăm alte proprietăți, motiv pentru care ne-am trezit 

în trista nevoie de a limita mutarea personalului în aceste locuri. Cu 

toate acestea, când se pare că lumina este pe cale să se stingă, suflete 

interesate apar acolo. Din acest motiv, vă rugăm să ne ajutați să 

ridicăm drapelul Societății Misionare Internaționale, care este căzut 

la pământ în anumite zone ale țării noastre. Sprijiniți-ne în numele 

Domnului, astfel încât lumina să continue să strălucească în aceste 

locuri. Dorim și ne rugăm ca voia Celui Veșnic să-și înmulțească 

contribuția în avansarea lucrării în Venezuela de șaptezeci de ori 

șapte. 

 

– Frații în Hristos din Uniunea Venezueleană 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru Venezuela 

Darurile voastre să fie o expresie a iubirii și a recunoștinței! 

 

10. 

Sabatul din 6 martie 2021 

URMĂTOARELE IMPERII 
 

”…apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni 

peste tot pământul.  Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul...” 

Daniel 2:39,40. 
 

Al treilea imperiu 

1. Ce imperiu a urmat Medo-Persiei? Cum s-a împlinit profeția? 

Daniel 2:32, ultima parte, 39 a doua parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Atât de puține și de sumare sunt cuvintele inspirate care au 

implicat în împlinirea lor o schimbare de conducători ai lumii. În 

caleidoscopul politic mereu în schimbare, Grecia intră acum în 

câmpul vizual pentru a fi, un timp, obiectul care absoarbe toată 

atenția, ca al treilea dintre așa numitele mari imperii universale ale 

Pământului. 

„După bătălia fatală care a decis destinul imperiului, Dariu a 

încercat încă să strângă rămășițele risipite ale armatei sale și să stea 

pe poziție pentru împărăția sa și drepturile ei. Însă nu a putut să 

strângă, din toată acea oaste a armatei sale recent atât de numeroasă 

și bine-definită, o putere cu care să considere prudent a se hazarda 

într-o altă întrevedere cu grecii victorioși. Alexandru l-a urmărit pe 

aripile vântului. În repetate rânduri Dariu abia a scăpat de la a fi prins 

de vrăjmașul său care îl urmărea cu repeziciune.” –Uriah Smith, 

Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 52. 

 

2. Ce ni se raportează despre procesiunea triumfală a lui 

Alexandru cel Mare? Care a fost cauza morții sale premature? 

Care au fost consecințele ei pentru regat? Proverbe 31:4,5; 16:32. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „Alexandru cel Mare, moștenind regatul greco-macedonean al 

tatălui său, recent extins, a hotărât să extindă dominația macedoneană 

și cultura greacă spre est și a cucerit Imperiul Persan. Profeția 

prezintă regatul Greciei ca următorul după Persia, deoarece Grecia 

nu a fost niciodată unită într-un regat până la formarea Imperiului 

macedonean, care a înlocuit Persia ca putere mondială la conducerea 

acelui timp (pentru profeții paralele vezi 7:6; 8:5-8,21,22; 11:2-4).  

„Ultimul împărat care domnește în Imperiului Persan a fost Darius 

al III-lea (Codomannus), care a fost învins de Alexandru în luptele 

lui Granicus (334 î.Hr.), Issus (333 î.Hr.) și Arbela sau Gaugamela 

(331 î.Hr.).” Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 774.  

„Lui Alexandru i s-a părut mult mai ușor să subjuge regatele decât 

să-și stăpânească propriul spirit. După cucerirea neamurilor, acest 

așa-numit om mare a căzut prin indulgența poftei – o victimă a 

necumpătării.”  – Temperanța creștină și igiena biblică, p. 29. 

„Cu o aroganță demnă de dispreț, el a pretins pentru sine onoruri 

divine. Din proprie inițiativă și fără a fi fost provocat, el a predat 

orașele cucerite în mila absolută a soldățimii sale setoase de sânge și 

desfrânate. El însuși și-a ucis adesea propriii prieteni și favoriți în 

cursul acceselor sale de nebunie în timpul beției. El a încurajat astfel 

beția excesivă între urmașii săi, așa încât, cu o ocazie, douăzeci dintre 

ei au murit ca urmare a petrecerii lor. În cele din urmă, după ce a 

participat la o petrecere cu beție, el a fost invitat la o alta, la care, 

după ce a băut în cinstea fiecăruia dintre cei douăzeci de oaspeți 

prezenți, el a băut de două ori, oricât de incredibil ar părea aceasta, 

cupa Herculeană, care conținea aproximativ șase litri. Imediat după 

aceea a căzut cuprins de o febră violentă, de care a murit unsprezece 

zile mai târziu, în iunie, 323 î.Hr., aflându-se în pragul maturității, în 

cel de-al treizeci și doilea an al vieții sale.” –Uriah Smith, Profețiile 

lui Daniel și Apocalipsa, pp. 53,54. 

 

Al patrulea imperiu 

3. Ce ni se spune despre cel de-al patrulea imperiu? Cât de 

departe s-a extins? Daniel 2:33, prima parte, 40; Luca 2:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Armele Republicii, uneori învinse în bătălie, întotdeauna 

victorioase în război, înaintau cu pași rapizi spre Eufrat, Dunăre, Rin 
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și ocean; și imaginile de aur, sau argint, sau aramă, care pot sluji 

pentru a reprezenta națiunile regilor lor, au fost în mod succesiv 

sfărâmate de monarhia de fier a Romei.” 

„La începutul erei creștine, acest imperiu a cucerit întreaga parte 

de Sud a Europei, Franța, Anglia, marea parte a Țărilor de Jos, Elveția 

și sudul Germaniei, Ungaria, Turcia și Grecia, fără a vorbi de 

posesiunile lor din Asia și Africa... 

„Imperiul Romanilor a umplut lumea.” –Uriah Smith, Profețiile lui 

Daniel și Apocalipsa, pp. 54,55. 

 

Cel mai important eveniment din istoria lumii 

4. Ce eveniment important a avut loc sub conducerea Imperiului 

Roman? Au fost pregătiți liderii poporului ales al lui Dumnezeu 

pentru acest eveniment? Luca 2:4-7; Ioan 1:5,11. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Un înger vizită pământul pentru a vedea câți sunt pregătiți să-L 

primească pe Isus. Dar nu a găsit nici un semn de așteptare. El nu a 

auzit nici un glas de laudă și de triumf pentru că timpul venirii lui 

Mesia era la uși. Îngerul zăbovi câtva timp asupra cetății alese și a 

templului, unde prezența divină se manifestase timp de veacuri, dar 

și acolo a văzut aceeași nepăsare.” –Tragedia veacurilor, p. 314. 

 

Marea bucurie a celor care au așteptat 

5. De ce li s-au prezentat păstorilor aceste vești bune? Luca 2:8,9. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Nu era nici o dovadă că Isus era așteptat și nici o pregătire pentru 

Prințul Vieții. Plin de uimire, solul ceresc era gata să se întoarcă în 

ceruri cu vești pline de tristețe, când iată că a descoperit o grupă de 

păstori care vegheau lângă turma lor noaptea și priveau la cerul 

înstelat și cercetau profeția lui Mesia care urma să Se nască pe 

pământ, dorind după venirea Răscumpărătorului lumii. Iată aici o 

grupă pregătită să primească solia cerească.” –Tragedia veacurilor, 

p. 314. 

 

6. Care a fost solia cerească? Luca 2:10,11. 
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……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Și deodată, îngerul Domnului s-a descoperit, aducând cu mare 

bucurie veștile bune. Apoi, slava cerească inundă toată colina, în timp 

ce grupa nenumărată de îngeri s-a descoperit păstorilor, și, ca și când 

bucuria era prea mare ca să o aducă un singur sol din ceruri, o 

mulțime de glasuri izbucnesc într-un cor, pe care într-o zi îl vor cânta 

toate popoarele celor mântuiți: “Slavă lui Dumnezeu în locurile 

înalte, și pe pământ pace și bună învoire între oameni.” Luca 2:14. –

Tragedia veacurilor, p. 314. 

 

7. Cine altcineva studia împlinirea profeției? Luca 2:25-38; 

Matei 2:1,2; Numeri 24:17. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Și în țările păgâne erau unii care-L așteptau; erau oameni 

înțelepți, bogați și nobili, filozofi ai Orientului. Cercetători ai naturii, 

magii Îl văzuseră pe Dumnezeu în lucrarea mâinilor Sale. Din 

Scripturile evreilor, ei înțeleseseră că o stea se va ridica din Iacov și 

cu o dorință sinceră așteptau venirea Sa, care urma să fie nu numai 

“mângâierea lui Israel”, ci și o “Lumină care să lumineze Neamurile” 

și “pentru mântuire până la marginile pământului.” Luca 2:25,32; 

Faptele Apostolilor 13:47. Ei erau cercetători după lumină și lumina 

de la tronul lui Dumnezeu iluminase calea pentru picioarele lor.” –

Tragedia veacurilor, p. 315. 

 

Pentru studiu personal 

• Matei 2: 1-12.  

• Luca 2:1-38. 

• Hristos Lumina Lumii, pp. 31-49. 

 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru Venezuela 
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11.  

Sabatul din 13 martie 2021 

CĂDEREA IMPERIULUI ROMAN 
 

„Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul…. Și, după cum ai văzut 

picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de 

fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită….” Daniel 2:40,41 

 

 

Prințul păcii și Imperiul Roman 

1. Ce promisiune a fost exprimată de îngeri păstorilor când s-a 

născut Isus, Prințul păcii? Ce condiție contrastantă exista la acel 

moment? Luca 2:13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul 

Său’ Providența divină îndrumase mișcările națiunilor, precum și 

torentul pasiunilor și influenței omenești, până când lumea era gata 

pentru venirea Mântuitorului. Națiunile erau unite sub o singură 

cârmuire. O singură limbă se vorbea aproape peste tot, fiind 

pretutindeni recunoscută ca limbă literară.  Iudeii, împrăștiați în toate 

țările, se adunau la Ierusalim pentru sărbătorile anuale. Când se 

întorceau în locurile pe unde trăiau, ei puteau să răspândească în toată 

lumea vestea despre venirea Mântuitorului.”–Hristos Lumina Lumii, 

p. 32. 

 

2. Ce putere mondială a confirmat și executat pedeapsa cu 

moartea pronunțată împotriva Fiului lui Dumnezeu? Matei 

27:24-31. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În sala de judecată a lui Pilat, guvernatorul roman, Domnul 

Hristos stătea legat ca arestat. În jurul Său se afla garda soldaților, iar 

sala de judecată era plină până la refuz de spectatori. Afară, la intrarea 

în sală, erau judecătorii Sinedriului, preoții, conducătorii, bătrânii și 

gloata. 

După ce L-a condamnat pe Domnul Hristos, consiliul Sinedriului 
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a venit la Pilat, pentru a obține confirmarea sentinței, ca s-o poată 

aduce la îndeplinire.” – Hristos Lumina Lumii, p. 723. 

 

Crima lui Pilat și consecințele ei 

3. Ce a făcut Cerul pentru a încerca să-l protejeze pe Pilat de vina 

teribilă pe care urma să o ia asupra sa prin condamnarea lui Isus 

pe nedrept? Cum s-a sfârșit cariera și viața lui Pilat? Matei 

27:19; Iov 20:4-7; 2 Corinteni 4:7-11. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dacă Pilat ar fi rămas de la început hotărât, refuzând să 

condamne un Om pe care L-a găsit nevinovat, el ar fi rupt atunci 

lanțul fatal care avea să-l lege în remușcare și vinovăție cât timp avea 

să mai trăiască. Dacă ar fi adus la îndeplinire convingerile lui despre 

dreptate, atunci iudeii n-ar fi îndrăznit să-i dicteze. Domnul Hristos 

ar fi fost dat morții, dar vina nu avea să cadă asupra lui Pilat. Pas cu 

pas, Pilat a pășit pe drumul violării conștiinței sale. El s-a sustras 

judecății după dreptate și adevăr și acum s-a trezit aproape fără putere 

în mâinile preoților și conducătorilor. Șovăiala și nehotărârea s-au 

dovedit a fi ruina lui.... 

„Pilat a cedat în fața cerințelor gloatei. În loc să-și piardă poziția, 

el L-a dat pe Domnul Hristos să fie crucificat. Dar, în ciuda măsurilor 

sale de precauție, lucrul de care se temea cel mai mult s-a abătut după 

aceea asupra lui. I s-au luat toate onorurile și a fost îndepărtat din 

înalta sa poziție și, ros de remușcări și cu mândria rănită, și-a sfârșit 

viața nu la mult timp după crucificarea Domnului. Astfel, toți aceia 

care fac compromis cu păcatul nu vor culege decât necaz și ruină. 

“Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la 

moarte.” Proverbele 14:12.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 732, 738. 

 

Consecințe fatale pentru poporul evreu 

4. Ce s-a întâmplat cu evreii după ce l-au respins pe Prințul păcii? 

Luca 19:41-44; Matei 22:4-7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În acest fel, poporul iudeu a sigilat — în dreptul lui — respingerea 

milei lui Dumnezeu. Rezultatul a fost arătat de către Domnul Hristos 
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în parabolă: împăratul “a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia 

și le-a ars cetatea.” Judecata rostită a venit asupra iudeilor, prin 

distrugerea Ierusalimului și împrăștierea lor printre națiunile lumii.” 

–Parabolele Domnului Hristos, pp. 308, 309. 

 

Persecuția creștinilor 

5. Începând cu vremea lui Nero, cum i-a tratat Roma pe urmașii 

lui Hristos? 1 Corinteni 4:7-11. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În timpul întemnițării lui Pavel, convertiții la creștinism se 

înmulțiseră atât de mult, încât ajunseseră să atragă atenția și să 

trezească dușmănia autorităților. Mânia împăratului a fost stârnită 

mai ales prin convertirea membrilor propriei sale case și, în curând, 

el a găsit un pretext să facă din creștini obiectul cruzimii sale 

nemiloase.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 487. 

„Aceste persecuții, începând cu Nero, cam prin vremea 

martiriului lui Pavel, au continuat secole de-a rândul cu o furie mai 

mare sau mai mică. Creștinii erau acuzați pe nedrept de crimele cele 

mai odioase și declarați a fi cauza unor mari nenorociri — foamete, 

molimă și cutremure. Deoarece deveniseră obiectul urii și al 

bănuielilor generale, informatorii au stat gata, pentru câștig, să-i 

trădeze pe cei nevinovați. Au fost condamnați ca răsculați împotriva 

imperiului, ca dușmani ai religiei și primejdioși pentru societate. Un 

mare număr dintre ei au fost aruncați fiarelor sălbatice sau arși de vii 

în amfiteatre. Unii au fost răstigniți, alții au fost îmbrăcați în piei de 

animale sălbatice și aruncați în arene pentru a fi sfâșiați de câini. 

Chinul lor era adesea distracția de căpetenie la serbările publice. 

Mulțimi impresionante se adunau pentru a se veseli, cu râsete și 

aplauze, de priveliștea agoniei și morții lor.” –Tragedia veacurilor, 

p. 40. 

 

Diviziunea Imperiului Roman 

6. Cum a fost prezentat în profeție sfârșitul Imperiului Roman? 

Când a fost divizată această monarhie de fier? Daniel 2:33,41 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „Deci, aici este prezentată o diviziune; și ce avem în simbol care 

să o indice? Nu alta decât degetele de la picioarele chipului. Dacă 

acestea nu o indică, atunci suntem complet lăsați în întuneric referitor 

la natura și amplitudinea diviziunii pe care profeția o arată a exista. 

A presupune aceasta ar însemna a arunca o impută serioasă profeției 

însăși. Menținem deci concluzia că cele zece degete ale chipului 

denotă cele zece părți în care s-a divizat Imperiul Roman. „Divizarea 

a avut loc între anii 351 d.Hr. și 476 d.Hr. Era acestei dezintegrări a 

cuprins astfel o sută douăzeci și cinci de ani, de la aproximativ 

mijlocul secolului al patrulea până la ultimul sfert al celui de-al 

cincilea. Niciun istoric dintre cei ce ne sunt cunoscuți nu așază 

începutul acestei lucrări de dezmembrare a Imperiului Roman înainte 

de 351 d.Hr. și există acord generat în stabilirea sfârșitului său în anul 

476 d.Hr.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, pp. 

57,58. 

 

7. Ce prezintă istoria diviziunii Imperiului Roman? Daniel 

2:42,43 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Puterile pământului se clatină. Noi nu trebuie și nici nu putem 

să așteptăm unire între națiunile pământului. Poziția noastră în cadrul 

chipului lui Nebucadnețar este reprezentată prin degetele de la 

picioare, care sunt în parte dintr-un material și în parte dintr-altul și 

dintr-un material fărâmicios, care nu stă închegat. Profeția ne arată 

că marea zi a lui Dumnezeu este la ușă. Se apropie cu grabă.” - (1T, 

p. 360).  

„Cele zece națiuni care au fost cele mai utile în divizarea 

Imperiului Roman și care, la un anumit timp în istoria lor, au deținut 

respectiv părți din teritoriul roman ca împărății separate și 

independente, pot fi enumerate (neținând cont de timpul întemeierii 

lor) după cum urmează: hunii, ostrogoții, vizigoții, francii, vandalii, 

suevii, burgunzii, herulii, anglo-saxonii și lombarzii.” –Uriah Smith, 

Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 58. 

 

Pentru studiu personal 

• Hristos Lumina Lumii, p. 34. 

• Profeți și Regi, p. 514. 
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„Despre al doilea conducător al Romei, Numa Pompilius (716-673 

î.Hr.) istoria ne spune că a construit un templu pentru Janus. Acest 

templu urma să fie deschis în vremuri de război și închis în vremuri 

de pace. Sub domnia lui Numa însuși, templul a fost întotdeauna 

închis. După Numa, pe parcursul întregii perioade a Republicii 

romane, acest lucru a avut loc de doar încă de două ori – prima dată 

după sfârșitul primului război punic și apoi din nou la începutul 

domniei lui Cezar Augustus, primul Cezar." –Dr Starke, Römische 

Geschichte (istoria romană), p. 9. 
 

*  *  *  *  * 

 

 

12. 

Sabatul din sâmbătă, 20 martie 2021 

ÎMPĂRĂȚIA CEA VEȘNICĂ 
 

„Cât de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile 

Lui! Împărăția Lui este o împărăție veșnică, și stăpânirea Lui 

dăinuiește din neam în neam! ” Daniel 4:3. 

 

O împărăție sfântă 

1. Ce împărăție a descris Daniel după ce a arătat natura 

temporală a regatelor pământești? Pe cine a reprezentat această 

piatră? Daniel 2:34,44,45; Isaia 28:16. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Înălțat pe culmea onoarei lumești și recunoscut chiar de către 

inspirație ca “împăratul împăraților” (Ezechiel 26, 7), Nebucadnețar 

a atribuit pentru o vreme favorii lui Iehova slava împărăției și 

strălucirea domniei lui. Aceasta fusese situația după visul lui cu 

privire la chipul cel mare. Mintea îi fusese influențată profund de 

această vedenie și de gândul că imperiul babilonian, oricât de 

universal era, avea să cadă în cele din urmă, alte împărății aveau să 

se destrame și ele, până când, la urmă toate puterile pământului 

urmau să fie dominate de o împărăție întemeiată de Dumnezeul 

cerului, împărăție care nu avea să fie distrusă niciodată.” – Profeți și 

Regi, p. 514. 
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2. Spre ce eveniment indică aceasta? Ce amăgire puternică va 

avea loc înainte de acest eveniment? Ioan 14:3; Matei 24:23-27. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Ca o încoronare a marii drame de amăgire, însuși Satana va lua 

chipul lui Hristos. Biserica a mărturisit timp îndelungat că așteaptă 

venirea Mântuitorului ca împlinire a nădejdii ei. Acum, marele 

amăgitor va face să se arate ca și când Hristos ar fi venit. În diferite 

părți ale pământului, Satana se va prezenta, între oameni, ca o ființă 

maiestuoasă, de o strălucire orbitoare, care se aseamănă cu descrierea 

Fiului lui Dumnezeu dată de Ioan în Apocalipsa  Slava care-l 

înconjoară nu este întrecută cu nimic de ceea ce ochii omenești au 

văzut vreodată. Aceasta este amăgirea cea mai puternică, aproape 

copleșitoare.” –Tragedia veacurilor, p. 624. 

 

3. Doar cine va împiedica oamenii să accepte această puternică 

înșelăciune? Ioan 5:39, prima parte; 2 Petru 3:14. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Numai  aceia care au fost cercetători sârguincioși ai Scripturilor 

și care au  primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiți de amăgirea 

puternică ce ia  lumea în stăpânire. Prin mărturia dată de Biblie, 

aceștia îl vor depista pe amăgitor în prefăcătoria lui. Timpul de 

încercare va veni peste toți. Prin cernerea ispitei se vor descoperi 

creștinii adevărați. Sunt copiii lui Dumnezeu atât de solid întemeiați 

pe Cuvântul Său, încât să nu urmeze dovada dată de simțurile lor?” –

Tragedia veacurilor, p. 625.  

„Aceia care se unesc cu lumea vor fi modelați de lume și pregătiți 

pentru semnul fiarei. Acei care nu se încred în ei înșiși, care se 

umilesc înaintea lui Dumnezeu și își curăță sufletul prin ascultarea de 

adevăr sunt modelați de cer și pregătiți pentru sigiliul lui Dumnezeu 

pe frunțile lor. Când decretul va fi promulgat și sigiliul va fi pus, 

caracterul va rămâne pentru veșnicie curat și fără pată.” - (5T, p. 216).  

 

Venirea mântuitorului pe nori 

4. Cum va avea loc a doua venire a lui Hristos? Ce cerere din 

rugăciunea Domnească se va împlini? Doar cine poate deveni 
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cetățean al acelui împărății? Apocalipsa 1:7; Matei 6:10, prima 

parte; Ioan 3:3,5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Curând se arată la răsărit un nor mic, negru, cam cât o jumătate 

de palmă.  Este norul care Îl înconjoară pe Mântuitorul și care din 

depărtare pare înconjurat de întuneric. Poporul lui Dumnezeu știe că 

acesta este semnul Fiului omului. 

"Regele regilor coboară pe nor, înconjurat în flăcări de foc. 

Cerurile se strâng ca un sul, pământul tremură înaintea Lui și toți 

munții și insulele se mută din locul lor.” –Tragedia veacurilor, p. 

640-642. 

… deplina statornicie a Împărăției slavei Sale nu va avea loc până 

la a doua venirea a Domnului Hristos în această lume. “Domnia, 

stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub 

ceruri se vor da poporului sfinților Celui Prea Înalt.” Daniel 07:27. Ei 

vor moșteni Împărăția care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 

Matei 25:34. Și Domnul va lua asupra Sa puterea cea mare și va 

domni.” - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 108. 

 

Reacția împăratului 

5. Ce impresie a făcut interpretarea visului asupra lui 

Nebucadnețar? Ce a recunoscut el? Daniel 2:46,47. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Nebucadnețar a fost convins că putea să accepte interpretarea 

aceasta ca o revelație divină, pentru că lui Daniel i se descoperise 

fiecare amănunt al visului. Adevărurile solemne transmise de 

interpretarea acestei viziuni de noapte au făcut o adâncă impresie 

asupra minții suveranului și în umilință și respect „a căzut cu fața la 

pământ și s-a închinat”… 

„Nebucadnețar a văzut lămurit deosebirea dintre înțelepciunea lui 

Dumnezeu și înțelepciunea oamenilor celor mai învățați ai împărăției 

sale.” –(The Youth’s Instructor, September 8, 1903) Seventh-day 

Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 169 

 

6. Ce recompense i-a dat împăratul lui Daniel? Daniel 2:48. 
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……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Daniel a fost un om de stat credincios la curtea Babilonului; căci 

el s-a temut de Dumnezeu, L-a iubit și s-a încrezut în El; și în timp 

de ispită și primejdie, a fost păzit prin puterea lui Dumnezeu. Noi 

citim că Dumnezeu i-a dat lui Daniel înțelepciune și l-a înzestrat cu 

pricepere.” –Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 

204,205. 

„Când lucrările lui administrative erau supuse celei mai 

amănunțite cercetări, nu se putea găsi nici o greșeală. Raportul vieții 

sale, așa incomplet cum este, cuprinde lecții vrednice de a fi studiate. 

El descoperă faptul că un bărbat de afaceri nu e în mod necesar un 

om intrigant și viclean. El poate fi un om instruit de Dumnezeu la 

fiecare pas." Daniel, în timp ce era prim-ministru al împărăției 

babiloniene, era un profet al lui Dumnezeu, primind lumina 

inspirației cerești. Viața lui e o ilustrare a ceea ce poate fi orice om 

de afaceri creștin.” - (7T, p. 248).  

 

7. La cine s-a gândit Daniel chiar și când a fost onorat? Daniel 

2:49. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Înaintea mea a fost prezentat cazul lui Daniel. Deși el a fost un 

om cu aceleași pasiuni ca și noi, pana inspirației îl prezintă ca pe un 

caracter fără cusur. Viața lui ne este dată ca un strălucit exemplu de 

ceea ce poate deveni omul, chiar în această viață, dacă vrea să-L facă 

pe Dumnezeu tăria lui și să folosească ocaziile și privilegiile care-i 

sunt la îndemână. Daniel a fost un intelectual de o largă cuprindere; 

totuși, el căuta continuu să-și îmbogățească cunoștințele. Alți tineri 

au avut aceleași avantaje, dar nu și-au concentrat - așa ca el - toate 

energiile să caute înțelepciunea - cunoașterea de Dumnezeu, așa cum 

este descoperită în Cuvântul și lucrările Lui. Deși Daniel a fost unul 

dintre bărbații cei mari ai lumii, el n-a fost mândru și nici îngâmfat. 

El simțea nevoia de reînviorare a sufletului prin rugăciune și fiecare 

zi îl găsea în rugăciune serioasă înaintea lui Dumnezeu. El n-avea să 

fie lipsit de acest privilegiu chiar când a fost deschisă o groapă cu lei 

spre a-l primi, dacă mai continua să se roage.” - (4T, p. 569).  
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Pentru studiu personal 

• Matei 25:34. 

• Ioan 18:36 

• Parabolele Domnului Hristos, p. 350 

• „Fiecărui popor care a apărut pe scena lumii i s-a îngăduit să-și 

ocupe locul pe pământ, pentru ca să se vadă dacă va împlini planurile 

Străjerului și ale Celui Sfânt. Proorocia a trasat ridicarea și creșterea 

imperiilor mari ale lumii: Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. 

Istoria s-a repetat cu fiecare dintre acestea și cu alte popoare mai puțin 

puternice. Fiecare și-a avut perioada lui de încercare; fiecare a căzut, 

slava s-a stins, iar puterea l-a părăsit.” –Profeți și Regi, p. 535. 
 

*  *  *  *  * 

 

 

 

13. 

Sabatul din 27 martie 2021 

O ÎNCERCARE ARZĂTOARE 
 

„i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu  

decât de oameni!” Faptele Ap. 5:29. 

 

Chipul și decretul împăratului babilonian  

1. Ce a făcut împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale? Ce 

l-a motivat să dea această poruncă? Daniel 3:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cu timpul a încetat să-L mai onoreze pe Dumnezeu și și-a reluat 

închinarea idolatră cu un mai mare zel și bigotism.... 

„Înțelepții din împărăție, profitând de aceasta precum și de 

reîntoarcerea sa la idolatrie, i-au propus să facă un chip asemănător 

cu acela pe care l-a văzut în vis și să-l înalțe acolo unde toți puteau 

vedea capul de aur care fusese interpretat ca reprezentând împărăția 

lui. 

În loc să reproducă chipul așa cum îl văzuse, el a depășit 

originalul. Chipul înălțat de el nu a scăzut în valoare de la cap spre 

picioare, ci a fost în întregime din aur, ca simbol în tot Babilonul al 
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unei împărății veșnice, indestructibile și atotputernice, care va 

sfărâma în bucăți toate celelalte împărății și va rămâne veșnic. – 

Profeți și Regi, p. 504. 

 

2. Cine au fost chemați la dedicarea chipului? Când toți erau 

adunați, ce poruncă a vestit solul împăratului? Daniel 3:2-6. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Și nu este surprinzător ca, într-o țară în care închinarea idolatră 

avea o răspândire generală, chipul frumos și scump din câmpia Dura, 

reprezentând slava Babilonului, puterea și măreția lui, să fie 

consacrat ca obiect de închinare. S-au luat măsuri în acest scop și un 

decret a fost dat ca în ziua dedicării, toți să-și dovedească loialitatea 

supremă fală de puterea Babilonului plecându-se înaintea chipului." 

– Profeți și Regi, pp. 505, 506. 

 

Trei tineri stau pentru Dumnezeu 

3. Ce au făcut reprezentanții națiunilor cucerite sub această 

presiune? Dar cine nu putea să se închine acestui chip? Daniel 

3:7-12. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Lui Nebucadnețar, exaltat de succes, i s-a adus vestea că printre 

supușii lui se găseau unii care au îndrăznit să nu-i asculte porunca. 

Unii dintre înțelepții invidioși pentru onoarea care fuseseră conferite 

tovarășilor credincioși ai lui Daniel au adus împăratului acum la 

cunoștință încălcarea flagrantă.” – Profeți și Regi, pp. 506, 507.  

„Era ziua rânduită, iar marea mulțime adunată, când i se aduce la 

împărat știrea că cei trei evrei pe care i-a pus peste provincia 

Babilonului, au refuzat să se închine chipului. Aceștia sunt cei trei 

însoțitori ai lui Daniel, care au fost chemați de împărat Șadrac, Meșac 

și Abednego. Plin de furie, monarhul îi cheamă în fața lui, și arătând 

spre cuptorul încins le spuse pedeapsa care va fi a lor dacă vor refuza 

ascultarea de voia lui. " — Review and Herald, 1 februarie 1881. 

 

4. Ce le-a mai oferit împăratul tinerilor? Daniel 3:13-15, prima 

parte. 
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……………………………………………………………………………………………… 

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

 „El le va da o altă ocazie. Dacă își vor arăta bunăvoința de a se 

uni cu mulțimea în adorarea chipului, va fi bine pentru ei...” – Profeți 

și Regi, p. 507. 

„Îngăduința împăratului este arătată în faptul că le-a acordat lui 

Șadrac, Meșac și Abed-Nego o altă încercare după primul lor eșec de 

a se conforma cerințelor sale. Fără îndoială chestiunea era înțeleasă 

temeinic. Ei nu puteau să invoce ca scuză neștiința. Ei știau exact ce 

dorea împăratul și neîndeplinirea din partea lor a acestui lucru era un 

refuz intenționat și deliberat de a-l asculta. În cazul majorității 

împăraților aceasta ar fi fost suficient pentru a le pecetlui soarta. Însă 

nu, spune Nebucadnețar, voi trece cu vederea această ofensă, dacă la 

o nouă încercare vă veți conforma legii. Însă ei l-au informat pe 

împărat că nu e nevoie ca el să se ostenească să le repete proba.” –

Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 73. 

 

5. Cu ce i-a amenințat împăratul dacă vor refuza porunca lui? 

Daniel 3:15, partea a doua. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

Dacă își vor arăta bunăvoința de a se uni cu mulțimea în adorarea 

chipului, va fi bine pentru ei; "dar dacă nu vă veți închina", a adăugat 

el, "veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins.”  Apoi cu 

mâna îndreptată în sus ca sfidare a întrebat: "Care este Dumnezeul 

acela care vă va scoate din mâna mea?"… – Profeți și Regi, p. 507. 

 

Statornicie la principii 

6. În cine au avut încredere cei trei tineri? Daniel 3:16,17 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Noi avem ilustrații deosebite ale puterii susținătoare a 

principiului ferm, religios.  Nici chiar teama de moarte nu l-a putut 

face pe însetatul David să bea din apa de la Betleem, pentru obținerea 

căreia oameni și vite și-au riscat viața. Groapa cu lei nu l-a putut 

reține pe Daniel de la rugăciunea lui zilnică și nici teama de cuptorul 

aprins nu i-a făcut pe Șadrac și pe tovarășii săi să cadă în genunchi 
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înaintea idolului pe care l-a înălțat Nebucadnețar. Tinerii care au 

principii ferme vor evita plăcerea, vor sfida mai degrabă durerea și 

vor fi plini de curaj chiar și în groapa cu lei și în văpaia cuptorului 

aprins decât să fie găsiți necredincioși lui Dumnezeu. Să reținem 

caracterul lui Iosif. Virtutea a fost foarte sever încercată, dar triumful 

ei a fost deplin. Nobilul tânăr a trecut proba în toate încercările la care 

a fost supus. Același principiu înălțător, care nu se îndoaie, este 

prezent în fiecare încercare.  Domnul a fost cu el și Cuvântul Său a 

fost lege pentru el. Un astfel de principiu ferm și nepătat strălucește 

puternic în contrast cu slăbiciunea și ineficiența tinerilor din această 

generație.” - (5T, p. 43).  

 

7. Ce posibilitate au trebuit totuși să ia în considerare? Ce 

hotărâre decisivă au luat în ciuda amenințării teribile? Daniel 

3:18. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Din istoria părinților lor ei învățaseră că neascultarea de 

Dumnezeu este urmată de dezonoare, dezastru și moarte;…” – 

Profeți și Regi, p. 508. 

„Răspunsul lor a fost atât onest, cât și hotărât. „Noi nu suntem 

preocupați”, spuseră ei, „să îți răspundem în această problemă.” 

Adică, nu e nevoie să ne oferi favoarea unei alte încercări; noi suntem 

hotărâți. Îți putem răspunde acum la fel de bine ca și în orice alt 

moment din viitor; și răspunsul nostru este că noi nu vom servi 

dumnezeilor tăi, nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai 

ridicat. Dumnezeul nostru poate să ne scape dacă vrea; dar dacă nu, 

nu ne vom plânge. Noi cunoaștem voia Lui și față de aceea vom oferi 

ascultare necondiționată.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și 

Apocalipsa, p. 73. 

 

Pentru studiu personal 

„În istoria lui Iosif, Daniel și a tovarășilor lui vedem cum lanțul 

de aur al adevărului poate lega tinerețea de tronul lui Dumnezeu. Ei 

nu au putut fi ispitiți să se întoarcă de la integritatea lor. Ei au prețuit 

favoarea lui Dumnezeu mult mai mult decât favoarea și lauda 

prinților, și Dumnezeu i-a iubit și Și-a întins scutul peste ei. Datorită 

integrității lor credincioase, datorită determinării lor de a-l onora pe 
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Dumnezeu mai presus de orice putere umană, Domnul i-a onorat în 

mod deosebit înaintea oamenilor. Ei au fost onorați de Domnul, 

Dumnezeul oștirilor, a cărui putere este peste toate lucrările mâinii 

Lui în cer sus și jos pe pământ. Acestor tineri nu le-a fost rușine să 

își arate adevărata față. Chiar și la Curtea împăratului, în cuvintele, 

obiceiurile și practicile lor  mărturiseau credința în Domnul 

Dumnezeul cerului. Ei au refuzat să se plece înaintea oricărei 

porunci pământești care i-ar fi împiedicat să-L onoreze pe 

Dumnezeu. Ei au avut putere din cer să își mărturisească 

credincioșia față de Dumnezeu.” –My Life Today, p. 120. / Solii 

pentru Tineret, pp. 27, 28. 
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14. 

Sabatul din 3 aprilie 2021 

O MINUNATĂ DESCOPERIRE A PUTERII DIVINE 
 

„… Prin credință … au stins puterea focului. 

Evrei 11:33,34. 

 

1. Ce a poruncit monarhul înfuriat? Cui i-a fost poruncit să-i 

arunce pe servitorii Celui Atotputernic în cuptor? Daniel 

3:19-21. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Mânia împăratului nu cunoștea margini. “Nebucadnețar s-a 

umplut de mânie și și-a schimbat fața întorcându-și privirile 

împotriva lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego”, reprezentanții unui 

popor rob și disprețuit. Poruncind ca cuptorul să fie încălzit de șapte 

ori mai tare decât de obicei a ordonat bărbaților puternici din armata 

lui să-i lege pe închinătorii Dumnezeului lui Israel, pregătindu-i 

pentru o execuție rapidă.” – Profeți și Regi, p. 508. 

„Daniel și tovarăși săi ... și mulți alții au fost martori pentru 

Dumnezeu în captivitatea lor. Domnul i-a risipit printre împărățiile 

pământului pentru ca lumina lor să poată lumina strălucitor în 

mijlocul întunericului negru al păgânismului și idolatriei. Lui Daniel 

Dumnezeu i-a descoperit lumina planurilor Sale, care fuseseră 

ascunse în decursul multor generații. El a ales ca Daniel să vadă în 

viziune lumina adevărului Său și să reflecte lumina aceasta asupra 

mândrului imperiu al Babilonului. Asupra împăratului despot a fost 

îngăduit să străfulgere lumina de la tronul lui Dumnezeu. S-a arătat 

lui Nebucadnețar că Dumnezeul cerului era stăpân peste toți oamenii 

și împărații pământului.  Numele Lui trebuie să se răspândească în 

calitatea de Dumnezeu mai pe sus de toți dumnezeii. Dumnezeu 

dorea ca Nebucadnețar să înțeleagă că cârmuitorii împărățiilor 

pământești aveau un cârmuitor în cer. Credincioșia lui Dumnezeu în 

izbăvirea celor trei captivi din flăcări și în îndreptățirea felului lor de 

purtare dovedeau minunata Lui putere.” –Seventh-day Adventist 

Bible Commentary, vol. 4, p. 1169. 
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2. Ce s-a întâmplat cu oamenii care au executat această poruncă? 

Ce a făcut ca, brusc, chipul lui Nebucadnețar să devină palid? 

Daniel 3:22-25, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dar Dumnezeu nu i-a uitat pe ai Săi. Când martorii Lui au fost 

aruncați în cuptorul aprins, Mântuitorul li S-a descoperit în persoană 

și împreună mergeau prin mijlocul focului. În prezența Domnului 

căldurii și al frigului flăcările și-au pierdut puterea mistuitoare. 

De pe tronul său împărătesc, regele privea așteptând să-i vadă pe 

bărbații care-l sfidaseră mistuiți de foc. Dar sentimentele lui de triumf 

s-au schimbat brusc. Nobilii care stăteau aproape i-au văzut fața 

pălind când a sărit de pe tron și a privit atent la flăcările strălucitoare. 

Alarmat, împăratul s-a îndreptat către căpeteniile lui întrebându-le: 

“N-am aruncat noi trei oameni legați în mijlocul focului?... ” – Profeți 

și Regi, pp. 508, 509. 

 

Protejați și salvați 

3. Ce a spus împăratul despre cel de-al patrulea om din foc? Ce 

a făcut monarhul? Daniel 3:25, ultima parte, 26. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „De unde știa acest împărat păgân cum arată Fiu lui Dumnezeu? 

Robii evrei care ocupau poziții de încredere in Babilon reprezentaseră 

înaintea lui adevărul prin viața și caracterul lor. Când li s-a cerut un 

motiv pentru credința lor, ei l-au dat fără ezitare. Lămurit și simplu 

ei prezentaseră principiile neprihănirii, învățând în felul acesta pe cei 

din jurul lor despre Dumnezeul Căruia se închinau; Ei i-au spus 

despre Hristos, Răscumpărătorul ce urma să vină; și în înfățișarea 

celui de-al patrulea din mijlocul focului împăratul a recunoscut pe 

Fiul lui Dumnezeu.” – Profeți și Regi, p. 509. 

 

4. Ce au descoperit oficialii guvernului la acești tineri? Ce 

impresie a avut asupra împăratului? Ce mărturisire a făcut? 

Daniel 3:27,28 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „Chipul cel mare de aur înălțat cu atâta fast a fost uitat. În prezența 

viului Dumnezeu, oamenii se temeau și se cutremurau.” – Profeți și 

Regi, p. 510. 

„Ioan a fost aruncat într-un cazan cu ulei fierbinte; dar Domnul a 

păstrat viața servitorului Său credincios, tot așa cum i-a păzit pe cei 

trei evrei în cuptorul de foc.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 570. 

 

Recunoașterea adevăratului Dumnezeu 

5. Ce decret a dat Nebucadnețar lumii cunoscute de atunci? Cum 

a răsplătit Domnul statornicia servitorilor Săi? Daniel 3:29,30. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Era numai drept din partea împăratului să facă o mărturisire 

publică și să caute să înalțe pe Dumnezeul cerului mai presus de toți 

ceilalți zei; dar în străduința de a-i obliga pe supușii săi să facă o 

mărturisire asemănătoare a credinței și să dea pe față același respect, 

Nebucadnețar își depășea dreptul de suveran vremelnic. El nu avea 

dreptul, nici civil și nici moral, de a amenința cu moartea pe oameni 

pentru că nu se închinau lui Dumnezeu, cum nu avea nici pe acela ca 

prin decret să dea pradă flăcărilor pe toți aceia care refuzau să se 

închine chipului de aur. Niciodată Dumnezeu nu impune omului 

ascultare. El lasă pe toți liberi să aleagă cui doresc să slujească.” – 

Profeți și Regi, pp. 510, 511. 

 

6. Conform mărturiei Spiritului Profetic ce s-a întâmplat ca 

urmare a credincioșiei acestor tineri? Ce gând trebuie să fie cel 

mai important în mințile noastre? 1 Samuel 14:6, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Veștile cu privire la eliberarea lor minunată au fost duse în multe 

țări de către reprezentanții diferitelor popoare care fuseseră invitați 

de către Nebucadnețar la festivitatea dedicării. Prin credincioșia 

copiilor Săi, Dumnezeu a fost proslăvit pe întregul pământ.” – Profeți 

și Regi, p. 512.  

„O mare lumină s-a revărsat de la Daniel și tovarășii lui. Lucruri 

mărețe s-au spus cu privire la Sion, cetatea Domnului. În felul aceasta 

intenționează Domnul ca lumina spirituală să se reverse de la 
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santinelele sale credincioase din aceste zile pe de urmă.  Dacă sfinții 

din Vechiul Testament au dat o mărturie atât de hotărâtă de loialitate, 

cum ar trebui poporul lui Dumnezeu de azi având lumina acumulată 

a veacurilor, să lumineze când profețiile Vechiului Testament și-au 

revărsat spre viitor slava lor acoperită?” –(Letter 32, 1899) Seventh-

day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1169. 

 

Un exemplu pentru poporul lui Dumnezeu 

7. În ultimele zile, cu ce circumstanțe similare se va confrunta 

poporul lui Dumnezeu? Apocalipsa 13:14,15. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Învățăturile care trebuie scoase din experiențele tinerilor evrei 

de pe câmpia Dura sunt importante. În zilele noastre, multor slujitori 

ai lui Dumnezeu, cu toate că nu sunt făcători de rele, le va fi dat să 

sufere umilințe și abuzuri din mâinile acelora care inspirați de Satana 

sunt plini de invidie și fanatism religios. Mânia omului va fi trezită 

îndeosebi împotriva acelora care sfințesc Sabatul poruncii a patra; și 

în cele din urmă un decret universal îi va denunța pe aceștia ca 

meritând moartea.... “Așa cum a fost în zilele lui Șadrac, Meșac și 

Abed-Nego, tot așa și în perioada de încheiere a istoriei pământului, 

Dumnezeu va lucra cu putere în favoarea acelora care vor sta 

neclintiți pentru dreptate.” – Profeți și Regi, pp. 512, 513. 

 

Pentru studiu personal 

• Profeți și Regi, p. 503-513. 

• Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, pp. 1169, 1170. 
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15. 

Sabatul din 10 aprilie 2021 

MÂNDRIA ȘI UMILINȚA LUI NEBUCADNEȚAR 
 

„… Căci oricine se înalță va fi smerit și  

cine se smerește va fi înălțat.” Luca 14:11. 

 

Un alt vis profetic 

1. Care era preocuparea împăratului Nebucadnețar? Ce 

experiență a avut? Daniel 4:1-5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Concepția nobilă a lui Nebucadnețar despre planul lui 

Dumnezeu cu privire la popoare, a fost pierdută din vedere în 

experiența lui de mai târziu; totuși atunci când spiritul lui mândru a 

fost umilit înaintea mulțimii de pe câmpia Dura, a recunoscut încă o 

dată că Împărăția lui Dumnezeu este “o împărăție veșnică și domnia 

Lui este din neam în neam...” 

„Nu este surprinzător că monarhul, plin de succes, atât de ambițios 

și de mândru, avea să fie ispitit să părăsească drumul umilinței, 

singurul care duce la măreția adevărată... 

„În mila Sa, Dumnezeu a dat împăratului un nou vis, ca să-l 

avertizeze față de primejdie și cursa care-i fusese întinsă spre ruina 

lui.” – Profeți și Regi, pp. 514, 515. 

 

2. Cine a fost chemat să explice visul? Doar Cine îl putea explica? 

Daniel 4:6-9. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Profund tulburat de vis, care era fără îndoială o prezicere a 

necazului, împăratul l-a repetat vrăjitorilor, cititorilor în stele, 

haldeilor și ghicitorilor, dar cu toate că visul era foarte clar, nici unul 

dintre înțelepți nu l-a putut tâlcui. 

Încă o dată în acest popor idolatru avea să fie dată mărturia cu 

privire la faptul că numai aceia care iubesc și se tem de Dumnezeu 

pot înțelege tainele împărăției cerului. Împăratul, în încurcătura în 

care se găsea, a trimis după Daniel, robul lui, un bărbat apreciat 
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pentru integritatea și hotărârea lui, cât și pentru înțelepciunea lui fără 

egal.” – Profeți și Regi, p. 516. 

 

O aplicație personală 

3. Ce a descoperit Domnul împăratului în acest al doilea vis? Ce 

impresie a avut visul lui Nebucadnețar asupra lui Daniel? Daniel 

4:10-19. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „O umilință încă și mai mare decât cea relatată în capitolul al 

doilea este adusă asupra magicienilor. Acolo, ei se lăudaseră că dacă 

ar ști măcar visul, ar putea face de cunoscut interpretarea. Aici 

Nebucadnețar își amintește în mod clar și amănunțit visul, însă se 

izbește de înjosirea că magicienii săi să eșueze din nou în mod 

rușinos. Ei nu puteau face cunoscută interpretarea și din nou se 

recurge la profetul lui Dumnezeu.” –Uriah Smith, Profețiile lui 

Daniel și Apocalipsa, p. 81. „Însemnătatea visului era lămurită pentru 

Daniel, iar înțelesul l-a șocat... 

„Prorocul și-a dat seama că Dumnezeu pusese asupra lui datoria 

solemnă de a-i descoperi lui Nebucadnețar judecata care era gata să 

cadă peste el datorită mândriei și aroganței lui. ...și deși conținutul lui 

îngrozitor l-a făcut să ezite mut de uimire, a trebuit să declare 

adevărul, oricare ar fi fost urmările pentru el.” Profeți și Regi, p. 517. 

 

4. Cum a explicat Daniel semnificația visului? Ce sfat stăruitor a 

adresat împăratului? Daniel 4:20-27. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Nebucadnețar prezentase o declarație amănunțită a visului său; 

și imediat ce Daniel l-a informat că visul se aplică la sine însuși, era 

evident că împăratul își pronunțase propria sentință. Interpretarea 

care urmează este atât de simplă, încât nu trebuie să ne stingherească. 

Judecățile amenințătoare erau condiționate. Ele aveau să îl învețe pe 

rege că „Cerurile domnesc cu adevărat,” cuvântul „ceruri” fiind 

folosit aici pentru Dumnezeu, conducătorul cerurilor. Așa că Daniel 

folosește ocazia de a-i da regelui un sfat în vederea judecății cu care 

era amenințat. Însă nu îl denunță cu asprime și un spirit sever. 
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Amabilitatea și convingerea sunt armele pe care hotărăște să le 

mânuiască. „De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu!”” –Uriah Smith, 

Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, pp. 83,84. 

„După ce a interpretat cu credincioșie visul, Daniel l-a îndemnat 

pe monarhul cel îngâmfat să se pocăiască și să se întoarcă la 

Dumnezeu ca printr-o viață curată să îndepărteze nenorocirea care-l 

amenința.” – Profeți și Regi, p. 518. 

 

Un avertisment uitat 

5. A luat aminte Monarhul la sfat? Nu mult timp după aceea, ce 

a exclamat el în mândria lui? Daniel 4:28-30; 5:19-20. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Pentru o vreme impresia avertizării și sfatul prorocului au fost 

puternice asupra lui Nebucadnețar; dar inima care nu este schimbată 

prin harul lui Dumnezeu pierde repede impresiile Duhului Sfânt. 

Îngăduința de sine și ambiția nu fuseseră eradicate din inima 

împăratului, iar mai târziu aceste trăsături au apărut iarăși. În ciuda 

îndrumărilor date cu atâta îndurare și a avertizărilor cu privire la 

experiența trecută, Nebucadnețar a îngăduit iarăși ca spiritul de 

invidie împotriva împărățiilor care aveau să urmeze, să-l ia în 

stăpânire. Conducerea lui, care până atunci fusese într-o mare măsură 

dreaptă și îngăduitoare, a devenit apăsătoare. Împietrindu-și inima, a 

folosit capacitățile date de Dumnezeu pentru proslăvirea de sine 

înălțându-se mai presus de Dumnezeu care-i dăduse viața și puterea. 

„Timp de luni de zile judecata lui Dumnezeu a întârziat. Dar în loc 

să fie condus la pocăință prin această îngăduință, împăratul a dat frâu 

liber mândriei până acolo încât a pierdut încrederea în interpretarea 

visului și și-a disprețuit anii lui de mai înainte.” – Profeți și Regi, p. 

519. 

 

O învățătură pentru toate timpurile 

6. Ce s-a întâmplat chiar înainte ca împăratul să-și fi terminat 

lauda de sine? Cum au fost îndeplinite cuvintele profetice? 

Daniel 4:31-33. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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„Omul poate să aibă un intelect strălucit, poate să fie bogat din 

punct de vedere al înzestrărilor naturale. Totuși, toate acestea îi sunt 

date de Dumnezeu, Creatorul lui. Dumnezeu poate să îndepărteze 

darul rațiunii și, într-o clipă, omul va ajunge asemenea lui 

Nebucadnețar, înjosit până la nivelul fiarelor de pe câmp. Dumnezeu 

face lucrul acesta pentru că omul acționează ca și când înțelepciunea 

și puterea lui ar fi fost obținute independent de Divinitate.” - Solii 

alese, vol. 1, p. 297. 

„A sosit vremea umilirii lui Nebucadnețar. O voce din cer anunță 

din nou judecata cu care fusese amenințat și Providența divină trece 

imediat la acțiune pentru a o executa. Și-a pierdut rațiunea. Fastul și 

gloria orașului său mare nu îl mai încântau, când Dumnezeu, cu o 

atingere a degetului Său i-a luat capacitatea de a le aprecia și de a se 

bucura de ele. El a părăsit locuințele oamenilor și și-a căutat un cămin 

și tovărășie între fiarele câmpului.” –Uriah Smith , Profețiile lui 

Daniel și Apocalipsa , p. 85. 

 

O învățătură pentru toate timpurile 

7. Când a putut Domnul să-l ajute din nou pe rege? Ce a 

recunoscut Nebucadnețar după ce a fost umilit? Daniel 4:34-37. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Timp de șapte ani, Nebucadnețar a fost o uimire pentru supușii 

lui; timp de șapte ani a fost umilit înaintea lumii întregi. Apoi 

judecata i-a fost reabilitată, și ridicându-și ochii în umilință către 

Dumnezeul cerului a recunoscut mâna divină în pedepsirea lui. 

„Planul lui Dumnezeu ca cea mai mare împărăție a lumii să-I 

aducă slavă Lui a fost împlinit. Această proclamație publică în care 

Nebucadnețar a recunoscut mila, bunătatea și autoritatea lui 

Dumnezeu a fost ultimul act al vieții lui raportat în istoria sfântă.” – 

Profeți și Regi, pp. 520, 521. 

 

Pentru studiu personal 

• Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1170. 

• Hristos Lumina Lumii, pp. 129, 130. 

• Profeți și Regi, p. 514. 
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16. 

Sabatul din 17 aprilie 2021 

SACRILEGIUL LUI BELȘAȚAR 
 

„Dar, dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ‘Stăpânul meu 

zăbovește să vină!’ Dacă va începe ... să mănânce și să bea cu 

bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se 

așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe.” Matei 24:48-50. 

 

Uitarea propriei responsabilități 

1. Ce a organizat ultimul împărat al Babilonului? Ce aduc vinul 

și băutura tare? Daniel 5:1; Proverbele 20:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Avertizarea este dată pentru noi: “Aceste lucruri li s-au întâmplat 

ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura 

noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor.” Observați 

influența extremismului și a fanatismului manifestate în slujba 

marelui lor maestru, Satana.  Îndată ce poporul a ajuns sub controlul 

celui rău, în comportamentul lor au început să se vadă manifestări de 

un caracter satanic. Poporul mânca și bea, fără să se gândească la 

Dumnezeu, la harul Său și la necesitatea de a se împotrivi Diavolului, 

care îi conducea la faptele cele mai rușinoase. Același spirit s-a 

manifestat și la sărbătoarea profanatoare a lui Belșațar. Veselie și 

dans, râsete și cântece duse până la o stare de orbire, le amorțea 

rațiunea, apoi, toate pasiunile păcătoase și nestăpânite s-au adunat la 

un loc în acea scenă respingătoare. Dumnezeu era dezonorat, poporul 

Său ajunsese de rușine în ochii națiunilor păgâne. Pedeapsa divină 

urma să vină asupra mulțimii exaltate și amețite. Cu toate acestea, în 

mila Sa, Dumnezeu le-a oferit posibilitatea de a renunța la păcatele 

lor.” - Mărturii pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei, pp. 101.102. 

 

2. Ce avertizare ne este adresată nouă? Proverbe 23:29-35. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Să-și aducă orice suflet aminte că se află sub sacrele obligații 

față de Dumnezeu de a face tot posibilul pentru binele semenilor. Cât 
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de atent trebuie să fie oricine să nu provoace o dorință pentru 

stimulente! Sfătuindu-i pe prieteni sau pe vecini să folosească alcool 

pentru sănătate, ei sunt în pericolul de a deveni agenți ai pierzării 

acestora. Multe întâmplări mi-au atras atenția, în care, în urma unui 

simplu sfat, bărbați și femei au devenit sclavi ai obiceiului de a bea.... 

„Cu îngrozitoarele rezultate ale îngăduirii folosirii de băuturi 

otrăvitoare în fața noastră, cum se poate ca oameni care pretind a 

crede în Cuvântul lui Dumnezeu să se aventureze și să se atingă, să 

guste sau să umble cu vinul sau cu băuturile tari? O astfel de practică 

nu este, cu siguranță, în acord cu pretinsa lor credincioșie.” –

Temperanță, p. 42. 

 

Un oaspete neinvitat observa petrecerea 

3. Ce poruncă a dat împăratul turmentat Belșațar? Cum și-a 

descoperit prezența oaspetele cel neinvitat? Daniel 5:2-6. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Departe de Belșațar era gândul că un Martor ceresc era de față 

la petrecerea lui idolatră, că un Observator divin, necunoscut privea 

la scena profanării, auzea petrecerea hulitoare și vedea idolatria...” – 

Profeți și Regi, p. 524. 

„Locuitorii lumii antediluviene au fost nimiciți pentru că 

ajunseseră corupți datorită îngăduirii apetitului stricat.  Cei din 

Sodoma și Gomora au fost nimiciți prin satisfacerea apetitului 

nefiresc, care le adormise într-atât intelectul, încât nu puteau face 

diferența dintre cerințele sfinte ale lui Dumnezeu și pretențiile 

gălăgioase ale poftei. Aceasta din urmă i-a adus în robie și au devenit 

atât de cruzi și cutezători în murdăriile lor abjecte, încât Dumnezeu 

n-a mai vrut să-i tolereze pe pământ. Dumnezeu pune ticăloșia 

Babilonului pe seama lăcomiei și beției lui.” - (3T, p. 162).  

 

4. Ce a experimentat împăratul? Cine și-a amintit de omul care 

îl putea ajuta? Daniel 5:7-12. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Groaza a pus stăpânire pe împărat; pentru că îl acuza conștiința. 

Deși nu putea citi scrierea, el știa că nu era un mesaj de pace și de 
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binecuvântare, cel trasat în litere scânteietoare pe peretele palatului 

său. Iar descrierea pe care profetul o prezintă despre efectul temerii 

împăratului nu poate fi în vreun amănunt exagerată. Înfățișarea 

împăratului s-a schimbat, inima i s-a înmuiat, l-a apucat durerea și 

tremurul său era atât de violent, încât genunchii săi i se loveau unul 

de celălalt. El a uitat lăudăroșenia și banchetul său.  Și-a uitat 

demnitatea.  Și a strigat tare după astrologii și ghicitorii săi pentru a 

dezlega semnificația inscripției misterioase.” ––Uriah Smith, 

Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 90.  

„Dar apelul lui cu oferta de recompensă bogată n-a avut nici un 

ecou în rândul sfătuitorilor lui de încredere. Înțelepciunea cerească 

nu poate fi nici cumpărată și nici vândută. “Toți înțelepții ... n-au 

putut nici să citească scrierea și nici să o tâlcuiască împăratului.” Ei 

n-au fost mai capabili să citească literele misterioase decât fuseseră 

înțelepții unei generații anterioare să tâlcuiască visurile lui 

Nebucadnețar.” – Profeți și Regi, p. 527. 

 

Interpretarea scrierii 

5. Ce promisiune i s-a făcut lui Daniel? Ce impresie au avut 

promisiunea unor mari daruri și funcții asupra lui? Daniel 

5:13-17. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Înaintea acelei gloate îngrozite, Daniel, fără să fie impresionat 

de făgăduințele împăratului, a stat într-o demnitate liniștită ca slujitor 

al Celui Prea Înalt, nu ca să spună cuvinte lingușitoare, ci ca să 

interpreteze solia nenorocirii.” – Profeți și Regi, p. 529. 

 

6. Cum a început Daniel explicația scrierii mâinii? Care a fost 

solia din cer? Daniel 5:18-28. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

“Mai întâi prorocul a reamintit lui Belșațar lucrurile pe care el le 

cunoștea, dar care nu-l învățaseră lecția umilinței care l-ar fi putut 

salva. A vorbit despre păcatul lui Nebucadnețar și de despre căderea 

lui, precum și despre procedeele lui Dumnezeu cu el - stăpânirea și 

slava date lui, judecata divină pentru mândria sa și ca urmare 



[72] Lecțiunile Școlii de Sabat 

recunoașterea milei și puterii Dumnezeului lui Israel; iar după aceea, 

prin cuvinte curajoase și apăsate a mustrat pe Belșațar pentru marea 

lui nelegiuire. El i-a pus împăratului înainte păcatul, arătându-i 

lecțiile pe care ar fi trebuit să le învețe dar nu le-a învățat. Belșațar 

nu învățase din experiențele bunicului său și nici nu luase aminte la 

avertismentele cu privire la evenimentele atât de semnificative pentru 

el. Ocazia cunoașterii și ascultării de Dumnezeul cel adevărat îi 

fusese dată, dar el nu le pusese la inimă.” – Profeți și Regi, p. 529. 

 

Executarea rapidă a sentinței 

7. Ce s-a întâmplat în noaptea aceea? Ce a prezis profetul 

Ieremia cu mai mult de o sută de ani înainte? Daniel 5:29-31; 

Ieremia 51:9. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Chiar în timpul când el și nobilii săi beau din vasele sfinte ale lui 

Iehova și-i lăudau pe zeii lor de argint și de aur, mezii și perșii, care 

abătuseră Eufratul de pe albia lui, înaintau în inima cetății nepăzite. 

și strigătele lor triumfătoare puteau fi auzite mai presus de strigătele 

disperate ale petrecăreților îngroziți.” – Profeți și Regi, p. 531. 

 

Pentru studiu personal 

• Exodul 32. 

• Isaia 22:13, 14. 

• Căminul Adventist, pp. 59, 60. 
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17. 

Sabatul din 24 aprilie 2021 

ÎN GROAPA CU LEI 
 

Domnul este lumina și mântuirea mea: De cine să mă tem?  

Domnul este sprijinitorul vieții mele: De cine să-mi fie frică? Când 

înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai 

ei – prigonitorii și vrăjmașii mei – se clatină și cad.” Psalmi 27:1,2. 

 

Colegii invidioși 

1. Cum a schimbat împăratul Darius guvernul după ce a cucerit 

Babilonul? Ce schimbare se gândea să facă? De ce? Daniel 5:31; 

6:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Ce impresie puternică a avut comportamentul lui Daniel asupra 

lui Darius! Daniel a trăit o viață curată și sfântă. Dumnezeu era pe 

primul loc pentru el. Ori de câte ori în inimă domnește un creștinism 

adevărat, el se va manifesta prin caracter. Toți vor ști despre 

asemenea oameni că au fost cu Isus. Lui Dumnezeu trebuie să-i fie 

dăruită o inimă neîmpărțită.” - Mărturii pentru Pastori și Slujitorii 

Evangheliei, p. 443. 

„Daniel a fost un om de stat; responsabilități grele erau pe umerii 

săi, totuși de trei ori pe zi îl căuta pe Dumnezeu și Domnul i-a dat 

Duhul Sfânt.” –Sfaturi pentru Sănătate, p. 423. 

 

2. Ce și-au dat seama oficialii guvernului când au vrut să 

găsească ceva împotriva lui Daniel și să împiedice planul 

împăratului? De ce este capabilă invidia?  Daniel 6:4-7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Onorurile acordate lui Daniel au trezit invidia bărbaților de 

conducere din împărăție și ei au căutat ocazia să se plângă împotriva 

lui.  Dar n-au găsit nimic,… 

„Purtarea fără reproș a lui Daniel a trezit și mai mult invidia 

vrăjmașilor lui.” – Profeți și Regi, p. 539. 

„Invidia este una dintre cele mai satanice trăsături de caracter ce 
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pot exista în inima omului și una dintre cele mai stricăcioase în 

efectele ei. –Patriarhi și Profeți, p. 385. 

 
Spionaj și acuzații 

3. Nebănuind nimic, ce a crezut împăratul despre legea propusă? 

Oare Daniel și-a schimbat obiceiul din cauza acestui nou pericol? 

Daniel 6:8-10. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „În conspirația formată în felul acesta Satana jucase o parte 

importantă. Prorocul avea o mare autoritate în împărăție, și îngerii răi 

se temeau că influența lui va slăbi stăpânirea lor asupra 

conducătorilor. Tocmai acești agenți satanici stârniseră căpeteniile la 

gelozie și invidie; ei fuseseră aceia care inspiraseră planul pentru 

distrugerea lui Daniel; iar căpeteniile care se predaseră ca unelte ale 

vrăjmașului, l-au adus la îndeplinire... 

„...dar (Daniel) nu și-a schimbat obiceiul nici cu o iotă. De ce să 

nu se mai roage acum, când avea cea mai mare nevoie de rugăciune? 

Înaintea acelora care complotau distrugerea lui, el nu și-a îngăduit 

nici măcar să lase de înțeles că legătura cu cerul era întreruptă.” –

Profeți și Regi, p. 540-542. 

 
4. Ce a făcut împăratul după ce și-a dat seama pentru cine a fost 

întinsă capcana? Cum au anulat prinții încercările regelui de a-l 

salva pe Daniel? Daniel 6:11-15. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „Poziția lui Daniel nu era o poziție de invidiat. El stătea în fruntea 

unui cabinet necinstit, abuziv, nelegiuit ai cărui membrii îl urmăreau 

cu ochii ageri, geloși, pentru a găsi vreun defect în purtarea lui. Ei au 

pus spioni pe urma lui, pentru a vedea dacă nu ar putea găsi în felul 

acesta ceva împotriva lui. Satana a sugerat acestor oameni un plan 

prin care să se poată scăpa de Daniel. Folosiți religia lui ca un mijloc 

de a-l condamna, a spus vrăjmașul.” -(The Youth’ s Instructor, June 

10, 1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1171. 
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Neclintirea Legii Divine 

5. A cui lege este cu adevărat de neschimbat? Ce poruncă a dat 

Darius în cele din urmă? În cine avea încredere deplină? Matei 

5:18; Luca 16:17; Daniel 6:16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dacă ar fi fost posibil ca Legea să fie schimbată sau desființată, 

atunci Hristos n-ar fi trebuit să mai moară pentru a-l mântui pe om de 

sub condamnarea păcatului. Moartea lui Hristos, departe de a 

desființa Legea, dovedește că este de neschimbat.” –Tragedia 

veacurilor, p. 466. 

„În toate veacurile, martori aleși de Dumnezeu au făcut obiectul 

ocării și prigoanei din pricina adevărului. Iosif a fost vorbit de rău și 

persecutat, din cauză că și-a păstrat virtutea și integritatea. David, 

solul ales al lui Dumnezeu, era vânat de vrăjmașii lui ca o fiară de 

pradă. Daniel a fost aruncat într-o groapă cu lei, fiindcă era credincios 

supunerii sale față de cer.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 575. 

 

6. A fost răsplătită încrederea împăratului și a lui Daniel? Ce s-a 

întâmplat cu viclenii acuzatori? Daniel 6:18-24. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Dumnezeu n-a împiedicat pe vrăjmașii lui Daniel să-l arunce în 

groapa cu lei; El a îngăduit îngerilor răi și oamenilor nelegiuiți să-și 

aducă la îndeplinire planul; dar lucrul acesta l-a îngăduit tocmai ca să 

facă eliberarea slujitorului Său mai vizibilă, iar înfrângerea 

vrăjmașilor adevărului și dreptății mai deplină. „Cu siguranță furia 

omului te va lăuda” (Psalmul 76:10 BTF), a mărturisit psalmistul. 

Prin curajul acestui singur bărbat care a ales să urmeze dreptatea mai 

degrabă decât prudența, Satana avea să fie înfrânt, iar Numele lui 

Dumnezeu urma să fie înălțat și onorat.” – Profeți și Regi, p. 543. 

 

7. Ce solie minunată a trimis regele întregului său regat după 

această experiență? Care a fost experiența lui Daniel? Daniel 

6:25-28. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „Studiați istoria lui Iosif și a lui Daniel. Domnul nu a împiedicat 

uneltirile oamenilor care căutau să le facă rău; dar a făcut ca toate 

aceste mijloace să lucreze pentru binele slujitorilor Săi, care, în 

mijlocul încercărilor și luptelor, și-au păstrat credința și loialitatea.... 

„Nu trebuie să ținem o evidență personală a încercărilor și 

dificultăților, întristărilor și durerilor noastre. Toate aceste lucruri 

sunt scrise în cărți, iar cerul va avea grijă de ele. În timp ce numărăm 

lucrurile dezagreabile, multe altele, asupra cărora putem reflecta cu 

plăcere, ni se șterg din memorie, cum ar fi: bunătatea plină de 

îndurare a lui Dumnezeu, care ne înconjoară în fiecare clipă, și 

iubirea care îi face pe îngeri să se minuneze — că Dumnezeu a dat pe 

Fiul Său să moară pentru noi. Dacă simțiți, ca lucrători pentru 

Hristos, că ați avut griji și încercări mai mari decât au avut alții, 

amintiți-vă că pentru voi există o pace necunoscută celor care se 

feresc de aceste poveri. Există mângâiere și bucurie în serviciul lui 

Hristos. Lumea trebuie să vadă că o viață cu El nu este un eșec.” – 

Divina Vindecare, p. 487, 488. 

 

Pentru studiu personal 

• Proverbe 26:27. 

• Eclesiastul 10:8. 

• Divina Vindecare, p. 90, 487. 
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18. 

Sabatul din 1 mai 2021 

O ALTĂ PUTERE 
 

„...cornului acestuia, care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și 

avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne.” Daniel 7:20. 

 

Patru fiare simbolice 

1. Ce experiență a avut Daniel în primul an al domniei 

împăratului Belșațar? Daniel 7:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 

2. Ce însemnătate au vântul și apele în limbajul simbolic al 

Bibliei? Ce au reprezentat cele patru fiare? Ieremia 25:32,33; 

Apocalipsa 17:15; Daniel 7:17. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Mările sau apele, când sunt folosite ca simbol Biblic, reprezintă 

popoare, națiuni și limbi. Îngerul a zis profetului Ioan: „apele pe care 

le-ai văzut… sunt popoare, mulțimi, neamuri și limbi.” Apocalipsa 

17:15. 

„Definiția simbolului celor patru fiare este dată lui Daniel înainte 

de sfârșitul vedeniei: ‘Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care 

se vor ridica pe pământ.’ Versetul 17. Cu această explicație a 

simbolurilor, viziunea este cu siguranță deschisă înaintea noastră.” –

–Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 106. 

 

Identificarea fiarelor 

3. Ce împărăție era reprezentată de prima fiară? Privind la a 

doua fiară, ce semnificau cele trei coaste? Daniel 7:4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În viziunea lui Daniel 7, prima fiară văzută de profet era un leu. 

Despre folosirea leului ca simbol, citiți Ieremia 4:7; 50:17, 43,44. 

Leul, așa cum a fost văzut în prima viziune, avea aripi de vultur. 

Folosirea simbolică a aripilor este descrisă impresionant în Habacuc 
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1:6-8, unde ni se spune despre caldeenii că ‘zboară ca un vultur care 

se repede să devoreze prada.’ 

„Din aceste simboluri putem deduce cu ușurință că Babilonul era 

o împărăție puternică, care și-a extins rapid cuceririle sub 

Nebucadnețar... 

„Ca și în marele chip din capitolul 2, tot astfel în această 

succesiune de simboluri se va observa o deteriorare semnificativă, pe 

măsură ce coborâm de la o împărăție la cealaltă. Argintul pieptului și 

brațelor era inferior aurului capului. Ursul este inferior leului. 

 Medo-Persia era mai prejos decât Babilonul în bogăție, măreție și 

în strălucirea destinului ei. ...despre urs se spune că s-a ridicat pe o 

parte... Această împărăție era compusă din două naționalități, mezii 

și perșii.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, pp. 

107,108. 
 

4. Ce reprezintă cele patru aripi și patru capete ale celei de-a treia 

fiare? Cum arăta fiara a patra și câte coarne avea? Daniel 7:6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „A treia împărăție, Grecia, este reprezentată prin simbolul 

leopardului. Dacă aripile leului semnificau rapiditatea cuceririi, ele 

înseamnă și aici același lucru. Leopardul însuși este o vietate cu 

picioare iuți, însă aceasta nu era suficient pentru a reprezenta 

dezvoltarea națiunii care este reprezentată prin acest simbol; în plus, 

trebuie să aibă aripi. Două aripi, numărul de aripi pe care le avea leul, 

nu erau suficiente, aceasta trebuia să aibă patru; Aceasta denotă 

viteză de mișcare fără egal, pe care o găsim dovedită istoric de către 

împărăția Greciei.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, 

p. 108. 
 

A patra fiară și cornul cel mic 

5. Ce s-a întâmplat cu a patra fiară? Ce l-a interesat în mod 

special pe Daniel? Ce explicație i-a dat mesagerul ceresc despre 

cea de-a patra împărăție? Daniel 7:8,19,23. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Inspirația nu găsește în natură nicio fiară pentru a reprezenta 

puterea ilustrată aici. Nici adăugând copite, capete, coarne, aripi, 
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solzi, dinți sau unghii vreunei fiare din natură, nu ar corespunde. 

Această putere era deosebită de toate celelalte și simbolul complet 

deosebit de ceea ce se găsește în regnul animal. 

„În versetul 7, pe care tocmai l-am citat, se află temelia pentru un 

volum, însă suntem nevoiți să îl tratăm sumar aici... Această fiară, 

bineînțeles, corespunde celei de a patra diviziuni a marelui chip - 

picioarele de fier. În comentariul asupra Daniel 2:40 se prezintă 

câteva motive pentru presupunerea că această putere este Roma." –

Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 110. 

„În capitolul 13 din Apocalipsa (Versetele 1-10) este descrisă o 

altă fiară “ca un leopard”, căruia balaurul i-a dat “puterea lui, tronul 

lui și o stăpânire mare.”... Această profeție, care este aproape la fel 

cu descrierea cornului mic din Daniel capitolul 7, arată fără îndoială 

către papalitate.” –Tragedia veacurilor, p. 439. 

 

O împărăție pașnică a iubirii 

6. Ce eveniment semnificativ a avut loc în timpul celui de-al 

patrulea regat? Luca 2:1; Galateni 4:4. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Embrionul din sămânță crește datorită acțiunii principiului vieții 

pus acolo de Dumnezeu.  Dezvoltarea lui nu depinde de nici o putere 

omenească. Tot așa este și cu Împărăția Domnului Hristos. Ea este o 

creație nouă.  Principiile dezvoltării ei sunt diametral opuse cu acelea 

care conduc împărățiile acestei lumi. Cârmuirile pământești se 

folosesc de forța fizică; ele își mențin stăpânirea prin războaie; dar 

întemeietorul împărăției celei noi este Prințul Păcii. Duhul Sfânt 

înfățișează împărățiile pământești prin simbolul unor fiare sălbatice 

de pradă; dar Domnul Hristos este “Mielul lui Dumnezeu, care ridică 

păcatul lumii.” Ioan 1:29 În planul Său de guvernare nu există 

folosirea forței brute pentru forțarea conștiinței. Iudeii așteptau ca 

împărăția lui Dumnezeu să fie stabilită în același fel ca împărățiile 

lumii. Pentru a promova dreptatea, ei făceau apel la mijloace externe. 

Ei concepeau metode și planuri. Dar Domnul Hristos sădește 

înăuntrul omului un principiu. Sădind adevărul și neprihănirea, El 

combate rătăcirea și păcatul.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 77.  

„Lui Daniel i-a fost dată o viziune cu fiare înspăimântătoare, 

reprezentând puterile pământului. Dar emblema împărăției lui Mesia 
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este un miel.  În timp ce împărățiile pământești stăpânesc prin 

ascendența puterii fizice, Hristos urmează să înlăture orice armă 

firească, orice instrument al forței. Această împărăție trebuie să fie 

întărită pentru ridicarea și înnobilarea omenirii căzute." –(Letter 32, 

1899) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1171. 

 

7. Despre ce a vrut Daniel să știe mai multe? Care a fost 

explicația? Daniel 7:20,24, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „… S-a spus deja destul despre a patra fiară (Roma) și cele zece 

coarne, sau zece regate, care au ieșit din această putere. Cornul cel 

mic necesită acum mai multă atenție. După cum se afirmă în 

comentariile de la versetul 8, găsim împlinirea profeției cu privire la 

acest corn în ridicarea și lucrarea papalității. Este o chestiune atât de 

interes, cât și de importanță, prin urmare, să cercetăm cauzele care au 

dus la dezvoltarea acestei puteri arogante.” –Uriah Smith, Profețiile 

lui Daniel și Apocalipsa, p. 119. 

 

Pentru studiu personal 

• Tragedia veacurilor, p. 439. 

• Profeți și Regi, p. 547. 
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Vă rugăm să citiți raportul misionar din  

Tanzania de la pagina 86. 
 

19. 

Sabatul din 8 mai 2021 

CORNUL CEL MIC 
 

„…iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor ... Și cornul acesta 

avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie.”  

Daniel 7:8. 
 

Un corn cu ochi și gură 

1. Din moment ce cele zece coarne erau toate puteri politice, ce 

unică putere putea fi descrisă ca fiind "diferită de celelalte"? Cât 

de puternică urma să devină puterea papală?  Daniel 7:24,20, 

ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Papalitatea devenise despotul lumii. Regi și împărați se plecau 

în fața hotărârilor pontifului roman. Soarta oamenilor, pentru prezent 

și veșnicie, părea a fi sub stăpânirea lui. Timp de sute de ani 

învățăturile Romei fuseseră primite fără rezervă pe scară largă, 

riturile ei fuseseră aduse la îndeplinire cu respect, sărbătorile ei 

fuseseră păzite peste tot. Clerul ei era onorat și susținut cu dărnicie. 

Niciodată până atunci biserica romană nu ajunsese la o demnitate, 

măreție sau putere mai mare... 

O ilustrație izbitoare a caracterului tiranic al acestei susțineri de 

infailibilitate a fost văzută în comportarea față de împăratul german 

Henric al IV-lea. Pentru bănuiala de dispreț față de autoritatea papei, 

acest monarh a fost excomunicat și detronat. Împreună cu soția lui și 

un servitor credincios, au trecut Alpii în miezul iernii, pentru a se 

umili înaintea papei. După sosirea la castelul în care se retrăsese papa 

Grigore, el a fost condus, fără gărzile lui, într-o curte interioară, și 

acolo, în frigul aspru al iernii, cu capul descoperit și picioarele goale, 

într-o îmbrăcăminte mizerabilă, a așteptat îngăduința papei de a 

apărea în fața lui.  Pontiful nu s-a îndurat să-i acorde iertare până când 

n-a petrecut trei zile în post și mărturisire.” –Tragedia veacurilor, p. 

60,57,58. 
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2. Ce s-a întâmplat cu cele trei coarne care stăteau în calea sa? 

Ce indică cuvintele „ochi ca ochii de om” și „gură (care vorbea)”? 

Daniel 7:20,8 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Un alt pas spre supremația papală a fost făcut atunci când, în 

secolul al XI-lea, papa Grigore al VII-lea a proclamat desăvârșirea 

bisericii romane. Printre afirmațiile pe care le susținea, era una care 

declara că biserica n-a greșit niciodată, nici nu va putea greși 

vreodată, în conformitate cu Sfintele Scripturi.... Pontiful cel mândru 

mai pretindea puterea de a-i detrona pe împărați și declara că nici o 

hotărâre pe care ar fi pronunțat-o el nu putea fi răsturnată de nimeni, 

ci era prerogativul lui acela de a răsturna hotărârile altora." –Tragedia 

veacurilor, p. 57. 
 

Rostea blasfemii (hule) 

3. Cu cine se va lupta și va cuceri această putere? În ce constau 

blasfemiile ei? Daniel 7:21, 25 prima parte; Matei 23:8,9; Efeseni 

4:15,16; 5:23. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Veac după veac fusese vărsat sângele sfinților. În timp ce 

valdenzii își dădeau viața în munții Piemontului “pentru Cuvântul lui 

Dumnezeu și pentru mărturia lui Isus Hristos”, o mărturie 

asemănătoare în favoarea adevărului era dată de frații lor albigenzi în 

Franța. Iar în zilele Reformei, adepții ei au fost dați morții în chinuri 

groaznice. Hughenoții cei curajoși, luptând pentru acele drepturi pe 

care sufletul omenesc le socotește cele mai sfinte, și-au vărsat sângele 

pe multe câmpuri de bătaie. 

 Protestanții care erau scoși în afara legii, pe capul lor fiind pus un 

premiu, erau vânați ca fiarele sălbatice.... 

„Una dintre învățăturile de seamă ale romanismului este aceea că 

papa este capul vizibil al bisericii universale a lui Hristos, învestit cu 

autoritate supremă peste episcopii și preoții din toate părțile lumii. 

Mai mult decât atât, papei i-au fost date chiar titlurile Dumnezeirii. 

A fost numit “Domnul Dumnezeul Papa” și a fost declarat infailibil. 

El pretinde închinarea tuturor oamenilor.” –Tragedia veacurilor, 

p. 271, 50. 
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Încercarea de a schimba Legea lui Dumnezeu 

4. Ce a spus Isus despre Legea lui Dumnezeu? Contrar 

învățăturii lui Isus, ce a afirmat profeția că va încerca să facă 

papalitatea? Matei 5:18; Luca 16:17; Daniel 7:25, partea de 

mijloc. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Papalitatea a încercat să schimbe Legea lui Dumnezeu. Porunca 

a doua, care interzice închinarea la chipuri, a fost scoasă din Lege, iar 

porunca a patra a fost schimbată în așa fel, încât să autorizeze păzirea 

zilei întâi ca sabat, în locul zilei a șaptea... o schimbare intenționată, 

deliberată: “Ea se va încumeta să schimbe vremile și Legea.” 

Schimbarea poruncii a patra împlinește exact profeția.” –Tragedia 

veacurilor, p. 446. 

 

O perioadă lungă de supremație 

5. În conformitate cu ce cheie este calculat timpul profetic? Cât 

timp trebuia să-și exercite papalitatea puterea prin persecuție?  

Numeri 14:34;  Ezechiel 4:6; Daniel 7:25, ultima parte; 

Apocalipsa 13:5; 12:6. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cele patruzeci și două de luni sunt același lucru ca o vreme, două 

vremi și o jumătate de vreme, trei ani și jumătate sau 1260 de zile din 

Daniel capitolul 7 - timpul în care puterea papală urma să persecute 

pe poporul lui Dumnezeu. Cei 1260 de ani ai supremației papale au 

început în anul 538 d.Hr. și s-au terminat în anul 1798 La data 

aceasta, armata franceză a intrat în Roma și l-a făcut prizonier pe 

papa, care a murit în exil. Deși la scurtă vreme după aceea a fost ales 

un nou papă, ierarhia papală n-a mai ajuns niciodată să dețină puterea 

pe care o avusese mai înainte.” –Tragedia veacurilor, p. 439, 266. 

 

6. Ce a făcut Dumnezeu din milă pentru poporul Său? Cum Își 

mângâie Domnul poporul Său astăzi? Daniel 11:34; Matei 

24:21,22; Daniel 7:9-14,22. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „Persecutarea bisericii n-a continuat în toată perioada de 1260 de 

ani. Dumnezeu, din milă față de poporul Său, a scurtat timpul 

încercării lor grele. Prevăzând marea strâmtorare care urma să cadă 

asupra bisericii, Mântuitorul spunea: “Și dacă zilele acelea n-ar fi fost 

scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea 

vor fi scurtate.” Matei 24:22. Datorită influenței Reformei, persecuția 

s-a încheiat înainte de anul 1798.” –Tragedia veacurilor, p. 266, 267. 

 

Timpul judecății 

7. Spre ce a îndreptat Domnul atenția profetului? Daniel 7:26,27 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Pentru studiu personal 

 “Când în mijlocul furtunilor popoarelor migratoare imperiul a 

căzut în ruine, națiunile au privit cu respect spre tronul episcopului 

roman, care era singurul ce a stat în picioare în mijlocul întregului 

dezastru.” –Emil Staub, A. Zimmermann, Bilder aus der 

Kirchengeschichte (imagini din istoria Bisericii), p. 43. 

„Primii preoți sau episcopi din Roma s-au bucurat de un respect 

proporțional cu rangul orașului în care locuiau. În primele câteva 

secole ale erei creștine, Roma a fost cel mai mare, cel mai bogat și 

cel mai puternic oraș din lume. Era sediul imperiului, capitala 

națiunilor. „Toți locuitorii pământului îi aparțin”, a declarat Iulian; 

iar Claudian a declarat-o „fântâna legilor.” „Dacă Roma este 

Împărăteasa orașelor, de ce nu ar trebui ca pastorul ei să fie regele 

episcopilor?” era raționamentul pe care acești pastori romani l-au 

expus. „De ce nu ar trebui ca Biserica romană să fie mama 

creștinătății? De ce nu ar trebui ca toate națiunile să fie copiii ei și 

autoritatea ei legea lor suverană? A fost ușor,” spune D'Abigne, de la 

care cităm aceste cuvinte, „putea inima ambițioasă a omului să 

raționeze astfel. Ambițioasa Romă a făcut acest lucru.” (de la Jean 

Henri Merle d’Autigne, istoria reformei secolului al XVI-lea, vol. I, 

p. 8).” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, pp. 119,120. 

Arius, prezbiterul din Alexandria, „a învățat că Hristos nu era o 

ființă egală cu Dumnezeu, ci era doar prima Sa creație.” –Emil Staub, 

A. Zimmermann, Bilder aus der Kirchengeschichte (imagini din 

istoria Bisericii), p. 30. 
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Următoarele afirmații sunt făcute de papalitate: (1) „Papa este 

vicarul lui Dumnezeu și Hristos pe pământ.” (2) „Ca atare, el este 

domn al întregului pământ și toate țările îi aparțin. Împărații și prinții 

se împrumută de la el, și el poate, dacă nu se supun lui, să-i detroneze 

și să dea țara lor unui prinț mai ascultător.” – Textbook of World 

History, de Prof. F. Noesselt, p. 81. 

 

Vă rugăm să citiți Raportul Misionar din  

Tanzania de la pagina următoare. 
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RAPORTUL MISIONAR DIN TANZANIA 
A fi citit în Sabatul din 8 mai 2021 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  

Sabatul din 15 mai 2021 
 

Tanzania este o țară suverană situată pe coasta de est a Africii. Are 

o suprafață de 947,300 kilometri pătrați. Acesta împarte granițele cu 

Kenya și Uganda la nord; Rwanda, Burundi, și R.D. Congo la vest; 

Zambia, Malawi și Mozambic la sud; și Oceanul Indian la est. Țara 

are o populație de aproximativ 60 milioane de oameni. Aceasta și-a 

câștigat independența față de Anglia în decembrie 1961. Înainte de 

dominația britanică, această țară era o colonie germană cunoscută sub 

numele de Duetch Oestafrika (Africa de Sud germană) până în 1918. 

Sub conducerea britanică, numele a fost schimbat în Tanganyika. În 

1964, Zanzibar, insula colonizată de arabii Oman, a devenit liberă și 

a ales să se alăture la Tanganyikăi pentru a forma ceea ce este astăzi 

Republica Unită Tanzania. 

Această țară este compusă din 60% creștini și 36% musulmani, 

restul practicând religii tradiționale. Guvernul acordă cetățenilor săi 

libertatea de cult. Solia adventistă a ajuns în Tanzania în 1903, în 

timp ce solia reformei a fost introdusă pentru prima dată în Tanzania 

în decembrie 1974 de către prezbiterul Simon Schmidt, care era 

atunci secretar al Conferinței Generale. Datorită lui Dumnezeu, solia 

s-a răspândit în toată țara, iar astăzi Uniunea Tanzaniei are 1 302 

membri. 

Pe lângă clădirile bisericii, Uniunea are trei școli primare. În 

prezent, obiectivul principal al Uniunii este de a stabili un colegiu 

standard pentru a satisface nevoile locale și internaționale. Numit 

Institutul Misionar Kibaha Berea, colegiul este destinat să ofere 

studiu avansat structurat pentru a promova standardele spirituale și 

morale ale studenților în domeniile alese de ei. Principalele subiecte 

de predare vor fi: 

1. Lucrare Misionară: Aceasta este o serie de cursuri pentru a-i 

pregăti pe cei care doresc să devină lucrători Biblici și slujitori 

în lucrarea lui Dumnezeu. 

2. Lucrare Misionară Medicală: Aceasta este o serie de cursuri de 

pregătire a studenților să devenă medici naturiști, profesioniști 

instruiți cu un grad acreditat. 
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3. Limbi: Engleză, spaniolă, franceză și Swahili. Acestea sunt limbi 

utilizate pe scară largă în Africa. Avem nevoie foarte mult de 

profesioniști în domeniul limbilor străine în Africa. 

4. Tehnologia Informației: Această materie va acoperi subiecte 

legate de calculatoare și media. 

5. Politehnică: Aceasta include subiecte tehnice și de artă, cum ar 

fi zidărie, tâmplărie, sudură, croitorie, artă, și muzică. 

6. Administrarea afacerilor: Această materie se referă la 

contabilitate, antreprenoriat, marketing, publicitate și subiecte 

despre afaceri. 

Această instituție ne va permite să formăm profesioniști care sunt 

recrutați din biserică, precum și să câștigăm alții din afara bisericii 

pentru a se înscrie ca studenți non-membri. Dorim să facem din acest 

colegiu un far pentru solia Cerului. Vrem ca publicul să creadă că 

putem pregăti oameni care să schimbe societatea. Suntem dedicați 

colaborării depline cu Diviziunea Africană și Conferința Generală 

pentru a ne asigura că acest colegiu va beneficia de tinerii din 

Diviziunea Africană și din alte părți. 

Construcția instalațiilor este în curs de desfășurare, iar dorința 

noastră este ca lucrarea să fie grăbită prin darurile voastre generoase 

pentru Colecta Școlii Speciale de Sabat de săptămâna viitoare. 

Colegiul va începe să funcționeze în etape, și este dorința noastră 

sinceră ca prima fază să înceapă la mijlocul acestui an 2021. Mai 

multe informații despre acest proiect vor fi disponibile în publicațiile 

Conferinței Generale și în mass-media. 

„În cel mai înalt sens, lucrarea educației și lucrarea răscumpărării 

sunt una, căci în educație, ca și în răscumpărare ‚... nimeni nu poate 

pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus 

Hristos.’ „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în 

El ” 1 Corinteni 3:11; Coloseni 1:19.… 

„În condiții schimbate, adevărata educație este încă în 

conformitate cu planul Creatorului, planul școlii din Eden. Adam și 

Eva au primit învățătură prin comuniunea directă cu Dumnezeu; 

privim “lumina cunoștinței slavei” Sale pe fața lui Hristos... 

Marile principii ale educației sunt neschimbate, “întărite pentru 

veșnicie” (Psalmii 111, 8); căci ele sunt principiile caracterului lui 

Dumnezeu. Primul efort al învățătorului și țelul său constant ar trebui 

să fie acelea de a-l ajuta pe student să înțeleagă aceste principii și să 
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intre în acea legătură cu Hristos, care să-l facă o putere cu înrâurire 

în această viață. Învățătorul care acceptă acest scop este în adevăr 

unul care conlucrează cu Hristos, un împreună lucrător cu 

Dumnezeu... „Ori de câte ori a fost aplicat în Israel planul de educație 

al lui Dumnezeu, rezultatele au dat mărturie despre Autorul acestuia. 

 Dar în foarte multe familii, pregătirea hotărâtă de Cer și 

caracterele dezvoltate în felul acesta erau tot atât de rare. Planul lui 

Dumnezeu era dus la îndeplinire numai parțial și în mod imperfect... 

„Pentru a ieși în întâmpinarea acestui rău care creștea întruna, 

Dumnezeu a dispus de alți agenți, ca un ajutor pentru părinți în 

lucrarea de educare.   Încă din cele mai vechi timpuri, profeții 

fuseseră recunoscuți ca învățători aleși de providența divină.... Pentru 

pregătirea unei asemenea categorii de învățători, Samuel, îndrumat 

de Dumnezeu, a întemeiat școlile profeților.... 

Intenția era ca aceste școli să slujească drept stăvilar împotriva 

stricăciunii larg răspândite, să ajute la bunăstarea mentală și spirituală 

a tinerilor și să sporească prosperitatea națiunii, dându-i bărbați 

calificați să acționeze în temere de Dumnezeu, ca lideri și consilieri. 

În acest scop, Samuel a strâns zeci de tineri evlavioși, inteligenți și 

studioși. Aceștia au fost numiți fiii profeților. Studiind Cuvântul și 

lucrările lui Dumnezeu, puterea Sa dătătoare de viață le înviora 

energia minții și sufletului și studenții primeau înțelepciune de sus.... 

Elevii acestor școli se întrețineau singuri prin muncă proprie, 

lucrând pământul sau practicând vreun meșteșug oarecare. În Israel, 

acest lucru nu era considerat ciudat sau degradant; într-adevăr, era 

privit ca păcat faptul de a-ți lăsa copiii să crească în neștiință, fără a 

face o muncă utilă. Fiecare tânăr, fie că părinții lui erau bogați sau 

săraci, era învățat o meserie. Chiar dacă urma să fie educat pentru 

slujire sfântă, o cunoaștere a vieții practice era privită ca esențială 

pentru țelul de a fi de cel mai mare folos. De asemenea, mulți 

învățători se întrețineau prestând muncă fizică.” – Educația, pp. 30, 

45-47. 

Dumnezeu să vă inspire inima în timp ce susțineți acest efort 

modern de a restabili școlile profeților, care au fost rânduite de 

Dumnezeu. 

 

–Parmenas N. Shirima 

Coordonator de proiect al Colegiului, Uniunea Tanzania  
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru Tanzania 

Darurile voastre să fie o expresie a iubirii și a recunoștinței! 

 
20. 

Sabatul din 15 mai 2021 

O LUPTĂ PENTRU PUTERE 
 

„… Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbec 

și avea două coarne… Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că 

a venit un țap de la apus;... țapul acesta însă avea un corn mare între 

ochi.... dar, când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În 

locul lui au crescut patru coarne mari... Dintr-unul din ele a crescut 

un corn mic...” Daniel 8:3,5,8,9. 

 

1. Ce s-a întâmplat la doi ani după ce Daniel a primit viziunea 

descrisă în capitolul 7? Ce a văzut prima dată profetul? Ce 

putere reprezenta acesta? Daniel 8:1-4,20. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „În versetul 20 este dată o interpretare a acestui simbol în limbaj 

simplu: „Berbecul pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sunt 

împărații mezilor și perșilor.” Prin urmare, trebuie doar să ne gândim 

cât de bine este reprezentată puterea la simbolul în cauză. În unirea 

celor două națiuni care compuneau Imperiului Persan este 

reprezentată prin cele două coarne ale berbecului. Cel mai înalt a 

apărut ultimul. Acest lucru reprezintă Persia, care la început a fost un 

simplu aliat al Mezilor, dar mai târziu au ajuns să fie partea 

conducătoare a imperiului. Direcțiile în care berbecul împunge 

denotă direcțiile în care Mezii și Perșii și-au purtat războaiele.” –

Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 150. 

„Lumina pe care a primit-o Daniel a fost dată anume pentru aceste 

zile de pe urmă. Viziunile pe care le-a văzut pe malurile râului Ulai 

și Hidechiel, marile râuri ale Șinearului, sunt acum în curs de 

împlinire, și toate evenimentele profetizate se vor împlini în curând.” 

(Lt 57,1896) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, 1166. 
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2. Cum arăta fiara a doua și ce făcea? Ce putere este reprezentată 

prin acest simbol și care a fost numele primului său împărat? 

Daniel 8:5-7,21. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „’A venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului.’ 

Adică, Grecia este situată la vest de Persia și a atacat din această 

direcție. Armata greacă a măturat totul de pe fața pământului înaintea 

ei. 

„Țapul „nu a atins pământul.” Atât de uimitoare era viteza 

mișcărilor sale încât el nu părea să atingă pământul, ci să zboare de 

la un punct la altul cu iuțeala vântului; aceeași caracteristică este 

prezentată vederii de cele patru aripi ale leopardului, în viziunea din 

capitolul 7, care reprezintă aceeași națiune” –Uriah Smith, Profețiile 

lui Daniel și Apocalipsa, p. 152. 

 

3. Ce s-a întâmplat cu acest corn simbolic și în realitate cu acest 

mare imperiu? Daniel 8:8,22. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

Berbecul, Medo-Persia, a devenit mare; țapul, Grecia, a devenit 

foarte mare. ‚Și când era puternic, cornul cel mare a fost frânt.’ 

Prevederea umană și speculația ar fi spus: Când devine slab, când 

împărăția sa este distrusă de rebeliune sau paralizată de lux, atunci 

cornul va fi frânt și împărăția va fi făcută țăndări. Însă Daniel l-a 

văzut frânt în chiar floarea tăriei sale și în culmea puterii sale, când 

fiecare privitor ar fi exclamat: Cu siguranță, împărăția este stabilă și 

nimic nu o poate răsturna. Astfel este adesea cu cei răi. Cornul tăriei 

lor este frânt când ei se gândesc că stau cel mai ferm.…. 

„Patru coarne remarcabile urmau să se ridice spre cele patru 

vânturi ale cerului în locul cornului cel mare care fusese rupt. Aceștia 

erau Cassandru, care a avut Grecia și țările învecinate; Lisimah, care 

a luat Asia Mică; Seleuc, care a luat Siria și Babilonul și din care a 

venit linia regilor cunoscuți ca „Seleucizi”, atât de faimoși în istorie; 

Ptolomeu, fiul lui Lagos, care a avut Egiptul și din care au provenit 

„Lagizii”. Aceștia dețineau stăpânirea în cele patru vânturi ale 

cerului. Casandru avea părțile vestice; Lisimac avea regiunile 
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nordice, Seleuc deținea țările estice, iar Ptolomeu partea sudică a 

imperiului. Aceste patru coarne pot fi numite de aceea Macedonia, 

Tracia (care atunci includea Asia Mică și acele părți care se aflau 

lângă Helespont și Bosfor), Siria și Egipt. –Uriah Smith, Profețiile 

lui Daniel și Apocalipsa, pp. 153,155. 

 

4. Ce a văzut Daniel ieșind dintr-unul din aceste coarne, sau state, 

și ce s-a spus despre acesta? Cât de devreme în istorie a fost 

profețită această națiune „de înfățișare înfricoșată (fără rușine, 

în română)” și ce însemna? Daniel 8:9,23. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „O a treia putere este introdusă aici în profeție. În explicația pe 

care a dat-o îngerul lui Daniel despre aceste simboluri, aceasta nu este 

descrisă într-un limbaj atât de clar ca aceea referitoare la Medo-Persia 

și Grecia. 

„A fost o sarcină ușoară aceea de a arăta faptul că prin „cornul cel 

mic” nu se face referire la Antioh Epifanul. Va fi la fel de ușor să 

arătăm că el reprezintă Roma. „Cornul cel mic a crescut mare înspre 

Sud. Aceasta era adevărat despre Roma... „Cornul cel mic a crescut 

mare înspre est. Aceasta era de asemenea adevărat despre Roma.” –

Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, pp. 156, 158, 159. 

 

5. Cine avea să simtă tăria acestei puteri? Pe cine reprezintă 

stelele? Daniel 8:10; Apocalipsa 12:4, prima parte; Daniel 12:3. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cornul cel mic „a crescut și s-a suit, chiar până la [împotriva], 

oștirea cerului; și a aruncat o parte din oștire și din stele la pământ.’ 

Roma a făcut și acest lucru. În această expresie se introduc două 

expresii: „oștire” și „stele.” Atunci când sunt folosite într-un sens 

simbolic cu privire la evenimentele care au loc pe pământ, aceste 

expresii se referă aproape întotdeauna la poporul lui Dumnezeu și la 

liderii lor.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 159. 

 

6. Pe cine a mai atacat Roma păgână? Cine a fost această 

Căpetenie? Daniel 8:11, prima parte; Matei 27:11,26. 
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……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cornul cel mic s-a 'înălțat până la căpetenia oștirii,’ Doar Roma 

a făcut aceasta. În interpretare (versetul 25) cornul cel mic se înalță 

contra Prințului prinților.  Ce aluzie clară la răstignirea Domnului 

nostru sub jurisdicția romanilor.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel 

și Apocalipsa, p. 159. 

 

7. Ce altceva urma să fie distrus de această putere? Cine a vorbit 

despre soarta Ierusalimului și a templului? Daniel 8:11, ultima 

parte; Luca 19:41-44. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cornul cel mic a crescut mare înspre țara cea plăcută. La fel și 

Roma. Iudeea se numește „țara plăcută” în multe versete. Romanii au 

făcut-o o provincie a imperiului lor în anul 63 î.Hr. și în cele din urmă 

au distrus orașul și templul și i-au risipit pe evrei pe fața întregului 

Pământ.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 159. 

„Timp de aproape patruzeci de ani, după ce căderea Ierusalimului 

fusese pronunțată de Hristos Însuși, Domnul a amânat judecățile Sale 

asupra cetății și a poporului. Minunată a fost îndelunga răbdare a lui 

Dumnezeu față de aceia care au respins Evanghelia Sa și față de 

ucigașii Fiului Său. 

„Îndelungata răbdare a lui Dumnezeu față de Ierusalim nu a făcut 

decât să-i întărească pe iudei în nepocăința lor. Prin ura și cruzimea 

lor față de ucenicii lui Isus ei au respins ultima ofertă de milă. Apoi 

Dumnezeu și-a retras protecția de la ei….” –Tragedia veacurilor, p. 

27, 28. 

 

Pentru studiu personal 

• Matei 24:15-20. 

• Marcu 13:14-18. 

• Luca 21:20-24. 

 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru Tanzania 
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21. 

Sabatul din 22 mai 2021 

RIDICAREA PAPALITĂȚII 
 

 „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte 

ca să fi venit lepădarea de credință…”.  2 Tesaloniceni 2:3. 
 

Apostazia 

1. Ce schimbare a avut loc la Roma în secolul al patrulea d.Hr.? 

Ce a mai fost aruncat la pământ de această putere și cum? 

2 Tesaloniceni 2:3,4; Daniel 8:12,25. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Păgânismul, care părea că fusese învins, deveni biruitor. Spiritul 

lui stăpânea biserica. Învățăturile, ceremoniile și superstițiile lui au 

fost introduse în credința și închinarea pretinșilor urmași ai lui 

Hristos.  

„Acest compromis între păgânism și creștinism a dat naștere la 

“omul fărădelegii”, prevestit în profeție ca unul care se împotrivește 

și se înalță pe sine mai presus de Dumnezeu.... 

„Biblia L-ar fi înălțat pe Dumnezeu și i-ar fi așezat pe oamenii 

mărginiți în adevărata lor poziție; de aceea adevărurile ei sfinte 

trebuiau ascunse și oprimate. Această logică a fost adoptată de 

biserica romană. Timp de sute de ani răspândirea Bibliei a fost 

interzisă. Oamenilor le-a fost interzis să o citească sau să o aibă în 

casă, iar preoții și prelații fără principii interpretau învățăturile ei 

pentru a susține pretențiile lor. În felul acesta, papa a ajuns să fie 

recunoscut aproape în mod general ca locțiitor al lui Dumnezeu pe 

pământ, înzestrat cu autoritate peste biserică și stat. 

„Credința a fost transferată de la Hristos, adevărata temelie, la 

papa de la Roma. În loc să se încreadă în Fiul lui Dumnezeu pentru 

iertarea păcatelor și pentru mântuirea veșnică, oamenii priveau la 

papa, la preoții și prelații cărora el le dăduse autoritatea.  Ei erau 

învățați că papa era mijlocitorul lor pământesc, că nimeni nu se putea 

apropia de Dumnezeu decât prin el; și că el stătea în locul lui 

Dumnezeu pentru ei și de aceea trebuia să i se dea ascultare.” –

Tragedia veacurilor, p. 50, 51, 55. 
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2. Cine a ajutat papalitatea să devină atât de puternică? Ce 

întrebare a pus un înger după ce a fost descris acest simbol? 

Daniel 8:24,13. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Arhiamăgitorul nu-și terminase lucrarea. El s-a hotărât să adune 

lumea creștină sub steagul său și să-și exercite puterea prin locțiitorul 

lui, pontiful cel mândru, care pretindea că este reprezentantul lui 

Hristos. Prin păgânii pe jumătate convertiți, prin prelații ambițioși și 

prin credincioșii iubitori de lume, și-a îndeplinit planul.” –Tragedia 

veacurilor, p. 53. 
 

O perioadă foarte lungă de timp 

3. Care a fost răspunsul? A înțeles Daniel totul despre aceasta? 

Daniel 8:14,15. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „„Cât va dura perioada din viziune?” Atât întrebarea cât și 

răspunsul sunt raportate, ceea ce dovedește că aceasta e o chestiune 

menită să fie înțeleasă de biserică. Și această părere este în continuare 

confirmată de faptul că răspunsul îi era adresat lui Daniel, ca fiind cel 

pe care îl privea în principal și pentru a cărui informare fusese dat. 

„Am menționat deja dorința lui Daniel de a înțelege aceste lucruri. 

El a căutat sensul. Imediat a stat înaintea profetului cineva care avea 

înfățișarea unui om. Daniel a auzit vocea unui om, adică vocea unui 

înger ca a unui om care vorbește.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel 

și Apocalipsa, pp. 162,187. 
 

4. Cum i-a îndeplinit Domnul dorința? Când s-a întors îngerul cu 

altă solie? Daniel 8:16. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Îngerul Gabriel, următorul în rang după Fiul lui Dumnezeu, a fost 

acela care a venit la Daniel cu solia dumnezeiască. Tot Gabriel, 

îngerul Său, a fost trimis de Hristos să-i dezvăluie viitorul lui Ioan 

cel iubit; pentru aceia care citesc și aud cuvintele profeției și țin 

lucrurile scrise în ea, e făgăduită o binecuvântare. Apocalipsa 1:3.” – 

Hristos Lumina Lumii, p. 234. 
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„S-a dat porunca de a-l face pe Daniel să înțeleagă viziunea. I-a 

fost adresată lui Gabriel, un nume care înseamnă „puterea lui 

Dumnezeu” sau „omul lui Dumnezeu.” El continuă instruirea lui 

Daniel în capitolul 9. Secole mai târziu, același înger a fost însărcinat 

să anunțe nașterea lui Ioan Botezătorul tatălui său Zaharia și a lui 

Mesia fecioarei Maria. Luca 1:26. Lui Zaharia i s-a prezentat cu 

aceste cuvinte: ‚Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu’ 

Luca 1:19. –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 187. 

 

O viziune pentru timpul sfârșitului 

5. Cărei perioade de timp aparține viziunea celor 2300 zile? 

Daniel 8:17-19. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 

6. Ce impresie a făcut prezența acestui înger de rang înalt asupra 

lui Daniel? A putut Gabriel să își îndeplinească însărcinarea de 

a-i explica viziunea complet? Daniel 8:18,27. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „...îngerul Gabriel, cu toate că i se poruncise să-l facă pe Daniel 

să înțeleagă viziunea, i-a dat numai o explicație parțială. Și atunci 

când persecuția teribilă care urma să se abată peste biserică a fost 

descoperită viziunii profetului, puterea fizică l-a părăsit. El n-a mai 

putut suporta, iar îngerul l-a lăsat singur pentru o vreme.” –Tragedia 

veacurilor, p. 325. 

 

Curățirea Sanctuarului 

7. Ce a greșit William Miller când a studiat versetul din Daniel 

8:14? 
……………………………………………………………………………………………… 

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

"Miller a acceptat concepția unanim recunoscută pe atunci și a 

înțeles că în era creștină pământul este sanctuarul și, ca urmare, 

curățirea sanctuarului, profetizată în Daniel 8, 14, reprezintă curățirea 

pământului prin foc, la a doua venire a lui Hristos. Dacă punctul 

corect de început pentru cele 2300 zile ar fi găsit, susținea el, timpul 
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celei de a doua veniri putea fi precizat cu ușurință…. 

„În capitolul opt din Daniel n-a găsit nici o cheie pentru începutul 

celor 2300 de zile...” –Tragedia veacurilor, 324, 325. 

 

Pentru studiu personal 

• Experiențe și Viziuni, p. 54-56. 

• Istoria mântuirii, p. 375-379. 

 

“În timpul anului 330 Constantin și-a mutat sediul guvernamental 

din Roma în Bizanț (Constantinopol).… Această mișcare a fost de 

mare importanță pentru biserică. A facilitat dezvoltarea 

nestingherită a puterii papale din Roma….” –Großer katholischer 

Katechismus (Catehism catolic mare), p. 243. 

“Ni se spune despre Regele Clovis și franci că s-au alăturat 

bisericii în secolul al cincilea: „A fost important să observăm că 

francii puternici nu s-au alăturat Arianilor, ci au recunoscut în 

general mărturisirea, care, din acest motiv, a fost numită 

mărturisirea catolică. Deoarece francii au cucerit treptat un trib 

german după altul, acest lucru a însemnat în același timp și victoria 

Bisericii Catolice asupra Arianilor.” –Emil Staub, A. Zimmermann, 

Bilder aus der Kirchengeschichte (Imagini din istoria Bisericii), 

p. 44. 

 

 

  



pentru Semestrul I, 2021 [97] 

22. 

Sabatul din 29 mai 2021 

RĂSPUNS LA O RUGĂCIUNE UMILĂ 
 

„Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca 

să fiți vindecați.  Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui 

neprihănit.” Iacov 5:16. 

 

Se caută înțelegere 

1. Ce a văzut Daniel împlinindu-se în viziunea dată în capitolul 

8? Ce gând îl preocupa? Daniel 5:30,31, 9:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Rugăciunea lui Daniel fusese înălțată “în anul întâi al domniei 

lui Dariu” (Versetul 1), monarhul persan al cărui general, Cir, luase 

de la Babilonia sceptrul conducerii universale. Domnia lui Dariu a 

fost onorată de Dumnezeu. La el a fost trimis îngerul Gabriel “să-l 

susțină și să-l întărească.” Daniel 11:1…. Răspunsul care i-a fost dat, 

“până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi sfântul 

locaș va fi curățit!” (Daniel 8:14), l-a încurcat și mai mult. A căutat 

cu stăruință să înțeleagă vedenia. Nu putea înțelege legătura dintre 

robia celor șaptezeci de ani profetizată prin Ieremia și cele două mii 

trei sute de ani despre care a auzit în viziune pe vizitatorul ceresc 

declarând că aveau să treacă înainte de curățirea sanctuarului lui 

Dumnezeu. Îngerul Gabriel i-a dat o interpretare parțială; dar atunci 

când prorocul a auzit cuvintele “vedenia este pentru ... niște vremi 

îndepărtate”, a leșinat.” – Profeți și Regi, pp. 556, 554. 

 

2. Cum a căutat el mai multă înțelegere? Ce a recunoscut el ca 

motiv a ceea ce s-a întâmplat cu poporul său? Daniel 9:3-8. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În această rugăciune s-a identificat deplin cu aceia care nu 

împliniseră planul divin, mărturisind păcatele lor ca fiind ale lui. 

Cu toate că Daniel fusese vreme îndelungată în slujba lui 

Dumnezeu și fusese caracterizat de cer ca un “om prea iubit”, totuși 

s-a socotit ca un păcătos înaintea lui Dumnezeu, susținând marea 
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nevoie a poporului pe care-l iubea. Rugăciunea lui era elocventă în 

simplitatea ei profundă și în sinceritate. Ascultați cum se ruga el:...” 

–Profeți și Regi, p. 555. 

 

Rugăciune și mărturisire 

3. De ce s-a agățat el? Ce lege și-a amintit? Daniel 9:9-13. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Nu avem noi tot atâta nevoie să-l chemăm pe Dumnezeu cum a 

avut Daniel? Mă adresez celor care cred că trăim în ultima perioadă 

a istoriei acestui pământ. Vă rog să puneți asupra sufletelor voastre o 

povară pentru bisericile noastre, școlile noastre și instituțiile noastre. 

Ca Dumnezeul care a auzit rugăciunea lui Daniel, să ne audă 

rugăciunile noastre când venim la El în umilință. Nevoile noastre sunt 

la fel de urgente, greutățile noastre sunt la fel de mari, iar trebuie să 

avem aceeași stăruință și în credință să rostogolim povara noastră 

asupra marelui Purtător de poveri. Este nevoie ca inimile să fie la fel 

de profund mișcate în timpul nostru ca atunci când s-a rugat Daniel.” 

–Conflict and Courage, p. 256. 

 

4. Ce i se spusese lui Moise cu privire la aceasta lege? Ce 

caracteristică divină a recunoscut Daniel în rugăciunea sa? 

Deuteronomul 28:15,36,37. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Până la acest punct rugăciunea lui Daniel se ocupă cu 

mărturisirea deplină și cu inimă sfâșiată a păcatelor. El îndreptățește 

în mod deplin cursul Domnului, recunoscând păcatele poporului 

drept cauza pentru toate nenorocirile lor, după cum îi amenințase 

Dumnezeu prin profetul Moise.” –Urie Smith , Profețiile lui Daniel 

și Apocalipsa , p. 195. 

„Profetul Daniel a fost un exemplu de sfințire adevărată. Lunga lui 

viață a fost plină de o slujire nobilă pentru Domnul Său. El a fost un 

om “preaiubit” (Daniel 10, 11) de Cer. Și totuși, în loc să pretindă că 

este curat și sfânt, acest profet onorat s-a identificat cu păcătoșenia 

lui Israel, când a mijlocit înaintea lui Dumnezeu în favoarea 

poporului Său. “Nu pentru neprihănirea noastră Îți aducem noi 
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cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.” –Tragedia 

veacurilor, p. 470. 

 

Nici o neprihănire proprie 

5. Fiind conștient de ‚...păcatele ...și nelegiuirile’ poporului, care 

a fost cererea lui arzătoare? Daniel 9:15-18, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Daniel nu face nici o pledoarie despre propria sa bunătate, ci 

spune: ‚Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă! Deschide ochii și 

privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat 

Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îți aducem noi 

cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.’ Daniel 9:18. 

Intensitatea dorinței sale îl face serios și arzător. El continuă: 

‚Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și 

nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele 

Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău!’” – That I May 

Know Him, p. 271. 

 

6. Pe ce nu putea nici el, nici poporul său să se bazeze? Prin 

urmare, de ce depindeau? Daniel 9:18, ultima parte, 19. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Profetul invocă acum onoarea numelui Domnului ca motiv 

pentru care dorește ca cererea sa să fie împlinită.... Aceasta nu 

înseamnă că Dumnezeu este mișcat de motive de ambiție și glorie 

deșartă; însă când poporul Său este gelos pentru onoarea numelui 

Său, când ei își dovedesc iubirea față de El cerându-I să lucreze, nu 

pentru beneficiul lor personal, ci pentru propria Sa slavă, pentru ca 

numele Său să nu fie făcut de rușine și blasfemiat între păgâni, 

aceasta este acceptabil înaintea Sa. Daniel mijlocește aici pentru 

cetatea Ierusalim, numită cu numele lui Dumnezeu și muntele Său cel 

sfânt, pentru care El a avut o astfel de iubire și Îl imploră, pentru 

îndurările Sale, să permită ca mânia Sa să fie abătută. În cele din urmă 

mintea sa se centrează asupra Sanctuarului sfânt, locuința proprie a 

lui Dumnezeu pe acest Pământ, și imploră ca ruinele acestuia să fie 

rezidite.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 196. 
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Un răspuns rapid 

7. Ce experiență minunată a căpătat prin această rugăciune? Ce 

poruncă urma să se împlinească acum? Daniel 9:20-23; 08:16. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cerul se pleacă să asculte cererea stăruitoare a prorocului. Chiar 

înainte de a-și încheia rugăciunea pentru iertare și restatornicire, 

puternicul Gabriel i s-a arătat din nou...”  –Profeți și Regi, p. 556.  

„Însă Dumnezeu a poruncit solului Său: “Fă pe acest om să 

înțeleagă vedenia.” Această însărcinare trebuia îndeplinită. În 

ascultare de această însărcinare, îngerul s-a întors la Daniel și i-a zis:  

“Am venit să-ți dau pricepere și înțelegere ... de aceea ia aminte și 

înțelege vedenia.” Daniel 8:27, 16; 9:22,23,25-27. În vedenia din 

capitolul 8 era un punct important care fusese lăsat neexplicat, 

referitor la timp — perioada de 2300 de zile...” –Tragedia veacurilor, 

p. 325. 

 

Pentru studiu personal 

• In Heavenly Places, pp. 75,87. 

• Solii alese, vol. 3, p. 353. 

• Uriah Smith , Profețiile lui Daniel și Apocalipsa , p. 193-196. 

 

*  *  *  *  * 

 

23. 

Sabatul din 5 iunie 2021 

LUMINĂ ACORDATĂ UNUI SOLICITANT UMIL 
 

 „Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea... omul Gavril... El 

m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: „Daniele, am venit 

acum să-ți luminez mintea.” Daniel 9:21,22. 

 

Șaptezeci de săptămâni sunt separate (tăiate) 

1. Cât timp a fost acordat evreilor înainte ca mari evenimente să 

aibă loc? În conformitate cu ce cheie este calculat timpul 

profetic? Daniel 9:24, prima parte; Numeri 14:34; Ezechiel 4:6. 
………………………………………………………………………………………………  
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„Șaptezeci de săptămâni. Acestea sunt primele cuvinte pe care 

îngerul le rostește către Daniel, pentru a-i face parte de acea 

învățătură pe care a venit să i-o dea. De ce introduce el atât de brusc 

o perioadă de timp? Trebuie din nou să ne referim la viziunea din 

capitolul 8. Am văzut că Daniel, la încheierea acelui capitol, spune 

că el nu a înțeles viziunea.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și 

Apocalipsa, p. 201. 

„Folosind regula lui de a face din Scriptură propriul interpret, 

Miller a văzut că o zi în profeție reprezintă simbolic un an (Numeri 

14:34; Ezechiel 4:6);…” –Tragedia veacurilor, p. 324. 

 
2. Ce urma să se întâmple la sfârșitul acestei perioade de timp? 

Daniel 9:24, ultima parte; 
……………………………………………………………………………………………… 

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

Traducerea germană Menge spune: „Șaptezeci de săptămâni 

[egale cu săptămâni de ani; adică săptămâni de șapte ani în loc de 

zile] sunt hotărâte asupra poporului tău și asupra orașului sfânt, 

pentru a termina fărădelegea și a pune capăt păcatelor lor și pentru a 

face împăcare pentru nelegiuire și pentru a aduce dreptatea veșnică 

[mântuirea] și pentru a sigila viziunea și [declarația] profetului și 

pentru a unge [consacra] pe Cel mai sfânt.” „Șaptezeci de săptămâni, 

deci, sau 490 zile din cele 2300, au fost tăiate sau acordate 

Ierusalimului și iudeilor. Evenimentele care urmau să fie desăvârșite 

în acea perioadă sunt menționate pe scurt. Fărădelegea avea să fie 

încheiată; adică, poporul evreu urma să își umple cupa nelegiuirii lor, 

lucru pe care l-au făcut prin respingerea și crucificarea lui Hristos. 

Sfârșitul păcatelor sau al jertfelor de păcat [cuvântul ebraic , Chattah, 

tradus „păcate” în Daniel 9:24, denotă fie păcat, fie jertfă pentru 

păcat], trebuia făcută. Aceasta s-a întâmplat când s-a adus marea 

jertfă pe Calvar. Avea să fie făcută disponibilă iertarea pentru 

fărădelege. Aceasta a avut loc prin moartea Fiului lui Dumnezeu ca 

jertfă. Neprihănirea veșnică avea să fie adusă; neprihănirea pe care 

Domnul nostru a manifestat-o în viața Sa lipsită de păcat. Viziunea și 

profeția au fost sigilate sau făcute sigure.” –Uriah Smith, Profețiile 

lui Daniel și Apocalipsa, p. 203. 
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Data de început 

3. Ce eveniment a marcat punctul de început al acestei profeții? 

Unde găsim această poruncă? Când a fost dată? Daniel 9:25; 

Ezra 6:14; 7:11-28,7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cuvântul tradus aici „hotărât” (Daniel 9:24) înseamnă literal 

‚tăiat’. Șaptezeci de săptămâni, reprezentând 490 de ani, sunt 

declarați de înger a fi tăiați, ca aparținând îndeosebi iudeilor. Însă din 

ce au fost tăiați? Cele 2300 de zile erau singura perioadă de timp 

menționată în capitolul 8, deci aceasta trebuie să fie perioada din care 

au fost tăiate cele șaptezeci de săptămâni; ele sunt deci o parte din 

cele 2300 de zile, iar aceste două perioade trebuie să înceapă în 

același timp. Cele șaptezeci de săptămâni erau declarate de înger să 

înceapă la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Și 

dacă se putea găsi data acestei porunci, atunci putea fi precizat 

punctul de plecare pentru marea perioadă de 2300 de zile.... 

„Acești trei împărați, prin emiterea, reafirmarea și completarea 

decretului, l-au adus la desăvârșirea prevăzută de profeție, pentru a 

marca astfel începutul celor 2300 de ani. Luând deci anul 457 în. Hr. 

timpul când a fost completat decretul, ca dată a poruncii, s-a văzut că 

toate precizările profeției cu privire la cele șaptezeci de săptămâni se 

împliniseră.” –Tragedia veacurilor, p. 326, 327. 

 

Evenimente prezise pentru cele șaptezeci de săptămâni 

4. Cine urma să apară pe scenă după 69 săptămâni (483 ani) și în 

ce an? Ce urma să se întâmple în săptămâna a 70-a? Daniel 

9:25,27, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Începând cu această dată, cei 483 de ani se întind până în toamna 

anului 27 d.Hr. Atunci s-a încheiat această profeție. Cuvântul 

“Mesia” înseamnă “Cel Uns.” În toamna anului 27 d.Hr., Hristos a 

fost botezat de Ioan și a primit ungerea Duhului....  “Săptămâna” 

amintită aici este ultima dintre cele șaptezeci; ea reprezintă ultimii 

șapte ani din perioada pusă deoparte pentru iudei. În vremea aceasta, 

care începe de la anul 27 până la anul 34 d.Hr., Hristos în mod 
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personal, apoi prin ucenicii Săi, a adresat invitația Evangheliei 

îndeosebi iudeilor.” –Tragedia veacurilor, p. 327. 

 

5. Cum s-au împlinit acestea în suferințele lui Hristos? Ce urma 

să se întâmple la mijlocul celei de-a 70-a săptămâni sau la 3 ani 

și 1/2 după ungerea lui Isus? Matei 10:5,6; 15:22-24; Daniel 9:26, 

prima parte, 27, partea de mijloc. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „“La mijlocul săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de 

mâncare.” În anul 31 d.Hr., la trei ani și jumătate după botez, Domnul 

nostru a fost răstignit. Astfel, o dată cu marea jertfă oferită pe Calvar 

s-a încheiat și sistemul jertfelor care arătase timp de patru mii de ani 

către Mielul lui Dumnezeu. oferită pe Calvar s-a încheiat și sistemul 

jertfelor care arătase timp de patru mii de ani către Mielul lui 

Dumnezeu.” –Tragedia veacurilor, p. 327, 328. 

 

6. Ce eveniment a marcat sfârșitul celor 70 săptămâni (490 ani)? 

În ce an s-a împlinit aceasta? Faptele Ap. 8:3-8; 10:1-5, 26-

28,34,35; 22:21. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cele șaptezeci de săptămâni, sau 490 de ani, rezervați îndeosebi 

iudeilor, s-au încheiat așa cum am văzut, în anul 34 d.Hr. La această 

dată, prin acțiunea Sinedriului iudeilor, s-a pecetluit respingerea 

Evangheliei prin uciderea lui Ștefan și prin persecutarea urmașilor lui 

Hristos. Așa că, începând de atunci, solia mântuirii n-a mai fost 

restrânsă la poporul ales, ci a fost dată lumii.  Ucenicii, obligați fiind 

de persecuții să fugă din Ierusalim, au mers pretutindeni vestind 

Cuvântul.” –Tragedia veacurilor, p. 328. 

 

Partea rămasă din timp 

7. Cât timp rămâne când cele 70 săptămâni (490 ani) sunt scăzute 

din cei 2300 ani? La ce an se ajunge? Vor avea din nou vechiul 

oraș al Ierusalimului și evreii, ca națiune, un rol în planul 

mântuirii? Daniel 9:26, ultima parte. 
………………………………………………………………………………………………  
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 „Cele șaptezeci de săptămâni — 490 de zile — fiind tăiate din 

cele 2300, mai rămâneau încă 1810 zile. Deci, după terminarea celor 

490 de zile, trebuia să se mai împlinească încă 1810 zile. Astfel că, 

începând cu anul 34 d.Hr., cei 1810 ani se continuau până în anul 

1844. Ca urmare, cele 2300 de zile — ani din Daniel 8, 14 se încheiau 

în anul 1844.” –Tragedia veacurilor, p. 328.  

„Apoi atenția mi-a fost îndreptată către unii care se află în 

primejdia de a crede că este de datoria lor să meargă în Ierusalimul 

vechi gândind că au de făcut o lucrare acolo înainte de venirea 

Domnului.... Am văzut, de asemenea, că Ierusalimul cel vechi nu va 

fi niciodată zidit din nou; și că Satana făcea tot posibilul pentru a 

întoarce mintea copiilor Domnului către aceste lucruri, acum, în 

timpul secerișului pentru a-i opri să-și manifeste întregul interes față 

de lucrarea de acum a Domnului și pentru a-i determina să neglijeze 

pregătirea necesară pentru ziua Domnului.” –Experiențe și Viziuni, p. 

75,76. 

 

Pentru studiu personal 

„Prin uneltele sale, alese, Dumnezeu în chip îndurător va face 

cunoscut planurile Sale. Atunci marea lucrare a răscumpărării va 

înainta. Oamenii vor afla de ispășirea pentru nelegiuire și de 

neprihănirea veșnică pe care a introdus-o Mesia prin jertfa Sa. 

Crucea de pe Golgota este marele centru. Lucrându-se pe adevărul 

acesta jertfa lui Hristos va fi făcută eficientă. Aceasta a descoperit-

o Gabriel lui Daniel ca răspuns la rugăciunea lui fierbinte. Cu 

privire la aceasta au vorbit Moise și Ilie, și Hristos cu prilejul 

schimbări la față. Prin smerenia de pe cruce, El urma să aducă 

izbăvire veșnică tuturor acelora care aveau să-L urmeze, dând 

dovadă pozitivă că sunt despărțiți de lume.” –(Letter 201, 1899) 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, pp. 1172, 1173.  

„Fiecare acțiune, fiecare cuvânt și fiecare moment al vieții 

noastre ar trebui să poarte amprenta credinței noastre sfinte. 

Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și nu avem timp să fim leneși 

sau să trăim în plăcere, având scopuri încrucișate cu Dumnezeu…. 

„Fiecărei persoane i s-a încredințat un dar deosebit sau un talent 

care trebuie să fie folosit pentru înaintarea Împărăției 

Răscumpărătorului. Nu numai pastorul poate lucra pentru salvarea 

sufletelor. Cei care au darurile cele mai mici nu sunt scutiți de a 
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folosi tocmai darurile bune pe care le au; și făcând așa, talentele lor 

vor crește. Nu este bine să tratăm cu ușurință responsabilitățile 

morale și nici să disprețuim ziua lucrurilor mici. Providența lui 

Dumnezeu proporționează încredințările Sale în conformitate cu 

capacitățile oamenilor.” – 4T, p. 618. 

 

*  *  *  *  * 

 

24. 

Sabatul din 12 iunie 2021 

A VENIT CEASUL JUDECĂȚII SALE 
 

„El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci 

a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și 

pământul, marea și izvoarele apelor!”  Apocalipsa 14:7. 
 

Serviciile din Sanctuarul pământesc 

1. Cum a fost împărțit sanctuarul pământesc? Ce făcea păcătosul 

pocăit sub sistemul jertfelor? Evrei 9:2-5; Leviticul 4:27-29. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Păcătosul ce se pocăia își aducea darul la ușa tabernacolului și, 

așezându-și mâna asupra victimei, își mărturisea păcatele, 

transferând astfel în mod figurat păcatele sale asupra victimei 

nevinovate. Animalul avea să fie junghiat chiar de mâna păcătosului, 

iar sângele era dus de preot în locul sfânt și stropit înaintea perdelei 

în spatele căreia se afla chivotul, conținând Legea pe care păcătosul 

o călcase. Prin această ceremonie păcatul era, prin sânge, transferat 

în mod figurat asupra sanctuarului.” –Patriarhi și Profeți, p. 354. 
 

2. Ce se întâmpla cu sanctuarul când păcatul era transferat în 

felul acesta? În ce zi a fiecărui an avea loc curățirea 

sanctuarului? Leviticul 23:26-32. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Păcatele lui Israel fiind astfel transferate asupra sanctuarului, 

sfântul locaș era mânjit și devenea necesară o lucrare specială pentru 

înlăturarea păcatelor.” –Patriarhi și Profeți, p. 355. 
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„O dată pe an, în ziua cea mare a Ispășirii, preotul intra în Locul 

Preasfânt pentru curățirea Sanctuarului. Lucrarea făcută acolo 

finaliza întreaga slujbă anuală….” Credința prin care trăiesc, p. 198. 
 

Serviciul de curățire 

3. Cum avea loc curățarea simbolică? Ce făcea marele preot după 

ce termina slujba în Locul Preasfânt? Era păcatul complet șters 

prin sângele animalelor? Leviticul 16:15,16, 20-22; Evrei 10:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În Ziua ispășirii, marele preot, după ce aducea o jertfă pentru 

adunarea lui Israel, mergea în locul prea sfânt cu sângele jertfei și 

stropea din el asupra capacului ispășirii, deasupra tablelor Legii. În 

felul acesta, cerințele Legii, care cerea viața păcătosului, erau 

satisfăcute. Apoi, în calitatea sa de mijlocitor, marele preot lua 

păcatele asupra sa și, ieșind din sanctuar, ducea cu sine povara 

vinovăției poporului Israel. La ușa tabernacolului, își punea mâinile 

pe capul țapului de trimis și mărturisea asupra lui “toate fărădelegile 

copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege, cu care au păcătuit ei”, 

punându-le “pe capul țapului.” Iar când țapul care purta păcatele 

acestea era trimis în pustie, se socotea că, o dată cu el, și aceste păcate 

au fost depărtate pentru totdeauna de la popor.” –Patriarhi și Profeți, 

p. 356. 
 

Curățirea Sanctuarului ceresc 

4. Cine i-a dat lui Moise planul pentru construcția și slujbele 

sanctuarului? După ce tipar a fost modelat? Cine este Marele 

Preot în adevăratul sanctuar? Exodul 25:9,40; Evrei 8:5,1, 2. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Ce înseamnă curățirea Sanctuarului? Faptul că a existat un astfel 

de serviciu în legătură cu sanctuarul pământesc, este menționat în 

Scripturile Vechiului Testament. Dar putea exista ceva în cer care 

trebuia să fie curățit? În Evrei cap. 9 este explicată în mod clar atât 

curățirea sanctuarului pământesc, cât și a celui ceresc…. Curățirea, 

atât în serviciul tipic, cât și în cel real, trebuie să fie realizată cu sânge: 

în primul, cu sângele animalelor; în cel din urmă, cu sângele lui 

Hristos…. 
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El, Hristos, cere pentru poporul Său nu numai iertare și 

îndreptățire deplină și desăvârșită, ci și o împărtășire din slava Sa și 

un loc pe tronul Său.” – Credința prin care trăiesc, p. 206. 
 

5. Cine era reprezentat de animalul sacrificat în timpul vechiului 

legământ? Când a început curățirea Sanctuarului ceresc? Ioan 

1:29; Daniel 8:14. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„După cum păcatele poporului din vechime erau așezate prin 

credință asupra jertfei pentru păcat și, prin sângele ei, transferate în 

simbol asupra sanctuarului pământesc, tot așa și în noul legământ, 

păcatele celor care se pocăiesc sunt așezate prin credință asupra lui 

Hristos și transferate, în fapt, asupra Sanctuarului ceresc. Și așa cum 

curățirea simbolică a celui pământesc era îndeplinită prin 

îndepărtarea păcatelor prin care fusese mânjit, tot astfel curățirea 

celui ceresc trebuie realizată prin îndepărtarea sau ștergerea 

păcatelor, care sunt înregistrate acolo... 

„În felul acesta, cei care au urmat lumina cuvântului profetic au 

văzut că, în loc să vină atunci pe pământ, la încheierea celor 2300 de 

zile, în anul 1844, Hristos a intrat în Locul Preasfânt din Sanctuarul 

ceresc, pentru a îndeplini lucrarea de încheiere a ispășirii ca pregătire 

pentru revenirea Sa.” –Tragedia veacurilor, p. 421, 422. 

 

Timpul judecății 

6. Cum a descris Daniel aceste evenimente? Daniel 7:9,10,13. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

„Venirea lui Hristos descrisă aici nu este a doua Sa venire pe 

pământ. El vine la Cel Îmbătrânit de zile, în cer, pentru a primi 

stăpânirea, slava și o împărăție care-I va fi dată la încheierea lucrării 

Sale de Mijlocitor. Această venire, și nu a doua Sa venire pe pământ, 

a fost prevestită în profeție ca având loc la încheierea celor 2300 de 

zile, în anul 1844. Însoțit de îngeri cerești, Marele nostru Preot intră 

în Sfânta Sfintelor și acolo Se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, 

pentru a îndeplini ultimele acte ale slujirii Sale în favoarea omului — 

pentru a îndeplini lucrarea judecății de cercetare și pentru a face 

ispășire pentru toți aceia care au dreptul la binefacerile ei.” Idem, 479. 
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7. Ce solie specială a trimis Domnul celor care vor trăi din acel 

timp înainte? În cele din urmă, asupra cui vor fi puse păcatele 

care au fost mărturisite și iertate prin sângele lui Isus? 

Apocalipsa 14:6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Când Hristos, în virtutea propriului sânge, îndepărtează păcatele 

poporului Său din Sanctuarul ceresc la încheierea slujirii Sale, le va 

așeza asupra lui Satana care, conform judecății, trebuie să poarte 

pedeapsa finală. Țapul era trimis într-un ținut nelocuit, pentru a nu se 

mai întoarce niciodată în adunarea lui Israel. Tot astfel va fi izgonit 

și Satana din fața lui Dumnezeu și a poporului Său și va fi adus la 

inexistență prin distrugerea finală a păcatului și a păcătoșilor. –

Tragedia veacurilor, p. 422. 

„Însă astfel de subiecte, cum ar fi Sanctuarul, studiat în legătură 

cu cele 2300 de zile, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, sunt 

foarte potrivite pentru a explica mișcarea adventă care a trecut și a 

arăta care este poziția noastră prezentă... Am văzut în mod repetat că 

acestea erau subiectele principale de care ar trebui să se ocupe solii.” 

–Experiențe și Viziuni, p. 63. 

 

Pentru studiu personal 

• Leviticul, Capitolul 16. 

• Evrei, capitolele 7 și 9. 

• Tragedia veacurilor, p. 433. 

„Curățirea nu era o îndepărtare a necurățiilor fizice, pentru că 

aceasta trebuia să fie făcută cu sânge și, prin urmare, trebuia să fie o 

curățire de păcat. 

„Dar cum se putea înțelege această legătură a păcatului cu 

Sanctuarul, în cer sau pe pământ? 

"Așa cum păcatele oamenilor din vechime erau transferate, 

figurat, asupra sanctuarului pământesc prin sângele jertfei de păcat, 

tot la fel păcatele noastre sunt transferate asupra sanctuarului ceresc 

prin sângele lui Hristos. Și la fel cum curățirea tipică de pe pământ a 

fost realizată prin îndepărtarea păcatelor prin care a fost mânjit, tot 

așa curățirea cerească trebuie să fie realizată prin îndepărtarea, sau 

ștergerea păcatelor care sunt înregistrate acolo. Acest lucru necesită 

o examinare a cărților de amintiri pentru a se determina cine, prin 



pentru Semestrul I, 2021 [109] 

pocăință de păcat și credință în Hristos, are dreptul la beneficiile 

ispășirii Sale.” „Atunci [în ziua cea mare a judecății finale] în virtutea 

sângelui ispășitor al lui Hristos, păcatele tuturor celor cu adevărat 

pocăiți vor fi șterse din cărțile cerului.” – Credința prin care trăiesc, 

p. 206. 
 

 

*  *  *  *  * 

 

 

 

25. 

Sabatul din 19 iunie 2021 

RĂZBOI ÎN LUMEA INVIZIBILĂ 
 

„Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și 

una de zile, și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, 

mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații 

Persiei.” Daniel 10:13. 

 

Apariția unei ființe glorioase, puternice 

1. Ce experiență au avut evreii după ce au primit permisiunea 

împăratului Cirus de a se întoarce la Ierusalim în 536 î.Hr. și a 

începe restaurarea? Ce a crezut profetul Daniel despre aceasta? 

Ezra 3:8; 4:4,5; Daniel 10:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „Când templul din Ierusalim a fost rezidit în timpul lui Ezra, 

samaritenii au vrut să dea și ei ajutor. Li s-a refuzat însă acest 

privilegiu și de atunci a izbucnit o vrăjmășie cruntă între cele două 

popoare. Samaritenii au clădit un templu rival pe muntele Garizim. 

Aici se închinau lui Dumnezeu după ritualul mozaic, deși nu 

renunțaseră pe deplin la idolatrie.” – Hristos Lumina Lumii, p. 188. 

„Acest verset [Daniel 10:1] introduce ultima viziune înregistrată a 

profetului Daniel, învățătura care i-a fost dată în acest moment fiind 

continuată în Daniel 11 și 12.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și 

Apocalipsa, p. 225. 
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2. Ce experiență a avut Profetul? Unde găsim o descriere 

similară? Cine a fost acesta? Daniel 10:4-6; Apocalipsa 1:13-15. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 „Nu era altă personalitate decât Fiul lui Dumnezeu cel care a venit 

înaintea lui Daniel. Această descriere este similară cu cea dată de 

Ioan atunci când Hristos s-a descoperit pe Insula Patmos. Domnul 

nostru vine acum cu un alt mesager ceresc pentru a-l învăța pe Daniel 

ce va avea loc în zilele din urmă. Această cunoaștere i-a fost dată lui 

Daniel și a fost consemnată prin inspirație pentru noi, care am ajuns 

la sfârșitul lumii.” –(The Review and Herald, February 8, 1881) 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1173. 

 

3. Ce efect a avut această descoperire asupra lui Daniel? Ce s-a 

mai întâmplat în acest moment și cine l-a ridicat? Daniel 10:7-12. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „După ce Daniel căzuse în leșin la apariția maiestuoasă a lui 

Hristos, îngerul Gabriel, (vorbitorul din versetele 11-13, își așeză 

mâna asupra sa pentru a-i da asigurare și încredere. El îi spune lui 

Daniel că el este un om mult iubit. O, ce declarație minunată! Un 

membru al familiei umane, unul din aceeași rasă cu noi, iubit, nu doar 

în sensul general în care a iubit Dumnezeu întreaga lume când L-a 

dat pe Fiul Său să moară pentru ei, ci iubit ca individ și încă atât de 

mult! Pe bună dreptate poate primi profetul încredere dintr-o 

declarație ca aceasta! El îi spune, mai mult de atât, că a venit cu 

scopul de a avea o convorbire cu el și dorește să îi aducă mintea într-o 

stare adecvată pentru a-i înțelege cuvintele.” Fiind astfel asigurat, 

profetul sfânt și iubit stătea tremurând înaintea îngerului.” –Uriah 

Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 227. 

 

Îngerii răi împiedică lucrarea 

4. De ce, timp de trei săptămâni de rugăciune și stăruință 

serioasă, nu a primit Daniel răspuns? Cine a mai vorbit despre 

această căpetenie? Daniel 10:13, prima parte; Efeseni 6:11,12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 „În timp ce Satana se lupta să influențeze cele mai înalte autorități 

în împărăția Medo-Persiei ca să manifeste dezaprobare față de 

poporul lui Dumnezeu, îngerii lucrau în favoarea exilaților. Lupta era 

de așa natură încât întregul Cer era interesat. Prin prorocul Daniel ni 

se dă o priveliște a acestei lupte puternice dintre forțele binelui și ale 

răului. Timp de trei săptămâni, Gabriel a luptat cu forțele 

întunericului, căutând să anihileze influențele care lucrau asupra 

minții lui Cir...” – Profeți și Regi, pp. 571, 572. 

 

5. Doar când a fost câștigată victoria în această bătălie dintre 

îngerii buni și cei răi? Ce altceva i-a mai fost arătat lui Daniel? 

Daniel 10:13, ultima parte, 14. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

"... și înainte ca lupta să se încheie, Însuși Hristos a venit în 

ajutorul lui Gabriel. Tot ce a putut face cerul în favoarea poporului 

lui Dumnezeu, a fost făcut. Biruința a fost în cele din urmă 

câștigată...” – Profeți și Regi, p. 572. 

„Prin aceasta vedem că uneltele cerești au să se lupte cu piedici 

mai înainte ca scopul lui Dumnezeu să fie împlinit la timpul său. 

Împăratul Persiei era stăpânit de cel mai mare dintre toți îngerii răi. 

El refuza așa cum făcuse faraon, să asculte de cuvântul Domnului, 

Gabriel declara: Mi s-a împotrivit douăzeci și una de zile prin cele 

prezentate de el contra iudeilor. Dar Mihail a venit în ajutorul lui și 

apoi el a rămas cu împărații Persiei ținând în frâu puterile 

întunericului, dând sfat bun contra sfatului rău. Îngerii buni și răi iau 

parte în planul lui Dumnezeu pentru împărăția Lui de pe pământ. Este 

planul lui Dumnezeu de a duce mai departe lucrarea Sa pe căi corecte, 

pe căi care vor spori slava Lui. Dar Satana încearcă mereu să lucreze 

împotriva planului lui Dumnezeu. Numai smerindu-se înaintea lui 

Dumnezeu pot servii lui Dumnezeu să facă să înainteze lucrarea Lui. 

Niciodată ei nu trebuie să depindă pentru succes de propriile lor 

eforturi sau de paradă exterioară.” –(Letter 201, 1899) Seventh-day 

Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1173. 

 

Primirea de putere și lumină 

6. Ce s-a întâmplat din nou? Oare au renunțat Satana și îngerii 

lui în cele din urmă la luptă? Daniel 10:15-21. 
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……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Profetul este în cele din urmă întărit pentru a auzi în întregime 

comunicarea pe care îngerul trebuie să o facă. Gabriel spune: „Știi de 

ce vin la tine?” Înțelegeți scopul meu, astfel încât să nu te mai temi? 

Apoi și-a anunțat intenția de a se întoarce, de îndată ce comunicarea 

era completă, să lupte cu regele Persiei.” –Uriah Smith, Profețiile lui 

Daniel și Apocalipsa, p. 230. 
 

7. Împotriva cui s-a mai împotrivit în acel timp Satana? Ce 

lucrare a puterilor rele este descrisă ca precedând venirea lui 

Hristos? Zaharia 3:1-5; Apocalipsa 16:14. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Apoi Domnul le-a trimis solii de încurajare, declarând că El îi va 

elibera din captivitate și îi va readuce în grația Sa. Tocmai acest lucru 

era hotărât Satana să-l evite.  O rămășiță a lui Israel se întorsese deja 

în țara lor și Satana căuta să miște națiunile păgâne, care erau 

instrumente ale lui, pentru a-i distruge cu desăvârșire. 

„În timp ce Iosua pleda în umilință pentru împlinirea făgăduințelor 

lui Dumnezeu, Satana stătea plin de îndrăzneală în picioare, pentru a 

i se împotrivi. El arăta spre păcatele lui Israel ca un argument pentru 

care poporul acesta nu trebuia să fie readus în grația lui Dumnezeu. 

El îi considera ca fiind prada lui și cerea să fie dați în mâinile lui 

pentru a fi nimiciți.... 

„Dacă vălul care desparte lumea vizibilă de cea invizibilă ar putea 

să fie ridicat și poporul lui Dumnezeu să poată privi marea luptă ce 

are loc între Domnul Hristos și îngerii Săi și Satana și îngerii cei răi 

cu privire la răscumpărarea omului; dacă ei ar putea să înțeleagă 

lucrarea minunată a lui Dumnezeu pentru răscumpărarea sufletelor 

din robia păcatului și continua exercitare a puterii Sale pentru 

ocrotirea lor de răutatea celui rău, atunci ei ar fi mai bine pregătiți 

pentru a se opune înșelăciunilor lui Satana.” –5T, pp. 467, 468. 

 

Pentru studiu personal 

„O ființă maiestuoasă l-a vizitat pe Daniel cu această ocazie. 

Descrierea dată aici este aproape identică cu descrierea lui Hristos 

din Apocalipsa 1:14-16. De asemenea, din moment ce efectul asupra 
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lui Daniel a fost similar cu cel experimentat de Pavel și tovarășii săi 

când Domnul i s-a arătat pe drumul spre Damasc (Faptele Ap. 9:1-

7), tragem concluzia că Hristos însuși a apărut lui Daniel. Aflăm din 

versetul 13 că Mihail a venit să-l ajute pe Gabriel în influențarea 

împăratului persan. Cât de natural este atunci ca să se arate lui 

Daniel cu această ocazie.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și 

Apocalipsa, p. 226. 

„Lumina pe care a primit-o Daniel a fost dată anume pentru 

aceste zile de pe urmă. Viziunile pe care le-a văzut pe malurile râului 

Ulai și Hidechiel, marile râuri ale Șinearului, sunt acum în curs de 

împlinire, și toate evenimentele profetizate se vor împlini în curând.” 

–(Letter 57, 1896) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, 

p. 1166. 
 

 

*  *  *  *  * 

 
 
 

Vă rugăm să citiți Raportul Misionar pentru  

Programele Radiofonice de la pagina 119. 

 
26. 

Sabatul din 26 iunie 2021 

ULTIMA VIZIUNE A LUI DANIEL 
 

„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul 

copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare 

cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. 

Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine 

va fi găsit scris în carte.” Daniel 12:1. 

 

În capitolul al unsprezecelea al cărții lui Daniel este o descriere 

detaliată a diferiților conducători ai imperiilor lumii descrise pe scurt 

în capitolele 2, 7 și 8. Pentru că în liniile lor generale le-am studiat 

deja, ne vom concentra pe cele mai importante evenimente despre 

timpul sfârșitului 
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Persecuția 

1. Care a fost soarta multor oameni credincioși ai lui Dumnezeu 

în timpul perioadei de 1260 de ani de persecuție papală? Ce a 

trimis Domnul copiilor Săi din îndurare? Daniel 11:33,34, prima 

parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Lunga perioadă de persecuție papală împotriva celor care se 

luptau să mențină adevărul și să îi instruiască pe semenii lor pe calea 

neprihănirii este scoasă la lumină. Numărul zilelor în care urmau să 

cadă este dat în Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsa 12:6, 14; 13:5. 

Perioada se numește „o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme;” 

„o mie două sute șaizeci de zile;” și „patruzeci și două de luni.” Toate 

aceste expresii sunt diferite moduri de a nota aceiași 1260 de ani de 

supremație papală.” –Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și 

Apocalipsa, p. 279. 

 

2. Ce a spus Isus cu privire la acest timp de persecuție? Cum a 

căutat Satana să distrugă lucrarea reformei? Matei 24:21,22; 

Faptele Ap. 20:30. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Persecutarea bisericii n-a continuat în toată perioada de 1260 de 

ani. Dumnezeu, din milă față de poporul Său, a scurtat timpul 

încercării lor grele. Prevăzând marea strâmtorare care urma să cadă 

asupra bisericii, Mântuitorul spunea: “Și dacă zilele acelea n-ar fi fost 

scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea 

vor fi scurtate.” Datorită influenței Reformei, persecuția s-a încheiat 

înainte de anul 1798…. 

„Dar nici Satana nu era inactiv. A încercat ceea ce încercase și cu 

alte mișcări reformatoare - să-i amăgească și să-i distrugă pe oameni, 

oferindu-le o contrafacere în locul lucrării adevărate. Așa cum în 

primul secol al bisericii creștine au fost hristoși mincinoși, tot astfel 

s-au ridicat profeți mincinoși și în secolul al XVI-lea. 

„Câțiva bărbați, profund afectați de frământarea din lumea 

religioasă, și-au închipuit că au primit descoperiri deosebite din 

ceruri și au pretins că au însărcinarea divină să ducă până la 
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desăvârșire Reforma care, declarau ei, fusese doar slab începută de 

Luther. În realitate, ei nu aduceau la îndeplinire lucrarea pe care el o 

făcuse. 

„Romaniștii și-au recăpătat încrederea și au exclamat plini de 

bucurie: “Încă un efort și totul va fi al nostru.”” –Tragedia veacurilor, 

p.  266, 267, 186, 187. 
 

3. S-a încheiat persecuția în cele din urmă? Daniel 11:35. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „În Apocalipsa 12, unde este descrisă aceeași persecuție papală, 

citim că pământul a ajutat femeia deschizându-și gura și înghițind 

râul pe care balaurul l-a aruncat după ea. Reforma protestantă, prin 

care Martin Luther și colegii săi au oferit ajutorul prezis aici. 

Provinciile germane au îmbrățișat cauza protestantă, au protejat 

reformatorii și au restrâns lucrarea de persecuție dusă de biserica 

papală. Dar când protestanții au fost ajutați și când cauza lor a început 

să fie populară, mulți au început să se alipească cu fățărnicie sau să 

îmbrățișeze credința din motive nevrednice…. 

„Deși domolit, spiritul persecuției nu a fost distrus. A izbucnit ori 

de câte ori a existat o oportunitate.” –Uriah Smith, Profețiile lui 

Daniel și Apocalipsa, p. 279. 
 

Rolul Franței 

4. Ce a câștigat Franța pentru crimele sale în serviciul 

papalității? Cine și-a asumat puterea militară în mijlocul acestei 

confuzii? Daniel 11:36-39. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Cruzimile la care au fost supuși protestanții nevinovați de către 

catolici au acumulat un fel de povară a răzbunării, care în veacurile 

următoare a adus chiar nenorocirea pe care ei și-o închipuiseră ca 

venind peste rege, peste guvernul lui și peste supuși; persecutarea 

protestantismului urma să aducă, după trei sute de ani, calamități 

groaznice asupra Franței... 

„Puterea ateistă care a condus Franța în timpul Revoluției și 

domniei terorii a declarat un așa război împotriva lui Dumnezeu și a 

Sfântului Său Cuvânt cum lumea n-a mai văzut niciodată…. 
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„Strâns legată de aceste legi care afectau religia, era aceea care 

desființa legătura de căsătorie — cel mai sfânt angajament pe care-l 

pot face ființele omenești, a cărui durabilitate duce cu toată puterea 

la consolidarea societății — reducând-o la un simplu contract civil cu 

un caracter trecător, în care cei doi se pot angaja și pe care îl pot părăsi 

după bunul lor plac....” –Tragedia veacurilor, p.  226, 227, 273, 270. 

 

Împărații din nord și din sud 

„Începând cu secțiunea din Daniel 11:40-43, care face referire la 

„timpul sfârșitului”, este dat următorul comentariu: „După un 

interval lung, împăratul din sud și cel din nord apar din nou pe scenă.” 

–Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 289. 

 

5. Ce va face împăratul nordului la sfârșitul timpului într-o 

bătălie care este încă în viitor? Ce semn important este acesta 

pentru credincioși? Daniel 11:44, 45; 12:1, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „După cum vedem prezicerile divine ajungând la împlinirea lor 

în istorie, credința noastră este întărită în împlinirea finală a 

cuvântului profetic al lui Dumnezeu. „Profeția versetului 45 se 

concentrează pe acea putere cunoscută sub numele de împăratul din 

nord... “Este prezis despre împăratul nordului că „își va ajunge 

sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-ajutor.“ Despre cum, când și unde 

va veni sfârșitul lui, putem vedea cu interes solemn, știind că mâna 

Providenței conduce destinul națiunilor.” –Uriah Smith, Profețiile lui 

Daniel și Apocalipsa, p. 299. 

Această profeție indică faptul că împăratul nordului, la timpul 

sfârșitului, își va transfera locul („cortul palatului său”) la Ierusalim. 

Acest oraș, potrivit Scripturilor, este reprezentat ca muntele sfânt 

situat între Marea Mediterană și Marea Moartă. 

 

Evenimente finale 

6. Ce se va termina și ce va începe atunci? Ce se va întâmpla 

înainte de revenirea lui Isus? Apocalipsa 22:11; Daniel 12:1, 

ultima parte, 2,3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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„Când El părăsește Sanctuarul, întunericul îi acoperă pe locuitorii 

pământului. În acest timp grozav, cel neprihănit trebuie să trăiască 

înaintea unui Dumnezeu sfânt, fără mijlocire. Când îngerii lui 

Dumnezeu încetează să mai țină în frâu vânturile sălbatice ale patimii 

omenești, toate elementele de discordie și luptă vor fi lăsate libere... 

„Mormintele se deschid “și mulți din aceia care au adormit în țărâna 

pământului ... se trezesc, unii pentru viață veșnică, iar alții pentru 

rușine și ocară veșnică” Daniel 12:2. Toți aceia care au murit în 

credința soliei îngerului al treilea ies din morminte slăviți, ca să 

asculte legământul lui Dumnezeu de pace cu aceia care au păzit 

Legea Sa. Și cei care L-au străpuns” (Apocalipsa 1, 7), aceia care au 

batjocorit și au râs de agonia de moarte a lui Hristos și cei mai violenți 

împotrivitori ai adevărului și ai poporului Său sunt înviați, ca să-L 

vadă în slava Sa și să vadă cinstea pe care o primesc cei credincioși 

și ascultători.” –Tragedia Veacurilor, p. 614, 637. 

 

Studiu serios și rugăciune pentru înțelegere 

7. Ce urma să se întâmple cu viziunea? Ce asigurare i-a fost dată 

robului credincios al lui Dumnezeu? Daniel 12:4, 8-13. 
……………………………………………………………………………………………… 

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

 „Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei lumii, 

proorociile raportate de Daniel cer o atenție deosebită, deoarece se 

referă chiar la timpul în care trăim. Împreună cu ele trebuie unite 

învățăturile din ultima carte a Scripturilor Noului Testament... Dar 

făgăduința este lămurită că o binecuvântare deosebită va însoți 

studierea acestor proorocii. “Cei înțelepți vor înțelege” (Daniel 12, 

10) s-a spus despre vedeniile lui Daniel care urmau să fie desigilate 

în zilele de pe urmă; iar despre descoperirea dată de Hristos 

slujitorului Său Ioan, pentru călăuzirea poporului lui Dumnezeu prin 

toate veacurile, făgăduința este: “Ferice de cine citește și de cei ce 

ascultă cuvintele acestei proorocii, și păzesc lucrurile scrise în ea!” 

Apocalipsa 1:3.” – Profeți și Regi, pp. 547, 548. 

 

Pentru studiu personal 

„Profețiile lui Daniel și ale lui Ioan trebuie înțelese. Se 

interpretează una pe cealaltă. Ele dau lumii adevăruri pe care toată 
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lumea ar trebui să le înțeleagă. Aceste profeții trebuie să fie martori 

în lume. Prin împlinirea lor în aceste ultime zile, ele se vor explica 

singure.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 949. 

„Toți trebuie să înțeleagă nevoia de a înțelege adevărul pentru ei 

înșiși. Noi trebuie să înțelegem doctrinele care au fost cercetate cu 

atenție și rugăciune. Mi-a fost descoperit că în poporul nostru există 

o mare lipsă de cunoștință cu privire la apariția și progresul soliei 

îngerului al treilea. Este o mare nevoie să studiem cartea lui Daniel 

și Apocalipsa și să învățăm bine textele, ca să știm ce este scris.” –

Solii alese, vol. 2, p. 392. 

„Când cărțile Daniel și Apocalipsa vor fi înțelese mai bine, 

credincioșii vor trăi o experiență religioasă cu totul diferită. Razele 

de lumină care vor străluci venind prin porțile deschise ale cerurilor 

vor întipări în inima și în mintea lor acel caracter pe care toți trebuie 

să-l dezvolte pentru a înțelege binecuvântarea ce îi va fi dată ca 

răsplată celui cu inima curată.” - Mărturii pentru Pastori și Slujitorii 

Evangheliei, p. 114. 

 

Vă rugăm să citiți Raportul Misionar pentru  

Programele Radiofonice de la pagina următoare. 
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RAPORT MISIONAR PENTRU PROGRAMELE 

RADIOFONICE 
A fi citit în Sabatul din 26 iunie 2021 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  

Sabatul din 3 iulie 2021 

 

Dragi frați și surori, în credința Domnului nostru Isus Hristos din 

întreaga lume, primiți salutările mele cordiale prin cuvântul lui 

Dumnezeu din Apocalipsa 14:6. 

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

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

oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.” 

În lumea de astăzi, biserica se confruntă cu o mare provocare în 

ceea ce privește influența noii mass-media: Radio, televiziune, 

Internet, telefon mobil, rețele sociale și multe altele. Prin aceste 

mijloace, stilul de viață al oamenilor a fost modificat și aproape 

globalizat. Profitând de aceste avantaje, biserica nu ar trebui să piardă 

timp și ocazii. 

Toate aceste mijloace tehnologice bine orientate pot oferi o 

platformă, ca un amvon mai larg, pentru a predica unui public cât mai 

mare posibil. Toate aceste progrese ale comunicațiilor permit 

bisericii să intre prin uși care au fost închise până acum și să 

vorbească oamenilor care nu au putut auzi altfel Evanghelia. În 

timpul pandemiei pe care lumea a trăit-o, mulți dintre noi au avut 

ocazia să predice, utilizând platforma Zoom, cu audiențe de peste o 

mie de participanți;  Am reușit să ajungem nu numai la membrii 

bisericii, ci și la susținători și la oameni noi care se reunesc pentru 

prima dată pentru a auzi solia noastră. 

Capacitatea de a ajunge la un număr mare de oameni cu un singur 

mesaj este ceva interesant, ceva care ar trebui să ne încurajeze și să 

ne stimuleze a face ca predicarea să ajungă în fiecare colț al 

metropolelor, orașelor și localităților din jur. Mulțumim lui 

Dumnezeu că astăzi putem intra în case, birouri, fabrici, școli și chiar 

automobile;  Prin utilizarea radioului, mulți dintre cei care nu ar 

îndrăzni să intre într-o biserică sau nu ar merge la o conferință 

misionară sau nu și-ar deschide ușile caselor pentru a li se predica, 

pot auzi solia lui Hristos fără bariere și suntem siguri că mulți dintre 
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acești ascultători, prin lucrarea Duhului Sfânt, vor veni la biserică 

pentru a da mărturie despre modul în care viețile lor au fost schimbate 

ascultând un program la radio sau pe internet. 

În prezent, nu este posibil să avem propriul nostru post de radio, 

din cauza costurilor ridicate; din acest motiv, de fiecare dată când 

difuzează, frații noștri trebuie să plătească lunar stațiilor radio pe care 

le folosesc pentru a predica mesajele noastre ca astfel să poată 

împărtăși Evanghelia în noi teritorii. Rezultatele acestor programe 

radio au început să apară și, ca urmare a acestei lucrări, noi suflete au 

fost botezate. 

Luând în considerare eficiența proiectelor radio realizate în 

diferite țări, noi, cei de la Conferința Generală dorim să sprijinim 

această inițiativă pentru a promova progresul lucrării. Cu toate 

acestea, menținerea costurilor financiare lunare este în multe cazuri 

imposibilă. De aceea astăzi dorim să atingem inimile fiecăruia dintre 

voi, astfel încât să puteți deveni o parte activă a acestor programe 

radio din întreaga lume. Dacă contribuim cu toții cu boabele noastre 

de nisip pentru a susține proclamarea Evangheliei prin aceste 

mijloace masive, vom promova împlinirea misiunii Bisericii și, 

astfel, vom accelera întoarcerea cât mai curând a Mântuitorului 

nostru Isus Hristos, care ar trebui să fie sarcina noastră cea mai 

importantă. 

Având în vedere toate cele de mai sus, adresăm tuturor fraților și 

prietenilor noștri, o invitație cordială de a dona, sâmbăta viitoare, un 

dar generos pentru acest proiect. Darurile voastre vor contribui la 

răspândirea Evangheliei către fiecare națiune, trib, limbă și neam și 

vor fi înregistrate în tezaurul ceresc. 

Cel Veșnic să binecuvânteze fiecare donație voluntară și iubitoare 

și îndeplinirea promisiunii Sale: "dați și vi se va da" să fie o realitate 

în fiecare inimă care acceptă astăzi chemarea noastră. 

Hristos vine în curând, Dumnezeu să ne binecuvânteze. 

 

– de Humberto Avellaneda Blanco, 

VicePreședintele Conferinței Generale. 
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„Sunt felurite daruri, dar este același Duh; sunt felurite 

slujbe, dar este același Domn; sunt felurite lucrări, dar 

este același Dumnezeu, care lucrează totul în toți. Și 

fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.” 

(1 Corinteni 12:4-7) 

 
„Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare, în parte, 

mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi 

apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învățători; apoi pe 

cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul 

tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în 

felurite limbi.” (1 Corinteni 12:27,28) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Structura: Data, Verset(e) devoțional.   
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IANUARIE 

 

01 Ianuarie  -   Romani 15:4 

Scopul divin. — Pe măsură ce numărul nostru a crescut, a fost 

evident faptul că fără o formă de organizare ar fi existat o mare 

încurcătură, iar lucrarea nu ar fi putut progresa cu succes. Pentru a 

asigura întreținerea pastorilor, pentru înaintarea lucrării în noi câmpuri, 

pentru protejarea atât a bisericii, cât și a pastorilor de membrii 

nevrednici, pentru deținerea legală a proprietăților bisericești, pentru 

publicarea adevărului prin intermediul presei și pentru multe alte 

scopuri, organizația era indispensabilă. — Mărturii pentru pastori și 

slujitorii Evangheliei, p. 26. 

Lucrarea Domnului cere ordine. — Domnul nu este mulțumit de 

actuala lipsă de ordine și precizie arătată de cei ce administrează acțiuni 

legate de lucrarea Sa. Chiar și în adunările administrative ale Conferinței 

s-ar putea economisi mult timp și ar putea fi evitate multe greșeli printr-

o atenție și o punctualitate mai mari. Tot ce are vreo legătură cu lucrarea 

lui Dumnezeu trebuie să fie făcut într-o manieră cât mai aproape de 

desăvârșire, atât cât pot face mințile și mâinile omenești. — Slujitorii 

Evangheliei, p. 460 

 

02 Ianuarie  -  1 Corinteni 10:1-13 

Când este în sesiune, Conferința Generală reprezintă cea mai 

înaltă autoritate. — Am fost instruită adesea de Domnul că judecata 

niciunui om n-ar trebui să fie supusă judecății vreunui alt om. Niciodată 

n-ar trebui ca mintea unui om sau mintea câtorva oameni să fie socotită 

ca suficientă în înțelepciune și putere pentru a controla lucrarea și a 

spune ce planuri să fie urmate. Dar când, în cadrul unei sesiuni a 

Conferinței Generale, este exercitată judecata fraților veniți din întregul 

câmp, independența personală și judecata personală nu trebuie să fie 

menținute cu încăpățânare, ci supuse. Niciodată un lucrător nu ar trebui 

ca să considere ca o virtute păstrarea dârză a poziției sale de 

independență, în mod contrar deciziei organizației generale. (...) 

Dumnezeu a rânduit ca, atunci când sunt adunați în Sesiunea Conferinței 

Generale, reprezentanții bisericii Sale din toate părțile pământului să 

aibă autoritate. Greșeala pe care unii sunt în primejdie să o facă este 

aceea de a da minții și judecății unui singur om, sau a unui mic grup de 

oameni, deplina măsură a autorității și influenței pe care Dumnezeu a 

investit-o în biserica Sa, în judecata și vocea Conferinței Generale, 
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întrunită pentru a plănui prosperitatea și înaintarea lucrării Sale. 

— Mărturii, vol. 9, p. 260, 261. 
 

03 Ianuarie    -   Proverbe 10:21 

Responsabilitate solemnă. — Solemne sunt răspunderile puse 

asupra acelora care sunt chemați să acționeze în posturi de conducători 

în biserica lui Dumnezeu de pe pământ din zilele noastre. -Faptele 

apostolilor, p. 92. 

Așteptări proporționale cu influența. — Cerul veghează pentru a 

vedea cum își îndeplinesc lucrarea de administratori cei ce ocupă poziții 

de influență. Mărimea așteptărilor din partea lor ca ispravnici este 

proporțională cu influența lor. — Slujitorii Evangheliei, p. 495. 
 

04 Ianuarie   -   Iov 4:8 

Responsabilitatea conducerii nu este o joacă de copii. — Poziția pe 

care o ocupă soțul meu nu este una de invidiat. Aceasta cere cea mai 

mare atenție, grijă și trudă a minții. Cere exercitarea unei judecăți și a 

unei înțelepciuni sănătoase. Cere negare de sine, o inimă deschisă și o 

voință puternică pentru a duce lucrurile mai departe. În această poziție 

importantă, Dumnezeu are nevoie de un bărbat care să fie curajos, să-și 

asume riscuri, să acționeze ferm de partea binelui, indiferent de 

consecințe, să lupte împotriva obstacolelor fără să se clatine, chiar dacă 

viața i-ar fi în joc. — Mărturii, vol. 1, p. 320. 
 

05 Ianuarie     -   Geneza 1:27 

Slăbiți prin administrare defectuoasă. — Inima lucrării, miezul ei, 

a fost slăbită prin administrarea defectuoasă a oamenilor care nu au ținut 

pasul cu conducătorul lor. Satana a direcționat banii și capacitățile lor 

pe canale greșite. Prețiosul lor timp a trecut în veșnicie. Lucrarea 

stăruitoare care se face acum, lupta agresivă care se duce ar fi putut fi 

dusă cu mult timp înainte, la fel de viguros, în ascultare de lumina lui 

Dumnezeu. 

Întregul trup este bolnav din pricina administrării defectuoase și a 

calculelor greșite. Oamenii cărora Dumnezeu le-a încredințat lucruri de 

interes veșnic, depozitarii unui adevăr ce are capacitatea de a da rezultate 

pentru veșnicie, păstrătorii luminii care trebuie să lumineze întreaga 

lume și-au pierdut cărarea. Scrisoarea 8, 6 februarie 1896. 
 

06 Ianuarie    -   Geneza 2:15 

Nu ar trebui să se continue cu un mod de administrare neglijent. — 
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Urmarea este că lucrarea lui Dumnezeu ajunge în dificultate și este 

adusă în situații jenante și o grea povară este aruncată asupra celor 

rânduiți să poarte responsabilități apăsătoare. Dacă se permite 

continuarea modului neglijent de a face administrație, acesta nu doar că 

va ajunge să sece de bani trezoreria, dar va duce și la sistarea ajutoarelor 

care vin de la oameni. Le va distruge încrederea în cei aflați la 

conducerea lucrării de administrare a fondurilor și îi va determina pe 

mulți să înceteze să mai aducă daruri pentru lucrare. — Evanghelizarea 

prin literatură, p. 96. 

 

07 Ianuarie    -   Geneza 2:17 

 Lucrătorii neglijenți sunt o povară. — Modul de a acționa al acestor 

lucrători neglijenți a adus asupra bărbaților din poziții de conducere o 

povară care îi îndurerează profund. Ei sunt preocupați să știe cum ar 

putea feri cauza lui Dumnezeu de orice fel de jaf și, în același timp, să 

salveze sufletele acelora care au astfel de idei pervertite cu privire la ce 

este adevărata onestitate. — Evanghelizarea prin literatură, p. 96. 

Ca urmare, cea mai mare lucrare care le-a fost încredințată vreodată 

muritorilor a fost mânjită de administrarea defectuoasă a omului. 

— 5T, p. 550. Alte referințe: 7T, p. 99; 5T, p. 276. 

 

08 Ianuarie    -   Geneza 2:18 

Conducerea creștină, o conducere bazată pe rugăciune. — Cărarea 

bărbaților care sunt așezați drept conducători nu este una ușoară. Dar ei 

trebuie să vadă în orice piedică o chemare la rugăciune. Niciodată nu 

trebuie să uite să consulte Marele Izvor al oricărei înțelepciuni. Întăriți 

și luminați de Maestru, ei vor fi făcuți în stare să stea neclintiți împotriva 

influențelor nesfinte și să facă deosebire între ce e drept și ce e nedrept, 

între ce e bine și ce e rău. Ei vor aproba ceea ce Dumnezeu aprobă și vor 

lupta cu putere împotriva introducerii principiilor greșite în lucrarea Sa. 

— Profeți și regi, p. 30, 31. 

 

09 Ianuarie    -   Geneza 3:1 

Conducerea creștină este în strânsă legătură cu Dumnezeu. — Cei 

ce sunt angajați în lucrarea lui Dumnezeu nu pot să-I slujească în mod 

acceptabil cauza, dacă nu folosesc cât pot mai bine privilegiile religioase 

de care se bucură. Noi suntem ca niște pomi sădiți în grădina Domnului, 

și El vine la noi căutând roadele pe care este îndreptățit să le aștepte. 

Ochiul Său ne veghează pe fiecare. El ne citește inimile și ne înțelege 
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viața. Aceasta este o cercetare solemnă, căci are ca obiect datoria și 

destinul. Și cu ce interes este ea condusă! 

De aceea fiecare dintre cei cărora li s-au încredințat răspunderi sfinte 

să se întrebe: „Cum stau eu în fața ochiului cercetător al lui Dumnezeu? 

Este inima mea curată de întinăciunea ei? Sau curțile Templului Său au 

devenit oare atât de pângărite și pline de vânzători și cumpărători, încât 

Hristos nu mai are loc?” Larma afacerilor, dacă va continua, va usca 

spiritualitatea și va lăsa spiritul fără Hristos. 

Deși mărturisesc adevărul, dacă trăiesc zi de zi fără o legătură vie cu 

Dumnezeu, oamenii vor fi conduși să facă lucruri ciudate. Se vor lua 

hotărâri care nu sunt în armonie cu voia lui Dumnezeu. Nu există nicio 

siguranță pentru frații noștri conducători, dacă vor merge înainte după 

propriile impulsuri. Nu vor trage la același jug cu Hristos și, astfel, nu 

se vor mișca în armonie cu El. Nu vor fi în stare să vadă și să înțeleagă 

nevoile lucrării, iar Satana îi va influența să adopte atitudini care îi vor 

pune în dificultate și îi vor împiedica. — Mărturii, vol. 5, p. 423. 
 

10 Ianuarie    -   Geneza 3:6 

Privind la Isus. — Niciun om nu este atât de înalt în putere și 

autoritate încât Satana să nu-l asalteze cu ispita. Și, cu cât un om ocupă 

o poziție mai înaltă de responsabilitate, cu atât atacurile dușmanului sunt 

mai feroce și mai hotărâte. Slujitorii lui Dumnezeu din orice loc să 

studieze Cuvântul Său, privind în mod constant la Isus, pentru a fi 

schimbați după chipul Său. Plinătatea inepuizabilă și atotsuficiența lui 

Hristos sunt la dispoziția noastră dacă pășim înaintea lui Dumnezeu în 

umilință și smerenie. Manuscris 140, 1902. 
 

11 Ianuarie     -    Eclesiastul 1:17 

Conducătorii — oameni ai rugăciunii. — Președinților de 

Conferințe, veți fi înțelepți dacă veți decide să veniți la Dumnezeu! 

Credeți în El! El vă va asculta rugăciunile, va veni în ajutorul vostru într-

un timp mai scurt decât pot veni cu transportul public unul, doi, trei sau 

patru oameni, de la mare distanță, cu o cheltuială mare, pentru a decide 

asupra unor chestiuni cu privire la care Dumnezeul înțelepciunii poate 

decide cu mult mai bine decât voi. El a promis: „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.” Dacă vă veți smeri 

sincer sufletele înaintea Lui, dacă vă veți goli de aprecierea de sine și 

veți renunța la defectele naturale ale caracterului vostru, dacă vă veți 

birui iubirea de supremație și veți veni la Dumnezeu asemenea unor 
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copilași, El va turna peste voi Duhul Său Sfânt. Atunci când doi sau trei 

cad de acord asupra unui lucru și îl cer Domnului în numele lui Isus, li 

se va da. — Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 323,324. 
 

12 Ianuarie    -   Geneza 3:16-17 

Când sfatul lor nu este urmat. — Dumnezeu vede fiecare tranzacție; 

nimic nu poate fi ascuns de El. Sunt prea multe responsabilități asumate 

de către oamenii care nu au cultivat dragostea și compasiunea, simpatia 

și grija ce au caracterizat viața lui Hristos. Atunci când îi abordează pe 

unii dintre frații lor care nu le-au urmat sfatul sau care au pus întrebări 

cu privire la modul lor de acțiune, sau care au avut o înțelegere care nu 

le-a fost pe plac, ei nu manifestă nicio dragoste, deși aceste suflete sunt 

răscumpărate cu sângele lui Hristos și pot fi mult mai prețioase în ochii 

lui Dumnezeu, datorită simplității și integrității lor în apărarea dreptății 

cu orice preț. — Scrisoarea 3a, 27 octombrie 1894, p. 14 (către A. R. 

Henry). 
 

13 Ianuarie     -    Iov 12:7-9 

Plăcere în suferința oamenilor. — Îmi pare rău că sunt unii în poziții 

de încredere care foarte rar cultivă compasiunea și grija lui Hristos. Ei 

nu cultivă și nu manifestă dragostea nici față de frații și surorile care 

sunt în credință. Ei nu manifestă tactul acela prețios de a lega rănile și 

a-i vindeca pe cei rătăciți, ci, dimpotrivă, dau dovadă de un spirit crud, 

care îl aruncă pe cel rătăcit și mai adânc în întuneric și îi face pe îngeri 

să plângă. Unii par a găsi un fel de plăcere în rănirea și suferința 

oamenilor care sunt gata să moară. Când privesc la bărbații care 

administrează adevărul sfânt, care poartă responsabilități sacre și care 

eșuează în cultivarea unui spirit de dragoste și grijă, îmi vine să strig: 

„Întoarceți-vă, întoarceți-vă; pentru ce vreți să muriți?” 

— Scrisoarea43,14 iunie 1895, p. 3 (către J. H. Kellogg). 
 

14 Ianuarie    -   Evrei 7:25 

Bunătatea, curtoazia și smerenia lui Hristos. — Ai nevoie de 

bunătatea, amabilitatea, blândețea și smerenia lui Hristos. Ai multe 

calități valoroase care pot fi perfecționate pentru cea mai înaltă slujire, 

dacă sunt sfințite pentru Dumnezeu. Ar trebui să simți nevoia de a te 

apropia de frații tăi cu bunătate și curtoazie, nu cu asprime și severitate. 

Nici nu-ți dai seama de răul pe care-l faci prin spiritul aspru și dominator 

pe care-l manifești față de ei. Pastorii din Conferința ta devin descurajați, 

pierzând curajul pe care l-ar fi avut dacă le-ai fi arătat respect, bunătate, 

încredere și dragoste. Prin felul în care ai acționat, ai îndepărtat de la 
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tine inimile fraților tăi, astfel că sfatul tău nu a mai avut prea multă 

influență asupra lor pentru mult timp. Nu așa ar fi vrut Domnul să 

decurgă lucrurile. El nu este încântat de atitudinea pe care o ai față de 

frații tăi. — Scrisoarea 3, 10 ianuarie 1888, p. 4. 
 

15 Ianuarie    -    Eclesiastul 7:29 

Puterea bunătății. — Nu vom putea ști niciodată, până la momentul 

judecății, care este influența unui gest amabil, plin de considerație față 

de cel inconsecvent, nesăbuit și nevrednic. 

Dacă, după un gest al lor prin care ai fost provocat sau ți s-a făcut un 

rău, tu îi tratezi așa cum ai trata o persoană nevinovată, ba chiar faci 

eforturi de a le arăta o bunătate deosebită, atunci acționezi ca un creștin, 

iar ei devin surprinși și rușinați și își văd gestul și răutatea mult mai clar 

decât dacă le-ai fi prezentat clar în față gravitatea actelor lor, pentru a-i 

mustra. 

Dacă le-ai fi expus frontal caracterul rău al gestului lor, ei ar fi luat o 

poziție de împietrire și dispreț, dar, fiind tratați cu grijă și considerație, 

au simțit mult mai profund caracterul gestului lor în contrast cu al tău. 

Atunci ai toiagul în mâinile tale. Ai avantajul unui teren câștigat și, 

atunci când vei arăta interes pentru sufletele lor, ei vor ști că nu ești 

ipocrit, ci crezi fiecare cuvânt pe care-l spui. 

Mi s-a arătat că, deși puține, cuvintele spuse într-o manieră repezită, 

în urma unei provocări și care au părut o nimica toată — deși spuse pe 

merit —, taie adesea legăturile influenței care ar fi apropiat acel suflet 

de sufletul tău. Simplul fapt că oamenii sunt în întuneric, sub ispitele lui 

Satana și orbiți de puterea lui de vrăjire, ar trebui să te facă să simți o 

compasiune profundă pentru ei — aceeași pe care ai simți-o față de un 

pacient care suferă și care, neștiind de boala sa, nu conștientizează 

pericolul. — Scrisoarea 20, 17 octombrie 1892 (către J. H. Kellogg). 
 

16 Ianuarie    -   Geneza 5:5 

Reprezentanții lui Isus. — Ar fi bine dacă cei ce ocupă poziții de 

încredere în instituțiile noastre și-ar aminti faptul că ei sunt 

reprezentanții lui Isus. Adevărata bunătate, sfințenie, dragoste și 

compasiune pentru sufletele ispitite trebuie să fie manifestate în viețile 

lor. Hristos S-a dat pe Sine pentru lume, pentru a-i salva pe cei ce vor 

crede în El. Oare noi, care suntem părtași la această mare mântuire, să 

nu prețuim sufletele pentru care El Și-a dat viața? Să muncim cu o 

perseverență și o energie proporționale cu valoarea pe care Hristos o 

pune asupra moștenirii răscumpărate cu sângele Său. Sufletele umane 
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au costat mult prea mult pentru a fi disprețuite sau tratate cu asprime sau 

indiferență. 

O viață cu deficiențe este o dezonoare pentru Dumnezeu. 

Colaboratorii lui Hristos nu vor manifesta asprime și nici autosuficiență. 

Aceste elemente trebuie să fie curățate din suflet, iar bunătatea lui 

Hristos să le ia locul. Niciodată să nu fiți nepoliticoși cu vreun suflet, 

pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, acel suflet să devină un moștenitor 

al lui Dumnezeu și comoștenitor cu Hristos. Nu răniți inimile celor 

răscumpărați de Hristos, pentru că, făcând acest lucru, veți răni inima lui 

Hristos. Întotdeauna rețineți că ne vom întâlni cu toții din nou în fața 

marelui tron alb, ca să primim aprobarea sau dezaprobarea lui 

Dumnezeu. Un suflet rănit este adesea un suflet distrus. Cei ce au lumina 

și privilegiile să nu uite că tocmai poziția lor îi face responsabili pentru 

alți oameni. Ei îi vor întâlni din nou pe cei pe care i-au îndepărtat de la 

Hristos, loviți și răniți de moarte. 

Agentul omenesc este o mireasmă de viață spre viață sau o miasmă 

de moarte spre moarte. El ori atrage spre Hristos, ori îndepărtează de la 

Hristos. — Manuscrisul 143, 4 octombrie 1899 (împreună-lucrători cu 

Hristos). 
 

17 Ianuarie    -   1 Corinteni 15:22 

Buni cu cei ce greșesc. — În înaintarea cauzei Sale pe pământ, El va 

avea oameni aleși pentru a-i aborda pe cei greșiți, oameni care vor fi 

buni, plini de considerație și ale căror caractere vor reflecta caracterul 

divin — oameni care vor arăta înțelepciunea lui Hristos atunci când 

gestionează probele ce ar trebui să fie păstrate în particular și care, atunci 

când va trebui să fie făcută o lucrare de îndreptare și mustrare, vor ști 

cum să păstreze tăcerea înaintea celor ce nu ar trebui să afle mai multe. 

Credincioșilor nu ar trebui să li se ofere ocazia de a face din poporul lui 

Dumnezeu, fie ei pastori sau laici, obiectul suspiciunii și al judecății 

neîndreptățite. — Review and Herald, 14 noiembrie 1907. 
 

18 Ianuarie    -   Evrei 11:4 

Bunătate față de tineret. — Dumnezeu îi privește pe administratorii 

instituțiilor Sale drept responsabili de un tratament atent, respectuos și 

plin de bunătate față de tinerii angajați în acele instituții. Ar trebui să se 

poarte cu ei așa cum ar dori să se poarte Hristos cu ei înșiși. Prima lor 

lucrare ar trebui să fie aceea de a manifesta o așa bunătate față de tineri, 

un așa interes în lucrurile care îi interesează pe aceștia, încât ei să se 

simtă ca acasă în prezența lor. — Review and Herald, 28 aprilie 1903. 
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19 Ianuarie    -    Evrei 4:4-5 

Este nevoie de conducători credincioși. — În fruntea lucrării este 

nevoie de bărbați credincioși și distinși. Cei care n-au avut experiență în 

purtarea de poveri și care nu doresc să aibă această experiență cu niciun 

chip nu trebuie să se afle acolo. Sunt de dorit bărbați care vor veghea 

asupra sufletelor ca unii care vor fi răspunzători. Pentru acest post 

important, sunt de căutat tați și mame din Israel. Sufletele egoiste, 

preocupate de sine, zgârcite și lacome să-și găsească un alt loc, unde 

jalnicele lor trăsături de caracter nu vor fi atât de evidente. Cu cât mai 

izolați sunt unii ca aceștia, cu atât mai bine este pentru cauza lui 

Dumnezeu. Apelez la poporul lui Dumnezeu, oriunde s-ar putea găsi: 

Treziți-vă la datoria pe care o aveți! Puneți-vă pe suflet gândul că trăim, 

într-adevăr, în mijlocul pericolelor zilelor din urmă! — Mărturii, vol. 2, 

p. 467, 468. 

 

20 Ianuarie   -    Geneza 4:6-7 

Judecata individuală nu trebuie să fie supremă. — Întotdeauna au 

fost în biserică oameni înclinați spre o atitudine de independență 

individuală. Ei par a fi incapabili să înțeleagă faptul că un spirit de 

independență tinde să-l determine pe om să se încreadă prea mult în el 

însuși și să se bazeze pe propria judecată, în loc să respecte sfatul fraților 

săi și să aprecieze mult judecata lor, în special a celor ce se află în 

pozițiile rânduite de Dumnezeu pentru conducerea poporului Său. 

Dumnezeu a învestit biserica Sa cu o autoritate și o putere speciale, pe 

care nimeni nu poate fi îndreptățit să le desconsidere și să le 

disprețuiască, deoarece acela ce procedează astfel desconsideră vocea 

lui Dumnezeu. Cei care sunt înclinați să creadă că judecata lor este mai 

presus de orice se află într-un mare pericol. Acesta este efortul 

intenționat al lui Satana de a-i despărți pe aceștia de cei ce sunt canale 

de lumină, prin care Dumnezeu a lucrat pentru întemeierea și extinderea 

lucrării Sale pe pământ. A-i neglija sau a-i disprețui pe aceia pe care 

Dumnezeu i-a rânduit să poarte responsabilitățile conducerii pentru 

înaintarea adevărului înseamnă a respinge mijloacele pe care le-a rânduit 

El pentru a ajuta, a încuraja și a întări poporul Său. Dacă cel angajat în 

lucrarea Domnului ignoră aceste mijloace și crede că lumina lui nu 

trebuie să vină pe niciun alt canal decât direct de la Dumnezeu, el se 

așază într-o poziție în care este vulnerabil la înșelăciunile vrăjmașului și 

este biruit. — Slujitorii Evangheliei, p. 443, 444. 
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21 Ianuarie    -   Geneza 4:9 

Responsabilitatea pentru cei ce se rătăcesc. — Cei ce se află în 

poziții de răspundere și care își urmează propriile căi sunt considerați 

responsabili pentru greșelile celor ce sunt duși în rătăcire de exemplul 

lor. — Advent Review and Sabbath Herald, 14 septembrie 1905. 
 

22 Ianuarie    -     Geneza 4:16 

Necredincioșia ar trebui dezaprobată. — Cei ce nu se dovedesc a fi 

creștini autentici trebuie să fie abordați conform înțelepciunii pe care o 

va da Dumnezeu. Niciodată slujitorii lui Dumnezeu nu ar trebui să 

considere drept virtuți răzvrătirea, conspirația sau înșelarea. Cei ce se 

află în poziții de răspundere ar trebui să-și manifeste dezaprobarea fermă 

față de orice acte de necredincioșie, atât în lucrurile materiale, cât și în 

cele spirituale. Și ar trebui să-i aleagă drept consilieri, în fiecare ramură 

a lucrării, numai pe aceia în care pot avea toată încrederea. — Advent 

Review and Sabbath Herald, 14 septembrie 1905. 
 

23 Ianuarie    -    Geneza 5:24 

Credincioșia lui Pavel a consolidat credința bisericilor. — În tot 

timpul lucrării sale, Pavel s-a bazat pe Dumnezeu pentru călăuzire 

directă. În același timp, fusese foarte atent să lucreze în armonie cu 

hotărârile Conciliului general de la Ierusalim și, ca urmare, „bisericile 

se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi” (Faptele 

apostolilor 16:5). Și acum, în ciuda lipsei de simpatie pe care i-o arătau 

unii, el a găsit mângâiere în conștientizarea faptului că își făcuse datoria, 

încurajând în convertiții lui un spirit de sinceră credincioșie, 

generozitate și iubire frățească, așa cum s-a dovedit cu această ocazie 

prin darurile îmbelșugate pe care el putea să le pună înaintea 

prezbiterilor iudei. — Faptele apostolilor, p. 402. 
 

24 Ianuarie      -   2 Corinteni 3:18 

Umblați smeriți înaintea Lui. — Luați asupra voastră întreaga 

armură a lui Dumnezeu și nu uitați să aveți picioarele încălțate cu râvna 

Evangheliei păcii. Să nu vă îndreptați spre nimeni cu o hotărâre fermă și 

cu mânie în glas. Fie ca toți slujitorii lui Dumnezeu, de la cei ce ocupă 

cele mai înalte poziții la cei aflați în slujbele cele mai de jos, să umble 

smeriți înaintea Lui. — Manuscrisul 140, 1902. 
 

25 Ianuarie     -   Matei 19:20 

Timp pentru rugăciune. — Asigurați-vă că vă rugați și vă sfătuiți 
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împreună înainte de a face planurile și apoi, în Duhul lui Hristos, 

demarați lucrarea în unitate. Dacă unul dintre voi decide că nu poate 

coopera cu frații săi și nu are nicio dispoziție de a lucra din cauza 

diferențelor de opinie, atunci drumul de urmat este neîndoielnic. 

Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și apelați la rugăciune, căci nu puteți 

și nu ar trebui să încercați să lucrați cu diferențe între voi. 

Dumnezeu Își va retrage Duhul Său de la oricine persistă în 

încăpățânare și ascultare de propria voință și un altul va purta coroana 

care fusese pregătită pentru el. Dumnezeu îi primește numai pe aceia 

care vor învăța de la Hristos, care studiază Cuvântul Său, învățând 

lecțiile smereniei și ale blândeții inimii, lecțiile ascultării și ale 

dispoziției de a lucra după voia lui Dumnezeu, nu după calea lor limitată. 

Dragostea de sine, mândria și autosuficiența se află la temelia 

marilor încercări și dezacorduri care au existat vreodată în lumea 

religioasă. Iar și iar, îngerul mi-a spus: „Înaintați împreună, înaintați 

împreună, fiți cu o inimă și un gând.” Hristos este Conducătorul, iar voi 

sunteți frați, urmați-L pe El. Umblați în lumină după cum El este în 

lumină. Cei ce calcă pe urmele lui Hristos nu vor păși în întuneric, dar 

cei ce se retrag într-o independență nesfințită nu pot avea prezența și 

binecuvântarea lui Dumnezeu în lucrare. (...) 

Lucrătorii se pot pune adesea în situații în care nu-i pot ajunge 

dragostea și înțelepciunea divină, unde nu pot primi ajutorul unui sfat în 

greutăți și încercări, pentru că nu înțeleg și nu apreciază corect bogata 

comoară a cerului. Ei se vor slăvi pe ei înșiși, vor considera desăvârșite 

căile lor și se vor baza pe propria neprihănire. — Scrisoarea 4, 9 martie 

1890 (frații din Africa). 
 

26 Ianuarie     -    Psalmii 115:4-8; Geneza 6:8 

Înțelepciune de sus. — Este nevoie de oameni care să-și simtă 

nevoia după înțelepciunea de sus, oameni care sunt convertiți în adâncul 

sufletului, care înțeleg că sunt păcătoși muritori și că trebuie să învețe 

lecții în școala lui Hristos înainte de a fi pregătiți pentru a modela alte 

minți. Când oamenii învață să depindă de Dumnezeu, când au credința 

care lucrează prin dragoste și care le curăță sufletele, atunci ei nu vor 

pune pe umerii altora poveri greu de purtat. — Scrisoarea 83, 22 mai 

1896 (către O. A. Olsen). 
 

27 Ianuarie    -    Geneza 6:4-5 

Conducere la întâmplare. — Ție îți plac lauda și spectaculosul. Îți 

place să ieși în față. Îți pasă mult mai mult de aprobarea și lauda 
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oamenilor decât de aprobarea lui Dumnezeu. Tu îi conduci pe alții. Ei 

nu știu unde îi conduci și nici tu nu știi, pentru că mergi la întâmplare, 

fără țintă, la impuls, fără o judecată sănătoasă sau înțelepciune cerească. 

Dumnezeu te-a avertizat. Dumnezeu te-a sfătuit. Ai tremurat în fața 

cuvântului Său? Ai ținut piept ispitelor? Ai înlăturat mai mult eul și te-ai 

despărțit de influențele lumești? — Scrisoarea 3, 1 aprilie 1882, p. 3. 
 

28 Ianuarie    -   Geneza 6:9 

Dumnezeu îi înalță pe cei smeriți. — Cel mai potrivit pentru a purta 

responsabilități și pentru a conduce este cel care se aseamănă cel mai 

mult cu Dumnezeu în caracter — în bunătate, milă și credincioșie fermă 

pentru cauza și lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare trebuie acum să lucreze 

pentru un frate, un prieten, un vecin și pentru un străin, atrăgând atenția 

minții de la descurajările care vin de-a valma. Adevărul trebuie înălțat. 

Nu ar trebui să ne surprindă mișcările ciudate. Nimeni să nu caute 

înălțarea. Cu cât ne mișcăm și lucrăm mai cu smerenie, cu atât vom fi 

mai înălțați înaintea lui Dumnezeu. Revenirea lui Isus Hristos în lumea 

noastră nu va mai întârzia mult timp. Aceasta trebuie să fie nota centrală 

a oricărui mesaj. — Scrisoarea 39, 27 martie 1898, p. 13 (către frații 

Woods și Miller). 
 

29 Ianuarie   -    Geneza 6:11-13 

Când vine vremea pentru o schimbare. — Oamenii din poziții cu 

răspundere au multe lucruri de învățat. Atunci când cred că ideile lor 

sunt fără greșeală, este vremea ca cei în cauză să își schimbe poziția de 

la cea de președinte la cea de ucenic. Atunci când cred că ideile și 

judecățile lor ar trebui acceptate fără nicio discuție, ei arată că nu sunt 

potriviți pentru poziția pe care o ocupă. Dumnezeu nu vede așa cum 

vede omul. Indiferent de poziția la care ar fi chemat un om, judecata lui 

nu ar trebui să fie considerată infailibilă. Responsabilitatea încredințată 

face ca eliberarea lui de egoism să fie mult mai necesară decât ar fi fost 

în altă situație, pe lângă dispoziția de a primi sfat. — Manuscrisul 55, 3 

iunie 1897 (dezvoltarea lucrătorilor). 
 

30 Ianuarie     -    Isaia 1:12 

Extorcarea de fonduri pentru cauza lui Dumnezeu. — Oare s-a 

întâmplat așa ceva între cei cărora le-au fost date poziții de răspundere 

în lucrarea lui Dumnezeu? Este o rușine în dreptul lor, și când vor vedea 

ce ofensator a fost demersul lor înaintea lui Dumnezeu, se vor umple de 

rușine. Mânia Domnului se aprinde împotriva celor ce se bucură de 
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jefuirea aproapelui lor, care extorchează fonduri pentru a fi folosite la 

înaintarea lucrării. Domnul întreabă: „Cine le-a dat această autoritate 

acestor oameni?” Lucrarea lui Dumnezeu a fost mai dragă celor jefuiți 

decât lor. Ei s-au folosit de ingeniozitate, un prețios talent dat lor de 

Dumnezeu pentru a-L slăvi, îngreunând calea celor care, cu sinceritate 

și zel, căutau să facă voia lui Dumnezeu. Prin aceasta, ei au manifestat 

atributele lui Satana. — Scrisoarea 34, 14 februarie 1899, p. 12 (către 

fratele _ și sora _). 

 

31 Ianuarie    -    Matei 26:62,65 

Poziția nu îți dă sfințenie. — Niciodată Solomon nu a fost atât de 

bogat, atât de înțelept sau cu adevărat mare ca atunci când a mărturisit: 

„Eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat.” Aceia care astăzi ocupă 

poziții de încredere ar trebui să caute să învețe lecția din rugăciunea lui 

Solomon. Cu cât un om ocupă o poziție mai înaltă, cu atât are de purtat 

o răspundere mai mare, cu atât mai mare va fi influența pe care o exercită 

și cu atât mai mare este nevoia lui de dependență de Dumnezeu. 

Întotdeauna trebuie să-și amintească de faptul că, odată cu chemarea la 

lucru, vine și chemarea de a umbla cu băgare de seamă înaintea 

semenilor lui. El trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu având atitudinea 

unui ucenic. Nu poziția dă sfințenie caracterului. Un om devine cu 

adevărat mare atunci când Îl onorează pe Dumnezeu și când ascultă de 

poruncile Lui. (...) 

Atâta vreme cât rămâne consacrat, omul pe care Dumnezeu l-a 

înzestrat cu discernământ și capacitate nu își va manifesta dorința după 

o poziție înaltă și nici nu va căuta să conducă sau să controleze. Oamenii 

trebuie să poarte răspunderi, pentru că este nevoie, dar în loc de a se 

lupta pentru întâietate, cel ce este un conducător adevărat se va ruga 

pentru o inimă pricepută, ca să facă deosebire între bine și rău. — Profeți 

și regi, p. 30, 31. 

 

FEBRUARIE 

 

01 Februarie    -    Geneza 7:6 

Conducătorii sunt ucenici. — Cei ce acceptă o poziție de răspundere 

în lucrarea lui Dumnezeu ar trebui să-și aducă întotdeauna aminte că, 

odată cu chemarea la această lucrare, Dumnezeu i-a chemat și să umble 

cu băgare de seamă înaintea Lui și înaintea semenilor lor. În loc de a 
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considera că este datoria lor de a ordona, de a dicta și de a porunci, ei ar 

trebui să conștientizeze faptul că ei înșiși ar trebui să fie ucenici. Când 

un lucrător cu răspundere neglijează să învețe lecția aceasta, cu cât este 

mai repede eliberat de răspunderile sale, cu atât va fi mai bine pentru el 

și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Poziția nu va da niciodată sfințenie și 

noblețe de caracter. Cel ce Îl onorează pe Dumnezeu și păzește poruncile 

Lui va fi el însuși onorat. Întrebarea pe care fiecare ar trebui să și-o pună 

cu toată smerenia este: „Sunt eu calificat pentru această poziție? Am 

învățat eu să țin calea Domnului pentru a face judecată și dreptate?” 

Exemplul pământesc al Mântuitorului ne-a fost dat pentru ca noi să nu 

umblăm în propria putere, ci pentru ca fiecare să se socotească pe sine, 

așa cum s-a exprimat Solomon, „un tânăr neîncercat”. — Mărturii, vol. 

9, p. 282, 283. 

 

02 Februarie    -     Ioan 12:5 

O amăgire fatală. — Există în mintea oamenilor o amăgire cu totul 

înfricoșătoare, fatală. Pentru că sunt puși în poziții de încredere în 

lucrarea lui Dumnezeu, se înalță în sinea lor într-o asemenea măsură și 

nu mai văd că alte suflete, tot atât de prețioase în ochii lui Dumnezeu ca 

și ei, sunt neglijate, tratate cu asprime, lovite, rănite și lăsate să moară. 

— Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 357, 358. 

 

03 Februarie     -    Geneza 7:10 pp. 

Personalitățile de frunte sunt o țintă specială a lui Satana. — David 

a știut că se cere o smerenie a inimii, o continuă încredere în Dumnezeu, 

o veghere neîncetată pentru a ține piept ispitelor care aveau să-l asalteze 

pe Solomon în poziția sa înaltă, pentru că astfel de personalități de frunte 

sunt întotdeauna o țintă specială a curselor lui Satana. — Patriarhi și 

profeți, p. 750, 751. 

 

04 Februarie    -   Geneza 11:4 

Cultivați o dependență smerită. — Oamenii pe care Dumnezeu îi 

cheamă în poziții importante în lucrarea Sa trebuie să cultive o 

dependență smerită de El. Ei nu trebuie să caute să aibă prea multă 

autoritate, pentru că Dumnezeu nu i-a chemat la o lucrare de cârmuire, 

ci la una de planificare și sfătuire cu ceilalți împreună-lucrători. Fiecare 

lucrător, la rândul lui, trebuie să se considere supus cerințelor și 

instrucțiunilor lui Dumnezeu. — Mărturii, vol. 9, p. 270. 
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05 Februarie    -   Matei 14:8,10 

Ce preț plătesc unii oameni pentru curajul moral. — Orice om care 

a avut curajul moral de a le spune acestor lucruri pe adevăratul lor nume, 

care a refuzat să fie atras în plasa întinsă celor neștiutori și care nu s-ar 

lăsa jefuit fără să protesteze nu a fost privit cu cei mai buni ochi de către 

cei cu care a fost în dezacord. Membrii consiliilor și comitetelor care nu 

promovau extorcarea sau duplicitatea, ci care au luat o poziție fermă de 

partea dreptății nu au fost invitați să participe la întâlnirile unde s-au 

discutat aceste planuri. — Scrisoarea 4, 1 iulie 1896, p. 13, 15, 16 (către 

cei aflați în poziții de răspundere). 

 

06 Februarie    -    1 Imparati 12: 10,14,16 

Costul unor abordări dure. — Să nu uităm că certurile și abordările 

dure nu au servit niciodată la îmbogățirea instituțiilor lui Dumnezeu. În 

planurile Sale, Dumnezeu poate face să se piardă banii câștigați prin 

abordări dure. Întotdeauna practicile brutale au dat naștere la insatisfacții 

și dezbinare. Tot acolo apare și lipsa de încredere. Există o impresie 

permanentă că cineva încearcă să obțină de la celălalt mai mult. Pentru 

faptul că se simt în stare să o facă, unii încearcă să pună condiții care nu 

sunt drepte și cinstite, și reușesc. Principiile greșite, care au fost aplicate 

ani de zile, să fie acum tăiate de la rădăcină. Să predomine dragostea 

frățească. Cei care plănuiesc să aducă un beneficiu lucrării prin practici 

dure și politici lumești nu-L slăvesc pe Dumnezeu. El nu va accepta o 

iotă sau o frântură din aceste daruri. Dumnezeu urăște orice astfel de 

manifestări. — Manuscrisul 16, 25 februarie 1901, p. 14 (Mărturii către 

biserica din Battle Creek). 

 

07 Februarie     -     Isaia 55 

Nu poziția îl face pe om. — Dar nu poziția îl face pe om, ci 

integritatea caracterului, spiritul lui Hristos sunt cele care îl fac să fie 

recunoscător, neegoist, nepărtinitor și lipsit de ipocrizie — acestea au 

valoare în ochii lui Dumnezeu. Domnul le spune celor a căror viață este 

ascunsă cu Hristos în Dumnezeu: „Iată că te-am săpat pe mâinile Mele 

și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!” 

Pentru toți cei aflați în poziții de răspundere, am o solie rostită de 

Domnul — capitolul 55 din Isaia. Studiați acest capitol și nicio făptură 

omenească să nu se considere mai presus de tovarășii săi din lucrare din 

cauza responsabilităților mai mari pe care le are în domeniul său de 

activitate. Dacă cineva este un Daniel, căutând puterea care vine doar de 
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la Dumnezeu pentru a fi în stare să reprezinte adevărul în neprihănire, 

nu propria persoană, nu propriile defecte manifestate prin egoism și 

practici ilicite, atunci el nu va avea o înfățișare mândră sau încredere de 

sine, ci va fi înzestrat cu spiritul înțelepciunii de la Dumnezeu. 

— Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 356, 357. 

 

08 Februarie   -  Daniel 3:17-18,  1 Imparati 21:7,15-16 

Păstrarea integrității cu orice preț. — În treburile administrative 

care au legătură cu lucrarea lui Dumnezeu și în abordarea lucrurilor 

sfinte trebuie să fim foarte atenți pentru a ne feri de spiritul lipsei de 

respect; niciodată, nici măcar pentru o clipă, lucrarea lui Dumnezeu să 

nu fie folosită pentru a înșela, pentru a ajunge la un rezultat pe care 

suntem nerăbdători să-l vedem împlinit. Onoarea, integritatea și 

adevărul trebuie să fie păstrate indiferent cât ne-ar costa. Fiecare gând, 

fiecare faptă și fiecare cuvânt al nostru să fie supuse voinței lui Hristos. 

— Slujitorii Evangheliei, p. 447 

 

09 Februarie   -  Faptele Apostolilor 5:3-4 

Nimic pe sub mână. — Nu faceți nimic pe sub mână; fiți 

transparenți, cinstiți cu frații și surorile, tratându-i așa cum ați dori ca 

Hristos să vă trateze pe voi. Dacă ați avea spiritul lui Hristos, nu ați 

vedea neajunsurile și nici nu ați face mare caz de pierderile imaginare. 

— Review and Herald, vol. 72, nr. 20, 14 mai 1895. 

 

10 Februarie   -   Numeri 14:6-10 

Integritatea morală trebuie să fie solidă. — Lucrarea lui Dumnezeu 

cere bărbați cu puteri morale înalte, care să o ducă la îndeplinire. Este 

nevoie de bărbați ale căror inimi sunt aprinse de un zel sfânt, bărbați cu 

voință puternică ce nu sunt ușor de clintit, care pot lăsa deoparte orice 

interes egoist și care pot dărui totul pentru cruce și cunună. Cauza 

adevărului prezent duce lipsă de bărbați credincioși simțului datoriei și 

dreptății, a căror integritate morală este solidă și a căror energie este pe 

măsura ocaziilor oferite de providența lui Dumnezeu. Calități ca acestea 

sunt de o valoare mai mare decât nespus de multa bogăție investită în 

lucrarea și cauza lui Dumnezeu. Energia, integritatea morală și voința 

puternică de a face binele sunt calități care nu pot fi înlocuite cu nicio 

cantitate de aur. Bărbații care au aceste calități vor avea influență 

oriunde merg. Viețile lor vor fi mai puternice decât înalta elocvență. 

Dumnezeu cheamă oameni cu inimă, oameni cu minte, oameni cu 
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integritate morală, pe care îi poate face depozitarii adevărului Său și care 

vor reprezenta în mod corect principiile sacre ale acestuia în viața lor 

zilnică. — Mărturii, vol. 3, p. 23. 

 

11 Februarie   -   Genesa 39:6-10 

O integritate fermă. — Un om cinstit după măsura lui Hristos este 

cel care va manifesta o integritate fermă. Greutățile înșelătoare și 

cântarele false cu care unii caută să-și promoveze interesele în lume sunt 

o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Totuși mulți care mărturisesc a păzi 

poruncile lui Dumnezeu folosesc greutăți și cântare false. Când un om 

este într-adevăr în legătură cu Dumnezeu și păzește cu adevărat Legea 

Sa, viața lui va demonstra acest fapt, pentru că toate acțiunile lui vor fi 

în armonie cu învățăturile lui Hristos. El nu-și va vinde cinstea pentru 

un câștig. Principiile lui sunt clădite pe temelia cea sigură, și 

comportarea lui în problemele lumești este o transcriere a principiilor 

sale. Integritatea fermă strălucește ca aurul în mijlocul zgurii și al 

gunoiului lumii. Înșelăciunea, falsitatea și necredincioșia pot fi 

îmbrăcate în luciu și ascunse de ochii omului, dar nu și de ochii lui 

Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu, care supraveghează dezvoltarea 

caracterului și cântăresc valoarea morală, înregistrează în cărțile din cer 

aceste mici tranzacții care dau în vileag caracterul. Dacă un om, în 

ocupațiile zilnice ale vieții, este necredincios și superficial în lucrarea 

lui, lumea nu va judeca incorect dacă îi evaluează standardul în afaceri. 

— Mărturii, vol. 4, p. 310, 311. 

 

12 Februarie    -  Neemia 6:1-14 

Păstrarea cumpătului și a simțurilor sănătoase. — În timpul de 

față, lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de bărbați și de femei care au 

însușiri alese și capacități administrative bune; de bărbați și femei care 

vor face cercetări asidue și profunde asupra nevoilor lucrării în diferite 

câmpuri, care au o mare capacitate de lucru, care au inimi calde și 

iubitoare, care își păstrează cumpătul, simțurile sănătoase și o judecată 

nepărtinitoare, care sunt sfințiți prin Duhul lui Dumnezeu și pot spune 

fără teamă: Nu sau Da, sau Amin la diferite propuneri; care au 

convingeri puternice, înțelegere clară și inimi curate, pline de 

compasiune; care pun în aplicare cuvintele: „Voi toți sunteți frați”; care 

se străduiesc să înalțe și să refacă omenirea decăzută. — Mărturii, vol. 

7, p. 249. 
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13 Februarie   -   Geneza 41:38-45 

Inteligență și capacitate. — Persoana care se află la conducerea 

vreunei lucrări a cauzei lui Dumnezeu trebuie să fie o persoană 

inteligentă și capabilă să administreze cu succes acțiuni ample, să aibă 

un temperament neschimbător, o răbdare ca a lui Hristos și o stăpânire 

de sine desăvârșită. Numai cel a cărui inimă este transformată prin harul 

Domnului Hristos poate fi un conducător potrivit. — Lucrarea 

misionară medicală, p. 164, 165. 
 

14 Februarie   -   Geneza 18:19 

Se cer capacități solide. — Cei cărora li se încredințează 

administrarea unor districte mai importante trebuie să aibă capacități 

solide. Ei trebuie să fie oameni capabili să poarte responsabilități. Ar fi 

o dovadă de înțelepciune dacă mai mulți oameni s-ar implica în această 

lucrare. Nu ar trebui să fie lăsat un singur om să supravegheze aceste 

câmpuri importante, dar neglijate. Având mărturiile înaintea lor, pastorii 

noștri au trecut pe lângă ele pentru a căuta locuri mai favorabile, unde 

au fost ridicate biserici. S-a făcut o lucrare neglijentă. — Manuscrisul 

34, 20 aprilie 1901, p. 3 (lucrătorii noștri înaintați în vârstă). 
 

15 Februarie    -  Luca 23.34 

Priviți-i cu milă și rugați-vă pentru conducătorii opresivi. — Nu 

lăsați ca sentimentele de invidie să vă umple inima din cauza acțiunilor 

greșite ale celor aflați în poziții de încredere. Ei vor fi judecați după 

faptele făcute în trup. Nu trebuie decât să-i priviți cu milă și să vă rugați 

pentru ei. Domnul cunoaște orice acțiune necinstită și îi va răsplăti după 

lucrarea lor. Domnul răsplătește orice faptă egoistă. Rugați-vă cu inima, 

cu sufletul și cu vocea: „O, Doamne, pune mai adânc în mintea și în 

inima mea principiile sfintei Tale legi, care este transcrierea caracterului 

Tău. Credința mea să se prindă de făgăduințele uimitor de mari și de 

prețioase, pentru ca nu cumva, în datoria și lucrarea mea, să dau greș sau 

să mă descurajez, ci să desăvârșesc sfințenia în temere de Tine.” 

— Scrisoarea 178, 6 noiembrie 1899, p. 9. 
 

16 Februarie     -   1 Samuel 18:8 

Invidia este rodul mândriei. — Cu toate că urmărea fără încetare o 

ocazie pentru a-l nimici pe David, Saul se temea totuși de el, întrucât era 

evident faptul că Domnul era cu el. Caracterul fără pată al lui David 

trezea mânia împăratului; i se părea că însăși viața și prezența lui David 

erau o mustrare permanentă, întrucât, prin contrast, îi puneau în 
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dezavantaj propriul caracter. Invidia l-a făcut pe Saul să se simtă 

groaznic și să-l expună pericolului pe umilul supus al tronului său. Cât 

rău de nedescris a adus în lumea noastră această trăsătură negativă de 

caracter! În inima lui Saul se găsea aceeași dușmănie care a întors inima 

lui Cain împotriva fratelui său, deoarece faptele lui Abel erau drepte și 

Dumnezeu îl onora, în timp ce propriile fapte erau nedrepte și Domnul 

nu-l putea binecuvânta. Invidia este rodul mândriei și, dacă este 

adăpostită în inimă, conduce la ură și sfârșește prin răzbunare și ucidere. 

Satana își dovedea propriul caracter când stârnea furia lui Saul împotriva 

aceluia care niciodată nu-i făcuse vreun rău. - Patriarhi și profeți, 651. 
 

17 Februarie   -    1 Samuel 20:41-42 

Conducători de încredere. — Vedem nevoia de oameni zeloși, 

devotați, care să își asume lucrarea ce trebuie dusă mai departe în viitor. 

(...) Nu trebuie să privim nicio ființă umană ca fiind credibilă și demnă 

de încredere până când nu este evident că acea persoană se bazează pe 

adevărul cuvântului lui Dumnezeu. 

Unii care au fost conducători în lucrarea lui Dumnezeu caută acum 

să distrugă efectul lucrării pe care El a început-o în lume, aceea de a-Și 

educa poporul și de a-l pregăti pentru a trece testul puterilor ce vor 

săvârși minuni care să anuleze prețioasele lucrări ale credinței care, în 

ultimii șaizeci de ani, au fost date prin puterea Duhului Sfânt. 

— Scrisoarea 256, 1 august 1906 (fraților din Australia). 
 

18 Februarie   -    2 Samuel 16.13 

Lucrarea suferă. — Atunci când slăbești încrederea poporului lui 

Dumnezeu în conducătorii săi, slăbești cauza lui Dumnezeu. Mințile 

oamenilor sunt lăsate în nesiguranță. Ei nu se mai pot baza pe nimic. Nu 

mă pot angaja în lucrarea prin care sunt scoase în evidență slăbiciunea 

și greșelile poporului lui Dumnezeu. — Scrisoarea 13, 2 septembrie 

1871, p. 5 (către James White). 
 

19 Februarie    -    1 Corinteni 3:11-14 

Oamenii și-au pierdut încrederea. — Cauza lui Dumnezeu a fost 

adusă în situația jenantă din prezent în urma lucrării pe baza unor 

principii greșite. Oamenii și-au pierdut încrederea în cei ce au frâiele 

lucrării. Și totuși auzim că vocea Conferinței este vocea lui Dumnezeu. 

De fiecare dată când am auzit asta, am crezut că este aproape o 

blasfemie. Vocea Conferinței trebuie să fie vocea lui Dumnezeu, dar nu 

este, pentru că unii din ea nu sunt oameni ai credinței și ai rugăciunii, 
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nu sunt oameni cu principii înalte. Ei nu-L caută pe Dumnezeu din toată 

inima. Nu există o conștientizare a teribilei responsabilități puse asupra 

celor din această instituție pentru a modela și croi mințile după o 

asemănare divină. — Manuscrisul 37, aprilie 1901, p. 8 (discurs susținut 

de E. White în capela de la Review, cu privire la lucrarea din sudul țării). 
 

20 Februarie    -    Psalmii 105:18-19, Geneza 39:21-23 

Influența este măsurată. — Cerul veghează pentru a vedea cum își 

îndeplinesc lucrarea de isprăvnicie aceia care ocupă poziții de influență. 

Nivelul așteptărilor din partea celor ce sunt slujitori este măsurat după 

extinderea influenței pe care o au. În modul în care îi tratează pe cei ce 

sunt aproapele lor, ei ar trebui să se manifeste ca niște tați — drepți, 

duioși și loiali. Ar trebui să fie asemenea lui Hristos în caracter, fiind 

uniți cu frații lor în legăturile cele mai strânse ale unității și părtășiei. 

— Slujitorii Evangheliei, p. 495. 
 

21 Februarie    -    Proverbe 22.29 

Fiecare cuvânt rostit are o influență. — Temerea de Dumnezeu, 

bunătatea și sfințenia Sa se vor simți în fiecare instituție. O atmosferă de 

dragoste și de pace va pătrunde în fiecare departament. Fiecare cuvânt 

rostit, fiecare lucrare săvârșită vor avea o influență care corespunde 

influenței cerești. Hristos va rămâne în omenire și omenirea va rămâne 

în Hristos. În întreaga lucrare nu va apărea caracterul omului limitat, ci 

caracterul Dumnezeului infinit. Influența divină împărtășită oamenilor 

de sfinții îngeri va impresiona mințile celor ce vor veni în contact cu 

lucrătorii, iar de la acești lucrători, o influență înmiresmată va fi 

răspândită celor ce vor alege să o inspire. — Advent Review and Sabbath 

Herald, 28 aprilie 1903. 
 

22 Februarie    -    Coloseni 4:6 

Binecuvântarea cuvintelor spuse cu multă compasiune. — O, ce 

putere poate avea un om convertit, transformat în fiecare zi, pentru a 

aduce binecuvântare și bucurie celor din jurul său! Cei ce poartă 

responsabilități în instituțiile lui Dumnezeu trebuie să crească în har și 

în cunoașterea lucrurilor divine. În permanență trebuie să își aducă 

aminte că talentul vorbirii le-a fost dat de Dumnezeu pentru a-i ajuta și 

a-i binecuvânta pe alții. Rămâne la latitudinea lor să decidă dacă vor 

spune cuvinte care să-L onoreze pe Hristos sau cuvinte care vor fi o 

piedică în fața celor ce le vor asculta. O, ce binecuvântare sunt cuvintele 

plăcute, pline de compasiune, cuvinte care ridică și întăresc! Atunci când 
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cineva este întrebat, nu ar trebui să răspundă tăios, ci blând. Inima celui 

care pune întrebarea s-ar putea să fie adânc îndurerată de o amărăciune 

ascunsă, care nu poate fi spusă. Cel care vorbește nu-și poate da seama 

de acest lucru, ca atare cuvintele sale ar trebui să fie întotdeauna blânde 

și pline de compasiune. Prin câteva cuvinte bine alese, de încurajare, el 

ar putea ridica povara cea grea din mintea colegului său lucrător. 

— Advent Review and Sabbath Herald, 28 aprilie 1903 
 

23 Februarie   -   2 Imparati 21:9-16 

Responsabili pentru cei ce le urmează exemplul. — Conducătorii 

sunt responsabili nu numai pentru propriile greșeli nesfințite, ci și pentru 

greșelile celor ce le urmează exemplul. Atunci când sunt mustrați pentru 

faptul că au promovat principii greșite, ei vor manifesta un spirit 

pervertit, un spirit care nu va fi corectat sau smerit. — Manuscrisul 

139, 23 octombrie 1903, p. 14 („Solia din Apocalipsa”) 
 

24 Februarie    -   Neemia 2:11-18 

Influența reflectată în oameni— În biserica din zilele noastre este 

nevoie de oameni ca Neemia, nu de oameni care pot doar să predice și 

să se roage, ci de oameni ale căror rugăciuni și predici sunt întărite de 

un scop ferm și arzător. Calea urmată de acest patriot evreu în realizarea 

planurilor lui este una care trebuie să fie adoptată de pastori și de 

conducători. După ce și-au alcătuit planurile, ei trebuie să se înfățișeze 

înaintea bisericii în așa fel încât să câștige interesul și cooperarea. 

Oamenii să manifeste interes în prosperitatea lucrării. Succesul care a 

însoțit eforturile lui Neemia arată ce vor realiza rugăciunea, credința și 

acțiunea energică și înțeleaptă. Credința vie va cere o acțiune energică. 

Spiritul manifestat de conducător va fi, într-o mare măsură, reflectat de 

oameni. Dacă acei conducători care mărturisesc a crede adevărurile 

solemne și importante ce urmează să pună la probă lumea în timpul 

acesta nu manifestă niciun zel arzător pentru pregătirea unui popor care 

să reziste în ziua lui Dumnezeu, atunci ne putem aștepta ca biserica să 

fie neglijentă, nepăsătoare și iubitoare de plăceri. — Sfaturi pentru o 

slujire creștină eficientă, p. 177, Southern Watchman, 29 martie 1904. 
 

25 Februarie     -    Matei 18:6 

Credincioșia din familie — un conducător mai bun pentru turmă. — 

Vă îndemn, pentru Hristos, să puneți capăt acestui spirit aspru și criticii. 

Aveți nevoie de dragostea grijulie a unei mame. Aveți nevoie de 

dragostea lui Hristos. Atunci nu vă veți ciondăni pentru fiecare greșeală; 
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veți avea pentru mieii din turmă ceva din acea răbdare pe care Hristos a 

manifestat-o față de voi. Atunci Dumnezeu va primi eforturile voastre 

făcute pentru alții. Când vă veți îndeplini cu devotament 

responsabilitățile din propria familie, veți fi mai bine pregătiți pentru a 

purta responsabilitatea de a hrăni turma lui Dumnezeu și, în special, 

pentru a manifesta grija atentă a Mântuitorului pentru mieii turmei. 

Veți căuta amândoi să aduceți adevărul în sanctuarul intim al 

sufletului? Când vă veți afla în preajma copiilor voștri, veți arăta acea 

bunătate care este blândă și îndelung răbdătoare? Veți manifesta aceeași 

smerenie și atenție ca ale lui Hristos, în eforturile voastre pentru 

biserică? Vă veți păzi buzele pentru a nu rosti niciun cuvânt de critică, 

ci de educare plină de bunăvoință? 

Nu mai puneți o temelie din piatră, lemn, fân, trestie, lucruri 

pieritoare care vor fi arse în foc, ci puneți aur, argint și pietre scumpe, 

care vor rămâne la fel de valoroase întotdeauna, pentru veșnicie. 

Dragostea pentru Domnul trebuie să fie supremă. El nu poate accepta o 

slujire cu inima împărțită, o lucrare care este realizată neglijent. 

Blestemul Său stă asupra tuturor celor care fac lucrarea lui Dumnezeu 

într-un mod înșelător sau cu neglijență. Voi ați fost de partea cealaltă — 

nu v-ați ținut lămpile curate și arzând. În starea în care vă aflați amândoi, 

nu puteți fi deloc o lumină pentru lume în ceea ce privește faptele bune. 

— Scrisoarea 23, 6 ianuarie 1890, p. 9 (către fratele Stone). 
 

26 Februarie    -    Geneza 49:23-24 

Conducătorii să fie exemple. — Toți părinții ar trebui să lupte pentru 

a face din familiile lor modele de cămine creștine, pline de fapte bune, 

desăvârșite. Însă nu se cere aceasta cu atât mai mult din partea unuia 

care este slujitor al lucrurilor sfinte și spre care oamenii privesc pentru 

a primi învățătură și călăuzire? Slujitorii lui Hristos trebuie să fie 

exemple pentru turmă. Cel ce neglijează conducerea propriei case nu 

este calificat să călăuzească biserica lui Dumnezeu. — Comentariul 

biblic adventist, vol. 2, p. 1009 (afirmație a lui Ellen White, 10 

noiembrie 1881). 
 

27 Februarie    -    1 Samuel 17:38-39 

Lucrătorilor li se permite individualitatea. — Dacă este posibil, aș 

vrea să îți eliberez mintea de înșelăciunile care au pus stăpânire pe tine. 

În lucrarea ta ți-ai asumat prea multe responsabilități. Trebuie să spun 

că nu ar trebui să ocupi postul de președinte de Conferință atâta timp cât 

simți că ar trebui să modelezi și să croiești experiența altora pentru a 
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se conforma ideilor tale. Comportamentul tău a arătat că ți-a lipsit 

judecata înțeleaptă. Structura caracterului tău este de o așa natură, încât 

cere reformarea. 

Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, să faci o deplină lucrare de 

pocăință și reformă. Poate că acum te vei pocăi înaintea lui Dumnezeu 

în așa fel încât să fii considerat de încredere, pentru a reprezenta 

caracterul sfânt al lucrării Sale. Dar caracterul dispozițiilor tale este de 

așa natură încât, atunci când vei ocupa un post, întotdeauna vei fi în 

pericolul de a judeca arbitrar. Dumnezeu interzice ca un om să aibă o 

jurisdicție arbitrară asupra minților fraților lui. — Scrisoarea 380, 11 

noiembrie 1907 (către președintele Conferinței locale). 

 

28 Februarie   -    1 Samuel 17:3-11 

Pericolul de a privi la oameni. — O mare criză va veni peste noi. 

Dacă oamenii încă se supun oamenilor, așa cum au făcut-o în ultimii 

cincisprezece ani, își vor pierde sufletele, iar exemplul lor îi va duce și 

pe alții în rătăcire. Luptătorii lui Dumnezeu trebuie să își pună întreaga 

armură a lui Dumnezeu. Nu ni se cere să punem o armură omenească, ci 

să ne încingem cu puterea lui Dumnezeu. Dacă vom avea întotdeauna în 

minte slava lui Dumnezeu, ochii noștri vor fi unși cu alifie cerească, vom 

putea să privim în profunzime și să avem o perspectivă mai largă asupra 

lumii acesteia. Când vom discerne lipsa ei de cinste, viclenia, etalarea 

egoistă, pretențiile, lăudăroșeniile, lipsa ei de abordare cinstită în 

lucrurile obișnuite ale vieții, pofta ei acaparatoare, atunci vom putea să 

luăm o poziție, prin precept și prin exemplu, pentru a-L reprezenta pe 

Hristos, și vom putea să convertim sufletele din lume prin principiile 

noastre sănătoase, prin integritatea fermă, prin ura noastră față de 

aparențe și prin curajul sfânt în recunoașterea lui Hristos. 

- Scrisoarea 4, 1 iulie 1896, p. 13, 15, 16 (către cei aflați în poziții de 

responsabilitate). 

 

MARTIE 

 

01 Martie   -   1 Samuel 17:39-40 

Metode individuale de lucru. — Conducătorii din poporul lui 

Dumnezeu trebuie să se ferească de pericolul de a condamna metodele 

lucrătorilor individuali care sunt conduși de Domnul să facă o lucrare 

specială, pe care numai puțini sunt pregătiți să o facă. Frații din pozițiile 

de răspundere să nu se grăbească să critice acțiunile care nu sunt în 
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perfectă armonie cu metodele lor de lucru. Niciodată să nu-și închipuie 

că orice plan trebuie să reflecte propria personalitate. Să nu se teamă de 

a se încrede în metodele altcuiva, deoarece, retrăgând încrederea lor de 

la un frate lucrător care, cu umilință și cu zel consacrat, face o lucrare 

deosebită în felul rânduit de Dumnezeu, ei întârzie înaintarea lucrării 

Domnului. — Mărturii, vol. 9, p. 259. 
 

02 Martie   -   1 Samuel 17:45-47 

Idei și vederi largi. — Am un mesaj de transmis celor ce dețin poziții 

de responsabilitate în Conferința California de Sud. Ei au pierdut din 

experiența lor acea fervoare adevărată pe care o dă prezența Duhului 

Sfânt și care îi va învăța să-și supună eul și să umble smeriți pe calea lui 

Hristos. Lucrătorul responsabil care nu va deveni un urmaș smerit al lui 

Hristos va face un mare rău cauzei lui Dumnezeu, prin modelarea și 

croirea experienței Conferinței după un standard obișnuit, ieftin. Dacă 

va fi săvârșită cu un spirit de consacrare, lucrarea sacră care ne-a fost 

încredințată nu va face niciodată ca experiența unui singur suflet să 

devină ceva ieftin. 

Omul care nu are idei și vederi largi este nepotrivit pentru a fi 

președinte de Conferință sau conducător în mijlocul poporului lui 

Dumnezeu. Este privilegiul și datoria celor ce poartă responsabilități în 

lucrare să devină ucenici în școala lui Hristos. Cel ce mărturisește a fi 

urmașul lui Hristos nu va urma dictatele propriei voințe. Mintea sa 

trebuie să fie în legătură cu Hristos și să fie iluminată pentru a înțelege 

voința și calea lui Dumnezeu. Un astfel de credincios va fi un ucenic ce 

va învăța metodele de lucru ale lui Hristos. — Scrisoarea 276, 5 

septembrie 1907, p. 1, 2 (către J. A. Burden). 
 

03 Martie    -   Psalmii 107:32;  Ezechiel 13:9 

Un consiliu format din mai multe persoane, nu doar una 

singură. — A fost o necesitate aceea de a organiza Uniuni de 

Conferințe, astfel încât Conferința Generală să nu dicteze asupra tuturor 

Conferințelor individuale. Puterea cu care este învestită Conferința 

Generală nu trebuie să fie centralizată într-un singur om sau doi, sau 

șase, trebuie să fie un consiliu format din mai multe persoane care să 

hotărască asupra diviziunilor individuale. 

Modul de lucru al fostei conduceri a Conferinței Generale nu a fost 

după rânduiala lui Dumnezeu. S-a făcut o lucrare al cărei caracter nu a 

fost aprobat de Dumnezeu. Rezultatul este în fața noastră, în ruinele a 

ceea ce a fost odată o mare tipografie [birourile Review and Herald din 
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Battle Creek] și costisitorul său ansamblu de clădiri și utilaje. (...) 

În lucrarea lui Dumnezeu nu ar trebui să fie exercitată nicio autoritate 

regească de către o singură ființă umană, de două sau trei. După modul 

în care și-au exercitat autoritatea în ultimii douăzeci de ani, 

reprezentanții Conferinței Generale nu vor mai avea niciun motiv să se 

justifice prin cuvintele: „Templul Domnului, noi suntem Templul 

Domnului.” Oamenii aflați în poziții de încredere nu și-au făcut lucrarea 

cu înțelepciune. 

Domnul cheamă oameni înțelepți care să prezideze lucrarea Sa și care 

să fie păstori credincioși ai turmei Sale. — Manuscrisul 26, 3 aprilie 

1903 (cu referire la lucrarea Conferinței Generale). 
 

04 Martie    -   Isaia 6:1-13 

Un element ciudat în mijlocul roților. — Capitolul 6 din cartea 

profetului Isaia conține o profundă și importantă lecție pentru fiecare 

dintre lucrătorii lui Dumnezeu. Studiați-l cu umilință și cu rugăciune 

stăruitoare. Capitolele 1 și 2 din cartea profetului Ezechiel ar trebui, de 

asemenea, să fie studiate cu atenție. Roțile din mijlocul altor roți 

reprezentate în acest simbol alcătuiau o imagine confuză pentru ochiul 

limitat. Însă mâna unei Înțelepciuni infinite a fost descoperită în mijlocul 

roților. O ordine perfectă răzbate din confuzie. Fiecare roată este în locul 

ei stabilit, acționând în perfectă armonie cu oricare altă parte a 

mașinăriei. 

Mi s-a arătat că ființele umane își doresc prea multă putere. Își doresc 

controlul, iar Domnul Dumnezeu, Puternicul Lucrător, este lăsat în afara 

activității lor. Lucrătorii se simt calificați pentru a ocupa locul cel mai 

înalt. Niciun om să nu încerce să administreze lucrarea care ar trebui să 

fie lăsată în mâinile marelui Eu Sunt, Cel care planifică în felul Său 

modul în care ar trebui să se desfășoare lucrarea. Să știți că Dumnezeu 

este instructorul slujitorilor Săi și El va lucra prin aceia prin care va dori 

El. — Manuscrisul 143, 1899. 
 

05 Martie    -   Ezechiel 34:17-22 

Modul corect de a folosi autoritatea. — Vreau să le vorbesc fraților 

mei care ocupă poziții de încredere. Ca administratori ai lui Dumnezeu, 

voi sunteți învestiți cu responsabilitatea de a lucra în locul Său, ca fiind 

mâna Sa dreaptă. Cei ce sunt așezați în poziții de încredere trebuie să 

aibă autoritatea de a acționa, dar niciodată nu trebuie să folosească 

această autoritate ca o putere prin care să refuze să-i ajute pe cei în 

nevoie sau neajutorați. Nu ar trebui să fie niciodată folosită pentru a 
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descuraja sau a deprima un suflet care se luptă. Cei cărora le-au fost date 

poziții de influență să-și amintească întotdeauna faptul că Dumnezeu 

vrea ca ei să aibă gândul lui Hristos, Cel care, prin creare și prin 

răscumpărare, are dreptul de proprietate asupra tuturor oamenilor. 

— Scrisoarea7, 17 ianuarie 1901 (către frații care ocupă poziții de 

încredere). 
 

06 Martie    -   Romani 3:9-12 

Abordarea oamenilor care sunt asemenea nouă. — Să ne aducem 

cu toții aminte faptul că nu avem de-a face cu oameni ideali, ci cu 

oameni în carne și oase chemați de Dumnezeu, oameni asemenea nouă, 

oameni ce cad în aceleași greșeli ca și noi, oameni cu aceleași ambiții și 

infirmități. Niciun om nu a fost pus stăpân, ca să conducă mintea și 

conștiința celui ce este o ființă asemănătoare cu el. Să fim foarte atenți 

cum îi abordăm pe cei ce sunt moștenirea lui Dumnezeu răscumpărată 

cu sânge. 

Nu i-a fost dată niciunui om lucrarea de a conduce cu stăpânire peste 

frații săi. Fiecare om trebuie să își ducă povara. El le poate spune cuvinte 

de încurajare, credință și speranță colegilor săi de lucru, îi poate ajuta în 

purtarea diferitelor poveri, sugerându-le cum să-și îmbunătățească 

metodele de lucru, dar în niciun caz nu trebuie să îi descurajeze și să-i 

slăbească, pentru ca dușmanul să nu aibă un avantaj asupra minții lor — 

un avantaj care, în timp, se va întoarce împotriva lui. — Manuscrisul 29, 

ianuarie 1907, p. 9, 10 (responsabilitatea individuală și unitatea 

creștină). 
 

07 Martie    -   Romani 2:1 

Nu criticați și nu condamnați. — Nu ar trebui nici măcar să îți 

îngădui să gândești cu răutate despre ei, cu atât mai puțin să te așezi pe 

scaunul judecății și să îi critici sau să îi condamni pe frații tăi când tu 

însuți ai putea fi, în multe aspecte, mult mai vrednic de critică decât ei. 

Lucrarea ta va fi supusă verificării lui Dumnezeu. — Scrisoarea 21, 14 

octombrie 1888, p. 10,11 (către fratele Butler). 
 

08 Martie    -   Matei 11:27-30 

Spiritul de autoritate. — În diferitele noastre chemări trebuie să 

existe dependență reciprocă pentru ajutor. Nu ar trebui să fie manifestat 

un spirit de autoritate, nici chiar de către președintele unei Conferințe, 

pentru că poziția nu-l schimbă pe om într-o ființă infailibilă. Orice 

lucrător căruia i-a fost încredințată administrarea unei Conferințe trebuie 
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să lucreze așa cum a lucrat Hristos, purtând jugul Său și învățând de la 

El blândețea și smerenia. 

Spiritul și comportamentul unui președinte de Conferință, în cuvânt 

și în faptă, dezvăluie dacă el conștientizează slăbiciunea și dependența 

sa de Dumnezeu sau dacă el crede că poziția sa de influență îi oferă o 

înțelepciune superioară. Dacă Îl iubește pe Dumnezeu și se teme de El, 

dacă el conștientizează valoarea sufletelor, dacă apreciază fiecare 

frântură de ajutor pe care Domnul a găsit cu cale să i-o dea unui 

împreună-lucrător cu El, atunci cel în cauză va fi în stare să lege inimă 

de inimă prin dragostea lui Hristos manifestată în slujirea sa. El va rosti 

cuvinte de mângâiere către cei bolnavi și îndurerați. Dacă nu cultivă un 

spirit dominator, ci Îl va purta în minte întotdeauna pe Cel ce este 

Stăpânul Său, adică pe Hristos, atunci el va putea să le ofere sfat celor 

neexperimentați, încurajându-i să devină mâna dreaptă a lui Dumnezeu. 

— Scrisoarea 10, 8 ianuarie 1903, p. 3, 4 (către E. R. Palmer și A. G. 

Daniells). 

 

09 Martie    -   Matei 23:2,4-7 

Personalitatea omului așa cum este ea dată de Dumnezeu. — 

Puterea omenească ce a ajuns să se manifeste în rândurile noastre nu este 

una aprobată de Cuvânt. Satana s-a furișat înăuntru pentru a-i face pe 

oameni să depindă de alți oameni și să facă din brațul de carne ajutorul 

lor. Sunt instruită să spun: Rupeți orice jug croit de invenția omenească 

și ascultați vocea lui Hristos: „Luați jugul Meu asupra voastră și învățați 

de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă 

pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este 

ușoară.” 

Omul care crede că, prin funcția de președinte al Conferinței, își 

poate asuma responsabilitatea de a le spune colegilor săi de lucru care 

este datoria lor face o lucrare greșită. Influența lui va fi aceea de a 

distruge personalitatea omului, așa cum este ea dată de Dumnezeu, și-l 

va pune pe om sub jurisdicție omenească. O astfel de administrare pune 

temelia necredinței. Oamenii care-i învață pe colegii lor să caute 

călăuzire la oameni îi învață de fapt că, atunci când se duc la Domnul 

pentru sfat și călăuzire de la Duhul Sfânt cu privire la datoria lor, ei nu 

trebuie să urmeze sfatul până nu se consultă cu anumiți oameni, pentru 

a ști dacă aceasta este ceea ce trebuie ei să facă. Astfel, se dezvoltă o 

formă de sclavie, care nu îi va aduce decât slăbiciune și ineficiență 

bisericii lui Dumnezeu. 
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Cei ce scriu astfel de capitole nefericite în experiențele lucrării 

noastre și acceptă cu bunăvoință ideea că lor le-a fost dată stăpânirea 

asupra conștiințelor oamenilor trebuie să înțeleagă că au făcut o greșeală 

gravă. Postul pe care îl dețin nu a fost niciodată menit să fie unul care să 

le ofere acea responsabilitate pe care ei au crezut că le-o oferă. Semnalul 

de alarmă este tras acum împotriva acestui rău. Niciodată, niciodată, 

oamenii să nu consimtă să ocupe o poziție în care numai Dumnezeu ar 

trebui să Se afle. — Scrisoarea 344, 1 octombrie 1907, p. 3 (către A. G. 

Daniells, G. A. Irwin și W. W. Prescott). 
 

10 Martie    -    Matei 23:8-38 

Acest tip de administrare trebuie schimbat. — Oare v-a sfătuit 

Domnul să găsiți diferite mijloace prin care să lucrați și să controlați 

mințile oamenilor? Nu, vă spun eu, nu. Cazul fratelui Littlejohn a fost 

gestionat într-un mod ciudat. El m-a solicitat să pun lucrurile în ordine, 

dar nu am făcut nimic în sensul acesta. Nu era timpul. Modul în care l-

ați abordat și felul în care l-ați tratat au fost cu totul greșite. El poartă 

semnătura celui ce este dușmanul sufletelor. Modul în care l-ați tratat pe 

Frank Belden în lucrarea sa nu a fost nici el corect. Este un foc străin, 

nu este focul aprins de Domnul. Acest tip de administrare trebuie să 

înceteze, altfel Domnul va lucra într-un mod care nu va fi pe placul celor 

ce au făcut o astfel de lucrare. Acești oameni nu au fost corecți, au 

nevoie de o conducere competentă, însă cei ce au încercat să conducă 

trebuie să fie ei înșiși conduși de alții. 

Principiile pe baza cărora ați lucrat au fost greșite. Slujirea 

individuală trebuie adusă lui Dumnezeu, și nu controlată de un om sau 

de un grup anume de oameni. Au fost făcute mișcări al căror efect va fi 

unul major. Un exemplu a fost dat de oamenii care slujesc acolo unde 

nu le este locul, și acest lucru s-a dospit ca aluatul în Conferințele 

voastre. Președinții de Conferințe sunt îmbibați de un spirit de a domina, 

de a le cere oamenilor să se supună judecăților lor, iar dacă se confruntă 

cu un refuz, modul lor de a-i aborda pe cei ce au altă opinie e de așa 

natură, încât umple cerul de indignare. 

Cum ar putea Dumnezeu să determine bisericile să-și dea mijloacele 

lor câștigate din greu în administrarea unor oameni care sunt 

autosuficienți, egoiști și atât de aroganți și importanți, încât mânia lui 

Dumnezeu este asupra lor? Instituțiile noastre au nevoie de curățire așa 

cum a avut Templul atunci când Hristos a fost pe pământ. Omul dictează 

asupra conștiinței altor oameni, omul dictează altor oameni ca și cum ar 

fi Dumnezeu. Peste tot în câmp, acest spirit dospește inimile cu aceleași 
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scopuri înguste și egoiste. O reacție trebuie să apară și cine va pune 

atunci lucrurile în ordine? Isus spune: „Dacă voiește cineva să vină după 

Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze.” 

— Scrisoarea 65, 19 iunie 1895, p. 7, 8. 
 

11 Martie    -   Faptele Apostolilor 23:3 

Președintele fixează standardul. — Când vorbești despre postul tău, 

precizezi că este acela de președinte al Conferinței Generale, ca și cum 

aceasta ți-ar justifica modul de acțiune pe care tu l-ai văzut ca fiind cu 

totul corect, dar care, din lumina pe care Domnul mi-a dat-o, am înțeles 

că este greșit în anumite aspecte. Te îndemn ca tocmai acest fapt, și 

anume că ocupi o poziție de responsabilitate, să fie un motiv pentru care 

ar trebui să manifești întotdeauna și în toate circumstanțele un spirit 

îndurător, plin de bunătate, ca al lui Hristos. Frații tăi din lucrarea 

pastorală care te respectă pe tine și poziția ta vor fi foarte dispuși să-ți 

urmeze exemplul în astfel de situații. Tu trebuie să fii pentru frații tăi un 

exemplu vrednic de a fi urmat. Cuvintele tale, spiritul tău, 

comportamentul tău, chiar maniera în care îți tratezi frații reprezintă 

semințe sădite pentru bine sau pentru rău. Este atât privilegiul, cât și 

datoria ta, în special prin poziția ta de încredere, să ai aceeași gândire cu 

Dumnezeu. Atunci vei fi puternic în tăria Sa și smerit și blând ca un 

copilaș. 

Ține-te strâns de Biblie, pentru că adevărurile ei sacre pot curăți, 

înnobila și sfinți sufletul. Trebuie să susții adevărul și să îl promovezi 

așa cum este el în Isus, altfel nu are nicio valoare pentru tine. În lumina 

adevărului lui Dumnezeu, lasă ca opiniile și ideile omenești să apară așa 

cum sunt ele văzute de Dumnezeu — ca nebunie. Niciun om să nu 

creadă că poziția sa de președinte al Conferinței Generale sau al unei 

Conferințe îi conferă o putere opresivă asupra conștiințelor altora, nici 

chiar în cel mai mic grad, pentru că Dumnezeu nu va aproba nimic de 

acest fel. Cel care are răspundere trebuie să respecte drepturile tuturor, 

cu atât mai mult pentru că este într-o poziție în care alții îl vor lua ca 

model de urmat. 

Având cele mai sacre obligații, poziția ta te obligă să fii foarte atent 

la ce fel de spirit manifești față de frații tăi. Și ei au, asemenea ție, o 

parte în lucrarea lui Dumnezeu. Oare nu-i va învăța Dumnezeu și nu-i 

va călăuzi ca și pe tine? Nu ar trebui nici măcar să îți îngădui să gândești 

cu răutate despre ei, cu atât mai puțin să te așezi pe scaunul judecății și 

să îi critici sau să îi condamni pe frații tăi când tu însuți ai putea fi, în 

multe aspecte, mult mai vrednic de critică decât ei. Lucrarea ta va fi 
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supusă verificării lui Dumnezeu. — Buletinul 21, 14 octombrie 1888, p. 

10, 11 (către fr. Butler). 
 

12 Martie    -    Geneza 3:4-5; Apocalips 17:6-7 

Rezultatele spiritului de dominare. — Principiile sfinte pe care le-a 

dat Dumnezeu sunt reprezentate de focul sfânt, însă un foc obișnuit a 

fost folosit în locul celui sfânt. Au fost introduse într-un mod subtil 

planuri contrare adevărului și neprihănirii, motivate de faptul că asta 

trebuie făcută și cealaltă trebuie făcută, deoarece sunt pentru înaintarea 

lucrării lui Dumnezeu. Însă planurile omenești sunt cele care duc la 

opresiune, nedreptate și răutate. Cauza lui Dumnezeu trebuie să fie 

eliberată de orice urmă de nedreptate. Ea nu poate avea parte de niciun 

avantaj prin jefuirea membrilor familiei lui Dumnezeu de 

individualitatea sau de drepturile lor. Toate aceste practici sunt urâte de 

Dumnezeu. (...) 

Puterea stăpânitoare care s-a dezvoltat, ca și cum pozițiile deținute i-

ar face pe oameni dumnezei, mă face să mă tem, și acesta este un motiv 

de îngrijorare. Ea este un blestem, indiferent cine și unde o manifestă. 

Această domnie peste moștenirea lui Dumnezeu va da naștere unui așa 

dezgust față de jurisdicția omenească, încât va duce la apariția unei stări 

de nesupunere. Oamenii vor înțelege că cei aflați în poziții de 

responsabilitate nu pot fi persoane de încredere pentru modelarea și 

croirea minții și caracterului altor persoane. Rezultatul va fi o pierdere a 

încrederii chiar în modul în care conduc cei mai credincioși oameni. (...) 

Spiritul de dominare se extinde la președinții Conferințelor noastre. 

Dacă un om este încântat de manifestarea puterilor sale și caută să 

exercite stăpânire peste frații săi, simțind că este învestit cu o autoritate 

care face din voința sa o putere stăpânitoare, atunci cea mai bună și 

singura soluție sigură este aceea de a-l înlătura, altfel se va face un rău 

mai mare. El își va pierde sufletul și va pune în pericol și sufletele altora. 

„Voi toți sunteți frați.” 

Această dispoziție de a domni peste moștenirea lui Dumnezeu va da 

naștere la o reacție, dacă oamenii nu-și schimbă comportamentul. Cei ce 

se află în poziții de autoritate ar trebui să manifeste duhul lui Hristos. Ei 

ar trebui să acționeze așa cum El ar acționa, în fiecare dintre cazurile 

care solicită atenția. Ei ar trebui să acționeze conștienți de prezența 

Duhului Sfânt asupra lor. Poziția ocupată de un om nu-l face cu o iotă 

sau cu o frântură mai mare în ochii lui Dumnezeu. El apreciază numai 

caracterul. — Scrisoarea 55, 19 septembrie 1895 (către O. A. Olsen). 
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13 Martie    -   Faptele Apostolilor 15:28 

Cum se împotmolesc roțile lucrării. — Dacă ar fi posibil, dușmanul 

ar împotmoli roțile lucrării pentru a împiedica adevărurile Evangheliei 

să se răspândească. Având acest obiectiv, el îi determină pe oameni să 

simtă că este privilegiul lor acela de a controla conștiința semenilor lor 

conform propriilor idei pervertite. Ei Îl îndepărtează pe Duhul Sfânt din 

consiliile lor și apoi, sub puterea și în numele Conferinței Generale, 

inventează reguli prin care îi obligă pe oameni să se lase conduși de 

propriile idei, și nu de Duhul Sfânt. (...) 

Este nevoie de educație cu privire la drepturile și îndatoririle celor cu 

poziții de autoritate care au domnit peste moștenirea lui Dumnezeu. 

Când este pus într-o poziție de încredere un om care nu știe ce fel de 

spirit ar trebui să exercite atunci când intră în contact cu mintea 

oamenilor, el are nevoie să învețe principiile de bază cu privire la 

autoritatea avută asupra semenilor săi. Principiile dreptății trebuie aduse 

în inimă și apoi țesute în urzeala și croiala caracterului. — Scrisoarea 

83, 22 mai 1896 (către O. A. Olsen). 
 

14 Martie     -   Leviticul 26:13 

Satana îi atacă în mod susținut pe cei din poziții de 

responsabilitate. — Dacă vă uitați cu atenție la fiecare direcție amintită 

de Domnul când a vorbit despre armura creștină, veți păși înaintea Lui 

cu multă calmitate și veți lucra discret. Nu veți duce cu voi niciun jug 

pentru a-i lega pe oameni de planurile voastre și nici nu veți încerca să 

faceți din lucrătorii Domnului supușii vreunei minți limitate. Lucrătorii 

Lui nu vor fi controlați prin regulile și preceptele omenești. Niciun om 

să nu fie pus într-o poziție în care să stăpânească asupra moștenirii lui 

Dumnezeu, pentru că aceasta va pune în pericol deopotrivă sufletul celui 

care conduce și sufletele celor care sunt sub conducerea lui. 

— Manuscrisul 140, 6 noiembrie 1902 (principii pentru călăuzirea 

oamenilor aflați în poziții de responsabilitate). 
 

15 Martie   -  1 Corinteni 6:19-20 

Să nu se regăsească un spirit poruncitor. — Nu ar trebui să existe 

un spirit poruncitor între slujitorii Domnului. Nu ar trebui să fie puse 

juguri pe gâtul celor ce reprezintă moștenirea lui Dumnezeu 

răscumpărată cu sânge. Orice jug ar trebui să fie zdrobit. Oamenii sunt 

mult mai prețioși în ochii lui Dumnezeu decât poate estima mintea 

omenească. Hristos le înțelege valoarea, pentru că El S-a sacrificat 

pentru răscumpărarea lor. Noi suntem proprietatea Lui, răscumpărați 
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prin sângele vieții Lui. Nu vă semnați supunerea față de nicio stăpânire 

sau putere omenească. „Voi nu sunteți ai voștri. Căci ați fost cumpărați 

cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care 

sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:19,20) — Manuscrisul 140, 6 

noiembrie 1902 (principii pentru călăuzirea oamenilor aflați în poziții de 

responsabilitate). 
 

16 Martie    -  Isaia 8:20 

Ideile înalte cu privire la poziția deținută sunt periculoase. — 

Uneori, un om care a fost pus într-o poziție de responsabilitate în calitate 

de conducător își formează ideea că are o poziție de autoritate supremă 

și că toți frații lui, înainte de a face pași mai departe, trebuie să vină să-i 

ceară permisiunea de a face lucrurile pe care simt că ar trebui să le facă. 

Un asemenea om se află într-o situație periculoasă. El nu mai are 

imaginea lucrării unui adevărat conducător în poporul lui Dumnezeu. În 

loc de a fi un sfătuitor înțelept, el își asumă prerogativele unui 

conducător sever. Dumnezeu este dezonorat de orice manifestare de 

acest fel a autorității și a înălțării de sine. Niciun om care se bazează pe 

propria putere nu trebuie să fie vreodată minte și judecată pentru un alt 

om pe care Domnul îl folosește în lucrarea Sa. Nimeni să nu stabilească 

reguli și regulamente omenești pentru a stăpâni în mod arbitrar asupra 

tovarășilor lui de lucrare, care au o experiență vie cu privire la adevăr. 

— Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 491. 
 

17 Martie    -   Isaia 11:3 

Conducere, nu stăpânire. — Niciun om să nu ajungă să se vadă 

drept stăpânitor, domnitor peste frații săi, pentru a acționa apoi conform 

impulsurilor sale. Vocea și influența niciunui om nu ar trebui să ajungă 

vreodată să fie o putere de control. (...) 

Sunt instruită de Domnul să spun că poziția nu-i dă niciodată har unui 

om și nu-l face neprihănit. „Temerea de Domnul este începutul 

înțelepciunii.” Unii oameni cărora li s-au încredințat poziții de 

responsabilitate nutresc ideea că poziția este dată pentru preamărirea 

eului. — Lucrarea misionară medicală, p. 164, 165 
 

18 Martie    -  1 Petru 5:3 

Nu pentru a judeca sau a stăpâni. — Este o lucrare periculoasă 

aceea de a-i învesti pe oameni cu autoritatea de a judeca și a stăpâni 

peste semenii lor. Nici ție și nici unui alt om nu i s-a dat puterea de a 

controla acțiunile poporului lui Dumnezeu, iar efortul în această direcție 
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ar trebui să nu mai fie continuat. (...) Dumnezeu a fost dezonorat de 

învățătura care a fost dată în bisericile din California de Sud când au 

privit spre un om care să le fie conștiință și judecată. Dumnezeu nu a 

autorizat pe niciun om să exercite o putere stăpânitoare asupra 

tovarășilor săi de lucrare, iar cei care au permis ca un spirit dictatorial 

să apară în lucrarea lor de slujbași trebuie să experimenteze puterea 

transformatoare a lui Dumnezeu în inimile lor. Ei l-au așezat pe om 

acolo unde ar fi trebuit să fie Dumnezeu. — Scrisoarea 290, 29 august 

1907, p. 2, 3 (către George W. Reaser). 
 

19 Martie   -   Matei 23:8 

Președintele de Conferință și autoritatea. — Este o greșeală ca o 

Conferință să aleagă ca președinte pe cineva care crede că postul său îi 

va da în mâini putere nelimitată. Domnul m-a instruit să îți spun că nu 

știi când să folosești autoritatea și când să te abții de la folosirea ei 

neînțeleaptă. Mai ai multe de învățat înainte de a putea desfășura cu 

inteligență lucrarea de președinte de Conferință. Trebuie să nu uiți că în 

lucrarea lui Dumnezeu există un Director general, ale cărui putere și 

înțelepciune sunt deasupra minților omenești. 

Dumnezeu nu va avea nimic de-a face cu metodele de lucru care le 

permit oamenilor limitați să stăpânească asupra semenilor lor. El face 

apel la o schimbare hotărâtă. Vocea poruncitoare nu mai trebuie să fie 

auzită. Domnul are între lucrătorii Săi oameni ai umilinței și ai 

înțelepciunii și dintre aceștia ar trebui alese persoane care să conducă 

lucrarea în temere de Dumnezeu. 

Ar fi bine dacă fratele Cottrell și cel puțin încă un alt lucrător cu 

experiență vastă ar fi chemați pentru a se consulta și a evalua planurile 

tale care influențează lucrarea medicală. Domnul dorește ca slujitorii Săi 

să poarte responsabilitățile Conferinței într-un spirit de umilință și 

dependență de El. — Scrisoarea 290, 29 august 1907, p. 2, 3 (către 

George W. Reaser). 
 

20 Martie     -   Proverbe 15:22 

Planurile prin care oamenii sunt oprimați nu au aprobarea lui 

Dumnezeu. — Dumnezeu nu va aproba niciun plan prin care un om să-i 

stăpânească sau să-i oprime pe semenii lui, nici în cel mai mic grad. 

Singura speranță pentru omul căzut este să privească la Isus și să-L 

primească drept unic Mântuitor. Îndată ce un om începe să facă reguli 

de fier pentru alții, îndată ce începe să-i subjuge și să-i dirijeze pe alții 

după propria minte, el Îl dezonorează pe Dumnezeu și își pune în pericol 
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atât propriul suflet, cât și pe cel al fraților săi. Păcătosul poate găsi 

speranță și neprihănire numai în Dumnezeu și nicio făptură umană nu 

rămâne în neprihănire dacă nu are credință în Dumnezeu și nu păstrează 

o legătură vie cu El. O floare de pe câmp trebuie să-și aibă rădăcinile în 

pământ. Ea are nevoie de aer, de rouă, de ploaie și de lumina soarelui. 

Va înflori doar dacă beneficiază de aceste condiții și toate acestea vin de 

la Dumnezeu. Tot așa este și cu oamenii. Noi primim de la Dumnezeu 

cele necesare vieții spirituale. Suntem avertizați să nu ne încredem în 

oameni și să nu ne bazăm pe puterea omenească. — Mărturii pentru 

pastori și slujitorii Evangheliei, p. 366, 367. 
 

21 Martie    -   1 Corinteni 4:18-19 

Președintele de Conferință. — Iar și iar repet avertizarea: Niciodată 

nu puneți ca președinte de Conferință un om care crede că o astfel de 

poziție îi va da putere să dicteze și să controleze conștiințele altora. Este 

un lucru natural ca omul să aibă o înaltă apreciere de sine. Vechile 

obiceiuri se luptă pentru supremație, dar omul care ocupă o poziție de 

încredere nu trebuie să se slăvească pe sine însuși. 

Lucrătorul care în fiecare zi își supune voința voinței lui Hristos va fi 

educat să se ferească de o astfel de concepție. El va pune în practică 

virtuțile caracterului lui Hristos în toată smerenia și blândețea inimii, 

ceea ce le va aduce prețioasa libertate a copiilor lui Dumnezeu tuturor 

acelora cărora lucrarea lui ar trebui să le aducă beneficii. Ei vor fi liberi 

să manifeste harul care li s-a acordat pentru a înțelege prețioasele 

privilegii pe care sfinții le au ca membri ai trupului lui Hristos. 

Cel căruia i-au fost încredințate responsabilități sfinte ar trebui să 

manifeste întotdeauna blândețea și înțelepciunea lui Hristos, pentru că 

astfel el devine un reprezentant al caracterului și al metodelor lui 

Hristos. Niciodată nu ar trebui să uzurpe autoritatea, să poruncească sau 

să amenințe spunând: „Dacă nu faci cum îți spun eu, nu vei primi nicio 

plată de la Conferință.” Un om care spune astfel de cuvinte nu-și are 

locul în postul de președinte al Conferinței. El va face din oameni robi 

ai judecății sale. — Scrisoarea 416, 30 decembrie 1907, p. 5, 6 (către A. 

G. Daniells și W. C. White). 
 

22 Martie    -  Daniel 4:29-31 

Înlăturați-l pe cel care este dictator. — Spiritul de dominare se 

extinde la președinții Conferințelor noastre. Dacă un om este încântat de 

manifestarea puterilor sale și caută să exercite stăpânire peste frații săi, 

simțind că este învestit cu o autoritate care face din voința sa o putere 
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stăpânitoare, atunci cea mai bună și singura soluție sigură este aceea de 

a-l înlătura, altfel se va face un rău mai mare, el își va pierde sufletul și 

va pune în pericol și sufletele altora. „Voi toți sunteți frați.” Această 

dispoziție de a domni peste moștenirea lui Dumnezeu va da naștere la o 

reacție, dacă oamenii nu-și schimbă comportamentul. Cei ce se află în 

poziții de autoritate ar trebui să manifeste duhul lui Hristos. Ei ar trebui 

să acționeze așa cum El ar acționa în fiecare dintre cazurile care solicită 

atenția. — Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 362. 
 

23 Martie     -   1 Samuel 26:8-11 

Descoperiți dragostea lui Dumnezeu. — Nu ar trebui să luptăm 

pentru a modela oamenii după propriile noastre idei, înclinații și practici. 

Prin vieți neegoiste, consacrate, prin puterea Duhului Sfânt care să 

lucreze în mințile noastre, noi trebuie să descoperim nu propriile căi și 

voințe, ci puterea dragostei Celui care S-a dat pe Sine pentru a ne duce 

de la propriile trăsături de caracter spre desăvârșirea caracterului lui 

Hristos. El a murit pentru ca noi să cultivăm atributele caracterului Său 

și pentru a înălța, a curăți și a desfăta inimile și viețile altora. 

— Scrisoarea 2, 17 martie 1898, p. 1, 2 (către cei din conducerea 

bisericilor noastre). 
 

24 Martie     -  1 Corinteni 12:4-7 

Sensibili și plini de compasiune. — Sunt oameni mult mai buni, mult 

mai capabili să lucreze pământul decât să se ocupe cu mințile oamenilor. 

Ei nu sunt sensibili și le lipsește compasiunea. Cei ce fac cel mai bun și 

cel mai înalt serviciu în slujba lui Isus Hristos trebuie să copieze 

Modelul în toate acțiunile lor administrative și în lucrurile spirituale. 

Dumnezeu nu vede cum vede omul, iar rezultatul acestei împietriri a 

inimii unuia față de altul este o ofensă la adresa Lui și o dezonorare a 

Numelui Său sfânt. — Scrisoarea 16d, 7 mai 1892, p. 3 (către fratele 

Haskell). 
 

25 Martie    -   Faptele Apostolilor 1:21-26 

Modelarea minții altor oameni. — Cât de mult mă doare inima când 

văd președinți de Conferințe care își asumă sarcina de a-i selecta pe cei 

pe care cred că pot să-i formeze pentru a lucra cu ei în câmp! Acești 

președinți îi aleg pe cei care nu se deosebesc de ei înșiși și care vor lucra 

ca niște simple mașinării. Niciun președinte nu are vreun drept să facă 

acest lucru. Îngăduiți-le altora să alcătuiască planuri și, dacă ei dau greș 

în unele lucruri, nu considerați că aceasta este o dovadă că nu sunt 
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capabili să gândească. Frații noștri aflați în pozițiile de cea mai înaltă 

răspundere au avut nevoie de o disciplină îndelungată pentru a învăța 

cum să-și folosească judecata. — Mărturii pentru pastori și slujitorii 

Evangheliei, p. 304. 
 

26 Martie   -   Apocalipsa 1:16pp 

Dumnezeu dorește ca și alții să fie învățați. — Ideea că mintea și 

judecata unui singur om pot gestiona chestiuni importante, și astfel să 

fie văzute ca o voce pentru popor, este un mare rău și îl pune în pericol, 

așa cum a mai făcut-o, pe cel ce se află într-o poziție de responsabilitate, 

dar și pe cei ce cooperează cu el. Dumnezeu nu i-a dat niciunui om toată 

înțelepciunea și, odată cu el, nici nu va pieri toată înțelepciunea. Cei 

aflați în poziții de încredere ar trebui, cu modestie, să privească opiniile 

altora ca fiind vrednice de respect sau corecte așa cum sunt și ale lor. Ei 

ar trebui să își aducă aminte că Dumnezeu i-a făcut pe alți oameni la fel 

de valoroși precum sunt ei și că Dumnezeu dorește să îi învețe și să îi 

călăuzească pe acești oameni. — Manuscrisul 55, 3 iunie 1897 

(dezvoltarea lucrătorilor). 
 

27 Martie    -   Apocalipsa 1:13pp 

Dați-le credit și altora. — Mi-a fost arătat că există o practică de care 

cei aflați în poziții de responsabilitate ar trebui să se ferească, pentru că 

este în detrimentul lucrării lui Dumnezeu. Oamenii aflați în poziții înalte 

nu ar trebui să domnească peste moștenirea lui Dumnezeu și să 

poruncească peste tot ce este în jurul lor. Prea mulți au prescris trasee 

ale lucrării pe care le-ar vrea urmate de ceilalți. Lucrătorii au încercat să 

urmeze calea aceasta cu o credință oarbă, fără să își pună la lucru propria 

judecată cu privire la lucrurile pe care le aveau în mână. Ei ar fi urmat 

direcțiile trasate de directori, indiferent dacă aceștia erau prezenți sau 

nu. Dar, în numele lui Hristos, vă rog ca această lucrare să înceteze. Dați-

le oamenilor o șansă să-și exercite judecata individuală. 

Oamenii care ascultă de conducerea altora și care sunt dispuși ca alții 

să gândească pentru ei sunt nepotriviți pentru a fi învestiți cu 

responsabilitate. Conducătorii noștri sunt deficitari la acest capitol. 

Dumnezeu nu le-a dat unora mai aleși toată puterea creierului din lumea 

aceasta. Oamenii din poziții de responsabilitate ar trebui să le dea credit 

și altora cu privire la rațiune, judecată și prevedere și să-i vadă ca pe unii 

capabili să facă lucrarea ce le-a fost încredințată. 

Frații noștri din conducere au făcut o mare greșeală trasând toate 

direcțiile pe care lucrătorii ar trebui să le urmeze, iar aceasta a dus la 
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greșeli, la lipsa unui spirit de purtare de grijă din partea lucrătorilor, 

pentru că ei s-au bazat pe alții pentru toate planificările lor, în timp ce ei 

înșiși nu și-au asumat nicio responsabilitate. Dacă oamenii care și-au 

asumat această responsabilitate ar ieși din rândurile noastre sau ar muri, 

în ce stare de lucruri s-ar afla instituțiile noastre! 

Conducătorii ar trebui să pună responsabilități și asupra altora și să 

le permită acestora să plănuiască, să conceapă și să execute, astfel încât 

să câștige experiență. Spuneți-le un cuvânt de sfătuire, dacă este necesar, 

dar nu le luați toată lucrarea de teamă că frații ar putea face greșeli. 

Dumnezeu să aibă milă de lucrarea în care mintea unui singur om și 

planurile unui singur om sunt urmate fără nicio discuție. Dumnezeu nu 

ar fi onorat dacă ar exista o astfel de stare de lucruri. 

Toți lucrătorii noștri ar trebui să aibă un spațiu în care să-și manifeste 

propria judecată și înțelepciune. Dumnezeu le-a dat oamenilor talente pe 

care El le vrea folosite. Le-a dat minte și vrea ca ei să gândească profund, 

să judece și să planifice ei înșiși, nu să depindă de alții care să gândească 

și să planifice pentru ei. — Scrisoarea 12, 28 octombrie 1885 (către 

Butler și Haskell). 
 

28 Martie    -   Efeseni 4:11-12 

Poziția nu implică o autoritate pentru a dicta. — Fiecare ramură a 

lucrării lui Dumnezeu trebuie să fie recunoscută. „El a dat pe unii 

apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și 

învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, 

pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4:11,12). Textul acesta arată 

că trebuie să fie diferiți lucrători, diferite instrumente. Fiecare are o 

lucrare deosebită. Nimănui nu i se cere să se implice în lucrarea altuia 

și, cu toate că nu e calificat, să încerce să o facă. Dumnezeu i-a dat 

fiecăruia după puterea lui. Un om poate crede că poziția lui îi dă 

autoritate să le dicteze altor lucrători, dar lucrurile nu stau așa. 

Necunoscându-le lucrarea, el ar dezvolta acolo unde ar trebui să 

restrângă și ar restrânge acolo unde ar trebui să dezvolte, deoarece nu 

poate vedea decât acea parte a viei, acolo unde lucrează el. 

— Mărturii, vol. 8, p. 170, 171. 
 

29 Martie    -   Apocalips 1:20 

Fiecare om are locul lui special în slujire. — În anul 1903, i-am 

scris președintelui unei Conferințe: „Printr-un singur mijloc, Hristos 

Isus, Dumnezeu a legat în mod misterios toți oamenii laolaltă. Fiecărui 

om, El i-a stabilit locul său special în slujire. Să fim grabnici în 
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înțelegerea faptului că ar trebui să ne ferim să ne părăsim locul de muncă 

pentru a interfera cu alte persoane care își fac lucrarea lor, nu tocmai 

asemănătoare cu a noastră. Niciunui om nu i-a fost desemnată sarcina 

de a interfera cu lucrarea colegilor săi, încercând să conducă el, pentru 

că, prin gestul său, ar strica-o. Dumnezeu dă unuia o lucrare diferită de 

cea pe care i-o dă altuia. — Manuscrisul 29, ianuarie 1907, p. 9, 10 

(responsabilitatea individuală și unitatea creștină). 
 

30 Martie     -   Ioan 15:15 

Respectați-vă reciproc. — Fiecare trebuie să stea pe culoarul său și 

în locul său, făcându-și lucrarea sa. Fiecare dintre voi trebuie să facă 

înaintea lui Dumnezeu, în aceste ultime zile, o lucrare care este mare, 

sacră și grandioasă. Fiecare trebuie să își îndeplinească 

responsabilitățile. Domnul îi pregătește pe toți să-și facă lucrarea 

încredințată și fiecare trebuie să fie respectat și onorat ca un frate ales de 

Dumnezeu și prețios în ochii Săi. Nu trebuie să fie ales un singur om 

căruia să îi fie încredințate toate planurile și metodele, în timp ce alții 

sunt lăsați deoparte. Dacă se face așa, atunci se vor face greșeli și se vor 

face mișcări eronate. Se va face mai mult rău decât bine. Niciunul dintre 

voi nu trebuie să se teamă de faptul că altul va ocupa un loc mai înalt. 

Fiecare trebuie să fie tratat fără părtinire și fără ipocrizie. 

Nu li s-a dat aceeași sarcină tuturor lucrătorilor și, din acest motiv, 

trebuie să vă sfătuiți unul cu altul în acea libertate și încredere care ar 

trebui să existe între lucrătorii Domnului. Cu toții ar trebui să aibă mai 

puțină încredere în sine și mult mai multă încredere în Cel care este 

Sfetnic puternic și care cunoaște sfârșitul de la început. 

Când vă respectați reciproc, Îl respectați pe Isus Hristos. Nu trebuie 

să vă uitați la fața omului, pentru că Domnul nu se uită la fața omului 

între cei aleși. El spune: „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe 

ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut 

cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” Aceasta este încrederea pe 

care Domnul ar vrea să o nutriți unul față de altul. Dacă nu veți face mai 

mult decât ați făcut până acum, nu veți putea umbla și lucra sub 

conducerea Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu ar vrea să fiți uniți în 

legăturile fine ale părtășiei. Ca lucrători ai Domnului, trebuie să vă 

prezentați planurile unul altuia. Aceste planuri trebuie să fie cercetate cu 

atenție și cu rugăciune, căci Domnul îi va lăsa pe cei ce nu fac așa să se 

împiedice în presupusa lor înțelepciune și superioritate. (...) 

Un om nu ar trebui să creadă că înțelepciunea sa este dincolo de orice 

greșeală. Dumnezeu găsește cea mai mare plăcere în smerenia care îl va 
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conduce să fie slujitorul tuturor, dacă datoria o va cere. 

În timp ce învățați să vă iubiți ca frații, să gândiți de la suflet la suflet, 

de la inimă la inimă, în mod individual trebuie să vă bazați cu totul pe 

Dumnezeu. El va fi sprijinul vostru. El nu este încântat atunci când 

depindeți unul de altul pentru lumină, înțelepciune sau călăuzire. 

Domnul trebuie să fie înțelepciunea noastră. În mod individual, trebuie 

să știm că El este sfințirea și răscumpărarea noastră. Spre El trebuie să 

privim, în El trebuie să ne încredem. El va fi pentru noi un ajutor potrivit 

la vreme de nevoie. 

Indiferent care ar fi datoriile voastre în diferitele zone ale lucrării, 

aduceți-vă aminte că Dumnezeu este General peste tot și peste toate. Nu 

ar trebui să renunțați la El pentru a vă face un ajutor din brațul omenesc. 

Ați fost mult prea înclinați să vă măsurați unii cu alții, să vă comparați 

între voi, evaluându-vă importanța lucrării voastre. Oare vă veți aminti 

că estimările voastre pot fi cu totul greșite? Nici poziția și nici rangul nu 

sunt prețuite de Domnul. El caută să vadă cât de mult apreciați Duhul 

Stăpânului și cât de mult reflectă lucrarea voastră asemănarea cu 

Hristos. — Scrisoarea 49, septembrie 1897 (către Daniells, Colcord, 

Faulkhead, Palmer, Salisbury). 

 

31 Martie      -    Ioan 15:17 

În consilii, alăturați-vă unii altora. — Ca frați care activați în zone 

unde sunteți mai mult sau mai puțin în legătură unii cu alții, ar trebui să 

vă alăturați unii altora în consilii, în asocieri, în spirit și în toate lucrările 

voastre. Nu ar trebui ca unul singur dintre voi să fie făcut consilierul 

tuturor. — Scrisoarea 49, septembrie 1897 (lucrătorii din instituțiile 

noastre). 

 

APRILIE 

 

01 Aprilie    -  2 Cronici 6:5 

Niciun om să nu controleze totul. — La consfătuiri pentru înaintarea 

lucrării, niciun om să nu fie o putere care controlează, un glas pentru 

toți. Metodele și planurile propuse trebuie să fie studiate cu grijă, astfel 

încât toți frații să poată cântări meritele lor relative și să decidă care 

anume să fie urmate. Studiind câmpurile la care pare că ne cheamă 

datoria, e bine să luăm în considerație greutățile care vor fi întâmpinate 

în aceste câmpuri. — Mărturii, vol. 7, p. 259. 
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02 Aprilie     -   Eclesiastul 7:20 

Alăturați-vă unii altora. — Ca frați care activați în zone unde sunteți 

mai mult sau mai puțin în legătură unii cu alții, ar trebui să vă alăturați 

unii altora în consilii, în asocieri, în spirit și în toate lucrările voastre. Nu 

ar trebui ca unul singur dintre voi să fie făcut consilierul tuturor. 

— Scrisoarea 49, 1897. 
 

03 Aprilie     -     Iosua 18:4-6 

Responsabilități împărțite. — Lucrarea lui Dumnezeu nu este 

încredințată judecății sau opiniei unui singur om, ci este împărțită între 

cei care sunt găsiți dispuși să lucreze cu dăruire și cu sacrificiu de sine. 

Astfel, cu toții, conform deprinderilor și capacităților date de Dumnezeu, 

poartă responsabilitățile pe care El le-a încredințat. 

Interesele importante ale unui mare popor au fost încredințate unor 

oameni ale căror talente îi făceau apți pentru acele responsabilități. Unii 

au fost aleși pentru a conduce treburile administrative, alții au fost aleși 

să urmărească problemele spirituale care aveau legătură cu închinarea 

lui Dumnezeu. Întregul serviciu religios și fiecare ramură a administrării 

trebuiau să poarte pecetea Cerului. „Sfințenie Domnului” a fost mottoul 

lucrătorilor implicați în fiecare departament. A fost privit ca un lucru 

esențial faptul ca totul să fie desfășurat cu regularitate, corectitudine, 

credincioșie și coordonare. — Manuscrisul 81, 1900, p. 6 (jurnal, 

Domnia lui Solomon). 
 

04 Aprilie     -    Iosua 18:9 

Nicio minte individuală nu trebuie să fie egală cu administrația 

Conferinței. — Atunci când un lucrător este ales pentru a fi președinte 

al Conferinței, postul în sine nu îi conferă o putere pe care nu a avut-o 

înainte. 

O poziție înaltă nu îi aduce caracterului virtuți creștine. Omul care 

crede că mintea sa este capabilă să conceapă planuri pentru toate 

ramurile lucrării arată, de fapt, o mare lipsă de înțelepciune. Nicio minte 

umană nu este capabilă să poarte responsabilități multe și variate într-o 

Conferință care adună mii de oameni și multe ramuri ale lucrării. 

Însă un pericol mai mare decât acesta mi-a fost descoperit în 

sentimentul care a devenit tot mai pregnant între lucrătorii noștri, și 

anume că pastorii și lucrătorii din câmp ar trebui să depindă de mintea 

anumitor lucrători din conducere care să le traseze datoria de urmat. 

Mintea și judecata unui singur om nu trebuie să fie considerate capabile 

de a controla și a modela o Conferință. 
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Individul și biserica au fiecare responsabilitatea sa. Dumnezeu i-a 

dat fiecărui om un talent sau mai multe, pentru a fi folosite și înmulțite. 

Folosind aceste talente, fiecare își sporește capacitatea de a sluji. 

— Scrisoarea 340, 3 octombrie 1907, p. 1, 2 (lucrătorii din California 

de Sud). 
 

05 Aprilie   -    Matei 11.28 

Respingeți ideea de a deveni mari conducători. — Cei care acceptă 

avertizările și recomandările primite vor umbla pe căi sigure. Nimeni să 

nu cedeze dorinței arzătoare de a deveni mare conducător sau dorinței 

de a plănui în mod independent atât pentru el însuși, cât și pentru 

lucrarea lui Dumnezeu. Vrăjmașului îi este ușor să lucreze prin aceia 

care, deși ei înșiși au nevoie să fie sfătuiți la orice pas, își asumă 

răspunderea de a fi păzitori ai sufletelor altora, fără să fi învățat umilința 

lui Hristos. Ei au nevoie de sfatul Aceluia care spune: „Veniți la Mine, 

toți cei trudiți și împovărați...” 

Pastorii și conducătorii noștri trebuie să înțeleagă necesitatea de a se 

sfătui cu frații lor care au fost multă vreme în lucrare și au câștigat o 

experiență profundă în căile Domnului. Înclinația unora de a se limita 

doar la sine și de a se simți competenți să plănuiască și să lucreze în 

conformitate cu propria judecată și propriile preferințe îi duce în situații 

dificile. O asemenea modalitate independentă de a lucra nu este corectă 

și nu ar trebui să fie urmată. Pastorii și profesorii din Conferințele 

noastre trebuie să lucreze în unitate cu frații lor care au experiență, 

cerându-le sfatul și acordând atenție recomandărilor lor. — Mărturii 

pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 501, 502. 
 

06 Aprilie   -    Matei 25:15 

Puneți responsabilități și asupra altora. — Conducătorii ar trebui să 

pună responsabilități și asupra altora și să le îngăduie să gândească, să 

plănuiască și să execute, astfel încât să poată câștiga experiență. Dați-le 

sfaturi când este necesar, dar nu le luați lucrarea doar pentru că voi 

credeți că ei fac greșeli. Dumnezeu să aibă milă de lucrarea Sa, dacă se 

va ajunge ca ideile și planurile unui singur om să fie respectate mai 

presus de orice discuție! El nu ar fi onorat, dacă ar exista o asemenea 

stare de lucruri. Toți lucrătorii trebuie să aibă posibilitatea de a-și 

exercita propria judecată și înțelepciune. Dumnezeu le-a dăruit 

oamenilor talente pe care dorește ca ei să le folosească. El le-a dăruit 

minte și așteaptă ca ei să gândească singuri, să-și alcătuiască propriile 

planuri, nu să depindă de alții care să gândească în locul lor. 
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Consider că deja v-am prezentat acest subiect de multe ori, dar nu 

văd nicio schimbare în modul vostru de a lucra. Vrem ca fiecare om 

responsabil să pună responsabilități și asupra altora. Puneți-i pe alții să 

îndeplinească lucrări care le vor cere să alcătuiască planuri și să-și 

folosească judecata. Nu-i învățați să depindă de judecata voastră. Tinerii 

trebuie să fie educați pentru a ajunge niște oameni care gândesc. Frații 

mei, să nu credeți nicio clipă că opinia voastră este desăvârșită, că toți 

cei care lucrează alături de voi trebuie să fie umbrele voastre, trebuie să 

fie ecoul cuvintelor voastre, să repete ideile voastre și să execute 

planurile voastre. — Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 

302, 303. 
 

07 Aprilie    -   Apocalipsa 22:13 

Priviți la Dumnezeu, nu la om. — Am avut o discuție prelungită cu 

fr.Bell. I-am spus multe lucruri. Am încercat să-i prezint ocaziile în care 

fiecare dintre oamenii noștri din conducere a făcut greșeli și a împiedicat 

lucrarea pe care cu toții erau atât de doritori să o vadă avansând. Fiecare 

dintre ei a crezut că el este cel care trebuie să poarte toate 

responsabilitățile; s-au întins pe prea multe planuri și au eșuat în a-i 

educa și pe alții să gândească, să treacă la acțiune, să se îngrijească, să 

ridice poveri, pentru că nu le-au dat nicio șansă. 

I-am spus fratelui Bell că nu acesta este planul lui Dumnezeu. El 

însuși a făcut la fel și și-a atras asupra lui o sumedenie de poveri pe care 

nu are puterea de a le purta și nici nu are capacitatea de a face dreptate 

în vreuna dintre ele. Dumnezeu i-a dat fiecărui om lucrarea sa, conform 

puterilor fiecăruia, iar atunci când un om a nutrit ideea că el trebuie să-

și asume toate responsabilitățile, crezând că poate face desăvârșit 

lucrarea altuia, atunci cel în cauză a păcătuit împotriva lui însuși și 

împotriva fraților lui. El i-a învățat pe oameni să se uite la sine, să aștepte 

ca totul să vină prin el, fără a fi educați să privească spre Dumnezeu sau 

să aștepte ca El să facă mari lucrări pentru ei. Aceștia au depins de alții 

și s-au încrezut în alții, în loc să se încreadă în Dumnezeul cel viu, de 

aceea mulți nu au experiența pe care ar fi putut s-o aibă și care i-ar fi 

făcut lucrători eficienți. — Scrisoarea 24, 23 august 1883, p. 1, 2 (către 

Willie și Mary White). 
 

08 Aprilie    -  Exodul 17:12 

Lăsați-i și pe alții să poarte responsabilități. — Sunt îndurerată când 

văd continua voastră activitate obositoare. Faceți-i și pe alții să lucreze, 

și atunci veți munci mult mai puțin. Dumnezeu nu vă vrea jertfiți nici pe 
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tine, nici pe fr. Haskell. Ce vrea El este să lucrați mai puțin și să faceți 

planuri mai bune, în bun spirit administrativ. Vor fi vremuri când 

eforturile voastre deosebite vor fi necesare, dar protestez împotriva 

asumării unei munci atât de mari. Dumnezeu nu v-o cere și voi nu ar 

trebui să o faceți. Oare veți lua aminte la acest sfat? Oare îi veți lăsa și 

pe alții să poarte responsabilități, chiar dacă fac gafe — în timp ce voi 

veți rămâne în viață și le veți arăta cum să lucreze? 

Mi-a fost arătat că tu și fr. Haskell ar trebui, la vârsta voastră  să 

puneți poveri asupra altora. Mergeți la mai puține adunări de tabără, 

vorbiți mai puțin, lucrați mai puțin la acele tabere unde participați, iar 

aceasta îi va forța pe alții să iasă în față și să câștige o experiență care le 

va fi esențială. Pentru a reuși acest lucru, trebuie ca voi să faceți mai 

puțin și alții să facă mai mult. Vrem să avem mai departe ajutorul tuturor 

brațelor cu vechime, iar lucrarea, după cum mi-a fost arătat, va crește 

din ce în ce mai mult în dimensiune și importanță. Avem nevoie de 

consilierea acestor oameni experimentați. Nu putem să renunțăm la ei. 

Aceasta nu este vocea sorei White, ci este un mesaj pentru voi de la 

Dumnezeu. Oare veți lua amândoi aminte la el? Veți fi mai prudenți? 

Veți deveni administratori și veți lucra mai puțin? — B-117-1886, 25 

iunie 1886, p. 6 (către fr. Butler). 
 

09 Aprilie    -   Luca 18:11 

Pericolul înălțării de sine. — Fratele meu, mă interesează profund 

situația ta, altfel nu ți-aș fi scris așa cum am făcut-o. Dar vreau să fiu 

cinstită cu mine însămi. Spun lucrurile așa cum sunt și, chiar dacă aș 

dori ca cei de la sanatoriu să fie într-o perfectă unire, nu aș vrea ca 

această unire să aibă acel caracter și acea calitate date de situația în care 

tu ești mintea și rațiunea fiecăruia dintre ei, iar ei consideră că orice 

propunere, plan, cuvânt sau acțiune din partea ta va fi fără greșeală. 

Biruința vine prin marele număr de sfetnici. Dumnezeu nu ar vrea ca 

mai multe minți să fie umbra minții unui singur om. Dumnezeu le-a dat 

oamenilor creier pentru a-l folosi, intelect pentru a fi dezvoltat și pus la 

lucru spre slava Lui; El va fi Acela care va modela, va controla și va croi 

mintea oamenilor după voia Sa. Oamenii sunt doar oameni, indiferent 

care ar fi lucrarea lor. Cu cât poziția sa implică mai multă 

responsabilitate, cu atât este mai important ca cel ce o ocupă să nu 

primească mai multă laudă și înălțare decât este necesar pentru binele 

lui. De fapt, oamenii sunt ruinați prin lauda și cinstea care li se dau ca și 

cum ar fi infailibili. Deși este normal ca respectul cuvenit să fie acordat 

celui căruia Dumnezeu i-a încredințat mai multe talente decât cele 
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obișnuite, acel om astfel înzestrat ar trebui să umble mai smerit și mai 

aproape de Dumnezeu cu fiecare pas făcut. Toată influența pe care i-o 

dau aceste capacități îl vor face mai bun, mai sfânt, mai smerit și mai 

blând cu inima sau îl vor face să creadă, așa cum au crezut unii, că el nu 

este un om obișnuit, că poate face lucruri pe care alții nu le pot face și 

nu va păcătui. Aceasta este o greșeală des întâlnită, dar este una 

distrugătoare. Acel om trebuie să învețe zilnic lecții importante de la cel 

mai mare Învățător pe care L-a cunoscut vreodată lumea. Hristos trebuie 

să locuiască în inima omului, așa cum sângele trebuie să fie în trup 

pentru a duce întregului organism puterea de viață. Nu-mi ajung 

cuvintele să spun cât de urgentă e această problemă, cât de mult aș vrea 

să ți-o subliniez pentru a nu ajunge să te încrezi în tine însuți. 

— Scrisoarea 7, 26 aprilie 1886 (către J. H. Kellogg). 
 

10 Aprilie    -    Deuteronomul 11:9 

Datoria de a-i educa pe alții. — Deși ar putea să îți pară greu să te 

detașezi de răspunderile pe care alții nu și le pot asuma, este datoria ta 

să îi instruiești și pe alții să preia acele poziții de responsabilitate, astfel 

încât, dacă ai vrea să iei o pauză pentru o schimbare sau pentru odihnă 

— lucruri la care ai dreptul —, să o poți face. Cred că tu și soția ta ar 

trebui să faceți o vizită în California. Din nou ai lucrat intens și sub o 

mare presiune. Dumnezeu ți-a cruțat viața, dar nu ești nemuritor și s-ar 

putea să mori, așa cum au făcut-o și alții înaintea ta care au trăit doi ani 

într-unul singur. 

Timp de ani de zile problemele sanatoriului mi-au fost prezentate și 

mi-a fost arătat că ți-ai luat prea multe poveri, spre paguba ta, și, făcând 

astfel, i-ai privat pe alții de a câștiga experiență. Cei ce sunt în preajma 

ta la sanatoriu sunt gata să-și dea acordul în orice mișcare ai face, în 

orice propunere ai face, spunând „da”, dar fără a-și folosi propria 

judecată și fără a-și pune mintea la lucru într-o gândire profundă, pentru 

a avea opinii sănătoase și idei clare, nu doar împrumutate, ci propriile 

opinii și idei. Oamenii aflați în poziții de responsabilitate s-au calificat 

în direcția aceasta prin același proces prin care tu și alții ați trecut pentru 

a fi potriviți pentru o astfel de lucrare. Acum, dacă nu lași 

responsabilități și asupra acestor persoane, ele vor face lucrarea, dar nu 

mai mult decât ca niște mașinării aflate la dispoziția ta. Capul tău 

gândește, plănuiește, învârte manivela, pornește motorul, învârte din 

nou. Acesta este unul dintre motivele pentru care astăzi avem atât de 

puțini oameni care să gândească; acesta este motivul pentru care cei ce 

lucrează cu mintea părăsesc rândurile noastre și se duc în mormânt, 
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pentru că trebuie să fie creierul altora. Îți spun deschis, cum i-ar spune o 

mamă fiului ei: aici ai făcut o greșeală majoră. Nu voi încerca acum să 

identific fiecare dintre aceste greșeli, dar ai o plăcere pentru supremație 

— indiferent dacă o vezi sau nu —, plăcere care nu ar mai fi fost nutrită 

dacă ai fi avut lângă tine oameni care să se dezvolte ca medici folositori, 

oameni care să se dezvolte constant și pe ajutorul cărora te-ai fi putut 

baza. Însă tu nu le-ai dat avantajele pe care, dacă ai fi fost în situația lor, 

le-ai fi pretins în dreptul tău. Ei au avut nevoie să faci pentru ei mai 

multe decât ai făcut, și situația chiar a cerut-o la acel moment, pentru a-i 

face desăvârșiți pentru lucrare. Dar tu, indiferent dacă premeditat, cu 

știință sau nu, i-ai limitat să vină până la un punct, dar nu mai departe. 

Nu este drept nici pentru ei, nici pentru tine și nu este drept nici pentru 

sanatoriu să depindă atât de mult de un singur om. Nu așa ar trebui să 

fie în instituțiile noastre, pentru că nu aceasta este calea lui Dumnezeu. 

— Scrisoarea 7, 26 aprilie 1886 (către J. H. Kellogg). 
 

11 Aprilie  -   2 Cronici 1:10 

Înțelepciune de la Dumnezeu, care să fie împletită cu experiențe 

zilnice. — Cu harul lui Hristos în suflet, vei putea fi puternic prin 

Dumnezeu, respingând puterile întunericului. Nicio altă putere în afara 

adevărului nu te va putea ține tare, având întotdeauna slava lui 

Dumnezeu înaintea ochilor. Cei ce lucrează alături de tine au 

responsabilități solemne. Le-ai acordat încredere și este datoria lor să se 

bazeze pe Dumnezeu, să privească numai spre slava Lui, prinzându-se 

cu tărie de brațul Atotputerniciei, fără a se încrede în brațul omenesc. Ar 

trebui să dea tot ce pot din capacitățile încredințate lor de Dumnezeu, 

pentru că vor avea de dat socoteală în fața aceluiași Dumnezeu; ei 

trebuie să se dezvolte constant, să nu se oprească niciodată din progres. 

În acest sfânt război ar trebui puse la bătaie toate înzestrările pe care le 

au ca soldați ai lui Isus Hristos. Ar trebui dobândită orice știință despre 

care apostolul ar spune că este o știință pe drept numită astfel. Orice 

poate întări sau dezvolta mintea ar trebui să fie cultivat la nivelul maxim 

al capacității individuale. Dincolo de orice, acesta ar putea fi un 

privilegiu pentru cei cu care lucrezi. Acum însă doar puțini sunt cei care 

se ridică la acest nivel și există pericolul să fie amăgiți de propriile 

realizări. Dacă nu cresc, atunci vor regresa, și tu însuți vei fi amăgit în 

lipsa înțelepciunii care vine de la Dumnezeu și care ar trebui să fie 

împletită în experiența zilnică a ta, dar și a lor. 

M-am gîndit la motivele pentru care nu ai încredințat responsabilități 

și altor lucrători. Totuși tu nu ai fost atât de mult dezmăgit pe cât a fost 
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de îndurerat și dezamăgit Răscumpărătorul nostru de gafele din lucrarea 

noastră. Noi I-am arătat atât de puțină credincioșie Celui care ne-a 

cumpărat cu prețul sângelui Său! 

Sunt încântată de fiecare fărâmă de interes pe care o arăți în cele 

religioase. Calea de a deveni mare și nobil este aceea de a fi ca Isus, 

curat, sfânt, nepătat. Onoarea pe care o poți primi din partea oamenilor 

mari sau a medicilor nu este atât de valoroasă, după părerea mea, ci 

onoarea primită de la Domnul este de cea mai mare valoare. Nu vreau 

să fii aproape biruitor, ci un biruitor deplin, mai mult decât biruitor prin 

Cel care te-a iubit și Și-a dat viața pentru a te salva de la pierzare. Ai 

nevoie de o încredere zilnică în Dumnezeu, mai mare, mai multă. Aș 

vrea să fii cel mai fericit om care va fi în ceruri. Aș vrea să ai pace cu 

Dumnezeu aici și să ajungi în cer. Trebuie să duci lupta credinței pentru 

a învinge scepticismul și infidelitatea. — Scrisoarea 7, 26 aprilie 1886 

(către J. H. Kellogg). 
 

12 Aprilie   -   Isaia 14:13-14 

Sfat adresat unui conducător posesiv. — În timp ce tu ai prea multe 

de făcut, alții au prea puține. Nu le dai altora oportunitatea de a-și mări 

eficiența prin experiență practică. Ești dispus să fii ajutat și asistat dacă 

cei ce te ajută îți vor lăsa ție principala responsabilitate. În special între 

cei din zona ta, vrei să fii pus deasupra oricăruia dintre ei. 

Nu pari a avea capacitatea de a-i educa pe tineri și a le da șansa să 

facă ceea ce pot cu talentele lor, dacă li s-ar oferi o ocazie pentru a 

învăța. Aceasta este lucrarea care trebuia făcută și pe care ai lăsat-o 

nefăcută. Dacă nu ai fi fost egoist, dacă ai fi avut o smerenie și o blândețe 

asemănătoare cu ale lui Hristos, atunci ai fi învățat cum să-i instruiești 

pe tineri pentru a fi folositori în slujire. (...) 

Nu ai căutat cu răbdare să îi familiarizezi și pe alții cu toate aspectele 

lucrării. Aceasta s-a întâmplat pentru că îți dorești să fii primul și nu vrei 

ca alții să cunoască detaliile lucrării sau să devină la fel de eficienți ca 

tine. Ai mult prea multă încredere de sine, îți supraestimezi propriile 

capacități. Astăzi ar fi trebuit să ai alături de tine un număr frumos de 

lucrători capabili, pe care să-i fi instruit. Însă tu ai făcut lucrurile după 

concepțiile tale înguste, iar acum ești aproape singur. (...) 

Este de datoria ta să-ți schimbi cursul acțiunii. Învață să vezi și să 

recunoști capacitățile și talentele celorlalți, dincolo de ale tale. Pentru 

Hristos, nu domni peste moștenirea Lui, ci fă-te un exemplu pentru 

turmă! Oferă-le altora beneficiile cunoștințelor pe care ți le-a dat 

Domnul! El ți-a dat această cunoaștere pentru ca tu să o împarți altora. 
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Învață-i pe alții tot ceea ce știi, nu într-o manieră arbitrară, luând în râs 

greșelile lor sau ridiculizând ignoranța lor, ci într-un spirit de 

bunăvoință, așezându-te pe tine însuți la picioarele lui Isus ca un ucenic! 

Ia-i pe tineri la tine acasă, fii instructorul lor, învățându-i așa cum ai 

învăța elevii la școală! — Scrisoarea 10, 27 octombrie 1894 (către J. O. 

Corliss). 

În lucrarea Sa de astăzi, Domnul ar fi încântat dacă cei ce sunt 

implicați în vreo ramură a slujirii Sale s-ar feri de tendința de a-și asuma 

responsabilități pe care nu sunt chemați să le poarte. Unii dintre slujitorii 

Săi sunt chemați să se ocupe de aspectele administrative ale lucrării Sale 

de pe acest pământ; alții sunt chemați să se ocupe de aspectele spirituale. 

Fiecare lucrător trebuie să se străduiască să își facă bine partea, lăsându-i 

pe alții să poarte de grijă responsabilităților încredințate lor. — Review 

and Herald, 5 octombrie 1905. 
 

13 Aprilie    -   1 Timotei 4:12 

Puneți responsabilități asupra altora. — Consider că deja v-am 

prezentat acest subiect de multe ori, dar nu văd nicio schimbare în modul 

vostru de a lucra. Vrem ca fiecare om responsabil să pună 

responsabilități și asupra altora. Puneți-i pe alții să îndeplinească lucrări 

care le vor cere să alcătuiască planuri și să-și folosească judecata. Nu-i 

învățați să depindă de judecata voastră. Tinerii trebuie să fie educați 

pentru a ajunge niște oameni care gândesc. Frații mei, să nu credeți nicio 

clipă că opinia voastră este desăvârșită, că cei care lucrează alături de 

voi trebuie să fie umbrele voastre, trebuie să fie ecoul cuvintelor voastre, 

să repete ideile voastre și să execute planurile voastre. — Mărturii 

pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 302, 303. 
 

14 Aprilie     -   Deuteronom 32:39 

Nicio autoritate regească în Biserica Adventistă de Ziua a 

Șaptea. — Dumnezeu nu a întemeiat nicio putere regească în Biserica 

Adventistă de Ziua a Șaptea, putere care să controleze întregul corp sau 

vreo ramură a lucrării. El nu a hotărât ca povara conducerii să stea pe 

umerii câtorva oameni. Responsabilitățile sunt distribuite către un mare 

număr de oameni competenți. — Mărturii, vol. 8, p. 236. 
 

15 Aprilie    -  Iosua 15:14 

Oameni de acțiune. — Lucrarea lui Dumnezeu cere oameni care pot 

pricepe rapid și pot acționa instantaneu, la timpul potrivit și cu putere. 

Dacă așteptați să evaluați fiecare dificultate și să cântăriți fiecare situație 
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încurcată cu care vă confruntați, nu veți reuși decât puțin. Vă veți 

confrunta la fiecare pas cu dificultăți și obstacole, dar, cu o hotărâre 

fermă, va trebui să vă decideți să le biruiți, deoarece altfel vă vor birui 

ele pe voi. 

Uneori, în mintea omului par a fi în echilibru diversele căi și scopuri, 

diferitele moduri de acțiune care au legătură cu lucrarea lui Dumnezeu, 

și tocmai în această situație este necesar cel mai fin discernământ. Dacă 

ceva trebuie realizat pentru atingerea scopului, atunci trebuie acționat la 

momentul de aur. Trebuie sesizată cea mai ușoară înclinare a balanței în 

favoarea uneia dintre alternative și soluționată problema pe loc. 

Întârzierile prelungite îi obosesc pe îngeri. — Slujitorii Evangheliei, p. 

133, 134. 

 

16 Aprilie     -    Judecatori 5:23 

O conducere ezitantă este o conducere slabă. — Uneori este chiar 

mai scuzabil să fie luată o decizie greșită decât să se continue o atitudine 

ezitantă, înclinând uneori într-o direcție, iar apoi în alta. Dintr-o 

asemenea ezitare și îndoială rezultă, uneori, mai multă confuzie și 

nefericire decât dintr-o acționare prea grăbită. 

Mi-a fost arătat că biruințele cele mai răsunătoare și înfrângerile cele 

mai îngrozitoare au depins de câteva minute. Dumnezeu cere 

promptitudine în acțiune. Adesea, întârzierile, îndoielile, ezitarea și 

nehotărârea îi oferă vrăjmașului toate avantajele. — Ibidem. 

 

17 Aprilie       -    Proverbe 15:28 

Acționați rapid, dar cântăriți argumentele. — Dumnezeu i-a dat 

rațiune fiecărui individ și așteaptă ca lucrătorii Săi să folosească și să-și 

îmbunătățească acest dar. Președintele unei Conferințe nu trebuie să 

creadă că judecata lui proprie trebuie să fie judecata tuturor.  

În nicio Conferință nu ar trebui să fie votate în grabă propuneri, fără 

a le acorda fraților timpul necesar pentru a cântări cu atenție toate 

aspectele problemei. Pentru că președintele Conferinței a sugerat 

anumite planuri, s-a considerat uneori că nu mai este necesară și 

consultarea Domnului cu privire la ele. Astfel au fost acceptate 

propuneri care nu erau în beneficiul spiritual al credincioșilor și care au 

implicat mult mai mult decât ceea ce părea evident la prima vedere. 

Astfel de mișcări nu sunt după rânduiala lui Dumnezeu. 

Multe, foarte multe chestiuni au fost propuse și votate, chestiuni care 

implicau cu mult mai mult decât ceea ce se anticipase, cu mult mai mult 
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decât ceea ce votanții ar fi fost dispuși să aprobe dacă ar fi avut timpul 

pentru a evalua problema sub toate aspectele. — Scrisoarea 340, 1907. 
 

18 Aprilie    -   Psalmii 119:113 

Dumnezeu nu poate folosi un conducător indecis. — Cei ce sunt 

implicați în vreo ramură a lucrării lui Dumnezeu, în oricare dintre 

instituțiile noastre, trebuie să aibă o legătură cu Dumnezeu și trebuie să 

fie hotărâți să facă ceea ce este bine în orice circumstanță, pentru a ști 

cum ar fi găsiți în ziua judecății. Niciunul dintre cei implicați în lucrarea 

sfântă a lui Dumnezeu nu poate rămâne pe un teren neutru. Dacă un om 

este împărțit, nehotărât și nu ia o decizie decât atunci când e sigur că nu 

are nimic de pierdut, atunci el demonstrează că este un om pe care 

Dumnezeu nu-l poate folosi. Mulți lucrează în felul acesta. Ei nu au fost 

puși de Dumnezeu sau au eșuat lamentabil în dispoziția de a se lăsa 

prelucrați de puterea Duhului Sfânt. — Mărturii pentru pastori și 

slujitorii Evangheliei, p. 403. 
 

19 Aprilie   -    2 Samuel 10:9 

Faceți o atentă selecție a oamenilor. — Cei care activează ca 

președinți de Conferință trebuie să fie atent selectați. Iar apoi lăsați-i să-

și îndeplinească responsabilitățile în maniera cea mai fidelă, zeloasă și 

în temere de Dumnezeu. Dacă nu sunt calificați să facă lucrarea pe 

deplin și eficient, nu-i păstrați în acele posturi. — Mărturii pentru 

pastori și slujitorii Evangheliei, p. 322. 
 

20 Aprilie     -  Plangerile lui Ieremia  4:2 

Mare atenție la alegerea oamenilor. — O mare grijă ar trebui 

manifestată în alegerea oamenilor care ocupă poziții de responsabilitate 

ca supraveghetori ai bisericilor. Frații mei, nu faceți aceste alegeri 

orbește, altfel turma lui Dumnezeu va primi un exemplu despre cum să 

sfâșie și să prăpădească. Cei care poartă responsabilitățile cauzei lui 

Hristos trebuie să fie oameni ai credinței și ai umilinței. În toate 

problemele lor cu frații, ei trebuie să acționeze călăuziți de Duhul lui 

Dumnezeu. Ei trebuie să dea un exemplu de neprihănire. Trebuie să 

păzească cu sfințenie reputația celor care fac lucrarea lui Dumnezeu. 

— Advent Review and Sabbath Herald, 14 noiembrie 1907. 
 

21 Aprilie    -    Judecatori 20:16 

Președinții să-și selecteze ajutoarele. — Cu ocazia întâlnirii din 

Jackson, fratele _____ a spus: „Voi prelua postul de președinte al 



pentru Semestrul I, 2021 [171] 

Conferinței Michigan.” Atunci m-am așezat în fața lui și i-am expus cât 

de simplu și de clar am putut ceea ce așteaptă Domnul de la oamenii din 

poziții de responsabilitate. Ei ar trebui să-și aleagă ajutoare. Fratele avea 

nevoie de un astfel de ajutor alături de el, iar dacă ar fi fost doi sau trei 

care ar fi putut lucra cu el, iar el nu ar fi lucrat, ci i-ar fi instruit, ar fi fost 

mai bine, iar ei ar fi fost astfel instruiți pentru lucrare. 

Eu am spus: „Ce vom face? Da, vom rămâne aici fără niciun 

lucrător.” „Ei bine”, a spus el, „așa ar trebui făcut.” Dar nu a mișcat nici 

măcar un deget și nici nu a urmat direcția arătată; cel puțin eu nu știu de 

așa ceva. — Manuscrisul 19b, 14 iulie 1890 (metode de lucru și 

conducere a adunărilor de tabără). 
 

22 Aprilie     -    Evrei 12:6 

Greșelile nu sunt dovezi ale faptului că omul nu e potrivit. — Cât 

de mult mă doare inima când văd președinți de Conferințe care își asumă 

sarcina de a-i selecta pe cei pe care cred că pot să-i formeze pentru a 

lucra cu ei în câmp! Îi aleg pe cei care nu se deosebesc de ei înșiși și care 

vor lucra ca niște simple mașinării. Niciun președinte nu are vreun drept 

să facă acest lucru. Îngăduiți-le altora să alcătuiască planuri și, dacă ei 

dau greș în unele lucruri, nu considerați că aceasta este o dovadă că nu 

sunt capabili să gândească. Frații noștri aflați în pozițiile de cea mai 

înaltă răspundere au avut nevoie de o disciplină îndelungată pentru a 

învăța cum să-și folosească judecata. În multe lucruri, ei au arătat că 

lucrarea lor ar fi putut fi mai bună. — Scrisoarea 12, 28 octombrie 1885 

(către Butler și Haskell). 
 

23 Aprilie     -   Faptele Apostolilor 6:1-8 

Alegeți oameni înțelepți. — De ani de zile, Domnul ne-a instruit să 

alegem oameni înțelepți — oameni care sunt consacrați lui Dumnezeu, 

oameni care cunosc principiile Cerului, oameni care au învățat ce 

înseamnă să umbli cu Dumnezeu — și să punem asupra lor 

responsabilitatea de a administra treburile legate de lucrarea noastră. 

Aceasta este în concordanță cu planul biblic, așa cum este el desfășurat 

în capitolul 6 al cărții Faptele apostolilor. Trebuie să studiem acest plan, 

pentru că are aprobarea lui Dumnezeu. Să urmăm Cuvântul. — Review 

and Herald, 5 octombrie 1905. 
 

24 Aprilie    -   2 Imparati 18:19 

Alegeți oameni în care se poate avea încredere. — Dumnezeu îl va 

învăța pe poporul Său să înainteze cu atenție și să facă o alegere 
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înțeleaptă a oamenilor care nu vor trăda responsabilitățile sfinte. Dacă 

pe vremea lui Hristos credincioșii au avut nevoie să li se atragă atenția 

în legătură cu alegerea oamenilor pentru pozițiile de responsabilitate, 

noi, cei care trăim în aceste vremuri, cu siguranță trebuie să pășim cu o 

mare atenție. Trebuie să înfățișăm fiecare caz înaintea lui Dumnezeu și, 

în rugăciune stăruitoare, să-L rugăm să aleagă pentru noi. 

— Mărturii, vol. 9, p. 264. 
 

25 Aprilie     -   Exod 18:21 

Mare grijă la selectarea conducătorilor. — Domnul a avut plăcerea 

de a-mi prezenta multe lucruri cu privire la chemarea și lucrarea 

pastorilor noștri, în special a celor ce au fost numiți președinți de 

Conferințe. O mare grijă ar trebui manifestată în selectarea oamenilor 

pentru aceste poziții de încredere. Ar trebui să fie înălțate rugăciuni 

fierbinți pentru iluminare divină. — Slujitorii Evangheliei, p. 413. 
 

26 Aprilie      -   2 Cronici 13:9; 

Alegeți oameni care au experiența credinței. — Cei care sunt numiți 

ca supraveghetori ai turmei ar trebui să fie niște oameni cu o bună 

reputație, care să dovedească nu numai o cunoaștere a Scripturilor, ci și 

o experiență în ceea ce privește credința și răbdarea, pentru ca, în 

smerenie, să-i poată învăța pe cei care se împotrivesc adevărului. Ei ar 

trebui să fie oameni cu o integritate deplină, iar în domeniul Cuvântului 

lui Dumnezeu să nu fie niște începători, ci niște cercetători inteligenți, 

capabili să-i învețe pe alții și să scoată din vistierie lucruri noi și lucruri 

vechi. Oameni care, în caracter, în vorbire și în comportament, să fie o 

onoare pentru cauza lui Hristos, învățând calea adevărului, trăind 

adevărul și crescând până la statura plinătății lui Hristos Isus. Acest fapt 

presupune dezvoltarea și întărirea fiecărei capacități, pentru ca lucrătorii 

să poată deveni capabili de a purta responsabilități tot mai mari, pe 

măsură ce lucrarea se extinde. — Slujitorii Evangheliei, p. 413. 
 

27 Aprilie    -    Exodul 18:13-23 

Împărțiți responsabilitățile. — Sunt un pic îngrijorată cu privire la 

tine. Am visat că îmi spuneai unele dintre încercările prin care treci și ți-

am răspuns: „Fratele meu, dacă ai avea același spirit pe care l-a avut 

Moise, ai avea alături de tine lucrători credincioși. Când Moise era foarte 

împovărat, Domnul i l-a trimis pe Ietro ca sfătuitor și ajutor. Sfatul a fost 

primit și poverile care veniseră asupra lui au fost împărțite cu alții, în 

felul acesta obținându-se două lucruri: Moise a fost despovărat și nu și-a 
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pus viața în pericol, iar oamenii au învățat să poarte responsabilități care 

să-i califice pentru a lucra în poziții de încredere, pentru ca Israel să nu 

învețe să privească la un om și să se încreadă într-un om și nici să nu 

creadă că nimeni nu poate face pentru ei nimic, dacă problema nu era 

adusă înaintea acelui om. Acum, știu că este greu să renunți la anumite 

responsabilități și să le dai altora ocazia de a avea avantajele și sfatul 

cunoștinței tale. Dar, dacă nu se face acest lucru, ei vor avea de mers 

mai departe cu o conducere stângace, fără instruirea și sfatul pe care au 

acum privilegiul de a le primi.” — Scrisoarea 64, 1886. 
 

28 Aprilie    -   Exodul 18:20 

Președintele educă și instruiește. — Prin modul în care tratează 

lucrurile, președintele unei Conferințe îi va educa pe pastorii aflați sub 

conducerea lui și împreună vor putea educa bisericile în așa fel încât să 

nu fie necesar să-i cheme pe pastorii aflați în misiune pentru a rezolva 

dificultățile și disensiunile din biserică. Dacă slujbașii Conferinței își 

vor îndeplini, ca niște ispravnici credincioși, îndatoririle rânduite de Cer, 

lucrarea din Conferințe nu se va împiedica în dificultățile care vor 

apărea. Iar dacă vor proceda în acest fel, lucrătorii vor deveni oameni 

puternici și responsabili, care nu vor da greș și nu vor fi descurajați când 

se vor afla într-o situație dificilă. — Slujitorii Evangheliei, p. 419. 
 

29 Aprilie      -   Romani 1:14 

În ajutorul celor fără experiență. — Sunt instruită să le spun celor 

cărora Dumnezeu le-a încredințat multe talente: Ajutați-i pe cei fără 

experiență și nu-i descurajați! Acordați-le încrederea voastră, oferiți-le 

un sfat părintesc, învățați-i așa cum i-ați învăța pe elevii de la școală! Nu 

le pândiți greșelile, ci admiteți că au talente nedezvoltate și instruiți-i să 

folosească în mod corect aceste puteri! Educați-i cu toată răbdarea, 

încurajându-i să meargă mai departe și să facă o lucrare importantă! În 

loc de a-i ține blocați în rezolvarea unor lucruri de importanță minoră, 

dați-le ocazia să obțină o experiență prin care să se dezvolte și să ajungă 

lucrători de încredere. În felul acesta, cauza lui Dumnezeu va avea mult 

de câștigat. {PC 44.3} 

Cei aflați în poziții de responsabilitate ar trebui să caute să-i 

familiarizeze și pe alții cu toate aspectele lucrării. În felul acesta vor 

demonstra faptul că nu caută să fie cei dintâi, ci sunt bucuroși ca și alții 

să cunoască detaliile și să devină la fel de eficienți ca și ei. Cei care își 

vor îndeplini această datorie cu credincioșie vor reuși, în timp, să aibă 

alături de ei un număr mare de lucrători capabili pe care i-au instruit. 
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Dacă vor face ca toate lucrurile să fie conforme concepțiilor lor înguste 

și egoiste, atunci vor rămâne aproape singuri. — Advent Review and 

Sabbath Herald, 1 decembrie 1904. 

 

30 Aprilie    -   Numeri 11:29 

Conducători care se tem să-i învețe și pe alții. — Dacă cei pe care 

noi i-am învățat își vor dezvolta în slujirea lor energii și capacități 

superioare nouă, atunci ar trebui să ne bucurăm de privilegiul avut în 

lucrarea de educare a acestora. Dar există pericolul ca unii, aflați în 

poziții de responsabilitate ca profesori sau conducători, să acționeze ca 

și cum talentele și capacitățile le-au fost oferite numai lor, ca și cum ei 

sunt cei care trebuie să facă toată lucrarea pentru a se asigura că este 

făcută așa cum trebuie. Ei vor avea tendința de a găsi greșeli în tot ceea 

ce nu poartă semnătura lor. Cauza lui Dumnezeu pierde o mulțime 

de talente, pentru că mulți lucrători, dorind să fie cei dintâi, vor să fie 

conducători, dar niciodată conduși. Iar atunci când cercetează de 

aproape și critică tot ceea ce face un altul, sunt în pericolul de a privi ca 

desăvârșit ceea ce iese din mâna lor. — Advent Review and Sabbath 

Herald, 1 decembrie 1904. 

 

MAI 

 

01 Mai  -     Judecatori 6:15 

Recunoașterea talentelor. — Cei ce sunt puși în poziții de 

responsabilitate ar trebui să simtă că e de datoria lor să recunoască 

talentele. Ei ar trebui să învețe cum să-i folosească pe oameni și cum 

să-i sfătuiască. Dacă se fac greșeli, nu ar trebui să se retragă, considerând 

că e mai ușor să facă ei înșiși lucrarea decât să-i învețe pe alții. Cei ce 

învață trebuie să fie instruiți cu răbdare, învățătură peste învățătură, 

poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ar trebui depus orice 

efort pentru ca, prin învățătură și exemplu, să fie predate metodele 

corecte. 

Mulți dintre cei care au asupra lor responsabilități, care au fost aleși 

ca președinți de Conferințe, nu au fost selectați datorită desăvârșirii 

caracterului lor sau pentru cunoștințele lor superioare, ci pentru că 

Domnul a arătat că, dacă ei vor fi suficient de smeriți pentru a învăța, și 

nu pentru a se crede gata de absolvire, El îi va învăța calea Sa. 

— Manuscrisul 55, 3 iunie 1897 (dezvoltarea lucrătorilor). 
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02 Mai   -    Matei 12:32 

Cei care îi critică pe alții. — Cei ce se află în poziții de 

responsabilitate și care sunt cei mai lipsiți de scrupule atunci când e 

vorba de propria activitate sunt cei care urmăresc cel mai aprig greșelile 

altora. Nu poziția îl face pe om. Numai printr-o legătură vie cu 

Dumnezeu este sădit în inimă Duhul Sfânt. Cei care au această legătură 

sunt cinstiți și credincioși și nu vor trăda încrederea sfântă ce le-a fost 

acordată. — Scrisoarea 77, 26 august 1898, p. 4 (către fratele și sora 

Waggoner). 
 

03 Mai     -   Numeri 16:1-3 

Sădirea semințelor îndoielii și necredinței. — În vremurile trecute, 

au fost unii care și-au exercitat autoritatea și puterea în lucrare cu 

ajutorul Duhului Sfânt, devenind împreună-lucrători cu Dumnezeu. Dar 

au fost și dintre cei care le-au criticat lucrarea și care au respins mesajul 

pe care aceștia îl aduceau. La fel este și astăzi. Sunt unii în poziții de 

responsabilitate care, prin cuvintele și faptele lor, sădesc semințele 

îndoielii și necredinței. Aceste semințe sunt numite neghină de către 

Domnul nostru, iar cei ce le sădesc se află sub conducerea îngerilor răi. 

Ei lucrează atât în taină, cât și la lumina zilei, căutând să contracareze 

lucrarea pe care Dumnezeu a dat-o îngerilor cerești ca să o ducă la 

îndeplinire prin intermediul oamenilor. Toți cei ce fac această lucrare au 

o privire neclară și strâmbă. Imaginația lor este inspirată de îngerii 

satanici și văd multe lucruri într-o lumină greșită. Dacă nu se pocăiesc 

cât mai curând, asemenea lui Esau, nu vor mai găsi ocazia pocăinței, 

deși o vor căuta stăruitor cu lacrimi. - 0-87-1896, 25 august 1896, p. 6 

(O. A. Olsen). 
 

04 Mai   -    Coloseni 4:6 

Sufletul este înjosit atunci când e ridiculizat. — Șicanele, 

ridiculizările, răstălmăcirile pot fi îngăduite numai cu prețul înjosirii 

propriilor suflete. Folosirea unor astfel de arme nu vă va aduce câștigul 

unei prețioase biruințe, ci vă vor degrada mintea și vor separa sufletul 

de Dumnezeu. Lucrurile sfinte sunt coborâte la nivelul celor obișnuite și 

se dă naștere unei stări de lucruri care-l încântă pe prințul întunericului, 

dar care-L întristează pe Duhul lui Dumnezeu. 

Șicanele și critica pot face ca sufletul să fie la fel de uscat de roua 

harului precum erau munții din Ghilboa lipsiți de ploaie. Nu se poate 

avea încredere în judecata unora care-și îngăduie ridiculizarea și 

răstălmăcirea. Sfatul sau propunerile lor nu pot avea nicio greutate. 
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Trebuie să aveți confirmări divine înainte de a face mișcări hotărâte care 

să dea un profil lucrării cauzei lui Dumnezeu. -Schițe din viața mea, 325. 
 

05 Mai   -    Matei 7:2 

Critica atrage critică — Nu a fost încredințată nimănui lucrarea de 

a-l judeca pe fratele său. „Nu judecați”, spunea Mântuitorul, „ca să nu 

fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură 

măsurați, vi se va măsura.” Cel care își asumă lucrarea de a-i judeca și 

de a-i critica pe alții se expune aceleiași măsuri de judecată și de critică. 

Cei ce sunt gata să-i condamne pe frații lor ar face bine dacă și-ar 

examina propriile lucrări și caracterul. O astfel de examinare, făcută 

cinstit, va dezvălui faptul că și ei au defecte de caracter și au făcut gafe 

serioase în lucrarea lor. Dacă Marele Judecător i-ar judeca pe oameni 

așa cum o fac ei cu semenii lor, aceștia ar spune despre El că este rău și 

nemilos. 
 

06 Mai   -     Matei 7:1 

Critica atrage critică. — Nu a fost încredințată nimănui lucrarea de 

a-l judeca pe fratele său. „Nu judecați”, spunea Mântuitorul, „ca să nu 

fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură 

măsurați, vi se va măsura.” Cel care își asumă lucrarea de a-i judeca și 

de a-i critica pe alții se expune aceleiași măsuri de judecată și de critică. 

Cei ce sunt gata să-i condamne pe frații lor ar face bine dacă și-ar 

examina propriile lucrări și caracterul. O astfel de examinare, făcută 

cinstit, va dezvălui faptul că și ei au defecte de caracter și au făcut gafe 

serioase în lucrarea lor. Dacă Marele Judecător i-ar judeca pe oameni 

așa cum o fac ei cu semenii lor, aceștia ar spune despre El că este rău și 

nemilos. 

„De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de 

seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: «Lasă-mă 

să scot paiul din ochiul tău” și, când colo, tu ai o bârnă într-al tău?... 

Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit 

să scoți paiul din ochiul fratelui tău.” — Advent Review and Sabbath 

Herald, 14 noiembrie 1907. 
 

07 Mai   -   Apocalips 3:18 

El cooperează cu cei ce cooperează cu El. — Domnul pune oameni 

în poziții de responsabilitate pentru a lucra nu după voia lor, ci după voia 

Lui. El le dă înțelepciune celor ce depind de El ca sfătuitor. Atâta timp 

cât oamenii reprezintă principiile curate ale guvernării Sale, El va 
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continua să îi binecuvânteze și să-i mențină ca instrumente prin care 

să-Și îndeplinească scopurile cu privire la poporul Său. El cooperează 

cu cei ce cooperează cu El.- Manuscrisul 81, 1 septembrie 1900, p. 6,12 

(jurnal, Domnia lui Solomon). 
 

08 Mai     -   Tit 1:7 

Omul încăpățânat. — Încăpățânarea este un obstacol în calea 

oricărei înaintări. Un om încăpățânat nu se va lăsa ușor convins de nimic 

ce nu intră în viziunea sa. El nu știe ce înseamnă să mergi prin credință. 

El aderă la propriile planuri și opinii, fie ele bune sau rele, pentru că deja 

a acceptat acest mod de gândire. S-ar putea să aibă suficiente motive să 

vadă că e greșit, frații săi poate că își ridică glasul împotriva opiniilor și 

metodelor sale, pentru succesul lucrării, dar el rămâne la poziția sa 

inflexibilă, împotriva oricărei convingeri. 

Un astfel de om nu ar trebui să fie pus în comitete sau consilii. El este 

în permanență un om nepotrivit pentru a lua decizii importante. E hotărât 

să nu se lase convins. Nu va ceda în fața oamenilor cu experiență, ca 

atare va fi un obstacol, în loc să fie un ajutor. Va da glas unor sentimente 

care nu vor fi aprobate de experiența sau de judecata oamenilor care sunt 

tot la fel de inteligenți și de înțelepți ca el. Va face propuneri ca și cum 

ar avea imaginea de ansamblu și își va susține ideile ca și cum ar fi 

atotsuficiente. Eul a fost cel care l-a condus o vreme atât de îndelungată 

încât nefericitul de el consideră că e o virtute să gândească de unul 

singur. Iar dacă nu este urmată calea sa, va ridica obiecțiuni la fiecare 

ocazie, fie ele probleme mici sau mari. Nu va renunța la vorbele sale, 

indiferent dacă sunt adevărate sau cu totul false. Această practică, 

repetată adesea, se consolidează ca un obicei și devine o trăsătură de 

caracter. — Manuscrisul 159, 8 decembrie 1898, p. 1, 2 („Să nu vorbiți 

de rău pe nimeni”). 
 

09 Mai   -   Proverbe 27:4 

Cei ce trag mereu înapoi. — Sunt întotdeauna câțiva care cred că, 

atunci când frații lor trag înainte, este de datoria lor să tragă înapoi. Ei 

obiectează cu privire la orice propunere și pornesc o luptă împotriva 

oricărui plan care nu poartă semnătura lor. Iată ocazia în care își dezvoltă 

o încredere de sine necontrolată. Ei nu au învățat niciodată în școala lui 

Hristos lecția prețioasă și extrem de importantă a smereniei și a 

blândeții. Nu este nimic mai greu pentru aceia care au o voință puternică 

decât să renunțe la opinia lor și să se supună judecății altora. — Slujitorii 

Evangheliei, p. 446, 447. 
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10 Mai   -  1 Corinteni 12:4-11 

Cooperarea și unitatea sunt esențiale. — Nimeni să nu simtă că doar 

darul său este suficient pentru lucrarea lui Dumnezeu, că el singur poate 

susține o serie întreagă de prezentări și poate și desăvârși lucrarea. S-ar 

putea ca metodele sale să fie bune, și totuși diversitatea darurilor este 

esențială. Mintea unui om nu ar trebui să croiască lucrarea după ideile 

sale deosebite. Pentru ca lucrarea să fie consolidată puternic și simetric, 

este nevoie de o diversitate de daruri și de diferite instrumente, toate 

aflate sub conducerea Domnului. El îi va instrui pe lucrători, conform 

capacităților fiecăruia. Cooperarea și unitatea sunt esențiale pentru un 

întreg armonios, fiecare lucrător făcând lucrarea dată lui de Dumnezeu, 

ocupând poziția dată lui și suplinind deficiența altuia. Un lucrător lăsat 

singur în activitatea sa se află întotdeauna în pericolul de a crede că 

talentul său e suficient pentru a completa întregul. - Evanghelizare, 104. 
 

11 Mai   -   Tit 1:7-14 

Există situații în care trebuie să protestezi. — Atunci când în 

biserică sunt oameni care iubesc mai mult bogățiile decât neprihănirea 

și care sunt gata să obțină avantaje de pe urma semenilor lor prin 

manevre necinstite, oare nu e vremea pentru a protesta? Și atunci când 

oameni care ocupă poziții de conducători și profesori acționează în 

virtutea unor idei și sofisticării spiritiste, oare ar trebui să tăcem, de 

teamă că le-am diminua influența, în timp ce sunt amăgite suflete? 

Satana va folosi fiecare avantaj pe care-l poate obține pentru a duce 

sufletele în confuzie și dificultate cu privire la lucrarea bisericii, cu 

privire la lucrarea lui Dumnezeu și cu privire la cuvintele de avertizare 

pe care El le-a dat prin mărturiile Duhului Său pentru a preveni turma 

Sa cu privire la uneltirile dușmanului. - Manuscrisul 72, 1904, p. 6. 
 

12 Mai   -    Ioan 8:11 

Îndreptarea să se facă în neprihănire. — Atunci când este necesar 

ca un pastor să facă o lucrare de îndreptare prin mustrare, trebuie să fie 

foarte atent să acționeze cu neprihănire și înțelepciune. Nu trebuie să 

denunțe greșeala cu asprime înaintea celor care nu cunosc adevărul. Cei 

neconvertiți îi judecă pe slujitorii lui Dumnezeu după astfel de acțiuni și 

trag concluzia că lucrarea lor nu poate fi lucrarea lui Dumnezeu. Cei ce 

nu au credința noastră, dar care sunt convinși de adevăr, când văd lipsa 

de unitate între pastorii care pretind că ascultă de adevăr, își închid 

inimile spunând: „Nu vrem nimic de felul acesta.” Astfel, printr-o 

vorbire nesfințită, sufletele sunt îndepărtate de adevăr și este dat un 
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exemplu care creează condițiile în care pot fi coborâte în țărână lucrurile 

legate de adevăr și de neprihănire. Atunci când sunt ispitiți să spună 

cuvinte aspre de critică și judecată, lucrătorii noștri ar trebui să-și aducă 

aminte că tăcerea e de aur. — Advent Review and Sabbath Herald, 14 

noiembrie 1907. 
 

13 Mai    -    Proverbe 16:32; 25:28 

Autocontrol pentru cei ce se află la conducere. — Un creștin este 

un om asemenea lui Hristos și tocmai din motivul că poartă 

responsabilități grele simte că este degradant să se manifeste opresiv 

chiar și în cel mai mic grad. Dacă cei aflați la conducere nu au 

autocontrol, atunci ocupă o poziție mai joasă decât cea a slujitorului. 

Dumnezeu așteaptă ca slujitorul onorat de El să-L reprezinte pe Stăpân. 

Dacă el nu poate manifesta răbdarea, bunătatea, dragostea îndelung 

răbdătoare, cinstea și negarea de sine ale lui Hristos, dacă uită că este un 

slujitor și se înalță pe sine, atunci ar fi mai bine pentru oameni să îl 

elibereze din funcție. - Manuscrisul 115, 15 august 1899. 
 

14 Mai    -    Faptele Apostolilor 4:12 

Într-o direcție greșită. — Fraților, nu depindeți de președintele 

Conferinței sau de președintele Conferinței Generale să gândească 

pentru voi! Dumnezeu a dat o lucrare „fiecăruia după puterea lui”. 

Atunci când oamenii se uită la președintele Conferinței ca la cel care îi 

poate ajuta în toate dificultățile, care le poate purta poverile, care îi poate 

sfătui în greutăți, atunci ei fac exact contrariul a ceea ce le-a spus Hristos 

să facă. — Manuscrisul 11, 1883, p. 1.  
 

15 Mai  -    Levitic 19:17 

Administratorii și autodisciplina. — Lipsa ta de autodisciplină nu-ți 

permite să-ți asumi acele responsabilități pe care ți le-ai imaginat. 

Asumarea responsabilităților care decurg din administrarea unui 

sanatoriu înseamnă cu mult mai mult decât ceea ce conștientizezi tu. 

Fratele meu, trebuie să te convertești și să devii ca un copilaș. Ar 

trebui să te temi să-ți urmezi propria judecată. Dacă devii suspicios 

asupra altuia care nu se armonizează cu tine, atunci aduci numai 

necazuri. Când se merge împotriva voinței tale, în inima ta iau naștere 

resentimente. Nutrești ură față de cel despre care crezi că a greșit. Uiți 

că, atunci când un frate face o greșeală, ar trebui ca tu, „care ești 

duhovnicesc, să-l ridici cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca 

să nu fii ispitit și tu.” Nu se cuvine să nutrim resentimente față de nimeni 
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care este proprietatea răscumpărată a Domnului. - W.285-1905, 

2 octombrie 1905, p. 2, 3 (către dr. Wade) 
 

16 Mai   -    1 Ioan 2:19 

Autocontrolul. — Nu ar trebui să ne descurajăm atunci când apar 

și lucruri care prin natura lor ne pun la probă. Dar nu le permiteți 

patimilor să iasă la lumină. Manifestați autocontrol. Atunci când au loc 

lucruri care par inexplicabile, care nu par a fi în armonie cu marea 

Carte de Sfaturi, nu îngăduiți păcii voastre să se risipească. Aduceți-vă 

aminte că există un Martor, un mesager ceresc alături de voi, care este 

scutul vostru și cetățuia voastră. Puteți fugi acolo pentru a fi în 

siguranță. Însă un cuvânt de răzbunare vă va distruge pacea și 

încrederea în Dumnezeu. Și atunci, cine va fi cel păgubit? Voi. Cine va 

fi întristat și rănit? Duhul lui Dumnezeu 

În orice ocazie, fiți înarmați și aveți la îndemână un „Stă scris”. 

Dumnezeu este armura voastră și în dreapta, și în stânga. Poate că un 

potop de cuvinte aspre stă gata să izbucnească, dar spuneți: „Nu, nu. 

Nu-mi voi pune piciorul pe terenul lui Satana. Nu-mi voi sacrifica pacea 

și onoarea de copil al lui Dumnezeu. Voi rămâne pe unicul drum sigur, 

alături de Isus, Cel care a făcut atât de multe lucruri pentru mine.” (...) 

Să nu fiți surprinși atunci când au loc mari schimbări. Să nu vă mirați 

când oameni care s-au crezut capabili să manevreze conștiința semenilor 

lor și să controleze mintea și talentele pe care li le-a dat Dumnezeu vor 

da înapoi și nu vor mai merge alături de cei ce cred adevărul. Adevărul 

are un preț mult prea mare pentru ei. Când văd că trebuie să moară față 

de eu și că trebuie să manifeste principiile negării de sine, sunt 

nemulțumiți pentru că nu-și pot satisface ambițioasele dorințe de a 

conduce peste alții. Atunci se vor vedea adevăratele lor caractere. Unii 

vor cădea complet de la credință. „Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu 

erau dintre ai noștri”, a spus apostolul Ioan, iar acest lucru se va repeta. 

Țineți-vă strâns de adevăr, de adevărul prețios, sfințitor. Atunci vă 

veți afla în cea mai bună companie și cele mai înalte inteligențe vă vor 

urmări în cursul acțiunii voastre. Veți fi o priveliște pentru lume, pentru 

îngeri și pentru oameni. Atunci când veți fi provocați, lucrarea voastră 

este „să păstrați credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au 

căzut din credință.” — Scrisoarea 17, 7 aprilie 1897. 
 

17 Mai    -   Iacov 1:21 

O disciplină pervertită. — Atunci când trebuie să-i abordați pe cei 

ce greșesc, nu ar trebui să apelați la măsuri aspre. Metodele mai blânde 
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vor avea mai mult efect. Faceți uz mai des de metodele mai blânde și, 

chiar dacă nu dau rezultate, așteptați cu răbdare; nu vă grăbiți niciodată 

să excludeți pe cineva din biserică. Rugați-vă cu el și vedeți dacă nu 

cumva Dumnezeu va mișca inima celui greșit. Disciplina a fost 

pervertită prea mult. Cei care aveau ei înșiși caractere pline de defecte 

au fost foarte activi în disciplinarea altora și astfel tot ceea ce ține de 

disciplină a ajuns să fie vrednic de dispreț. Patimi, prejudecăți, părtiniri, 

îmi pare rău să o spun, toate au avut un spațiu generos de manifestare, 

iar disciplina de care era nevoie a fost în mod ciudat neglijată. Dacă 

cei care îi abordează pe cei greșiți ar avea inimile pline de laptele 

bunătății omenești, atunci un spirit cu totul diferit s-ar vedea în 

bisericile noastre. Domnul să le deschidă ochii și să le înmoaie inimile 

celor care au un spirit aspru, neiertător, neîndurător față de cei despre 

care cred că sunt greșiți. Astfel de oameni dezonorează postul pe care 

îl ocupă și Îl dezonorează pe Dumnezeu. Ei întristează inima copiilor 

Săi și îi fac pe aceștia să strige la Domnul în disperarea lor. Domnul va 

auzi cu siguranță strigătul lor și va judeca aceste lucruri. — R&H, 14 

mai 1895. 
 

18 Mai   -    2 Corinteni 13:5 

Controlați-vă pe voi, mai întâi. — Cei care îi controlează pe alții ar 

trebui mai întâi să se controleze pe ei înșiși. Dacă nu învață lecția 

aceasta, atunci nu pot fi asemenea lui Hristos în lucrarea lor. Ei trebuie 

să rămână în Hristos, vorbind așa cum Hristos ar vorbi și acționând așa 

cum Hristos ar acționa, cu o bunătate și o compasiune nesecate. 

— Advent Review and Sabbath Herald, 28 aprilie 1903. 
 

19 Mai    -    Matei 25:19 

Președinții ar trebui să fie conștienți de responsabilitățile lor. — 

Mi-a fost arătat că președinții Conferințelor noastre nu-și fac toți datoria. 

Nu toți devin din ce în ce mai eficienți. Experiența lor se devalorizează 

și, din moment ce nu-și pun la lucru puterile, încrezându-se în 

Dumnezeu pentru a obține eficiență, lucrarea lor e plină de defecte în 

orice aspect. Simpla posesie a unor capacități nu este suficientă, acestea 

trebuie puse la lucru cu sârguință. 

Oare nimic nu poate fi conceput care să-i trezească pe președinții de 

Conferințe la conștientizarea obligațiilor lor? De-ar putea vedea că 

poziția lor de încredere nu face nimic altceva decât să le crească și să le 

intensifice responsabilitatea! Dacă fiecare președinte ar simți nevoia 

unei perfecționări conștiincioase a talentelor sale, dezvoltând căi și 
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metode pentru trezirea pastorilor la lucrarea pe care ar trebui să o facă, 

ce schimbare ar avea atunci loc în fiecare conferință! 

Slujirea cu credincioșie din partea pastorilor și a altor slujbași în 

diferitele departamente dintr-o Conferință l-ar ușura mult pe 

președintele Conferinței Generale de o muncă grea și obositoare. Se 

simte lipsa majoră a credincioșiei. Cred oare acești bărbați că în curând 

va începe în ceruri cercetarea atentă a lucrării fiecărui om? 

Atunci când a plecat într-o țară îndepărtată, Stăpânul i-a dat fiecărui 

om, din orice vreme și din orice generație, talente, sau talanți, pentru 

lucrarea Sa și tuturor ne spune: „Puneți-i în negoț până mă voi întoarce.” 

Oare au meditat pastorii cu privire la cât de cuprinzătoare sunt aceste 

cuvinte? Se prea poate ca între ei și moarte să nu mai fie decât un singur 

pas. Cum arată rapoartele cu privire la încredințările sacre ce le-au fost 

oferite pentru a fi îmbunătățite? Talente deturnate, ore pierdute, ocazii 

risipite, datorii neduse la îndeplinire, biserici bolnave, iar turma lui 

Dumnezeu neîntărită prin neprimirea hranei la vreme potrivită. 

O, cât este de făcut! Oare va purta președintele Conferinței Generale 

povara neglijențelor președinților și pastorilor și va plânge între tindă și 

altar, implorând „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară 

moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor!”? Oare se va simți el 

responsabil pentru somnul adânc și paralizia care se așază asupra 

poporului lui Dumnezeu? 

Dacă lucrează așa cum a făcut-o pentru a-i trezi pe cei nepăsători și 

a pune în ordine lucrurile pe care alții le-au neglijat, atunci el va ajunge 

în incapacitate de muncă și, în cele din urmă, se va coborî în mormânt. 

— Manuscrisul 8, 25 noiembrie 1892 (Hristos și suferința). 

 

20 Mai   -   Matei 25:18, 24-27 

Mai multă evaluare și planificare. — Pentru ca slujbașii unei 

Conferințe să-și poarte eficient poverile puse asupra lor, ei trebuie să se 

roage, să creadă, să se încreadă în Dumnezeu, care Își va folosi 

instrumentele pentru a ține bisericile Conferinței într-o bună stare de 

funcționare. Aceasta este partea de vie dată lor spre îngrijire. Ar trebui 

să fie mult mai multă responsabilitate personală, mult mai multă 

evaluare și planificare, mult mai multe puteri mentale puse la lucru 

pentru Stăpân. Acest lucru va duce la sporirea capacităților mentale și 

va ascuți simțurile cu privire la ce este de făcut și cum să fie făcut. 

— Slujitorii Evangheliei, p. 416. 
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21 Mai   -    Eclesiastul 7:16 

Sfat adresat unui conducător. — Am știut că nu ar fi trebuit să mergi 

niciodată singur în Europa, din acest motiv: aloci prea mult timp unor 

lucruri minore, în timp ce neglijezi lucrarea pe care tu o poți face, și alții 

nu. Ești atât de scrupulos ca toate lucrurile să se facă într-un anume fel, 

ești atât de hotărât în privința aceasta, încât este aproape imposibil ca 

cineva să poată lucra alături de tine. Dacă ar fi trimiși oameni care să 

ajute în Anglia, tu i-ai pune să facă tot felul de lucruri neimportante în 

loc să îi atragi la inima ta și să îi instruiești cum să fie folositori, astfel 

încât tu să poți merge în câmpuri mai largi. Eul este prea mult implicat 

aici. 

Nu pot spune cine va fi trimis să te ajute, dar ce pot spune este că 

oricine ar fi cei care ar putea lucra în compania ta, ei vor avea de 

înfruntat încercări grele, pentru că vor simți lipsa ta de încredere și de 

simpatie, lucruri pe care ar avea dreptul să le aștepte din partea ta. Tu 

lași să se vadă și să se simtă mult prea evident răceala, formalismul și 

rezerva. Aceasta îi va răni, iar tu te vei răni pe tine însuți cu mult mai 

mult. 

După cum mi-a fost arătat, ți-ai neglijat mari responsabilități, în timp 

ce ți-ai umplut mintea cu lucruri de mică importanță pe care alții le 

puteau și trebuiau să le facă la fel de bine ca tine. Însă pierderea câtorva 

bănuți într-o acțiune îți pare atât de gravă și te va afecta atât de dureros, 

încât simți că trebuie să ai totul sub supraveghere; ca atare, o parte 

însemnată a marii și bunei lucrări este neglijată pentru lucrurile cu 

consecințe minore. Ar fi trebuit să te implici în planurile majore, în 

ducerea lor la îndeplinire, urmărind orice talent sau influență pe care 

le-ai fi putut obține, pentru a le atrage în slujire. — Lt 40, 1879, p. 1, 5. 
 

22 Mai   -    Luca 7:39-48 

Exemplul personal este cel mai bun corector al lucrurilor mici. — 

Tu faci mare vâlvă cu privire la lucrurile mici, în timp ce lucrurile de 

cea mai mare importanță au fost tratate cu indiferență, întrucât nu ai 

reușit să respingi în mintea ta toate obiecțiunile cu privire la ele; în mod 

neînțelept ai trezit necredință în mintea altora care aveau încredere în 

tine. Ți-ai concentrat interesul asupra lucrurilor de mică importanță, ai 

urmărit articole de îmbrăcăminte, gesturi minore, cuvinte și altele de 

felul acesta care nu ar fi trebuit să primească mustrare sau vreo 

observație din partea ta. 

Exemplul tău sfânt ar trebui să fie cel mai mare corector al acestor 

lucruri. Ai observat multe astfel de lucruri minore, ai spus prea multe 
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cuvinte cu privire la ele și ai îngăduit să fii iritat de prezența lor. Chiar 

dacă cei pe care i-ai mustrat au păcătuit, păcatul tău a fost mai mare prin 

modul tău arbitrar în care le-ai pus în seamă aceste lucruri minore, în 

timp ce, în multe dintre ele, tu erai mult mai deficitar decât ei. 

— Scrisoarea 5, 22 februarie 1864, p. 2 (către fr. Hutchens) 
 

23 Mai   -    Ieremia 2:13; Matei 23:16 

Cum se face o lume întreagă dintr-un atom. — O, cât de mulți ar 

putea face o lucrare nobilă prin negare de sine și sacrificiu de sine, dacă 

nu s-ar lăsa absorbiți de lucrurile minore ale vieții! Sunt orbi și nu pot 

vedea cu bătaie lungă. Ei fac dintr-o lume întreagă un atom și dintr-un 

atom, o întreagă lume. Au devenit puțuri înșelătoare, pentru că nu oferă 

și altora apa vieții. — Evanghelizare, p. 215. 
 

24 Mai    -  Matei 23:24 

Lucruri minore supraevaluate. — Unii au venit cu probe 

neadevărate și au făcut din propriile idei și concepte criterii de judecată, 

supraevaluând lucrurile de mică importanță și făcându-le teste ale 

calității de creștin, legând poveri grele asupra altora. Astfel a intrat în 

biserică un spirit de critică, de găsire de greșeli, de dezbinare, care s-a 

dovedit a fi o mare pagubă pentru biserică. Iar celor necredincioși li s-a 

creat impresia că adventiștii de ziua a șaptea sunt un grup de fanatici și 

extremiști și credința lor le formează caractere aspre, lipsite de bunătate 

și nicidecum creștine. Astfel, calea urmată de câțiva extremiști a 

împiedicat adevărul să ajungă la oameni. — Evanghelizare, p. 215. 
 

25 Mai    -  Apocalips 5:8-9 

Întâlnire cu Dumnezeu. — Cei ce participă la întâlnirile de comitet 

să nu uite faptul că Îl întâlnesc pe Dumnezeu, care le-a dat o lucrare de 

făcut. Să se alăture unii altora cu reverență și consacrare a inimii. Ei se 

adună acolo pentru a evalua aspecte importante legate de cauza 

Domnului. În fiecare dintre aceste aspecte, acțiunile lor trebuie să-i arate 

ca oameni doritori să înțeleagă voința Sa cu privire la planurile ce 

urmează a fi făcute pentru înaintarea lucrării Sale. — 7T, p. 256. 
 

26 Mai  -  Psalmii 141:3-4 

Răspunzători înaintea lui Dumnezeu. — Toți cei ce iau parte la 

întâlnirile de comitet sau de consiliu să scrie în inimile lor aceste 

cuvinte: „Lucrez pentru acum și pentru veșnicie; sunt răspunzător 

înaintea lui Dumnezeu pentru motivele care mă determină să acționez.” 
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Acesta să fie mottoul fiecăruia. Iar rugăciunea psalmistului să fie 

rugăciunea lor: „Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește 

ușa buzelor mele! Nu-mi abate inima la lucruri rele.” (Psalmii 141:3,4). 

— Mărturii, vol. 7, p. 258, 259. 

 

27 Mai   -   Apocalipsa 8:3 

Mai multă rugăciune. — Dacă ar fi mai multă rugăciune la 

întrunirile celor ce poartă responsabilități, mai multă smerire a inimii 

înaintea lui Dumnezeu, atunci am vedea o dovadă îmbelșugată a 

conducerii divine, iar lucrarea noastră ar cunoaște un progres rapid. 

— Mărturii, vol. 8, p. 238. 

 

28 Mai  -    Cântarea Cântărilor  2:15 

Nu dezbateți lucruri minore. — În întâlnirile noastre de comitet este 

important ca timpul prețios să nu fie consumat în dezbaterea unor lucruri 

de importanță minoră. Obiceiul criticii mărunte nu ar trebui să fie 

îngăduit, pentru că el blochează mintea și o pune în încurcătură, 

învăluind în mister lucrurile care sunt cele mai clare și mai simple. 

- Slujitorii Evangheliei, p. 447. 

 

29 Mai    -   Numeri 25:6-9 

Conduceți întâlnirile așa cum se conduce orice ședință 

administrativă. — Să nu se piardă niciun moment în conversații lipsite 

de importanță, căci lucrarea Domnului ar trebui să fie condusă asemenea 

unei întâlniri administrative, într-o manieră desăvârșită. Dacă un 

membru al comitetului este nepăsător sau lipsit de respect, atunci să i se 

aducă aminte că se află în prezența unui Martor înaintea căruia sunt 

cântărite toate acțiunile sale. — Mărturii, vol. 9, p. 258. 

 

30 Mai    -   Ieremia 48:10 

Slujitori credincioși, neglijența este echivalentă cu jefuirea! — 

Toți cei ce se tem de Domnul să vină în ajutorul Său și să se arate 

slujitori credincioși. Adevărul trebuie să ajungă în toate părțile lumii. Mi 

s-a arătat că mulți din bisericile noastre Îl jefuiesc pe Dumnezeu în 

zecimi și daruri. Dumnezeu va face în dreptul lor ceea ce a spus că va 

face. Celui ascultător îi va da bogate binecuvântări, iar celui nelegiuit, 

blestemul. Orice om care poartă mesajul adevărului în bisericile noastre 

trebuie să își îndeplinească datoria prin avertizare, instruire și mustrare. 

Orice neglijare a datoriei, care este o jefuire a lui Dumnezeu, înseamnă 
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un blestem asupra călcătorului Legii. — Mărturii pentru pastori și 

slujitorii Evangheliei, p. 306, 307. 

 

31 Mai   -    Maleahi 3:8-9 

Credincioșie în darea zecimilor. — Aceasta nu este o cerință a 

omului, este o rânduială a lui Dumnezeu, prin care lucrarea Sa poate fi 

susținută și dusă până la capătul pământului. Doamne, ajută-ne să ne 

pocăim! „Întoarceți-vă la Mine și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice 

Domnul oștirilor.” Oamenii care au pe suflet dorința de a-și face datoria 

o au foarte clar trasată în acest capitol. Nimeni nu poate găsi justificare 

pentru neaducerea zecimii și a darurilor la Domnul. — Mărturii pentru 

pastori și slujitorii Evangheliei, p. 307. 

 

IUNIE 

 

01 Iunie    -   Faptele Apostolilor 6:2-4 

Finanțele trebuie să fie gestionate de oameni cu capacități 

administrative. — Este o mare greșeală aceea de a ține prins continuu 

în treburi administrative un pastor care este dăruit cu puterea de a 

predica Evanghelia. Cel ce susține Cuvântul vieții nu ar trebui să 

îngăduie ca prea multe poveri să fie puse asupra lui. El trebuie să își ia 

timp de studierea Cuvântului și examinarea eului. Dacă își cercetează cu 

atenție propria inimă și se predă Domnului, va înțelege mai bine cum să 

perceapă lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. (...) 

Finanțele lucrării trebuie să fie gestionate cu atenție de oameni cu 

capacități administrative, în timp ce predicatorii și evangheliștii trebuie 

să fie puși deoparte pentru o altă ramură a lucrării. Administrarea 

aspectelor financiare să fie pusă în seama altora decât a celor care au 

fost puși deoparte pentru lucrarea de vestire a Evangheliei. (...) 

Cei ce au în grijă lucrarea au greșit uneori atunci când au permis 

numirea unor oameni lipsiți de tact și de capacități administrative care 

să gestioneze aspectele financiare importante. Faptul că un om este 

potrivit pentru o poziție anume nu-l recomandă pentru a ocupa o altă 

poziție. Experiența are o mare valoare. Domnul dorește să aibă oameni 

înțelepți implicați în lucrarea Sa, oameni calificați pentru diferite poziții 

de încredere din cadrul Conferințelor și instituțiilor noastre. În special 

este nevoie de administratori consacrați, oameni care vor demonstra 

principiile adevărului în orice activitate. Cei cărora li s-au încredințat 

aspectele financiare nu ar trebui să-și asume alte poveri, poveri pe care 
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nu sunt capabili să le poarte, dar nici nu ar trebui ca administrarea 

financiară să fie încredințată unor oameni incompetenți. — Review and 

Herald, 5 octombrie 1905. 

 

02 Iunie    -    Ioan 10:16pp; Luca 10:1 

Fondurile să fie investite cu înțelepciune. — Oamenii aflați în 

poziții de încredere ar trebui să privească fondurile pe care le 

gestionează ca fiind banii Domnului și să le folosească într-o manieră 

chibzuită. Atunci când trezoreria are o abundență de fonduri, ei nu ar 

trebui să investească în ridicarea de clădiri lângă clădiri în locurile unde 

deja sunt astfel de memoriale pentru Dumnezeu. Sunt sute de alte locuri 

care duc lipsă de bani și care ar putea avea și ele parte de instituții prin 

care să reprezinte adevărul. Trebuie să se lucreze în toate părțile viei 

Domnului. Puterea de a folosi și de a direcționa banii Domnului nu ar 

trebui să fie lăsată la latitudinea unui singur om. — Lucrarea misionară 

medicală, p. 164, 165. 

 

03 Iunie    -   Proverbe 7:7, “ Samuel 23:8-12 

Nu băieți, ci bărbați. — În aceste Conferințe nu trebuie să acționeze 

niște copii, ci bărbați înțelepți și capabili să poarte sarcini, făcând ca 

vocea lor să se audă peste vocea necredincioșilor care prezintă numai 

obiecțiuni, îndoială și critici. Un creștin nedezvoltat, pitic în ceea ce 

privește creșterea religioasă, lipsit de înțelepciune de sus nu este pregătit 

pentru a face față teribilelor conflicte prin care biserica este adesea 

chemată să treacă. „Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care 

nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte.” Slujitorul lui Dumnezeu va 

fi socotit un veghetor necredincios dacă nu va rosti fără teamă adevărul, 

dacă va avea înaintea ochilor și altceva decât slava lui Dumnezeu și nu 

va lucra sub conducerea marii Căpetenii a mântuirii sale, dacă nu va 

merge înainte, fără să își plece urechea la critică și fără să fie influențat 

de aplauze. 

Sunt unii în __ care trebuie să fie bărbați, nu băieți. (...) Când 

Dumnezeu ridică oameni care să facă lucrarea Lui, ei sunt nedemni de 

încrederea ce le-a fost acordată, dacă îngăduie ca mărturia lor să fie 

modelată pentru a plăcea minții celor neconsacrați. El va pregăti oameni 

pentru aceste timpuri. Aceștia vor fi umili, oameni temători de 

Dumnezeu, nu conservatori  și nici oameni care să facă politică, ci 

oameni care au o independență morală și care vor merge mai departe în 

temere de Dumnezeu. Ei vor fi amabili, nobili, binevoitori, totuși nu vor 
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fi clintiți de pe drumul cel drept, ci vor vesti adevărul în neprihănire, 

indiferent dacă oamenii îi vor asculta sau nu. - 5T, p. 262,263. 
 

04 Iunie    -    Neemia 2 

Oameni de acțiune. — Dumnezeu are nevoie de oameni de acțiune, 

care vor fi pregătiți să vorbească la timp și ne la timp, așa încât să 

captiveze atenția și să convingă inima. Împărăția lui Dumnezeu nu stă 

în manifestări exterioare. Lumina nu va fi primită prin aplicarea unor 

planuri egoiste, ci privind la Isus și urmând călăuzirea Sa, nu 

presupunerile oamenilor. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace 

și bucurie în Duhul Sfânt. 

Adesea se întâmplă să apară situații care cer o intervenție promptă. 

Uneori, ocaziile prețioase au fost pierdute din cauza întârzierii. Cel care 

ar fi trebuit să acționeze cu promptitudine a considerat că trebuie să se 

consulte mai întâi cu cineva care se afla departe și nu era familiarizat cu 

situația reală. S-a pierdut mult timp prin faptul că li s-au cerut îndrumări 

unor oameni care nu erau în măsură să dea un sfat înțelept. Toți lucrătorii 

lui Dumnezeu să fie călăuziți de Cuvântul adevărului, care le arată 

datoria, și să urmeze ca de la sine îndrumările date de Hristos. 

— Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 497, 498. 
 

05 Iunie   -   Faptele Apostolilor 13:15 

Conducătorii trebuie să aibă curajul de a merge la luptă. — 

Dumnezeu îi cheamă în mod individual pe membrii comunităților din 

aceste două Conferințe să se trezească și să se convertească. Fraților, 

atitudinea voastră lumească, neîncrederea și murmurarea v-au așezat 

într-o astfel de poziție încât va fi extrem de dificil pentru oricine să 

lucreze printre voi. În timp ce președintele vostru și-a neglijat lucrarea 

și nu și-a îndeplinit datoria, nici atitudinea voastră n-a fost una care să-l 

încurajeze. Cel care are autoritate trebuie să-și îndeplinească obligațiile 

ca un om al lui Dumnezeu, mustrând, îndemnând, încurajând după cum 

este cazul, indiferent dacă voi primiți sau respingeți mărturia lui. Dar el 

s-a descurajat repede și v-a lăsat fără ajutorul pe care trebuia să-l dea un 

slujitor credincios al Domnului Hristos. El a greșit, neținând pasul cu 

ocaziile deschise de providența lui Dumnezeu, nearătându-vă datoria ce 

vă revine și neînvățându-vă cele cu privire la cerințele momentului; dar 

neglijența slujitorului nu trebuie să vă descurajeze și să vă facă să găsiți 

justificări pentru neglijarea datoriei. Este nevoie de mai multă energie și 

credincioșie din partea voastră. — Mărturii, vol. 5, p. 281. 
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06 Iunie     -   Geneza 1:29,31pp 

Rămâneți fermi în problema reformei sănătății. — Cei ce sunt 

profesori și conducători în lucrare să ia o poziție fermă pe baze biblice 

în ceea ce privește reforma sănătății și să dea o mărturie clară în fața 

celor care cred că trăim ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Trebuie 

trasată o linie de demarcație între cei care Îi slujesc lui Dumnezeu și cei 

care își slujesc lor înșile. 

Mi-a fost arătat că principiile care ne-au fost date în primele zile ale 

predicării soliei sunt la fel de importante și ar trebui păzite cu tot atâta 

conștiinciozitate precum au fost atunci. Sunt unii care nu au urmat 

niciodată lumina dată cu privire la problema alimentației. Este vremea 

să scoatem lumina de sub obroc și să o lăsăm să strălucească în raze 

clare, luminoase. — Mărturii, vol. 9, p. 158. 

 

07 Iunie    -   1 Samuel 2:12-17; Romani 14:21 

Acțiuni împotriva principiilor de sănătate. — Sunt unii care se 

declară credincioși și acceptă unele părți ale Mărturiilor ca fiind mesajul 

lui Dumnezeu, în timp ce resping acele porțiuni care condamnă plăcerile 

pe care ei și le îngăduie. Astfel de persoane acționează contrar bunăstării 

personale și bunăstării bisericii. Este esențial să umblăm în lumină atâta 

timp cât avem lumină. Cei care pretind credința în reforma sănătății, și 

totuși acționează împotriva principiilor ei în practica de zi cu zi fac rău 

sufletelor lor și nasc idei greșite în mintea credincioșilor și a 

necredincioșilor. — Mărturii, vol. 9, p. 154 

 

08 Iunie     -    2 Cronici 20:20up 

Încredeți-vă în Dumnezeu; așteptați cu răbdare. — Cei care, stând 

în prima linie a conflictului, sunt conduși de Duhul Sfânt să facă o 

lucrare specială vor simți adesea o reacție atunci când presiunea este 

înlăturată. Descurajarea poate clătina și credința cea mai eroică și poate 

slăbi cea mai puternică voință. Dar Dumnezeu înțelege și Își arată mila 

și dragostea. El citește motivele și scopurile inimii. A aștepta răbdător, 

a te încrede atunci când totul pare întunecat este lecția pe care trebuie 

să o învețe conducătorii lucrării lui Dumnezeu. Cerul nu-i va părăsi în 

ziua în care se vor confrunta cu împotrivirea. Nimic nu pare mai lipsit 

de ajutor și în același timp nu este mai invincibil decât sufletul care-și 

conștientizează nimicnicia și se bazează total de Dumnezeu. -Profeți și 

regi, 174,175. 
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09 Iunie   -    Proverbe 20:18; 1 Împărați 18:18 

Oameni cu experiență, temători de Dumnezeu, încercați. — Au fost 

puși în anumite poziții niște tineri, bărbați neexperimentați, când aceste 

poziții ar fi trebuit să fie date unor oameni ce au căpătat experiență de la 

începutul lucrării. Pozițiile de încredere trebuie să fie date unor oameni 

experimentați, temători de Dumnezeu, oameni încercați, oameni care 

vor duce mesajul de mustrare din partea lui Dumnezeu. — Scrisoarea 

35, 13 februarie 1900, p. 1 (către comitetul Conferinței Generale). 
 

10 Iunie   -    Psalmii 55:22 

Sfat adresat unui președinte al Conferinței Generale. — Frate 

Olsen, ai multe poveri asupra ta, pentru că nu s-a putut altfel, dar nu mai 

aduna alte poveri și nu te lăsa zdrobit sub ele. Domnul nu vrea să apese 

greutăți asupra niciunui om pentru a-i curma viața și a nu mai purta 

poveri niciodată. Iubitorul nostru Tată ceresc îi spune fiecărui lucrător 

al Său: „Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, și El te va sprijini.” 

Din nou apare îndemnul: „Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările 

voastre, căci El însuși îngrijește de voi.” 

Domnul cântărește fiecare greutate înainte de a permite să fie pusă 

asupra inimii celor care sunt împreună-lucrători cu El. Isus a purtat 

întristări și poveri și știe exact ce sunt acestea. Ochiul Său veghează 

asupra fiecărui lucrător. „El socotește numărul stelelor” și totuși El 

„tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile”. Domnul te 

invită să lași asupra Lui poverile tale, pentru că te poartă în inimă. Apoi 

să dai dovadă de o credință reală și practică în Isus și să crezi că El va 

purta fiecare povară, mare sau mică. Trebuie să aduci toate îngrijorările 

tale la Isus, să crezi că El ți le ia și le poartă în locul tău. (...) 

Îngrijorarea este oarbă și nu poate discerne viitorul. Dar Isus vede 

sfârșitul de la început și a pregătit calea Sa pentru a-ți aduce eliberarea. 

„Sunt atâtea lucruri de făcut!” Da, dar cine este mai-marele peste 

lucrători? Isus Hristos, Domnul tău. El Se oferă să ușureze poverile pe 

care le purtăm, așezându-Se sub greutatea lor. Dacă rămânem în Hristos 

și dacă Hristos rămâne în noi, putem face toate lucrurile prin El, care ne 

întărește. 

Deci, fratele meu, nu te îngrijora. Nu te mai lăsa prins până la ore 

nerezonabile în întâlniri de comitet. Ai nevoie de odihnă a creierului și 

te vei prăbuși dacă nu te odihnești. — Scrisoarea 41, 1892. 
 

11 Iunie   -    Isaia 14:12 

Să privim constant la Isus. — Niciun om nu este atât de înălțat în 
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putere și autoritate încât Satana să nu-l asalteze cu ispitele sale. Și, cu 

cât un om ocupă o poziție de mai mare responsabilitate, cu atât mai 

puternice și mai hotărâte sunt atacurile dușmanului. Slujitorii lui 

Dumnezeu din orice loc să studieze cuvântul Său, privind constant la 

Isus, pentru a fi schimbați după chipul Său. Plinătatea nesecată și 

atotsuficiența lui Hristos sunt la dispoziția noastră, dacă umblăm 

înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și pocăință. — Manuscrisul 140, 6 

noiembrie 1902 (principii pentru călăuzirea celor aflați în poziții de 

responsabilitate 
 

12 Iunie   -   Matei 25:1 

Domnul Hristos împreună cu ucenicii Săi ședeau pe Muntele 

Măslinilor. Soarele dispăruse în spatele munților și umbrele serii 

învăluiau cerurile. În fața lor se vedea o casă luminată strălucitor, ca 

pentru sărbătoare. Valurile de lumină ce se revărsau ori de câte ori se 

deschideau ușile, cum și o mulțime de oameni ce așteptau în jur, arăta 

că în curând avea să-și facă apariția un alai de nuntă. În multe părți ale 

Orientului nunțile au loc seara. Mirele merge să-și întâlnească mireasa 

la casa ei, și s-o conducă apoi la casa lui. La lumina torțelor, alaiul de 

nuntă pleacă de la casa tatălui ei, la casa mirelui, unde se dă un ospăț 

pentru cei invitați. În scena la care privea Domnul Hristos, oaspeții 

așteptau apariția alaiului miresei cu intenția de a se alătura nuntașilor. 

{PDH 405.2} 
 

13 Iunie   -   Isaia 61:10 

În așteptare, în apropierea casei mirelui, se aflau zece fecioare 

îmbrăcate în alb. Fiecare avea cu sine o lampă aprinsă și un mic vas cu 

untdelemn. Toate așteptau cu nerăbdare venirea mirelui. PDH, 406. 
 

14 Iunie    -  Matei 25:2 

Cele zece fecioare și-au luat lămpile și au început să le pregătească 

în grabă, ca să meargă împreună cu ceilalți. Dar cinci dintre ele au 

neglijat să umple vasele lor cu untdelemn. Ele nu s-au așteptat să întârzie 

așa de mult, și nu s-au pregătit în caz de nevoie. PDH, 406 
 

15 Iunie  -   Luca 15:11 

Cele două clase de așteptători, reprezintă două clase de credincioși 

care mărturisesc a aștepta pe Domnul lor. Ei sunt asemănați cu 

fecioarele, pentru că au o credință curată. Prin lămpi, este reprezentat 

Cuvântul lui Dumnezeu. PDH, 406 
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16 Iunie  -   Matei 25:3 

Cei reprezentați prin fecioarele nechibzuite, nu sunt ipocriți. Ei au 

considerație față de adevăr, l-au apărat și l-au susținut. Unii ca aceștia 

se simt atrași către cei care cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul 

lucrării Duhului Sfânt. Ei n-au căzut pe Stânca, Isus Hristos, și n-au lăsat 

ca firea lor cea veche să fie sfărâmată. Această clasă de credincioși sunt 

înfățișați de asemenea prin auzitorii reprezentați prin pământul stâncos. 

Ei primesc foarte repede Cuvântul dar dau greș în asimilarea principiilor 

lui. Influența Cuvântului nu este durabilă Duhul lucrează asupra inimii 

omului, în măsura în care acesta dorește și consimte ca Duhul să 

sădească în el o natură nouă, dar cei reprezentați prin fecioarele 

neînțelepte au fost mulțumiți cu o lucrare superficială. PDH, 411 
 

17 Iunie    -   Matei 25:4 

Fără Duhul lui Dumnezeu, numai cunoașterea Cuvântului Său nu este 

de nici un folos. Teoria adevărului, neînsoțită însă de Duhul Sfânt, nu 

poate reînviora sufletul și nici sfinți inima. Cineva poate cunoaște foarte 

bine poruncile și făgăduințele Bibliei, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu 

întipărește adevărul în inima, caracterul nu va fi transformat. Fără 

iluminarea Duhului Sfânt, oamenii nu vor fi în stare să distingă adevărul 

de rătăcire, și vor cădea sub ispitele iscusite ale lui Satana. 
 

18 Iunie   -   Matei 25:5 

În așteptare, în apropierea casei mirelui, se aflau zece fecioare 

îmbrăcate în alb. Fiecare avea cu sine o lampă aprinsă și un mic vas cu 

untdelemn. Toate așteptau cu nerăbdare venirea mirelui. Dar el zăbovea. 

Oră după oră trecea, iar cei ce așteptau au obosit și au adormit.  
 

19 Iunie     -  Matei 25:6 

Dar la miezul nopții se auzi strigarea: „Iată mirele, ieșiți-i în 

întâmpinare.” Matei 25:6. Cei ce dormeau s-au trezit, sărind deodată în 

picioare. Ei au văzut alaiul apropiindu-se, luminat fiind de lumina 

făcliilor, în sunetul vesel al muzicii. Ei au auzit vocea mirelui și pe aceea 

a miresei. Cele zece fecioare și-au luat lămpile și au început să le 

pregătească în grabă, ca să meargă împreună cu ceilalți. PDH, 405 
 

20 Iunie  -    Matei 25:8 

Dar cinci dintre ele au neglijat să umple vasele lor cu untdelemn. Ele 

nu s-au așteptat să întârzie așa de mult, și nu s-au pregătit în caz de 

nevoie. PDH, 405 



pentru Semestrul I, 2021 [193] 

Aceasta este clasa de credincioși care în timp de primejdie vor striga: 

„Pace și siguranță”. Ei își leagănă inimile lor în siguranță și nici nu se 

gândesc la vreun pericol. Dar când se trezesc din somnolența lor, ei 

încep să-și dea seama de sărăcia lor, și roagă pe alții să le dea ceea ce le 

lipsește, dar în cele spirituale, nimeni nu poate suplini scăderile altuia. 

Harul lui Dumnezeu a fost oferit în dar fiecărui suflet. Solia Evangheliei 

a fost vestită, a fost făcută să se audă. PDH, 411 
 

21 Iunie   -   Matei 25:9 

Caracterul nu este transferabil. Nimeni nu poate crede pentru altul. 

Nimeni nu poate primi Duhul pentru altul, nimeni nu poate împărți 

caracterul său cu un altul, pentru că el, caracterul, este un rod al lucrării 

Duhului Sfânt. Și dacă „ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața 

Mea — zice Domnul, Dumnezeu — că n-ar scăpa nici fii nici fiice, ci 

numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor”. Ezechiel 

14,20. {PDH 411.2} 
 

22 Iunie    -    Matei 25:10 

În timp ce acestea s-au dus să cumpere, alaiul de nuntă s-a pus în 

mișcare și le-a lăsat în urmă. Cele cinci fecioare cu lămpile lor aprinse, 

s-au alăturat mulțimii și au intrat în odaia de nuntă odată cu alaiul 

mirelui, și ușa a fost încuiată. PDH, 405 
 

23 Iunie   -   Matei 25:11-12 

Ei nu cunosc pe Dumnezeu. N-au studiat caracterul Lui, n-au avut 

comuniunea cu El, deci ei nu cunosc, nu știu cum să se încreadă în El, 

cum să privească la El și să trăiască. Slujirea lor înaintea lui Dumnezeu 

degenerează în formalism: „Stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă 

cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar 

cu inima umblă după poftele lor”. Ezechiel 33, 31. Apostolul Pavel 

subliniază faptul că aceasta va fi caracteristica deosebită a acelora care 

vor trăi chiar înaintea revenirii Domnului Hristos. El spune că „în zilele 

din urmă vor veni vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine ... 

iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o 

formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.” 2 Timotei 3,1-5. PDH 411. 
 

24 Iunie    -   Matei 25:13 

Caracterul se dă pe față în timp de criză. Când vocea plină de 

seriozitate proclamă în miez de noapte: „Iată mirele, ieșiți-i în 

întâmpinare” și fecioarele adormite s-au trezit din somnolența lor, atunci 
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s-a văzut cine s-a pregătit pentru acest eveniment. Ambele părți au fost 

luate prin surprindere, numai că o parte era pregătită pentru această 

împrejurare critică, iar cealaltă parte a fost surprinsă nepregătită. Tot 

astfel și astăzi, o nenorocire neobișnuită și neașteptată, care duce sufletul 

față în față cu moartea, va arăta dacă există o reală credință în 

făgăduințele lui Dumnezeu. Astfel, se va dovedi dacă sufletul este sau 

nu susținut de harul lui Dumnezeu. Încercarea finală vine la încheierea 

timpului de har, când va fi prea târziu ca să se mai satisfacă nevoile 

sufletești. {PDH 412.1} 

 

25 Iunie   -    Amos 4:6-12 

În noaptea istoriei acestui pământ, cele zece fecioare așteaptă. Toate 

mărturisesc a fi creștine. Toate au o chemare, un nume, o candelă și toate 

susțin că sunt în slujba lui Dumnezeu. În speranță toate așteaptă apariția 

Domnului Hristos. Dar cinci din ele nu sunt pregătite. Aceste cinci 

fecioare vor fi luate prin surprindere, și îngrozite vor rămâne în afara 

sălii de ospăț. {PDH 412.2} 

 

26 Iunie    -    Matei 7:21-23 

Cele mai triste dintre toate cuvintele ce au ajuns vreodată la urechea 

vreunui muritor vor fi acele cuvinte de osândă. „Nu vă cunosc”. Numai 

comuniunea cu Duhul Sfânt, pe care ați desconsiderat-o însă, numai ea 

vă poate face să vă bucurați împreună cu mulțimea cea plină de veselie, 

prezentă la ospățul nunții. Dar acum nu puteți lua parte la această 

serbare. Strălucirea ei va cădea pe ochi ce nu văd, iar cântecele ei, pe 

urechi ce nu aud. Iubirea și bucuria ei nu va atinge nici o coardă a 

bucuriei în inima lumească insensibilă. Voi sunteți lăsați în afara cerului 

pentru că nu v-ați pregătit spre a trăi în compania celor de acolo.  

 

27 Iunie    -    Matei 26:41 

Noi nu putem fi gata să întâmpinăm pe Domnul, trezindu-ne atunci 

când se aude strigarea: „Iată Mirele”, și abia atunci să căutăm și să 

strângem lămpile noastre goale, pentru a le umple. Noi nu putem ține pe 

Domnul Hristos în afara vieții noastre de aici de pe pământ și totuși să 

fim împreună cu El în ceruri. {PDH 413.2} 

 

28 Iunie     -    Proverbe 4:10-13 

În parabolă, fecioarele înțelepte aveau untdelemn și în vasele pe care 

le aveau împreună cu lămpile lor. Lumina lor a ars cu aceeași flacără în 
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tot timpul nopții de veghe. Aceasta a ajutat la mărirea iluminației în 

onoarea mirelui. Strălucind în întuneric, ea a fost un ajutor în iluminarea 

drumului spre casa mirelui, spre ospățul nunții. {PDH 414.1} 

 

29 Iunie   -  Matei 5:14-16 

Tot așa și urmașii Domnului Hristos trebuie să răspândească lumină, 

în întunericul lumii. Prin Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu este o 

lumină, de îndată ce devine o puterea transformatoare în viața aceluia ce 

l-a primit. Sădind în inimile lor principiile Cuvântului Său, Duhul Sfânt 

dezvoltă atunci în oameni atributele lui Dumnezeu. Lumina slavei Sale 

— caracterul Său — trebuie să strălucească în urmașii Săi. În acest fel 

ei trebuie să slăvească pe Dumnezeu, să lumineze calea spre casa 

Mirelui, spre cetatea lui Dumnezeu, la ospățul nunții Mielului. {PDH 

414.2} 

 

30 Iunie   -   Isaia 60:1 

Această solie este adresată acelora care ies în întâmpinarea Mirelui. 

Domnul Hristos vine cu putere și slavă mare. El vine în slava Sa și în 

strălucirea Tatălui Său. El vine însoțit de toți sfinții Săi îngeri. În timp 

ce lumea întreagă este afundată în păcat, în locuințele sfinților va fi 

lumină. Primele raze de lumină ale revenirii Sale vor străluci asupra lor. 

O lumină curată, nemânjită, va străluci din măreția Lui și Hristos, 

Răscumpărătorul, va fi admirat de toți aceia care I-au slujit. În timp ce 

cei răi vor fugi de prezența Lui, urmașii Domnului Hristos se vor bucura. 

Patriarhul Iov, privind — prin credință — de-a lungul timpului spre cea 

de-a doua Sa venire spune: „Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor, ochii mei 

îl vor vedea și nu ai altuia”. Iov 19, 27. Urmașilor Săi credincioși, 

Domnul Hristos le-a fost un tovarăș zilnic și un prieten apropiat. Ei au 

trăit într-o strânsă legătură, într-o continuă comuniune cu Dumnezeu. 

Peste ei a răsărit slava Domnului. În ei s-a reflectat lumina cunoștinței 

și a slavei lui Dumnezeu de pe fața lui Isus Hristos. Acum, ei se bucură 

de razele neumbrite ale strălucirii și slavei Regelui măririi în toată 

maiestatea Sa. Ei sunt pregătiți pentru comuniunea cu cerul, pentru că ei 

au cerul în inimile lor. {PDH 420.3} 

 

 

 

* * * 
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA: 
 

IANUARIE  

1 V. a.s. CT 16:37; B 16:46; MS 16,44; AR 16,59 

2 S. a.s. CT 16,38; B 16,47; MS 16,45; AR 17,00 

8 V. a.s. CT 16,44; B 16,53; MS 16,52; AR 17,06 

9 S. a.s. CT 16,45; B 16,54; MS 16,53; AR 17,07 

15 V. a.s. CT 16,52; B 17,01; MS 17,00; AR 17,14 

16 S. a.s. CT 16,53; B 17,02; MS 17,02; AR 17,16 

22 V. a.s. CT 17,01; B 17,10; MS 17,10; AR 17,24 

23 S. a.s. CT 17,02; B 17,11; MS 17,11; AR 17,25 

29 V. a.s. CT 17,10; B 17,20; MS 17,20; AR 17,34 

FEBRUARIE 

5 V. a.s. CT 17,20; B 17,29; MS 17,31; AR 17,45 

6 S. a.s. CT 17,21; B 17,31; MS 17,32; AR 17,46 

12 V. a.s. CT 17,30; B 17,39; MS 17,41; AR 17,55 

13 S. a.s. CT 17,31; B 17,41; MS 17,43; AR 17,57 

19 V. a.s. CT 17,39; B 17,49; MS 17,52; AR 18,05 

20 S. a.s. CT 17,41; B 17,50; MS 17,53; AR 18,07 

26 V. a.s. CT 17,49; B 17,59; MS 18,02; AR 18,16 

27 S. a.s. CT 17,50; B 18,00; MS 18,04; AR 18,17 

MARTIE 

5 V. a.s. CT 17,59; B 18,09; MS 18,14; AR 18,27 

6 S. a.s. CT 18,00; B 18,10; MS 18,15; AR 18,28 

12 V. a.s. CT 18,08; B 18,18; MS 18,24; AR 18,37 

13 S. a.s. CT 18,09; B 18,19; MS 18,25; AR 18,38 

19 V. a.s. CT 18,17; B 18,27; MS 18,33; AR 18,46 

20 S. a.s. CT 18,18; B 18,28; MS 18,34; AR 18,47 

26 V. a.s. CT 18,25; B 18,36; MS 18,43; AR 18,56 

27 S. a.s. CT 18,26; B 18,37; MS 18,44; AR 18,57 

5 V. a.s. CT 17,59; B 18,09; MS 18,14; AR 18,27 
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APRILIE 

2 V. a.s. CT 19,34; B 19,44; MS 19,52; AR 20,05 

3 S. a.s. CT 19,35; B 19,45; MS 19,54; AR 20,06 

9 V. a.s. CT 19,43; B 19,53; MS 20,02; AR 20,14 

10 S. a.s. CT 19,43; B 19,54; MS 20,03; AR 20,16 

16 V. a.s. CT 19,51; B 20,02; MS 20,11; AR 20,24 

17 S. a.s. CT 19,52; B 20,03; MS 20,12; AR 20,25 

23 V. a.s. CT 20,00; B 20,10; MS 20,21; AR 20,33 

24 S. a.s. CT 20,00; B 20,11; MS 20,22; AR 20,34 

30 V. a.s. CT 20,08; B 20,19; MS 20,30; AR 20,42 

MAI 

1 S. a.s. CT 20,09; B 20,20; MS 20,31; AR 20,43 

7 V. a.s. CT 20,16; B 20,27; MS 20,39; AR 20,51 

8 S. a.s. CT 20,17; B 20,28; MS 20,40; AR 20,52 

14 V. a.s. CT 20,24; B 20,35; MS 20,48; AR 21,00 

15 S. a.s. CT 20,25; B 20,36; MS 20,49; AR 21,01 

21 V. a.s. CT 20,32; B 20,43; MS 20,56; AR 21,08 

22 S. a.s. CT 20,33; B 20,43; MS 20,57; AR 21,09 

28 V. a.s. CT 20,39; B 20,50; MS 21,04; AR 21,15 

29 S. a.s. CT 20,40; B 20,50; MS 21,04; AR 21,16 

IUNIE 

4 V. a.s. CT 20,45; B 20,56; MS 21,10; AR 21,21 

5 S. a.s. CT 20,46; B 20,56; MS 21,10; AR 21,22 

11 V. a.s. CT 20,49; B 21,00; MS 21,15; AR 21,26 

12 S. a.s. CT 20,50; B 21,01; MS 21,15; AR 21,27 

18 V. a.s. CT 20,52; B 21,03; MS 21,18; AR 21,29 

19 S. a.s. CT 20,53; B 21,03; MS 21,18; AR 21,29 

25 V. a.s. CT 20,53; B 21,04; MS 21,19; AR 21,30 

26 S. a.s. CT 20,54; B 21,04; MS 21,18; AR 21,30 

 

*Abrevieri: CT = Constanţa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.  

Pentru Rep. Moldova se va folosi ora Constanţei.  
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