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„Tânărul Cercetător” 
este un studiu zilnic pentru 
elevi şi adolescenţi, studiu în 
care se aplică principiile Bibliei 
şi Spiritului Profeţiei. Acest 
studiu este bazat pe un ciclu de 
patru ani şi este publicat tri-
mestrial de Conferinţa Gene-
rală a Adventiştilor de Ziua a 
Şaptea - Mişcarea de Reformă, 
Departamentul Şcolii de Sabat.

  
Realizăm aceste lecții deoa-
rece, urmărim să păstrăm o 
legătură strânsă cu Hristos, 
Maestrul nostru Învățător. Îi 
mulțumim pentru înțelepciu-
nea, călăuzirea, și descope-
rirea metodelor Sale. El este 
profesorul nostru minunat, 
Sfătuitorul, Dumnezeul 
nostru măreț, Tatăl nostru 
Cel Veșnic, și prințul Păcii 
(Isaia 9:6). Prin harul lui 
Dumnezeu, vom continua 
să-I urmăm îndrumarea prin 
prezentarea Cuvântului vieții 
copiilor noștri.
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Dragul meu, 

Te-ai întrebat vreodată care 
este semnificația numelui meu? 
Numele defineşte cine eşti şi 
adesea îți dezvăluie persona-
litatea. Dar, despre numele bi-
sericii tale, ce poți spune? Eşti 
un Adventist Reformist de Ziua 
a Şaptea. Te-ai întrebat ce în-
seamnă numele biserici tale? 
Dicționarul defineşte un refor-
mator ca: 

• O persoană care face lu-
crurile mai bune prin îndepăr-
tarea greşelilor. 

• O persoană care își schim-
bă comportamentul sau carac-
terul în mai bine.

• O persoană care pune ca-
păt răului prin introducerea 
unei metode mai bune.

Parcurgând studiul vieților 
marilor reformatori, vedem că 
aceştia nu numai au vorbit ci, au 
trăit şi au acționat în consecin-
ță. Asemenea lor, ne începem 
studiul cu Zwingli şi încheiem 
cu William Miller, reformato-
rul american. Aşadar, poți ve-
dea că Reformațiunea nu a în-
ceput cu Mişcarea Reformistă a 
Adventiştilor de ziua a Şaptea. 
Aceasta a început cu mult timp 
în urmă şi va continua până 
când Isus va reveni. Pe măsu-
ră ce parcurgem studiul despre 
campionii Reformei vei obser-
va că toți aveau anumite lucruri 
în comun: 

1. Citeau Biblia în fiecare zi 
pentru ei înşişi. 

2. L-au descoperit pe Isus ca 
Salvator al lor. 

3. Vedeau greşeli şi păcate în 
propriile vieți. 

4. S-au căit şi au vrut să fie 
precum Isus. 

5. Se rugau ca Duhul Sfânt 
să-i ajute să se schimbe, şi 
Acesta a făcut-o. 

6. Împărtăşeau cu alții des-
pre Isus şi adevăr. 

O scrisoare 
pentru tine

7. Au fost persecutați şi chiar 
condamnați la moarte pentru 
credința lor. 

Dar, ei nu au căzut nicicând 
de acord pentru îndeplinirea 
vreunui compromis în ceea 
ce privea adevărul, ci au spus: 
„Trebuie să ascultăm de Dum-
nezeu mai de grabă decât de 
oameni.”   

Ei erau simplii bărbați, fe-
mei, copii şi tineri ca tine şi ca 
noi. Uitându-se la Isus în Cu-
vântul Său, gândindu-se la El, 
copiindu-L şi ascultând de El, 
ei au devenit asemenea Lui în 
caracter.

Drag adolescent, 
aceasta este ceea ce înseam-

nă să fii un Reformator. Acesta 
este motivul pentru care stu-
diem Reformatorii de la înteme-
ietori și mai departe. Învățăm 
istoria familiei bisericii noastre 
ca să putem ducem în continu-
are torța Reformațiunii.

Îți dai seama că ai fost ales 
de Dumnezeu să îți iei locul 
pe axa timpului în cronologia 
Reformațiunii? Aceasta este o 
chemare specială adresată din 
partea lui Dumnezeu Însuşi. Ce 
mare privilegiu ai să mergi zi de 
zi pe urmele marilor bărbați, 
femei şi tineri ai credinței. În 
timp ce faci aceasta, Isus Hris-
tos va merge alături de tine şi îți 
va schimba vechiul tău eu ego-
ist, într-unul nou, al unui creş-
tin iubitor. Astfel, când ceilalți 
te vor vedea, ei vor fi inspirați 
să-şi predea viețile Lui Isus. 
Pentru aceasta ai fost născut! 
Trăieşte conform numelui tău!

                                    
 Prietenii voștri 

de la Departamentul 
Şcolii de Sabat
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Căutând
libertatea

Verset de memorat: 

„Petru și apostolii ceilalți, 
drept răspuns, i-au zis: Tre-

buie să ascultăm mai mult de 
Dumnezeu decât de oameni!” 

(Fapte 5:29).

Duminică

O situație 

dificilă

Texte ajutătoare: 

Marea Luptă, p. 252, 253, 
289-298

Cuvinte cheie: 

prăpastie, a chinui, 
magistrați, alegorie, refugiu, 

inalienabil, fatal. 

Cugetare:   
Dacă ai fi persecutat pentru închinarea la Dum-
nezeu, ai lăsa totul în urmă și te-ai muta într-o 
altă țară pentru a I te putea închina în libertate?

În secolul 17 în Anglia era mare întuneric spiritual. Re-
formatorii englezi au renunțat la doctrinele Bisericii Catoli-
ce, dar ei păstrau încă multe dintre obiceiurile şi ceremoniile 
acesteia. Ei simțeau că „aceste obiceiuri nu sunt interzise în 
Scriptură. Dacă le păstrăm, aceasta îi poate ajuta pe catolici 
să primească credința protestantă.” Dar existau nişte grupuri 
care nu erau de acord cu acest compromis. Unul dintre aces-
tea era cel al Puritanilor, care dorea să se întoarcă la curăția 
bisericii timpurii. Celălalt era cel al Separatiştilor, care dorea 
să se despartă de Biserica Angliei şi de propria biserică. În 
această perioadă, oamenilor le era cerut prin lege să se pre-
zinte la serviciile religioase ale Bisericii Anglicane, în caz con-
trar, aceştia erau persecutați şi chiar condamnați la moarte. 
Mii de predicatori au fost constrânşi să-şi părăsească slujbele. 
Mulți oameni credincioşi se întâlneau pe alei întunecate sau 
în pădure la miezul nopții pentru a I se închina lui Dumne-
zeu în secret. Unii au suferit pentru credința lor. Familii erau 
despărțite. Mulți au fost alungați în țări străine.

1.  Credeți că Dumnezeu era cu credincioșii care se   
 adunau în grupe mici, prin păduri sau parcuri?   
 Ce făgăduință biblică aveau cu ei? Matei 18:20. 
______________________________________________
______________________________________________

Unii dintre Separatişti s-au mutat în Olanda împreună cu 
pastorul John Robinson. În fuga lor aceştia şi-au părăsit case-
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le, posesiunile, şi afacerile. Acolo ei au trebuit să învețe o lim-
bă nouă, noi obiceiuri şi noi meserii pentru a-şi putea câştiga 
existența. Dar au acceptat bucuroşi sorțul şi nu au risipit timp 
în indolență şi murmurare. În mijlocul greutăților iubirea şi 
credința lor în Dumnezeu a fost puternică. Ei au crezut pro-
misiunile lui Dumnezeu; îngeri erau de partea lor pentru a-i 
încuraja. Persecuția nu putea să aducă la tăcere mărturia lor! 

2.  De ce au fost Separatiștii nevoiți să fugă din Anglia? 
 2 Timotei 3:12. Unde au găsit aceștia refugiu? 

„De altfel, ____________ cei ce voiesc să trăiască  
____________ în Hristos Isus, vor fi  ____________.”

„La începutul secolului al XVII-lea, monarhul [Iacob I al 
Angliei] care tocmai urcase pe tronul Angliei şi-a făcut cu-
noscută hotărârea de a-i face pe puritani  să se conforme-
ze, sau … să fie dați afară din țară, sau altceva mai rău. … 
Urmăriți, persecutați şi întemnițați, … mulți s-au convins că 
pentru cei care doreau să-L slujească pe Dumnezeu după în-
demnurile conştiinței lor, ‘Anglia încetase pentru totdeauna 
să mai fie o țară de locuit.’ ... unii s-au hotărât să caute refugiu 
în Olanda.” - Marea luptă, p. 290.

2.  Ce legământ solemn au făcut puritanii când au   
 fost forțați să se separe de Biserica Anglicană?   
 1 Regi 8:57, 58. Unde au mers aceștia din Olanda?   
________________________________________________

Să m____________  în toate căile Lui şi să păstreze 
l____________ Său.

„Când au fost obligați să se separe prima dată de Biserica 
Anglicană, puritanii s-au unit printr-un legământ solemn, ca 
popor liber al Domnului, ‘să meargă împreună în toate căile 
Lui care le fuseseră descoperite sau care le vor fi descoperite.’ 
… Aici era adevăratul spirit al reformei, principiul vital al 
Protestantismului. Cu scopul acesta au plecat peregrinii din 
Olanda pentru a găsi un cămin în lumea nouă.” - Ibidem., p. 291.

Dacă ai putea avea un dar, pe care să-l apreciezi cel mai 
mult în viață, care ar fi acesta? Faimă? Bani? Succes? Cel mai 
mare dar pe care cineva îl poate avea este libertatea! Acesta 
este motivul din cauza căruia, pe 6 septembrie, 1620, în jur 
de 100 de peregrini cu o puternică credință religioasă şi cu o 
voință de fier s-au îmbarcat pe Mayflower şi au venit în Ame-
rica. Aceştia au străbătut călătoria lungă şi periculoasă peste 
ocean, deoarece doreau libertate religioasă. Peregrinii au în-
durat greutăți şi primejdie, deoarece doreau libertate de con-
ştiință, pentru a I se închina Lui Dumnezeu potrivit Cuvân-
tului Său. Ei au deschis calea pentru alte migrații precum cele 

Luni

Puritanii sunt 
exilați

Marți

Un legământ  
solemn

Miercuri

Pe țărmurile 
Americii
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ale puritanilor, care au înființat Colonia Massachusetts Bay. 
Era planul Lui Dumnezeu acela de a aduce peregrinii într-un 
pământ al libertății, unde adevărul Său urma să prospere. 

3.  Ce i-a inspirat pe peregrini să înfrunte pericolele   
 pentru a căuta o lume nouă? Fapte 5:29. 

Ei voiau să „servească Lui ____________ decât 
____________.”

„Dorul de libertate a conştiinței i-a însuflețit pe peregrini 
să înfrunte primejdiile unei călători lungi peste ocean, să su-
porte greutățile şi pericolele pustietății, şi cu binecuvântarea 
lui Dumnezeu, să aşeze pe țărmurile Americii, temelia unei 
națiuni puternice.” - Marea luptă, p. 292. 

4.  De unde știi faptul că puritanii nu au înțeles  
 principiul libertății religioase?

„Totuşi, aşa cinstiți şi temători de Dumnezeu cum erau, 
peregrinii nu înțelegeau încă marele principiu al libertății re-
ligioase. Libertatea, pentru obținerea căreia sacrificaseră atât 
de mult, n-au fost la fel de dispuşi să o acorde şi altora.” - Ibi-

dem., p. 292, 293.

Puritanii au venit în America pentru a scăpa de persecuția 
din Anglia, dar spre deosebire de părinții peregrini aceştia nu 
au înțeles marele principiu al libertății religioase. Libertatea 
pentru care s-au sacrificat atât de mult ca să şi-o asigure, nu 
erau pregătiți să o ofere şi altora. Credința că Dumnezeu i-a 
acordat bisericii dreptul de a controla conştiința şi de a deli-
mita şi a pedepsi erezia este una dintre erorile papale cele mai 
înrădăcinate. Când puritanii au ajuns pe țărmurile Americii, 
aceştia au făcut o lege prin care numai membrii bisericii tre-
buia să aibă vot în guvernul civil. Au hotărât să constrângă pe 
toată lumea să se conformeze la religia decretată de noul stat.    

John Bunyan a fost un puritan care nu a plecat în Ame-
rica; totuşi el a fost un campion pentru Isus, într-o temniță 
din Anglia. John era un om simplu, un tinichigiu, dar cu o 
cunoaştere excelentă a Bibliei. Ca tânăr el era neglijent. Con-
vins de păcat şi luptându-se cu vina pentru o lungă perioadă 
de timp, acesta nu credea că Dumnezeu l-ar putea ierta. A 
devenit atât de deznădăjduit, încât credea că a păcătuit îm-
potriva Duhului Sfânt. În cele din urmă, el a găsit iertare şi 
pace în Isus. Curând după ce a început să predice, şi oamenii 
îl ascultau cu drag. Dar din cauza faptului că acesta nu avea o 
autorizație de a predica emisă de Biserica Anglicană, el a fost 
arestat şi întemnițat pentru 12 ani.

John Bunyan nu a fost indolent în temniță. El predica ce-
lorlalți colegi de carceră despre Isus şi făcea şireturi pentru 
a-şi întreține familia. Din celula sa întunecată, el a scris cartea 

Joi

Neînțelegând  
dreptul libertății

Meditație:

Folosește Dumnezeu for-
ța îpentru supușii Săi, sau 
El dă fiecăruia puterea de a 
alege?

Vineri

John Bunyan
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Har din abundență pentru cel mai mare dintre păcătoși, care 
spune povestea convertirii sale. Însă cea mai mare realizare a 
sa a fost cartea Călătoria pelerinului. În această narațiune, un 
bărbat numit Cristian călătoreşte din Oraşul Pierzării [lumea 
aceasta] la Oraşul Ceresc [Noul Ierusalim]. Cartea lui Bunyan 
este o alegorie care foloseşte simboluri pentru a ne ajută să 
înțelegem metoda salvării. Această carte a dus Vestea Bună a 
salvării pentru  mii de oameni, şi schimbă vieți încă şi astăzi. 
Ai citit această carte interesantă? Dacă nu, asigură-te să faci 
rost de o copie şi începe numaidecât să o citeşti.   

5.  Cine a fost John Bunyan și de ce a fost acesta în   
 temniță? Ce cărți grozave a scris acesta?

„Într-o temniță dezgustătoare, plină de desfrânați şi crimi-
nali, John Bunyan respira atmosfera cerului; acolo a scris alego-
ria lui minunată despre călătoria peregrinului din țara pierzării 
către cetatea cerească … Cărțile lui Bunyan, Călătoria peregri-
nului şi Har abundent pentru cel mai mare dintre păcătoși, au 
condus multe picioare pe calea vieții.” - Marea luptă, p. 252.

6.  Ce trebuie să avem pentru a fi de succes în câștigarea   
 de suflete pentru Isus? Dezleagă răspunsul. Câți   
 oameni a adus cartea Călătoria peregrinului la   
 Isus Hristos? Subliniază răspunsul. 

________________________ A  R  T  D  A  E  G  O  S 
pentru    L  T  F  E  S  T  U  E 
 
„Succesul nu depinde în viață atât de mult de vârstă sau de 

circumstanțe pe cât de iubirea adevărată pe care unul o are 
pentru ceilalți. Priveşte la John Bunyan înconjurat de pereții 
închisorii. Inamicii săi cred că l-au aşezat în locul din care lu-
crarea sa pentru ceilalți trebuie să înceteze. Dar nu este aşa. El 
nu este indolent. Dragostea pentru suflete continuă să ardă în 
interiorul său şi din casa închisorii sale întunecate izvorăşte 
o lumină care străluceşte peste toate colțurile lumii civilizate. 
Cartea sa, Călătoria peregrinului, scrisă sub circumstanțe de 
încercare, înfățişează viața Creştină cu acuratețe şi prezintă 
dragostea lui Hristos într-o lumină atât de atractivă, încât sute 
şi mii au fost convertiți prin intermediul său.” - Historical Sket-

ches of the Foreign Missions of SDA, p. 151, sublinieri adăugate.

Să recapitulăm: 

1.  Descrieți persecuția din secolul al XVII-lea. 

2.  Ce grupe s-au format în funcție de situație?

3.  Unde au mers unii, pentru a-și dobândi libertatea?

4.  Ce greșeală au făcut cei care au ajuns liberi în cele din urmă?

5.  Cine era John Bunyan? Ce experiență a avut el?

Sabat

Un campion 
pentru Isus

John Bunyan
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Cugetare: 
Te-ai rugat vreodată lui Dumnezeu fără să crezi 
că El există și te aude?

Roger Williams a fost un slujitor care a ajuns în Lumea 
Nouă cu unsprezece ani mai târziu după ce prima colonie fu-
sese înființată. Asemenea peregrinilor, el a venit să se bucure 
de libertate religioasă. Dar, spre deosebire de aceştia, el a în-
țeles că această libertate era dreptul inalienabil dintre toate, 
indiferent de care ar fi credința lor religioasă. El era un căută-
tor zelos după adevăr care, alături de John Robinson, pastorul 
puritan, credea că era imposibil ca toată lumina din cuvântul 
lui Dumnezeu să fi fost primită deja. Williams „a fost prima 
persoană din Creştinătatea modernă care a întemeiat guver-
nul civil pe doctrina libertății de conştiință, egalitatea opini-
ilor înaintea legii.” El a afirmat că este datoria judecătorilor 
aceea de a restrânge crimele, dar că nu este niciodată datoria 
lor aceea de a controla conştiința. El a fost primul care să în-
țeleagă şi să acționeze conform cu credința că biserica şi statul 
trebuie să fie separate! 

1.  Cum a fost Roger Williams tratat deoarece învăța că   
 fiecare ar trebui să aibă libertatea de a se închina   
 lui Dumnezeu potrivit conștiinței sale?
________________________________________________
________________________________________________

„Roger Williams era respectat şi iubit ca pastor credincios, 
fiind un bărbat cu daruri deosebite, o integritate de neclintit 
şi o bunătate autentică; cu toate acestea, negarea categorică a 
dreptului magistraților civili la autoritate asupra bisericii şi 
revendicarea libertății religioase, nu au putut fi tolerate. … El 
a fost condamnat la exilarea din colonii şi în cele din urmă, 
pentru a evita arestarea, a fost obligat să fugă prin gerul şi 
viscolul iernii, într-o pădure neumblată.” - Marea luptă, p. 294.

Reformă  
neterminată

Verset de memorat: 

„Dar cărarea celor neprihă-
niţi este ca lumina străluci-

toare, a cărei strălucire merge 
mereu crescând până la 

miezul zilei.” 
(Proverbele 4:18)

Duminică

Roger Williams 
înființează  

o nouă colonie

Texte ajutătoare: 

Marea Luptă, p. 252, 253, 
289-298

Cuvinte cheie: 

inalienabil, conștiință, 
integritate, cumpătare 

2
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Timp de trei luni Roger Williams a călătorit pe jos fără 
mâncare sau adăpost, dar „corbii m-au hrănit în pustietate,” 
spunea el. Scorbura unui copac era cea care îi servea adesea 
ca adăpost. El şi-a continuat fuga în pădure prin zăpadă, până 
când a găsit refugiu la un trib indian. Acestora le-a câştigat 
încrederea şi a încercat să îi învețe adevărurile evangheliei. 
După luni de pribegie, a ajuns pe țărmurile din Narragansett 
Bay, şi acolo a găsit primul stat al timpurilor moderne care 
recunoştea dreptul libertății religioase.

2.  Când Roger Williams și-a întemeiat propria colonie   
 în Rhode Island, ce principii fundamentale a stabilit   
 el? Ce au devenit aceste principii? Subliniază   
 răspunsul.

„Principiul fundamental al coloniei lui Roger Williams era 
‘că orice om trebuie să aibă libertatea să se închine lui Dum-
nezeu potrivit luminii propriei lui conştiințe.’ … Micul său 
stat, Rhode Island, a devenit azilul celor apăsați, crescând şi 
prosperând până când principiile lui fundamentale - liberta-
tea civilă şi religioasă -  au devenit piatra unghiulară a Repu-
blicii Americane.” - Ibidem., p. 295.

3.  În ce principiu nemuritor au crezut elaboratorii   
 Constituției? Fapte 5:29.

„Elaboratorii Constituției au recunoscut principiul veşnic 
că relația omului cu Dumnezeul său este mai presus de le-
gislația omenească, iar drepturile conştiinței lui sunt inalie-
nabile. … Ei au înțeles că datoria lor față de Dumnezeu era 
mai presus de legile omeneşti şi că omului nu-i este permis 
să exercite nicio autoritate asupra conştiinței lor. Acesta este 
un principiu înnăscut, pe care nimic nu-l poate desființa.”  
- Ibidem., p. 295, 296.

Ştirile se răspândeau repede în jurul Europei: „Există o țară 
unde fiecare se poate bucura de rodul muncii lui şi poate să as-
culte de convingerile propriei lui conştiințe.” Mii de oameni s-au 
adunat pe țărmurile Lumii Noi. Coloniile s-au înmulțit repede. 
Massachusetts oferea, printr-o lege specială, o primire binevo-
itoare şi ajutor creştinilor de orice naționalitate care veneau în 
America pentru a scăpa de război, foamete sau persecuție. În 
timpul celor douăzeci de ani după prima debarcare la Plymouth, 
20,000 de peregrini se stabiliseră în Noua Anglie. Erau mulțu-
miți să lucreze din greu şi să câştige puțini bani şi să suporte cu 
răbdare sute de greutăți în sălbăticie. Prin transpirația şi lacri-
mile lor, ei au udat copacul libertății până când acesta şi-a înfipt 
rădăcinile adânc în pământ. Biblia era temelia credinței lor şi 
aceasta era predată cu sârguință copiilor în cămin, în şcoală şi în 
biserică. Rezultatele care se înregistrau erau minunate!

Luni

Principiile coloniei 
lui Roger Williams

Marți

Vești despre țara 
Libertății
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Miercuri

Biblia  
în viața  

puritanilor

Joi

Adevărul pierdut  
din vedere

4. Cum au influențat citirea și ascultarea de adevărurile  
 Bibliei, familiile puritanilor? Găsește răspunsul mai jos.

Acestea erau      p_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,   i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
c_ _ _ _ _ _   c_ _ _ _ _ _ _ _ . 

„Biblia era privită ca temelia credinței, sursa înțelepciunii 
şi carta libertății. Principiile ei erau învățate cu sârguință în 
cămin, în şcoală şi în biserică, iar roadele se vedeau în prospe-
ritate, în inteligență, în curăție şi în cumpătare.” - Marea luptă, 

p.296.

5. Cum au devenit coloniile slabe și izolate ale 
 puritanilor sate puternice fără vreun papă sau rege?   
 Psalmii 144:15.

______________________________________________
______________________________________________

„Cineva putea să trăiască ani de zile într-o aşezare purita-
nă ‘fără să vadă un bețiv, fără să audă un blestem sau să în-
tâlnească un cerşetor.’ … S-a demonstrat astfel că principiile 
Bibliei constituie cele mai simple garanții ale măreției națio-
nale. Coloniile slabe şi izolate au devenit o federație de state 
puternice, iar lumea privea cu uimire pacea şi prosperitatea 
unei ‘biserici fără papă şi a unui stat fără rege.’” - Ibidem., p. 296.

Adevărul este în continuu progres şi creştinii ar trebui să 
fie pregătiți să primească toată lumina care poate străluci din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Acest principiu minunat a fost în-
vățat de către Roger Williams şi John Robinson, un pastor 
puritan, dar a fost pierdut din vedere de urmaşii acestora. Bi-
sericile protestante ale Americii, precum şi cele din Europa 
au primit binecuvântările Reformațiunii, dar ele au EŞUAT 
în a MERGE ÎNAINTE pe calea reformei. Câțiva oameni cre-
dincioşi s-au ridicat pentru a învăța adevăr nou şi pentru a 
înfățişa erorile, dar majoritatea era mulțumită să creadă şi să 
trăiască după cum o făcuseră părinții lor. Încă o dată religia a 
devenit formală, plină de rătăciri şi superstiție. Aşa că spiritul 
care însuflețise Reformațiunea dispărea treptat. Credincioşii 
protestanți au devenit lumeşti şi reci din punct de vedere spi-
ritual; ei au înlocuit învățăturile Bibliei cu învățăturile oame-
nilor. Lucrurile s-au înrăutățit atât de mult încât în bisericile 
protestante se vedea acum o nevoie de reformă aproape la fel 
de mare precum era în cele catolice din vremea lui Luther.  

6.  Ce a început să se infiltreze în noul guvern și în biserică?  
 Subliniază răspunsul. De ce este separarea bisericii de  
 stat ceva imperios? Ioan 18:36.

______________________________________________
______________________________________________

„Regulamentul adoptat de primii colonişti, de a permite 
numai membrilor bisericii să voteze sau să dețină funcții în 
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guvernul civil, a dus la urmările cele mai dăunătoare. Aceas-
tă măsură fusese acceptată ca mijloc pentru a păstra curăția 
statului, dar ea a avut ca urmare corupția bisericii. Faptul că 
mărturisirea religiei era condiția de a obține dreptul la vot şi 
de a deține funcții, a determinat pe mulți, care erau mânați 
numai de motive politice lumeşti, să intre în biserică, fără 
ca inima lor să fie schimbată. Astfel bisericile au ajuns să fie 
formată, într-o mare măsură, din persoane nepocăite; Unirea 
bisericii cu statul, în măsură cât de mică, în timp ce poate 
să pară că aduce lumea mai aproape de biserică, în realitate, 
aduce biserica mai aproape de lume.” - Marea luptă, p. 297.

7.  Ce principiu măreț au pierdut din vedere protestanții  
 și ce au eșuat ei să facă? Subliniază. Care au fost rezul- 
 tatele? Matei 15:8,9. 

Ei se închină lui Dumnezeu cu b_________, dar 
i_________ lor este departe de El.

Ei se apropie Dumnezeu cu g_________, dar învață 
p___________ omeneşti.

„Marele principiu apărat cu atâta noblețe de Robinson şi 
de Roger Williams, că adevărul este în continuu progres, că 
toată lumina care străluceşte din Cuvântul sfânt al lui Dum-
nezeu trebuie acceptată de creştini fără ezitare, a fost pierdut 
din vedere de urmaşii lor. Bisericile protestante din America 
- precum şi cele din Europa - … n-au mai înaintat pe calea 
reformei.” - Ibidem.

Ce poți spune despre tine? I te închini tu lui Dumnezeu din 
vorbe, în timp ce mintea și inima ta sunt altundeva? Sau I 
te închini din dragoste prin cuvintele și faptele tale?

______________________________________________
______________________________________________

Angajamentul meu 

q  Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă voi închina lui Dumnezeu  
 potrivit propriei mele conștiințe care este în acord   
 cu Biblia.

q	Voi asculta de legea lui Dumnezeu și voi primi  
 adevăr nou pe măsură ce El mi-l descoperă. „Doamne,  
 ajută-mi să-ți servesc din dragoste și cu o inimă veselă.”

Să recapitulăm: 

1. Cum era localitatea celor care iubeau adevărul?

2. Cum au pierdut unii puritani adevărul?

3. Explicați cum te poți închina formal lui Dumnezeu.

Vineri

Formalitate

Sabat

Concluzii
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Cugetare:  
Ce ai face dacă ai fi pe un vas care se află în mij-
locul unei furtuni periculoase? Ți-ar fi frică să mori?

 
Pe la începutul anilor 1700, coloniile americane au devenit 

adormite din punct de vedere spiritual. Oamenii veneau la bi-
serică, dar erau creştini doar cu numele. Majoritatea dintre ei 
nu-L cunoştea pe Hristos ca Salvator al lor personal. De ce? 
Prosperitatea şi încrederea în sine i-au făcut să se încreadă în 
ei înşişi şi nu în Dumnezeu. În Anglia lucrurile nu erau cu 
mult mai bune. Poporul englez avea mai multă libertate decât 
oricând înainte, dar a uitat Biblia. Cei bogați luau în derâdere 
religia, în timp ce săracii deveneau sclavii jocurilor de noroc, 
ai alcoolului şi ai imoralității. Englezii cunoşteau în general 
atât de puțin despre Dumnezeu, încât aproape deveniseră pă-
gâni. De ce? Ascultau filozofii sceptici care îi învățau să pună 
la îndoială Biblia. Dar Domnul a trimis o redeşteptare bise-
ricilor din America şi din Anglia prin predicarea lui George 
Whitefield şi frații Wesley.

 

Whitefield (1714-1770), era un tânăr englez care şi-a dă-
ruit inima Domnului pe când avea vârsta de 21 de ani. El a 
studiat la Universitatea Oxford şi acolo s-a împrietenit cu 
John şi Charles Wesley. Câțiva ani mai târziu, el a fost rânduit 
preoției şi a devenit cel mai mare evanghelist al timpului său. 
Din moment ce nicio biserică nu era destul de încăpătoare ca 
să-i găzduiască pe cei care veneau să-l asculte, el a început să 
predice în aer liber. Cu vocea sa răsunătoare, acesta putea fi 
auzit, fără amplificare, de la o distanță de o milă. El predica 

O mare 
redeșteptare

Verset de memorat: 

„Dar cum vor chema pe Ace-
la în care n-au crezut? Şi cum 

vor crede în Acela, despre 
care n-au auzit? Şi cum vor 

auzi despre El fără propovă-
duitor?” (Romani 10:14).

Duminică

Nevoia  
de renaștere

Lecții ajutătoare: 
Marea luptă, p. 253-264.

Cuvinte cheie: 
fanatism, sceptici, derâdere, 

clerici, incident.

3

Luni

Reformatori în 
vreme  

de nevoie
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unor mulțimi mari 10,000-30,000 de oameni, cea mai mare 
fiind de 80,000.

Whitefield a întreprins 13 călătorii în America, suportând, 
peste Oceanul Atlantic, greutăți şi furtuni de-a lungul drumu-
lui său. Cu toate acestea, sârguința şi sacrificiul lui au ajutat 
pentru a face ca două națiuni să fie întoarse la Dumnezeu. 
El a fost persecutat şi luat în derâdere din pricina lui Hristos. 
Acesta spunea: „Am fost onorat având parte de pietre, mur-
dărie, ouă stricate şi părți din pisici moarte aruncate în mine.” 
Fie în America, fie în Anglia, Whitefield ținea patru sau cinci 
predici pe zi. Acesta este un total de 18,000 de predici, adre-
sate celor aproape 10 milioane de oameni, în timpul celor 34 
de ani de slujire. Ce purtător extraordinar al luminii a fost el 
pentru Dumnezeu!

1.  De ce nu mai erau creștine coloniile americane și popo- 
 rul englez? Încercuiește răspunsul adevărat sau fals.

Americanii se încredeau în prosperitatea lor 
şi în ei înşişi.                                                                      A sau F

Poporul englez îi asculta pe sceptici şi citea Biblia.     A sau F

Englezii luau în derâdere religia şi au devenit 
sclavii alcoolului, ai jocurilor de noroc şi 
ai imoralității.                                                                    A sau F

2.  Pe cine a trimis Dumnezeu pentru a aduce o redeștep- 
 tare în bisericile din Anglia și din America?

G_________   W_________ ;    J_________   W_________;   
C_________   W_________

3.  Cum i-a pregătit Dumnezeu pe George Whitefield și pe  
 frații Wesley pentru lucrarea lor? Deslușește răspunsul.

______________________________________________
______________________________________________

personale starea cu privire la convingeri pierdută lor
______________________________________________
______________________________________________

persecuție batjocură prin și

„Whitefield şi frații Wesley fuseseră pregătiți pentru lucra-
rea lor prin convingeri personale clare şi adânci, cu privire la 
starea lor pierdută; şi pentru a fi în stare să suporte greutățile 
ca buni ostaşi ai lui Hristos, ei fuseseră supuşi încercării de 
foc a batjocurii, disprețului şi persecuției, atât în universitate 
cât şi atunci când au intrat în lucrarea predicării.” - Marea luptă, 

p. 256, 257.

Marți

O realitate  
tristă și o  
soluție divină

Miercuri

Pregătiți pentru 
lucrare

George Whitefield
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John Wesley a fost cel de-al cincisprezecelea copil al lui Sa-
muel şi al Susanei Wesley. Când avea vârsta de cinci ani, aces-
ta a fost salvat din incendiul care izbucnise la cel de-al doilea 
etaj al casei în care locuiau. Această experiență i-a produs o 
impresie profundă, şi el a simțit că fusese pus deoparte pentru 
o lucrare specială. Susanna, mama sa, a manifestat o influen-
ță puternică în viața acestuia. Ea şi-a instruit familia într-un 
mod foarte organizat de a trăi, astfel că existau ore exacte 
pentru masă, rugăciune, studiu şi somn. În ceea ce priveşte 
educația formală, ea şi-a şcolit copiii de acasă şi i-a învățat 
pe aceştia Biblia, manierele, tăcerea, ascultarea şi munca din 
greu. John a învățat acasă disciplina strictă şi munca asiduă 
care l-au ajutat să devină un mare predicator, evanghelist şi 
organizator al bisericii.

Marele adevăr al „îndreptățirii prin credință”, învățat de 
către Luther, fusese aproape cu totul uitat, dar John Wesley 
se încredea în lucrările sale bune. El a căutat cu sinceritate 
favoarea lui Dumnezeu şi credea că trebuie să facă fapte bune 
şi să țină toate regulile bisericii. Cu toate acestea, Wesley nu 
putea să găsească pacea cu Dumnezeu. „Cum să fiu corect cu 
Dumnezeu?” era întrebarea care îl frământa zi şi noapte. Bi-
serica nu îi învăța pe oameni să aibă credință în sângele Salva-
torului nostru crucificat, ca singură speranță a lor de salvare.

4.  Cum au reacționat, în timpul călătoriei, pasagerii 
 englezi, când s-a ivit o furtună puternică ce a făcut ca  
 apa să se reverse în vas? De ce nu le era teamă 
 moravilor? Isaia 43:2.

______________________________________________
______________________________________________

În 1776 Charles şi John Wesley au plecat într-o călătorie mi-
sionară în America. Ei au înfruntat multe furtuni violente pe 
parcursul acesteia şi au fost aduşi față în față cu moartea.  Frații 
Wesley nu erau împăcați cu Dumnezeu şi se temeau să moară. 
La bordul vasului era un grup de creştini moravi. Moravii erau 
adepții lui John Huss din Boemia, care fusese ars pe rug. Aceşti 
creştini credincioşi au mers ca misionari în multe țări şi se aflau 
acum pe drum către Savannah, Georgia. Să vedem cum au ac-
ționat aceştia atunci când au dat piept cu moartea. 

„La mijlocul psalmului [cântecului] cu care au început sluj-
ba, marea s-a dezlănțuit şi a sfâşiat în bucăți vela principală, a 
acoperit corabia şi s-a revărsat pe punte ca şi când adâncul cel 
mare, deja ne înghițise. Printre englezi s-au auzit țipete gro-
zave. Germanii continuau să cânte liniştit. L-am întrebat pe 
unul dintre ei, după aceea: „Nu ți-a fost frică?” El a răspuns: 
„Mulțumesc lui Dumnezeu, nu”. Apoi am continuat: „Dar fe-
meilor şi copiilor voştri nu le-a fost frică?” El a răspuns blând: 
„Nu, femeile şi copii noştri nu se tem de moarte.”” - Marea luptă, 

p. 255.

Joi

John Wesley

Vineri

Învățând  
de la frații Wesley

Exercițiu:

Ce obiceiuri bune au dez-
voltat frații Wesley în 
copilăria lor? Pune o stea 
lângă obiceiurile bune pe  
care le practici. 

studierea B_________    
m_________    
t_________
a_________    
m_________   g_________

Meditație: 
Cum acționezi într-o fur-

tună sau când există ciocniri 
puternice de tunete și fulge-
re? De ce nu ar trebui să le 
fie frică creștinilor? Psalmii 
46:1-3.
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După ce a ajuns în Savannah, Georgia, Wesley a trăit, pen-
tru o perioadă scurtă de timp, cu moravii. El a fost foarte 
impresionat de viața lor de creştini. Acesta scria: „Serviciile 
lor religioase sunt simple şi solemne. Când mă aflu acolo, îmi 
închipui că sunt într-una dintre acele întâlniri la care predi-
cau apostol Petru şi Pavel şi unde Spiritul Sfânt era prezent cu 
putere.” După ce s-a întors în Anglia, Wesley a studiat împre-
ună cu un pastor morav şi a început să aibă o înțelegere mai 
bună a Bibliei. El era convins că, pentru a fi salvat,  trebuie să 
înceteze cu totul să mai depindă de propriile sale fapte şi să 
depindă pe deplin de „Mielul lui Dumnezeu, care ridică pă-
catele lumii”. (Ioan 1:29).

În timp ce Wesley participa la o întâlnire moravă, în Lon-
dra, el a ascultat citirea unei afirmații din scrierile lui Luther, 
care descria modul în care Spiritul lui Dumnezeu lucrează în 
inima unui credincios. În acel moment, credința a fost aprin-
să în inima lui Wesley, „mi-am simțit inima în mod surprin-
zător încălzită. Simțeam că mă încred în Hristos şi doar în 
Hristos pentru salvarea mea. Am avut asigurarea că El mi-a 
îndepărtat păcatul, chiar şi pe al meu şi că m-a salvat de la 
păcat şi moarte.”

După această convertire, întreg sufletul lui John Wesley ar-
dea de dorința de a spune şi altora vestea bună a harului fără 
plată al lui Dumnezeu. Cuvintele sale bine-cunoscute erau: 
„Privesc la lumea întreagă ca şi cum aceasta ar fi parohia mea 
şi … consider ca datorie a mea să spun, tuturor celor care 
sunt doritori să audă, vestea bună a salvării.” John Wesley şi-a 
devotat viața predicării îndreptățirii prin credință în sângele 
lui Hristos şi a puterii lucrătoare a Duhului Sfânt asupra ini-
mii. Prin intermediul predicilor sale, mii de oameni au fost 
condamnați şi convertiți cu adevărat. Bisericile moarte erau 
readuse la viață!

Să recapitulăm:

1.  Când și cum a fost John Wesley convertit?

2.  Ce a predicat Wesley după convertirea sa? 

3.  Citește și tu Romani 3:20, 23, 24 și completează spațiile  
 lipsă de mai jos:

„Căci nimeni nu va fi socoti ____________ înaintea Lui, 
prin ____________  ____________  deoarece prin Lege vine 
cunoştința deplină a ____________ . … Căci ____________ 
au ____________ , şi sunt ____________ de slava lui 
Dumnezeu. Şi sunt socotiți ____________, fără plată, prin 
____________ Său, prin ____________, care este în Hristos 
Isus.”

„Viața lui Wesley a fost devotată predicării marilor adevă-
ruri pe care le primise - îndreptățirea prin credința în sânge-
le ispăşitor al lui Hristos şi puterea reînnoitoare a Duhului 
Sfânt asupra inimii, aducând roade într-o viață conformată 
cu exemplul lui Hristos.” - Marea luptă, p. 256.

Sabat

John Wesley  
Îl găsește pe Isus
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Cugetare:  
Știi de câte ori îngerul tău te-a salvat de accidente, 
oameni periculoși sau încercări? 

Viața lui John Wesley a fost salvată de multe ori de îngerul 
său. El era persecutat pentru lucrarea de predicare şi pentru 
crezurile sale. De nenumărate ori, acesta a evitat moartea prin-
tr-un miracol al milei lui Dumnezeu. În momentul în care o 
mulțime furioasă era pe punctul de a-l ucide, un înger a venit 
sub înfățişare omenească, de partea sa. Mulțimea s-a dat îna-
poi şi servul lui Hristos a plecat în siguranță. John scrie: „Altă 
dată coboram dealul pe o cărare alunecoasă. O gloată furioasă 
se afla în spatele meu încercând să mă doboare la pământ, ca 
să poată călca peste mine mai apoi. Mulți dintre oameni au în-
cercat să mă prindă de guler ca să mă tragă la pământ, dar fără 
succes. Un om chefliu mergea în spatele meu şi m-a lovit de 
mai multe ori cu un băț mare de stejar. Dar de fiecare dată lo-
vitura era țintită alături. Nu ştiu cum, deoarece nu mă puteam 
muta către dreapta sau către stânga. Un alt om a venit şi şi-a 
ridicat brațul ca să mă lovească cu un băț. Dar, dintr-odată, el 
l-a lăsat să cadă şi mi-a mângâiat capul spunând ‘ce păr moale 
are.’ ” Să-I mulțumim, chiar acum, Domnului pentru îngerii 
care au atât de bine grijă de noi. Când o să ajungi în cer, o  
 să-ți întâlneşti îngerul, şi acesta îți va spune poveşti minunate 
despre cum ți-a protejat viața.

1.  Cum l-au salvat îngerii de inamicii săi și de moarte pe  
 John Wesley? Psalmii 91:11, 12.
_______________________________________________
_______________________________________________

John Wesley

Verset de memorat: 

„În nimeni altul nu este 
mântuire, căci nu este sub cer 

niciun alt Nume dat oame-
nilor în care trebuie să fie 

mântuiți.” (Fapte 4:12)

Duminică

Salvat de îngeri

4
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2.  Care sunt ale căi prin care îngerii au protejat viața lui  
 John Wesley? Subliniază răspunsul.

„ ‘Acum doi ani o cărămidă mi-a lovit umerii. La un an 
după aceea, o piatră m-a lovit între ochi. Luna trecută am pri-
mit o lovitură, iar în seara aceasta două, una înainte de a intra 
în oraş, alta după ce am ieşit; dar amândouă n-au însemnat 
nimic; căci deşi un om m-a lovit în piept cu toată puterea şi al-
tul în gură cu o asemenea forță încât sângele a țâşnit imediat, 
am simțit tot atâta durere de la ambele lovituri ca şi cum m-ar 
fi atins un pai.’ ” - Ibidem., p. 259.

John Wesley a fost un lucrător sârguincios. În fiecare an, 
el călătorea prin Anglia, călare pe un cal, câte 4,500 de mile, 
pentru a împărtăşi evanghelia lui Isus Hristos. Împreună cu 
fratele său Charles şi cu Whitefield, acesta şi-a dat seama re-
pede că era nevoie de mai mulți predicatori, care să ducă me-
sajul evangheliei, astfel că au fost numiți pentru lucrare „pre-
dicatori laici”. Aceştia erau bărbați şi femei creştine simple, 
care voiau să-i ajute şi pe alții să-L cunoască pe Hristos. Mii 
de englezi au răspuns mesajelor lor şi L-au aflat pe Isus ca Sal-
vator al lor Pe măsură ce mii de oamenii li se alăturau, John 
Wesley a încercat să se asigure că totul era făcut „cuviincios şi 
cu rânduială”. Dat fiind că, erau bine organizați şi ordonați în 
tot ceea ce făceau, oponenții lor i-au numit în mod batjoco-
ritor “metodişti.” Dar, acest nume descria cu acuratețe modul 
atent în care Wesley încuraja creştinii să trăiască. Şi metodişti 
au devenit.

Inamicii metodiştilor îi acuzau de faptul că sunt fanatici, 
că învață doctrine false şi că sunt prea entuziaşti. Alții spu-
neau: „Doctrina lor este prea strictă. Ei fac calea spre cer mult 
prea grea şi strâmtă.”. În ciuda opoziției, biserica metodistă 
s-a dezvoltat ca cea mai mare denominațiune din Anglia şi 
America, în timpul secolului al nouăsprezecelea. Spre sfârşitul 
vieții sale, John Wesley a murit sărac, dar acesta a ținut peste 
40,000 de predici, pentru un timp de peste 50 de ani şi este 
consemnat că 135,000 de membrii şi 541 de pastori metodişti 
itineranți au fost rezultatele lucrării sale de o viață. Iar apoi, 
câte mii de oameni a ridicat el din ruina păcatului la o viață 
mai curată? Pe cât de mulți oameni i-a învățat să aibă o expe-
riență mai profundă în ceea ce priveşte Cuvântul lui Dumne-
zeu? Nu vom şti niciodată până când cei răscumpărați vor sta 
de jur împrejurul marelui tron alb. Să-L rugăm pe Dumnezeu 
să ne dea credință, sacrificiu de sine şi abilitățile organizatorii 
ale lui John Wesley.

2.  Câți ani a predicat John Wesley evanghelia? Câți 
 oameni au devenit metodiști la sfârșitul vieții sale?
________________________________________________
________________________________________________

Luni

Metodiștii

Marți

Învățături neplă-
cute pentru gustul 
mulțimii

Gândește-te!

Ai avut vreo experiență în 
care ai știut că îngerul tău 
te-a ocrotit de o anumită 
primejdie? Împărtășește-o cu 
colegii de la Şcoala de Sabat.

Sigla Bisericii Metodiste
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Charles Wesley a fost cel de al optsprezecelea copil dintr-o 
familie numeroasă de nouăsprezece. În 1735 Charles a devenit 
preot în biserica anglicană şi a mers împreună cu fratele său 
John într-o călătorie misionară în Gerorgia, Statele Unite. El 
fusese, de asemenea, impresionat de credința şi pacea mora-
vilor din timpul furtunii. În decurs de unui an, cu sănătatea 
şubrezită şi descurajat, Charles a fost nevoit să se întoarcă în 
Anglia. El a studiat la Universitatea Oxford. Charles şi prietenii 
săi erau atât de stricți în procedurile lor religioase, încât ei au 
fost porecliți „metodişti.” Dar atât Charles cât şi John mai aveau 
mult de învățat despre ceea ce înseamnă religia adevărată.

Charles a luat slujba de a-l învăța pe Peter Bohler, un misi-
onar morav, limba engleză. Într-o zi pe când Charles era atât 
de bolnav încât aproape că era pe moarte, Bohler l-a întrebat: 
„Speri să fii salvat?” Charles a răspuns: „Da.” Dar Bohler a în-
trebat din nou: „Datorită cărui motiv speri aceasta?” Charles 
a spus: „Pentru că mi-am dat cele mai bune strădanii [fapte] 
pentru a-L slujii pe Dumnezeu.” Bohler doar a scuturat din 
cap şi nu a mai spus nimic. Charles a crezut că Bohler fusese 
foarte nepoliticos şi şi-a spus lui însuşi: „Să mă jefuiască el de 
strădaniile mele?” Dar acea scuturare tristă şi liniştită din cap 
i-a sfărâmat lui Charles încrederea pe care o avea în faptele 
sale. La scurt timp după aceea, un morav, numit dl. Bray l-a 
condus pe Charles să înțeleagă nu ceea ce putea face el pentru 
Hristos, ci ceea ce putea Hristos să facă pentru el.     

Curând după aceea, John Wesley a avut o experiență si-
milară de convertire. Datorită predicării lor energice marea 
biserică metodistă a luat avânt. Sub predicarea fraților Wesley 
şi în special a lui John Wesley, au început redeşteptări peste 
tot în Anglia.

Ştiai că Charles Wesley, fratele lui John Wesley, este unul 
dintre cei mai mari scriitori englezi de imnuri, alături de Isaac 
Watts şi Fanny Crosby? El a scris peste de 6,000 de imnuri, 
dintre care multe sunt îndrăgite să fie cântate şi astăzi:

Auzi îngerii în cor!                                      
O, iubire-aşa deplină!
Ieri, Isus pe lemn muri                                 
Doamne-ntinde palma ta!

Angajamentul meu

q Cu ajutorul lui Isus și asemenea lui John și Charles 
Wesley, vreau să am credință, zel, sacrificare de sine și iubire 
pentru Dumnezeu.
q Mă rog să pot suporta asprimea ca un bun ostaș al lui 

Isus Hristos, așa cum au făcut Whitefield și frații Wesley.
q Cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să fiu organizat: să 

muncesc din greu, să studiez cuvântul lui Dumnezeu, să am 
momente de liniște, să am maniere bune și să fiu ascultător.

Joi

 Pe ce se bazează 
speranța ta?

Vineri

Un compozitor  
inspirat

Miercuri

Charles Wesley
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Mulți oameni cred că imnul „Doamne-ntinde palma Ta!” 
este unul dintre cele mai minunate imnuri scrise vreodată. 
Acesta a fost publicat pentru prima dată în anul 1740. Există 
multe poveşti despre modul în care Charles a fost inspirat să 
scrie acest imn. În una dintre cele mai demne de crezut dintre 
acestea se spune cum într-o zi Charles era profund îngrijorat 
de încercările din viața sa. Pe când se uita, în timpul studiu-
lui său, afară pe geam, el a fost surprins să vadă cum o mică 
pasăre era urmărită de un vultur înfometat. Pasărea se zbă-
tea extenuată încoace şi-ncolo. Dintr-odată, aceasta a zburat 
înăuntru, pe geam, drept în brațele sale. Acolo şi-a găsit, în 
cele din urmă, un refugiu sigur. Gândindu-se la acest incident 
neobişnuit, lui Wesley i-a venit gândul. „După cum această 
pasăre a zburat la mine pentru a găsi siguranță, în acelaşi fel 
trebuie să fug şi eu la Hristos atunci când am îndoieli şi când 
îmi este teamă.” Apoi şi-a luat stiloul şi a scris versurile cântă-
rii pe care o cunoaştem ca: Doamne întinde palma Ta. 

O puteți învăța şi voi!

Să recapitulăm:

1.  Cum a fost salvat John Wesley de multe ori de la moarte?

2.  Cine erau predicatorii care duceau solia în Anglia, alături de John  
 Wesley?

3.  Cine a fost Charles Wesley? Ce experiență de convertire a avut   
 acesta?

Sabat

Doamne-ntinde  
palma Ta

Doamne-ntinde palma Ta                                         
Doamne-ntinde brațul Tău
Şi ascunde-mă în ea,                                                
Şi m-acoperă mereu,
Până trece vremea grea                                             
Contra urii celui rău 
Numai tu ești pacea mea!                                          
Numai Tu ești scutul meu!
Ah, furtuni mă prind în larg,                                     
Fără Tine sunt pierdut,
Crunt lovesc al meu catarg,                                       
Prin pustiuri, neștiut,
Mustră Tu al urii val,                                                 
Doar prin har venit din cer
Ca s-a ting cerescul mal!                                           
Pot să lupt și pot să sper.
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O națiune 
împotriva 

lui  
Dumnezeu

Verset de memorat: 

„Nebunul zice în inima lui: 
Nu este Dumnezeu! S-au stri-

cat oamenii, fac fapre urâte; 
nu este niciunul care să facă 

binele” (Psalmii 14:1).
.

Duminică

De ce o revoluție?

Lecții ajutătoare: 

Marea Luptă, p. 265-288

Cuvinte cheie: 

nobilime, ateu, omnipo-
tent, omniprezent.

5

Cugetare:  
Ce ai face dacă țara în care trăiești l-ar respinge 
pe Dumnezeu, ar arde toate Bibliile și apoi ar 
închide toate bisericile?

 
Am studiat despre progresul minunat al reformațiunii în 

Europa, ce a avut loc în jurul anilor 1600. Acesta a fost un 
timp extraordinar pentru mulți creştini. Dar, a fost o țară în 
această perioadă, care se opunea direct lucrării lui Dumne-
zeu. Franța a purtat războiul împotriva Bibliei timp de multe 
secole. Aceasta s-a întâmplat deoarece pentru mai mult de o 
mie de ani Roma a suprimat citirea şi circularea Scripturilor.

Poporul francez era divizat în trei grupuri denumite şi 
„stări.” Prima stare era ocupată de biserica catolică. Aceasta 
desemna cel mai bogat deținător de pământ şi era responsa-
bilă pentru educație şi pentru îngrijirea medicală în stat. Cea 
de-a doua stare se constituia din nobilime, oameni de rang 
înalt şi bogați, iar cea de-a treia stare era reprezentată de oa-
menii săraci. Cu toate că primele două grupuri reprezentau 
o parte foarte mică din populație, acestea dețineau aproape 
jumătate din pământurile Franței şi nu trebuia să plătească 
taxe. Toată această nedreptate făcea ca cea de-a treia stare, cea 
oamenilor de rând, să fie foarte supărată şi aceasta a condus 
la un război crud, cunoscut şi ca Revoluția Franceză, care s-a 
desfăşurat între anii 1789-1799. În această perioadă, guvernul 
a fost răsturnat şi mai mult de 40,000 de oameni au fost ucişi, 
inclusiv regele şi regina.

1.  Ce spune Biblia despre oamenii săraci care sunt 
 oprimați și tratați pe nedrept? Proverbe 14:31; 22:22, 23.
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Luni

Poziția bisericii 

Marți

Războiul împotriva 
lui Dumnezeu

2.  Ai observat că Biserica ocupa prima poziție, era vârful 
 societății în Franța? Cum spune Isus că ar trebui să ne  
 tratăm unii pe alții acasă, la muncă și la biserică?
 Marcu 10:42-45.

„Ci oricare va vrea să fie __ __ __ __ între voi, să fie __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ vostru; şi oricare va vrea să fie __ __ 
__   __ __ __ __ __ __ dintre voi, să fie __ __ __ __ __ tuturor. 
Căci Fiul omului n-a venit să I se __ __ __ __ __ __ __ __ __, 
ci El să __ __ __ __ __ __ __ __ __ şi să-Şi dea __ __ __ __ __ 
răscumpărare pentru mulți!”

Biserica lui Dumnezeu este un grup de credincioşi, a căror 
credință se întemeiază pe aceleaşi argumente, care au aceeaşi 
speranță. 

De exemplu, biserica din care tu faci parte, cea în care pă-
rinții tăi sunt membri, se numeşte Biserica Adventiştilor de 
Ziua a Şaptea - Mişcarea de Reformă. 

Biserica Adventistă a luat naştere în urma predicilor lui 
William Miller, cel despre care vei învăța la finalul acestui stu-
diu. El a predicat despre revenirea lui Isus pe norii cerului 
şi grupul de oameni care i s-au alăturat şi care aşteptau ca 
Isus să revină, a primit numele de Adventişti (Aşteptători). 
De ce se numesc „de ziua a şaptea”, pentru că ei se închină 
lui Dumenzeu în cea de a şaptea zi. Mai este şi denumirea de 
Mişcarea de Reformă. Aceasta, îi deosebeşte de credincioşii 
adventişti-reformişti, de credinioşii adventişti. În timpul pri-
mului război mondial adventişii au fost chemați să lupte pe 
frunt. Atunci un grup mic dintre ei au refuzat, considerând 
că cei împotriva cărora trebuie să lupte erau frații lor din alte 
țări. Ei nu au consimțit să calce porunca „să nu ucizi”. În con-
tinuare ei au fost o biserică separată: Mişcarea de Reformă a 
Adventiştilor de Ziua a Şaptea. 

În timpul Revoluției Franceze, oamenii erau atât de furioşi 
din cauza modului în care fuseseră tratați de biserica catolică, 
încât aceştia nu mai voiau să aibă nimic de a face cu vreo reli-
gie. Preoții erau urâți pentru lăcomia lor şi mulți au fost ucişi. 
Oamenii au îndepărtat idolii, clopotele şi crucile din biserici. 
Ei au ars toate Bibliile şi au interzis oricui să se închine la bi-
serică. Pe măsură ce se descotoroseau de biserica catolică în 
Franța, ei au încercat să omoare, de asemenea şi reformatorii.

Noul guvern a proclamat noua religie pe care o numeau 
„Zeița Rațiunii.” În realitate, aceasta nu desemna o reli-
gie nouă, ci era ateismul - credința că Dumnezeu nu există. 
Aceasta a fost prima dată în istorie când s-a întâmplat ca o 
întreagă națiune să-şi declare respingerea lui Dumnezeu.

Deocamdată, majoritatea francezilor erau fericiți, pentru 
că nu mai trebuia să meargă la biserică şi să-şi mărturisească 
păcatele preotului. Nu mai trebuia să plătească bani pentru 
indulgențe sau să se roage îndelungat, rugăciuni inutile adre-
sate sfinților. Era un lucru bun acela de a înlătura erorile şi 



22

abuzurile Romei, dar să te debarasezi de Biblie şi de Dumne-
zeu a fost o tragedie cumplită! Acum nimeni nu se mai simțea 
vinovat atunci când încălca legea, pentru că nu mai exista lege. 
Biblia şi Cele Zece Porunci au fost în mod oficial înlăturate! 
Acum francezii îşi puteau face legile lor proprii. Noua Adu-
nare Națională a Franței era răspunzătoare. După mai multe 
schimbări de guvern, un tânăr numit Napoleon Bonaparte a 
preluat controlul națiunii şi s-a încoronat el însuşi ca împărat 
al Franței. Mii de oameni şi-au pierdut viețile.    

3.  Ce spune Biblia despre ateii care cred că nu există   
 Dumnezeu? Psalmii 14:1. 
______________________________________________

4.  Deși catolicismul și ateismul pot părea totalmente 
 opuse, în ce privințe sunt acestea asemănătoare?

„... ei s-au ______________ şi s-au _____________ împotri-
va lui Dumnezeu. Au aruncat ______________ Sa la spatele lor 
şi au __________ pe proorocii lui Dumnezeu”. Neemia 9:26

„... căci ei ____________  ____________ lui Dumnezeu.” 
Psalmii 119:126.

Ştiai că Revoluția Franceză a fost prezisă în profeție? Cu 
sute de ani mai înainte ca să se fi întâmplat, Dumnezeu i-a dat 
lui Ioan, vizionarul, o descoperire în care este descris acest 
eveniment. Vom studia despre ea, în Apocalipsa 11:2-11, pe 
parcursul acestei săptămâni. 

Dar înainte de a ne începe studiul despre această profeție, 
vom face puțină matematică, pentru a putea vedea unde se 
încadrează aceasta pe linia timpului în istorie. Îngerul Dom-
nului a spus: „şi sfânta cetate va fi călcată în picioare patruzeci 
și două de luni. Şi voi da putere celor doi martori ai mei să 
proorocească, îmbrăcați în saci, o mie două sute șase zeci de 
zile.” (Apocalipsa 11:2,3, sublinieri adăugate). Pare că aces-
te versete vorbesc despre două perioade de timp distincte în 
istorie, dar o scurtă privire asupra formulei matematice pre-
zentă în profeția biblică ne va arăta că ele sunt de fapt una şi 
aceeaşi. 

Conform Bibliei, luna evreiască are mereu 30 de zile. Adu-
ți aminte, o zi în profeție este egală cu un an. Ezechiel 4:6. 
Folosind principiul 1 zi = 1 an, calculăm:

42 de luni  x 30 de zile = 1260 de ani

Această profeție este atât de importantă încât este repetată 
de încă trei ori în cartea Apocalipsei şi de încă două ori în cea 
a lui Daniel.

Joi

Franța  
în profeție

Miercuri

Creștini atei
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Sabat

Scurtă  
recapitulare

5.  Când începe profeția de 1260 de zile? Care două 
 evenimente s-au întâmplat în timpul celor 1260 de ani?  
 Scrie evenimentele și anul în care a început profeția,  
 pe linia timpului de mai jos.
______________________________________________

1260 de ani

„[Apocalipsa 11:2-11 citat.] Perioadele menționate aici - 
‘patruzeci şi două de luni’, şi ‘o mie două sute şase zeci de zile’ 
- sunt una şi aceeaşi perioadă, reprezentând timpul în care 
biserica lui Hristos urma să sufere persecuție din partea Ro-
mei. Cei 1260 de ani ai supremației papale au început în anul 
538 d. H. şi s-au terminat în anul 1798. La data aceea, armata 
franceză a intrat în Roma şi l-a luat prizonier pe papa, care a 
murit în exil.” - Marea luptă, p. 266.

6.  Scrie anul în care cei 1260 de ani profetici s-au terminat  
 pe linia timpului de mai sus. Scrie evenimentul care  
 s-a întâmplat la sfârșitul acestei profeții. Apocalipsa 13:3.

______________________________________________

Ştii ce s-a întâmplat în A. D. 1798? Napoleon Bonaparte 
şi-a trimis armata franceză în Italia şi l-a luat pe Papa Pius al 
VI-lea captiv. Papa a murit în anul următor. Cu toate că un 
papă nou a fost desemnat, papalitatea şi-a pierdut mult din  
puterea şi din autoritatea sa.
Să recapitulăm:

1.  Care națiune s-a opus direct lucrării lui Dumnezeu?

2.  Dați detalii cu privire la revoluția franceză.

3.  Cine era „zeița rațiunii” și cum se opuneau aceasta guvernării  
 divine?

4.  De ce erau oamenii furioși în timpul revoluției franceze?

5.  Cum a fost prezisă în profeție poziția Franței în această perioadă  
 de timp?

6.  Dați detalii cu privire la cei 1260 de ani. 

7.  Cine era Napoleon Bonaparte?

8.  Cum s-a sfârșit dominația papală și în ce an?

Vineri

Împlinirea 
profeției
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Martorii lui 
Dumnezeu

Verset de memorat: 

„Voi da celor doi martori ai 
Mei să prorocească îmbră-
caţi în saci o mie două sute 

șaizeci de zile.”
(Apocalipsa 11:3)

Duminică

Cei doi martori

Texte ajutătoare: 

Tragedia veacurilor, 
cap. 15. 

Cuvinte cheie: 

martori, fiară, 
decret legislativ

6

Cugetare: 
Cum poți afla detalii despre o întâmplare, dacă 
tu nu ai fost prezent acolo?

Ştii ce înseamnă un martor? Este o persoană care depune 
mărturie despre ceea ce ştie. Atunci când cineva este chemat 
în judecată pentru comiterea unei fapte greşite, judecătorul 
cheamă 2 sau 3 persoane care sunt întrebate cu privire la fap-
ta de care este acuzat cel judecat. Aceste persoane vor spune 
exact ce ştiu, ce au văzut, iar mărturia lor este fie în favoarea 
acuzatului, fie împotriva lui. 

Dumnezeu are în lume doi martori care ne spun cum este 
El. Prin descrierile pe care le fac, aceşti martori dau detalii 
cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Vei afla în continuare 
cine sunt aceştia. 

Ştiai că, există o profeție despre modul în care Franța urma 
să respingă Biblia? În Apocalipsa 11:3 Dumnezeu spune: „Voi 
da putere celor doi martori ai mei, şi ei vor profeții 1260 de 
zile, îmbrăcați în saci.” Cine sunt aceşti „doi martori”, care 
sunt „îmbrăcați în saci”? Ascultă ceea ce ne spune inspirația:

„Cei doi martori reprezintă Scripturile Vechiului şi Nou-
lui Testament. … Amândoi mărturisesc, de asemenea, despre 
Planul de Mântuire. Evangheliile şi epistolele Noului Testa-
ment vorbesc despre un Mântuitor care a venit exact în felul 
prezis prin simbol şi profeție.” - Marea luptă, p. 267.

Observă de asemenea şi faptul că versetul următor vorbeş-
te despre „doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea 
Domnului pământului” (versetul 4). Vechiul şi Noul Testa-
ment sunt comparate cu cei doi măslini şi cele două sfeşnice 
din Zaharia, capitolul patru.  
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Luni

Martorii  
și puterea lor

Marți

Martorii  
sunt atacați

1.  Cine sunt „cei doi martori”, care au fost suprimați de  
 biserica romană timp de 1260 de ani? Psalmii 119:105. 

________________________________________________
_______________________________________________

„Cei doi martori reprezintă Scripturile Vechiului şi Noului 
Testament.” - Ibidem.

2.  Ce putere au „cei doi martori”, Vechiul și Noul  
 Testament? Apocalipsa 11:5, 6. 

Ei m______________ pe vrăjmaşii lor.

Ei au p____________ să î____________ cerul, ca să nu cadă 
p__________.
    
Ei au putere să prefacă a________ în s________.

Ei au puterea să l______________ pământul cu orice fel de 
u________.

„Cei doi martori” sunt foarte puternici! Ei pot să oprească 
ploaia, să-şi mistuie vrăjmaşii prin foc şi să lovească pământul 
cu orice fel de urgie. Dar aproape de sfârşitul profeției celor 
1260 de ani, ei au fost atacați şi omorâți de o fiară teribilă 
venind din adânc. Şi au fost lăsați să zacă, pe străzile marelui 
oraş numit şi Sodoma şi Egipt şi Ierusalim. Suspans! Acțiune! 
Simboluri! Cu însemnătate pentru timpurile noastre! Aceasta 
este ceea ce este minunat cu privire la studiul profețiilor! Cine 
este această fiară? Ce țară i-a omorât pe “cei doi martori?”

3.  Ce li se întâmplă, în cele din urmă, celor „doi martori”,  
 Vechiul și Noul Testament? Fiara reprezintă în profeție  
 o națiune sau oameni. Apocalipsa 11:7.
______________________________________________

Fiara care se ridică din adânc este reprezentată de  
______________________.

„‘Fiara care se ridică din Adânc va face război cu ei [cei doi 
martori], îi va birui şi-i va omorî.’ Puterea ateistă care a con-
dus în Franța în timpul Revoluției şi Domniei Terorii, a adus 
un asemenea război împotriva lui Dumnezeu şi a Sfântului 
Său Cuvânt, cum lumea nu mai văzuse niciodată. Închinarea 
la Dumnezeu a fost desființată de Adunarea Națională. Biblii-
le au fost adunate şi arse în public cu toate manifestările posi-
bile de dispreț. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare. 
… Ziua de odihnă săptămânală a fost îndepărtată şi în locul 
ei fiecare a zecea zi a fost dedicată petrecerii şi blasfemiei. Bo-
tezul şi Cina Domnului au fost interzise. Anunțurile plasate 
la loc vizibil în cimitire declarau că moartea este un somn 
veşnic.” - Marea luptă, p. 273, 274.
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Joi

Libertate  
adevărată

4.  În ce țări au fost cei doi martori omorâți de fiara  
 care se ridică din Adânc? Apocalipsa 11:8. Cum a fost  
 Franța asemănătoare cu Sodoma și Egipt? Citește  
 versetele și scrie cele trei locuri menționate în ele.  
 Potrivește apoi descrierea orașului cu numele său.

   I __ __ __ __ __ __ __ __  S __ __ __ __ __

  E __ __ __ __ 
      

_________________ Acest oraş a persecutat şi a omorât 
profeții şi L-a crucificat pe Isus. (Matei 23:27; Fapte 13:27, 28).

__________ Această țară Îl reneagă pe Dumnezeu. Exod 5:1,2.

____________ Acest oraş este cunoscut pentru imoralitatea 
sa. Geneza 19:4-7.

Aşa că, unde putem găsi o țară în apropierea anului 1798 
care să aibă toate caracteristicile de mai sus? Aceasta nu poate 
fi alta decât Franța. În timpul Revoluției Franceze, Franța a 
negat existența lui Dumnezeu, i-a atacat Cuvântul şi a deve-
nit o țară ateistă. Aceasta a dărâmat instituția căsătoriei şi a 
permis imoralitatea; ea a persecutat şi a martirizat sfinții cre-
dincioşi ai lui Dumnezeu, cu miile.

Ca națiune, Franța s-a răzvrătit împotriva Creatorului Uni-
versului. Ea este singura țară din lume care prin pronunțarea 
unui decret legislativ al Adunării a declarat că: „Dumnezeu 
nu există.” În acea zi nefastă, întreaga populație a Parisului şi 
majoritatea bărbaților şi femeilor, din întreg statul, au dansat 
şi au cântat cu bucurie la auzirea declarației. Ce s-a întâmplat 
când Dumnezeu şi Biblia au fost respinse? Război! Vărsare de 
sânge! Mii de bărbați, femei şi copii au fost ucişi! Acesta este 
prețul pe care Franța a trebuit să îl plătească pentru că l-a res-
pins pe Dumnezeu şi legea Sa. Franța a uitat un mare adevăr: 
libertatea adevărată se găseşte doar în ascultare de Legea lui 
Dumnezeu.

Dar ce lecție putem învăța noi din Revoluția Franceză? Ace-
ea că, putem fi în siguranță, fericiți şi liberi doar când ascultăm 
de bună voie de Dumnezeu şi de legea Sa. Dacă ne răzvrătim, 
vom suferii consecințe teribile, după cum a făcut-o şi Franța.

5.  Ce ar fi putut să facă francezii pentru a evita revoluția?  
 Ce făgăduiește Dumnezeu unui popor care ascultă   
 de poruncile sale?

________________________________________________
______________________________________   Isaia 48:18.

______________________________________________
__________  Proverbele 1:33.   

Miercuri

Țara care  
se aseamănă cu 

Egiptul  
și Sodoma

Vineri

Avem  
un Dumnezeu
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Sabat

William Carey, un 
misionar deschiză-
tor de drumuri

William Carey

Marea redeşteptare începută de frații Wesley şi Whitefield avea succes! 
Mii de credincioşi au redevenit înflăcărați pentru Isus; mii de păcătoşi erau 
convertiți. Un nou spirit misionar a fost reaprins. Ca rezultat, spre sfârşitul 
anilor 1700, lucrarea misionarilor contemporani a fost începută şi s-a dez-
voltat rapid.

William Carey (1761-1834) era un cizmar sărac, dar el a fost un mi-
sionar deschizător de drumuri pentru Dumnezeu. Acesta a început să 
lucreze ca pastor al unei mici biserici baptiste. Într-o zi, pe când citea 
cartea Ultima călătorie a Căpitanului Cook, el a fost luminat cu viziunea 
că milioane de oameni mureau, de jur împrejurul lumii, fără un Salvator. 
Aşadar, Carey a intrat imediat în lucrare. Acesta a început să studieze 
limbile străine. La vârsta de 21 de ani, el stăpânea latină, greaca, ebraica 
şi italiana şi se ocupa de olandeză şi franceză. În timp ce repara pantofi, 
acesta citea sau studia întotdeauna câte o carte. Cu cât citea şi cu cât stu-
dia mai mult, cu atât era mai convins că toți oamenii din lume aveau 
nevoie să Îl cunoască pe Hristos. El a realizat un glob al lumii din piele şi 
într-o zi, în liniştea cizmăriei sale, a auzit chemarea: „Dacă este datoria 
tuturor oamenilor  să creadă Evanghelia, atunci este datoria acelora că-
rora le-a fost încredințată Evanghelia ca ei să se străduiască şi să o facă 
de cunoscut printre națiuni.” Carey a primit chemarea pe când suspina: 
„Iată-mă, trimite-mă.” El a devenit predicator în biserica baptistă, dar a 
fost nevoit să-şi continue munca sa de cizmar pentru a se putea întreține.

La acea vreme, nu existau societăți misionare; nimeni nu era interesat 
de misiuni. Când Carey şi-a împărtăşit planurile de a pleca peste mări, 
pentru a-i ajuta pe alții, prietenii săi au încercat să-l descurajeze. Dar Wi-
lliam Carey s-a rugat. Şi a insistat. Şi a muncit din greu. Şi a perseverat. Şi 
a predicat. Carley era un om de o credință puternică. La data de 30 mai 
1792, el a ținut faimoasa sa predică prin care îşi invita tovarăşii: Aştep-
tați-vă la lucruri mărețe din partea lui Dumnezeu. Încercați lucruri măre-
țe pentru Dumnezeu. Ca rezultat al predicii sale, la data de 2 octombrie, 
1792 a fost fondată Societatea Misionară Baptistă. În anul 1793, Carey 
a plecat, împreună cu familia sa, în India, pentru a predica evanghelia. 
După o călătorie furtunoasă, ce s-a întins pe parcursul a cinci luni, aceş-
tia au ajuns la Calcutta, pe 11 noiembrie, 1793. Lucrarea misionară nu 
era uşoară. A existat posibilitatea descurajării; timp de şapte ani, nu s-au 
înregistrat convertiți, existau datorii şi boală, iar moartea fiului şi a soției 
sale au fost pierderi pe care misionarul le-a suferit. Dar William Carey nu 
s-a dat niciodată bătut. Prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu el a fost 
un cuceritor pentru Hristos!

Ce a realizat el în timpul celor 41 de ani de lucrare misionară în India? 
Acesta a tradus Biblia în şapte limbi, a fondat 45 de şcoli, şi a înființat 
un spital pentru leproşi. Carey era un misionar care se întreținea singur, 
astfel că, cei mai mulți dintre banii pe care el îi câştiga, erau înapoiați 
de către acesta pentru lucrarea misionară. Pe lângă câştigarea de suflete, 
Carey s-a angajat ca profesor de limbi orientale la Colegiul Fort Williams 
din Calcutta. Timp de 30 de ani, el a lucrat ca profesor, scriitor, şi trans-
lator. În mai multe rânduri, studenții şi-au văzut profesorul izbucnind 
în lacrimi, în timpul lecțiilor de geografie. Arătând pe o hartă a lumii, el 
spunea: „Oamenii care locuiesc în aceste zone sunt păgâni! Ei sunt pier-
duți, sute de mii dintre ei, necunoscându-L pe binecuvântatul Salvator!”

Cu ajutorul altor lingvişti, Carey a tradus Biblia în 44 de limbi şi di-
alecte. Datorită lucrării sale, India şi-a deschis porțile şi altor misionari. 
William Carey a pus bazele bisericii creştine în India şi a văzut mii readu-
se de la păgânism la Hristos. El a fost părintele misiunilor moderne, un 
deschizător de drumuri pentru Dumnezeu în India.

Dragul meu cititor, Dumnezeu caută mai mulți deschizători de dru-
muri cum a fost William Carey. El are nevoie de tine! Eşti gata să fii un 
misionar acasă sau într-o țară străină? Începe să te antrenezi astăzi. În-
deplineşte cu credincioşie îndatoririle tale zilnice. Spune tuturor celor pe 
care îi întâlneşti că Isus revine în curând. Apoi întreabă-L pe Domnul: 
„Ce vrei ca eu să fac?”

Angajamentul meu
 

q Cu ajutorul lui Dum-
nezeu, îl voi iubi pe Dum-
nezeu şi voi asculta de po-
runcile Sale, ca să pot să fiu 
cu adevărat fericit, liber şi 
liniştit în inima mea.

q Sunt recunoscător că pot 
studia profețiile şi că pot 
ştii ce se va întâmpla în vi-
itor ca să pot fi gata pentru 
a-L întâlni pe Isus.
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Biblia -  
o carte  

valoroasă

Verset de memorat: 

„Toată Scriptura este insufla-
tă de Dumnezeu și de folos* 

ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune 

în neprihănire.”  
(2 Timotei 3:16).

Duminică

Dați-mi Biblia!

Texte ajutătoare: 

Marea luptă, p. 285-
288; Apocalipsa 11:5-12; 

J. A. Wylie, The History of 
Protestantism, vol. 1, pp. 

235-251.

Cuvinte cheie: 

abrogare, concis, 
oracole.

7

Cugetare: 
Dacă nu ai avea nici mașină și nici bicicletă, cât 
de departe ai fi dispus să călătorești pentru a 
achiziționa o Biblie?

 
Tocmai ne mutasem din California în Roanoke, Virginia. 

Am întâmpinat o perioadă dificilă până să îmi găsesc calea 
prin oraş. Cu toate că mă uitam atent pe hartă, încă mă mai 
rătăceam. Într-o zi un prieten mi-a sugerat: „De ce nu-ți iei 
un GPS? Aşa o să găseşti mereu drumul.” Un GPS îți arată 
harta, îți spune unde să întorci, dar îți şi vorbeşte, de aseme-
nea. Ziua următoare, mi-am cumpărat un GPS, l-am instalat 
în maşină şi nu m-am mai pierdut niciodată de atunci. Fami-
lia ta are un GPS? Să îți povestesc şi despre un alt GPS, unul 
fără de care nu poți să trăieşti.

Acesta este o unealtă pentru navigație, care este mult mai 
puternică decât oricare alt GPS din lume. Ea este Biblia, GPS-ul 
lui Dumnezeu. În timp ce, GPS-ul pe care îl avem în maşinile 
noastre ne ajută să găsim destinația fizică, Biblia este unealta 
navigațională spirituală care ne ajută să ne găsim calea către 
Isus. Ea străluceşte pe cărarea noastră când suntem trişti şi în-
grijorați, arătându-ne cum să ne găsim pacea şi bucuria. Când 
am păcătuit şi ne este teamă, ea ne conduce la Salvator. Când 
suntem atacați de inamici, ea ne arată cum să folosim “sabia 
Bibliei” sau versete biblice specifice pentru a lupta înapoi. Dacă 
studiem şi ascultăm de Biblie, ne va ocroti de pericolul ca să 
fim pierduți din punct de vedere spiritual. În cele din urmă, ea 
ne va conduce pe calea cea strâmtă, care duce către Noul Ieru-
salim unde Îl vom întâlni pe Isus față în față.

Franța a îndepărtat Biblia din țara sa. Oamenii şi-au arun-
cat GPS-ul. Dar după câțiva ani, au conştientizat că singurul 
mod prin care pacea, prosperitatea şi moralitatea pot fi redo-
bândite este ca națiunea să recupereze Biblia.
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Luni

După trei ani și  
jumătate

1.  Ce li s-a întâmplat celor Doi Martori după trei zile și  
 jumătate? Folosește principiul „o zi este egală cu un  
 an” ca să afli pentru cât timp a fost interzisă Biblia în  
 Franța? Apocalipsa 11:11.

„Dar după cele trei zile şi jumătate, duhul de viață de la 
Dumnezeu a intrat în ei, şi s-au ______________ în picioare, 
şi o mare __________ a apucat pe cei ce i-au văzut.”

                 3 zile şi jumătate = ________ ani

„Martorii credincioşi ai lui Dumnezeu [Vechiul şi noul 
Testament], ucişi de puterea hulitoare care ‘se ridică din 
Adânc’, nu aveau să rămână multă vreme tăcuți. ‘După cele 
trei zile şi jumătate, duhul de viață de la Dumnezeu a intrat 
în ei şi s-au ridicat în picioare şi o mare frică a apucat pe 
cei ce i-au văzut.’ (Apocalipsa 11:11). În anul 1793, Adunarea 
Națională a Franței a votat decretele care au desființat religia 
creştină şi au înlăturat Biblia. După trei ani şi jumătate, ace-
eaşi Adunare a adoptat o rezoluție care abroga aceste decrete 
şi care acorda libertate Scripturilor.” - Marea luptă, p. 287.

2.  De ce a restabilit guvernul religia și Biblia în Franța?  
 Subliniază răspunsul.

„Lumea a rămas îngrozită de enormitatea vinovăției care 
a rezultat din respingerea Descoperirilor Sfinte şi oamenii au 
recunoscut necesitatea credinței în Dumnezeu şi în Cuvântul 
Său ca temelie a virtuții şi moralității.” - Ibidem.

În noiembrie 1793, au fost trecute legi care interziceau Bi-
blia şi creştinismul. Trei ani şi jumătate mai târziu, în iunie 
1797, Franța garanta libertatea deplină a religiei, Bibliei i-a 
fost acordat un loc de onoare şi protestantismul a prosperat.

Dacă priveşti la oricare bancnotă sau monedă a Statelor 
Unite ale Americii, poți citi patru mici cuvinte: In God We 
Trust. Motto-ul In God We Trust (În Dumnezeu avem în-
crederea), a fost pus pe monedele americane, pentru că Se-
cretarul Trezoreriei, Salmon P. Chase, a primit multe apeluri 
din partea creştinilor devotați din toată țara, care solicitau 
ca Statele Unite să-L recunoască pe Dumnezeu pe monedele 
americane. Creştinii şi pastorii simțeau că aceasta va aşeza 
America în mod direct sub protecția lui Dumnezeu. Ca re-
zultat, Dl. Chase l-a însărcinat pe James Pollock, Directorul 
Monetăriei din Philadelphia, să pregătească un motto care să 
Îl recunoască pe Dumnezeu pe monedele Statelor America-
ne. Acesta scria la data de 20 noiembrie, 1861:

„Dragă Domnule, niciun popor nu poate fi puternic, decât 
prin puterea lui Dumnezeu, sau în siguranță, decât prin ocro-
tirea Sa. Încrederea oamenilor noştri în Dumnezeu ar trebui să 
fie declarată pe monedele naționale. Vei pregăti, fără întârzieri 
nenecesare, un dispozitiv cu un motto, care să exprime în cele 
mai concise şi clare cuvinte această cerere națională.” 

Marți

Observând și  
remediind 
greșeala teribilă
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3.  Este de ajuns pentru un popor doar să graveze pe 
 monede sale cuvintele „În Dumnezeu avem 
 încrederea”, dacă acesta nu ascultă de poruncile Sale?  
 Proverbele 16:12.
_______________________________________________

4.  În zilele noastre există niște oameni care se numesc   
 creștini ai Noului Testament. Aceștia studiază numai  
 Noul Testament și consideră că nu au nevoie de Vechiul  
 Testament ca să fie salvați. Ce spune Biblia despre 
 aceasta? 2 Timotei 3:16.
_______________________________________________
_______________________________________________

„În Vechiul Testament regăsim evanghelia unui Salvator 
care avea să vină. În Noul Testament avem evanghelia unui 
Salvator descoperit, după cum prezisese profeția. Lumina 
evangheliei din Noul Testament, reflectă gloria din epoca 
evreiască de dinainte, arătând semnificația şi importanța sa-
crificiilor obişnuite care Îl prefigurau pe Mielul lui Dumne-
zeu.” - The Review and Herald, September 14, 1886.

În jurul secolului 17, este posibil să fi existat cam patru mi-
lioane de Biblii în întreaga lume, scrise în 50 de limbi, dar 
curând urmau să fie sute de milioane şi în mult mai multe 
limbi. Cum putea fi aceasta posibil? Totul a început cu o fată 
numită Mary Jones. Ea s-a născut în decembrie 1784, într-o 
familie săracă din nordul Țării Galilor. Aceasta locuia la picio-
rul munților Cader Idris, în Gwynedd. Familia lui Mary era 
metodistă. Când aceasta avea vârsta de numai opt ani, a deve-
nit creştină. Mary a învățat să citească în şcolile organizate de 
Thomas Charles, un predicator de pe lângă Bala. Thomas avea 
pasiunea de a-i învăța pe copiii din familiile sărace.

Dat fiind faptul că, familia lui Mary nu avea o Biblie, aceas-
ta obişnuia să viziteze o fermă, care se afla la două mile depăr-
tare de casă, pentru a putea citi Biblia. Curând, Mary a avut 
dorința arzătoare să aibă propria sa Biblie. Aceasta părea un 
vis imposibil, deoarece banii erau greu de găsit şi era dificil ca 
Bibliile galeze să poată fi obținute. Cel mai apropiat loc pentru 
a cumpăra o Biblie era Bala, care se afla la 25 de mile depăr-
tare. Mary trebuia să meargă acolo, unde nici măcar nu era 
sigur că ar fi putut să cumpere o copie a Bibliei.

Dar Mary era hotărâtă să aibă propria sa Biblie, aşa că ea 
a economisit bani, timp de şase ani. Într-o dimineață, în anul 
1880, pe când aceasta avea cincisprezece ani, a pornit să-şi 
cumpere Biblia. Aceasta a mers 25 de mile desculță, prin văi, 
de-a lungul pâraielor şi în jurul munților. În cele din urmă ea 
a ajuns la Baal, la casa d-lui. Charles, singurul om cu Biblii 
de vânzare din oraş. Spre disperarea sa, dl. Charles nu avea o 
Biblie pentru Mary. Toate Bibliile fuseseră vândute sau păs-
trate pentru alți clienți. Descurajată şi cu inima frântă, Mary a 
plâns. Disperarea sa a atins inima dl. Charles şi el i-a vândut o 
copie a unei Biblii, pe care o promisese unui alt client.

Joi

Mary Jones  
merge pe jos pentru 

o Biblie

Miercuri

Mai mult decât o 
simplă gravare
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Vineri

Poți schimba lumea!

Vizita lui Mary l-a atins profund pe Dl. Thomas. El a în-
ceput să se întrebe, ce ar putea fi făcut pentru alții ca Mary - 
pentru oamenii din întreaga lume, care doreau să aibă propria 
lor Biblie. El a propus consiliului Societății Tractului Religios 
să formeze o Societate nouă ca să ofere Țării Galilor Biblii. 
Ca rezultat al propunerii sale, a fost înființată, în anul 1804, la 
Londra, Societatea Biblică Britanică şi Străină. Determinarea 
lui Mary de a avea propria Biblie, a contribuit pentru inspira-
rea țintelor Societății Biblice de astăzi. Mary Jones a murit în 
1864, dar Biblia pentru care a mers o distanță de 25 de mile 
pentru a o cumpăra, este acum păstrată în Arhivele Societății 
Biblice din Biblioteca Universității Cambridge.

Dorința arzătoare a lui Mary, de a avea propria sa Biblie, a 
făcut posibil ca Bibliile să fie traduse, tipărite, şi distribuite în 
multe alte limbi noi.

Poți fi o Mary! Poți schimba lumea trăind pentru Dum-
nezeu cu toată inima, cu toată mintea şi cu toată puterea ta. 
Citeşte şi studiază cu reverență, în fiecare zi, Biblia. Ea este 
scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu pentru tine. În fiecare 
zi, El doreşte să te învețe lucruri noi şi minunate. Nu lăsa ca 
Biblia ta să se prăfuiască, ci deschide-o şi studiaz-o dimineața 
ca prim obiectiv. În acest fel, ea te va călăuzi, arătându-ți ce 
trebuie să faci în acea zi. Ascultă de ea şi vei face şi tu o dife-
rență în lume, după cum a făcut  Mary Jones. 

Pentru a fi în formă din punct de vedere fizic, trebuie să 
ne antrenăm, în fiecare zi, timp de 30-60 de minute. Pentru a 
fi în formă din punct de vedere spiritual, trebuie ca zilnic să 
citim Biblia şi să ne rugăm. Răspunde, în spațiile de mai jos, 
întrebărilor despre studiul tău al Bibliei, ca să afli dacă eşti ÎN 
FORMĂ din punct de vedere SPIRITUAL.

FRECVENȚĂ: ______________ În câte zile din săptămână 
sau din lună îți studiezi Biblia?

INTENSITATE: _____________  Cât entuziasm pui în stu-
diul tău?                100% - cu bucurie; 70% - neutru; 50% - cu neplăcere

TIMP:    ______________ Cât timp studiezi în fiecare zi?

Începe întotdeauna studiul Bibliei cu o rugăciune. Roa-
gă-L pe Dumnezeu să trimită Spiritul Său cel Sfânt, ca să 
te ajute să înțelegi şi să asculți ceea ce citeşti. Ce rugăciune 
minunată poți să faci înainte de a începe studiul tău biblic? 
Psalmii 119:18.

Sabat

Antrenându-ne  
prin studiu

Societatea Biblică Britanică
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O armă 
puternică

Verset de memorat: 

„Orice armă făurită împotri-
va ta va fi fără putere; și pe 

orice limbă care se va ridica 
la judecată împotriva ta, o 

vei osândi. Aceasta este moș-
tenirea robilor Domnului, 

așa este mântuirea care vine 
de la Mine, zice Domnul.” 

(Isaia 54:17).

Duminică

Societăți 
biblice

8

Cugetare:  
Te-ai gândit vreodată că Biblia este ca o armă și 
împotriva ei orice altă armă este fără putere?

Determinarea lui Mary de a avea propria sa Biblie este 
motivul pentru care, în anul 1804, a fost fondată Societatea 
Biblică Britanică şi Străină. În ultimii 200 de ani, societățile 
biblice au lucrat să traducă, să publice şi să distribuie Biblii 
în toată lumea. Rezultatele? În prezent, Biblia a fost tradusă 
în 451 de limbi. Veşti minunate! Aceasta a făcut ca Scripturile 
să fie accesibile, pentru mai mult de cinci miliarde de oameni 
din lume. Vrei să vezi imaginea de ansamblu? Există 6, 912 de 
limbi în lume, dintre care:

w 451 au o traducere integrală a Bibliei.
w	 2,479 au Biblia în parte.
w	 4,400 sunt limbi care se află încă în așteptare pentru 

traducerea a măcar uneia dintre cărțile Bibliei.

Te întrebi câte Biblii au fost distribuite? Până în anul 1854, 
Societatea Biblică Britanică şi Străină a distribuit aproape 20 
de milioane de Biblii. Până în 1904, aceasta împărțise 180 de 
milioane de Biblii. În zilele noastre, ea a răspândit mai mult 
de 25 de milioane de Biblii, în fiecare an. Începând cu anul 
2007, 7,5 miliarde de Biblii au fost distribuite de Societățile 
Biblice Britanice şi Americane. Acest fapt nu este de mirare, 
deoarece despre această mare lucrare fusese profețit în Biblie! 

1.  După revoluția Franceză, cum a fost Biblia onorată 
 într-un mod special? Apocalipsa 11:12.
________________________________________________
________________________________________________
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Luni

Martorii sunt  
onorați

Marți

Biblia  
nu poate fi  
adusă la tăcere

„Cu privire la cei doi martori, profetul declară mai depar-
te: ‘Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: Suiți-vă aici! 
Şi s-au suit într-un nor spre cer; iar vrăjmaşii lor i-au văzut.’ 
(Apocalipsa 11:12). Deşi Franța s-a războit cu cei doi martori 
ai lui Dumnezeu, ei au ajuns să fie onorați ca niciodată mai 
înainte. În anul 1804 a fost organizată Societatea Biblică pen-
tru Britania şi Străinătate. Aceasta a fost urmată de organizații 
asemănătoare, cu numeroase ramuri pe continentul European. 
În anul 1816 a fost întemeiată Societatea Biblică Americană. 
Când a fost organizată Societatea Britanică, Biblia fusese tipă-
rită şi răspândită în cincizeci de limbi. De atunci a fost tradusă 
în sute de limbi şi dialecte.” - Marea luptă, p. 287. 

2.  Când au fost înființate Societatea Biblică Britanică și  
 Societatea Biblică Americană? Ce fac societățile biblice?
________________________________________________
________________________________________________

Milioane s-au alăturat războiului contra Bibliei. Dar ea 
nu va fi niciodată nimicită. Versetul tău de memorat spune: 
„Orice armă făurită împotriva [ei] va fi fără putere.” Biblia 
va continua să fie tradusă, publicată şi circulată în limbi noi, 
până ce fiecare persoană, de pe această planetă, va avea cel 
puțin o carte din Biblie în limba sa proprie. După cum ai în-
vățat, societățile biblice sunt foarte importante pentru ajuta-
rea realizării lucrării misionare. Un misionar fără Biblie este 
ca un dulgher fără ciocan şi fierăstrău, sau ca un soldat fără 
arma sa.

3.  Va fi vreo armă capabilă să distrugă Biblia? Isaia 54:17. 
________________________________________________
________________________________________________

4.  Ce spune Dumnezeu despre Cuvântul Său? Isaia 40:8;  
 Luca 16:17. 
_______________________________________________
______________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

Meditație:

Ce poți spune despre tine? Îți iei tu arma Bibliei oriunde 
mergi? La școală? La muncă? La biserică?

Un soldat creștin este un misionar care nu se află nicio-
dată fără arma sa.
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Joi

Ne amintim: 

Când Domnul Isus a fost pe pământ, El a fost atacat de 
Satan. Acesta i-a spus: Ca să-mi demonstrezi că eşti fiul lui 
Dumnezeu, aruncă-te jos de pe templu pentru că Dumnezeu 
promite în Biblie că „va porunci îngerilor Săi să te păzească, 
ca nu cumva să-ți loveşti piciorul de vreo piatră”. Scrie aceasta 
în Biblia ta? Citeşte Psalmul 91:11, 12. Îi dorea Satan binele 
Domnului Hristos? De ce era greşit ca El să asculte de îndem-
nul diavolului?

Cum a răspuns Hristos? „De asemenea, este scris”, a zis 
Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” (Matei 4:7). 

Nu era nevoie ca Domnul Hristos să demonstreze că este 
Fiul lui Dumnezeu. Dacă ar fi făcut aceasta, Satan ar fi tras 
concluzia că El nu este sigur dacă este sau nu fiul lui Dumne-
zeu. 

Atunci când cineva ne cere să probăm puterea lui Dum-
nezeu, spunându-ne că scrie în Biblie că vom fi ocrotiți dacă 
trecem prin apă sau prin foc, nu este nevoie să ne aruncăm 
în apă sau în foc. Dacă însă cineva, fără voia noastră, ne face 
vreun rău, aruncându-ne în foc, aşa cum s-a întâmplat în ca-
zul celor trei tineri din Câmpia Dura, atunci Dumnezeu poate 
interveni să ne scoată de acolo. 

Noi nu trebuie să ispitim pe Dumnezeu, aşezându-ne sin-
guri în locuri periculoase şi apoi să cerem lui Dumnezeu să 
ne salveze. Acesta este exemplul pe care ni l-a lăsat Hristos, 
atunci când l-a respins pe Satan şi ispitele lui.  

Cine sunt eu?

1. Suntem numiți Cei Doi Martori. ______________  
___________________ și ________ __________________

2. Am interzis Biblia în țara noastră pentru o perioa-
dă de timp de trei ani și jumătate, dar am recuperat-o 
pentru a putea avea moralitate, prosperitate și pace. 
________________________

3. Noi studiem doar Noul Testament.
________________________________________________

4. Am parcurs pe jos o distanță de 25 de mile, pentru ca să 
îmi cumpăr Biblia mea.
______________________________________________

5. Am fost înființată ca rezultat al determinării lui Mary de 
a avea propria sa Biblie.
________________________________________________
________________________________________________

6. Sunt GPS-ul tău spiritual, care te va conduce la Isus și la 
viața veșnică.      _______________________

Miercuri

Folosind arma  
lui Dumnezeu 
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Angajamentul meu

q Cu ajutorul lui Dumnezeu, îmi voi lua GPS-ul Bibliei 
oriunde merg.
q Memorează cântecul Dați-mi în mână Biblia, din Im-

nurile Reformei, la nr. 732. Cântă-l cu bucurie!
q Cu ajutorul lui Dumnezeu, îmi voi studia Biblia zilnic, 

voi medita la ceea ce am studiat şi voi asculta de aceasta bu-
curos.
q Atunci când întâmpin o problemă, mă voi îndrepta 

către Biblie pentru sfat.

Pe vremea apostolului Pavel exista o grupă de credincioşi 
într-o localitate numită Bereea. Oamenii aceştia erau foar-
te interesați de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când veneau 
la adunare erau atenți la fiecare verset care se citea, iar când 
mergeau acasă verificau să vadă dacă ceea ce li s-a citit este cu 
adevărat scrie în Scriptură. Ei nu aveau o Biblie pe care să o 
ducă cu ei la adunare. Nici nu aveau fiecare Biblia lui, ci doar 
familia lor mare, adică mama, tata, copiii, bunicii, unchii şi 
mătuşile, care locuiau alături, aveau un sul cu Vechiul Tes-
tament, la fel ca cel din care li se citea la adunare. În această 
carte scrisă şi înfăşurată ca un sul, ei verificau să vadă dacă ce 
li s-a citit scrie într-adevăr. 

Aşa ar trebui să fim şi noi. Astăzi putem să ne luăm Bibliile 
la noi şi să citim odată cu pastorul, atunci când el aminteş-
te un verset biblic. Citindu-l cu ochii noştri, ne va rămâne 
imprimat în minte atât locul din Biblie unde este scris, cât şi 
conținutul acelui verset. Dacă ne notăm versetul într-un car-
nețel şi în cursul săptămânii îl repetăm de câteva ori, îl vom 
şti pe de rost. Şi când cineva ne va ispiti să credem altfel, vom 
fi gata să-i amintim cum scrie în Biblie. 

Să recapitulăm: 

1.   Cum s-au răspândit Bibliile după ce vânzătorul de Biblii din   
 timpul lui Mary Jones și-a dat seama de dorința oamenilor după  
 această carte?

2.  Ce înseamnă Biblia pentru oricine care dorește să o folosească cu  
 înțelepciune?

3.  Cum a folosit Domnul Hristos Biblia, pentru a respinge ispitele   
 diavolului?

4.  Cum ar trebui să ne folosim Bibliile și când este potrivit să citim  
 în ele?

5.  Ce exemplu ne-au lăsat credincioșii din Bereea?

 

Vineri

Cuvântul  
neschimbător

Sabat

Asemenea  
creștinilor  
din Bereea
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Cugetare: 
Ce ai face dacă te-ai trezi într-o dimineață și soa-
rele nu ar mai răsări?

 
Peregrinii lui Dumnezeu au avut, de-a lungul secolelor, o 

speranță arzătoare în inimile lor. Această speranță era cea de-a 
doua venire a lui Hristos. În mijlocul persecuției şi a suferin-
ței, revenirea Domnului a fost în toate secolele Binecuvânta-
ta Speranță a urmaşilor Săi. Cea de-a doua venire este tema 
principală a Bibliei. De când Adam şi Eva au fost izgoniți din 
Grădina Edenului, bărbați şi femei sfinte ale lui Dumnezeu au 
fost nerăbdători pentru întoarcerea lui Hristos. Enoh a profe-
tizat despre cea de-a doua venire. Iov a crezut că, chiar dacă 
ar muri, o să Îl vadă pe Hristos, față în față, atunci când El va 
reveni. Regele David a cântat despre puterea şi majestatea lui 
Hristos la venirea Sa. Profetul Isaia a scris celebrele cuvinte, 
că urmaşii lui Hristos vor spune la venirea sa: „Iată, Acesta 
este Dumnezeul nostru; L-am aşteptat şi El ne va Mântui.” 
Habacuc a văzut venirea lui Hristos în viziune.

1.  Ce au spus Enoh, Iov, David, și Isaia despre cea de-a  
 doua venire a lui Hristos?

Enoh: __________________________________________
________________________________________________
_______________________________________  Iuda14,15.

Iov:_____________________________________________
________________________________________________
______________________________________  Iov 19:25-27.

Isus 
revine

Verset de memorat: 

„În casa Tatălui Meu sunt 
multe locașuri. Dacă n-ar 
fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă 

duc să vă pregătesc un loc. Şi 
după ce Mă voi duce și vă voi 
pregăti un loc, Mă voi întoar-

ce și vă voi lua cu Mine, ca 
acolo unde sunt Eu, să fiți și 

voi.” (Ioan 14: 2,3).

Duminică

Tema principală  
a Bibliei

Texte ajutătoare: 
Marea Luptă, p. 299–321 

Cuvinte cheie: 

sejur, îmbuibare, eșafod, 
rostire, meteorit, seminar.

 

9
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Luni

Biblia, autoritatea 
infailibilă

Marți

Binecuvântata 
nădejde

Miercuri

Speranța  
reformatorilor

David: __________________________________________
_______________________________________________
_________________________________  Psalmii 96:11-13.

Isaia:____________________________________________  
________________________________________________
_______________________________________Isaia 25:8,9.

2.  De ce a spus Isus că revine? Ioan 14:1-3.
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Meditație:

Ce poți spune despre tine? Te numeri printre cei credin-
cioși, care Îl așteaptă pe Isus să revină, pentru a putea să 
Îl vadă față în față? Sau simți teamă atunci când cineva 
amintește că Isus vine iar?

Ai fost vreodată la înmormântarea cuiva pe care l-ai iu-
bit? Probabil că erai foarte trist, gândindu-te la cât de mult o 
să-ți lipsească. Şi credincioşii din Tesalonic erau trişti când 
îi îngropau pe cei dragi ai lor. Acesta este motivul pentru 
care Apostolul Pavel le-a spus despre învierea care va avea 
loc la cea de-a doua venire a lui Hristos. „Căci însuşi Dom-
nul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbița lui 
Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morți 
în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți 
toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în 
văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă 
dar unii pe alții cu aceste cuvinte” (1 Tesaloniceni 4:16-18).

Ca Adventişti de Ziua a Şaptea suntem foarte binecuvân-
tați, chiar şi atunci când îi pierdem pe cei dragi ai noştri, prin 
moarte. Ştim că dacă noi şi ei suntem credincioşi, îi vom re-
vedea când vor fi înviați de vocea lui Dumnezeu. Ce minuna-
tă zi va fi aceea, când vom fi reuniți cu cei dragi ai noştri pe 
care îi pierdusem prin moarte. Vreau să fiu acolo? Nu-i aşa că 
şi tu vrei?  

3.  Ce credeau valdenzii, Wycliffe, Luther și Melanchton  
 despre cea de-a doua înviere?

„Din temniță, de la rug, de pe eşafod, unde sfinții şi mar-
tirii au mărturisit pentru adevăr, vine de-a lungul secolelor 
expresia credinței şi speranței lor. … Ei aşteptau pe ‘Domnul 
să vină din cer pe nori în slava Tatălui Său, ca să aducă celor 
drepți împărăția cerurilor.’ Valdenzii nutreau aceeaşi credin-
ță. Wycliffe aştepta cu nerăbdare arătarea Răscumpărătorului 
ca speranță a bisericii.
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Joi

Despre  
revenirea  

Domnului Isus

Vineri

Semne  
de avertizare

Luther declara: ‘Sunt, în adevăr, convins că ziua judecății 
nu va întârzia mai mult de trei sute de ani. Dumnezeu nu 
va putea să îngăduie mai mult această lume nelegiuită.’ … 
‘Această lume îmbătrânită nu este departe de sfârşitul ei,’ spu-
nea Melanchton. … Astfel era speranța bisericii apostolice, a 
‘bisericii din pustie’ şi a reformatorilor.” - Marea luptă, p. 302-304. 

4.  Cum va veni Isus a doua oară? Matei 25:31, 32;  
 1 Tesaloniceni 4:16; Apocalipsa 1:7.

El va veni în toată slava Sa cu toți sfinții ____________.

El va sta pe ______________  ____  ____________.

El va veni cu un ______________ cu ________________ 
lui Dumnezeu.

El va veni pe ________ şi orice ________ Îl va vedea.

„Hristos revine în curând. Despre aceasta trebuie să vor-
bim adesea. Ar trebui ca acesta să fie gândul cel mai impor-
tant din mintea noastră. El vine cu putere şi slavă mare şi ori-
ce ochi îl va vedea.” - The Upward Look, p. 311.

Isus nu numai că ne spune cum şi de ce vine, dar El ne spu-
ne, de asemenea, şi semnele venirii Lui. Primul dintre cele trei 
semne de avertizare, prezise de Biblie s-a întâmplat la mijlo-
cul anilor 1700. Acest prim semn a fost un mare cutremur de 
pământ, care s-a petrecut pe 1 noiembrie, 1755, dimineața, 
la ora 9:40, în Lisabona, capitala Portugaliei. Acesta a durat 
timp de 6 minute şi a ucis de la 60,000-90,000 de oameni, iar 
alte 10,000 lângă Maroc. Pământul se cutremura de la Groen-
landa şi până în Africa. Un val a măturat coasta Spaniei şi pe 
cea a Africii, înghițind oraşele şi cauzând mari pagube. Acest 
cutremur puternic a produs tsunami cu valuri de 18 m înăl-
țime. În unele locuri pământul s-a despicat în două până la  
4 m adâncime şi drumuri şi poduri au fost distruse. Oameni-
lor le era frică. Creştinii din Europa şi din America s-au trezit. 
Mulți se gândeau: „Acesta este sfârşitul lumii.”

5.  Care a fost primul semn al venirii lui Hristos?  
 Apocalipsa 6:12. Când și unde s-a împlinit acesta?

________________________________________________
________________________________________________

„[Apocalipsa 6:12 citat.] Ca împlinire a acestei profeții, a 
avut loc în anul 1755 cel mai groaznic cutremur care a fost 
cunoscut vreodată. Deşi, în general, este cunoscut sub nume-
le de cutremurul din Lisabona, el s-a extins peste o mare par-
te din Europa, Africa şi America. A fost simțit în Groenlanda, 
în Indiile de Vest, în insula Madeira, în Norvegia şi Suedia, 
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Sabat

Un alt semn

Marea Britanie şi Irlanda. El s-a extins pe o suprafață de patru 
milioane de mile pătrare. În Africa, şocul a fost aproape tot 
atât de puternic ca şi în Europa. O mare parte a oraşului Alger 
a fost distrusă; iar la o mică distanță de Maroc, un sat de opt 
sau zece mii de locuitori a fost înghițit cu totul. Un val uriaş 
a măturat coasta Spaniei şi a Africii inundând oraşe şi provo-
când mari distrugeri.” - Marea luptă, p. 304. 

6.  Care a fost cel de-al doilea semn al revenirii lui Isus și  
 când s-a întâmplat acesta? Marcu 13:24.

______________________________________________
_____________________________________________

„După douăzeci şi cinci de ani a apărut următorul semn 
menționat de profeție, întunecarea soarelui şi a lunii. Ceea ce 
a făcut ca acest semn să fie mai izbitor a fost faptul că timpul 
împlinirii lui fusese precis arătat [de Isus în Marcu 13:24]. … 
Această profeție s-a împlinit la 19 mai 1780.” - Ibidem., p. 306.

7.  Citește descrierea zilei întunecate din cartea Marea   
 luptă, p. 306, 307. Scrie în câteva rândul modul în care  
 oamenii și animalele au reacționat.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

„Dimineața soarele a răsărit pe un cer curat, dar în scurtă vreme a fost 
acoperit. Norii au coborât negri şi amenințători şi din ei izbucneau ful-
gere şi se rostogoleau tunete, căzând şi puțină ploaie. Către ora nouă, no-
rii s-au subțiat şi au căpătat o culoare ca arama sau alama, iar pământul, 
stâncile, copacii, clădirile, apele şi oamenii au fost schimbați de această 
lumină ciudată, nepământeană. Câteva minute mai târziu, un nor ne-
gru şi greu s-a răspândit pe tot cerul, în afară de o fâşie îngustă la ori-
zont, şi era atât de întuneric cum este de obicei vara la ora nouă seara...
Teama, îngrijorarea şi groaza au umplut treptat sufletele oamenilor. 
Femeile stăteau la uşă privind tabloul întunecat; oamenii s-au întors 
de la câmp; tâmplarul şi-a lăsat uneltele, fierarul şi-a părăsit foalele, ne-
gustorul tejgheaua. Şcolile şi-au suspendat cursurile, iar copiii au fugit 
tremurând acasă. Călătorii s-au oprit la ferma cea mai apropiată. Ce 
se va întâmpla? şopteau toate buzele şi se întrebau toate inimile. Părea 
că un uragan era gata să sufle peste toată țara sau ca şi cum venise ziua 
încheierii tuturor lucrurilor... Păsările s-au retras în cotețe şi s-au dus 
la culcare, vitele s-au înapoiat în staul ca pentru noapte şi rumegau. 
Broaştele orăcăiau, păsările cântau cântece de seară, iar liliecii zburau. 
Însă oamenii ştiau că nu venise noaptea...” (Marea luptă, pp. 306, 307).

Să recapitulăm: 

1.  Care a fost dorința oamenilor din cele mai vechi timpuri?
2.  Credeau credincioșii din timpurile vechi în înviere? Dați exemple. 
3.  De ce a spus Domnul Hristos că S-a înălțat la Cer și ce făgăduință  
 a făcut El despre reîntoarcerea Sa?
4.  Credeau valdenzii și reformatorii în înviere?
5.  De ce le-a spus Pavel credincioșilor din Tesalonic despre înviere?
6.  Descrieți modul în care va veni Domnul Hristos a doua oară?
7.  Numiți două din semnele menționate în Biblie ca având loc înainte  
 de revenirea Domnului Hristos. Au avut loc acestea?
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Este nevoie 
de veghere

Verset de memorat: 

„Vegheaţi dar, pentru că nu 
știţi în ce zi va veni Domnul 

vostru.” (Matei 24:42). 

Duminică

Libertate  
de închinare

Texte ajutătoare: 

Marea Luptă, cap. 40.

Cuvinte cheie: 

alarmă, 
apariție glorioasă

10

Cugetare: 
Cât de des te gândești la făgăduința că Domnul 
Isus Se va întoarce să ne ia la Sine?

Atunci când îngerii au promis ucenicilor că Domnul Isus 
Se va întoarce în acelaşi fel cum L-au văzut mergând spre cer, 
ei au fost foarte entuziasmați. Credeau că Domnul Isus va 
veni chiar în timpul vieții lor. 

Cu timpul oamenii au început să uite acea făgăduință. Mai 
ales cei cărora le mergea bine, care aveau de toate, nu se mai 
gândeau la revenirea Sa şi nici nu doreau ca El să vină aşa de 
curând. 

Adevărul despre cea de-a doua venire fusese ignorat şi ui-
tat, în special de bisericile din America. Ştii de ce? În această 
țară oamenii aveau libertate şi confort şi ei nu aşteptau reve-
nirea lui Isus. Aceştia erau ocupați să câştige bani şi să se bu-
cure de viață, aşa că au amânat ce-a de-a doua venire, departe 
în viitor.

1.  Cum ar trebui să reacționăm noi atunci când vedem  
 semnele celei de-a doua veniri a lui Hristos împlinin- 
 du-se? Luca 21:28, 30, 31.

________________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

„Hristos a îndemnat pe poporul Său să vegheze asupra 
semnelor venirii Sale şi să se bucure când vor vedea indiciile 
revenirii Regelui lor. ‘Când vor începe să se întâmple aceste 
lucruri’, a spus El, ‘să vă uitați în sus şi să vă ridicați capetele, 
pentru că izbăvirea voastră se apropie’ (Luca 21:28).” - Marea 

luptă, p. 308.
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Luni

Prea ocupați

Marți

Sunt  
o alarmă

 2.  Scrie din versete și notă lucrurile care îi fac pe oa 
 meni să uite de revenirea lui Hristos. Luca 21: 34, 36. 
  Completează vocalele lipsă.

________________    _f _c_r_; ___________     l__m__şt__
______________ de _____________     c_ _t_r_ de pl_c_r_
________________  c_mp_r_nd;  ____________  v_nz_nd;
______________________ s_d_nd;  
____________________ c_nstr_ _nd;
______________________ c_s_t_r_nd_-s_;  
__________________  _mb_ _b_r_; __________ b_ț_ _; 
________________________ gr_j_ l_     l_m_ _   _c_st_ _ _

„Când Mântuitorul a arătat urmaşilor Săi semnele reve-
nirii Sale, El a prezis starea de apostazie care va exista chiar 
înainte de a doua Sa venire. Ca şi în zilele lui Noe, lumea va 
fi prinsă de activitate şi agitație pentru afaceri lumeşti şi cău-
tare de plăceri - cumpărând, vânzând, sădind, clădind, căsă-
torindu-se şi dând în căsătorie - uitând pe Dumnezeu şi viața 
viitoare.” - Ibidem., p. 309.

Dacă ai şti că Isus ar veni peste şase luni, ce ai face ca să 
te pregăteşti? Cum ți-ai trezi familia, vecinii, şi pe membrii 
bisericii? Ai închiria o maşină de pompieri ca să treacă prin 
oraşul tău şi să sune o alarmă că Isus revine? S-ar putea să te 
gândeşti că a face acesta ar fi un lucru ridicol. Dar s-ar putea 
să te răzgândeşti după ce afli ce spune profetul Ioel despre 
aceasta. Ascultă cuvintele sale solemne: „Sunați din trâmbiță 
în Sion! Sunați în gura mare pe muntele Meu cel Sfânt, ca să 
tremure toți locuitorii țării. Căci vine ziua Domnului, este 
aproape!” (Ioel 2:1).

Revenirea lui Isus este un eveniment de viață şi de moar-
te. După cum pompierii pornesc sirena în timp ce se duc să 
salveze oameni dintr-un incendiu, tot aşa şi noi trebuie să 
pornim sirena şi să facem ca oamenii să cunoască că Isus vine 
iar! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune unde ar trebui să su-
năm prima dată alarma. „În Sion, la muntele Meu cel sfânt.” 
Aceasta se referă la biserica lui Dumnezeu. Aici trebuie să su-
năm pentru prima dată alarma despre revenirea lui Hristos. 
Noi trebuie să vorbim despre revenirea lui Isus, să ne rugăm 
să fim gata să-L întâmpinăm, să trăim ca şi cum am crede că 
El revine şi să lucrăm ca şi cum El ar veni chiar astăzi. 

3.  Cui îi cere Dumnezeu să se roage și să postească pentru  
 a fi pregătiți la venirea Sa? Ioel 2:15, 16. Ce ar trebui  
 să facă slujitorii? Versetul 17. 

„Sunați cu ________________ în Sion! Vestiți un 
________, chemați o ______________ de sărbătoare!

Strângeți ______________, țineți o ________________ 
sfântă! Aduceți pe ________________, strângeți __________ 
şi chiar şi pruncii de la țâță! Să iasă ____________ din căma-
ra lui, şi ______________ din odaia ei!
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Cel de-al treilea 
semn

Preoții, ________________ Domnului. să plângă între 
_________ şi __________, şi să zică: Doamne, îndură-Te de 
poporul Tău! Nu da de ocară ____________________ Ta, 
n-o  face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre 
neamuri: ________ este __________________ lor?”

4.  Cum ne putem smeri înaintea lui Dumnezeu și să ne  
 pocăim de păcatele noastre, ca să ne pregătim pentru  
 revenirea lui Isus? Ioel 2:12, 13. Completează vocalele  
 lipsă.

Cu ________, ______________, __________ pentru pă-
catele voastre.

     p__st,                  pl__ns,                 b__c__t,

____________________ la Domnul din toată __________.
__nt__ __rc__nd__-n__,                                                   __n__m__

„Credem noi din toată inima că Hristos vine curând şi că 
noi suntem în posesia ultimei solii de har care mai trebuie 
dată unei lumi vinovate? Este exemplu pe care-l dăm ceea ce 
ar trebui să fie? Arătăm noi celor din jurul nostru, prin viețile 
noastre şi conversație sfântă, că aşteptăm apariția glorioasă a 
Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care va pre-
schimba aceste trupuri stricate şi le va face după trupul Său 
slăvit? Mă tem că noi nu credem şi nu ne dăm seama de aceste 
lucruri aşa cum ar trebui să o facem.” - Scrieri timpurii, p. 111.

Ce a spus Isus că se va întâmpla în „vremea sfârşitului”, 
imediat după Evul Mediu? Vor fi semne în soare, în lună şi în 
stele. Dumnezeu a prezis aceste semne în Scriptură cu secole 
mai înainte, ca să îndrepte atenția oamenilor la cea de-a doua 
venire a lui Isus.

5.  Care a fost cel de-al treilea semn petrecut pe 13 Noiembrie,  
 1833, care prevestea că Isus vine în curând? Apocalipsa  
 6:13; Matei 24:29,30. Citește despre acesta în Marea  
 luptă, p. 333, 334.
______________________________________________
_____________________________________________

„Iar Ioan în Apocalipsa declara că a văzut în viziune sem-
nele care urmau să vestească ziua Domnului: ‘Stelele au căzut 
din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când 
este scuturat de un vânt puternic’ (Apocalipsa 6:13). Aceas-
tă profeție şi-a găsit o împlinire izbitoare şi impresionantă în 
marea ploaie meteorică din 13 noiembrie 1833. Aceasta a fost 
manifestarea cea mai întinsă şi magnifică de stele căzătoare 
care a fost înregistrată vreodată; ‘întreg firmamentul deasupra 
Statelor Unite a fost atunci, timp de ore, într-un freamăt de 
foc. Niciun fenomen ceresc n-a avut loc vreodată în această 

Miercuri

Smeriți  
și pocăiți

GÂNDEȘTE-TE!
Ce fac membrii familiei 

mele ca să se pregătească 
pentru revenirea lui Isus? 
Ce fac eu ca să-i avertizez 
pe alții pentru ca să fie gata 
să-L întâmpine pe Isus?
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Rolul semnului
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Adoniram Judson

(convertirea)

țară, de la prima colonizare, care să fi fost privit cu o admi-
rație atât de intensă de o clasă de oameni şi cu o aşa de mare 
groază şi panică de alta.’ ” - Marea luptă, p.333.

Aceste stele căzătoare erau meteoriți - bucăți mici de rocă 
ce cad fulgerător pe pământ, având o viteză atât de mare, în-
cât iau foc atunci când ating atmosfera pământului. Martori 
oculari au relatat că puteau citi cele mai mici tipărituri fără 
vreo altă lumină în afară de cea a meteoriților.

6.  Ce au crezut oamenii că se va întâmpla în curând,   
 când au văzut ploaia de meteoriți? Subliniază. 

„Mulți care au fost martori ai căderii de stele, au conside-
rat-o ca un vestitor al judecății viitoare, ‘un simbol înspăimân-
tător, un înainte-mergător sigur, un semn îndurător al acelei 
zile mari şi înfricoşate.’ Astfel atenția oamenilor a fost îndrepta-
tă către împlinirea profeției şi mulți au fost conduşi să ia seama 
la avertizarea celei de a doua veniri.” - Ibidem., p. 334.

În 1812 America a trimis primul său misionar în India: 
Adoniram Judson. Numai cu câțiva ani înainte Judson fusese 
ateu, trăind o viață sălbatică şi nechibzuită. Într-o seară, el s-a 
oprit la un han de la țară şi şi-a petrecut noaptea într-o ca-
meră alăturată de cea a unui tânăr aflat pe moarte. După ce a 
mers la culcare, Judson nu a putut să doarmă din cauza geme-
telor muribundului de lângă. El era chinuit de aceste gânduri: 
„Este omul gata să moară?” Unde îşi va petrece veşnicia? Stri-
gătele îngrozitoare venind din camera alăturată au continuat 
în noapte. În cele din urmă, totul s-a liniştit într-un sfârşit. 

Dimineața următoare, Judson a întrebat despre tânărul de 
alături. „Este mort,” a răspuns proprietarul hanului. „Mort! Şi 
ştiți cine era?” a întrebat Judson. „Numele său era Ernest şi el 
era un absolvent de la Colegiul Providence.” 

Ernest a fost prietenul necredincios care distrusese cre-
dința lui Judson în Dumnezeu. Acum el era mort şi pierdut! 
Era pierdut! Era pierdut! Era pierdut!” Aceste cuvinte triste, 
continuau să răsune în urechile lui Judson. În acel moment 
acesta a realizat că, şi el era de asemenea pierdut. Judson s-a 
întors acasă numaidecât şi a insistat ca Dumnezeu să îi ierte 
păcatele. El şi-a consacrat viața lui Dumnezeu şi s-a înscris în 
Seminarul Teologic din  Andover. 

În anul 1809, el a avut sarcina să devină misionar. Unii din-
tre prietenii săi de la Williams College au avut aceeaşi sarcină. 
Adesea se întâlneau să se roage cu sinceritate ca Dumnezeu să 
deschidă uşi pentru lucrarea misionară şi El a făcut-o. Acest 
punct a fost locul de naştere al misiunii în America.

(Istoria aceasta adevărată o poți citi în continuare la pagina 58)
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Un  
reformator 

american
Verset de memorat: 

„Căutaţi în cartea Domnului și 
citiţi! Niciuna din toate acestea 

nu va lipsi, nici una, nici alta 
nu va da greș,..”  

(Isaia 34:16)

Duminică

Dumnezeu găsește 
un sol

Texte ajutătoare: 

Marea luptă, p. 317-342. 
Scrieri din viața mea, 

p. 17-25.

Cuvinte cheie: 

preconceput, denunțat, spe-
culativ, ticălos.

11

Cugetare:  
Ce faci când nu înțelegi un anumit subiect referi-
tor la credința și speranța ta?

A sosit timpul! Marele ceas al lui Dumnezeu a bătut timpul 
pentru ultimul mesaj care să fie dat lumii. Dumnezeu ar fi 
putut să trimită îngeri cereşti ca să se înfățişeze în persoană 
pe această planetă în splendoare strălucitoare. Aceştia ar fi 
putut să vestească mesajul de pe vârfurile munților. Dar nu 
acesta este planul Său. În schimb, Dumnezeu alege un fermier 
modest, numit William Miller, ca să predice cea de-a doua 
venire în America. El era inteligent, îi plăcea să citească, să 
studieze istoria şi să gândească profund. Miller avea un carac-
ter excelent şi era de încredere, chibzuit şi binevoitor. Acesta 
s-a căsătorit cu Lucy Smith şi ei au locuit pentru început în 
Poultney, iar mai apoi în Low Hampton, New York.

Miller era sincer, credincios, şi foarte respectat în comu-
nitatea din care făcea parte. El slujea ca un şerif şi ca un ju-
decător al păcii. Chiar dacă fusese crescut creştin, ca tânăr el 
s-a îndepărtat de Dumnezeu. Acesta s-a amestecat cu prieteni 
greşiți care l-au influențat să se îndoiască de Biblie şi să citeas-
că scrieri ale scepticilor. Timp de doisprezece ani Miller nu a 
crezut în Dumnezeu sau în Biblie. Dar, el nu era fericit. Apoi 
într-o duminică dimineața ceva uimitor s-a întâmplat! Miller 
citea o predică în absența preotului când, dintr-odată, el a de-
venit profund convins de Duhul Sfânt. Copleşit de emoție, s-a 
aşezat şi nu a putut să termine citirea predicii.
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Pericol și soluții

Marți

Convins de  
Duhul lui Dumnezeu

1.  Cum s-a îndepărtat William Miller de Dumnezeu?   
 Psalmii 1:1. Ce poți să faci ca să rămâi credincios lui  
 Domnului? Psalmii 101:2. Citește versetele și încercu- 
 iește răspunsurile, adevărat sau fals.

Miller era prieten cu tineri creştini.    A sau F

Miller era prieten cu oameni care 
făceau haz pe seama Bibliei şi a lui Dumnezeu.   A sau F

2.  Ce ar trebui să faci atunci când prietenii îți cer să faci  
 ceea ce este rău? Proverbele 1:10, 15.
_______________________________________________
______________________________________________

3.  Cum l-a convins Duhul Sfânt pe William Miller  
 într-o zi pe când citea o predică în biserică? 
 Citește notele și Ioan 5:39. Dezleagă răspunsurile.
_____________________________________________
____________________________________________

                                    şi a Isus a pe Biblia găsit Isus El studiat
______________________________________________
______________________________________________

                                                     şi-a lui inima dat Isus sa El
______________________________________________
______________________________________________

                                                        om El fericit a devenit un

„‘Deodată’, spune el [Miller], ‘caracterul unui Mântuitor a 
fost viu întipărit în mintea mea. Se părea că ar putea să existe 
o ființă atât de bună şi miloasă, încât să facă ispăşire pentru 
nelegiuirile noastre şi prin aceasta să ne salveze de a suferi 
pedeapsa păcatului. Imediat am simțit cât de iubitoare trebu-
ie să fie o asemenea ființă şi mi-am imaginat că puteam să mă 
arunc în brațele Sale şi să mă încred în îndurarea unuia ca El. 
Dar s-a ridicat întrebarea: ‘Cum se poate dovedi că există o 
astfel de Ființă?...’

‘Am înțeles că Biblia prezenta tocmai un asemenea Mân-
tuitor de care aveam eu nevoie; şi am fost uimit să aflu cum 
o carte neinspirată, poate să descopere principii atât de per-
fect adaptate nevoilor unei lumi căzute. Am fost constrâns să 
admit că Scripturile trebuie să fie o descoperire de la Dum-
nezeu. Ele au devenit desfătarea mea; şi am găsit în Isus un 
prieten. … şi Scripturile, care mai înainte erau întunecate şi 
contradictorii, au devenit acum o candelă pentru picioarele 
mele şi o lumină pe cărarea mea.’ ” - Marea luptă, p. 319.

Ştii cum a studiat Miller Biblia? Mai întâi el a lăsat deopar-
te ideile sale greşite şi preconcepute. Apoi el s-a rugat serios 
ca Dumnezeu să-l ajute să înțeleagă adevărul. Miller nu a fo-
losit Comentarii Biblice, ci a lăsat ca Biblia să se explice sin-
gură. Dacă nu putea înțelege un pasaj, el compara un verset 

Marți

Convins

William Miller
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Descoperiri  
deosebite

cu un altul, folosind trimiterile şi concordanța. Acesta credea 
că Biblia trebuie interpretată literal, cu excepția situațiilor în 
care era evident că simbolurile erau folosite la fel ca în profe-
ție. Dumnezeu a ascultat rugăciunea sa şi ceea ce nu putea să 
înțeleagă a fost făcut clar.

4.  Care două cărți ale Bibliei le studia Miller, în mod spe-
 cial, cu mare interes? Care trei lucruri le-a descoperit  
 el cu mare bucurie? Enumeră-le și subliniază cu roșu.  
____________________________________ şi __________
_________________________

„[Miller] A studiat cartea lui Daniel şi Apocalipsa cu in-
teres profund, folosind aceleaşi principii de interpretare ca 
şi pentru celelalte cărți ale Bibliei şi a descoperit, spre ma-
rea lui bucurie, că simbolurile profetice puteau să fie înțelese. 
A constatat că profețiile care se împliniseră până atunci, se 
împliniseră literal; că diferitele imagini, metafore, parabole, 
comparații, etc. fie că erau explicate în context, fie că termenii 
în care erau exprimate erau diferiți în altă parte a Scripturii şi 
când erau explicate astfel, trebuia înțelese literal. … În timp 
ce urmărea marile linii profetice, eforturile i-au fost răsplăti-
te, descoperind lanțul adevărului, verigă după verigă. Îngeri 
din ceruri îi călăuzeau mintea şi lămureau Scripturile înțele-
gerii sale.” - Marea luptă, p. 320, 321.         

5.  Ce adevăr minunat a descoperit William Miller în 
 studiile sale? 1 Tesaloniceni 4:16.
______________________________________________
______________________________________________

„Miller a descoperit că Scriptura învață în mod clar că ve-
nirea lui Hristos va fi literară şi personală.” - Ibidem., p. 321.

William Miller era interesat de profeția din Daniel 8:14: 
„Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineți; apoi 
sfântul Locaş va fi curățit!” Miller a învățat că o zi în profeție 
este egală cu un an; aşadar 2300 de zile sunt 2300 de ani. Ceea 
ce l-a uimit cel mai mult pe acesta a fost faptul că evenimen-
tele prezise de Biblie s-au împlinit exact la timp. El a crezut că 
dacă putea găsi punctul de început al celor 2300 de zile pro-
fetice, putea afla când va reveni Isus. Cu o nerăbdare nouă el 
a petrecut multe zile şi chiar şi nopți în studiu. Pe măsură ce 
citea Daniel 8:16, 17, el a descoperit că îngerul Gabriel a fost 
trimis din cer să îi explice lui Daniel cele 2300 de zile profeti-
ce. Dar pe când Gabriel se apropia, Daniel s-a temut şi a căzut 
cu fața la pământ. Apoi îngerul i-a spus: „Fii cu luare aminte, 
fiul omului, căci vedenia priveşte vremea sfârşitului!” Aceasta 
însemna că viziunea urma să fie împlinită în vremurile sfâr-
şitului. Dar când ne apropiem de sfârşitul capitolului, aflăm 
că Daniel a leşinat şi a fost bolnav timp de mai multe zile. El a 
fost uimit de viziune, dar nu o putea înțelege. 
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prețioase

6.  În Daniel 9:21-23, Gabriel s-a întors să explice lui 
 Daniel  însemnătatea viziunii. Cât timp din cele 2300  
 de zile a fost hotărât, sau acordat pentru evrei? 
 Daniel 9:24. 

_____ de săptămâni x7 zile = ______ de zile = ______ de ani

Îngerul Gabriel a început să-i explice lui Daniel viziunea 
celor 2300 de zile, spunându-i că poporului evreu îi fuseseră 
hotărâte sau acordate 70 de săptămâni. Dacă înmulțeşti şap-
tezeci de săptămâni ori şapte zile, vei afla răspunsul. Amin-
teşte-ți că evreii se aflau în captivitatea babiloniană în timpul 
acesta. Dumnezeu îi spunea lui Daniel că El va da evreilor 
490 de ani că să se pocăiască şi să-L primească pe Hristos ca 
Salvator al lor.

7.  Când Miller a legat cele 2300 de zile profetice cu cele  
 70  de săptămâni profetice, el și-a dat seama că amân- 
 două au început în același timp. Ce an a fost punctul  
 de  plecare al celor două profeții? Daniel 9:25; Ezra 6:15.

„De la darea ________________ pentru zidirea din nou a 
Ierusalimului.” ______ î. Hr.

Miller trebuia doar să se uite într-o carte de istorie şi să 
descopere că regele Artaxerxes a dat porunca pentru rezidi-
rea Ierusalimului în anul 457 î. Hr. (Ezra 6:14).

8.  Să facem puțină matematică pentru a afla când s-a 
 încheiat profeția celor 2300 de zile? Numără 
 descrescător anii de dinainte de nașterea lui Hristos.

Începutul profeției celor 2300 de ani:   __________ î. H.

Încheierea profeției celor 2300 de ani:   2300-
                                                                             457  
         Anul în care Isus avea să vină:

„Până acum toate precizările profeției s-au împlinit în mod 
izbitor şi începutul celor şaptezeci de săptămâni s-a stabilit 
fără îndoială în anul 457 î. Hr., iar încheierea lor în anul 34 
d. Hr. Având aceste date, nu mai este nicio dificultate pentru 
aflarea sfârşitului celor 2300 de zile. Cele şaptezeci de săptă-
mâni - 490 de zile - fiind tăiate din cele 2300, mai rămâneau 
încă 1810 zile. După sfârşitul celor 490 de zile, urmau să se 
împlinească încă 1810 zile. De la anul 34 d. Hr., cei 1810 ani 
se întind până la anul 1844.” - Marea luptă, p. 328.          

      
„Miller şi colaboratorii lui au crezut la început că cele 2300 

de zile se vor încheia în primăvara anului 1844, cu toate că 
profeția indică toamna acelui an.” - Ibidem., 328, 329.
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Chemare 
Verset de memorat: 

„Sunați din trâmbiță în Sion! 
Sunați în gura mare pe muntele 
Meu cel sfânt, ca să tremure toți 

locuitorii țării. Căci vine ziua 
Domnului, este aproape!”  

(Ioel 2:1)

Duminică

Du-te și spune!

12

Cugetare:  
Ce ai face dacă ai crede că Dumnezeu te cheamă 
să predici că Isus vine chiar acum?

Timp de cincisprezece ani, Miller a studiat intens profețiile 
despre cea de-a doua venire. Domnul a vorbit inimii sale să 
predice şi altora ceea ce învățase el. “ Când mă aflam la tre-
burile mele aceste cuvinte îmi răsunau în urechile: ‘Du-te şi 
spune lumii despre pericolul în care se află.’ ” Miller s-a rugat 
ca slujitorii să predice despre cea de-a doua venire. Dar din 
nou cuvintele: ‘Du-te şi spune lumii, sau voi cere sângele lor 
din mâinile tale, răsunau în urechile sale.’

În cele din urmă, într-o duminică dimineața, din anul 1831, 
Miller a făcut un angajament lui Dumnezeu, potrivit căruia el 
va predica dacă i se va face invitația. Cu câteva ore mai târziu, 
nepotul său i-a bătut la uşa de la intrare. El i-a spus: „Tata te 
roagă să ții serviciul divin pentru că predicatorul lipseşte. Vino 
şi învață-i că Domnul revine.” William Miller a fost şocat. Nu 
i-a răspuns băiatului niciun cuvânt, dar a mers în pădure să 
se roage. Însă pe tot parcursul cărării o Voce răsuna: „Du-te 
şi spune! Mergi şi spune lumii!” În pădurea de arțari, Miller 
a căzut pe genunchi şi a strigat: „Doamne, nu pot să merg, eu 
sunt doar un fermier, nu un predicator.” Dar tot ceea ce putea 
el să audă era: „Vei încălca o promisiune atât de curând după 
ce ai făcut-o? Du-te şi spune lumii.” În cele din urmă, Miller 
a căzut pe genunchi strigând: „Doamne, nu ştiu cum pot să o 
fac, dar dacă mă vei călăuzi o voi face.” Apoi a sărit în picioare, 
a bătut din palme şi a strigat: „Glorie! Aleluia!” Din acea şi zi a 
fost născut Miller, predicatorul, şi el a mers încoace şi încolo,  
ca să dea mesajul celei de-a doua veniri. 
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1.  Ce scuze  - asemenea lui Moise - și-a găsit Miller atunci  
 când i-a fost cerut să predice? Exod 4:10. Ce poruncă,  
 asemănătoare cu cea pe care i-a dat-o lui Moise,  i-a dat  
 Dumnezeu? Exod 4:12.

Scuze:  ________________________________________
____________________________

Poruncă:  ______________________________________
_____________________________

2.  Cum și-a început Miller slujirea de a avertiza lumea?  
 Câți oameni au primit primul său mesaj? ___________
________________________________________________

„Prima lui lectură a fost urmată de o trezire religioasă, în 
care au fost convertite treisprezece familii, cu excepția a două 
persoane. Imediat a fost solicitat să vorbească în alte locuri şi 
aproape în fiecare loc predicarea lui a avut ca rezultat o revi-
gorare a lucrării lui Dumnezeu.” - Ibidem., p. 331.

În 1839, Miller a întâlnit un tânăr predicator pe nume Joshua 
Himes. După ce a ascultat prelegerile lui Miller, Himes a fost con-
vins că Dumnezeu îl chema ca să îl ajute pe acesta să predice cea 
de-a doua venire. Miller avea vârsta de 60 de ani; el era calm şi li-
niştit, dar Himes avea 30 de ani şi era un lider puternic şi energic. 
Aceşti doi pastori adventişti făceau o echipă minunată. Himes era 
un lucrător sârguincios, un promotor şi un organizator curajos. 
În 1840 el a publicat primul număr din revista Semnele Timpului, 
pe lângă sutele de pliante, broşuri şi cărți.

Himes a programat ca Miller să predice în New York, Phila-
delphia şi Washington, D. C. Chiar şi reprezentanți ai Congre-
sului au venit ca să îl audă pe Miller predicând în capitală. Pe 
lângă scrieri, Himes a ajutat de asemenea la promovarea multor 
întâlnirilor de tabără. Cu ajutorul lui Joshua Himes, mesajul ad-
vent s-a răspândit rapid de jur împrejurul Statelor Unite şi chiar 
şi în alte țări. Mii au primit mesajul şi l-au împărtăşit bucuroşi 
cu prietenii şi vecinii lor. În zece ani, Miller a ținut mai mult de 
3,000 de prelegeri în aproape 1,000 de locuri diferite.

Josiah Litch era un slujitor metodist care li s-a alăturat lui 
Miller şi lui Himes în predicarea mesajului advent. Acesta a 
publicat un pamflet, intitulat: Strigătul de la miezul nopții, care 
a devenit un cotidian. Au fost tipărite 10,000 de copii şi au fost 
vândute pe străzi. Charles Fitch, un slujitor al bisericii congre-
gației a acceptat şi el mesajul celei de-a doua veniri. În 1842 
Fitch şi Hale au conceput bine cunoscuta hartă profetică şi 
300 de copii au fost folosite de mai mulți predicatori adventişti 
ca să dea vestea bună a revenirii lui Hristos.

Ai observat că fiecare predicator avea o viziune mare pen-
tru lucrare şi că fiecare a jucat un rol specific în mişcarea ad-
ventă, şi în aşezarea fundației temeliei Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea?   

Luni

Scuze și poruncă 

Marți

Un prinț  
curajos

Miller și Himes
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3.  Potrivește numele predicatorului cu lucrarea pe care  
 a făcut-o în răspândirea mesajului advent. Se poate să  
 folosești unele nume de mai multe ori.

 ____   a conceput harta profetică.
 ____  a fost chemat de Dumnezeu ca 
să predice cea de-a doua venire.
____ a organizat întâlniri în marile 
oraşe pentru ca Miller să predice.
 ____ a promovat întâlniri de tabără 
şi conferințe.
 ____ a fost scriitor şi editor la Semne-
le timpului
____ slujitor metodist care a primit 
mesajul advent şi care a publicat Stri-
gătul de la miezul nopții

4.  Ce întrebare au adresat oamenii după ce au auzit 
 mesajul lui Miller? Fapte 16:30. Ce schimbări au făcut  
 aceștia în viețile lor?
___________________________________________
___________________________________________

„Păcătoşii întrebau plângând: ‘Ce trebuie să fac ca să fiu 
mântuit?’ Aceia ale căror vieți fuseseră pătate de necinste erau 
nerăbdători să dea înapoi ceea ce au răpit. Toți care găseau pace 
în Hristos, doreau să vadă şi pe alții împărtăşindu-se de aceeaşi 
binecuvântare. Inimile părinților erau întoarse către copiii lor, 
iar inimile copiilor către părinți. Barierele mândriei şi ale reți-
nerii erau îndepărtate. Se făceau mărturisiri sincere şi membrii 
familiei lucrau pentru mântuirea celor care le erau apropiați şi 
scumpi. Adesea se auzea glasul unor mijlociri stăruitoare. Pre-
tutindeni erau suflete adânc îngrijorate care stăruiau înaintea 
lui Dumnezeu. Mulți se luptau toată noaptea în rugăciune ca să 
obțină asigurarea că păcatele le erau iertate sau pentru conver-
tirea rudelor sau vecinilor lor.” - Marea luptă, p. 369.

3.  Cine a primit mesajul lui Miller despre revenirea lui Isus?
______________________________________________

„În aproape fiecare oraş erau zeci, iar în altele sute de oameni 
convertiți ca urmare a predicării sale. … Comercianții de bău-
turi alcoolice şi-au păstrat negustoria şi au transformat maga-
zinele în case de adunare; casele de jocuri de noroc au fost des-
ființate; necredincioşii, deiştii, universaliştii şi chiar desfrânații 
cei mai disprețuiți erau schimbați; unii dintre ei nu intraseră 
într-o casă de rugăciune de ani de zile. Diferite denominațiuni 
organizau adunări de rugăciune în diferite cartiere, aproape în 
fiecare oră, iar oamenii de afaceri se adunau la amiază pentru 
rugăciune şi laudă. … Lucrarea lui, ca şi cea a primilor refor-
matori, tindea mai de grabă să convingă mintea şi să trezească 
conştiința, decât doar să excite emoțiile.” Ibidem., p. 331, 332.

Miercuri

Predicatori 
cu viziune

Vineri

Transformări

A.  William Miller 

        

B.  Joshua Himes 

                            

C.  Josiah Litch  

D.  Charles Fitch   

Joi

Când oamenii  
primesc solia
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Ai fost vreodată la o întâlnire adevărată de tabără, unde 
adunările bisericii să se țină în aer liber într-un cort mare? 
Poate că întâlnirea de tabără la care ai participat avea locuri 
pentru 400 de persoane. Dar imaginează-ți doar să participi 
la o întâlnire de tabără, unde se găseau  4,000-6,000 de credin-
cioşi adventişti. 

Pe măsură ce sute de slujitori, din diferite denominațiuni, 
şi laici se alăturau lui Miller în predicarea celei de-a doua ve-
niri, curând au fost mii de noi credincioşi adventişti. Adversarii 
acestora au făcut însă imposibil ca aceştia să predice în bise-
rică, şi astfel a apărut ideea unui cort. Credincioşii au donat, 
astfel, bani pentru realizarea unui cort uriaş, cel mai mare cort 
din America! Acesta avea 36 m diametru şi avea o capacitate de 
4,000 de oameni şi peste 6,000 atunci când era aglomerat.

Credincioşii adventişti au dus lucrarea mesajului primului 
înger. În mai, 1842 aceştia plănuiau să țină trei întâlniri de ta-
bără de vară, dar nevoia era aşa de mare, încât s-au ținut 31 de 
întâlniri în acel an! Dumnezeu lucra în mod măreț. Anul ur-
mător, s-au ținut 40 de întâlniri şi peste doi ani 54. Gândeşte-te, 
există o întâlnire de tabără de o săptămână pentru întreg anul! 

Copii pregătindu-se să Îl întâlnească pe Isus

Ce făceau copiii ca să se pregătească să-L întâlnească pe 
Isus? Ei lucrau pentru mântuirea prietenilor lor şi chiar şi 
pentru cea a adulților. Ei se rugau pentru aceştia şi mulți au 
fost convertiți. Adesea, ei țineau mici întâlniri de rugăciune, 
în care se rugau pentru fiecare şi pentru prietenii lor necon-
vertiți, iar Domnul îi asculta. Dar ei nu numai se rugau, ci şi 
lucrau de asemenea cu credincioşie, îndeplinindu-şi datoriile 
de acasă, însărcinările şi vorbind amabil unul cu celălalt.

Exista o fetiță care a venit la o adunare de tabără în Buc-
kston, Maine, cu mama sa. Ea Îl iubea pe Isus şi aştepta re-
venirea Sa. Aceasta a luat cu ea umbrela ei roz, la care ținea 
atât de mult. Dar întrucât a auzit că trebuie să renunțăm la tot 
pentru ca să fim pregătiți să-L întâlnim pe Isus, ea s-a gândit: 
„Trebuie să renunț la umbrela mea?” Stând lângă mama sa, 
la aceste întâlniri, ea se frământa în mintea sa: „Îmi iubesc 
umbrela. Îl iubesc pe Isus. Pot eu să renunț la umbrela mea 
pentru Isus?” Ea o ținea strâns în mână uitându-se cu drag la 
aceasta. Într-un final a strigat cu putere şi cu lacrimi alune-
cându-i pe obraji: „Isus, vreau să te iubesc pe tine şi să ajung 
în cer! Îndepărtează-mi păcatele. Mă predau ție, umbrela şi 
totul.” Apoi şi-a îmbrățişat mama şi a spus: „Ah, mamă, sunt 
atât de fericită că Isus mă iubeşte şi eu îi iubesc mai mult decât 
pe umbrela mea sau orice altceva.”

Credincioşii de la adunarea de tabără s-au bucurat împreu-
nă cu ea, deoarece a fost la fel de greu pentru fetiță să renunțe 
la umbrela sa cum a fost pentru ei să renunțe la casele şi pă-
mânturile lor. Atunci mama i-a spus fetiței sale că întrucât a 
renunțat de bună voie la umbrela ei pentru Isus, ea  putea să o 
păstreze. Ea dovedise că îl iubea pe Isus mult mai mult. 

                                   (Citeşte finalul acestei povestiri, la pagina 59).

Sabat

Întâlniri advente de 

tabără
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Evanghelia 
vestită  

pretutindeni
Verset de memorat: 

„Temeți-vă de Dumnezeu, 
și dați-I slavă, căci a venit 

ceasul judecății Lui; și închi-
nați-vă Celui ce a făcut cerul 

și pământul, marea 
și izvoarele apelor’ ” 

(Apocalipsa 14:6, 7).

Duminică

Primii îngeri  
în Europa

Texte ajutătoare: 

Marea luptă, p. 355-368

Cuvinte cheie: 

venire, neamuri, 
apostat, lovit, 

împlinire 

13

Cugetare: 
Ce ai face dacă fratele tău de șase ani ar veni la 
biserică și ar începe să predice despre cea de-a 
doua venire a lui Hristos? Ai crede?

 
Ai văzut vreodată un înger zburând în mijlocul cerului? 

Ioan cel iubit a văzut un înger care zbura repede şi care zicea 
cu un glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu, şi dați-I slavă, căci 
a venit ceasul judecății Lui; şi închinați-vă Celui ce a făcut 
cerul şi pământul” (Apocalipsa 14:6). „Cine este acest înger”, 
s-a întrebat Ioan şi „ce înseamnă mesajul lui?” Acest înger 
cheamă bărbați şi femei să I se închine lui Dumnezeu, Crea-
torul cerurilor şi al pământului. Dar, el avertizează de aseme-
nea oamenii să se pregătească pentru judecata lui Dumne-
zeu. Observă că acest mesaj este adresat tuturor popoarelor, 
fiecărei națiuni, neam sau limbă. Niciodată înainte, în istoria 
umanității, nu a mai fost dat un asemenea mesaj.

Cine era acest înger care zbura în mijlocul cerului? Cine 
va da lumii mesajul judecății care vine? În profeție, îngerii re-
prezintă pe oamenii credincioşi ai lui Dumnezeu. Săptămâna 
trecută am învățat că William Miller şi alți predicatori ad-
ventişti erau mesagerii credincioşi ai lui Dumnezeu, care au 
vestit mesajul primului înger, avertizând oamenii să se pregă-
tească pentru judecată şi cea de-a doua venire a lui Hristos. 
Dumnezeu a condus diferiți predicatori în Europa şi în Ame-
rica să studieze profețiile Bibliei şi să dea mesajul celei de-a 
doua veniri în acelaşi timp.  

1.  Ce spune mesajul primului înger? Apocalipsa 14:6, 7.  
 Pe cine reprezintă îngerul?
______________________________________________
_____________________________________________
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Luni

Așteptând  
ziua judecății

Marți

Joseph Wolff,  
băiatul evreu

„Lucrarea predicării Evangheliei n-a fost dată îngerilor, ci a 
fost încredințată oamenilor. Îngeri sfinți au fost folosiți în în-
drumarea acestei lucrări şi au răspunderea marilor acțiuni pen-
tru mântuirea oamenilor; dar vestirea efectivă a Evangheliei 
este adusă la îndeplinire de slujitorii lui Hristos de pe pământ.

Bărbați credincioşi, care au ascultat de îndemnurile Duhu-
lui lui Dumnezeu şi de învățăturile Cuvântului Său, urmau să 
vestească lumii această avertizare.” - Marea luptă, p. 311.

2.  Cum au ajuns oamenii credincioși din Europa și 
 America la concluzia că judecata va avea loc în curând  
 și că lumea se va sfârși? Completează spațiile goale.

 Ei erau bărbați ai c __ __ __ __ __ __ __ __ şi  
r __ __ __ __ __ __ __ __ __.

 Ei s __ __ __ __ __ __  p __ __ __ __ __ __ __ __ __  
şi au găsit d __ __ __ __ __  convingătoare că sfârşitul tuturor 
lucrurilor era aproape.

„Asemenea marii Reforme din secolul al XVI-lea, mişcarea 
adventă a apărut în diferite țări ale creştinătății în acelaşi timp. 
Atât în Europa, cât şi America, bărbați ai credinței şi rugăciunii 
au fost conduşi să studieze profețiile şi urmărind raportul in-
spirat, au găsit dovezi convingătoare că sfârşitul tuturor lucruri-
lor este aproape. În diferite țări existau grupe izolate de creştini 
care, numai prin studiul Scripturilor, au ajuns la convingerea că 
venirea Mântuitorului era aproape.” - Ibidem., p. 357. 

 

Pe cine a ales Dumnezeu să vestească lumii cea de-a doua 
venire a Sa? Un tânăr evreu, pe nume Joseph Wolff, din 
Germania. Tatăl său era rabin. Când era încă doar un băiat,  
Joseph a fost convins de adevărul religiei creştine. El ascul-
ta conversațiile, din casa tatălui său, în care evreii credincioşi 
discutau despre speranțele lor în venirea lui Mesia. Într-o zi 
Joseph a auzit despre Isus din Nazaret. El l-a întrebat pe tatăl 
său: „Cine era El?”. „Un evreu de cel mai mare talent,” a răs-
puns tatăl său, „dar deoarece a pretins că este Mesia, tribuna-
lul evreiesc l-au condamnat la moarte.” Acum băiatul era mai 
curios decât oricând. „De ce este Ierusalimul distrus şi de ce 
suntem în captivitate?”, a întrebat el. „Deoarece evreii au ucis 
profeții,” a răspuns tatăl. Joseph era tăcut în timp ce se gândea: 
„Poate că şi Isus a fost un profet nevinovat, ucis de către evrei.”

Când Joseph avea vârsta de şapte ani, acesta îi spunea unui 
vecin creştin despre cum Israel va triumfa atunci când Mesia 
va veni. Bătrânul a răspuns amabil: „Dragul meu băiat, o să îți 
spun cine a fost adevăratul Mesia. El a fost Isus din Nazaret pe 
care strămoşii tăi L-au crucificat. Mergi acasă şi citeşte Isaia 
capitolul 53 şi vei fi convins că Isus Hristos este fiul lui Dum-
nezeu.” Joseph a mers acasă şi a citit Isaia 53. El a fost convins. 
I-a cerut tatălui său să îi explice această profeție, dar tatăl său 
era răutăcios şi tăcut. Joseph nu a mai îndrăznit niciodată să îl 
întrebe pe tatăl său despre Isus.
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Miercuri

Predicator  
protestant

Joi

Misionar  
în lume

3.   De ce a fost Wolff alungat din casa rudelor sale? 
 2 Timotei 3:12. Ce credință a primit el mai târziu și ce  
 a făcut în continuare? 

„Cunoştința [religiei creştine] pe care [Joseph] o căuta era 
ținută cu premeditare departe de el în căminul lui iudaic; dar, 
când avea numai unsprezece ani, a părăsit casa tatălui lui şi a 
plecat în lume pentru a-şi dobândi singur educația, pentru a-şi 
alege religia şi cariera. A găsit adăpost pentru un timp la nişte 
rude, dar a fost alungat curând ca apostaziat. Singur şi fără bani 
a trebuit să-şi croiască drum printre străini.” - Marea luptă, p358.

El a primit credința catolică şi voia să o propovăduiască şi 
oamenilor. Dar, la scurt timp, el a atacat direct abuzurile din 
biserica catolică şi a îndemnat către reformă. Pentru o peri-
oadă a fost tolerant, dar curând i-a fost cerut să se mute din 
Roma. I s-a spus că este incorigibil. Wolff s-a mutat în Anglia 
şi a devenit predicator protestant.

4.  În 1821, după trei ani de când Miller a înțeles că judecata  
 lui Dumnezeu este aproape, ce învăța Wolff despre cea  
 de-a doua venire? Cât de precisă a fost estimarea sa 
 despre venirea lui Hristos comparativ cu cea a lui Miller?

„ ‘Isus din Nazaret, adevăratul Mesia’, zicea el [Wolff], … ‘va 
veni a doua oară pe norii cerului cu trâmbița unui Arhanghel’, 
‘şi va sta pe Muntele Măslinilor; şi acea stăpânire încredința-
tă odată lui Adam asupra creațiunii şi pierdută de el, (Geneza 
1:26; 3:17) va fi dată lui Isus. El va fi Împărat peste tot pământul.’

Wolff credea că venirea Domnului este aproape, interpreta-
rea dată de el perioadelor profetice aşază marea împlinire la o 
diferență de câțiva ani de timpul fixat de Miller.” - Ibidem., p. 359.

Unde l-au dus pe Wolffs călătoriile misionare? Între anii 
1821-1845, el a călătorit mult în Africa şi Asia, ducând me-
sajul minunat al revenirii lui Isus. În 1837, a ajuns în New 
York, a predicat în Philadelphia, Baltimore şi Washington, 
D. C. Aici acesta ținea, în zilele de sâmbătă, prelegeri în Sala 
Congresului. Preşedintele John Quincy Adams a propus ca 
Wolffs să fie lăsat într-una dintre camerele Congresului. Au-
diența sa? Toți membrii Congresului, episcopul Virginiei, cle-
ricii şi cetățenii din Washington. Numai Dumnezeu putea să 
reunească o asemenea audiență!

5.  În ce continente a dus Wolff mesajul celei de-a doua 
 veniri?
________________________________________________

„Astfel a perseverat în activitatea lui până când solia jude-
cății a fost dusă la o mare parte a pământului locuit. Printre 
iudei, turci, parşi, hinduşi şi multe alte naționalități şi rase, 
el răspândea Cuvântul lui Dumnezeu în aceste limbi diferite 
şi pretutindeni vestea apropierea domniei lui Mesia.” - Marea 

luptă, p. 361.
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Vineri

Adevărul vestit 
pretutindeni

6.   Cu toate că Wolff a avut încercări asemenea apostolului  
 Pavel, a fost el vreodată descurajat? 2 Corinteni 11:25-27.
______________________________________________
______________________________________________

„Dr. Wolff a călătorit în țările cele mai barbare fără pro-
tecția vreunei autorități europene, suferind multe greutăți şi 
fiind înconjurat de primejdii numeroase. A fost bătut cu cio-
magul şi înfometat, vândut ca sclav şi de trei ori condamnat la 
moarte. A fost atacat de bandiți şi uneori aproape a pierit de 
sete. Odată a fost jefuit de tot ce avea şi lăsat să călătorească 
sute de mile pe jos prin munți, cu fața biciuită de zăpadă şi cu 
picioarele goale, amorțite de contactul cu pământul înghețat.” 
- Ibidem.

În America de Sud un preot iezuit, numit Manuel Lacunza, 
a studiat Biblia şi a primit mesajul revenirii în curând a lui 
Isus. Acesta era hotărât să avertizeze oamenii. „Dar cum pot 
să fac aceasta fără de ştirea Romei?”, se întreba el. El a tipă-
rit predicile sale într-o carte, sub numele de Rabbi Ben-Ezra. 
Cartea sa ajuns la Londra în anul 1825 şi a fost tradusă în 
engleză, trezind poporul englez cu privire la cea de-a doua 
venire. Lacunza a fost unul dintre mesagerii aleşi de Dum-
nezeu să ducă mesajul advent catolicilor şi protestanților, în-
demnându-i să studieze profețiile.

Cea de-a doua venire a fost predicată în Anglia pentru pri-
ma dată în anul 1825 de Edward Irving. Alt predicator din 
Anglia, Robert Winter, a vizitat America în 1842 şi a partici-
pat la o întâlnire de tabără. El s-a întors în Anglia şi a predicat 
despre judecată şi despre cea de-a doua venire. Acesta spunea: 
„Predic pe străzi având harta agățată de un stâlp. …. Cărțile 
noastre trec repede de la o persoană la alta şi stârnesc intere-
sul în acest mare oraş.” Dumnezeu a binecuvântat eforturile 
sale prin botezarea a mai multor mii de convertiți. 

Johann Bengel, un pastor şi cărturar luteran pregătea într-o 
duminică, o predică despre Apocalipsa 21, când lumina reveni-
rii lui Hristos a străfulgerat mintea sa. El a înțeles profețiile din 
Apocalipsa ca niciodată mai înainte până atunci. Copleşit, de 
subiectul uimitor şi de scenele glorioase descrise de Ioan, a fost 
constrâns pentru o perioadă să înceteze studiul. Dar, acesta a 
fost din nou impresionat să studieze profețiile Apocalipsei. Cu-
rând el a ajuns la concluzia că revenirea lui Hristos era aproape. 
Data pe care el a fixat-o pentru cea de-a doua venire a lui Hris-
tos a precedat-o doar cu câțiva ani pe cea stabilită de Miller. 
Mesajul său a călătorit de asemenea şi în Rusia.

2.  Cui a predicat Gaussen pentru prima dată despre cea  
 de-a doua venire? Subliniază.

„Lumina a strălucit de asemenea în Franța şi Elveția. La 
Geneva … solia celei de-a doua veniri a fost predicată de 
[Louis] Gaussen.” - Marea luptă, p. 364.

Sabat

Predicând copiilor
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„‘Doream să fiu ascultat şi mă temeam că n-aş fi fost, dacă 
m-aş fi adresat mai întâi celor maturi.’ ‘De aceea m-am hotă-
rât să merg la cei mici. Strâng o grupă de copii: dacă grupa se 
măreşte, dacă văd că ascultă, le place, sunt interesați, că înțeleg 
şi pot să explice lecția, sunt sigur că în curând voi avea a doua 
grupă şi la rândul lor, adulții îşi vor da seama că merită să fo-
losească timpul pentru studiu.’... 

Efortul a fost încununat cu succes. În timp ce se adresa co-
piilor, au venit să asculte şi persoane în vârstă. Balcoanele bi-
sericii lui erau pline de ascultători atenți. Printre ei se găseau 
oameni de rang înalt şi învățați, străini şi turişti care vizitau 
Geneva, şi astfel solia a fost dusă şi în alte părți.” - Ibidem., p. 365.

Copii predicatori

Mesajul Isus revine în curând! răsuna peste tot în lume. 
În Suedia, numai slujitorilor bisericii recunoscute de stat li 
se permitea să predice. Aşa că, atunci când mesajul advent a 
ajuns în această țară, slujitorii au refuzat să îl descopere lumii. 
Domnul a impresionat oameni de rând ca să predice că Isus 
revine, dar ei au fost arestați şi întemnițați. Chiar şi doi tineri 
au fost închişi şi torturați, dar aceştia au fost eliberați după 
protestele puternice făcute de rege.

În cele din urmă, Dumnezeu a făcut cel mai minunat lu-
cru. El a ridicat copii predicatori cărora nimeni nu le putea 
face rău. Unii dintre aceşti copii aveau vârstele cuprinse nu-
mai între cinci şi opt ani. Prima dintre aceşti mici predicatori 
a fost o fetiță, care avea numai cinci ani. Ea locuia în Eksjo, 
Suedia şi nu învățase niciodată să citească sau să cânte. Într-o 
zi, în cea mai solemnă manieră ea a cântat un imn luteran 
lung, iar apoi a spus cu putere: „Ceasul judecății Sale a sosit.” 
Ea a condamnat păcatele familiei sale şi i-a spus acesteia să se 
pregătească să Îl întâlnească pe Domnul pentru că El vine în 
curând. Membrii familiei sale, care nu îşi predaseră încă ini-
ma lui Isus s-au rugat pentru îndurarea lui Dumnezeu şi ei au 
fost iertați. Această mişcare s-a răspândit din oraş în oraş, cu 
alți copii vestind mesajul. Mulțimi de oameni se înghesuiau să 
îi asculte. Tatăl înălța copilul pe masă pentru ca toată lumea să 
îl poată vedea. Băiatul începea cu un cântec, iar apoi spunea: 
„Sunați din trâmbiță în Sion! Sunați în gura mare pe muntele 
Meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării. Căci vine ziua 
Domnului, este aproape.” Cu o voce lentă şi solemnă, el chema 
oamenii lumeşti să se întoarcă iar la Salvatorul lor. El dădea 
dovezi din Biblie că judecata este aproape. Oamenii în vârstă 
îşi plecau capetele, cei tineri tremurau. Apoi copilul predica-
tor le spunea că Isus îi iubeşte şi că El îl va primi pe oricare 
copil smerit care se întoarce la El. În timp ce păcătoşii care 
se căiau strigau pentru îndurare, se auzeau suspine din fieca-
re parte a încăperii. La sfârşitul predicii, un adult se ruga, iar 
adunarea se retrăgea. Micul predicator era coborât de pe masă 
şi el stătea liniştit apoi lângă mama sa, ca şi oricare alt băiat 
obişnuit. Atunci când aceşti copii se ridicau să predice, toată 
lumea  putea să vadă că ei erau însuflețiți de Duhul Sfânt. To-

Povestiri  
emoționante

„Voia lui Dumnezeu a fost ca 
vestea revenirii Mântuitoru-

lui să fie predicată în țările 
Scandinave; și când glasurile 
slujitorilor Săi au fost aduse 

la tăcere, El a pus Duhul Său 
asupra copiilor, pentru ca 

lucrarea să poată fi adusă la 
îndeplinire.” - Marea luptă,  

p. 367.
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nul şi maniera lor se schimbau şi cu o putere solemnă ei citau 
din Scriptură: „Temeți-vă de Dumnezeu şi dați-I slavă, căci a 
sosit ceasul judecății lui. ” 

David Livingstone

David Livingstone (1813-1873) era un tânăr scoțian, care 
tocmai ce îşi terminase pregătirea pentru cariera de medic. 
Pe când se găsea într-o adunare mare, ochii săi au fost fixați 
asupra vorbitorului Robert Moffat, bine-cunoscutul pionier 
misionar în Africa. Moffat vorbea cu putere despre pierderea 
milioanelor din Africa. Livingstone a fost atins în adâncul su-
fletului său. În acea zi istorică, Moffat a rostit 20 de cuvin-
te care urmau să schimbe istoria, dar şi viața lui Livingstone 
pentru totdeauna: „Am văzut uneori, în soarele de dimineață, 
fumul a o mie de sate unde niciun misionar nu a păşit vreo-
dată.” Livingstone a fost captivat! Inima sa a fost aprinsă de 
entuziasmul de a merge în Africa! El urma să fie un premer-
gător pentru Hristos în acest continent întunecat! Da, el avea 
să caute miile de sate şi încă multe altele în care niciun misio-
nar nu mai fusese vreodată. Dumnezeu l-a chemat personal să 
pornească într-o misiune pentru El: 

„Mergi! ca explorator, ca pionier, ca deschizător de dru-
muri! Evanghelizează! … fă lucrarea unui misionar! Şi Eu sunt 
cu tine … deci nu vei fi niciodată singur şi nu vei avea nimic 
de care să-ți fie teamă!”

Pe 8 decembrie, 1840, Livingstone a navigat către Africa. 
Pe vapor el a fost întristat să vadă cât de nepoliticos erau tra-
tați băştinaşii. Acesta s-a împrietenit cu localnicii, le-a vinde-
cat bolile şi i-a dezarmat de ostilitatea lor. Aflat în Africa, el 
s-a căsătorit cu Mary Moffat, sora cea mai mare a lui Robert 
Moffat. Cuplul a avut şase copii. Livingston era credincios în 
lucrarea de câştigare de suflete şi manifesta o iubire profundă 
pentru ceilalți. Aceasta l-a condus să se împotrivească cu pu-
tere sclaviei, ca fiind cel mai mare rău ce împiedica evanghe-
lia în Africa. El credea că, pentru a putea înceta comerțul cu 
sclavi, Africa trebuia să permită circulația liberă şi să dezvolte 
comerțul cu alte țări. 

Fiecare scrisoare pe care o trimitea acasă se încheia prin 
cuvintele: „Cine va pătrunde în inima Africii?” Viața lui Livin-
gstone era inspirată de dragoste. El spunea: „Eu sunt misionar, 
trup şi suflet. Dumnezeu a avut un singur Fiu şi Acesta a fost 
un misionar. Eu sunt o biată imitație, dar sper să trăiesc şi îmi 
doresc să mor slujind astfel.”

Livingstone a întâmpinat multe încercări şi pericole. În 
timpul unei bine-cunoscute întâlniri de-ale sale cu un leu, el a 
avut 11 semne de dinți, care i-au zdrobit osul din partea de sus 
a brațului său stâng în țăndări. Acesta a avut mai mult de 30 
de atacuri de febră tropicală. Şi-a petrecut cea mai mare parte 
din viață despărțit de soția şi copiii săi dragi, deoarece ei s-au 
îmbolnăvit şi au fost nevoiți să se întoarcă în Scoția.

Livingstone a fost unul dintre cei mai mari exploratori ai 
lumii. El a călătorit 29,000 de mile în Africa, a descoperit Cas-
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cadele Victoria, patru lacuri importante şi mai multe râuri. 
Explorările sale au adăugat în jur de un milion de mile pătrate 
teritoriului cunoscut al lumii. Mai mult, toate aceste realizări 
au fost de o importanță secundară pentru el. Marea sa lucrare 
a fost aceea de a deschide o cale mesagerilor Evangheliei pen-
tru a se putea predica şi pentru a ajuta la abolirea sclaviei. Cu 
toate că Livingstone şi soția sa şi-au dat viața ca să slujească în 
Africa, sacrificiul şi dedicarea lor au făcut mult pentru sfârşi-
rea cruzimii teribile pe care comerțul cu sclavi o înfățişa şi au 
făcut Africa accesibilă pentru misionarii din viitor.

Care a fost secretul zelului misionar al lui Livingstone? 
David Livingstone stătea în fața unei audiențe mari. Tocmai 
fusese decorat cu titlul Doctor în Drept la Universitatea din 
Glasgow. Corpul său arăta cu claritate semne ale unor mari 
greutăți şi mai mult de 30 de atacuri ale febrei tropicale.

Brațul său stâng, strivit de dinții leului atârna rigid pe lân-
gă corp. Adunarea cea mare a fost îngrozită şi a izbucnit în 
lacrimi pe măsură ce el îşi povestea experiențele şi a anunțat 
apoi că va merge din nou în Africa:

„Dar, mă întorc,” a spus, „fără resentimente şi cu bucurie 
în inimă. Ați vrea să vă spun ce m-a sprijinit în toți ani de 
exil, printre oameni a căror atitudine față de mine a fost mereu 
nesigură şi adesea ostilă? Aceasta a fost: „Căci Eu sunt cu tine 
mereu, şi până la sfârşitul timpurilor!” Pe aceste cuvinte am 
contat pentru tot şi ele nu au dat greş niciodată! Nu am fost 
niciodată lăsat singur.”

Şadrac, Meşac şi Abed-Nego nu erau singuri în cuptorul 
încălzit! Daniel nu a fost lăsat singur în peştera leilor! Livin-
gstone nu a fost singur când era înconjurat de sălbăticii înfo-
metate! Eşti gata să ai credința şi curajul, lor, să dai totul pen-
tru Dumnezeu şi salvarea de suflete? Dumnezeu are nevoie de 
TINE să fii Misionar! 

Adoniram Judson
(continuare de la pagina 43)

După trei ani, Judson şi soția sa Ann au pornit către India. 
În această călătorie, Judson a părăsit biserica congregației şi 
s-a alăturat baptiştilor. Soții Judson au fost constrânşi să pără-
sească India de două ori, dar au găsit în cele din urmă o poartă 
deschisă în Birmania. În această țară cu milioane de locuitori, 
nu se cunoştea nici măcar un creştin. Soții Judson nu aveau 
prieteni în această țară. La scurt timp li s-a născut un băiețel, 
şi acesta le-a adus bucurie inimilor lor singuratice. Dar, după 
opt luni, el s-a stins din viață. Aceştia au suferit multe încer-
cări. Cea mai grea dintre toate, a fost aceea că nu se înregistrau 
convertiți. A durat şase ani până ce primul birmanez s-a ho-
tărât pentru Hristos. Sufletele se converteau încetul cu înce-
tul. Judson a fost întemnițat pentru 22 de luni şi condamnat 
să moară, dar cu ajutorul rugăciunilor şi a insistențelor soției 
sale, el a fost eliberat în cele din urmă. După 14 ani de lucrarea 
în Birmania, soția sa Ann şi toți copiii au murit, dar el nu s-a 
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dat bătut. Dragostea sa pentru Dumnezeu l-a făcut să meargă 
mai departe. În 1834,  Judson a terminat traducerea Bibliei în 
limba birmaneză.

În cele din urmă, ochii orbi au fost deschişi ca să vadă dra-
gostea lui Dumnezeu! Urechile surde au auzit despre iubirea 
lui Hristos! Închinătorii la idoli au fost preschimbați în creş-
tini victorioşi! Judson a murit la data de 12 aprilie, 1860, la 
vârsta de 62 de ani. Acesta a petrecut 36 de ani în Birmania. 
Potrivit unui sondaj al guvernului, existau 210,000 de creştini 
în Birmania după moartea sa. 

Care a fost secretul zelului cel mare pe care îl avea Adoni-
ram Judson pentru suflete? Citeşte versetele biblice preferate 
ale sale în Efeseni 3:17-19 şi descoperă singur. Dacă i-am pu-
tea adresa o întrebare, ochii săi ar scânteia, şi el ar spune cu 
un zâmbet:

„Ah, iubirea lui Hristos! Este secretul inspirației în viață şi 
sursa fericirii cereşti. Ah, iubirea lui Isus! Nu o putem înțelege 
acum, dar ce studiu frumos pentru veşnicie! Rodnicia iubirii 
lui Hristos!”

Copii pregătindu-se să Îl întâlnească pe Isus

(cotinuare de la pagina 51)

Printre cei care au privit predarea acestei fetițe era o fată 
tristă, de 12 ani, numită Ellen Harmon. Ellen fusese un copil 
sănătos şi fericit, dar pe când avea vârsta de nouă ani, aceasta 
a avut un accident îngrozitor, care i-a schimbat viața pentru 
totdeauna. Într-o zi, pe când se întorcea acasă de la şcoală, o 
fată furioasă a aruncat o piatră care a lovit-o peste nas. Ellen 
a căzut la pământ sângerând. Ea a fost inconştientă timp de 
trei săptămâni. Mama sa a fost singura care a crezut că o să 
trăiască. Ellen s-a trezit în cele din urmă ca să afle că fața ei 
fusese desfigurată. Tatăl ei, care fusese plecat într-o călătorie, 
nu a putut să o recunoască la întoarcerea sa. Ellen era foarte 
slăbită şi bolnavă. Timp de doi ani nu a putut să respire pe nas 
şi de-abia putea merge la şcoală. Mâna sa tremura atunci când 
încerca să scrie, aşa că profesorii săi au sfatuit-o să părăsească 
şcoala, până când sănătatea ei urma să se îmbunătățească.

Ellen ştia că Isus o iubeşte. Dar, pe măsură ce vedea că tre-
buie să treacă prin viață nefiind în stare să meargă la şcoală, 
de vreme ce era bolnavă şi slăbită, s-a întristat foarte mult. 
Pentru ca lucrurile să fie şi mai rele, oamenii o evitau din ca-
uza felului în care arăta. Ellen rămânea adesea trează noap-
tea, plângând şi rugându-se pentru iertarea păcatelor sale. La 
această întâlnire de tabără, ea era tristă, dar după ascultarea 
predicilor şi a mărturiei fetiței, ea a fost încurajată. Împreună 
cu alte sute, a înaintat şi şi-a dăruit inima Domnului. Pe când 
îngenunchea pentru rugăciune, a simțit că povara păcatului 
este îndepărtată de pe umerii săi; era fericită din nou. Ellen a 
fost botezată şi s-a alăturat bisericii metodiste.
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„Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: Trebuie să ascultăm mai mult 
de Dumnezeu decât de oameni!” (Fapte 5:29)

„Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire 
merge mereu crescând până la miezul zilei.” (Proverbele 4:18)

„Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, 
despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?” (Romani 
10:14)

„În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oame-
nilor în care trebuie să fie mântuiți.” (Fapte 4:12)

„Nebunul zice în inima lui: Nu este Dumnezeu! S-au stricat oamenii, fac fapre 
urâte; ny este niciunul care să facă binele” (Psalmii 14:1)

„Voi da celor doi martori ai Mei să prorocească îmbrăcaţi în saci o mie două sute 
șaizeci de zile.” (Apocalipsa 11:3)

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos* ca să înveţe, să mustre, 
să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” (2 Timotei 3:16)

„Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; și pe orice limbă care se va 
ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor 
Domnului, așa este mântuirea care vine de la Mine, zice Domnul.” (Isaia 54:17)

„În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă 
duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi 
întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” (Ioan 14: 2,3)

„Vegheaţi dar, pentru că nu știţi în ce zi va veni Domnul vostru.” (Matei 24:42)

„Căutaţi în cartea Domnului și citiţi! Niciuna din toate acestea nu va lipsi, nici 
una, nici alta nu va da greș,..” (Isaia 34:16)

„Sunați din trâmbiță în Sion! Sunați în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca 
să tremure toți locuitorii țării. Căci vine ziua Domnului, este aproape!” (Ioel 2:1)

„Temeți-vă de Dumnezeu, și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și în-
chinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor’ ” (Apo-
calipsa 14:6, 7).




