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LEGEA ETERNĂ A CREATORULUI ŞI
CELE "613" STATUTE

INTRODUCERE: Înainte de a citi Statutele, vă recomandăm să citiți studiul "Principii de 
interpretare a Statutelor", realizat de Doru, din Instituto Madison.

LEGEA ETERNĂ

("LEGEA ÎMPĂRĂTEASCĂ" sau "LEGEA LIBERTĂŢII")

LEGEA VEȘNICĂ A LUI "EU SUNT" SAU LEGEA DRAGOSTEI AGAPE, este numită 
"LEGEA LIBERTĂȚII" (Iacov 1:25; 2:12) sau "LEGEA ÎMPĂRĂTEASCĂ" (Iacov 2:8) 

PRIMA PORUNCĂ
"Ascultă, Israele, DOMNUL Dumnezeul nostru este o Unitate (Unanim);

Şi să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată 
puterea ta.

Isus i-a zis: să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și 
cu tot cugetul tău. Aceasta este prima și cea mai mare poruncă." (Deuteronom 6:5; Matei 
22:37,38)

A DOUA PORUNCĂ
"Şi a doua, asemenea ei: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi." Matei 22:39  

„De aceste DOUĂ PORUNCI atârnă toată legea şi profeţii.” (Matei 22:40) 

"Dacă într-adevăr împliniți LEGEA ÎMPĂRĂȚEASCĂ conform Scripturii: Să iubești pe aproapele 
tău ca pe tine însuți; bine faceți" (Iacov 2:8)
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LEGEA ”AGAPE”

LEGEA AGAPE EXPLICATĂ ÎN 10 PORUNCI

PRIMA TABLĂ A IUBIRII AGAPE” CĂTRE DUMNEZEU

I
Exodul 20:1 ŞI Dumnezeu (Elohim, plural n.a)  a vorbit toate aceste cuvinte, spunând:
Exodul 20:2 Eu, EU SUNT Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, afară din casa 
robiei.
Exodul 20:3 Nu vei avea alți dumnezei (Elohim, plural n.a) înaintea Mea.

II
Exodul 20:4 Nu-ți vei face vreo imagine sculptată, nici vreo asemănare a vreunui lucru care este 
în cer deasupra, sau pe pământ dedesubt, nici în apele de sub pământ: 
Exodul 20:5 Nu te vei închina lor, nici nu le vei servi: căci Eu, EU SUNT Dumnezeul tău sunt un 
Dumnezeu gelos, care vizitează nelegiuirea părinților asupra copiilor, până la a treia și a patra 
generație dintre cei ce Mă urăsc;
Exodul 20:6 Și arătând milă la mii dintre cei care Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.

III
Exodul 20:7 Nu vei lua Numele lui EU SUNT Dumnezeul tău în deșert; pentru că EU SUNT nu-l 
va considera inocent pe cel ce îi ia Numele Său în deșert.

IV
Exodul 20:8 Adu-ți aminte de ziua sabatului, ca să o păstrezi sfântă.
Exodul 20:9 Șase zile vei lucra  și-ți vei face toată munca ta:
Exodul 20:10 Dar ziua a șaptea este ziua sabatului a lui EU SUNT Dumnezeul tău: nu vei face 
nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici servitorul tău, nici servitoarea ta, nici vita 
ta, nici străinul tău care este înăuntrul porților tale:
Exodul 20:11 căci în șase zile EU SUNT a făcut cerul și pământul, marea și tot ce este în ea, și 
s-a odihnit în ziua a șaptea: de aceea  EU SUNT a binecuvântat ziua de sabat și a sfințit-o.

A DOUA  TABLĂ A IUBIRII AGAPE” CĂTRE  APROAPELE
V
Exodul 20:12 Vei onora pe tatăl tău și pe mama ta, ca zilele tale să fie lungi în țara pe care EU 
SUNT Dumnezeul ţi-o dă.

VI
Exodul 20:13 Nu vei ucide.

VII
Exodul 20:14 Nu vei comite adulter.

VIII
Exodul 20:15 Nu vei fura.

IX
Exodul 20:16 Nu vei pune mărturie falsă împotriva aproapelui tău.

X
Exodul 20:17 Nu vei pofti casa aproapelui tău: Nu vei pofti nevasta aproapelui tău, nici robul 
său, nici roaba sa, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun lucru care este al aproapelui tău.



3

LEGEA AGAPE 

EXPLICATĂ ÎN "6-1-3" STATUTE
(ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ)

    Proverbe 31:15  Ea se trezeşte când este încă noapte şi dă mâncare familiei ei şi STATUTE 
servitoarelor ei.

DUMNEZEIREA

• "Temeți-vă de Dumnezeu." (I Petru 2:17)

• "Sfinţiţi pe Însuşi EU SUNT al oştirilor; şi El să fie teama voastră şi El să fie groaza 
voastră." (Isaia 8:13)

• Acceptă că sunt Trei Persoane Eterne Unite ca o Singură Familie, în același caracter și 
scop.(Matei 28:19; Ioan 15:26)

• Crede în Isus Cristos. (Ioan 14:11,12)

• Să știți că ”Dumnezeu este lumină și nu este întuneric în El. (I Ioan 1:5)

• Crede că există Trei Persoane eterne individuale în Ceruri, unite într-un singur caracter și 
scop. (I Ioan 5:7)

• "Ca să te temi de EU SUNT Dumnezeul tău, să ţii toate statutele Lui şi poruncile Lui." 
(Deuteronom 6:2)

• "Ia seama ca nu cumva să uiţi pe EU SUNT, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa 
robiei." (Deuteronom 6:12)

• "Să te temi de EU SUNT Dumnezeul tău şi să îi serveşti şi să juri pe Numele Lui." 
(Deuteronom 6:13)

• DE aceea să iubeşti pe EU SUNT Dumnezeul tău şi să păzeşti întotdeauna însărcinarea 
Lui şi statutele Lui şi judecăţile Lui şi poruncile Lui. (Deuteronom 11:1)

• Voi să umblaţi după EU SUNT Dumnezeul vostru şi să vă temeţi de El şi să păziţi 
poruncile Lui şi să ascultaţi de vocea Lui şi să îi serviţi şi să vă alipiţi de El. (Deuteronom 
13:4)

• Luaţi seama să faceţi orice lucru vă poruncesc, să nu adăugaţi la el, nici să nu scădeţi din
el. (Deuteronom 12:32)

• Încrede-te în EU SUNT cu toată inima ta şi nu te sprijini pe propria ta înţelegere. 
Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va îndrepta cărările. (Proverbe 3:5,6)

• Israele, încrede-te în EU SUNT, El este ajutorul lor şi scutul lor. Casă a lui Aaron, încrede-
te în EU SUNT, El este ajutorul lor şi scutul lor. Voi care vă temeţi de EU SUNT, încredeţi-
vă în EU SUNT, El este ajutorul lor şi scutul lor. (Psalm 115:9-11)

• Odihneşte-te în EU SUNT şi aşteaptă-L cu răbdare; nu te îngrijora din cauza celui ce 
prosperă pe calea sa, din cauza omului care înfăptuieşte planuri stricate. (Psalm 37:7)

• Fiul Meu, dă-Mi inima ta şi lasă-ţi ochii să observe căile Mele. (Proverbe 23:26)
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TATĂL

• Să cunoaștem pe Tatăl. (I Ioan 2:13; Ioan 17:3)

• Să știm că "Dumnezeu este dragoste (Agape, n.a.)" (I Ioan 4:8,16)

• Să știm că există o mărturie pregătită de Dumnezeu Tatăl "pe pământ", care "la timpul 
cuvenit" va fi testificată înaintea lumii. (1 Timotei 2:6; I Ioan 5:8,9)

• Să știm că "cel care crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în sine. Cel ce nu crede pe 
Dumnezeu l-a făcut mincinos, pentru că nu a crezut mărturia pe care Dumnezeu a 
mărturisit despre Fiul său. (I Ioan 5:10)

• "Fiul meu, fii înţelept şi înveseleşte-mi inima, ca să răspund celui ce mă ocărăşte." 
(Proverbe 27:11; Iov 1:8)

ISUS CRISTOS

• Să știm că "Acesta este Dumnezeul cel adevărat şi viaţa eternă." (I Ioan 5:20)

• "Căci luaţi aminte la Cel ce a îndurat o astfel de împotrivire a păcătoşilor faţă de El, ca nu 
cumva să obosiţi şi să cădeţi de oboseală în minţile voastre." (Evrei 12:3)

• Iubiți-L pe CRISTOS fără să-L vedeți.  (1 Petru 1:8)

• "Şi să mărturisească fiecare limbă că Isus Cristos este Domnul, spre gloria lui Dumnezeu 
Tatăl." (Filipeni 2:11)

• Cinstește pe Fiul (Ioan 5:23)

• Urmați-i pașii. (I Petru 2:21)

• Împlinește tot ceea ce Domnul Isus cere, chiar și astăzi, prin profeții Săi, pentru că "cel ce
ţine cuvântul Lui, în el într-adevăr, dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită; prin aceasta
ştim că suntem în El." (I Ioan 2:5)

• "Cel ce spune că rămâne în El, este dator să umble aşa cum El a umblat." (I Ioan 2:6)

• Crede în Numele Lui și vei fi iertat. (I Ioan 2:12)

• "Rămâneți în El, pentru ca atunci când va fi arătat El, să avem cutezanţă şi să nu fim 
făcuţi de ruşine înaintea Lui la venirea Sa." (I Ioan 2:28)

• "Oricine rămâne în El nu păcătuiește." (I Ioan 3:6)

• "Cel ce practică dreptatea este drept, aşa cum El este drept." (I Ioan 3:7)

• Pentru a birui lumea, trebuie să crezi că "Isus este Fiul lui Dumnezeu". (I Ioan 5:5)

• Să știți că „Cine are pe Fiul, are viață; cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viață.” (I 
Ioan 5:12)

• Să știi că Isus este amabil și nu ofensează nici chiar pe cei răi și brutali. (Iuda 1:9)

• Sărutaţi pe Fiul ca să nu se mânie şi să pieriţi pe cale, când furia Lui abia s-a aprins. 
Binecuvântaţi sunt toţi cei ce îşi pun încrederea în El. (Psalmii 2:12)

• "Priviţi la Mine şi fiţi salvaţi, toate marginile pământului, fiindcă Eu sunt Dumnezeu şi nu 
este altul." (Isaia 45:22)

CREDINȚA LUI ISUS

• Caută credința adevărată care lucrează cu dragoste în fapte de milă. (Iacov 2:14-26)

• Iubește pe fratele tău. (I Ioan 2:8-11)
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• Asigură-te că ești născut din Dumnezeu "fiindcă orice este născut din Dumnezeu învinge 
lumea; şi aceasta este victoria care învinge lumea: credinţa noastră." (I Ioan 5:4)

• „... să luptaţi cu zel pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată." (Iuda 1:3)

• Zidiți-vă "pe cea mai sfântă credinţă a voastră, rugându-vă în Duhul Sfânt." (Iuda 1:20)

DUHUL SFÂNT

• Nu vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu-L nega, nu astupa vocea Lui în conștiința ta (Matei 
12:32)

• Dacă păzim poruncile lui Isus, El va cere de la Tatăl pe Mângâietorul și El îl va trimite la 
noi pentru totdeauna. (Ioan 14:16 )

• Duhul Sfânt ne va învăța și ne va aminti "toate lucrurile". "Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, 
pe care îl va trimite Tatăl în Numele Meu, El vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte 
toate câte v-am spus." (Ioan 14:26; I Ioan 2:27)

• Duhul Sfânt iți poate vorbi. Fii atent tot timpul și pregătit să implinești tot ce vei auzi. 
(Faptele Apostolilor 10:19,20)

• Să credeți că Duhul Sfânt dă mărturie și că El este adevărul. (I Ioan 5:6)

• Să știți că Duhul Sfânt este "Duhul Adevărului care locuiește în noi și va fi cu noi pentru 
totdeauna." (II Ioan 1:2)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

• "Binecuvântat este cel ce citeşte şi cei ce aud cuvintele acestei profeţii şi ţin lucrurile 
scrise în ea, căci timpul este aproape." (Apocalipsa 1:3)

• "Cuvântul Tău l-am ascuns în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta." (Psalmii 
119:11)

• "FIUL Meu, ţine cuvintele Mele şi strânge cu tine poruncile Mele." (Proverbe 7:1)

• "Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este curat; el este un scut pentru cei ce îşi pun 
încrederea în El." (Proverbe 30:5)

• Transmiteți cuvântul lui Dumnezeu celor care îl primesc. "Leagă mărturia, sigilează legea 
printre discipolii Mei." (Isaia 8:16)

• Recunoașteți pe cei neconvertiți prin aceasta: "La lege şi la mărturie; dacă ei nu vorbesc 
conform acestui cuvânt, este pentru că nu au lumină în ei." (Isaia 8:20)

SPERANȚA

• "De aceea încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi cumpătaţi şi speraţi până la capăt 
pentru harul care vă va fi adus la revelarea lui Isus Cristos;" (I Petru 1:13)

• Să știi că "aceasta este promisiunea pe care El ne-a promis-o: viaţa eternă." (I Ioan 2:25)

• "Aşteaptă pe EU SUNT şi ţine calea Lui, iar El te va înălţa pentru a moşteni ţara, când cei
stricaţi sunt stârpiţi, vei privi aceasta." (Psalmii 37:34)

• "Iată, DOMNUL a vestit până la marginea lumii: Spuneţi fiicei Sionului: Iată, salvarea ta 
vine; iată, răsplata Lui este cu El şi lucrarea Lui înaintea Lui." (Isaia 62:11)

LEGEA TATĂLUI ȘI PORUNCILE LUI ISUS CRISTOS
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• Să știți că SCOPUL poruncii este DRAGOSTEA AGAPE a unei inimi curate, a unei 
conștiințe bune și a credinței neprefăcute. (1 Timotei 1:5)

• "Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii, cum Eu v-am iubit." (Ioan 15:12,17)

• Când nu primim direct o poruncă de la Dumnezeu, avem nevoie de mărturia a doi sau trei
martori adevărați (Ioan 8:17).

• Să păzim Poruncile lui Isus. "Cel ce are poruncile Mele şi le ţine, acela este cel ce Mă 
iubeşte; şi cel ce Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu şi Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui." 
(Ioan 14:15, 21; 15:10)

• Toată religia ta este inutilă dacă nu ai MOTIVAȚIA corectă, aceea a Dragostei altruiste a 
lui Dumnezeu, ca fundament al fiecărui act. (I Corinteni 13:1-3)

• Slujește lui Dumnezeu și aproapelui tău cu răbdare, cu bunătate, fără invidie, fără laudă, 
fără îngânfare, fără a avea un comportament indecent, fără a căuta propriile scopuri, fără 
a te lăsa ușor provocat, fără a gândi rău, fără a te bucura de nedreptate, simțind bucurie 
în adevăr, suferind totul, crezând totul, așteptând totul, îndurând toate. (I Corinteni 13:4-8)

• "URMĂRIȚI DRAGOSTEA (DRAGOSTEA Agape, n.a.)" (I Corinteni 14:1)

• Permite ca Dragostea lui CRISTOS arătată în moartea Sa, să te constrângă să-L iubești 
și să primești Legea Dragostei în tine. (II Corinteni 5:14; Efeseni 3:17-19)

• "Acum, SCOPUL PORUNCII ESTE DRAGOSTEA (DRAGOSTEA AGAPE,n.a) creştină 
dintr-o inimă curată şi dintr-o conştiinţă bună şi dintr-o credinţă neprefăcută." (1 Timotei 
1:5)

• Cunoaște pe Isus CRISTOS. "Şi prin aceasta ştim că ÎL CUNOAŞTEM, dacă ŢINEM 
Poruncile Lui." (I Ioan 2:3)

• "Fraţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la început.
PORUNCA VECHE ESTE CUVÂNTUL PE CARE VOI L-AŢI AUZIT DE LA ÎNCEPUT." (1 
Ioan 2:7)

• "Știţi că toţi cei ce împlinesc dreptatea sunt născuţi din El." (I Ioan 2:29)

• Umblați în adevăr. (II Ioan 1:4)

• "Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile Lui, ca să aibă dreptul la pomul vieții și să 
intre în cetate prin porți" (Apocalipsa 22:14)

• "Fiecare om să se teamă de mama sa şi de tatăl său şi să ţineţi sabatele Mele: Eu sunt, 
EU SUNT Dumnezeul vostru.” (Levitic 19:3)

• "Învăţaţi să faceţi binele; căutaţi judecata, uşuraţi pe oprimat, judecaţi pe cel fără tată, 
pledaţi pentru văduvă." (Isaia 1:17)

• "Şi aceste cuvinte, pe care ţi le poruncesc astăzi, să fie în inima ta; Şi să le întipăreşti în 
copiii tăi şi să vorbeşti despre ele când şezi în casa ta şi când mergi pe cale şi când te 
culci şi când te scoli." (Deuteronom 6:6,7)

• Scrie Legea lui Dumnezeu pe tablouri și atârnă-le în casa ta pentru ca să îți amintească 
mereu de ea. Citește-le în fiecare zi când te trezești și când mergi la culcare. 
(Deuteronom 6:6-9; 11:18-22)

• Trebuie să scriem o copie a statutelor cu mâinile noastre pentru că ne pregătim să fim 
regi și regine care vor judeca pe cei răi. „Şi va fi astfel: când şade pe tronul împărăţiei 
sale, SĂ ÎŞI SCRIE O COPIE A ACESTEI LEGI într-o carte, după cea care este înaintea 
preoţilor, a leviţilor. (Deuteronom 17:18-20; Apocalipsa 1:6; 5:10; I Corinteni 6:2)

• "Să păziţi cu atenţie poruncile lui EU SUNT Dumnezeul vostru şi mărturiile Lui şi statutele 
Lui, pe care ţi le-a poruncit." (Deuteronom 6:17)

• Fă-ți un calendar scris cu Sărbătorile anuale ale lui Dumnezeu (Exod. 13:8,9,16)
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• Legea va fi sigilată doar între servitorii adevărați ai lui Cristos. „Leagă mărturia, sigilează 
legea printre discipolii Mei. (Isaia 8:16)

• „Să împliniţi judecăţile Mele şi să ţineţi rânduielile Mele, ca să umblaţi în ele: Eu sunt, EU 
SUNT Dumnezeul vostru.(Leviticul 18:4; 19:37; 20:8)”

• "De aceea să ţineţi statutele mele şi judecăţile mele, pe care un om, dacă le împlineşte, 
va trăi în ele: Eu sunt DOMNUL." (Levitic 18:5)

• "Iată, v-am învăţat statute şi judecăţi, precum mi-a poruncit EU SUNT Dumnezeul meu, 
ca astfel să faceţi în ţara în care intraţi să o stăpâniţi. Ţineţi-le de aceea şi faceţi-le, pentru
că aceasta este înţelepciunea voastră şi înţelegerea voastră înaintea ochilor naţiunilor 
care vor auzi toate aceste statute şi vor spune: Cu adevărat această naţiune mare este 
un popor înţelept şi priceput." (Deuteronom 4:5,6)

• "Să luaţi seama să faceţi de aceea precum v-a poruncit DOMNUL Dumnezeul vostru, să 
nu vă abateţi la dreapta sau la stânga." (Deuteronom 5:32)

• "Să umblaţi în toate căile pe care vi le-a poruncit EU SUNT Dumnezeul vostru, ca să trăiţi
şi să vă fie bine şi să vă lungiţi zilele în ţara pe care o veţi stăpâni." (Deut. 5:33)

• "În aceea că îţi poruncesc astăzi să îl iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău, să umbli în 
căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui şi statutele Lui şi judecăţile Lui, ca să trăieşti şi să te 
înmulţeşti, şi ca DOMNUL Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara în care mergi să o 
stăpâneşti.” (Deuteronom 30:16)

• "Şi le-a spus: Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care le mărturisesc printre voi astăzi, 
ca să le porunciţi copiilor voştri să ia seama să le împlinească, toate cuvintele acestei 
legi." (Deuteronom 32:46)

• "FIUL Meu, nu uita legea Mea, ci inima ta să păzească poruncile Mele;" (Proverbe 3:1)

• „Nu părăsiţi legea Mea, pentru că Eu vă dau doctrină bună.” (Proverbios 4:2)

• "Ţine poruncile mele şi vei trăi; şi legea mea ca lumina ochilor tăi. Leagă-le împrejurul 
degetelor tale, scrie-le pe tăblia inimii tale. Spune înţelepciunii: Tu eşti sora mea; şi 
numeşte înţelegerea, ruda ta;" (Proverbe 7:2-4)

• „Amintiţi-vă legea lui Moise, servitorul Meu, pe care i-am poruncit-o în Horeb pentru tot 
Israelul, cu statutele şi judecăţile.” (Maleahi 4:4)

SCOPUL STATUTELOR

• ESTE PENTRU A EDUCA in dreptatea Sa, pentru ca atunci "când te va întreba fiul tău în 
viitor, spunând: Ce înseamnă mărturiile şi statutele şi judecăţile pe care vi le-a poruncit 
EU SUNT Dumnezeul nostru? Atunci să spui fiului tău: Eram robi ai lui Faraon în Egipt; şi 
EU SUNT ne-a scos din Egipt cu mână puternică, Şi înaintea ochilor noştri EU SUNT a 
arătat semne şi minuni mari şi grozave asupra Egiptului, asupra lui Faraon şi asupra 
întregii lui case, Şi ne-a scos de acolo, ca să ne aducă aici, să ne dea ţara pe care a 
jurat-o părinţilor noştri. Şi EU SUNT ne-a poruncit să împlinim toate aceste statute, să ne 
temem de EU SUNT Dumnezeul nostru, spre binele nostru totdeauna, ca să ne păstreze 
în viaţă, ca în ziua aceasta. Şi aceasta va fi dreptatea noastră, dacă vom lua seama să 
împlinim toate aceste porunci înaintea lui EU SUNT Dumnezeul nostru, precum ne-a 
poruncit." (Deuteronom 6:20-25)

• Primește EDUCAȚIA lui Dumnezeu în neprihănirea Lui, pentru că... "Toată scriptura este 
dată prin insuflarea lui Dumnezeu şi folositoare pentru doctrină, pentru mustrare, pentru 
îndreptare, pentru educare în dreptate, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, deplin 
înzestrat pentru toate faptele bune." (II Timotei 3:16,17)



8

• "Obţine ÎNŢELEPCIUNE, obţine înţelegere; nu uita, nici nu te abate de la cuvintele gurii 
mele. Nu o părăsi, şi ea te va păstra; iubeşte-o, şi ea te va păzi. ÎNŢELEPCIUNEA este 
lucrul de căpătâi; de aceea, obţine ÎNŢELEPCIUNE; şi cu toate cele obţinute, obţine 
înţelegere. Înalţ-o, şi ea te va înălţa; te va onora când o îmbrăţişezi. Ea va da capului tău 
o podoabă de har, îţi va aduce o coroană de glorie. Ţineţi-le de aceea şi faceţi-le, pentru 
că aceasta este ÎNŢELEPCIUNEA voastră şi înţelegerea voastră înaintea ochilor 
naţiunilor care vor auzi toate aceste statute şi vor spune: Cu adevărat această naţiune 
mare este un popor înţelept şi priceput." (Proverbe 4:5-9; Deuteronom 4:6)

IUBIREA PERFECTĂ, DIVINĂ (AGAPE)

• Păzește regula de aur: "De aceea toate lucrurile, pe care voiţi să vi le facă oamenii, 
faceţi-le şi voi la fel; fiindcă aceasta este legea şi profeţii." (Matei 7:12; Deuteronom 22:1-
4)

• "...SĂ VĂ IUBIŢI UNII PE ALŢII; FIINDCĂ CEL CE IUBEŞTE PE ALTUL A ÎMPLINIT 
LEGEA." (ROMANI 13:8)

• "Fraţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la început.
PORUNCA VECHE este cuvântul pe care voi l-aţi auzit DE LA ÎNCEPUT." (1 Ioan 2:7)

• "Pentru că acesta este mesajul pe care l-aţi auzit DE LA ÎNCEPUT, SĂ NE IUBIM UNII 
PE ALŢII." (I Ioan 3:11; II Ioan 1:5)

• "Copilaşii mei, SĂ NU IUBIM ÎN CUVÂNT, NICI CU LIMBA, CI ÎN FAPTĂ ŞI ÎN ADEVĂR. 
Şi prin aceasta ştim că suntem din adevăr şi ne vom asigura inimile noastre înaintea lui." 
(I Ioan 3:18,19)

• Nu puteți păstra doar una dintre cele două Porunci ale Iubirii. "Dacă cineva spune: Eu îl 
iubesc pe Dumnezeu şi îl urăşte pe fratele său, este un mincinos, fiindcă cel ce nu îl 
iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, cum poate să îl iubească pe Dumnezeu, pe care
nu l-a văzut? Şi avem această poruncă de la El ca: Cel ce iubeşte pe Dumnezeu să îl 
iubească şi pe fratele său." (I Ioan 4:20,21) 

• "Dacă ţineţi PORUNCILE MELE, veţi rămâne în dragostea mea; aşa cum eu am ţinut 
PORUNCILE TATĂLUI MEU şi rămân în dragostea Lui." (Ioan 15:10)

• "Dar cel ce ţine cuvântul Lui în el, într-adevăr, dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită; 
prin aceasta ştim că suntem în El." (I Ioan 2:5)

• Să știți că "prin aceasta cunoaştem dragostea lui Dumnezeu, pentru că El şi-a dat viaţa 
pentru noi şi noi suntem datori să ne dăm vieţile pentru fraţi." (I Ioan 3:16)

• "În aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu faţă de noi, că Dumnezeu l-a trimis în 
lume pe singurul Său Fiu născut, ca noi să trăim prin El. În aceasta este dragostea, nu că
noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său să fie ispăşirea 
pentru păcatele noastre." (I Ioan 4:9,10)

• "Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi şi noi suntem datori să ne iubim unii
pe alţii." (I Ioan 4:11)

• "Dar oricine are bogăţiile lumii acesteia şi vede pe fratele său prins în nevoie şi îşi închide
adâncurile compasiunii faţă de el, cum rămâne dragostea lui Dumnezeu în el?" (I Ioan 
3:17)

• ”Fiţi ospitalieri unii cu alţii fără cârtiri.” (I Petru 4:9)

• "Şi aceasta este PORUNCA Lui: Să CREDEM ÎN NUMELE (caracterul, n.a) Fiului Său 
Isus Cristos şi să ne iubim unii pe alţii, aşa cum ne-a dat PORUNCĂ." (I Ioan 3:23)
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• Păzește Poruncile pentru dragostea lui Dumnezeu, "și cel ce ţine poruncile Lui rămâne în 
El, şi El în el. Şi prin aceasta ştim că El rămâne în noi, prin Duhul pe care el ni l-a dat." (I 
Ioan 3:24)

• "Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că DRAGOSTEA (Agape, n.a) ESTE DIN 
DUMNEZEU; şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu şi îl cunoaşte pe Dumnezeu." 
(I Ioan 4:7)

• "Prin aceasta ştim că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, când îl iubim pe Dumnezeu şi ţinem
poruncile Lui. Fiindcă aceasta este dragostea de Dumnezeu: Să ţinem poruncile Lui şi 
poruncile Lui nu sunt apăsătoare." (I Ioan 5:2,3)

• Primiți și ajutați pe frații în nevoi și pe cei ce se convertesc la adevăr pierzându-și lucrurile
materiale (III Ioan 1:8)

• "Preaiubitule, nu urma ceea ce este rău, ci ceea ce este bun. Cel ce face bine este din 
Dumnezeu, dar cel ce face rău nu l-a văzut pe Dumnezeu." (III Ioan 1:11)

• "Păziţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, aşteptând mila Domnului nostru Isus Cristos pentru
viaţă eternă." (Iuda 1:21)

ÎNCHINAREA

• "Daţi lui EU SUNT, voi cei tari, daţi lui EU SUNT glorie şi putere. Daţi lui EU SUNT gloria 
datorată Numelui Său; închinaţi-vă lui EU SUNT în frumuseţea sfinţeniei." (Psalm 29:1,2)

• "Păzeşte-ţi piciorul când mergi în casa lui Dumnezeu şi pregăteşte-te mai bine să asculţi 
decât să aduci sacrificiul proştilor, pentru că ei nu iau în considerare că fac rău. Nu fi pripit
cu gura ta şi nu îţi lăsa inima să se grăbească să rostească vreun lucru înaintea lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în cer şi tu pe pământ; de aceea cuvintele tale să 
fie puţine." (Eclesiastul 5:1,2)

• Ceea ce face ca o casă sau un loc să fie sfânt, este prezența lui Dumnezeu. Dacă nu 
este prezența lui Isus, templul nu este sfânt. "Fiindcă unde sunt doi sau trei adunaţi în 
NUMELE MEU, sunt şi Eu acolo în mijlocul lor." (Exodul 3:5 Matei 18:20)

• Închinați-vă lui Dumnezeu mai bine în interior, unde să nu vedeți natura sau vreo 
frumusețe, într-o "casă" a lui Dumnezeu, astfel încât să nu fiți tentați să-L venerați pentru 
frumusețea care este în jurul vostru, din cauza sentimentelor sau pentru ceea ce El vă 
poate oferi, CI PENTRU CEEA CE ESTE EL. În acest fel, veți putea să-L venerați și în 
furtuna și în strâmtorarea care vor veni. (Deuteronom 16:21; Deuteronom 16:22; 
Eclesiastul 5:1,2; Iov 1:20,21,22)

• "Şi dacă aduceţi un sacrificiu al ofrandelor de pace DOMNULUI, să îl aduceţi din propria 
voastră voie bună." (Levitic 19:5)

• Închinarea ce se face înaintea lui Dumnezeu se face plecându-ne cu fața la pământ 
înaintea Lui, atunci când heruvimii indică faptul că este timpul să glorificăm pe cel Etern, 
SĂ ROSTIM NUMELE SĂU, SĂ RECUNOAȘTEM CINE ESTE EL și SĂ-I DĂM "GLORIE 
ȘI ONOARE ȘI MULȚUMIRI". Pentru noi, pe acest pământ,  vom practica acestea la 
altarele de dimineață și de seară de zi cu zi, la Lunile Noi, în timpul Sărbătorilor (sau în 
Sabatele) anuale și în zilele de Sabate cele săptămânale. În cer, pe lângă tot ce este 
enumerat, vom arunca coroanele înaintea tronului Său. (Apocalipsa 4:8-11; 5:14; 7:10-12;
11:16-17; 19:1-7)

• Celui Etern I se cuvine închinarea învățând adevărul și nu doctrinele oamenilor. (Matei 
15:9)

• Nu venerați oameni (Fapte 10:25,26)

• Fugiți de idoli. (Faptele Apostolilor 15:20)
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• Nu vă închinați obiectelor. (Exodul 20:23)

• SĂ NU te închini înaintea îngerilor sau a altor ființe create. (Apocalipsa 22:8,9)

• "DE aceea vă implor, fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să prezentaţi trupurile voastre 
un sacrificiu viu, sfânt, plăcut lui Dumnezeu, aceasta este servirea voastră logică." 
(Romani 12:1)

• Iubește pe Dumnezeu și vei fi cunoscut de EL. (I Corinteni 8:3)

• Binecuvântaţi pe Dumnezeul nostru, oamenilor, şi faceţi să fie auzită vocea laudei Lui. 
(Psalmii 66:8)

• "Promite şi împlineşte lui EU SUNT Dumnezeul tău; toţi cei din jurul Lui să îi aducă daruri 
Celui care ar trebui să fie temut." (Psalm 76:11)

• "Cântaţi lui EU SUNT, binecuvântaţi Numele Lui; arătaţi salvarea Lui zi de zi. Vestiţi gloria
Lui printre păgâni, minunile Lui printre toate popoarele." (Psalmii 96:2,3)

• "Daţi DOMNULUI, familii de popoare, daţi DOMNULUI glorie şi putere." (Psalmii 96:7)

• "Înălţaţi pe EU SUNT Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă la muntele Său sfânt, căci EU 
SUNT Dumnezeul nostru este Sfânt." (Psalmii 99:9)

• "Serviţi lui EU SUNT cu veselie, veniţi cu cântare înaintea prezenţei Lui." (Psalmii 100:2)

• "Binecuvântează pe EU SUNT, suflete al meu, şi nu uita niciuna din binefacerile Lui." 
(Psalmii 103:2)

• "Cântaţi-I, cântaţi-I psalmi, vorbiţi despre toate lucrările Lui minunate." (Psalmii 105:2; 
Psalmii 9:11; Psalmii 30:4; Psalmii 32:11; Psalmii 33:1-3; 105:1,2)

• "Lăudaţi-vă în sfântul Său Nume, să se bucure inima celor ce caută pe EU SUNT. Căutaţi
pe EU SUNT şi puterea Lui, căutaţi faţa Lui întotdeauna. Amintiţi-vă lucrările Lui minunate
pe care le-a făcut, minunile Lui şi judecăţile gurii  Sale, Voi, sămânţă a lui Avraam, 
servitorul Lui, copii ai lui Iacob, aleşii Lui." (Psalm 105:3-6)

• "Aduceţi mulţumiri lui EU SUNT, pentru că este bun, că a Lui milă dăinuieşte pentru 
totdeauna." (Psalmii 106:1; Psalmii 22:23)

• "Aduceţi mulţumiri lui EU SUNT, pentru că este bun, că a Lui milă dăinuieşte pentru 
totdeauna. Aşa să spună cei răscumpăraţi ai lui EU SUNT, pe care El i-a răscumpărat din 
mâna duşmanului; Şi i-a adunat din ţări, de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi 
de la miazăzi." (Psalm 107:1-3)

• "Veniţi să cântăm lui EU SUNT, să înălţăm sunet de bucurie Stâncii salvării noastre. Să 
venim înaintea prezenţei Lui cu aducere de mulţumiri şi să îi înălţăm sunet de bucurie cu 
psalmi. Căci EU SUNT este un Dumnezeu mare şi un Împărat mare deasupra tuturor 
dumnezeilor." (Psalmii 95:1-3)

• "O, închinaţi-vă DOMNULUI în frumuseţea sfinţeniei, temeţi-vă înaintea lui, tot pământul. 
Spuneţi printre păgâni că EU SUNT domneşte, lumea de asemenea va fi întemeiată 
astfel că nu va fi clătinată, el va judeca poporul cu dreptate.” (Psalmii 96:9,10)

• "Binecuvântaţi pe EU SUNT, voi toate oştirile Sale, voi servitori ai Lui, care faceţi voia Lui.
Binecuvântaţi pe EU SUNT, toate lucrările Lui în toate locurile stăpânirii Lui; 
binecuvântează pe EU SUNT, suflete al meu. Binecuvântează pe EU SUNT, suflete al 
meu. EU SUNT Dumnezeul meu, Tu eşti foarte mare; Tu eşti îmbrăcat cu onoare şi 
maiestate." (Psalmii 103:21,22; 104:1)

• "Să laude Numele Lui cu dans, să îi cânte laude cu tamburina şi harpa." (Psalm 149:3; 
150:2-6)

UNDE SĂ NE ÎNCHINĂM?
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• Închină-te cu o minte nouă, cu UN NOU CARACTER, "o inimă curată, Dumnezeule; şi 
înnoieşte un duh (caracter) drept în mine." ”Dar vine timpul şi acum este, când adevăraţii 
închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă Tatăl caută astfel de oameni 
să i se închine." (Psalm 51:10; Ioan 4:23)

• "Dumnezeu este un Duh; şi cei ce I se închină, trebuie să I se închine în duh şi în 
adevăr." (Ioan 4:24)

• Să ne adunăm în NUMELE, adică în caracterul lui Isus, așa cum ar face El, cu toată 
reverența și sfințenia pe care o vedem studiind sanctuarul pământesc, și Isus va veni să 
aprobe o astfel de biserică, sau grup. "Fiindcă unde sunt doi sau trei adunaţi în numele 
meu, sunt şi eu acolo în mijlocul lor." (Matei 18:20)

• Isus și-a pus Numele Său în 'Filadelfia'. Caută pe cei care corespund profilului Agape din 
'Filadelfia' și unnește-te cu ei ”Ci la locul pe care îl va alege EU SUNT Dumnezeul vostru 
dintre toate triburile voastre, ca să îşi pună Numele acolo, adică la locuinţa Lui, SĂ 
CĂUTAŢI; ŞI ACOLO SĂ VENIŢI." (Deuteronom 12:5-7).

• Nu te închina cu oricare biserică sau grup care pretind a fi poporul lui Dumnezeu, ci 
trebuie să vă închinați cu cei care se închină ÎN DUH ȘI ADEVĂR. ”Ia seama la tine însuţi
să nu aduci ofrandele tale arse în orice loc pe care îl vezi, Ci în locul pe care îl va alege 
EU SUNT într-unul din triburile tale, acolo să aduci ofrandele tale arse şi acolo să faci tot 
ce îţi poruncesc Eu." (Deuteronom 12:13,14)

SĂ NU AMESTECĂM CEEA CE ESTE SFÂNT CU CEEA CE ESTE PROFAN

• Trebuie să faceți o diferență între obiectele pe care le folosiți pentru slujirea spirituală 
sacră a lui Dumnezeu și a celor obișnuite. Nu utilizați niciodată în mod obișnuit ceea ce 
ați consacrat sau ați destinat  pentru a fi utilizat în domeniul sacru nici chiar pentru cele 
mai mici lucrări comune, cum ar fi ustensilele pentru a face curățenie. Niciodată să nu 
folosiți lucrurile pe care le utilizați pentru lucrările obișnuite pe post de lucruri sacre înainte
ca acestea să fie curățate și consacrate lui Dumnezeu. "Şi să înveţe pe poporul Meu 
deosebire dintre ce este sfânt şi ce nu este sfânt şi să îi facă să discearnă între necurat şi
curat. Şi în neînţelegeri ei să stea în picioare la judecată; şi să judece conform cu 
judecăţile Mele; şi să păzească legile Mele şi statutele Mele în toate adunările Mele; şi să 
sfinţească sabatele Mele." (Ezechiel 44:23,24; 22:26; Leviticul 10:10; Faptele Apostolilor 
10:15)

SACRIFICII

• De la cruce, jertfele animalelor și jertfele de mâncare s-au terminat. (Daniel 9:27)

• "Şi dacă aduceţi un sacrificiu al ofrandelor de pace lui EU SUNT, să îl aduceţi din propria 
voastră voie bună." (Levitic 19:5)

• "Oferiţi sacrificiile dreptăţii şi puneţi-vă încrederea în EU SUNT." (Psalm 4:5; 51:19)

• Oferiți sacrificii cu strigăte și laude. (Psalm 27:6; 107:22)

• Sacrificiile lui Dumnezeu sunt un duh frânt, căit și umilit. (Psalm 51:17)

• "Şi a-l iubi cu toată inima şi cu toată înţelegerea şi cu tot sufletul şi cu toată tăria şi a-l iubi
pe aproapele său ca pe sine însuşi, este mai mult decât toate ofrandele arse în întregime 
şi sacrificiile." (Marcu 12:33)

• "În ofrande arse şi sacrificii pentru păcat tu nu ţi-ai găsit plăcerea." (Evrei 10:6)

• CRISTOS a pus capăt sacrificiilor. (Evrei 10:12,14)
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• "Dar nu uitaţi facerea de bine şi părtăşia, căci cu astfel de sacrificii este mulţumit 
Dumnezeu." (Evrei 13:16)

• Trebuie să aducem ca jertfă lui Dumnezeu o viață de ascultare și rodul Duhului Sfânt, un 
caracter sfânt. "Şi voi, ca pietre vii, sunteţi zidiţi o casă spirituală, o preoţie sfântă pentru a
oferi sacrificii spirituale, acceptabile lui Dumnezeu, prin Isus Cristos." (I Petru 2:5)

AMINTIȚI-VĂ LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU

• Să ne amintim modul în care Domnul ne-a îndrumat. "Dar aduceţi-vă aminte de zilele de 
dinainte, în care, după ce aţi fost iluminaţi, aţi îndurat o mare luptă a suferinţelor; În parte,
fiind făcuţi de privelişte, deopotrivă prin ocări şi necazuri, şi în parte când aţi devenit 
părtaşi ai celor care erau astfel folosiţi." (Evrei 10:32,33)

• "Numai ia seama la tine însuţi şi păzeşte-ţi sufletul cu atenţie, ca nu cumva să uiţi 
lucrurile pe care ochii tăi le-au văzut, şi să se depărteze de inima ta în toate zilele vieţii 
tale, ci să le predai fiilor tăi şi fiilor fiilor tăi;" (Deuteronom 4:9)

ÎNTÂII NĂSCUȚI

• Consacrați-i lui Dumnezeu și ungeți-i pe primii născuți, cei de parte bărbătească de la 12 
ani. (Exodul 13:2; 22:29)

SABATUL

• "Să ţineţi sabatele Mele şi să respectaţi sanctuarul Meu: Eu sunt CEL CE SUNT." (Levitic 
19:30)

• Nimeni nu poate înțelege de ce păstrați zilele sacre. " nimeni să nu vă judece ... cu privire
la ziua sărbătorii, sau luna nouă, sau Sabatele"... dar numai "trupul lui CRISTOS 
(biserica. n.a.)" (Coloseni 2:16,17)

• "Şi în ziua a şaptea Dumnezeu şi-a terminat lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea
s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Şi Dumnezeu a binecuvântat ziua a 
şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în aceasta s-a odihnit de toată lucrarea sa, pe care 
Dumnezeu a creat-o şi a făcut-o.” (Geneza 2:2,3)

• "Adu-ţi aminte de ziua sabatului, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi fă toată munca ta,
dar a şaptea zi este sabatul lui EU SUNT Dumnezeul tău: în ea să nu faci nicio lucrare, 
nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici servitorul tău, nici servitoarea ta, nici vita ta, nici 
străinul tău care este înăuntrul porţilor tale; Căci în şase zile EU SUNT a făcut cerul şi 
pământul, marea şi tot ce este în ele şi s-a odihnit în a şaptea zi, pentru aceasta EU 
SUNT a binecuvântat ziua sabatului şi a sfinţit-o" (Exodul 20:8-11)

• "Să lucrezi şase zile, dar să te odihneşti în a şaptea zi; să te odihneşti în timpul aratului şi
al secerişului." (Exodul 34:21)

• "În şase zile să se facă lucrare, dar ziua a şaptea este sabatul odihnei, o adunare 
solemnă, sfântă; să nu faceţi nicio lucrare în ea, acesta este sabatul lui EU SUNT în toate
locuinţele voastre." (Levitic 23:3)

• În sâmbăta săptămânală nu există gătit, nici spălat, nici nu se pregătesc alimente. "Iar El 
le-a spus: Aceasta este ceea ce EU SUNT a spus: Mâine este odihna sfântului sabat 
către EU SUNT; coaceţi ceea ce aveţi să coaceţi astăzi şi fierbeţi ce aveţi să fierbeţi; şi ce
rămâne peste, puneţi deoparte pentru voi ca să se păstreze până dimineaţa." (Exodul 
16:23)
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• Să ţineţi sabatele Mele şi să respectaţi sanctuarul Meu: Eu sunt CEL CE SUNT.(Levitic 
26:2)

• Nu faceți nici o lucrare, nici nu vă satisfaceți gusturile voastre în Sabat sau în oricare 
Sărbătoare sfântă; să nu aveți nicio relație intimă cu soțul sau cu soția; uitați complet de 
voi înșivă și onorați pe Dumnezeu mai presus de toate lucrurile. (Isaia 58:13,14)

• "Astfel spune EU SUNT: Luaţi seama la voi înşivă şi nu purtaţi nicio povară în ziua 
sabatului, nici nu o aduceţi pe porţile Ierusalimului; Nici nu scoateţi vreo povară din casele
voastre în ziua sabatului, nici nu faceţi vreo lucrare, ci sfinţiţi ziua sabatului, precum am 
poruncit părinţilor voştri." (Ieremia 17:21,22)

ÎNCEPUTUL ANULUI

• "Această lună va fi pentru voi începutul lunilor; aceasta va fi prima lună a anului pentru 
voi." (Exodul 12:2)

LUNILE NOI

• Nimeni nu poate înțelege de ce păstrați zilele sacre. "nimeni să nu vă judece ... cu privire 
la ziua sărbătorii, sau  de lună nouă, sau Sabatele"... ci doar "trupul lui CRISTOS 
(biserica. n.a.)" (Coloseni 2:16,17)

• În luna nouă nu se gătește, nu se spală, nu se pregătește mâncare, deoarece în Biblie 
lunile noi sunt menționate de multe ori împreună cu Sabatul și solemnitățile anuale, când 
lucrările comune sunt puse deoparte. (Amos 8:5; II Cronici 2:4; 8:13; 31:3; Ezra 3:5; 
Neemia 10:33; Psalmii 81:3; Isaia 1:13,14; Ezechiel 45:17; 46 :1; Coloseni 2:16)

• În lunile noi, Sabate și sărbătorile Sfinte, un "sunet clar de trâmbiță" trebuie dat prin 
predicarea sau mărturia dată celor care nu cunosc adevărul prezent pe care tu îl cunoști. 
Trebuie să anunți evenimentele care urmează și să avertizezi despre judecata care se 
desfășoară. (Psalmii 81:3)

FESTIVITĂȚILE ANUALE

• "Şi să te bucuri la sărbătoarea ta, tu şi fiul tău şi fiica ta şi servitorul tău şi servitoarea ta şi
levitul şi străinul şi cel fără tată şi văduva, care sunt înăuntrul porţilor tale." (Deuteronom 
16:14)

• "Şi Dumnezeu a spus: Să fie luminători în întinderea cerului pentru a despărţi ziua de 
noapte; şi ei să fie pentru semne şi pentru ÎNTÂLNIRILE SPIRITUALE (Solemnități) și 
pentru zile și ani;". (Geneza 1:14)

• "De trei ori pe an ţine-Mi o sărbătoare." (Exodul 23:14; 23:16,17; Exodul 34:23,24)

• Ține Sărbătorile anuale sau Solemnitățile în sfințenie. ”Să ţinem sărbătoarea cu azimele 
sincerităţii şi ale adevărului.” (1 Corinteni 5:7; Deuteronom 16:16)

• Sărbătorile anuale trebuie proclamate de cel pe care Dumnezeu îl alege. (Levitic 23:2,4)

• Nimeni nu poate înțelege de ce păstrați zilele sacre. "Nimeni să nu vă judece ... cu privire 
la ziua Sărbătorii, sau vreo lună nouă, sau Sabat"... ci numai "trupul lui CRISTOS 
(biserica. n.a.)" (Coloseni 2:16,17)

• "Acestea sunt SOLEMNITĂȚILE lui EU SUNT, pe care le  numi adunări sfinte." (Levitic 
23:37)

• După sfârșitul celei de-a 14-a zi din prima lună biblică, la începutul celei de-a 15-a zi, veți 
sărbători PAȘTELE luând Cina Domnului. Cina se pregătește după sfârșitul altarului de 
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seară la ora a noua, pe 14, cu rugăciune și reverență. (Leviticul 23:5) Numai cei convertiți
pot mânca Paștele. (Exodul 12:48; Leviticul 23:5)

• AL DOILEA PAȘTE se va ține în cea de-a doua lună, conform acelorași principii ale 
Paștelui, dar fără a ține cele 7 zile, numai cina de la începutul celei de-a 15-a zi. La al 
doilea Paște, cei care au neglijat să facă acest lucru fără ca ei să "fie într-o călătorie" 
(fără ca ei să fi avut motive drepte înaintea lui Dumnezeu pentru care să nu fi ținut primul 
Paște) nu pot participa. Ei vor purta păcatele lor și vor fi stârpiți din poporul lui Dumnezeu.
(Numerele 9:10-14)

• Timp de 7 zile veți sărbători SĂRBĂTOAREA AZIMELOR; prima și ultima zi sunt 
sărbători, ca un Sabat săptămânal, fără muncă, având o adunare sfântă. Se mănâncă 
azimi și ierburi amare. Ne vom aminti cum CRISTOS ne-a eliberat de păcat. (Exodul 
12:14-20; 13:6,8,9,10; 23:15; Leviticul 23:6-8; Deuteronomul 16:8)

• Amintiți-vă învierea Domnului Isus CRISTOS în ziua 16. Nu mâncați cereale noi până în 
această zi. (Levitic 23:10-14)

• Veți păzi SĂRBĂTOAREA CINZECIMII. "Și să vă numărați a doua zi după sabat, din ziua 
în care ați oferit tarmul ofrandei de valuri; se vor împlini șapte sabate. Până în ziua 
următoare a celui de-al șaptelea sabat, veți număra cincizeci de zile; atunci voi veți oferi 
un nou cadou PENTRU mine. Și să vă convocați în aceeași zi: O adunare sfântă vă va fi 
pentru voi; NICIO LUCRARE SERVILĂ NU O VEȚI FACE; un statut pentru totdeauna în 
toate locuințele voastre de-a lungul generațiilor voastre." (Levitic 23:15,16,21; 
Deuteronom 16:9-12)

• Să prăznuiți SOLEMNITATEA TRÂMBIŢELOR ÎN PRIMA ZI A ȘAPTEI LUNI BIBLICE. 
Leviticul 23:2425 "Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: "În luna a șaptea, în ziua întâi a 
lunii, să aveți un sabat, o pomenire cu trâmbițe și o adunare sfântă. Să nu faceți nici o 
lucrare de slugă, și să aduceți Domnului o jertfă mistuită de foc.

• Veți păzi SĂRBĂTOAREA ZILEI ISPĂȘIRII. "Şi acesta să vă fie un statut pentru 
totdeauna, în luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii, să vă chinuiţi sufletele şi să nu faceţi 
deloc nicio lucrare, nici cel din ţara voastră, nici străinul care locuieşte temporar printre 
voi; Aceasta să vă fie un sabat al odihnei şi să vă chinuiţi sufletele, printr-un statut pentru 
totdeauna." (Leviticul 16:29,31) "De asemenea în ziua a zecea a acestei a şaptea luni să 
fie o zi a ispăşirii, aceasta să fie o adunare solemnă, sfântă pentru voi; şi să vă chinuiţi 
sufletele şi să aduceţi ofrandă făcută prin foc lui EU SUNT. Şi să nu faceţi nicio lucrare în 
ziua aceea, pentru că este o zi a ispăşirii, pentru a se face ispăşire pentru voi înaintea lui 
EU SUNT Dumnezeului vostru. Şi orice suflet care face vreo lucrare în aceea zi, pe acel 
suflet eu îl voi nimici din mijlocul poporului său. Să nu faceţi niciun fel de lucrare; un statut
veşnic să fie prin toate generaţiile voastre în toate locuinţele voastre." (Levitic 
23:27,28,31,32)

• Veți păzi SĂRBĂTOAREA CORTURILOR în colibe. ”Vorbeşte copiilor lui Israel, spunând: 
Ziua a cincisprezecea a acestei a şaptea luni, să fie sărbătoarea corturilor pentru EU 
SUNT, timp de şapte zile. În prima zi să fie o adunare solemnă sfântă: Să nu faceţi nicio 
lucrare de servire în ea. Şapte zile să aduceţi ofrandă făcută prin foc, lui EU SUNT, în 
ziua a opta să fie o adunare solemnă, sfântă pentru voi; şi să aduceţi ofrandă făcută prin 
foc, lui EU SUNT, aceasta este o adunare solemnă: Să nu faceţi nicio lucrare de servire 
în ea. De asemenea tot în ziua a cincisprezecea a lunii a şaptea, după ce aţi adunat rodul
pământului, să ţineţi o sărbătoare consacrată lui EU SUNT, şapte zile, în prima zi să fie 
un sabat şi în ziua a opta să fie un sabat. Şi să luaţi în prima zi din crengile pomilor buni, 
ramuri de palmier şi din crengile copacilor stufoşi şi sălcii de la izvor; şi să vă bucuraţi 
înaintea lui EU SUNT Dumnezeul vostru, şapte zile. Şi să ţineţi o sărbătoare pentru EU 
SUNT, şapte zile pe an. Acesta să fie un statut veşnic în generaţiile voastre, să o 
sărbătoriţi în luna a şaptea. Să locuiţi în corturi şapte zile; toţi cei ce sunt născuţi israeliţi, 
să locuiască în corturi;" (Levitic 23:34-36; 39-42; Deuteronom 16:13-15)



15

• În Sărbătoarea Corturilor, învățați teama de EU SUNT studiind legile și statutele 
Creatorului și învățați cum să le puneți în practică. (Deuteronom 31:10-13)

• Să țineți o zi de sărbătoare cu totul specială în ZIUA a opta după Corturi, cu adunare 
sfântă, fără nici o lucrare, așa cum se ține Sabatul săptămânal. "...ÎN ZIUA A OPTA VEŢI 
AVEA O ADUNARE SFÂNTĂ și să aduceţi o jertfă mistuită de foc pentru EU SUNT; ESTE
SĂRBĂTOARE: SĂ NU FACI NICI O LUCRARE DE SERVIRE... Sabat să fie și ziua a 
opta." (Leviticul 23:36,39)

JUBILEUL

• "Şi să îţi numeri şapte sabate ale anilor, de şapte ori şapte ani; şi durata celor şapte 
sabate ale anilor să îţi fie ţie de patruzeci şi nouă de ani. Atunci să faci să sune tare 
trâmbiţa jubileului în ziua a zecea a lunii a şaptea, în ziua ispăşirii să faceţi să sune, 
trâmbiţa prin toată ţara voastră. Şi să sfinţiți fiecare al cincizecilea an şi să vestiţi libertate 
prin toată ţara tuturor locuitorilor ei, acesta să vă fie un jubileu; şi să întoarceţi înapoi, pe 
fiecare om, la moştenirea lui şi să întoarceţi înapoi pe fiecare om la familia lui. Un jubileu 
să vă fie al cincizecilea an, nici să nu semănaţi, nici să nu seceraţi ceea ce creşte de la 
sine, nici să nu strângi ciorchinii viei tale netăiate. Pentru că este jubileul; acesta să fie 
sfânt pentru voi, să mâncaţi rodul lui care iese din câmp. În anul acestui jubileu să 
întoarceţi înapoi, pe fiecare bărbat, la posesiunea lui." (Levitic 25:8-13)

DOCTRINĂ

• „Cele ascunse aparţin DOMNULUI Dumnezeul nostru, dar cele revelate ne aparţin nouă 
şi copiilor noştri pentru totdeauna, ca să împlinim toate cuvintele acestei legi.” 
(Deuteronom 29:29)

• Sigilarea celor 144 de mii (mireasa mielului) se va termina înainte de marea strigare. Ea 
va fi dobândit caracterul dragostei Agape sau dreptății lui CRISTOS. (Apocalipsa 19:7,8)

• Marea strigare va scoate din lumea întreagă pe "biserica invizibilă", "invitații cinei nunții 
Mielului". (Apocalipsa 19:9)

• "Binecuvântat şi sfânt este Cel ce are parte în cea dintâi înviere; asupra acestora 
moartea a doua nu are putere, ci ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos şi vor 
domni cu El o mie de ani." (Apocalipsa 20:6)

• "Iar când se vor împlini cei o mie de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui." 
(Apocalipsa 20:7)

• "Fiţi veseli, voi copii ai Sionului, şi bucuraţi-vă în EU SUNT Dumnezeul vostru, pentru că 
El v-a dat ploaia timpurie cu măsură şi va face să cadă pentru voi ploaia, ploaia timpurie 
şi ploaia târzie în luna întâi." (Ioel 2:23)

LUPTA CREȘTINULUI

• "Măcar că umblăm în carne, nu ne războim conform cărnii, (Fiindcă armele războiului 
nostru nu sunt carnale, ci puternice prin Dumnezeu pentru surparea fortificaţiilor), 
Surpând imaginaţiile minţii şi fiecare lucru înalt care se ridică pe el însuşi împotriva 
cunoaşterii lui Dumnezeu şi ÎNROBIND FIECARE GÂND ASCULTĂRII FAŢĂ DE 
CRISTOS; Şi fiind gata a pedepsi fiecare neascultare, când ascultarea voastră va fi 
împlinită." II Corinteni 10:3-6

• "Pentru că noi nu luptăm împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva 
autorităţilor, împotriva domnitorilor întunericului acestei lumi, împotriva stricăciunii 
spirituale în locurile înalte." (Efeseni 6:12)
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• (Despuind principate şi autorităţi, le-a făcut de ruşine pe faţă, triumfând asupra lor în 
aceasta...) Coloseni 2:15

BISERICA

• "Şi să îmi fiţi sfinţi, pentru că Eu, EU SUNT sunt sfânt şi v-am separat de alte popoare, ca
să fiţi ai Mei." Leviticul 20:26

• Să știți că biserica este suma a acelora care au cunoscut și au crezut în dragostea lui 
Dumnezeu pe care o are pentru noi. (I Ioan 4:16)

• "STRÂNGEŢI PE SFINŢII MEI LA MINE; CEI CE AU FĂCUT UN LEGĂMÂNT CU MINE 
PRIN SACRIFICIU." Psalm 50:5

• ”Nu te teme, fiindcă te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, eşti al Meu. Când vei 
trece prin ape, Eu voi fi cu tine, şi prin râuri, ele nu te vor inunda; când vei umbla prin foc, 
nu vei fi ars; nici flacăra nu se va aprinde pe tine. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine: Voi 
aduce sămânţa ta din est şi te voi aduna din vest; TOTUŞI acum, ascultă, Iacobe, 
servitorul Meu, şi Israele, pe care l-am ales, Astfel spune EU SUNT care te-a făcut şi te-a 
format din pântece, care te va ajuta: Nu te teme, Iacobe, servitorul Meu; şi tu, Ieşurun, pe 
care l-am ales. Nu vă temeţi, nici nu vă înfricaţi, nu ţi-am spus de atunci şi nu ţi-am vestit 
aceasta? Voi sunteţi chiar martorii Mei.” Isaia 43:1,2,5; 44:1,2,8

• Să știți că, ”de fapt voi sunteţi trupul lui Cristos şi membre în particular." (I Corinteni 
12:27-31)

• Prin aceasta ştim că rămânem în El şi El în noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său." (I Ioan 
4:13)

• Aduceți-vă aminte că "sunteţi GENERAŢIE ALEASĂ, PREOŢIE ÎMPĂRĂTEASCĂ, 
NAŢIUNE SFÂNTĂ, POPOR SPECIAL, ca să arătaţi laudele celui ce v-a chemat din 
întuneric în lumina lui minunată;" (I Petru 2:9)

• ”Toate să se facă decent şi în ordine.” (I Corinteni 14:40)

• "Să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit; ca şi voi să vă iubiţi unii pe alţii." Biserica este 
mulțimea celor care se iubesc unii pe alții așa cum a iubit Isus, servind în altruism și 
sacrificându-se pentru alții. (Ioan 13:34; 15:13; eu Tesaloniceni 4:9)

• Adunați-vă. "Fiindcă unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu acolo în 
mijlocul lor." (Matei 18:20)

• "Fiindcă oricine va face voia Tatălui Meu care este în cer, acesta este fratele Meu şi soră 
şi mamă." (Matei 12:50)

• Membrii Bisericii trebuie să se străduiască să cunoască misterele împărăției cerurilor. "Iar
El a răspuns şi le-a zis: Pentru că vouă vă este dat să cunoaşteţi misterele împărăţiei 
cerului, dar lor nu le este dat." (Matei 13:11)

• Membrii bisericii adevărate "sunt una", având o singură minte și un singur obiectiv, perfect
uniți în dragostea dezinteresată (Agape). (Ioan 17:21; fapte 2:1,4:24;5:12)

• "Să fie în voi aceeași minte care era, de asemenea, în CRISTOS Isus." (Filipeni 2:5-8)

• Dacă ați intrat în biserică, ești "ales" și "rânduit" de Cristos ca să mergi mai departe 
pentru a salva sufletele și a dobândi caracterul Său. (Ioan 15:16; 20:21)

• Biserica are datoria de a reflecta caracterul Tatălui în fața lumii. (Ioan 17:26)

• CRISTOS își anunță planurile Sale față de biserica Sa înainte ca acestea să se 
împlinească. (Ioan 13:19)

• Creștinii adevărați vor înțelege și vor armoniza învățăturile vechi și noi (Matei 13:52)
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• Adevărata biserică nu anulează poruncile lui Dumnezeu prin "tradițiile" sale (Matei 15:3)

• "Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ în legătură cu orice lucru să îl ceară, acesta le
va fi făcut de Tatăl Meu care este în cer." (Matei 18:19)

• Biserica, împărăția lui Dumnezeu pe pământ, este totalitatea celor care poartă roada 
Duhului Sfânt (Matei 21:43).

• Dacă vrei să fii primul sau cel mai mare dintre frații tăi, trebuie să fii servitorul fraților tăi. 
În biserică nu există putere regală și autoritate arbitrară. Există autoritate bazată pe 
recunoașterea unui caracter mai bun. Cel ce este cu un caracter mai bun trebuie 
respectat de cei cu un caracter mai prejos. (Matei 20:26,27; 23:11; Ioan 1:27)

• Nu vă puneți diplome de "teologi" sau  de "doctori" (Matei 23:8,10)

• Nu vă puneți "tată" sau rege, unul peste toți. (Matei 23:9)

• Dacă îl iubim pe Dumnezeu, ar trebui să ne pese de toți copiii Lui Dumnezeu, de la cei 
mai tineri la cei mai în vârstă (Ioan 21:15-17).

• Ferește-te de păcat, tu și pe fratele tău. (Fapte 20:28)

• "Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru a 
deosebi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită." (Romani 12:2)

• Nu te gândi la tine ca și când ai merita ceva. Ești un membru al corpului. Slujește 
celorlalți membri. (Romani 12:3-5)

• Cel care are darul profeției, să slujescă "trupului" în mod dezinteresat. (Romani 12:6)

• Cel care învață pe alții, să slujescă "trupului" în mod dezinteresat. (Romani 12:7)

• Cel care îndeamnă, să o facă cu dragoste, în mod dezinteresat. (Romani 12:8)

• Cel care împarte, să o facă cu simplitate, în mod dezinteresat. (Romani 12:8)

• Cel ce conduce, să o facă cu diligență, în mod dezinteresat. (Romani 12:8)

• Cel care face milostenie, să o facă cu bucurie, în mod dezinteresat. (Romani 12:8)

• ”Dragostea să fie neprefăcută.” (Romani 12:9)

• "Detestaţi ceea ce este rău." (Romani 12:9)

• "Lipiţi-vă de bine." (Romani 12:9)

• "Iubiţi-vă unii pe alţii cu dragoste frăţească, în onoare dând întâietate altuia." (Romani 
12:10; Filipeni 2:3)

• "Şi mai presus de toate aveţi dragoste creştină ferventă între voi înşivă, pentru că 
dragostea creştină va acoperi mulţimea păcatelor." (I Petru 4:8)

• "Nu lenevi în muncă; ". (Romani 12:11) 

• Fiți ”fervenţi în duh; servind Domnului;” (Romani 12:11)

• Bucurați-vă în speranță. (Romani 12:12)

• Fiți "răbdători în necaz". (Romani 12:12)

• Răspundeți nevoilor sfinților. (Romani 12:13)

• "Urmăriți ospitalitatea". (Romani 12:13)

• "Să vorbiţi acelaşi lucru şi să nu fie dezbinări între voi, ci să fiţi desăvârşit uniţi în aceeaşi 
minte şi în aceeaşi judecată." (1 Corinteni 1:10; Filipeni 2:2)

• "URMĂRIŢI dragostea creştină şi doriţi zelos darurile spirituale”, pentru că ”cel ce 
profeţeşte, vorbeşte oamenilor spre edificare şi îndemnare şi mângâiere." (I Corinteni 
14:1,3)
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• Bărbatul trebuie să se roage și să predice cu capul descoperit! (I Corinteni 11:4)

• Fiecare biserică poate decide dacă să ierte o persoană care a cauzat tristețe, dacă acea 
persoană s-a pocăit. (II Corinteni 2:5-10)

• Nu te uita la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se văd. (II Corinteni 4:18)

• "Slujiți-vă unul pe altul în dragoste (Agape)". (Galateni 5:13)

• "Umblați în Duhul; și nu veți împlini poftele cărnii." (Galateni 5:16; I Tesaloniceni 4:5; I 
Petru 2:11)

• Umblaţi "demni de chemarea cu care sunteţi chemaţi, Cu toată umilinţa şi blândeţea, cu 
îndelungă răbdare, răbdând unii altora în dragoste, Străduindu-vă să ţineţi unitatea 
Duhului în legătura păcii. Este un singur trup şi un singur Duh, precum şi voi sunteţi 
chemaţi într-o singură speranţă a chemării voastre;" (Efeseni 4:1-4)

• "Ci, vorbind adevărul în dragoste, să creştem în toate în El, care este capul, Cristos;.” 
(Efeseni 4:15)

• "Să rămână dragostea frățească ("să rămână filadelfia", n.a.)." (Evrei 13:1)

• Să aveți "comportarea voastră bună printre neamuri, pentru ca în ceea ce vorbesc de rău 
împotriva voastră ca de niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le vor 
vedea să glorifice pe Dumnezeu în ziua cercetării." (I Petru 2:12)

• "Iar în final, fiţi toţi cu o singură minte, având compasiune unii pentru alţii, iubiţi ca fraţii, fiţi
miloşi, fiţi politicoşi, Neîntorcând rău pentru rău, sau defăimare pentru defăimare, ci 
dimpotrivă, binecuvântând; ştiind că la aceasta sunteţi chemaţi, ca să moşteniţi o 
binecuvântare." (I din Petru 3:8,9)

• "Aşa cum fiecare a primit un dar, serviţi-vă cu acesta unii altora, ca buni administratori ai 
harului de multe feluri al lui Dumnezeu." (I Petru 4:10)

DISCIPLINA BISERICII

• "Şi în neînţelegeri ei să stea în picioare la judecată; şi să judece conform cu judecăţile 
Mele; şi să păzească legile Mele şi statutele Mele în toate adunările Mele; şi să sfinţească
sabatele Mele." (Ezechiel 44:24)

• "UN SINGUR MARTOR SĂ NU SE RIDICE împotriva unui om pentru vreo nelegiuire, sau
pentru vreun păcat, în orice păcat prin care păcătuieşte; prin gura a DOI MARTORI SAU 
PRIN GURA A TREI MARTORI, să fie întemeiat un lucru." (Deuteronom 19:15)

• "Nu fi martor fără motiv împotriva aproapelui tău; şi nu înşela cu buzele tale." (Proverbe 
24:28)

• ”Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi judecată dreaptă.” (Ioan 7:24; Exodul 23:6)

• "Şi nu lua niciun dar, pentru că darul orbeşte pe cel înţelept şi perverteşte cuvintele celui 
drept." (Exodul 23:8)

• Bătrânii credincioși ai bisericii pot desface calitatea de membru a unei persoane. ”Şi îţi voi
da cheile împărăţiei cerului; şi orice vei lega pe pământ, va fi legat în cer; şi orice vei 
dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer." (Matei 16:19)

• Biserica poate disciplina pe cineva sau exclude. "Orice veţi lega pe pământ va fi legat în 
cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer." (Matei 18:18) "Oricui remiteţi 
păcatele, le sunt remise; şi oricui le reţineţi, sunt reţinute." (Ioan 20:23)

• Dacă un frate face rău, intenționat sau neintenționat, grupului sau unei persoane, bătrânii 
bisericii trebuie să facă judecată pentru binele tuturor. (Deut 17:7,12,19; 21:21; 22:22; 
22:24; 24:7; exod 21:33-36)
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• ”SĂ nu ridici vorbire falsă; nu da mâna ta cu cel stricat pentru a fi martor nedrept." 
(Exodul 23:1)

• "Să nu urmezi o mulţime pentru a face rău; nici nu vorbi într-o cauză abătându-te după 
mulţi pentru a abate judecata" (Exodul 23:2)

• ”Nici nu favoriza un om sărac în cauza lui.” (Exodul 23:3)

• "Să nu faceţi nedreptate în judecată; să nu părtineşti pe sărac, nici să nu onorezi 
persoana celui puternic, ci în dreptate să judeci pe aproapele tău." (Leviticul 19:15)

• ”şi la El nu este părtinire. (Efeseni 6:9)

• "Să nu strâmbi judecata, să nu părtineşti după înfăţişare, nu lua niciun dar, pentru că 
darul orbeşte ochii înţelepţilor şi perverteşte cuvintele celor drepţi." (Deuteronom 16:19)

• "Să urmăreşti ceea ce este în întregime drept, ca să trăieşti şi să stăpâneşti ţara pe care 
ţi-o dă EU SUNT Dumnezeul tău." (Deuteronom 16:20)

VIAȚA PRACTICĂ A BISERICII

• "Tu să fii desăvârşit cu EU SUNT Dumnezeul tău." (Deuteronom 18:13)

• Țineți întotdeauna principiile regulii de aur: "De aceea toate lucrurile, pe care voiţi să vi le 
facă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; fiindcă aceasta este legea şi profeţii." (Matei 7:12; 
exodul 23:4,5; )

• "Nu vă înjugaţi în mod inegal cu cei ce nu cred;" (II Corinteni 6:14; exodul 34:12,13,15,16)

• "Ieșiți din ea, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți de plăgile ei" 
(Apocalipsa 18:4)

• "De aceea ieşiţi din mijlocul lor şi fiţi separaţi, spune Domnul, şi nu atingeţi ce este 
necurat; şi vă voi primi. Şi vă voi fi Tată, şi voi îmi veţi fi fii şi fiice, spune Domnul Cel 
Atotputernic.Fiindcă voi sunteţi templul Dumnezeului cel viu aşa cum a spus Dumnezeu: 
Voi locui în ei şi voi umbla între ei; şi voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu." (II 
Corinteni 6:16-18)

• Ieșiți din orașe, fugiți la munți, trăiți separați de lume ca să puteți să slujiți lui Dumnezeu și
aproapelui vostru. (Matei 24:16; Isaia 48:20)

• Adevărata biserică locuiește în locuri sălbatice. (Apocalipsa 12:6)

• "Dar rugaţi-vă ca nu cumva fuga voastră să fie iarna sau într-un sabat." (Matei 24:20)

• Lucrați "cu propriile voastre mâini..." (I Tesaloniceni 4:11)

• Gândiți așa: "Dacă Domnul voieşte, vom trăi şi vom face aceasta sau aceea." (Iacov 
4:15) 

• "Supuneţi-vă fiecărei rânduieli omeneşti pentru Domnul, fie împăratului ca autoritate 
supremă, Sau guvernatorilor, ca celor trimişi de el pentru pedepsirea făcătorilor de rele şi 
pentru lauda celor ce fac bine. Pentru că astfel este voia lui Dumnezeu, ca făcând bine să
amuţiţi ignoranţa oamenilor fără minte; Ca oameni liberi, dar nu folosind libertatea voastră
ca pe o manta a răutăţii, ci ca servitori ai lui Dumnezeu." (I Petru 2:13-16)

• "Onoraţi pe toţi. Iubiţi pe fraţi...." (I Petru 2:17)

• "Şi dacă fratele tău sărăceşte şi decade lângă tine; atunci să îl ajuţi, da, chiar dacă este 
un străin, sau un locuitor temporar; ca el să trăiască cu tine. Nu lua camătă de la el, sau 
dobândă, ci să te temi de Dumnezeul tău; ca fratele tău să trăiască cu tine. Să nu îi dai 
banii cu camătă, nici să nu îi împrumuţi merinde cu dobândă.” (Leviticul 25:35-37)

• Un creștin nu face nici o mișcare fără să-l întrebe pe Domnul, el nu este condus de 
propria voință, ci de Duhul Sfânt. (Numeri 9:18-23; Ioan 3:8,27)
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• Adu mulțumiri Domnului pentru tot ce îți dă, chiar și când mănânci. (Deuteronom 8:10)

• "Nu fi printre băutorii de vin, printre destrăbălaţii mâncători de carne;" (Proverbe 23:20)

• Nu depinde de alții în chestiuni existențiale, printre altele, să ai propria ta sursă de apă. 
”Bea apă din propriul tău izvor şi ape curgătoare din propria ta fântână.” (Proverbe 5:15)

ORGANIZAȚIE SPIRITUALĂ, LIDERI ȘI ATITUDINE FAȚĂ DE CONDUCEREA 
CREDINCIOASĂ

• Căutați UNITATEA care este în CRISTOS. ”Să nu faceţi precum facem noi aici, astăzi, 
fiecare tot ce este drept înaintea ochilor săi.” (Deuteronom 12:8)

• Fiecare grup de credincioși trebuie să aibă bătrânii lor, puși deoparte cu post pentru 
această lucrare. (Fapte 14:23)

• Acceptați organizarea făcută prin Duhul Sfânt, căci ”Şi El a dat pe unii apostoli, şi pe unii 
profeţi, şi pe unii evanghelişti, şi pe unii păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, 
pentru lucrarea servirii, pentru edificarea trupului lui Cristos, până vom ajunge toţi la 
unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura 
staturii plinătăţii lui Cristos;" (Efeseni 4:11-13)

• "EPISCOPUL (PREZBITERUL, priviți Titus 1:5,7,n.a) aşadar trebuie să fie ireproşabil, 
soţul unei singure soţii, vigilent, cumpătat, cu o comportare bună, ospitalier, în stare să 
înveţe pe alţii; nu dedat vinului, nu bătăuş, nu lacom de câştig murdar, ci răbdător, nu 
arţăgos, nu lacom;  conducând-şi bine propria casă, ţinându-şi copiii în supunere cu toată
seriozitatea; (Căci dacă cineva nu ştie cum să îşi conducă bine propria casă, cum va 
îngriji de biserica lui Dumnezeu?) Nu convertit de curând, ca nu cumva umflându-se de 
mândrie să cadă în condamnarea diavolului. Mai mult, el trebuie să aibă o bună mărturie 
de la cei de afară, ca nu cumva să cadă în ocară şi în cursa diavolului.” (1 Timotei 3:2-7)

• PREZBITERUL trebuie să fie ”ireproşabil, soţul unei singure soţii, având copii credincioşi, 
neacuzaţi de destrăbălare sau insubordonaţi. Fiindcă un episcop trebuie să fie ireproşabil
ca administrator al lui Dumnezeu; nu încăpăţânat, nu ușor de mâniat, nu dedat vinului, nu
bătăuş, nu dedat câştigului murdar, ci iubitor de ospitalitate, iubitor al oamenilor buni, 
cumpătat, drept, sfânt, chibzuit, ținând strâns cuvântul demn de încredere aşa cum a fost 
învăţat, ca el să fie în stare, prin doctrină sănătoasă, deopotrivă să îndemne şi să 
convingă pe cei împotrivitori cu vorba.” (Tit 1:6-9)

• "Tot aşa, diaconii să fie onorabili, nu cu o vorbire cu două sensuri, nu dedaţi la mult vin, 
nu lacomi de câştig murdar; Ţinând misterul credinţei într-o conştiinţă pură. Iar aceştia de 
asemenea să fie întâi încercaţi, apoi să lucreze în serviciul de diacon, fiind găsiţi 
ireproşabili. În acelaşi fel, soţiile lor să fie onorabile, nu defăimătoare, cumpătate, 
credincioase în toate. Diaconii să fie soţi ai unei singure soţii, conducându- şi bine copiii şi
propriile lor case." (1 Timotei 3:8-12)

• "Împotriva unui bătrân nu primi acuzaţie, decât în faţa a doi sau trei martori." (1 Timotei 
5:19)

• Slujește "fără prejudecată, nefăcând nimic cu părtinire." (1 Timotei 5:21)

• "Nu pune mâinile în grabă peste nimeni, nici nu fi părtaş păcatelor altora: păstrează-te pe 
tine însuţi curat." (1 Timotei 5:22)

• Ascultați fără să murmurați de liderii fideli ce slujesc în mod altruist. "Ascultaţi de cei ce 
conduc peste voi şi supuneţi-vă, fiindcă ei veghează asupra sufletelor voastre, ca unii 
care trebuie să dea socoteală; pentru ca ei să facă aceasta cu bucurie şi nu cu mâhnire, 
fiindcă aceasta nu vă este de folos." (Evrei 13:17; Exodul 22:28)

• "Şi vă implor fraţilor, primiţi bine cuvântul îndemnării”, care vine de la oameni cu 
experiență și credință probată. (Evrei 13:22)
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• Nu căutați să fiți conducători. (Iacov 3:1)

• Bătrânilor, "paşteţi turma lui Dumnezeu care este printre voi, supraveghind, nu prin 
constrângere, ci cu voinţă; nu pentru câştig murdar, ci cu o minte binevoitoare; Nici ca 
domnind peste moştenirea lui Dumnezeu, ci fiind exemple turmei. Şi când Păstorul cel 
mare se va arăta, veţi primi o coroană a gloriei ce nu se ofileşte." (I Petru 5:2-4)

• Caută sfatul fraților în credință. "În mulțimea sfătuitorilor există siguranță." (Proverbe 
11:14; 15:22)

• "Vorbeşte lui Aaron şi fiilor săi, spunând: Astfel să binecuvântaţi pe copiii lui Israel, 
spunându-le: DOMNUL să te binecuvânteze şi să te ţină; Să facă DOMNUL să 
strălucească faţa sa peste tine şi să aibă har faţa de tine; Să înalţe DOMNUL înfăţişarea 
sa peste tine şi să îţi dea pacea. Şi ei să pună numele meu peste copiii lui Israel, iar eu îi 
voi binecuvânta." (Numeri 6:23-27)

• Ajutați-i (Filipeni 4:3)

• Să aveți respect față de cei care își riscă viața pentru CRISTOS și slujesc fraților lor. 
(Filipeni 2:28,29; Exodul 22:28)

• "Şi vă implorăm, fraţilor, să cunoaşteţi pe cei ce muncesc printre voi şi sunt peste voi în 
Domnul şi vă avertizează; Şi să îi stimaţi foarte mult în dragoste datorită lucrării lor. Trăiţi 
în pace între voi." (I Tesaloniceni 5:12,13)

• "Să te ridici în picioare în faţa capului cărunt şi să onorezi faţa omului bătrân şi să te temi 
de Dumnezeul tău: Eu sunt CEL CE SUNT." (Levitic 19:32)

RÂNDUIRE CU PUNEREA MÂINILOR

• După botez, trebuie făcută punerea mâinilor.(Fapte 19:6)

• Cei aleși de către biserică pentru a conduce ministerele, sunt rânduiți prin rugăciune și 
punerea mâinilor de către cei mai experimentați și credincioși. (I Timotei 4:14; II Timotei 
1:6; Evrei 6:2)

CUM SĂ RECUNOȘTI ȘI SĂ ACȚIONEZI ÎN PRIVINȚA CELOR NECONVERTIȚI SAU A 
FALȘILOR ÎNVĂȚĂTORI DIN BISERICĂ

• "Noi suntem din Dumnezeu; cel ce îl cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; CEL CE NU 
ESTE DIN DUMNEZEU, NU NE ASCULTĂ. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi 
duhul rătăcirii" (I Ioan 4:6)

• Creștinii falși nu au dragostea Agape, sunt egoiști, nu se sacrifică pentru frații adevărați. 
”CEL CE NU IUBEŞTE NU CUNOAŞTE PE DUMNEZEU, pentru că Dumnezeu este 
dragoste.... ORICINE crede că Isus este Cristosul, este născut din Dumnezeu; şi fiecare 
om care îl iubeşte pe cel ce l-a născut, îl iubeşte şi pe Cel care este născut din El."(1 Ioan
4:8; 5:1)

• Dacă este egoist, el este un frate fals, el nu are în el pe Dumnezeu Duhul Sfânt. 
”Dumnezeu este dragoste; şi CEL CE RĂMÂNE ÎN DRAGOSTE RĂMÂNE ÎN 
DUMNEZEU ŞI DUMNEZEU ÎN EL." (I Ioan 4:16)

• "Dar fraţilor, vă implor să însemnaţi pe cei ce fac dezbinări şi poticniri contrare doctrinei 
pe care voi aţi învăţat-o, şi OCOLIŢI-I." (Romani 16:17)

• "De aceea daţi afară pe acel om rău dintre voi." (1 Corinteni 5:13)

• "Dar acum v-am scris să nu vă însoţiţi cu vreunul care, măcar că este numit frate, este 
curvar, sau lacom, sau idolatru, sau defăimător, sau beţiv, sau jecmănitor; cu unul ca 
acesta nici măcar să nu mâncaţi." (I Corinteni 5:9,10,11)
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• "Şi vă poruncim, fraţilor, în numele Domnului nostru Isus Cristos, să vă îndepărtaţi de 
fiecare frate care umblă în neorânduială şi nu după tradiţia pe care a primit-o de la noi." 
(II Tesaloniceni 3:6)

• Feriți-vă de cei care se încred în propria lor dreptate. "Păziţi-vă de câini, păziţi-vă de 
lucrători răi, păziţi-vă de scrijelaţi!..." (Filipeni 3:2-9,18,19)

• Păziți-vă de doctrina teologilor ipocriți (Matei 16:6-12)

• "Păziţi-vă ca nu cumva cineva să vă ia ca pradă prin filozofie şi înşelătorie deşartă, 
conform tradiţiei oamenilor, conform principiilor elementare ale lumii şi nu conform lui 
Cristos." (Coloseni 2:8)

• "Iar dacă vreunul nu ascultă... însemnaţi-l şi nu vă însoţiţi cu el, ca să fie ruşinat. Însă nu 
îl socotiţi ca duşman, ci avertizaţi-l ca pe un frate.” (II Tesaloniceni 3:14,15)

• "Pe omul eretic, după prima şi a doua avertizare, respinge-l, știind că cel ce este astfel, 
este pervertit şi păcătuieşte, condamnându-se pe el însuși.” (Tit 3:10,11)

• Să știți ”că vor veni batjocoritori în zilele de pe urmă, umblând conform propriilor pofte, și 
spunând: Unde este promisiunea venirii Lui? Fiindcă de când au adormit părinții noştri, 
toate continuă la fel de la începutul creaţiei." (2 Petru 3:3,4)

• Feriți-vă de "cel ce spune: Îl cunosc! Şi nu ţine poruncile Lui este un mincinos şi adevărul 
nu este în el." (I Ioan 2:4)

• Să știți că cei care spun că Isus nu a venit în natura lui Adam după cădere, aceia sunt 
înșelători și anticriști. (II Ioan 1:7)

• Rămâneți în doctrina lui CRISTOS, "Dacă vine cineva la voi şi nu aduce această doctrină,
să nu îl primiţi în casă şi să nu îi spuneţi: Salutare! Fiindcă cine îi spune: Salutare! Este 
părtaş faptelor lui rele." (II Ioan 1:10)

PROFEȚI ADEVĂRAȚI, PROFEȚII

• Isus CRISTOS va trimite înțelepți, cărturari și profeți la adevărata biserică (Matei 23:34; 
13:20)

• Când Domnul trimite un profet adevărat, trebuie să-l ascultați și să urmați instrucțiunile. 
(Fapte 7:37; Exodul 23:20; Exodul 23:21)

• Nu lepăda pe profeți. ”Nu stingeți Duhul.” (I Tesaloniceni 5:19)

• ”Nu disprețui profețiile.” Nici cele din trecut, nici cele din ziua de azi. (I Tesaloniceni 5:20)

• "Cercetaţi toate lucrurile, ţineţi strâns ce este bun." I (Tesaloniceni 5:21)

• Fiți mereu gata să ascultați ce spune Isus CRISTOS bisericii prin profeții Săi. " Cine are 
urechi, să audă ce spune Duhul bisericilor." (Apocalipsa 2:29; 3:3,6,13,22)

• Fiți mereu gata să studiați profețiile și să primiți "orice Cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu". "Şi avem un mai sigur cuvânt al profeţiei, căruia bine faceţi că îi daţi atenţie, 
ca unei lumini ce străluceşte într-un loc întunecat până ce se luminează de ziuă, şi steaua
dimineţii răsare în inimile voastre;" (II Petru 1:19)

• Feriți-vă de profeți moderni falși sau teologi falși și pastori falși care caută de fapt banii 
voștrii. (II Petru 2:1-3)

• "Să nu fie ignorat acest lucru de către voi, că o zi înaintea Domnului este ca o mie de ani 
şi o mie de ani ca o zi." (II Petru 3:8)

• Amintiți-vă cuvintele ”care au fost vorbite mai înainte de către sfinţii profeţi şi a poruncii 
noastre, apostolii Domnului şi Salvatorului;" (II Petru 3:2)
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• "Să nu fie ignorat acest lucru de către voi, că o zi înaintea Domnului este ca o mie de ani 
şi o mie de ani ca o zi. Domnul nu întârzie referitor la promisiunea Lui, aşa cum unii 
consideră întârziere, ci este îndelung răbdător faţă de noi şi nu doreşte ca cineva să 
piară, ci toţi să vină la pocăinţă." (II Petru 3:8,9)

• Fiți "în speranța acestor lucruri (întoarcerea Domnului, n.a.), căutați cu sârguință ca voi să
fiți găsiți de el în pace, fără pată și fără prihană." (II Petru 3:14)

• Să știți că "are să vină anticrist". (I Ioan 2:18)

• Să știți că... ”Oricine încalcă legea şi nu rămâne în doctrina lui Cristos nu îl are pe 
Dumnezeu. Cel ce rămâne în doctrina lui Cristos, acela îl are şi pe Tatăl şi pe Fiul." (II 
Ioan 1:9)

• Să știi că Dumnezeu ucide. El oferă iertare celor care se pocăiesc de păcatele lor cât 
timp există har, dar El are un timp când va judeca pe cei răi și pe îngerii răi și îi va 
distruge pentru veșnicie. (Iuda 1:5,8)

• "Dar voi, preaiubiţilor, amintiţi-vă cuvintele care au fost spuse mai înainte de apostolii 
Domnului nostru Isus Cristos; Cum vă spuneau ei, că în timpul de pe urmă vor fi 
batjocoritori, umblând conform propriilor pofte neevlavioase. Aceştia sunt cei care se 
separă pe ei înşişi, senzuali, neavând Duhul." (Iuda 1:17-19)

• Să știi că ”Domnul nu întârzie referitor la promisiunea lui, aşa cum unii consideră 
întârziere, ci este îndelung răbdător faţă de noi şi nu doreşte ca cineva să piară, ci toţi să 
vină la pocăinţă."(II Petru 3:9)

• Să știi că după 22-10-1844 zilele profetice sunt zile literale, nu mai există nicio 
echivalență de o zi pentru un an. (Apocalipsa 10:6)

• "Nu adăuga la cuvintele lui, ca nu cumva să te mustre şi să fii găsit mincinos.” (Proverbe 
30:6)

• Când ușa harului se va închide, fugi și ascunde-te  în munți, pentru că plăgile vor cădea. 
”Vino, poporul Meu, intră în încăperile tale şi închide-ţi uşile după tine, ascundete ca 
pentru puţin timp, până când indignarea va fi trecut.” (Isaia 26:20)

PROFEȚI FALȘI

• "PREAIUBIŢILOR, să nu credeţi fiecare duh, ci puneţi la încercare duhurile, dacă sunt din
Dumnezeu, fiindcă mulţi profeţi falşi au ieşit în lume." (I Ioan 4:1)

• "Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu: Orice duh care mărturisește că Isus 
CRISTOS a venit în 'trup' (natura lui Adam după cădere, n.a.), este de la Dumnezeu; și 
orice duh care nu mărturisește că Isus CRISTOS a venit în 'trup', nu este de la 
Dumnezeu; Și acest duh este duhul lui anticrist, despre care ați auzit că va veni și că este
acum în lume." (I Ioan 4:2)

• "Noi suntem din Dumnezeu; cel ce îl cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cel ce nu este 
din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii."
(I Ioan 4:6)

• Când un profet vorbește despre pace, numai după împlinirea a ceea ce a spus el va fi 
cunoscut dacă el a vorbit de la Dumnezeu. "Profetul care profeţeşte despre pace, când 
cuvântul profetului se va întâmpla, atunci profetul va fi cunoscut, că, într-adevăr, EU 
SUNT l-a trimis." (Ieremia 28:9; Deuteronom 18:22)

• "DACĂ se ridică printre voi un profet sau un visător de vise şi îţi dă un semn sau o 
minune, și se întâmplă semnul sau minunea despre care ţi-a vorbit, spunând: 'Să 
mergem după alţi dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut şi să le servim', să nu dai ascultare 
la cuvintele acelui profet sau acelui visător de vise, pentru că EU SUNT Dumnezeul 
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vostru vă încearcă, pentru a şti dacă îl iubiţi pe EU SUNT Dumnezeul vostru cu toată 
inima voastră şi cu tot sufletul vostru." (Deuteronom 13:1-3)

EVANGHELIA

• ”Şi mi-a zis: S-a făcut. Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Eu îi voi da în dar 
celui însetat din izvorul apei vieţii. 7 Cel ce învinge, va moşteni toate; şi Eu voi fi 
Dumnezeul lui şi El va fi Fiul Meu. 8 Dar fricoşii şi cei care nu cred şi scârboşii şi ucigaşii 
şi curvarii şi vrăjitorii şi idolatrii şi toţi mincinoşii vor avea partea lor în lacul care arde cu 
foc şi pucioasă, care este a doua moarte." (Apocalipsa 21:6-8)

• "Amintiți-vă că Isus CRISTOS, din sămânța lui David, a fost înviat din morți, conform 
Evangheliei mele." (II Timotei 2:8)

• Proclamați reconcilierea cu Dumnezeu și iertarea păcatelor noastre prin CRISTOS. (II 
Corinteni 5:18-21; 6:1)

• "Şi aceasta este viaţă eternă: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe
Isus Cristos, pe care L-ai trimis." Să ai o relație vie cu Dumnezeu, cunoscându-L în 
fiecare zi. Aceasta este viața veșnică. (Ioan 17:3)

• Bătrânii, sau cei care au primit deja Duhul Sfânt, puneți-vă mâinile pe cei botezați pentru 
a primi Duhul Sfânt (Fapte 8:17,18)

• Astăzi, dacă auzi invitația Lui, urmează-L. (Matei 8:22; 22:21)

• Mărturisește păcatele tale lui CRISTOS Isus! (Matei 9:32; fapte 8:25)

• Să ne mărturisim păcatele, căci "dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept 
să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire." (I Ioan 1:9)

• Anunță că Singurul care iartă păcatele este Isus CRISTOS (Matei 9:6)

• Anunță că "orice păcat și blasfemie vor fi iertate oamenilor" dacă se pocăiesc. (Matei 
12:31)

• Trebuie să încurajăm pe cei "bolnavi care se pocăiesc" (Matei 9:22)

• Cheamă-i pe oameni la nunta Mielului. "Viniți la Mine, toți cei munciți și împovărați, și EU 
vă voi da odihnă." (Matei 11:28; 22:9)

• "Luați jugul Meu (Legea lui) asupra voastră, și învațați de la Mine, căci Eu sunt blând și 
semrit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este ușor, și 
sarcina Mea este ușoară. Matei (11:29,30)

• Nu dați bijuteriile adevărului celor care nu vor să se pocăiască (Matei 7:6; 9:12; Isaia 
8:16)

• Întreabați, căutați, bateți (Matei 7:7-11)

• Anunță că "împărăția cerurilor este apropae". (Matei 10:7)

• Nu luați plată în lucrarea fizică și spirituală de vindecare a bolnavilor, de curățare, de 
înviere a morților, de scoatere afară de demoni: "Gratis ați primit, gratis să dați." (Matei 
10:8)

• Nu vă așteptați să aveți resursele materiale ca să începeți lucrarea de Evanghelizare. 
(Matei 10:9-10)

• Dacă ești respins pe de o parte, și nu vor să audă cuvintele Evangheliei, mergi în altă 
parte, fără resentimente, cu blândețe scutură praful de pe picioarele tale. (Matei 10:14,33;
fapte 13:51)

• Fii prudent ca șerpii (înțelepți în vorbire) și simpli (fără răutate, cu gânduri nevinovate) ca 
porumbeii. (Matei 10:16)
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• Ferește-te de "oameni", de cei neconvertiți, de cei care umblă în carne. (Matei 10:17)

• "Dar când vă vor preda, nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi spune, fiindcă vi se va da în 
acea oră ce veţi spune.” (Matei 10:19,20)

• Perseverați până la sfârșit și veți fi mântuiți (Matei 10:22; II Timotei 3:14,15)

• Nu te aștepta să se poarte mai bine cu tine decât cu Isus din Nazaret (Matei 10:24,25)

• Ce veți primi în rugăciune sau în vise sau viziuni noaptea, predicați în public (Matei 10:27)

• Nu vă temeți de cei care ucid trupul (Matei 10:28,31)

• Recunoașteți și primiți pe profeții lui Dumnezeu (Matei 10:41)

• ”Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea; și cel ce nu strânge cu Mine, risipește." (Matei
12:30)

• Fii credincios în a da hrană (fizică și/sau spirituală) la timp celor mai săraci și mai slabi din
turmă. (Matei 24:45)

• Fii credincios în administrarea talanților tăi. (Matei 25:14-30)

• Nu credeți că a încetat Cuvântul lui Dumnezeu. Isus CRISTOS nu a terminat încă 
instruirea bisericii Sale. El încă vorbește astăzi. Incearcă sa-I auzi vocea. (Ioan 16:12)

• Ferice de cei care nu văd dovezi tangibile, dar cred. Ei vor avea o viață mai bună. (Ioan 
20:29)

• "Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni.” (Faptele Apostolilor 
5:29)

• Nu numiți pe nici un om comun sau necurat. Dumnezeu nu este părtinitor. (Faptele 
Apostolilor 10:28,34)

• Trebuie să trăiești pentru a salva sufletele. "M-am făcut toate tuturor, ca oricum să salvez 
pe unii." (I Corinteni 9:22)

• Fiți treji în toate, astfel încât să nu pierdeți din vedere scopul vieții. ”Alergați în așa fel 
încât, să îl atingeți.” (I Corinteni 9:23-27)

• Să nu ne obosim să facem bine, căci la timpul cuvenit vom secera, dacă nu leșinăm. 
(Galateni 6:9)

• "Prin urmare, așa cum avem ocazia, să facem bine tuturor, în special celor care sunt din 
casa credinței." (Galateni 6:10)

• Vorbiți "printre voi în psalmi, imnuri și cântece spirituale, cântând și făcând melodie 
Domnului în inimile voastre." (Efeseni 5:19)

• Supuneți-vă "unul altuia în frica de Dumnezeu." (Efeseni 5:21)

• Crede în El și suferă pentru CRISTOS. (Filipeni 1:29)

• Practică religia pură. "Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu și a Tatălui este 
aceasta: Să viziteze orfanii și văduvele în suferințele lor și să se țină fără pată de lume." 
(Iacov 1:27)

• Proclamă "virtuțile celui care te-a chemat din întuneric în lumina sa minunată." (I Petru 
2:9)

• "Deschide-ţi gura pentru cel mut în cauza tuturor acelora ce sunt rânduiţi pentru nimicire."
(Proverbe 31:8)

PREDICAREA
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• Predică-L pe CRISTOS. Evangheliile au fost scrise astfel încât noi să credem că Isus este
CRISTOSUL, Fiul lui Dumnezeu. (Ioan 20:31; fapte 4:20,29,33; 10:36,38; 14:7)

• Predicați că ISUS CRISTOS este cel pe care Dumnezeu l-a făcut judecător al celor vii și 
al celor morți. (Faptele Apostolilor 10:42)

• Predică și spune că toți cei care cred în CRISTOS vor primi ștergerea păcatelor în 
Numele Lui. (Faptele Apostolilor 10:43)

• Mărturisește că "Tatăl l-a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitor al lumii". (I Ioan 4:14) 

• Mărturisește că "Isus este Fiul lui Dumnezeu". (I Ioan 4:15)

• Predică cu fapte, făcând altora ceea ce vrei ca alții să-ți facă ție.(Matei 7:12)

• Predică pocăința și convertirea la Dumnezeu, împreună cu a face fapte demne de 
pocăință. (Faptele Apostolilor 26:20)

• Învață că "omul nu este justificat prin faptele Legii, ci prin credința lui Isus CRISTOS" 
(Galateni 2:16).

• Învață că toți trebuie să urmeze această regulă: "Sunt crucificat împreună cu Cristos 
totuşi trăiesc, dar nu eu, ci Cristos trăieşte în mine; şi viaţa pe care o trăiesc acum în 
carne, o trăiesc prin credinţa Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe Sine Însuşi 
pentru mine." (Galateni 2:20)

• Învață că "... cei care sunt din credință sunt fii ai lui Avraam." (Galateni 3:7)

• Învață că "... dacă suntem morți împreună cu El, vom trăi și noi cu El." (II Timotei 2:11)

• Învață că "dacă suferim, vom domni de asemenea cu El". (II Timotei 2:12)

• Învață că "... la ceea ce noi am ajuns deja, să umblăm după aceeaşi regulă, să gândim 
acelaşi lucru." (Filipeni 3:16)

• Proclamă lucrările minunate pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. (Fapte 15:4; 21:19)

• Predică "Evanghelia: Nu în înțelepciunea cuvintelor, ca nu cumva crucea lui CRISTOS să 
fie făcută zadarnică." (1 Corinteni 1:17; 2:1)

• Predică pe "CRISTOS răstignit, care este o piatră de poticnire pentru evrei, și nebunie 
pentru greci." (I Corinteni 1:23)

• Predică "înţelepciunea lui Dumnezeu într-un mister, chiar acea înţelepciune ascunsă, pe 
care Dumnezeu a rânduit-o înainte de lume pentru gloria noastră;" (I Corinteni 2:7)

• Predică fără a ofensa. (II Corinteni 6:3)

• Mustră și învață pe fiecare om cu toată înțelepciunea, ca să îi prezinți pe toți perfecți în 
Cristos Isus. (Coloseni 1:28)

• „... De aceea, aşa cum l-aţi primit pe Cristos Isus Domnul, aşa să umblaţi în El, fiind 
înrădăcinaţi şi zidiţi în El şi întemeiaţi în credinţă, aşa cum aţi fost învăţaţi, abundând în 
ea cu mulţumiri." (Coloseni 2:6,7)

• Predică "nu ca cei ce vor să fie plăcuți oamenilor, ci lui Dumnezeu." Nu cu cuvinte 
măgulitoare, nici pentru câștig, nici pentru a căuta gloria de la oameni. (I Tesaloniceni 
2:4,5,6)

• Ca predicator, fii afectuos "aşa cum o dădacă se îngrijeşte cu afecţiune de copiii ei." (I 
Tesaloniceni 2:7)

• Protestează, îndeamnă, mângâie pe fiecare frate ca un tată pe copiii săi ca toți să umble 
demni înaintea lui Dumnezeu. (I Tesaloniceni 2:11,12)

• Avertizați pe cei care umblă dezordonat, mângâiați pe cei descurajați, suportați pe cei 
slabi, fiți răbdători față de toți. (I Tesaloniceni 5:14)
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• "DE aceea tu, fiul meu, fii tare în harul care este în Cristos Isus. Şi cele ce ai auzit de la 
mine printre mulţi martori, încredinţează acestea oamenilor credincioşi, care vor fi în stare
să înveţe şi pe alţii." (II Timotei 2:1,2)

• "Tu, de aceea, îndură necazuri, ca un bun soldat al lui Isus Cristos. Nimeni care se 
războieşte nu se încurcă cu chestiunile acestei vieţi, ca să placă celui ce l-a ales ca 
soldat.” (II Timotei 2:3,4)

• "Studiază scripturile să te arăţi tu însuţi aprobat lui Dumnezeu, un lucrător care să nu se 
ruşineze, împărţind drept cuvântul adevărului." (II Timotei 2:15)

• "Predică cuvântul; fii prompt la timp şi nelatimp; mustră, ceartă, îndeamnă cu toată 
îndelunga răbdare şi doctrina." (II Timotei 4:2)

• "Dar tu veghează în toate, îndură necazuri, fă lucrarea unui evanghelist, fă deplin dovada 
serviciului tău." (II Timotei 4:5)

• "DAR tu vorbeşte cele ce se cuvin doctrinei sănătoase:" (Tit 2:1)

MÂNTUIREA

• Acceptă și cunoaște-L pe CRISTOS, El este mântuire. (Ioan 17:3; Filipeni 3:10)

• "Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa: nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine." (Ioan 14:6; 
Fapte 4:12; 5:31)

• "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea; ascultaţi-L!" Mântuirea
este în și prin Isus CRISTOS. Trebuie să crezi, să auzi, să te uiți și să imiți pe ”Mielul lui 
Dumnezeu care îndepărtează păcatele lumii.” (Matei 17:5; Ioan 3:15,16,18,36; 5:24; 6:35;
8:24; 11:25; 12:26,36)

• "Eu sunt pâinea vieţii; cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine, 
nicidecum nu va înseta niciodată." Mănâncă cuvântul Său și bea viața Sa în fiecare zi. 
(Ioan 6:35,51,53-56,63)

• "Eu sunt lumina lumii; cel ce Mă urmează nicidecum nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii." (Ioan 8:12)

• ”Eu sunt ușa: Oricine va intra prin Mine va fi mântuit" (Ioan 10:9)

• Lasă-te atras de Isus (Ioan 12:32)

• Biserica Lui este cea care intră prin credință în sanctuarul ceresc unde este Cristos. 
Numai cei care se pocăiesc cu adevărat vor intra acolo unde este CRISTOS. (Ezechiel 
44:9)

• "Ştiind că nu aţi fost răscumpăraţi cu lucruri putrezitoare, ca argint şi aur, din comportarea
voastră deşartă primită prin tradiţii de la părinţii voştri, Ci cu preţiosul sânge al lui Cristos, 
ca al unui miel fără cusur şi fără pată, Rânduit într-adevăr dinainte de întemeierea lumii, 
dar arătat pe faţă în aceste ultime timpuri pentru voi, Care prin el credeţi în Dumnezeu, 
care l-a înviat dintre morţi şi i-a dat glorie, astfel încât credinţa voastră şi speranţa să fie 
în Dumnezeu. Văzând că v-aţi purificat sufletele în aceea că ascultaţi de adevăr prin 
Duhul, spre iubire neprefăcută pentru fraţi, iubiţi-vă fervent unii pe alţii dintr-o inimă pură, 
Fiind născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă putrezitoare, ci neputrezitoare, prin cuvântul lui 
Dumnezeu, care trăieşte şi rămâne pentru totdeauna." (I Petru 1:18-23)

• Păstrați Cuvântul vieții înaintea voastră (Filipeni 2:16)

• Să știți că ”Cuvântul Domnului durează pentru totdeauna. Iar acesta este cuvântul care 
prin evanghelie vă este predicat. De aceea, lăsând deoparte toată răutatea şi toată 
viclenia şi făţărniciile şi invidiile şi toate vorbirile rele, ca prunci nou născuţi, doriţi laptele 
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neprefăcut al cuvântului, ca să creşteţi prin El, dacă într-adevăr aţi gustat că Domnul este
cu har." (I Petru 1:25-2:2)

• Gustați pe Domnul și vedeți că este bun. (I Petru 2:3)

• Apropiați-vă de CRISTOS ca de ”o piatră vie, respinsă într-adevăr de oameni, dar aleasă 
de Dumnezeu şi preţioasă;"(1 Petru 2:4)

• "... lucrați la propria mântuire cu frică și cu tremur." (Filipeni 2:12,13)

• "Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi dispute, Ca să fiţi ireproşabili şi nevinovaţi, fiii lui 
Dumnezeu, fără mustrare..." (Filipeni 2:14-15)

• Pocăiește-te. Cazi pe stâncă! (Matei 4:17; 9:13; 21:44; Fapte 17:30) 

• "Trebuie să te naști din nou". Trebuie să te naști din apă și din Duh. Botează-te. (Ioan 
3:3,5)

• Lasă-te spălat de CRISTOS. Spală picioarele fraților tăi și lasă-te spălat periodic. (Ioan 
13:8,10,14,15)

• "Aşadar, să ne străduim să intrăm în acea odihnă, ca nu cumva cineva să cadă după 
acelaşi exemplu al necredinţei." (Evrei 4:11)

• Păzește Cele Zece Porunci (Matei 19:17-19)

• Cercetați și credeți Scripturile, inclusiv cărțile lui Moise (Ioan 5:39; 5:46)

• Caută adevărul ca pe o comoară ascunsă. Adevărul vă eliberează de păcat atunci când 
"îl cunoașteți". (A cunoaște înseamnă a fi înțeles și a se pune în practică. Adevărul este 
format dintr-o multitudine de bijuterii. Nu credeți că ați ajuns să știți totul. În momentul în 
care nu mai căutați adevărul, sunteți în pericol de a-l ”ucide pe CRISTOS.” (Ioan 8:32; 
8:44)

• "SĂ nu vi se tulbure inima; credeţi în Dumnezeu, credeţi de asemenea în Mine." Să 
credem și în cuvintele lui Isus. Să-l recunoaștem ca Dumnezeu. (Ioan 14:1)

• "Cel ce îşi iubeşte viaţa şi-o va pierde; şi cel ce îşi urăşte viaţa în această lume şi-o va 
păstra pentru viaţă eternă." (Ioan 12:25)

• Nu există mântuire pentru cei care nu devin copii (Matei 18:3)

• Temeți-vă de cel care poate distruge atât sufletul cât și corpul. (Matei 10:28)

• Intrați pe poarta cea strâmtă. (Matei 7:13,14)

• Feriți-vă de falșii "profeți" "creștini". (Matei 7:15; 24:4)

• Analizează caracterele pretinșilor învățători (Matei 7:16-20)

• Împlinește voia Tatălui ceresc în toate ca să fii salvat, nu doar să o asculți sau să o predici
în cuvinte. (Matei 7:21,24)

• Lasă-l pe Isus să-ți cunoască pe deplin inima, deschizând fiecare colț al inimii tale pentru 
El, în rugăciune. Menține o relație cu El. (Matei 7:23)

• Dacă părinții sau copiii mai mari te persecută și nu vă lasă să-i slujiți lui Dumnezeu, 
"iubește pe Dumnezeu mai mult decât pe ei", fă ce a făcut Avraam. (Matei 10:37).

• "Urmează-l pe CRISTOS" (mergi și fă tot ce îți spune El, în fiecare zi, ca și Enoh) (Matei 
10:38; 16:24)

• Să lăsăm jertfele și sacrificiile salvării prin fapte, nu putem fi mântuiți decât dacă 
acceptăm iertarea lui CRISTOS și viața Sa de necazuri. ”De aceea să ieşim la El în afara 
taberei, purtând ocara Lui." (Evrei 13:13)
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• Să sacrificăm laude lui Dumnezeu. "De aceea prin el să oferim tot timpul sacrificiul laudei 
către Dumnezeu, care este rodul buzelor noastre, aducând mulţumiri numelui Său." 
(Evrei 13:15)

• Să sacrificăm lui Dumnezeu fapte bune, fără vreun interes, nu pentru a ne salva, ci pentru
că am fost acceptați în CRISTOS Isus. "Dar nu uitaţi facerea de bine şi părtăşia, căci cu 
astfel de sacrificii este mulţumit Dumnezeu." (Evrei 13:16)

• Intră în legământul cu sacrificiu. "Şi fiecare om care a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau
tată, sau mamă, sau soţie, sau copii, sau pământuri pentru numele Meu, va primi însutit şi
va moşteni viaţă veşnică." (Matei 19:29)

• Poți pierde mântuirea pe care o ai, prin urmare, după convertire și după botez, RĂMÂI în 
Cristos în fiecare zi. (Faptele Apostolilor 11:23)

• Dacă ai fost chemat, aceasta nu înseamnă că ați fost aleși, rămâi și perseverează în 
credință, nu te mulțumi numai cu numele de "creștin". (Matei 20:16; Ioan 15:4: Fapte 
13:43).

• Străduiește-te pentru a înțelege Cuvântul mântuirii. Dacă nu, vei cădea de la credință. 
(Matei 13:19)

• Tot ceea ce faci fără credință este păcat. (Tot ceea ce CRISTOS nu ar face.) (Romani 
14:23)

• "De aceea, scoateți pe acel rău dintre voi" (1 Corinteni 5:13)

• "Trezeşte-te, tu, care dormi, şi scoală-te dintre morţi şi Cristos îţi va da lumină." (Efeseni 
5:14)

• "Să evite răul şi să facă binele; să caute pacea şi să o urmărească." (I Petru 3:11)

• Nu te considera sfânt, ci primul dintre păcătoși. (1 Timotei 1:15)

• "Să ne apropiem cu o inimă adevărată, în deplină asigurare a credinţei, având inimile 
stropite, pentru curăţire, de o conştiinţă rea şi trupurile scăldate cu apă curată." (Evrei 
10:22)

• "Să ţinem strâns mărturisirea credinţei noastre, fără clătinare; (căci credincios este Cel ce
a promis)" (Evrei 10:23)

• "Să ne considerăm unii pe alții ca să ne provoace să iubim și să facem fapte bune." (Evrei
10:24) 

• Nu încetați să vă reuniți "după cum este obiceiul unora, ci să ne îndemnăm unii pe alţii; şi 
cu atât mai mult cu cât vedeţi apropiindu-se ziua." (Evrei 10:25) 

• "De aceea nu lepădaţi cutezanţa voastră, care are o mare răsplătire." (Evrei 10:35)

• Așteptați pe Isus cu răbdare "Fiindcă aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi făcut voia 
lui Dumnezeu, să puteţi primi promisiunea. Deoarece încă puţin timp şi Cel ce vine va 
veni şi nu va întârzia." (Evrei 10:36,37) 

• "De aceea puneţi deoparte toată murdăria şi revărsarea răutăţii şi primiţi cu blândeţe 
cuvântul altoit, care este în stare să vă salveze sufletele." (Iacov 1:21)

• "Fiţi aşadar înfăptuitori ai cuvântului şi nu doar ascultători ai lui, înşelându-vă pe voi 
înşivă." (Iacov 1:22)

• Căutați să-i convertiți pe frații care au căzut, căci "cel ce îl întoarce pe păcătos din 
rătăcirea căii lui va salva un suflet din moarte şi va acoperi o mulţime de păcate." (Iacov 
5:20)

• "Şi socotiţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este salvare". (II Petru 3:15)
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• Umblați în "lumină", adică în adevăr, căci "dacă umblăm în lumină, aşa cum El este în 
lumină, avem părtăşie unii cu alţii şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Său, ne curăţă de tot 
păcatul." (I Ioan 1:7)

• ”Şi aveţi compasiune de unii, deosebind între ei; iar pe alţii salvaţi-i cu teamă, smulgându-
i din foc, urând chiar haina pătată de carne." (Iuda 1:22,23)

• "Spălaţi-vă, curăţiţi-vă; puneţi deoparte facerile voastre de rău din faţa ochilor mei; 
încetaţi să faceţi răul; Veniţi acum să ne judecăm, spune DOMNUL, de sunt păcatele 
voastre ca stacojiul, vor fi albe ca zăpada; de sunt roşii precum carminul, vor fi ca lâna." 
(Isaia 1:16,18 )

• "Şi sfâşiaţi-vă inima, şi nu hainele, şi întoarceţi-vă la EU SUNT Dumnezeul vostru, pentru 
că El este cu har şi milostiv, încet la mânie şi de o mare bunătate şi se pocăieşte de rău." 
(Ioel 2:13)

• "Cântă, fiică a Sionului; strigă, Israele; veseleşte-te şi bucură-te cu toată inima, fiică a 
Ierusalimului. EU SUNT a luat judecăţile tale, El a alungat pe duşmanul tău; împăratul lui 
Israel, EU SUNT, este în mijlocul tău, nu vei mai vedea răul." (Țefania 3:14,15)

MĂRTURISIRE ȘI BOTEZ

• Primește iertarea păcatelor tale și acceptă moartea trecutului și restaurarea la o viață 
nouă, acceptând botezul (Coloseni 2:12,13).

• După botez, punerea mâinilor trebuie să fie făcută. (Fapte 19:6)

• Botezați pe cei care cred că Isus CRISTOS este Fiul lui Dumnezeu (Fapte 8:16; 8:36-38)

• Botezați pe cei care fac dovada că au primit Duhul Sfânt. (Fapte 10:47,48; I Corinteni 
12:13)

• "De aceea duceţi-vă şi învăţaţi toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh, Învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit" (Matei 28:19,20; Fapte 
2:38)

• După botez nu mai trăi în păcat. (Rom 6:3,10,11)

• "Și toți au fost botezați în Moise în nor și în mare;" (1 Corinteni 10:1-4)

• "Dacă ați fost înviat cu CRISTOS, căutați acele lucruri care sunt de sus, unde CRISTOS 
este așezat la dreapta lui Dumnezeu." (Coloseni 3:1-4)

• "De aceea ucideţi membrele voastre care sunt pe pământ: curvie, necurăţie, pasiune 
necumpătată, poftă rea şi lăcomie, care este idolatrie." (Coloseni 3:5)

• "Nu vă minţiţi unii pe alţii, văzând că v-aţi despuiat de omul cel vechi cu faptele lui, și v-aţi
îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte în cunoaştere după chipul Celui ce l-a creat;"
(Coloseni 3:9-10)

CINA DOMNULUI

• "Fiindcă am primit de la Domnul ce v-am şi dat: Că Domnul Isus, în noaptea în care a fost
trădat, a luat pâine; Şi după ce a adus mulţumiri, a frânt-o şi a spus: LUAŢI, MÂNCAŢI, 
acesta este trupul meu, care este frânt pentru voi; FACEŢI ACEASTA ÎN AMINTIREA 
MEA. Tot astfel a luat şi paharul după ce a mâncat, spunând: Acest pahar este 
testamentul cel nou în sângele Meu; FACEŢI ACEASTA, ORI DE CÂTE ORI ÎL BEŢI, ÎN 
AMINTIREA MEA." (I Corinteni 11:23-25)

• "Dar omul să se cerceteze pe sine însuşi şi astfel să mănânce din pâine şi să bea din 
pahar." (I Corinteni 11:28)
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SUSȚINEREA CELOR CARE LUCREAZĂ CU CUVÂNTUL

• "Dacă noi v-am semănat lucrurile spirituale, este mare lucru dacă noi vom secera ale 
voastre lucruri carnale?" (I Corinteni 9:11)

• "Nu ştiţi că cei care lucrează în cele sfinte, mănâncă din ale templului? Şi că aceia care 
servesc la altar, sunt părtaşi cu altarul?" (I Corinteni 9:13)

• "Chiar aşa a rânduit Domnul, ca toţi cei ce predică evanghelia să trăiască din 
evanghelie." (I Corinteni 9:14; Numeri 3:6-8)

• ”Cel ce este învăţat în cuvânt să îi facă parte din toate bunurile celui ce îl învaţă.” 
(Galateni 6:6)

• Cel care împărtășește Cuvântul trebuie să lucreze și cu propriile sale mâini, când munca 
sa îi permite și când există multă sărăcie. (I Tesaloniceni 2:9; II Tesaloniceni 3:7,8,12)

• "Bătrânii care conduc bine să fie socotiți demni de o dublă onoare, mai ales cei ce 
muncesc în cuvânt și doctrină. Fiindcă scriptura spune: Să nu legi gura boului care treieră
grâne. Și: Demn este lucrătorul de plata sa." (1 Timotei 5:17,18)

• "Agricultorul care muncește trebuie să fie cel dintâi părtaș la roade.". (II Timotei 2:6)

• Cei care sunt "părtași la lucrurile lor spirituale, este și datoria lor să le servească în cele 
carnale." (Romani 15:27)

• Cei care ajută la răspândirea Evangheliei trebuie ajutați pe plan material. (Romani 16:2)

ZECIMI ȘI DARURI

• Colectele nu trebuie făcute în Sabat. (I Corinteni 16:2)

• Urmați exemplul lui Avraam, dați zecimile celor care sunt cu adevărat preoți conform 
ordinului lui Melhisedec, cei care imită și colaborează cu Cristos și fac lucrarea Sa, 
învățând adevărul prezent în dragostea Agape. "Pentru care Avraam a dat a zecea parte 
din toate." (Evrei 7:2-9)

• Sprijinește pe cei care lucrează mai ales în cuvântul Adevărului (pentru a-i ilumina pe alții)
cu zeciuieli și daruri. ”Și fiecare a zecea parte din venitul pământului, fie din sămânța 
pământului, fie din rodul pomilor, ale lui EU SUNT aparțin; este lucru consacrat lui EU 
SUNT." (Leviticul 27:30)

• Nu vei putea mânca din zecime până nu vei face un legământ prin sacrificiu de a fi preot 
de timp complet și de a trăi ca și CRISTOS pentru a salva sufletele în dragoste 
dezinteresată. (Deuteronom 12:17,18)

• Isus și-a pus Numele în 'Filadelfia'. Caută-i pe cei care corespund profilului Agape din 
'Filadelfia' și sprijinește-i cu zeciuielile și ofrandele tale pe cei care lucrează în caracterul 
Filadelfia cu Cuvântul Adevărului pentru a-i ilumina pe alții. "Atunci va fi un loc pe care îl 
va alege EU SUNT Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Său acolo; acolo 
să aduceţi tot ce vă poruncesc; ofrandele voastre arse şi sacrificiile voastre, zeciuielile 
voastre şi ofranda ridicată a mâinii voastre şi toate promisiunile voastre alese pe care le 
promiteţi lui EU SUNT" (Deuteronom 12:11,13,14)

PERFECȚIUNEA ȘI CARACTERUL INTERIOR (SAU ÎNȚELEPCIUNEA SFINȚILOR) - 
PURIFICAREA SANCTUARULUI

• "Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt." (Levitic 19:2; I Petru 1:15,16)
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• Amintiți-vă că perfecțiunea este dată de Cristos prin Cuvântul Său: "Toată scriptura este 
dată prin insuflarea lui Dumnezeu şi folositoare pentru doctrină, pentru mustrare, pentru 
îndreptare, pentru educare în dreptate, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, deplin 
înzestrat pentru toate faptele bune." (II Timotei 3:16,17; Evrei 4:12)

• "Cumpără adevărul şi nu îl vinde; de asemenea înţelepciunea şi instruirea şi înţelegerea."
(Proverbe 23:23)

• "Părăseşte pe nebuni şi vei trăi; şi mergi pe calea înţelegerii." (Proverbe 9:6)

• "Spălaţi-vă, curăţiţi-vă; puneţi deoparte facerile voastre de rău din faţa ochilor mei; 
încetaţi să faceţi răul; Învăţaţi să faceţi binele; căutaţi judecata, uşuraţi pe oprimat, 
judecaţi pe cel fără tată, pledaţi pentru văduvă. Veniţi acum să ne judecăm, spune 
DOMNUL, de sunt păcatele voastre ca stacojiul, vor fi albe ca zăpada; de sunt roşii 
precum carminul, vor fi ca lâna." (Isaia 1:16-18)

• Împărăția lui Dumnezeu (caracterul Lui în noi) nu constă în cuvinte, ci în puterea unei vieți
sfinte. (1 Corinteni 4:20)

• Fiți perfecți, așa cum Tatăl vostru ceresc este perfect. CRISTOS este imaginea Tatălui. 
Imită-L pe CRISTOS, El este exemplul tău în toate. (Matei 5:48;19:21; Ioan 13:15-17; 
romani 14:18; I Tesaloniceni 4:3)

• „...Toți aceia ce suntem perfecți, să avem această minte:... fac un singur lucru, uitând 
acele lucruri care sunt în urmă şi întinzându-mă spre cele care sunt înainte, alerg spre 
ţintă pentru premiul chemării înalte a lui Dumnezeu în Cristos Isus." (Filipeni 3:13-15)

• Nu face nimic de la tine însuți, care vine din sentimentele tale sau din inteligența ta 
umană. Fă ceea ce Tatăl te inspiră să faci. (Ioan 8:28; 14:10)

• Fă totul cu CRISTOS. "... Fără Mine nimic nu puteți face." (Ioan 15:5)

• Nu încerca să "repari" viața ta veche cu "petice" din viața lui CRISTOS, vinde tot ce ești și
lasă-L pe CRISTOS să locuiască complet în tine. Schimbă-ți mintea complet și "vinul nou"
va rămâne în tine. (Matei 9:16,17)

• Fii dispus să înveți întotdeauna. (Matei 5:2)

• Plânge pentru păcatele tale. (Matei 5:4)

• Fii blând. (Matei 5:5)

• Să fii flămând și însetat după dreptate. (Matei 5:6)

• Fii milostiv și arat-o în fapte. Fii mișcat de compasiune. (Matei 5:7; 14:14)

• Fii cu o inimă curată. (Matei 5:8)

• Fii împăciuitor. (Matei 5:9)

• Îndepărtează-ți bârna din ochii tăi. (Matei 7:1)

• Lasă ca lumina ta să strălucească. (Matei 5:16)

• Fii sincer. (Matei 6:22)

• Fii umil. (Ioan 12:15; romani 12:16; Deuteronom 9:4; Proverbe 27:2)

• Nu te lăuda. (Proverbe 27:1)

• Fii înțelept. Prudenta percepe raul si se ascunde. (Proverbe 27:12)

• Schimbă-ți natura ta; fii un "pom bun". Acceptă pe Unicul "Bun" în interiorul tău. (Matei 
12:33-35)

• Umpleți ființa cu CRISTOS, altfel vei fi posedat de duhurile necurate (Matei 12:43)

• Mulțumește-i Tatălui și cere-i binecuvântarea pentru alimente. (Matei 14:19)
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• "Nu te tulbura" (Matei 24:6)

• Lucrează dar nu pentru hrana care piere, ci lucrează pentru a salva sufletele. (Ioan 6:27)

• Ajutați pe cei slabi; este mai mare binecuvântare să dai decât să primești. (Fapte 20:35)

• Perseverați în a face bine (Romani 2:5)

• Caută slava, onoarea și nemurirea, adică viața veșnică. (Romani 2:7)

• Căută și ascultă Adevărul (Romani 2:8)

• "Bucurați-vă cu cei care se bucură" (Romani 12:15)

• "Plângeți cu cei care plâng". (Romani 12:15)

• "Să urmărim cele ale păcii şi cele ale edificării unuia de către altul.". (Romani 14:19)

• "Fiindcă sunteţi cumpăraţi cu un preţ; de aceea glorificaţi pe Dumnezeu în trupul vostru şi
în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu." (I Corinteni 6:20)

• Fii un adept al celor care îl urmează pe CRISTOS. (1 Corinteni 11:1; I Tesaloniceni 1:6; 
evrei 6:12)

• "De aceea, fraţii mei preaiubiţi, fiţi neclintiţi, de nemişcat, abundând totdeauna în lucrarea 
Domnului, ştiind că munca voastră în Domnul nu este în zadar." (I Corinteni 15:58; II 
Tesaloniceni 2:15)

• "Toate faptele voastre să fie făcute cu dragoste creştină." (I Corinteni 16:14)

• "Să ne curăţim de fiecare întinare a cărnii şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în teama de 
Dumnezeu." (II Corinteni 7:1)

• "Fiţi desăvârşiţi, fiţi mângâiaţi, fiţi cu aceeași minte, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei 
şi al păcii va fi cu voi." (II Corinteni 13:11; Filipeni 1:27)

• "Mângâiați-vă unii pe alții și edificați-vă unul pe celălalt". (I Tesaloniceni 5:11)

• Dați fructe altruiste. "Pomul bun produce fructe bune". (Galateni 5:22,23)

• "Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi împliniţi astfel legea lui Cristos." (Galateni 6:2)

• "Dar eu nicidecum nu mă laud decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care 
lumea este crucificată faţă de mine şi eu faţă de lume!" (Galateni 6:14)

• Reînnoiți-vă "în duhul minţii voastre; și să vă îmbrăcaţi cu omul nou, care, conform lui 
Dumnezeu, este creat în dreptate şi adevărată sfinţenie." (Efeseni 4:23,24)

• „Orice amărăciune şi furie şi mânie şi strigăte şi vorbire rea să fie înlăturate de la voi, 
împreună cu toată răutatea;” (Efeseni 4:31)

• "Şi fiţi buni unii cu alţii, compătimitori, iertându-vă unii pe alţii precum şi Dumnezeu, în 
Cristos, v-a iertat." (Efeseni 4:32)

• "Şi umblaţi în dragoste, precum şi Cristos ne-a iubit şi s-a dat pe Sine Însuşi ofrandă 
pentru noi şi sacrificiu lui Dumnezeu pentru aromă bine mirositoare." (Efeseni 5:2)

• Umblaţi precum copii ai luminii; (Fiindcă rodul Duhului este în toată bunătatea şi în 
dreptate şi în adevăr)," (Efeseni 5:8,9)

• ”Probați ceea ce este plăcut Domnului”. (Efeseni 5:10)

• "Vedeţi dar, să umblaţi cu chibzuinţă, nu precum cei proşti, ci precum cei înţelepţi, 
Răscumpărând timpul, pentru că zilele sunt rele." (Efeseni 5:15,16)

• "Mulţumind totdeauna pentru toate Dumnezeului şi Tatălui, în numele Domnului nostru 
Isus Cristos," (Efeseni 5:20; Coloseni 3:14)

• Urmează pe cei care îl imită pe CRISTOS. (Filipeni 3:17; 4:9; Evrei 13:7)
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• „... toate cele ce sunt adevărate, toate cele oneste, toate cele drepte, toate cele curate, 
toate cele de iubit, toate cele vorbite de bine, dacă este vreo virtute şi dacă este vreo 
laudă, gândiţi-vă la acestea." (Filipeni 4:8)

• "Fiecare dintre voi să ştie cum să îşi stăpânească vasul în sfinţire şi onoare;" (I 
Tesaloniceni 4:4)

• Şi însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească complet; şi întregul vostru duh şi suflet şi trup, 
să fie păstrate ireproşabile până la venirea Domnului nostru Isus Cristos. (I Tesaloniceni 
5:23)

• „... dacă cineva se curăţă pe sine însuşi de acestea, va fi un vas pentru onoare, sfinţit şi 
folositor stăpânului şi pregătit pentru fiecare lucrare bună." (II Timotei 2:21)

• "Şi un rob al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față de toţi, capabil să îi 
instruiască, răbdător." (II Timotei 2:25)

• Fii părtași al naturii Divine primind "cele mai mari şi preţioase promisiuni". (II Petru 1:4)

• "Să nu fiţi leneşi, ci urmaşi ai celor ce prin credinţă şi răbdare moştenesc promisiunile." 
(Evrei 6:12)

• Dacă vrei rodul dreptății, suferă pedeapsa lui Dumnezeu. (Evrei 12:5-11)

• De aceea, ridicaţi mâinile care atârnă şi îndreptaţi genunchii slăbiţi; Şi faceţi cărări drepte 
pentru picioarele voastre, ca nu cumva cel şchiop să fie abătut de pe cale ci, mai 
degrabă, să fie vindecat. (Evrei 12:12,13)

• "Urmăriţi pacea cu toţi oamenii şi sfinţenia, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul;" 
(Evrei 12:14)

• "Veghind, ca nu cumva cineva să fie lipsit de harul lui Dumnezeu, ca nu cumva, răsărind 
vreo rădăcină de amărăciune (păcat, n.a), să vă tulbure şi prin aceasta mulţi să fie 
întinaţi;" (Evrei 12:15)

• Puneți toată diligența în căutarea NATURII Divine. (II Petru 1:5)

• „Şi în afară de aceasta, dându-vă toată silinţa, adăugaţi CREDINŢEI VOASTRE 
VIRTUTEA; şi la virtute, CUNOAŞTEREA; Şi la cunoaştere, ÎNFRÂNAREA; şi la 
înfrânare, RĂBDAREA; şi la răbdare, EVLAVIA; Şi la evlavie, BUNĂTATEA FRĂŢEASCĂ 
(Filadelfia, n.a); şi la bunătate frăţească, DRAGOSTEA CREŞTINĂ. (Agape, n.a)”(II Petru
1:5-7)

• Nu uitați de unde v-a scos Dumnezeu. (II Petru 1:9)

• „De aceea, fraţilor, mai degrabă străduiţi-vă să faceţi neclintită chemarea şi alegerea 
voastră, căci dacă faceţi acestea, niciodată nu veţi cădea, (II Petru 1:10)

• Să fiți ”întemeiaţi în adevărul prezent." (II Petru 1:12)

• "Ci creşteţi în har şi în cunoaşterea Domnului şi Salvatorului nostru Isus Cristos." (II Petru
3:18)

• „Şi fiecare dintre cei care au această speranţă în El, se curăţeşte pe sine însuşi, precum 
El este curat.” (1 Ioan 3:3)

• "Bucuraţi-vă în EU SUNT, voi cei drepţi, căci laudă este cuvenită celor integri. Lăudaţi pe 
EU SUNT cu harpa, cântaţi-i cu psalterionul şi un instrument cu zece coarde. Cântaţi-i o 
cântare nouă; cântaţi la instrument cu măiestrie şi sunet tare.” (Psalmii 33:1-3)

• „Gustaţi şi vedeţi că EU SUNT este bun; binecuvântat este omul care se încrede în El.” 
(Psalmii 34:8)

• "Încrede-te în EU SUNT şi fă binele; astfel vei locui în ţară şi într-adevăr vei fi hrănit." 
(Psalmii 37:3)
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• "Desfată-te de asemenea în EU SUNT şi El îţi va da dorinţele inimii tale." (Psalmii 37:4)

• Încredinţează lui EU SUNT calea ta şi încrede-te de asemenea în El, iar El o va înfăptui. 
(Psalm 37:5)

• „Însemnează pe cel desăvârşit şi priveşte pe cel integru, fiindcă sfârşitul acelui om este 
pace.” (Psalmii 37:37)

• Păzește-ți mintea. "Păzeşte-ţi inima cu toată silinţa, fiindcă din ea sunt ieşirile vieţii." 
(Proverbe 4:23)

• "Cumpăneşte cărarea paşilor tăi şi toate căile tale să fie întemeiate." (Proverbe 4:26)

• Fii înțelept, învață sârguința la locul de muncă. (Proverbe 6:6)

• "Dedică-ţi inima instruirii şi urechile tale cuvintelor cunoaşterii." (Proverbe 23:12)

• Sfințiți-vă mintea. "Pregătiţi calea lui EU SUNT, faceţi în pustie un drum mare şi drept 
pentru Dumnezeul nostru." (Isaia 40:3)

• Ajutați pe alții să se lepede de păcate. "Treceţi, treceţi pe porţi; pregătiţi calea poporului; 
înălţaţi, înălţaţi drumul mare; scoateţi pietrele; ridicaţi un steag pentru popor." (Isaia 
62:10)

CARACTERUL EXTERN SAU ROADELE CE SE VĂD ÎN "FAPTELE BUNE"

• "Încredinţează lucrările tale lui EU SUNT şi gândurile tale vor fi întemeiate." (Proverbe 
16:3)

• "Şi să înveţe şi ai noştri să practice fapte bune pentru folosinţele necesare, pentru a nu fi 
fără rod." (Tit 3:14)

• "Nimeni să nu caute folosul lui, ci fiecare pe al celuilalt." (1 Corinteni 10:24)

• „Tuturor oamenilor să le fie cunoscută cumpătarea voastră.” (Filipeni 4:5)

• "De aceea punând deoparte minciuna, vorbiţi adevărul fiecare cu aproapele lui, pentru că 
suntem membre unii altora." (Efeseni 4:25)

• „Nici nu daţi loc diavolului.” (Efeseni 4:27)

• "Cel ce a furat, să nu mai fure, ci mai degrabă să muncească, lucrând cu mâinile ce este 
bun, ca să aibă să dea celui ce are nevoie." (Efeseni 4:28).

• „Să nu iasă din gura voastră niciun cuvânt stricat, ci doar ce este bun pentru folosul 
edificării, ca să dea har celor ce aud." (Efeseni 4:29)

• Fii econom, nu arunca mâncarea nici chiar atunci când ai din abundență. ”Adunaţi 
frânturile care rămân, ca nu cumva ceva să se piardă.” (Ioan 6:12)

• "Îmbrăcaţi-vă de aceea ca şi aleşii lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, cu adâncuri ale 
îndurărilor, bunătate, umilinţă a minţii, blândeţe, îndelungă răbdare." (Coloseni 3:12)

• "Răbdând unii altora şi iertând unii altora, dacă cineva are o plângere împotriva cuiva, 
aşa cum şi Cristos v-a iertat vouă, faceţi şi voi la fel. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi 
dragoste creştină, care este legătura desăvârşirii." (Coloseni 3:14)

• "Şi lăsaţi pacea lui Dumnezeu să conducă în inimile voastre, la care aţi şi fost chemaţi 
într-un singur trup" (Coloseni 3:15)

• Fiți recunoscători. (Coloseni 3:15)

• "Cuvântul lui Cristos să locuiască abundent în voi, în toată înţelepciunea, învăţându-vă şi 
avertizându-vă unii pe alţii cu psalmi şi imnuri şi cântări spirituale, cântând Domnului cu 
har în inimile voastre." (Coloseni 3:16)
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• "Şi tot ce faceţi în cuvânt sau în faptă, faceţi toate în numele Domnului Isus, aducând 
mulţumiri lui Dumnezeu şi Tatălui prin El." (Coloseni 3:17)

• "Şi orice faceţi, faceţi din suflet, ca Domnului şi nu ca oamenilor." (Coloseni 3:23,24)

• „Umblaţi în înţelepciune faţă de cei de afară, răscumpărând timpul.” (Coloseni 4:5)

• Fiți mereu bucuroși. (1 Tesaloniceni 5:16)

• Rugați-vă fără încetare. (I Tesaloniceni 5:17)

• ”Aduceţi mulţumiri în fiecare lucru, fiindcă aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos 
Isus, pentru voi.” (I Tesaloniceni 5:18)

• Feriți-vă de orice aparență rea. (I Tesaloniceni 5:22)

• "Nu obosiți în a face bine" (II Tesaloniceni 3:13)

• „... să aibă grijă să practice fapte bune. Acestea sunt bune şi de folos oamenilor." (Tit 3:8)

• "Nu uitați să găzduiți străini." (Evrei 13:2)

• "Amintiţi-vă de cei în lanţuri, ca legaţi cu ei, şi de cei ce sufăr restrişte, ca fiind şi voi 
înşivă în trup." (Evrei 13:3)

• Arată prin buna ta conduită faptele tale în blândețea înțelepciunii, care este "curată, apoi 
paşnică, blândă, uşor de abordat, plină de milă şi de roade bune, imparţială şi fără 
făţărnicie." (Iacov 3:13,17)

• Seamănă rodul îndreptățirii în pace. (Iacov 3:18)

• "De aceea fiţi răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată, agricultorul aşteaptă rodul
preţios al pământului şi are îndelungă răbdare pentru acesta, până primeşte ploaie 
timpurie şi târzie. Fiţi şi voi răbdători, întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului se 
apropie." (Iacov 5:7,8)

• "Este cineva vesel printre voi? Să cânte psalmi.” (Iacov 5:13)

• Îndurați proba credinței voastre, ”pentru ca încercarea credinţei voastre, fiind mult mai 
preţioasă decât aurul care piere, deşi este încercată cu foc, să fie găsită pentru laudă şi 
onoare şi glorie, la arătarea lui Isus Cristos," (I Petru 1:7)

• Fiți conștienți că suferințele cărnii sunt pentru a învinge păcatul. (I Petru 4:1,2)

• "Când dușmanul tău cade, nu te bucura; și când se poticnește, să nu se veselească 
inima ta." (Proverbe 24:17)

• Nu deranjați cu prezența voastră pe cei care nu o agradează. (Proverbe 25:17)

• "Aruncă-ți pâinea peste ape, căci după multe zile o vei găsi." (Eclesiastul 11:1)

• Oferiți ajutor celor nevoiași. (Eclesiastul 11:2)

• "Întăriți mâinile slabe, întăriți genunchii slabi". (Isaia 35:3)

• "Să aveţi balanţe drepte, greutăţi drepte, o efă dreaptă şi un hin drept: Eu sunt CEL CE 
SUNT Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului." (Levitic 19:36)

• „Ei să nu îşi radă o porţiune pe cap, nici să nu îşi radă colţurile bărbilor, nici să nu îşi facă 
tăieturi în carnea lor.” (Levitic 21:5)

• „Să fie sfinţi Dumnezeului lor şi să nu pângărească numele Dumnezeului lor, pentru că ei 
aduc ofrandele lui EU SUNT făcute prin foc (mijlociri, n.a), pâinea Dumnezeului lor 
(Cuvântul lui Dumnezeu, n.a), de aceea să fie Sfinţi.” (Leviticul 21:6)

AUTO-CONTROL ȘI A FACE FAȚĂ LA ISPITE
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• "Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de acestea şi urmăreşte dreptate, evlavie, credinţă, 
dragoste, răbdare, blândeţe. Luptă lupta cea bună a credinţei, apucă viaţa eternă la care 
ai şi fost chemat şi ai făcut o bună mărturisire înaintea multor martori." (1 Timotei 6:11,12)

• "Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi; să nu apună soarele peste furia voastră," (Efeseni 4:26)

• Nu vă supărați pe frații voștri fără motiv (Matei 5:22)

• Nu aduceți lui Dumnezeu jertfe fără ca mai întâi să soluționați problemele cu frații pe care
i-ați rănit. (Matei 5:23-26)

• Să nu preacurvești în mintea ta (Matei 5:28)

• Să nu privești la nimic care te poate duce la păcat (Matei 5:29)

• Să nu faci nimic care să te conducă la păcat (Matei 5:30)

• Să nu te temi pentru viața ta pământească (Matei 8:26; Isaia 43:1,2)

• Întrerupe orice canal care duce la păcat (Matei 18:8,9)

• "Vegheați și rugați-vă" tot timpul (Matei 24:42; 26:41)

• Rămâi liber față de păcat, nu intra în păcat. "Toate îmi sunt legiuite, dar nu toate sunt de 
folos; toate îmi sunt legiuite, dar eu nu voi fi adus sub puterea niciunuia." (1 Corinteni 
6:12; 10:23)

• "Fugiţi de curvie... cel ce curvește păcătuiește împotriva propriului său trup.” (I Corinteni 
6:15-18; I Tesaloniceni 4:3)

• „Cine crede că stă pe picioare, să ia seama să nu cadă.” (I Corinteni 10:12)

• "Treziți-vă la dreptate și nu păcătuiți" (1 Corinteni 15:34)

• "Vegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, fiţi tari!" (I Corinteni 16:13)

• "Cel ce se laudă, să se laude cu Domnul." (II Corinteni 10:17)

• Ucideți faptele cărnii. "Cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui 
Dumnezeu." (Galateni 5:19-21)

• "FRAŢILOR, chiar dacă un om ar fi prins în vreo greşeală, voi care sunteţi spirituali, 
ÎNDREPTAŢI-L pe unul ca acesta în duhul blândeţii, fiind atent la tine însuţi, ca să nu fii şi
tu ispitit." (Galateni 6:1)

• „... staţi astfel tari în Domnul, preaiubiţii mei!" (Filipeni 4:1)

• "Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în toate, prin rugăciune şi cerere cu mulţumire, faceţi 
cunoscute cererile voastre către Dumnezeu." (Filipeni 4:6)

• "Socotiţi totul a fi bucurie, fraţii mei, când cădeţi în diverse ispitiri, Ştiind că încercarea 
credinţei voastre lucrează răbdare. Dar lăsaţi răbdarea să îşi aibă lucrarea desăvârşită, 
ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, nefiind lipsiţi în nimic." (Iacov 1:2-4)

• "Nu vă rătăciţi" (Iacov 1:16)

• „Fiecare om să fie grăbit la auzire, încet la vorbire, încet la furie;” (Iacov 1:19)

• "Supuneți-vă lui Dumnezeu: Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi." (Iacov 4:7)

• "Apropiați-vă de Dumnezeu, și El se va apropia de voi." (Iacov 4:8)

• "Păziţi-vă ca nu cumva, fiind abătuţi de rătăcirea celor nelegiuiţi, să cădeţi din statornicia 
voastră." (II Petru 3:17)

• Biruiți inamicul lăsând pe CRISTOS să locuiască în voi. (I Ioan 4:4)

• "Din dragoste" pentru ființa umană, pentru binele caracterul său, Creatorul a prescris 
calea lui sigură: "blestemat este pământul din cauza ta; în tristeţe vei mânca din el toate 
zilele vieţii tale;. Spini şi ciulini îţi va aduce şi vei mânca verdeaţa câmpului; În sudoarea 



38

feţei tale vei mânca pâine, până te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat: 
căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce." (Geneza 3:17-19)

• Pentru binele caracterului lor, femeile trebuie să nască cu dureri și să fie supuse 
bărbaților lor. "Mult îţi voi înmulţi tristeţea şi însărcinarea ta, cu tristeţe vei naşte copii şi 
dorinţa ta va fi spre soţul tău şi el va stăpâni peste tine." (Geneza 3:16)

• "Fii tare și curajos...” Numai fii tare şi foarte curajos, ca să iei seama să faci conform cu 
toată legea... nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde 
vei merge. Această carte a legii să nu se depărteze de gura ta, ci cugetă asupra ei zi şi 
noapte, ca să iei seama să faci conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei face 
calea ta prosperă şi atunci vei avea mult succes. Nu ţi-am poruncit eu? Fii tare şi curajos; 
nu te teme, nici nu te descuraja, fiindcă DOMNUL Dumnezeul tău este cu tine oriunde 
mergi." (Iosua 1:6-9)

PERSECUȚII, PROBE, NEVOI

• Amintiți-vă că aveți promisiunea, "pot totul în CRISTOS, care mă întărește." (Filipeni 4:13)

• "Ia crucea ta" (acceptă orice prigonire care va fi împotriva ta alegându-L pe CRISTOS) 
(Matei 10:38; 16:24)

• Pregătește-te să înfrunți încercări dure și nu fii surprins de acestea. "Prin multe necazuri 
trebuie noi să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu." (Matei 13:21; Faptele Apostolilor 14:22)

• Acceptă persecuția din cauza dreptății. (Matei 5:10)

• Bucurați-vă și veseliți-vă în persecuție (Matei 5:12; Fapte 5:41)

• Amintește-ți că Isus CRISTOS a trecut prin aceeași încercare și a ieșit învingător. (Ioan 
15:18; 16:33)

• "Amintiţi-vă cuvântul pe care Eu vi l-am spus: Robul nu este mai mare decât domnul său. 
Dacă M-au persecutat pe Mine şi pe voi vă vor persecuta; dacă au ţinut cuvântul Meu şi 
pe al vostru îl vor ţine." (Ioan 15:20)

• În persecuții să nu te simți ofensat personal. (Ioan 16:1)

• Ca slujitor al lui Dumnezeu care împarte Cuvântul Mântuirii, fii răbdător „în necazuri, în 
nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în închisori, în răscoale, în munci, în vegheri, în posturi, prin
puritate, prin cunoaştere, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, prin 
dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armura 
dreptăţii din dreapta şi din stânga, prin onoare şi dezonoare, prin vorbire de rău şi vorbire 
de bine, ca înşelători şi totuşi adevăraţi, ca necunoscuţi şi totuşi bine cunoscuţi; ca 
murind şi iată, trăim; ca fiind disciplinaţi şi nu ucişi; ca întristaţi, totuşi totdeauna 
bucurându-ne; ca săraci, totuşi făcând bogaţi pe mulţi; ca neavând nimic şi totuşi 
stăpânind toate.” (II Corinteni 6:3-10)

• Amintește-ți că "întristarea evlavioasă lucrează pocăinţă până la salvare irevocabilă; dar 
întristarea lumii lucrează moarte." (II Corinteni 7:10) 

• Scapa de capcanele inamicului, dacă poți. (II Corinteni 11:32,33)

• „Harul Meu este suficient pentru voi, căci puterea Mea în slăbiciune este desăvârșită. De 
aceea mă voi lăuda cu plăcere în slăbiciunile mele, ca puterea lui CRISTOS să locuiască 
în mine." (II Corinteni 12:9)

• "Fiți mulțumiți de infirmități, în afronturi, în necesități, în persecuții, în strâmtorări de dragul
lui CRISTOS; căci atunci când sunteți slabi, atunci sunteți tari." (II Corinteni 12:10)

• Fii fericit cu ceea ce ai "fiindcă eu am învăţat ca în orice stare sunt, să fiu mulţumit. Ştiu 
deopotrivă să fiu umilit şi ştiu cum să abund; pretutindeni şi în toate m-am deprins 
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deopotrivă să fiu sătul şi să fiu flămând, deopotrivă să abund şi să fiu în lipsă." (Filipeni 
4:11,12)

• Fii mulțumit având doar hrană și îmbrăcăminte. (1 Timotei 6:8)

• „Dar să se bucure fratele de rând în aceea că el este înălţat.” (Iacov 1:9)

• Să se bucure bogatul când este înjosit. (Iacov 1:10,11)

• Cheltuie cu bucurie ceea ce ai și cheltuie-te pe tine însuți pentru salvarea fraților tăi. (II 
Corinteni 12:15)

• „... fiţi tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui. " (Efeseni 6:10)

• "Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să fiţi în stare să staţi în picioare 
împotriva uneltirilor diavolului. Pentru că noi nu luptăm împotriva cărnii şi sângelui, ci 
împotriva principatelor, împotriva autorităţilor, împotriva domnitorilor întunericului acestei 
lumi, împotriva stricăciunii spirituale în locurile înalte." (Efeseni 6:11-18; I Tesaloniceni 
5:8)

• Nu cere nimic pentru tine. (Filipeni 4:17-19)

• Așteaptă-te să primești adevărul în necazuri. (I Tesaloniceni 1:6)

• "Toți cei care trăiesc cu evlavie în CRISTOS Isus vor suferi persecuție." (II Timotei 3:12)

• Rezistă ispitei și vei primi coroana vieții. (Iacov 1:12)

• "Să nu spună cineva când este ispitit: Sunt ispitit de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu nu 
poate fi ispitit de rău, nici nu ispiteşte El pe nimeni." (Iacov 1:13)

• "Fraţii mei, luaţi ca exemplu de suferinţă şi de răbdare pe profeţii care au vorbit în numele
Domnului." (Iacov 5:10)

• Este cineva dintre voi întristat? Să se roage. (Iacov 5:13)

• Suferiți nedreptatea, acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu. "Căci acest lucru este
plăcut, dacă cineva, din cauza conștiinței înaintea lui Dumnezeu, suferă necazuri pe 
nedrept. ... Pentru aceasta ați fost chemați, pentru că și CRISTOS a suferit pentru noi, 
lăsându-ne un exemplu, ca să urmați pașii Lui." (I Petru 2:19-21)

• "Dar dacă suferiți ceva din pricina dreptății, sunteți binecuvântați; de aceea nu vă temeți 
de frica lor și nu vă tulburați." (I Petru 3:14)

• "Ci sfinţiţi pe Domnul Dumnezeu în inimile voastre şi fiţi gata totdeauna pentru a da un 
răspuns fiecăruia care vă cere un motiv al speranţei ce este în voi, cu blândeţe şi teamă, 
Având o conştiinţă bună, pentru ca în ce vorbesc de rău despre voi, ca făcători de rele, să
fie ruşinaţi cei ce acuză în mod fals buna voastră comportare în Cristos. Fiindcă este mai 
bine, dacă astfel este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru facere de bine, decât pentru 
facere de rău." (I Petru 3:15-17)

• "Preaiubiţilor să nu vi se pară ciudată încercarea arzătoare care vine să vă încerce, de 
parcă ceva ciudat vi s-a întâmplat, Ci bucuraţi-vă întrucât sunteţi părtaşi suferinţelor lui 
Cristos, pentru ca atunci când gloria Sa va fi revelată, voi să vă bucuraţi de asemenea, 
săltând de veselie." (I Petru 4:12,13)

• "Dacă sunteţi ocărâţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, pentru că duhul gloriei şi al 
lui Dumnezeu se odihneşte peste voi; din partea lor este blasfemiat dar din partea 
voastră este glorificat." (I Petru 4:14)

• "Dacă cineva suferă ca și creștin, să nu fie rușinat, ci să-l slăvească pe Dumnezeu în 
această parte." (I Petru 4:16)

• "Umiliți-vă deci sub mâna puternică a lui Dumnezeu, ca să vă înalțe la timpul cuvenit, 
aruncând toată întristarea voastră asupra Lui, pentru că El îngrijește de voi." (I Petru 
5:6,7)
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• "Aruncă-ţi sarcina asupra lui EU SUNT şi El te va susţine, nu va lăsa niciodată ca cel 
drept să fie clătinat." (Psalm 55:22)

• "De aceea nu te teme, tu, servitorul Meu Iacob, spune EU SUNT; nici nu te descuraja, 
Israele, pentru că, iată, te voi salva de departe, pe tine şi pe sămânţa ta din ţara 
captivităţii lor; şi Iacob se va întoarce şi se va odihni şi va fi liniştit, şi nimeni nu îl va 
înspăimânta.” (Ieremia 30:10)

• „Nu te teme, servitorul meu Iacob, spune EU SUNT, pentru că Eu sunt cu tine; deşi voi 
mistui deplin toate naţiunile unde te-am alungat; dar pe tine nu te voi mistui deplin, ci te 
voi disciplina cu măsură; totuşi nu te voi lăsa nepedepsit." (Ieremia 46:28)

POSTUL ȘI RUGĂCIUNEA

• Roagă-te de șapte ori pe zi. (Psalm 119:164)

• Roagă-te și noaptea de asemenea, la sfârșitul fiecărei veghi. (Psalmii 119:148)

• Roagă-te la miezul nopții. (Psalm 119:62)

• "Iată , binecuvântaţi pe EU SUNT, toţi servitorii lui EU SUNT, care staţi noaptea în casa lui
EU SUNT." (Psalmii 134:1)

• Binecuvântați pe Dumnezeu cu mâinile ridicate. „Ridicaţi-vă mâinile în sanctuar şi 
binecuvântaţi pe EU SUNT." (Psalmii 134:2)

• "Să ne înălţăm inima cu mâinile noastre spre Dumnezeu în ceruri." (Plângeri 3:41)

• Fiți "stăruitori în rugăciune". (Romani 12:12)

• Nu te ruga ca fățarnicii, ca să fii văzut de oameni (Matei 6:5)

• Nu te ruga repetând aceleași cuvinte sau cu cuvinte deșarte. (Matei 6:7)

• Roagă-te Tatălui ceresc conform principiilor din Matei 6:9-13

• Când postești, să nu o arăți și fă tot posibilul ca ceilalți să nu-și dea seama. (Matei 6:16-
18)

• Ne rugăm în numele lui Isus CRISTOS. (Ioan 14:13)

• Roagă-te mult ca „Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul Lui” (Matei 9:38)

• Rugați-vă la a șasea oră(Fapte 10:9)

• Rugați-vă la a noua oră (Fapte 10:3)

• Rugați-vă pe genunchi când puteți (Fapte 20:36; 21:59)

• Rugați-vă pentru cei care poartă Cuvântul. (Coloseni 4:3,4; I Tesaloniceni 5:25; II 
Tesaloniceni 3:1,2)

• "DE aceea vă îndemn ca înainte de toate să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri
pentru toţi oamenii; Pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în autoritate; ca să putem 
duce o viaţă liniştită şi paşnică în toată evlavia şi onestitatea.” (1 Timotei 2:1-4)

• "Mărturisiţi-vă unii altora greşelile şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mult 
poate rugăciunea ferventă şi puternică a unui om drept.” (Iacov 5:16)

• Dar sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți treji și vegheați în rugăciune." (I Petru 4:7)

• "Fiţi cumpătaţi, fiţi vigilenţi, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu 
răcnind, căutând pe cine să devoreze, Căruia să vă împotriviţi tari în credinţă, ştiind că 
aceleaşi suferinţe sunt împlinite în fraţii voştri care sunt în lume." (I Petru 5:8,9)

• "Cereți, și veți primi," dacă vom cere în Numele lui Isus CRISTOS. (Ioan 16:23,24, 26)

• Întrebați doar ce este potrivit cu voia Lui. (I Ioan 5:14)
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• Cere-i lui Dumnezeu atributele caracterului lui CRISTOS. "Dacă vreunul dintre voi nu are 
înțelepciune, să ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor din belșug, și nu mustră, și va fi 
dată." (Iacov 1:5)

• Cereți "cu credință, fără să vă îndoiți de nimic..." (Iacov 1:6; I Ioan 5:15)

• Cereți în sfințenie și veți primi. „Orice cerem, primim de la El, pentru că ţinem poruncile 
Lui şi practicăm cele plăcute înaintea Lui." (I Ioan 3:22)

• "Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind un păcat, care nu duce la moarte, va cere, şi 
El îi va da viaţă pentru cei ce nu păcătuiesc spre moarte." (I Ioan 5:16)

• "Este un păcat care duce la moarte, nu spun să se roage pentru acel păcat." (I Ioan 5:16)

• „Încredeţi-vă în El tot timpul; voi popoarelor turnaţi-vă inima înaintea Lui, Dumnezeu este 
un loc de scăpare pentru noi.” (Psalmii 62:8)

PENTRU STRĂJERI, PROFEȚI

• "Fiindcă ei sunt copii neruşinaţi şi cu inimă îndărătnică. Eu te trimit la ei şi tu să le spui: 
Astfel spune Domnul DUMNEZEU. Şi ei, fie că vor asculta, fie că se vor feri, (pentru că ei 
sunt o casă răzvrătită), totuşi vor şti că a fost un profet printre ei. Şi tu, fiu al omului, nu te 
teme de ei, nici nu te teme de cuvintele lor, deşi mărăcini şi spini sunt cu tine şi locuieşti 
printre scorpioni; nu te teme de cuvintele lor, nici nu te descuraja din cauza privirilor lor, 
deşi ei sunt o casă răzvrătită. Şi tu să le vorbeşti cuvintele mele, fie că vor asculta, fie că 
se vor feri; fiindcă ei sunt foarte răzvrătiţi. Dar tu, fiu al omului, ascultă ce eu îţi spun: Nu 
te răzvrăti ca această casă răzvrătită; deschide-ţi gura şi mănâncă ce îţi dau." (Ezechiel 
2:4-8)

• „Fiu al omului, profeţeşte împotriva profeţilor lui Israel care profeţesc, şi spune celor care 
profeţesc din propriile lor inimi: Ascultaţi cuvântul lui EU SUNT; De asemenea, tu fiu al 
omului, îndreaptă-ţi faţa împotriva fiicelor poporului tău, care profeţesc din propria lor 
inimă; şi profeţeşte împotriva lor." (Ezechiel 13:2,17)

REDEŞTEPTARE ȘI REFORMĂ

• "Astfel spune EU SUNT: Staţi pe căi şi vedeţi şi întrebaţi de cărările cele vechi, unde este 
calea bună; şi umblaţi în ea şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei au spus: 
Refuzăm să umblăm în ea." (Ieremia 6:16)

• "Sunaţi trâmbiţa în Sion, sfinţiţi un post, anunţaţi o adunare solemnă; Adunaţi poporul, 
sfinţiţi adunarea, strângeţi pe bătrâni, adunaţi copiii şi pe cei care sug la sâni; să iasă 
mirele din camera lui şi mireasa din cămăruţa ei. Preoţii, servitorii DOMNULUI, să plângă 
între portic şi altar şi să spună: Cruţă pe poporul tău, DOAMNE şi nu da moştenirea ta 
ocărârii, ca păgânii să stăpânească asupra lor, pentru a spune ei printre popoare: Unde 
este Dumnezeul lor? Atunci DOMNUL va fi gelos pentru ţara lui şi va avea milă de 
poporul său." (Joel 2:15-18)

• "De aceea astfel îţi voi face, Israele; şi pentru că îţi voi face astfel, pregăteşte-te să 
întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele. … Căutaţi binele şi nu răul, ca să trăiţi; şi astfel 
DOMNUL Dumnezeul oştirilor va fi cu voi, precum aţi spus." (Amos 5:14,15)

• „STRIGĂ tare, nu cruţa, ridică-ţi vocea ca o trâmbiţă şi arată poporului meu fărădelegea 
lor şi casei lui Iacob păcatele lor.” (Isaia 58:1)

• „Am aşezat paznici pe zidurile tale, Ierusalime, care niciodată nu vor tăcea nici zi nici 
noapte, voi, care amintiţi despre EU SUNT, nu păstraţi tăcere, Şi nu îi daţi odihnă, până 
când va întemeia Ierusalimul şi îl va face de laudă pe pământ." (Isaia 62:6,7)
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• "Vestiţi în Iuda şi faceţi cunoscut în Ierusalim şi spuneţi: Sunaţi trâmbiţa în ţară; strigaţi, 
strângeţi-vă împreună şi spuneţi: Adunaţi-vă şi să intrăm în cetăţile apărate. Înălţaţi 
steagul spre Sion; retrageţi-vă, nu vă opriţi, pentru că voi aduce răul de la nord şi o mare 
nimicire." (Ieremia 4:5,6)

• „Fiică a poporului meu, încinge-te cu pânză de sac şi tăvăleşte-te în cenuşă; jeleşte, ca 
pentru singurul fiu, cea mai amară plângere, pentru că prădătorul va veni dintrodată 
asupra noastră. Eu te-am pus ca un turn şi o fortăreaţă în poporul meu, ca să le cunoşti şi
să le încerci calea." (Ieremia 6:26,27)

• "De aceea acum, mărturiseşte lui EU SUNT Dumnezeul părinţilor voştri şi faceţi voia Lui; 
şi separaţi-vă de poporul ţării şi de soţiile străine." (Ezra 10:11) 

• "De aceea fiţi înţelepţi împăraţilor; instruiţi-vă voi judecători ai pământului. Serviţi lui EU 
SUNT cu teamă şi bucuraţi-vă tremurând." (Psalmul 2:10-11)

• "Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi; cugetaţi în inima voastră pe patul vostru şi tăceţi. Oferiţi 
sacrificiile dreptăţii şi puneţi-vă încrederea în EU SUNT." (Psalm 4:4)

• "Aşteaptă pe EU SUNT; încurajează-te şi El îţi va întări inima; aşteaptă, spun eu, pe EU 
SUNT." (Psalmul 27:14)

• Încurajaţi-vă şi El vă va întări inima, voi toţi care speraţi în EU SUNT." (Psalmul 31:24)

• „Depărtați-vă de rău și faceți binele; căutați pacea și urmați-o.” (Psalmii 34:14)

• "CEREŢI de la EU SUNT ploaie la timpul ploii târzii; astfel EU SUNT va face nori 
strălucitori şi le va da averse de ploaie, la fiecare om verdeaţă în câmp." (Zaharia 10:1)

• "TREZEŞTE-TE, trezeşte-te; îmbracă-ţi tăria, Sioane; îmbracă-te cu hainele tale 
frumoase, Ierusalime, cetate sfântă, fiindcă de acum înainte nu vor mai veni în tine cei 
necircumcişi şi necuraţi." (Isaia 52:1)

• "Scutură-te de praf; ridică-te şi şezi jos, Ierusalime, dezleagă-te de legăturile gâtului tău, 
tu, cea captivă, fiică a Sionului. Fiindcă un om drept cade de şapte ori şi se ridică din nou,
dar cel stricat se va poticni în ticăloşie." (Isaia 52:2; Proverbe 24:16)

• "De aceea aminteşte-ţi de unde ai căzut şi pocăieşte-te şi fă faptele dintâi; altfel, voi veni 
dintr-odată la tine şi îţi voi lua sfeşnicul din locul lui dacă nu te pocăieşti." (Apocalipsa 2:5)

• "Ştiu faptele tale şi necazul şi sărăcia (dar eşti bogat), şi blasfemia acelora care spun că 
sunt iudei dar nu sunt, ci sunt sinagoga lui Satan. Nu te teme de niciunul dintre acele 
lucruri pe care le vei suferi; iată, diavolul va arunca pe unii dintre voi în închisoare, ca să 
fiţi încercaţi; şi veţi avea necaz zece zile; fii credincios până la moarte şi îţi voi da coroana
vieţii." (Apocalipsa 2:9,10)

• "Ştiu faptele tale şi unde locuieşti, unde este tronul lui Satan; şi ţii tare numele meu şi nu 
ai negat credinţa mea, chiar în acele zile în care Antipa era martirul meu credincios, care 
a fost ucis printre voi, unde locuieşte Satan. Dar am câteva lucruri împotriva ta, pentru că 
ai acolo pe cei ce ţin tare doctrina lui Balaam, care îl învăţa pe Balac să arunce o 
poticnire înaintea copiilor lui Israel, pentru a mânca lucruri sacrificate idolilor şi pentru a 
curvi. Tot aşa, tu ai şi pe cei ce ţin tare doctrina nicolaiţilor, pe care eu o urăsc. Pocăieşte-
te; altfel, voi veni la tine dintr-odată şi voi lupta împotriva lor cu sabia gurii mele." 
(Apocalipsa 2:13-16)

• "Ştiu faptele tale şi dragostea creştină şi serviciul şi credinţa şi răbdarea ta şi faptele tale, 
şi cele de pe urmă sunt mai multe ca cele dintâi. Cu toate acestea am câteva lucruri 
împotriva ta, pentru că rabzi pe acea femeie, Izabela, care se numeşte pe ea însăşi 
profetesă, ca să înveţe şi să amăgească pe robii mei pentru a curvi şi a mânca lucruri 
sacrificate idolilor. Dar vă spun vouă şi celorlalţi în Tiatira, atâţia câţi nu au această 
doctrină şi care nu au cunoscut adâncimile lui Satan, precum spun ei, nu voi pune peste 
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voi nicio altă povară. Dar ceea ce aveţi ţineţi cu tărie până voi veni.” (Apocalipsa 
2:19,20,24,25)

• "ŞI îngerului bisericii din Sardes, scrie-i: Acestea le spune cel ce are cele şapte Duhuri 
ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale, că ai numele că trăieşti şi eşti mort.
2 Fii veghetor şi întăreşte lucrurile care rămân, care sunt gata să moară; fiindcă nu am 
găsit faptele tale desăvârşite înaintea lui Dumnezeu. 3 Aminteşte-ţi de aceea cum ai 
primit şi ai auzit şi ţine strâns şi pocăieşte-te. Dar dacă tot nu vei veghea, voi veni peste 
tine ca un hoţ şi nu vei şti nicidecum în care oră voi veni peste tine. 4 Ai câteva nume 
chiar în Sardes, care nu şi-au mânjit hainele; şi vor umbla cu mine în alb, pentru că sunt 
demni.” (Apocalipsa 3:1-4)

• "8 Ştiu faptele tale; iată, am pus înaintea ta o uşă deschisă şi nimeni nu o poate închide, 
pentru că ai puţină putere şi ai ţinut cuvântul meu şi nu ai negat numele meu. 9 Iată, voi 
face să vină din sinagoga lui Satan pe cei care spun că sunt iudei dar nu sunt, ci mint; 
iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi să ştie că te-am iubit. 10
Pentru că ai ţinut cuvântul răbdării mele, eu de asemenea te voi păzi de ora ispitirii, care 
va veni peste întreaga lume, pentru a-i încerca pe cei ce locuiesc pe pământ. 11 Iată, eu 
vin dintr-odată; ţine tare ce ai, ca nimeni să nu îţi ia coroana." (Apocalipsa 3:8-11)

• "15 Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte; aş dori să fi fost rece, sau fierbinte. 
16 Astfel, pentru că eşti căldicel şi nu eşti nici rece, nici fierbinte, te voi vărsa din gura 
mea. 17 Pentru că spui: Sunt bogat şi îmbelşugat cu bunuri şi nu am nevoie de nimic; şi 
nu ştii că eşti nenorocit şi mizerabil şi sărac şi orb şi gol; 18 Îţi recomand să cumperi de la
mine aur încercat în foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci, şi ruşinea 
goliciunii tale să nu se arate; şi să îţi ungi ochii cu alifie, ca să vezi. 19 Pe câţi îi iubesc, îi 
mustru şi îi disciplinez; de aceea fii zelos şi pocăieşte-te. 20 Iată, eu stau la uşă şi bat; 
dacă aude cineva vocea mea şi deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu 
mine." (Apocalipsa 3:15-20)

• Trezește-te din somn laodiceanule! „CÂNTĂ, stearpo, tu care nu ai născut; izbucneşte în 
cântare şi strigă tare, tu care nu ai avut durerile naşterii, fiindcă mai mulţi sunt copiii celei 
pustiite decât copiii celei măritate, spune EU SUNT." (Isaia 54:1-5)

• Căutați pe EU SUNT cât timp mai pote fi găsit, chemați-L cât timp este aproape. (Isaia 
55:6)

• "ASTFEL spune DOMNUL: Păziţi judecata şi faceţi dreptate, fiindcă salvarea mea este 
aproape să vină şi dreptatea mea să fie revelată." (Isaia 56:1)

• "ADUNAŢI-VĂ, da, adunaţi-vă, naţiune nedorită; 2 Înainte de a se da hotărârea, înainte 
ca ziua să treacă precum pleava, înainte ca mânia înverşunată a lui EU SUNT să vină 
asupra voastră, înainte ca ziua mâniei lui EU SUNT să vină asupra voastră. 3 Căutaţi-l pe
EU SUNT, voi toţi cei blânzi ai pământului, care aţi lucrat judecata lui; căutaţi dreptatea, 
căutaţi blândeţea, poate că veţi fi ascunşi în ziua mâniei lui EU SUNT.” (Țefania 2:1-3)

JURĂMINTE PENTRU TOȚI

• Dumnezeu acceptă doar promisiuni în armonie cu caracterul Său. "21 Când vei face o 
promisiune DOMNULUI Dumnezeul tău, să nu întârzii să o împlineşti, pentru că DOMNUL
Dumnezeul tău îţi va cere socoteală; şi va fi păcat în tine. 22 Dar dacă te vei feri să 
promiţi, nu va fi păcat în tine. 23 Ceea ce a ieşit de pe buzele tale să ţii şi să împlineşti, 
adică o ofrandă de bunăvoie, precum ai promis DOMNULUI Dumnezeul tău, pe care ai 
promis-o cu gura ta." (Deuteronom 23:21-23) 

• "14 Oferă mulţumiri lui Dumnezeu; şi împlineşte-ţi promisiunile faţă de Cel Preaînalt, 15 
Şi cheamă-mă în ziua tulburării, eu te voi elibera şi tu mă vei glorifica." (Psalmul 
50:14,15)
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• NU JURA. (Matei 5:33-36)

• "Nu juraţi, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt jurământ; ci al vostru da să fie da, 
şi nu să fie nu; ca nu cumva să cădeţi în condamnare." (Iacov 5:12)

• Dar cuvântul vostru să fie: Da, da; nu, nu; dar ce este mai mult decât acestea vine din 
rău.(Matei 5:37)

JURĂMINTE DE BĂRBAȚI

• "Dacă un bărbat face o promisiune LUI "EU SUNT", sau face un jurământ ca să își lege 
sufletul cu o legătură; să nu rupă cuvântul său, să facă conform cu tot ceea ce iese din 
gura lui." (Numeri 30:2)

• "Matei 5:33  Din nou, ați auzit că s-a spus de către cei din vechime: Să nu juri fals, ci 
împlinește jurămintele tale față de Domnul; Dar eu vă spun: Nu jurați niciodată; nici pe 
cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu; Nici pe pământ, pentru că este sprijinul 
picioarelor lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. Să nu juri nici pe 
capul tău, pentru că nu poți face un singur păr alb sau negru. Dar cuvântul vostru să fie: 
Da, da; nu, nu; dar ce este mai mult decât acestea vine din rău." (Matei 5:33-37)

• "NU JURAȚI, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt jurământ; CI AL VOSTRU DA 
SĂ FIE DA, ȘI NU SĂ FIE NU; ca nu cumva să cădeți în condamnare." (Iacov 5:12)

JURĂMINTELE FEMEILOR

• "3 Dacă de asemenea o femeie face o promisiune DOMNULUI şi se leagă cu o legătură, 
fiind în casa tatălui ei, în tinereţea ei, 4 Şi tatăl ei aude promisiunea ei şi legătura ei cu 
care şi-a legat sufletul şi dacă tatăl ei păstrează tăcerea faţă de ea, atunci toate 
promisiunile ei vor sta în picioare şi fiecare legătură cu care şi-a legat sufletul va sta în 
picioare. 5 Dar dacă tatăl ei îi interzice în ziua în care aude, niciuna din promisiunile ei, 
sau din legăturile cu care şi-a legat sufletul, nu va sta în picioare; şi DOMNUL o va ierta, 
căci tatăl ei i-a interzis. 6 Şi dacă ea are soţ, când a promis, sau a rostit ceva cu buzele 
ei, rostirea cu care şi-a legat sufletul; 7 Şi soţul ei a auzit aceasta şi a păstrat tăcerea faţă 
de ea în ziua când a auzit, atunci promisiunile ei vor sta în picioare şi legăturile ei, cu care
şi-a legat sufletul, vor sta în picioare. 8 Dar dacă soţul ei i-a interzis în ziua în care a auzit,
atunci el să facă fără niciun efect promisiunea ei pe care ea a jurat-o şi ceea ce a rostit ea
în grabă cu buzele ei, şi DOMNUL o va ierta." (Numerele 30:3-8, 10-15)

• "NU JURAȚI, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt jurământ; CI AL VOSTRU DA 
SĂ FIE DA, ȘI NU SĂ FIE NU; ca nu cumva să cădeți în condamnare." (Iacov 5:12)

JURĂMÂNTUL VĂDUVEI

• Dar fiecare promisiune a unei văduve și a celei ce este divorțată, cu care ele și-au legat 
sufletele, va sta în picioare împotriva ei. (Numeri 30:9)

• "NU JURAȚI, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt jurământ; CI AL VOSTRU DA 
SĂ FIE DA, ȘI NU SĂ FIE NU; ca nu cumva să cădeți în condamnare." (Iacov 5:12)

JURĂMÂNTUL DE NAZIREU

• Fiecare creștin adevărat trebuie să fie în consacrare completă pentru Dumnezeu, imitând 
viața lui Isus CRISTOS, dând o deosebită atenție modului de a mânca și a bea. A nu 
mânca, a nu bea și a nu amesteca alimente necurate și alimente care pot să fermenteze 
cu bacteriile rele care produc alcoolul, ca să nu afecteze sângele și în consecință, mintea 
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și viața spirituală. Păstrează reforma sănătății. (Numeri 6:2-9; Daniel 9:3; Judecători 
13:4,5,13,14)

CĂSĂTORIE, DIVORȚ ȘI CELIBAT

• Singura căsătorie creată de Creator și valabilă înaintea Lui este căsătoria dintre un 
bărbat și o femeie .(Geneza 2:24; Matei 19:5)

• Fii credincios partenerului tău. Să fie relația intimă sfântă. "Căsătoria este demnă de 
cinste în toate și patul neîntinat." (Evrei 13:4)

• Dacă te căsătorești, căsătorește-te cu o singură femeie credincioasă lui Dumnezeu și 
trăiți separați de părinții voștrii. „Din această cauză va lăsa un om pe tatăl său și pe mama
sa și se va alipi de soția lui, și cei doi vor fi un singur trup." (Efeseni 5:31)

• Nu există divorț dacă soțul/soția nu a comis adulter (Matei 5:31-32; 19:6,9)

• Nu te căsători cu o femeie divorțată care a comis adulter. Dacă o faci, preacurvești. 
(Matei 5:32; 19:9)

• Dacă ai divorțat fără ca partenerul să fi comis adulter și te-ai căsătorit cu un alt partener, 
trăiești în adulter (Matei 19:9)

• "Soția este legată prin lege cât timp trăiește soțul ei; dar dacă soțul ei moare, este liberă 
să se căsătorească cu cine voiește, numai în Domnul." (I Corinteni 7:39)

• Celibatul este de preferat celor care vor să-I slujească mai bine lui Dumnezeu. (Matei 
19:11,12; I Corinteni 7:7-8)

• "Dar pentru a evita curvia, fiecare bărbat să aibă propria sa soție, și fiecare femeie să 
aibă propriul ei soț." (I Corinteni 7:2,9)

• „Soțul să dea soției bunăvoința datorată; și tot așa și soția, soțului.” (I Corinteni 7:3)

• „Soția nu are putere asupra propriului ei trup, ci soțul; și la fel, nici soțul nu are putere 
asupra propriului său trup, ci soția.” (I Corinteni 7:4)

• „Să nu vă privați unul de celălalt, decât doar prin înțelegere pentru un timp, ca să vă 
dăruiți postului și rugăciunii; și să vă împreunați din nou ca nu cumva să vă ispitească 
Satan din cauza lipsei voastre de autocontrol." (I Corinteni 7:5)

• "… Soţia să nu se despartă de soţ." (I Corinteni 7:10)

• În cazuri de separare viabile, de exemplu, din cauza maltratării sau apostaziei 
partenerului, nu puteți divorța. „Dar chiar dacă se desparte, să rămână necăsătorită sau 
să se împace cu soțul ei; și soțul să nu divorțeze de soția lui." (I Corinteni 7:11)

• „Dacă vreun frate are o soție ce nu crede, și ea se mulțumește să locuiască cu el, să nu 
divorțeze de ea;” (I Corinteni 7:12)

• "Și femeia care are un soț ce nu crede, și el se mulțumește să locuiască cu ea, să nu îl 
părăsească." (I Corinteni 7:13)

• "Dar dacă cel ce nu crede se desparte, să se despartă. Un frate sau o soră nu este în 
robie în astfel de cazuri, dar Dumnezeu ne-a chemat la pace." (I Corinteni 7:15)

• Când vedem că persecuția este aproape, "cei ce au soții să fie ca și cum nu ar avea; Și 
cei ce plâng, ca și cum nu ar plânge; și cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura; și cei 
ce cumpără, ca și cum nu ar stăpâni; Și cei ce folosesc această lume, ca și cum nu ar 
abuza de ea; fiindcă înfățișarea acestei lumi trece.". (I Corinteni 7:29-31)

• "Soțiilor, supuneți-vă soților voștri ca Domnului; Pentru că soțul este capul soției, precum 
și Cristos este capul bisericii și el este salvatorul trupului. De aceea, precum biserica este
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supusă lui Cristos, tot așa și soțiile să se supună propriilor soți în totul." (Efeseni 5:22-24; 
Coloseni 3:18)

• "Soților, iubiți-vă soțiile, precum și Cristos a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru 
ea, ca să o sfințească și să o curețe cu spălarea apei prin cuvânt, ca să își prezinte lui 
însuși o biserică glorioasă, neavând pată, sau zbârcitură, sau ceva de felul acesta, ci ca 
să fie sfântă și fără cusur. Așa sunt datori soții să își iubească soțiile, ca pe propriile lor 
trupuri. Cel ce își iubește soția, se iubește pe sine însuși. Fiindcă nimeni nu și-a urât 
vreodată propria lui carne, ci o hrănește și o îngrijește, precum și Domnul face bisericii;" 
(Efeseni 5:25-29; Coloseni 3:19)

• "Totuși, fiecare dintre voi în parte, astfel să își iubească soția ca pe sine însuși; și soția să
se teamă cu respect de soț." (Efeseni 5:33)

• "Trăiește bucuros cu soția pe care o iubești toate zilele vieții deșertăciunii tale." 
(Eclesiastul 9:9)

• "Soțiilor, supuneți-vă propriilor voștri soți, așa cum este cuvenit în Domnul." (Coloseni 
3:18) 

• Ca să puteți sluji mai bine Domnului, "bine pentru om să nu se atingă de femeie."  (I 
Corinteni 7:1; I Corinteni 7:32-40)

• Un creștin adevărat se va căsători virgin fiind, cu o femeie virgină și va fi un exemplu 
pentru ceilalți. "Să nu se pângărească, pentru că este un conducător în poporul său. Să 
nu își ia o curvă, sau profană, ca soție; nici să nu își ia o femeie divorțată de soțul ei, 
pentru că el este sfânt Dumnezeului său. Și el să își ia o soție în fecioria ei. O văduvă, 
sau o femeie divorțată sau profană sau o curvă, pe acestea să nu le ia, ci să ia de soție o 
fecioară din poporul său." (Leviticul 21:4,7,13,14)

• Văduvele se pot recăsători din nou în Cristos (Romani 7:3; I Corinteni 7:39)

• "Preoții" lui Isus, cei care au intrat în legământul prin sacrificiu, se pot căsători doar cu 
surori consacrate. (Ezechiel 44:22)

• Când te căsătorești, în cel dintâi an ești liber de sarcinile bisericii. (Deuteronom 24:5; I 
Corinteni 7:33,34 - primul an)

• Dacă nu poți trăi în pace cu partenerul tău din cauza lui, atunci separă-te fizic de el, dar 
nu poți divorța până când acesta nu a comis adulter. Dacă partenerul necredincios vrea 
să se separe, atunci lasă-l să plece, dar dacă nu este caz de adulter, nu este divorț și 
încă sunteți căsătoriți. (Maleahi 2:16; I Corinteni 7:10-16)

BĂRBAȚI, PĂRINȚI

• "bărbații să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte, fără furie și fără îndoială. De 
asemenea, femeile..." (1 Timotei 2:8,9)

• "Tot așa, soților, locuiți împreună cu ele conform cunoașterii, dând onoare soției, ca 
vasului mai slab și ca fiind comoștenitori ai harului vieții, pentru ca rugăciunile voastre să 
nu fie împiedicate." (I Petru 3:7)

• Cunoașteți-L pe Cel care este de la început. (I Ioan 2:13)

• "Disciplinează pe fiul tău cât este speranță și nu lăsa sufletul tău să cedeze din cauza 
plânsului său. Nu cruța copilul de la disciplinare, fiindcă dacă îl bați cu nuiaua, nu va muri.
Bate-l cu nuiaua și îi vei elibera sufletul din iad.Corectează pe fiul tău şi îţi va da odihnă; 
da, el va da desfătare sufletului tău." (Proverbe 19:18; 23:13,14; 29:17)

BĂRBAȚI PREZBITERI
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• „Ca bătrânii să fie cumpătați, onorabili, chibzuiți, sănătoși în credință, în dragoste 
creștină, în răbdare.” (Tit 2:2)

• "Să te ridici în picioare în fața capului cărunt și să onorezi fața omului bătrân și să te temi 
de Dumnezeul tău: Eu sunt "EU SUNT". (Levitic 19:32)

FEMEILE

• "Femeile să se înfrumusețeze ordonat, în haine decente, cu sfială și sobrietate, nu cu păr 
împletit, sau cu aur sau cu perle sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune (ceea ce se 
cuvine femeilor care susțin că sunt evlavioase)." (1 Timotei 2:9,10)

• Înfrumusețarea voastră „să nu fie cea exterioară a împletirii părului și a purtării aurului, 
sau a îmbrăcării hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în ceea ce este neputrezitor, 
chiar podoaba unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 
Căci astfel și în vechime sfintele femei care se încredeau în Dumnezeu, se înfrumusețau, 
fiind în supunere propriilor soți. Așa cum Sara a ascultat de Avraam, numindu-l domn; ea, 
a cărei fiice sunteți, atât timp cât faceți binele și nu vă temeți de nimic înfricoșător." (I 
Petru 3:3-6)

• "Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea." (1 Timotei 2:11)

• Femeia trebuie să se roage și să „profețească” (să predice, să vorbească în biserică) cu 
capul acoperit și cu supunere și respect în inimă pentru bărbați și îngeri. (I Corinteni 
11:5,10,13)

• Femeile trebuie să tacă în biserică (să primească permisiunea bătrânilor credincioși dacă 
doresc să vorbească în biserică sau dacă este acceptat de Dumnezeu). "Femeile voastre
să tacă în biserici, fiindcă nu le este permis să vorbească, ci să fie în supunere, așa cum 
spune și legea." (1 Corinteni 14:34; 1 Timotei 2:12-14)

• Femeile "dacă doresc să învețe ceva, să întrebe pe soții lor acasă, fiindcă este rușine 
pentru femei să vorbească în biserică." (I Corinteni 14:35)

• Femeia va fi în siguranță îndeplinind cu credincioșie munca ei specială de educare a 
copiilor și a tinerilor în adevăr. În acest fel ea va primi educație cerească. „Ea va fi salvată
prin nașterea de copii, dacă vor stărui în credință și dragoste creștină și sfințenie cu 
sobrietate." (1 Timotei 2:15)

• "Tot așa, soțiilor, fiți în supunere propriilor voștri soți, ca, dacă cineva nu ascultă de 
cuvânt, ei de asemenea să fie câștigați fără cuvânt, prin comportarea soțiilor, privind 
comportarea voastră castă, în frică. (I Petru 3:1,2)

FEMEI ÎN VÂRSTĂ ȘI TINERE

• "FEMEILE BĂTRÂNE să fie în comportare cum se cuvine sfințeniei, nu acuzatoare false, 
nu dedate la mult vin, învățătoare ale lucrurilor bune, pentru ca să învețe pe tinerele 
femei să fie sobre, să își iubească soții, să își iubească și copiii, să fie discrete, caste, 
gospodine acasă, bune, ascultătoare de proprii lor soți, pentru ca astfel cuvântul lui 
Dumnezeu să nu fie blasfemiat." (Tit 2:3-5)

• "De aceea doresc ca tinerele să se căsătorească, să nască copii, să administreze casa, 
nedând potrivnicului nicio ocazie să vorbească ocărâtor." (1 Timotei 5:14)

COPII ȘI TINERI

• Permiteți-le copiilor să-l cunoască pe Dumnezeu (Matei 19:14)

• "Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, fiindcă aceasta este drept." (Efeseni 6:1)
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• "Copiilor, ascultați de părinții voștri în toate, fiindcă aceasta este plăcut Domnului." 
(Coloseni 3:20)

• "Și taților, nu vă provocați copiii la furie, ci creșteți-i în disciplinarea și avertizarea 
Domnului." (Efeseni 6:4)

• "Taților, nu vă provocați copiii la mânie, ca nu cumva să se descurajeze." (Coloseni 3:21)

• "Să nu îți disprețuiască nimeni tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în cuvânt, în 
comportare, în dragoste creștină, în duh, în credință, în puritate." (1 Timotei 4:12)

• Medita asupra lucrurilor lui Dumnezeu, "fii cu totul devotat lor, ca să fie făcută cunoscută 
tuturor folosirea voastră". (1 Timotei 4:15)

• "Ia seama la tine însuți și la doctrină; stăruie în ele; într-adevăr, făcând aceasta, te vei 
salva și pe tine însuți și pe cei ce te ascultă." (1 Timotei 4:16)

• „Nu mustra pe bătrân, ci imploră-l ca pe un tată; pe tineri, ca pe frați; Pe femeile bătrâne, 
ca pe mame; pe cele tinere, ca pe surori, cu toată puritatea." (1 Timotei 5:1,2)

• "De asemenea fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea 
creștină, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă pură." (II Timotei 2:22)

• "Dar evită întrebările nebunești și lipsite de învățătură, știind că dau naștere la lupte." (II 
Timotei 2:23)

• "Pe cei tineri, în același fel, îndeamnă-i să aibă o minte cumpătată. În toate arătându-te 
un model pentru fapte bune; în doctrină, arătând incoruptibilitate, seriozitate, sinceritate, 
vorbire sănătoasă ce nu poate fi condamnată.” (Tit 2:6-8)

• "Tot așa, tinerilor, supuneți-vă bătrânilor. Da, toți fiți supuși unii altora și îmbrăcați-vă cu 
umilință, pentru că Dumnezeu se opune celor mândri și dă har celor umili." (I Petru 5:5)

• Învingeți pe cel rău prin acceptarea Cuvântului lui Dumnezeu dacă rămâne în voi. (I Ioan 
2:14)

• „Fiul meu, ascultă instruirea tatălui tău și nu părăsi legea mamei tale;” (Proverbe 1:8)

• "Nu iubiți lumea, nici lucrurile care sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, dragostea 
Tatălui nu este în el." (I Ioan 2:15; Deuteronom 18:9)

• "Fiul meu, nu disprețui disciplinarea lui EU SUNT, nici nu obosi la îndreptarea lui, Fiindcă 
EU SUNT îndreaptă pe cine iubește, precum un tată pe fiul în care își găsește plăcere.." 
(Proverbe 3:11,12)

• „Dă ascultare tatălui tău care te-a născut și nu disprețui pe mama ta când este bătrână.” 
(Proverbe 23:22)

• „Fiul meu, să nu se depărteze ele de ochii tăi! Păzește înțelepciunea sănătoasă și 
discernerea;” (Proverbe 3:21)

• „Ascultați, copiilor, instruirea unui tată și dați atenție pentru a cunoaște înțelegerea.” 
(Proverbe 4:1)

• „Ascultă, fiul meu, și primește vorbele mele; și mulți vor fi anii vieții tale. (Proverbe 4:10)

• „Ține strâns de instruire; nu o lăsa să plece; păzește-o, fiindcă ea este viața ta.” 
(Proverbe 4:13)

• „Fiul meu, dă atenție cuvintelor mele; apleacă-ți urechea la vorbele mele.” (Proverbe 
4:20)

• „Păstrează-le în mijlocul inimii tale.” (Proverbe 4:21)

• „Fiindcă ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru toată carnea lor.” 
(Proverbe 4:22)
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• „Fiul meu, dacă păcătoșii te ademenesc, nu te învoi!” (Proverbe 1:10)

• „Fiul meu, nu umbla cu ei pe cale; oprește-ți piciorul de la cărarea lor; căci picioarele lor 
aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge.” (Proverbe 1:15,16)

• „Nu intra în cărarea celor stricați și nu te duce pe calea celor răi. Evit-o, nu trece nici 
măcar pe lângă ea, întoarce-te de la ea și treci mai departe.” (Proverbe 4:14,15)

• ”Să nu te părăsească mila și adevărul; leagă-le în jurul gâtului tău; scrie-le pe tăblia inimii 
tale;” (Proverbe 3:3)

• "Fiul meu, nu uita legea mea, ci inima ta să păzească poruncile mele;" (Proverbe 3:1)

• "Ascultă fiul meu și fii înțelept și călăuzește-ți inima pe cale." (Proverbe 23:19)

• "Dă ascultare tatălui tău care te-a născut și nu disprețui pe mama ta când este bătrână." 
(Proverbe 23:22)

• "Bucură-te, tinere, în tinerețea ta și lasă-ți inima să te înveselească în zilele tinereții tale și
umblă în căile inimii tale și în vederea ochilor tăi; dar să știi că, pentru toate acestea, 
Dumnezeu te va aduce la judecată. De aceea îndepărtează întristarea din inima ta și 
pune deoparte răul din carnea ta, căci copilăria și tinerețea sunt deșertăciune. Amintește-
ți acum de Creatorul tău în zilele tinereții tale, înainte să vină zilele cele rele și să se 
apropie anii când vei spune: Nu am nicio plăcere în ei." (Eclesiastul 11:9,10; 12:1)

VĂDUVE ȘI ORFANI

• "Religia pură și neîntinată înaintea lui Dumnezeul și Tatăl este aceasta: A cerceta pe cei 
fără tată și văduve în nenorocirea lor, și a se ține pe sine însuși nepătat de lume." (Iacov 
1:27)

• "Dar dacă vreo văduvă are copii sau nepoți, ei să învețe întâi să arate evlavie acasă la ei 
și să răsplătească pe părinți, fiindcă aceasta este bine și bine primită înaintea lui 
Dumnezeu. Iar cea care într-adevăr este văduvă și singură, se încrede în Dumnezeu și 
stăruie în cereri și rugăciuni noapte și zi." (1 Timotei 5:4,5)

• Văduvele care se recăsătoresc, nu mai pot fi considerate ca fiind văduve. „Onorează 
văduvele care sunt într-adevăr văduve.”(I Timotei 5:3)

• Adevărata văduvă și credincioasă lui Dumnezeu trebuie să fie susținută material de către 
biserică. Să fie considerată văduvă având dreptul la sprijinul material al bisericii după 60 
de ani sau după menopauză și care să fi avut doar un singur soț. Dacă se recăsătorește, 
aceasta își va pierde dreptul de la ajutorul special al bisericii. „Să nu fie înscrisă o văduvă 
sub șaizeci de ani; trebuind să fie soție a unui singur bărbat.” (I Timotei 5:9,16)

• „Fiind adeverită pentru fapte bune; dacă a crescut copii, dacă a găzduit pe străini, dacă a 
spălat picioarele sfinților, dacă a ușurat pe cei nenorociți, dacă a urmat fiecare lucrare 
bună. Dar refuză pe văduvele tinere.” (I Timotei 5:9-11)

• "Dacă vreun bărbat sau femeie care crede, are văduve, să le ajute și biserica să nu fie 
împovărată, pentru ca biserica să le ajute pe cele care sunt într-adevăr văduve." (1 
Timotei 5:16)

• "Onorează văduvele care sunt într-adevăr văduve." (1 Timotei 5:3)

• „Să nu chinuiți vreo văduvă sau vreun copil fără tată.” (Exodul 22:22)

• "Apărați pe sărac și pe cei fără tată, faceți dreptate celui nenorocit și nevoiaș. Eliberați pe 
cel mâhnit și pe cel lipsit: eliberați-l din mâna celor necurați." (Psalmii 82:3,4; Proverbe 
31:9)

• "Învăţaţi să faceţi binele; căutaţi judecata, uşuraţi pe oprimat, judecaţi pe cel fără tată, 
pledaţi pentru văduvă." (Isaia 1:17)
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• "Este mai bine ca văduva să rămână așa."  (I Corinteni 7:8) 

STRĂINII 

• "Nu trata rău pe străin, nici nu îl oprima, pentru că și voi ați fost străini în țara Egiptului. 
De asemenea să nu oprimi pe străin, căci voi știți inima unui străin, întrucât și voi ați fost 
străini în țara Egiptului. Vei iubi pe străin, căci tu erai străin în țara Egiptului." (Exodul 
22:21; 23:9)

• "Ci străinul care locuiește cu voi să vă fie ca unul născut printre voi și să îl iubești ca pe 
tine însuți, pentru că și voi ați fost străini în țara Egiptului: Eu sunt "EU SUNT" Dumnezeul
vostru." (Levitic 19:34)

• "Să aveți un singur fel de lege, pentru străin în același fel ca pentru unul din țara voastră, 
pentru că eu sunt "EU SUNT" Dumnezeul vostru." (Levitic 24:22)

• "Nu lăsa pe fiul străinului, care s-a alăturat LUI "EU SUNT", să vorbească, spunând: "EU 
SUNT" m-a separat în întregime de poporul lui; nici nu lăsa pe famen să spună: Iată, eu 
sunt un pom uscat. Fiindcă astfel spune "EU SUNT", famenilor ce ţin sabatele mele şi 
aleg lucrurile care îmi plac mie şi apucă legământul meu; Lor le voi da în casa mea şi în 
înăuntrul zidurilor mele un loc şi un nume mai bun decât al fiilor şi al fiicelor, le voi da un 
nume veşnic, ce nu va fi stârpit. De asemenea fiii străinului, care se alătură LUI "EU 
SUNT", pentru a-l servi şi pentru a iubi numele LUI "EU SUNT", pentru a fi servitorii lui, 
oricine ţine sabatul ca să nu îl spurce şi apucă legământul meu; Chiar pe ei îi voi aduce la
muntele meu sfânt şi îi voi bucura în casa mea de rugăciune, ofrandele lor arse şi 
sacrificiile lor vor fi primite pe altarul meu; căci casa mea se va numi casă de rugăciune 
pentru toate popoarele. Domnul DUMNEZEU care adună pe proscrişii lui Israel spune: 
Voi aduna încă şi pe alţii la el, pe lângă cei adunaţi la el." (Isaia 56:3-8)

CEI SĂRACI ȘI FAPTELE DE MILĂ

• "Nu face milosteniie tale înaintea altora, având intenția să primești laudă de la oameni." 
(Matei 6:1)

• "Nu istorisi milosteniile tale nimănui ca nu cumva să primești lauda umană." (Matei 6:2)

• Să nu cunoască "mâna ta stângă" ceea ce face "mâna ta dreaptă", ci fă-o în secret. 
(Matei 6:3,4)

• Ajută-i pe adevărații copii ai lui Dumnezeu, de lucrătorii Săi, de preoți, colaboratori, 
predicatorii dreptății (Matei 10:42)

• Amintește-ți de cei săraci. (Galateni 2:10)

• "Întotdeauna îi veți avea pe săraci cu voi..." (Ioan 12:8) Nu-ți închide mâna înaintea lor. 
(Deuteronom 15:7-11)

• "Când intri în via aproapelui tău poţi să mănânci struguri să te saturi după plăcerea ta; dar
să nu pui în vasul tău. Când intri în holda aproapelui tău poţi să smulgi spicele cu mâna 
ta, dar să nu pui secera în holda aproapelui tău." (Deuteronom 23:24,25)

CELOR BOGAȚI

• „...să nu fie cu minte trufașă, nici să se încreadă în bogății nesigure, ci în Dumnezeul cel 
viu, care ne dă toate din abundență ca să ne bucurăm de ele; Ca să lucreze binele, ca să
fie bogați în fapte bune, să fie darnici, voitori să dea, Strângându-și o temelie bună pentru
timpul ce vine, ca să apuce viața eternă." (I Timotei 6:17-19)

• „Nu munci ca să fii bogat; oprește-te de la propria ta înțelepciune.” (Proverbe 23:4)
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LUPTA CU EGOISMUL

• "acum este timpul să ne trezim din somn" din egoism." Să aruncăm deci lucrările 
întunericului și să îmbrăcăm cu armura luminii." (Romani 13:11,12)

• "Să umblăm onest, ca în timpul zilei;..." (Romani 13:13)

• "Ci îmbrăcați-vă cu Domnul Isus Cristos și nu purtați grijă lucrurilor cărnii, pentru a-i 
împlini poftele." (Romani 13:14)

• "PRIMIȚI-L pe cel slab în credință, dar nu pentru dispute îndoielnice." (Romani 14:1)

• „Nu priviți fiecare spre propriile lucruri, ci fiecare și spre cele ale altora." (Filipeni 2:4)

• Gândiți-vă întotdeauna la aproapele cel mai sărac cu generozitate. (Deuteronom 24:19-
22)

• Fii generos chiar și cu animalele. (Deuteronom 25:4)

ALTELE

• Nu disprețui pe cei umili (Matei 18:10)

• "Un om nu poate primi nimic decât dacă îi este dat din cer." (Ioan 3:27)

• Când Isus trimite un profet, lucrătorii trebuie să-i dea autoritatea și influența pe care o au 
(Ioan 3:30)

• Ești liber în CRISTOS. Nu lăsa ca libertatea ta să fie judecată de conștiința 
necredincioșilor. (I Corinteni 10:29,30)

• Nu agrada pe oameni. (Galateni 1:10)

• „Pleacă din prezența unui om prost, când nu găsești în el buzele cunoașterii.” (Proverbe 
14:7)

LIBERTATE, ÎNCHISOARE, SERVIRE

• Fiecare să rămână în aceeași chemare în care a fost chemat. (1 Corinteni 7:20)

• Ești chemat, să fii rob? Nu te neliniști de aceasta; dar dacă poți fi făcut liber, mai degrabă 
folosește-te de aceasta. Fiindcă cel ce este chemat în Domnul, să fie rob, este un eliberat
al Domnului; tot așa și cel ce este chemat, să fie liber, este rob al lui Cristos. (I Corinteni 
7:21,22)

• Voi sunteți cumpărați cu un preț; nu vă faceți robi ai oamenilor. (1 Corinteni 7:23)

• Fiecare, fraților, în starea în care a fost chemat, în aceea să rămână cu Dumnezeu. (1 
Corinteni 7:24)

• "Servitorilor, fiți supuși stăpânilor voștri cu toată teama, nu numai celor buni și blânzi, dar 
și celor perverși. Fiindcă acest lucru este demn de mulțumire, dacă cineva, datorită 
conștiinței către Dumnezeu, îndură întristare, suferind pe nedrept." (I Petru 2:18,19)

• Robilor, cu teamă și tremur, în simplitatea inimii voastre, ca lui Cristos. (Efeseni 6:5)

• Nu cu servire de ochii lor, precum cei ce plac oamenilor, ci ca robii lui Cristos, făcând voia
lui Dumnezeu din inimă; (Efeseni 6:6)

• "Servind cu bunăvoință, ca Domnului și nu oamenilor." (Efeseni 6:7)

• "Știind că orice bunătate va face fiecare, aceasta va primi de la Domnul, fie că este rob 
sau liber." (Efeseni 6:8)
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• Și stăpânilor, faceți-le aceleași lucruri, reținându-vă de la amenințare; știind că și Stăpânul
vostru este în cer; și la el nu este părtinire. (Efeseni 6:9)

• "Robilor, ascultați în toate de stăpânii voștri conform cărnii, nu cu servire de ochii lor, 
precum cei ce plac oamenilor, ci în simplitatea inimii, temându-vă de Dumnezeu;" 
(Coloseni 3:22)

• "Îndeamnă robii să fie ascultători propriilor stăpâni și să le placă în toate, nicidecum 
contrazicând; Nu furând, ci arătând toată buna credincioșie, pentru ca să înfrumusețeze 
doctrina lui Dumnezeu Salvatorul nostru în toate." (Tit 2:9-10)

• "Stăpânilor, dați robilor voștri ce este drept și echitabil, știind că și voi aveți un Stăpân în 
cer." (Coloseni 4:1)

• "Atâția robi câți sunt sub jug să își socotească propriii lor stăpâni demni de toată onoarea,
pentru ca numele lui Dumnezeu și doctrina lui să nu fie blasfemiate." (1 Timotei 6:1)

• "Iar cei ce au stăpâni ce cred, să nu îi disprețuiască, pentru că sunt frați; ci mai degrabă 
să îi servească, pentru că sunt credincioși și preaiubiți, părtași ai binefacerii." (1 Timotei 
6:2)

• "Să nu dai înapoi stăpânului său pe servitorul care a scăpat la tine de la stăpânul său;" 
(Deuteronom 23:15)

CIRCUMCIZIA

• Este cineva chemat fiind circumcis? Să nu se facă necircumcis. Este cineva chemat în 
necircumcizie? Să nu se circumcidă. (I Corinteni 7:18)

• Circumcizia nu este nimic, și necircumcizia nu este nimic, ci ținerea poruncilor lui 
Dumnezeu. (I Corinteni 7:19)

VORBIREA

• "Astfel să vorbiți și astfel să faceți, ca unii care vor fi judecați prin legea libertății." (Iacov 
2:12)

• Nu jura (Matei 5:33-36)

• "Dar mai presus de toate, frații mei, nu jurați, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt 
jurământ; ci al vostru da să fie da, și nu să fie nu; ca nu cumva să cădeți în condamnare."
(Iacov 5:12)

• Vorbirea ta să fie: da să fie da și nu să fie nu. (Matei 5:37)

• Nu jigni pe frații tăi. (Matei 5:22)

• Nu jigni pe nimeni, nici măcar pe vrăjmașii tăi. (Iacov 3:2-13)

• Ai grijă la ceea ce îți iese din gură, pentru că te poți spurca cu păcat. (Matei 15:11-20)

• Nu rostiti cuvintele tale, ci cele ale Tatălui. (Ioan 12:49)

• „Nu vă amăgiți: Vorbirile rele strică obiceiurile bune.” (I Corinteni 15:33)

• "Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum ar trebui să 
răspundeți fiecărui om." (Coloseni 4:6)

• "Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie arțăgoși, ci blânzi, arătând toată blândețea 
tuturor oamenilor." (Tit 3:2)

• "Comportarea voastră să fie fără lăcomie; fiți mulțumiți cu cele pe care le aveți, fiindcă el 
a spus: Niciodată nu te voi lăsa, niciodată nu te voi părăsi;" (Evrei 13:5)
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• ""Şi dacă chemaţi pe Tatăl, care judecă fără părtinire conform cu lucrarea fiecăruia, 
purtaţi-vă cu frică în timpul locuirii voastre temporare aici," (I Petru 1:17)

• "Fiindcă cel ce voiește să iubească viața și să vadă zile bune să își înfrâneze limba de la 
rău și buzele sale să nu vorbească viclenie;" (I Petru 3:10)

• "Dacă cineva vorbește, să vorbească conform oracolelor lui Dumnezeu; dacă cineva 
servește, să facă aceasta conform abilității pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca 
Dumnezeu, în toate, să fie glorificat prin Isus Cristos, a căruia fie lauda și domnia pentru 
totdeauna și întotdeauna. Amin.” (I Petru 4:11)

• "Și nu amintiți numele altor dumnezei, nici să nu fie auzite acestea din gura voastră." 
(Exodul 23:13; Iosua 23:7)

• "Păzește-ți limba de la rău, și buzele tale de la a vorbi viclenie." (Psalmii 34:13)

• "Alungă de la tine o gură perversă și îndepărtează buze perverse de la tine." (Proverbe 
4:24)

• "Un răspuns blând înlătură furia, dar cuvintele apăsătoare întărâtă mânia." (Proverbe 
15:1)

• "Nu răspunde unui prost conform nechibzuinței lui, ca nu cumva și tu să fii asemenea lui. 
Răspunde unui prost conform nechibzuinței lui, ca nu cumva să fie înțelept în îngâmfarea 
lui." (Proverbe 26:4,5)

• "Nu permite gurii tale să îți provoace carnea să păcătuiască, nici nu spune înaintea 
îngerului, că aceasta a fost o eroare, pentru ce să se mânie Dumnezeu la vocea ta și să 
distrugă lucrarea mâinilor tale?" (Eclesiastul 5:6)

PĂCATUL ȘI JUDECATA CARE URMEAZĂ SĂ VINĂ

• "Fiindcă noi toți trebuie să ne arătăm înaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru 
ca fiecare să primească cele făcute în trup, conform cu ce a practicat, fie bine, fie rău." (II 
Corinteni 5:10; Romani 14:10)

• Cunoaște că va fi o judecată și cei răi vor fi pedepsiți. (Iuda 1:15)

• Judecata trebuie să se încheie înainte de venirea lui Isus, căci atunci când vine El, aduce 
răsplata. "Și, iată, vin dintr-o dată; și răsplata mea este cu mine, pentru a da fiecăruia așa
cum va fi lucrarea lui." (Apocalipsa 22:12)

• Urăște păcatul! (Psalm 119:128, Psalm 119:163)

• Să știi că "toată nelegiuirea este păcat." (I Ioan 5:17)

• Să știți că cel care se sfințește pe sine se păzește de cel rău. „Știm că oricine este născut
din Dumnezeu nu păcătuiește; dar cel ce este născut din Dumnezeu se păzește pe sine 
însuși și cel rău nu îl atinge." (I Ioan 5:18)

• "Să ne apropiem așadar cutezător de tronul harului, ca să obținem milă și să găsim har 
pentru a ajuta în timp de nevoie." (Evrei 4:16)

• Ai "încredere în ziua judecății" și nu te teme dacă ești ca și CRISTOS, dacă ai în 
caracterul tău dragostea Sa agape. (I Ioan 4:17; I Ioan 4:18)

• Cel ce păcătuiește împotriva fratelui său păcătuiește împotriva lui CRISTOS (1 Corinteni 
8:12)

• Toate cuvintele tale necurate te vor condamna la judecată. Pocăiește-te! (Matei 12:36)

• Pune capăt păcatelor tale! "... oricine comite păcatul este un slujitor al păcatului". (Ioan 
8:11,34)
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• "Pe cel ce mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să îl judece; cuvântul pe 
care l-am spus, acela îl va judeca în ziua de apoi." (Ioan 12:48)

• Dacă încă te simți condamnat pentru păcat, dreptate și judecată, înseamnă că încă nu 
ești în pace cu Dumnezeu. (Ioan 16:8-11)

• De aceea păcatul să nu domnească în trupul vostru muritor, ca să ascultați de el în 
poftele lui. (Romani 6:12)

• "Așadar, fiecare dintre noi va da socoteală despre el însuși lui Dumnezeu." (Romani 
14:12)

• Mărturisește și părăsește păcatul în numele lui CRISTOS Isus. (I Corinteni 5:7)

• "Cercetați-vă dacă sunteți în credință; încercați-vă." (II Corinteni 13:5)

• Nu judecați pe alții (Matei 7:1; Romani 2:1; Romani 14:4,5,6,10,13)

• Judecă-te pe tine însuți. (1 Corinteni 11:31; Galateni 6:4)

• "Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i în fața tuturor, ca și ceilalți să se teamă." (1 Timotei 5:20)

• Să nu păcătuim pentru că "dacă noi păcătuim voit după ce am primit cunoașterea 
adevărului, nu mai rămâne sacrificiu pentru păcate, ci o anumită așteptare înfricoșată a 
judecății și o indignare arzătoare, care îi va mistui pe potrivnici." (Evrei 10:26,27)

• Încetați a mai păcătui în fapte și în minte. "Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia 
de voi. Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor; și purificați-vă inimile, șovăitorilor! Fiți pătrunși de 
durere și jeliți și plângeți; să vă fie râsul schimbat în jale și bucuria în întristare; Umiliți-vă 
înaintea Domnului și el vă va înălța. (Iacov 4:8-10)

• "De aceea aceluia care știe să facă binele și nu îl face, aceasta îi este păcat." (Iacov 
4:17; Proverbe 3:27,28)

• Să nu practicați "întuneric", adică păcatul. "Dacă spunem că avem părtășie cu El și 
umblăm în întuneric, mințim și nu împlinim adevărul;" (I Ioan 1:6)

• Să nu spunem că nu am păcătuit niciodată, căci "dacă spunem că nu am păcătuit, îl 
facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi". (I Ioan 1:10)

• Dacă ajungem să realizăm că am păcătuit, "avem un Mijlocitor la Tatăl, pe Isus Cristos cel
drept. Și El este ispășirea pentru păcatele noastre și nu doar pentru ale noastre, ci și 
pentru ale întregii lumi. (I Ioan 2:1-2)

• Pentru cei care umblă în Duhul, care au o minte sfințită, conștiința lor este mijlocul prin 
care Duhul Sfânt îi judecă și îi mustră. „... dacă inima noastră nu ne condamnă, avem 
cutezanță înaintea lui Dumnezeu." (I Ioan 3:21)

PRINCIPATE, PUTERI, LUPTE ȘI PURTAREA CELORLALȚI

• „Onorează pe rege.” (1 Petru 2:17; Proverbe 24:21)

• Să îți fie teamă să umbli în nedreptate. Judecățile în nedreptăți au fost asumate în Noul 
Legământ de Dumnezeu care va folosi, printre alte instrumente, puterea civilă pentru a 
pedepsi pe cel rău. „Fiecare suflet să se supună puterilor mai înalte. Fiindcă nu este 
putere decât de la Dumnezeu; și puterile care sunt, sunt rânduite de Dumnezeu. De 
aceea oricine se împotrivește puterii, se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu; și cei ce se
împotrivesc își vor primi damnarea.Deoarece conducătorii nu sunt de temut pentru fapte 
bune, ci pentru cele rele. Dorești așadar să nu te temi de putere? Fă binele și vei avea 
laudă de la aceasta; fiindcă îți este servitorul lui Dumnezeu pentru bine. Dar dacă faci 
răul, teme-te; fiindcă nu poartă sabia în zadar; fiindcă este servitorul lui Dumnezeu, un 
răzbunător pentru furie asupra celui ce practică răul. De aceea trebuie să fiți supuși nu 
doar din cauza furiei, ci și din cauza conștiinței. Fiindcă din această cauză și plătiți taxe; 
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fiindcă ei sunt servitorii lui Dumnezeu, ocupându-se neîncetat tocmai cu acest lucru." 
(Romani 13:1-6; Tit 3:1; Deuteronom 19:16-19+Obadia 1:15)

• "De aceea dați tuturor cele datorate; cui taxă, taxă; cui vamă, vamă; cui frică, frică; cui 
onoare, onoare." (Romani 13:7)

• Cel care te cheamă la judecată, lasă-i mai mult decât cere. (Matei 5:40)

• Nu te răzbuna. (Romani 12:19 )

• Cel care te forțează să faci ceva, fă dublu decât ceea ce îți cere.(Matei 5:41)

• Nu te opune celor ce îți fac rău, întoarce și celălalt obraz. (Matei 5:38-39)

• "De aceea dacă flămânzește dușmanul tău, dă-i să mănânce; dacă însetează, dă-i să 
bea;" (Romani 12:20; Proverbe 25:21)

• Cel ce îți cere ceva, dă-i. (Matei 5:42)

• Cel care cere ceva cu împrumut de la tine, nu îl refuza. (Matei 5:42)

• Iubește-i pe dușmanii tăi. (Matei 5:43-44)

• Binecuvântează pe cel care te blestemă și nu blestema pe nimeni. (Matei 5:44, romani 
12:14)

• Fă bine celui ce te urăște. (Matei 5:44)

• Roagă-te pentru cel care îți vrea răul și te persecută. (Matei 5:44)

• Iartă toate fărădelegile și vei fi iertat. (Matei 6:14, Matei 18:22)

• "Nu fi învins de rău, ci învinge răul prin bine." (Romani 12:21)

• "Dacă fratele tău va încălca legea împotriva ta, du-te și spune-i greșeala lui între tine și el 
singur;" cu dragoste, cu scopul de a-l salva. "Dacă refuză să asculte, mai ia cu tine unul 
sau doi, pentru ca fiecare cuvânt să fie întemeiat pe gura a doi sau trei martori. Iar dacă 
neglijează să îi asculte, spune bisericii; iar dacă va neglija să asculte și biserica, să fie 
pentru tine ca un păgân și ca un vameș." (Matei 18:15,16,17)

• Războiul nu este fizic, armele creștinului nu sunt fizice. Cel care va folosi armele fizice va 
pieri de aceeași armă pe care a folosit-o. (Matei 26:52)

• Când vei fi judecat pe nedrept, nu ești obligat să vorbești. Vorbește doar ceea ce Duhul 
Sfânt îți va da. (Matei 27:14)

• Dacă este posibil, cât ține de tine, fii în pace cu toți oamenii. (Romani 12:18 )

• „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Romani 13:9)

• "Fiecare dintre noi să placă aproapelui pentru bine, spre edificare." (Romani 15:2)

• "De aceea primiți-vă unii pe alții, așa cum ne-a primit și Cristos pe noi, pentru gloria lui 
Dumnezeu." (Romani 15:7)

• Orice problemă trebuie să fie supusă "judecății sfinților". Oricine intră în certuri nu este 
convertit și nu are Duhul Sfânt. (I Corinteni 6:1-10)

• "Dezbate cauza ta cu aproapele tău și nu dezvălui o taină altuia, ca nu cumva să te facă 
de rușine cel ce îl aude și dezonoarea ta să nu o poți înlătura." (Proverbe 25:9,10)

POSESIUNILE PĂMÂNTEȘTI ȘI DRAGOSTEA CREȘTINĂ

• Nu vă adunați comori pe pământ (Matei 6:19)

• Fă-ți un tezaur în ceruri (folosește lucrurile materiale pe care le ai ca să ajuți pe cei 
nevoiași și pentru a salva suflete). (Matei 6:20; 19:21)
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• Pentru un creștin, banii înseamnă suflete, nu plăceri, iar banii nu sunt un scop, ci un 
mijloc. Dacă ați uitat aceasta, ați căzut în apostazie. (Matei 13:22)

• Vinde ceea ce ai și împarte cu frații tăi adevărați. (Faptele Apostolilor 2:45)

• Mâncați împreună ori de câte ori puteți. (Fapte 2:46)

• Creștinii adevărați trăiesc împreună ca o familie, având toate lucrurile la comun. (Fapte 
2:44; 4:32; Levitic 25:35-37)

• Cel care iubește nu va face nici un rău aproapelui său. (1 Corinteni 8:13; Deuteronom 
24:17)

• Cel ce iubește va căuta "egalitatea" bunurilor cu frații săi. (II Corinteni 8:7-24; 9:1-15)

• Ajutați-i pe frații voștri mai săraci. „De aceea arătați pentru ei, și în fața bisericilor, dovada 
dragostei voastre și a falei noastre referitor la voi." (II Corinteni 8:24; Levitic 25:35-37)

• "Fiecare să dea după cum hotărăște în inima lui, nu cu purtare de pică, sau din 
necesitate, fiindcă Dumnezeu iubește pe dătătorul vesel." (II Corinteni 9:7)

• Dacă dai dovadă de generozitate, Dumnezeu îți va da dreptatea Lui. "Așa cum este scris:
A împărțit peste tot; a dat săracilor; dreptatea lui rămâne pentru totdeauna." (II Corinteni 
9:9)

• Când împrumuți ceva cuiva, nu te aștepta să-l primești înapoi. „...Faceți bine și 
împrumutați fără să sperați nimic înapoi; și răsplata voastră va fi mare și veți fi copiii Celui
Preaînalt; fiindcă el este bun cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Și dacă dați cu împrumut 
acelora de la care sperați să primiți înapoi, ce mulțumire aveți voi? Fiindcă și păcătoșii 
dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi cât au dat." (Luca 6:33,34,35; 
Deuteronom 23:19)

EXISTENȚA PĂMÂNTEASCĂ A RĂMĂȘIȚEI CREDINCIOASE, "PREOȚII MIELULUI ȘI
AI TATĂLUI"

• Nu te îngrijora pentru ceea ce trebuie să mănânci sau să bei sau cu ce să te îmbraci. 
(Matei 6:25)

• Studiază natura și învață despre grija Tatălui ceresc pentru noi. (Matei 6:26,28-30)

• Căutați împărăția lui Dumnezeu și caracterul Său și vei avea parte de lucrurile pământești
necesare. (Matei 6:33)

• Nu te stresa pentru ziua de mâine. (Matei 6:34)

• Terenurile sfinte ale taberelor poporului lui Dumnezeu nu pot fi vândute niciodată. (Levitic 
25:23)

• Ajută grupurile cele mai sărace să își păstreze terenurile; dacă sunt îndatorați, ajută-i. 
(Levitic 25:25-41)

ÎBRĂCĂMINTEA ȘI MODESTIE CREȘTINĂ 

• "Femeia să nu se îmbrace cu ce aparţine unui bărbat, nici bărbatul să nu se îmbrace cu 
haină femeiască, pentru că toţi cei care fac astfel sunt o urâciune înaintea LUI "EU 
SUNT" Dumnezeul tău." (Deuteronom 22:5)

• Nu ne putem prezenta parțial îmbrăcați înaintea lui Dumnezeu. Să ne acoperim trupurile 
în momentele sacre. (Ioan 21:7)

• Podoaba voastră "să nu fie cea exterioară a împletirii părului și a purtării aurului, sau a 
îmbrăcării hainelor..." (I Petru 3:3-6)
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• "Să nu porţi o haină din materiale diferite, precum din lână şi in împreună." (Deuteronom 
22:11)

HRANA, REFORMA SĂNĂTĂȚII ȘI DRAGOSTEA CREȘTINĂ 

• "De aceea fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, faceți toate pentru gloria lui 
Dumnezeu." (I Corinteni 10:31)

• Fii moderat, mănâncă cu temperanță. (Proverbe 23:2; Proverbe 25:16)

• Sănătatea noastră trebuie să prospere pe măsură ce caracterul nostru prosperă. (III Ioan 
1:2) 

• "Cel ce mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce nu mănâncă; și cel ce nu mănâncă să nu 
judece pe cel ce mănâncă;" (Romani 14:3) 

• "Dar dacă fratele tău se mâhnește din cauza mâncării tale, tu nu mai umbli conform 
dragostei creștine. Nu nimici cu mâncarea ta pe acela pentru care a murit Cristos. 
(Romani 14:15,17) 

• "Nu distruge lucrarea lui Dumnezeu din cauza mâncării. Într-adevăr, toate lucrurile sunt 
pure; dar este rău pentru acel om care mănâncă spre poticnire." (Romani 14:20)

• Un creștin nu mănâncă carne și nu bea alcool. "Bine este să nu mănânci carne, nici să nu
bei vin, nici să nu faci ceva prin care fratele tău se împiedică, sau este poticnit, sau este 
făcut slab." (Romani 14:21; Proverbe 23:31)

• Mănâncă prin credință ce îi place lui Dumnezeu. (Romani 14:23) 

• "Când vă adunați pentru a mânca, așteptați-vă unii pe alții." (I Corinteni 11:33)

• Dacă cuiva îi este foame și nu poate aștepta, să mănânce singur în casa lui, astfel încât 
să nu fie o piatră de poticnire pentru ceilalți. (I Corinteni 11:34)

• "Și nu vă îmbătați cu vin, în care este destrăbălare; dimpotrivă, fiți umpluți cu Duhul." 
(Efeseni 5:18)

• Nu permiteți unui necredincios să vă dicteze în privința mâncării și băuturii. "Nimeni să nu
vă judece cu privire la mâncare sau băutură..." (Coloseni 2:16)

• "Şi Dumnezeu a spus: Iată, v-am dat fiecare verdeaţă care aduce sămânţă, care este 
peste faţa întregului pământ, şi fiecare pom, în care este rodul unui pom care aduce 
sămânţă, aceasta vă va fi pentru mâncare." (Geneza 1:29)

• "Să nu mănânci niciun lucru urâcios." (Deuteronom 14:3; Proverbe 23:3; Proverbe 23:1)

• Încearcă să mănânci în dragoste creștină. Dacă mănânci fără dragoste te vei îmbolnăvi. 
(Proverbe 23:6-8)

• „Fiul meu, mănâncă miere, pentru că este bună; și fagurele care este dulce pentru cerul 
gurii tale;” (Proverbe 24:13)

BOLNAVI ȘI BOLI

• Încercă să mănânci cu dragoste creștină. Dacă mănânci fără dragoste te vei îmbolnăvi. 
(Proverbe 23:6-8)

• „Este cineva dintre voi bolnav? Să cheme bătrânii bisericii și să se roage peste el, 
ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței îl va salva pe cel 
bolnav și Domnul îl va ridica; și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate." (Iacov 5:14,15).

• În cazul bolilor contagioase grave, bolnavii trebuie să stea separați până la vindecare. 
(Levitic 13:3-59)
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• Trebuie să încurajăm pe cei "bolnavi care se pocăiesc" (Matei 9:22)

• Fă pe gratis lucrarea fizică și spirituală de vindecare a bolnavilor: "În dar ați primit, în dar 
să dați." (Matei 10:8)

• Când există o boală, ar trebui să ceri mai întâi ajutor spiritual, iar tratamentele ar trebui să
fie solicitate oamenilor spirituali. (Deuteronom 24:8)

IGIENA ȘI NECURĂȚIA

• "Sfințiți-vă de aceea și fiți sfinți, pentru că eu sunt "EU SUNT" Dumnezeul vostru." (Levitic
20:7)

• Dumnezeu ne cere sfințirea fizică, care este igiena, curățenia, ordinea. „...Sfințește-i... și 
să își spele hainele." (Exodul 19:10)

• "Ei vor fi sfinți Dumnezeului lor și nu vor pângări numele Dumnezeului lor, căci jertfele lui 
EU SUNT, sunt făcute prin foc (mijlociri, n.a.) și pâinea Dumnezeului lor (Cuvântul lui 
Dumnezeu, n.a.), oferă; de aceea vor fi sfinți." (Leviticul 21:5)

• Femeia care dă naștere un băiat, va fi în repaus 40 zile fără a expune în public copilul. 
După această perioadă va invoca iertarea și curățirea prin sângele lui CRISTOS. În 
această perioadă nu va participa la serviciile divine nici nu va atinge obiectele sfinte. 
(Levitic 12:2,4,6)

• Femeia care naște o fată, va fi în repaus 80 zile, fără a expune copilul. După această 
perioadă va invoca iertarea și curățirea în sângele lui CRISTOS. În această perioadă nu 
va participa la serviciile divine nici nu va atinge obiectele sfinte. (soțul ei îi va citi din 
Cuvânt, n.a) (Levitic 12:5,6)

• În cazul bolilor contagioase grave, bolnavul trebuie separat 7 zile după ce s-a vindecat și 
în a 8-a zi, după ce a făcut baie, va cere iertare și curățirea prin sângele lui Cristos și va fi
curățit și sigur că boala lui a fost vindecată și va rămâne curat înaintea lui Dumnezeu. 
(Levitic 13:3-59)

• Bărbatul care suferă de o boală cu scurgere trebuie să rămână separat de lucrurile sacre 
pentru 7 zile după ce scurgerea a încetat; își va spăla hainele, va sparge orice vas de lut 
pe care l-a atins, va spăla celelalte vase pe care le-a atins, iar dacă până în cea dea 8-a 
zi scurgerea nu a revenit, va cere iertare și curățirea prin sângele lui Cristos și va fi curat 
și sigur că boala lui a fost vindecată și va fi curat înaintea lui Dumnezeu. (Leviticul 15:3-
15)

• Bărbatul care are o boală cu scurgere trebuie să fie separat de lucrurile sacre timp de 
șapte zile după încetarea scurgerii sale. Își va spăla hainele, va sparge fiecare oală de lut
pe care a atins-o, va spăla celelalte recipiente pe care le-a atins și a opta, dacă boala cu 
scurgere nu s-a întors în aceste 7 zile, va cere iertare și curățare în sângele lui Hristos și 
va fi curat și sigur că boala sa a fost vindecată și va fi curat în ochii lui Dumnezeu. (Levitic
15:3-15)

• Barbatul „când are o scurgere din el” (orice boală care produce o scurgere continuă de 
puroi sau sânge, sau altceva) va număra 7 zile după oprirea scurgerii sale și se va curăța
singur, va spăla rufele și patul, nu va atinge lucrurile sacre până a doua zi, a opta, și a 
doua zi va cere iertare și curățare în sângele lui Hristos și va fi curat în ochii lui 
Dumnezeu. (Levitic 15: 2)

• Femeia va avea grijă de igiena sa și va rămâne curată în timpul fluxului menstrual, iar 
când se termină, își va spăla hainele și patul și va cere iertare și curățirea prin sângele lui 
CRISTOS. În timpul zilelor ei de necurăție, până în următoarea zi după ce s-a sfârșit 
fluxul, nu va putea atinge lucrurile sacre. (Levitic 15:19-27)
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• Femeia căreia i se va prelungi perioada menstruației și se suspectează o boală a fluxului,
va trebui să fie separată de lucrurile sfinte timp de 7 zile după oprirea fluxului.  A opta zi, 
dacă boala de flux nu a revenit în aceste 7 zile, va cere iertare și curățirea prin sângele lui
Cristos și va fi curată și sigură că boala ei a fost vindecată și va fi curată înaintea lui 
Dumnezeu. (Leviticul 15:25,28; 13:5)

• Orice persoană care va fi necurată pentru orice necurăție (răni deschise sângerânde, flux
de sânge sau sămânță, boală contagioasă gravă, atingerea animalelor necurate, 
atingerea morților,etc), până ce nu își va restaura igiena și va cere iertare și curățirea prin 
sângele lui Cristos, nu va putea atinge lucrurile sfinte. (Leviticul 22:1-6)

• "Plecaţi, plecaţi, ieşiţi de aici, nu atingeţi nimic necurat; ieşiţi de acolo; fiţi curaţi, cei care 
purtaţi vasele LUI EU SUNT." (Isaia 52:11)

• Îngroapă murdăria care iese din tine în pământ, nu o lăsa în aer liber. (Deuteronom 
23:12-14)

• Cel ce intră în camera unde este un mort, pentru șapte zile este necurat (contaminat de 
aceste bacterii). Nu va putea atinge obiecte sacre (Biblia de exemplu) timp de șapte zile, 
nici nu poate participa la serviciile divine. (Numeri 19:14,15,22)

• Cel care a atins un mort să se purifice timp de 7 zile de orice bacterie, spălându-și fiecare
haină folosită, spălându-se pe el însuși și trecând obiectele pe care le-a atins prin foc, și 
pe cele care nu pot sta în foc, trecându-le prin apă. (Numeri 31:19-24)

• Oricine atinge trupul mort al unui animal necurat va fi necurat până seara. Să-și schimbe 
hainele pe care le-a purtat și să le spele. (Levitic 11:23-32)

• Leviticul 11:23 Orice reptilă înaripată, care are patru picioare, va fi o urâciune pentru voi.

• Și din cauza acestora voi veți fi necurați, oricine atinge trupul lor mort să fie necurat până 
seara. (Leviticul 11:24)

• Leviticul 11:25 Și oricine trebuie să poarte orice din trupul lor mort să își spele hainele și 
să fie necurat până seara.

• Leviticul 11:26 Trupurile moarte ale fiecărui animal care desparte unghia și nu este cu 
copită bifurcată, nici nu rumegă mâncarea, vă sunt necurate, fiecare om ce le atinge să 
fie necurat.

• Leviticul 11:27 Și orice merge pe labele sale, printre toate felurile de viețuitoare care merg
pe toate patru picioarele, acelea vă sunt necurate, oricine atinge trupul lor mort să fie 
necurat până seara.

• Leviticul 11:28 Și cel ce poartă trupul lor mort să își spele hainele și să fie necurat până 
seara, vă sunt necurate.

• Leviticul 11:29 Acestea de asemenea vă vor fi necurate printre târâtoarele ce se târăsc pe
pământ; nevăstuica și șoarecele și țestoasa după felul ei,

• Leviticul 11:30 Și dihorul și cameleonul și șopârla și melcul și cârtița.

• Leviticul 11:31 Acestea vă sunt necurate printre toate cele ce se târăsc, oricine le atinge, 
după ce vor fi murit, să fie necurat până seara.

• Leviticul 11:32 Și orice lucru ce cade pe ele, după ce vor fi murit, să fie necurat; fie acesta
orice vas de lemn, sau haină, sau piele, sau sac, orice vas în care se face ceva, să fie 
pus în apă și să fie necurat până seara; astfel să fie el curățat.

• Leviticul 11:33 Și fiecare vas de pământ, în care cade ceva din ele, orice este în ele să fie
necurat; și să îl spargeți.

• Leviticul 11:34 Din toată mâncarea care este de mâncat, peste care vine o asemenea apă
să fie necurată; și toată băutura care este de băut în orice astfel de vas să fie necurată.



60

• Leviticul 11:35 Și orice lucru peste care cade orice parte din trupul lor mort să fie necurat; 
fie cuptor sau vatră pentru oale, să fie dărâmate, pentru că sunt necurate și să vă fie 
necurate.

• Leviticul 11:36 Totuși o fântână sau groapă, în care este abundență de apă, să fie curată, 
dar ce atinge trupul lor mort să fie necurat.

• Leviticul 11:37 Și dacă ceva din trupul lor mort cade pe orice sămânță de semănat care 
este pentru a fi semănată, aceasta să fie curată.

• Leviticul 11:38 Dar dacă ceva apă este pusă peste sămânță și vreo parte din trupul lor 
mort cade acolo, să vă fie necurată.

• Leviticul 11:39 Și dacă vreun animal, din care voi puteți mânca, moare, cel ce atinge 
trupul lui mort să fie necurat până seara.

• Leviticul 11:40 Și cel ce mănâncă din trupul mort al acestuia să își spele hainele și să fie 
necurat până seara; de asemenea cel ce cară trupul mort al lui să-și spele hainele și să 
fie necurat până seara.

• Un creștin adevărat se va întina numai pentru rudele sale cele mai apropiate: De către 
rudele sale apropiate de el, de mama sa, de tatăl său, de fiul său, de fratele său, sau de 
către sora sa fecioară, care este aproape de el, care nu a avut un soț. (Levitic 21:1-3) 
Despre ceilalți Domnul a spus: "Lasă morții să își înmormânteze morții" (Luca 9:60)

• Fosa septică va fi izolată de locuință. „Să ai de asemenea un loc afară din tabără, unde 
să ieşi afară.” (Deuteronom 23:12)

• Întodeauna trebuie să îngropi excrementele, nu permite ca aerul pe care îl respiri să se 
contamineze. „Şi să ai o lopată între armele tale; şi se va întâmpla astfel, când te vei 
uşura afară, să sapi cu ea şi să te întorci şi să acoperi ce a ieşit din tine, pentru că "EU 
SUNT" Dumnezeul tău umblă în mijlocul taberei tale, ca să te elibereze şi să îi dea pe 
duşmanii tăi înaintea ta; de aceea tabăra ta să fie sfântă, ca El să nu vadă la tine vreun 
lucru necurat şi să se întoarcă de la tine. (Deuteronom 23:13,14)

LEGI PRIVIND RELAȚIILE SEXUALE

• Nu vei descoperi goliciunea rudei tale. (Levitic 18:6-23; Deuteronom 22:30)

• Nu te vei apropia de soția ta în perioada menstruației ei. (Levitic 18:19)

• Nu comite acte homosexuale sau alte aberații sexuale. (Levitic 18:22; Levitic 18:23)

• Dă-i afară din biserică pe cei ce se mutilează pentru a-și schimba sexul. „Cel care este 
rănit la testicule, sau îşi are mădularul retezat, să nu intre în adunarea LUI "EU SUNT". 
(Deuteronom 23:1 Isaia 56:3)

ȘTIINȚA FALSĂ, ÎNȚELEPCIUNEA LUMII

• "Păzește ce îți este încredințat, evitând flecărelile profane și deșarte și împotrivirile a ceea
ce este în mod fals numită știință, pe care unii, susținând-o, au rătăcit referitor la 
credință." (1 Timotei 6:20,21)

• "Astfel spune EU SUNT: Să nu se laude înțeleptul cu înțelepciunea lui, nici cel puternic să
nu se fălească cu puterea lui, bogatul să nu se fălească în bogățiile lui; Ci cel ce se 
fălește să se fălească cu aceasta: că înțelege și că mă cunoaște, că eu sunt EU SUNT, 
care lucrez cu bunătate iubitoare, care fac judecată și dreptate pe pământ, pentru că în 
acestea mă desfătez, spune EU SUNT." (Ieremia 9:23,24)

MUSTRĂRI ȘI AVERTISMENTE
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• "Fiindcă eu aduc mărturie fiecărui om care aude cuvintele profeției acestei cărți: Dacă 
vreun om va adăuga la aceste lucruri, Dumnezeu îi va adăuga plăgile care sunt scrise în 
această carte; Și dacă vreun om va scoate din cuvintele cărții acestei profeții, Dumnezeu 
îi va lua partea din cartea vieții și din cetatea sfântă și din lucrurile care sunt scrise în 
această carte." (Apocalipsa 22:18,19)

• "Dar fricoșii și cei care nu cred și scârboșii și ucigașii și curvarii și vrăjitorii și idolatrii și toți
mincinoșii vor avea partea lor în lacul care arde cu foc și pucioasă, care este a doua 
moarte." (Apocalipsa 21:8)

• "Iar afară sunt câinii și vrăjitorii și curvarii și ucigașii și idolatrii și toți cei ce iubesc și 
practică minciuna." (Apocalipsa 22:15)

• „Nu mustra un batjocoritor, ca nu cumva să te urască; ceartă un om înțelept și te va iubi." 
(Proverbe 9:8)

• „Ascultă sfatul și primește instruirea, ca să fii înțelept la sfârșitul tău.” (Proverbe 19:20)

• „Fiu al omului, te-am pus paznic peste casa lui Israel; de aceea ascultă cuvântul din gura 
mea și avertizează-i din partea mea. Când spun celui stricat: Vei muri negreșit; și tu nu îl 
avertizezi, nici nu vorbești ca să îl avertizezi pe cel stricat de calea lui stricată, pentru a-și 
salva viața; acel om stricat va muri în nelegiuirea lui; dar sângele lui îl voi cere din mâna 
ta. Totuși, dacă îl avertizezi pe cel stricat și el nu se întoarce de la stricăciunea lui, nici de 
la calea lui cea rea, el va muri în nelegiuirea lui; dar tu ți-ai scăpat sufletul.” (Ezechiel 
3:17-19)

• „Astfel tu, fiu al omului, te-am pus paznic pentru casa lui Israel; de aceea ascultă cuvântul
din gura mea și avertizează-i din partea mea. Când spun celui stricat: Tu cel stricat, vei 
muri negreșit; dacă nu vorbești să îl avertizezi pe cel stricat de calea lui, acel stricat va 
muri în nelegiuirea lui; dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Totuși, dacă îl avertizezi pe 
cel stricat de calea lui, să se întoarcă de la ea; dacă nu se întoarce de la calea lui, el va 
muri în nelegiuirea lui; dar tu ți-ai scăpat sufletul.” Ezechiel 33:7-9

MUNCA FIZICĂ

• „Nu iubi somnul, ca nu cumva să ajungi la sărăcie; deschide-ți ochii și te vei sătura cu 
pâine.” (Proverbe 20:13)

• "Orice găsește mâna ta să facă, fă cu toată tăria ta" (Eclesiastul 9:10)

• Lucreaza fără oprire. "Dimineața seamănă-ți sămânța și seara nu îți opri mâna, căci nu 
știi dacă va prospera fie aceasta sau aceea, sau dacă amândouă vor fi deopotrivă bune." 
(Eclesiastul 11:6)

CONSTRUCȚIILE ȘI LEGI DE PROTECȚIE

• "Pregătește-ți lucrarea de afară și potrivește-ți-o la câmp, și după aceea zidește-ți casa." 
(Proverbe 24:27)

• Ia toate măsurile de siguranță în munca ta pentru a preveni riscurile. „Când zideşti o casă
nouă, să faci un parapet pentru acoperişul tău, ca să nu aduci sânge peste casa ta, dacă 
vreun om cade de pe ea.” (Deuteronom 22:8;  Exodul 21:33)

AGRICULTURĂ, AFACERI

• "Să aveți balanțe drepte și o efă dreaptă și un bat drept." (Ezechiel 45:10)

• "Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când veți ajunge în țara pe care v-o dau, țara să 
țină un sabat LUI EU SUNT." (Levitic 25:2)
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• "Șase ani să semeni câmpul tău și șase ani să tai via ta și să aduni rodul lor; Dar în al 
șaptelea an să fie un sabat al odihnei pământului, un sabat pentru "EU SUNT", să nu 
semeni câmpul tău, nici să nu tai via ta. Ceea ce crește de la sine din secerișul tău să nu 
seceri, nici să nu strângi ciorchinii din via ta netăiată, pentru că este un an al odihnei 
pământului. Și sabatul pământului să fie mâncare pentru voi; pentru tine și pentru 
servitorii tăi și pentru servitoarele tale și pentru angajații tăi și pentru străinul tău care 
locuiește temporar cu tine, și pentru vitele tale și pentru animalele tale care sunt pe 
pământul tău, tot rodul lui să fie mâncare. Și șase ani să îți semeni pământul și să îi aduni
roadele; Dar al șaptelea an lasă-l să se odihnească și să stea nelucrat; ca săracii 
poporului tău să mănânce; și ce lasă ei, animalele câmpului să mănânce. În același fel să
faci cu via ta și cu livada ta de măslini.” (Leviticul 25:3-7; Exodul 23,11) 

• „Și când secerați secerișul pământului vostru, să nu seceri în întregime colțurile câmpului 
tău, nici să nu aduni spicele căzute după secerișul tău." (Levitic 19:9)

• "Și să nu îți cureți via de boabele căzute, nici să nu strângi fiecare ciorchine din via ta; să 
le lași pentru cel sărac și pentru cel străin: Eu sunt EU SUNT Dumnezeul vostru." (Levitic 
19:10)

• Când vezi primele roade ale pământului tău, ridică o rugăciune de recunoștință 
Creatorului și Eliberatorului tău și mulțumește-I pentru eliberarea ce ți-a oferit. 
(Deuteronom 26:1-11)

• „Onorează pe "EU SUNT" cu averea ta și cu primele roade din tot venitul tău;” (Proverbe 
3:9)

• „Să nu îţi semeni via cu seminţe diferite, ca nu cumva rodul seminţei tale, pe care ai 
semănat-o, şi rodul viei tale să fie pângărit.” (Deuteronom 22:9)

DIVERSE; TRATAREA ANIMALELOR

• „Să țineți statutele Mele. Să nu lași vitele tale să se împerecheze cu un soi amestecat; să 
nu semeni câmpul tău cu sămânță amestecată; nici să nu îmbraci vreodată o haină 
amestecată făcută din fire de in și lână.” (Leviticul 19:19)

• „Dacă vezi măgarul celui ce te urăște zăcând sub sarcina lui și te-ai feri să îl ajuți, ajută 
negreșit împreună cu el.” (Exodul 23:5)

• „Să nu vezi boul fratelui tău sau oaia lui rătăcind şi să te ascunzi de ele, să le întorci 
negreşit la fratele tău. Şi dacă fratele tău nu este aproape de tine, sau dacă nu îl cunoşti, 
atunci să le aduci la casa ta şi să fie la tine până le caută fratele tău şi să i le înapoiezi. 
Astfel să faci şi cu măgarul său şi la fel să faci şi cu haina sa şi la fel să faci cu orice lucru
pierdut al fratelui tău, pe care l-a pierdut el şi tu l-ai găsit; nu poţi să te ascunzi. Să nu vezi
măgarul fratelui tău sau boul lui, căzuţi pe cale, şi să te ascunzi de ei, să îl ajuţi negreşit 
să îi ridice.” (Deuteronom 22:1-4)

COMPROMISURI RELE

• „Fiul meu, dacă te pui garant pentru prietenul tău, dacă ai bătut palma cu un străin, ești 
prins în capcană prin cuvintele gurii tale, prin cuvintele gurii tale ești prins! Fă aceasta 
acum, fiul meu, și eliberează-te când ajungi în mâna prietenului tău; du-te, umilește-te și 
întărește-l pe prietenul tău. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale.” (Proverbe 
6:1-4)

• "Nu fi unul dintre cei ce bat palma, sau din cei care sunt garanți pentru datorii." (Proverbe 
22:26)
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DESPRE MORȚI

• Cel ce intră în camera unde este un mort, timp de șapte zile este necurat (murdar). El nu 
poate atinge obiecte sfinte (Biblia ca de exemplu) timp de șapte zile, nici nu poate 
participa la serviciile divine. (Numeri 19:14,15,22)

• "Voi sunteţi copiii LUI "EU SUNT" Dumnezeul vostru, să nu vă faceţi tăieturi, nici să nu 
faceţi chelie între ochi pentru un mort." (Deuteronom 14:1)

NEGATIVE

• Nu fi idolatru (I Corinteni 10:7,14)

• Nu te îndoi pe cale. (Matei 14:31)

• Nu căuta slava ta (Ioan 8:50)

• Nu căuta slavă de la oameni (Ioan 12:43)

• Nu fi nedrept (Romani 1:29)

• Să nu precurvești (Romani 1:29; I Corinteni 10:8)

• Să nu ai răutate (Romani 1:29)

• Nu fi avar (Romani 1:29)

• Nu fi invidios (Romani 1:29)

• Nu fi ucigaș (Romani 1:29)

• Nu provoca ceartă (Romani 1:29)

• Nu înșela (Romani 1:29; Deuteronom 19:14)

• Nu acționa cu răutate. (Romani 1:29)

• Nu murmura (Romani 1:30; 1 Corinteni 10:10)

• Nu fi un detractor (Romani 1:30)

• Nu fi un urâtor de Dumnezeu (Romani 1:30)

• Nu insulta. (Romani 1:30; 1 Corinteni 10:32)

• Nu fi mândru. (Romani 1:30)

• Nu fi trufaș. (Romani 1:30)

• Nu fi năsocitor de rele. (Romani 1:30)

• Nu fi neascultător de părinții tăi credincioși (Romani 1:30)

• Nu fi lipsit de înțelegere. (Romani 1:31)

• Nu fi neloial. (Romani 1:31)

• Nu fi fără afecțiune naturală. (Romani 1:31)

• Nu fi neînduplecat. (Romani 1:31)

• Nu fi nemilos (Romani 1:31)

• Nu fiți înțelepți în propria voastră părere (Romani 12:16)

• Nu răsplăti pe nimeni rău pentru rău. (Romani 12:17)

• Nu umbla, „în destrăbălare și beții, nu în curvie și desfrânare, nu în ceartă și invidie. 
(Romani 13:13)

• "Binele vostru să nu fie vorbit de rău;". (Romani 14:16)
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• Nu te îndoi atunci când mănânci. (Romani 14:23)

• "Nimeni să nu pună piatră de cădere sau ocazie de poticnire în calea fratelui." (Romani 
14:13; I Tesaloniceni 2:9)

• Să nu ispitim pe CRISTOS. (I Corinteni 10:9)

• "Fraților, nu fiți copii la înțelegere, ci la răutate fiți prunci, iar la înțelegere, fiți desăvârșiți." 
(I Corinteni 14:20)

• "Ca voi de acum înainte să nu umblați cum umblă celelalte neamuri, în deșertăciunea 
minții lor, având înțelegerea întunecată, fiind înstrăinați de viața lui Dumnezeu prin 
ignoranța care este în ei, din cauza orbirii inimii lor;" (Efeseni 4:17,18)

• Dezbrăcați-vă de "omul cel vechi, conform cu modul de viață anterior, care este corupt 
conform poftelor înșelătoare." (Efeseni 4:22)

• "Și nu mâhniți Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteți sigilați pentru ziua 
răscumpărării." (Efeseni 4:30)

• "Dar curvia și toată necurăția sau lăcomia să nu le lăsați niciodată să fie numite între voi, 
precum se cuvine sfinților; Nici murdărie, nici vorbire proastă, nici glumă vulgară, care nu 
sunt cuviincioase; ci mai degrabă aducerea de mulțumiri. Fiindcă știți aceasta, că niciun 
curvar, sau spurcat, sau lacom, care este idolatru, nu are moștenire în împărăția lui 
Cristos și a lui Dumnezeu." (Efeseni 5:3-5)

• "Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui 
Dumnezeu peste copiii neascultării." (Efeseni 5:6)

• „Dar evită întrebări nebunești și genealogii și certuri și lupte despre lege, fiindcă sunt 
nefolositoare și deșarte.” (Tit 3:9)

• "De aceea nu fiți părtași cu ei. Fiindcă odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină 
în Domnul." (Efeseni 5:7,8)

• "Și să nu aveți părtășie cu faptele neroditoare ale întunericului; ci, mai degrabă, mustrați-
le." (Efeseni 5:11)

• "Nu fiți fără minte, ci înțelegeți care este voia Domnului." (Efeseni 5:17)

• Fugiți de idolatrie. (Coloseni 2:18-23)

• „Ca niciunul să nu meargă prea departe și să înșele pe fratele său în orice lucru.” (I 
Tesaloniceni 4:6)

• "Vedeți ca nimeni să nu întoarcă rău pentru rău cuiva, ci totdeauna urmăriți ceea ce este 
bine, deopotrivă între voi și pentru toți." (I Tesaloniceni 5:15)

• Nu puteți sluji lui Dumnezeu și banilor în același timp. (Matei 6:24)

• Nu iubi banii. (1 Timotei 6:10)

• "Nu fiți purtați încoace și încolo de doctrine diverse și străine. Fiindcă este bine ca inima 
să fie întemeiată, cu har, nu cu mâncăruri, care nu au folosit la nimic celor preocupați de 
ele." (Evrei 13:9)

• Nu vă îndoiți, nu fiți cu inima împărțită "caci cel care se indoieste este ca valul marii, care 
este miscat de vant, si este aruncat dintr-o parte in alta. Deci, să nu se gândească un 
astfel de om că va primi nimic de la Domnul. Un om cu dublu curaj este neschimbator in 
toate caile lui. (Iacov 1:6-8)

• Nu fiți parțiali. "Să nu aveți credința Domnului nostru Isus Cristos, Domn al gloriei, fiind 
părtinitori." (Iacov 2:1-9)

• Nu permiteți nici o excepție în viețile voastre în a păstra toată legea, "fiindcă oricine va 
ține toată legea și totuși se poticnește într-un punct, este vinovat de toate." (Iacov 2:10)
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• "Nu vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cel ce vorbește de rău pe un frate și judecă pe 
fratele lui, vorbește de rău despre lege și judecă legea; dar dacă judeci legea, nu ești 
înfăptuitor al legii, ci judecător." (Iacov 4:11,12)

• "Nu purtați pică unii împotriva altora, fraților, ca nu cumva să fiți condamnați; iată, 
judecătorul stă în picioare la ușă." (Iacov 5:9)

• Nu blestema, nu amenința pe nimeni, ci doar vorbește cu Tatăl. (I Petru 2:23)

• ”Nu vă întoarceți la idoli, nici să nu vă faceți dumnezei turnați: Eu sunt EU SUNT 
Dumnezeul vostru.” (Levitic 19:4)

• Nu furați, nici nu înșelați, nici să nu mințiți vreunul pe aproapele vostru. (Leviticul 19:11; 
Leviticul 25:17)

• „Și să nu jurați fals pe numele meu; nici să nu pângărești numele Dumnezeului tău: Eu 
sunt CEL CE SUNT.” (Leviticul 19:12)

• "Nu vei asupri pe aproapele tău, nici nu-l vei jefui. Plata servitorului angajat nu va fi oprită 
în casa ta până dimineață." (Leviticul 19:13; Proverbe 22:28; 23:10)

• "Nu-l blestema pe surd, și nu pune poticnire înaintea celui orb, ci teme-te de Dumnezeul 
tău: EU SUNT CEL CE SUNT." (Leviticul 19:14)

• "Să nu mergi încolo și încoace ca un bârfitor în mijlocul poporului tău, nici să nu stai 
împotriva sângelui aproapelui tău: Eu sunt CEL CE SUNT." (Leviticul 19:16)

• "Să nu urăști pe fratele tău în inima ta; să mustri în vreun fel pe aproapele tău și să nu 
permiți păcat asupra lui. Leviticul 19:17

• Să nu te răzbuni, nici să nu porți vreo pică împotriva copiilor din poporul tău, ci să iubești 
pe aproapele tău ca pe tine însuți: Eu Sunt CEL CE SUNT. Leviticul 19:18

• Să țineți statutele Mele. Să nu lași vitele tale să se împerecheze cu un soi amestecat; să 
nu semeni câmpul tău cu sămânță amestecată; nici să nu îmbraci vreodată o haină 
amestecată făcută din fire de in și lână." (Leviticul 19:19)

• "Să nu mâncați nimic cu sânge; nici să nu folosiți descântarea, nici să nu preziceți 
timpurile." (Leviticul 19:26)

• "Să nu mergeți la cei ce au demoni, nici la cei ce caută după vrăjitori, ca să vă pângăriți 
cu ei: Eu sunt EU SUNT Dumnezeul vostru." (Leviticul 19:31)

• "Să nu faceți niciun fel de tăieturi în carnea voastră pentru morți, nici nu întipăriți niciun fel
de semne pe voi: Eu sunt EU SUNT." (Levitic 19:28)

• "Nu prostitua pe fiica ta, să o faci să fie o curvă; ca nu cumva țara să cadă în curvie și 
pământul să devină plin de stricăciune." (Leviticul 19:29)

• "Și dacă un străin locuiește temporar cu tine în țara voastră, să nu îl chinuiți." (Leviticul 
19:33)

• "Să nu faceți nicio nedreptate în judecată, în linia de măsură, în măsurarea greutății, sau 
în măsurarea lichidelor. Leviticul 19:35

• Să nu umblaţi după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care sunt împrejurul 
vostru și după obiceiurile lor." (Deuteronom 6:14; Levitic 20:23)

• "Să nu ispitiţi pe EU SUNT Dumnezeul vostru, precum l-aţi ispitit la Masa." (Deuteronom 
6:16)

• "Să ardeţi în foc chipurile cioplite ale dumnezeilor lor; să nu doreşti aurul şi argintul care 
este pe ele, nici să nu îl iei la tine, ca nu cumva să fii prins în cursă prin ele, pentru că 
aceasta este o urâciune înaintea LUI EU SUNT Dumnezeul tău." (Deuteronom 7:25)



66

• Nici să nu aduci o urâciune în casa ta, ca nu cumva să fii şi tu blestemat ca ea, ci să o 
urăşti cu totul şi să o deteşti cu totul, pentru că este un lucru blestemat. (Deuteronom 
7:26)

• "Ia seama să nu uiţi pe "EU SUNT" Dumnezeul tău, nepăzind poruncile lui şi judecăţile lui
şi statutele lui, pe care ţi le poruncesc astăzi, ca nu cumva după ce vei mânca şi te vei 
sătura şi ţi-ai construit case frumoase şi locuieşti în ele, și după ce ţi se vor înmulţi cirezile
şi turmele şi argintul tău şi aurul tău vor fi înmulţite şi tot ce ai va fi înmulţit, atunci să ţi se 
înalţe inima şi să uiţi pe "EU SUNT" Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din 
casa robiei." (Deuteronomul 8:11-14)

• "Să nu vorbeşti în inima ta, după ce "EU SUNT" Dumnezeul tău îi va fi alungat dinaintea 
ta, spunând: Pentru dreptatea mea m-a adus "EU SUNT" să stăpânesc această ţară, căci
pentru stricăciunea acestor naţiuni le alungă "EU SUNT" dinaintea ta." (Deuteronom 9:4)

• Aveți grijă să nu îl părăsiți pe cel care vă învață legea. (Deuteronom 12:19)

• "Dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau soţia sânului tău sau 
prietenul tău, care îţi este ca sufletul tău, te ademeneşte în secret, spunând: Să mergem 
şi să servim altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi; Adică, dintre 
dumnezeii poporului care este împrejurul vostru, aproape de tine sau departe de tine, de 
la o margine a pământului chiar până la cealaltă margine a pământului; Să nu te învoieşti 
cu el şi să nu îi dai ascultare, nici ochiul tău să nu îl compătimească, nici să nu îl cruţi, nici
să nu îl ascunzi." (Deuteronom 13:6-8)

• „Să nu se găsească printre voi cineva care să facă pe fiul său sau pe fiica sa, să treacă 
prin foc, sau care foloseşte ghicire, sau prezicător al viitorului sau fermecător sau 
vrăjitoare, sau descântător, sau unul care consultă demonii, sau vrăjitor, sau unul care 
cheamă morţii." (Deuteronom 18:10,11)

• "Să nu fie nicio curvă dintre fiicele lui Israel, nici vreun sodomit dintre fiii lui Israel." 
(Deuteronom 23:17)

• Nu fi idolatru. (Iosua 23:7)

• "Nu te îngrijora din cauza făcătorilor de rău, nici nu fi invidios împotriva lucrătorilor 
nelegiuirii. Odihnește-te în "EU SUNT" și așteaptă-l cu răbdare; nu te îngrijora din cauza 
celui ce prosperă pe calea sa, din cauza omului care înfăptuiește planuri stricate." 
(Psalmii 37:1,7)

• "Opreşte-te de la mânie şi părăseşte furia, nu te îngrijora în vreun fel pentru a face 
rău."(Psalmii 37:8)

• "Nu vă încredeți în oprimare și nu deveniți deșerți în jefuire; dacă bogățiile cresc, nu îți 
apleca inima asupra lor." (Psalmii 62:10)

• Nu puneți lideri și oameni în locul lui Dumnezeu. (Psalmii 146:3)

• "Nu te întoarce nici la dreapta nici la stânga; îndepărtează-ţi piciorul de la rău." (Proverbe 
4:27)

• Nu invidia pe nimeni. (Proverbe 3:31; 23:17; 24:1)

• Ferește-te de femeia desfrânată. (Proverbe 5:3,8; 6:25,26)

• "Nu te împrieteni cu un om mânios și nu merge împreună cu un om furios, ca nu cumva 
să înveți căile lui și să obții o capcană pentru sufletul tău." (Proverbe 22:24)

• "Nu vorbi în urechile unui prost, fiindcă va disprețui înțelepciunea cuvintelor tale." 
(Proverbe 23:9)

• "Nu spune: Îi voi face cum mi-a făcut; îi voi întoarce omului conform faptelor sale." 
(Proverbe 24:29)
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• "Nu fi grăbit în duhul tău să te mânii, pentru că mânia se odihnește în sânul proștilor." 
(Eclesiastul 7:9)

• „De asemenea nu da atenție la toate cuvintele vorbite, ca nu cumva să auzi pe servitorul 
tău blestemându-te. Pentru că adeseori de asemenea inima ta cunoaște că tu însuți într-
un mod asemănător ai blestemat pe alții." (Eclesiastul 7:21,22)

• „Să nu oprimi un servitor angajat, sărac şi nevoiaş, dintre fraţii tăi sau dintre străinii tăi, 
care sunt în ţara ta, înăuntrul porţilor tale. La ziua lui să îi dai plata şi să nu apună soarele
peste ea, pentru că este sărac şi îşi pune inima lui în aceasta, ca nu cumva să strige 
împotriva ta către "EU SUNT" şi să îţi fie păcat." (Deuteronom 24:14,15)

• „Nu fi înțelept în ochii tăi; teme-te de "EU SUNT" și depărtează-te de rău.” (Proverbe 3:7)

• "Nu te semeți în prezența împăratului și nu sta în picioare în locul celor mari; Fiindcă mai 
bine este să ți se spună: Vino aici sus; decât să fii înjosit în prezența prințului pe care 
ochii tăi l-au văzut." (Proverbe 25:6,7)

• Dă-i afară din biserică pe cei ce se mutilează fără nici un motiv bine întemiat înaintea lui 
Dumnezeu. „Cel care este rănit la testicule, sau îşi are mădularul retezat, să nu intre în 
adunarea LUI "EU SUNT". (Deuteronom 23:1; Isaia 56:3)
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AMPLIEREA CELOR 6-1-3 STATUTE

(date de Dumnezeu prin Daisy Escalante)

1-Du  mnezeu   
Oricine care nu crede în Mine nu va putea fi salvat, nu pentru că nu are dovada care vine în 
urma atingerii Duhului Sfânt, ci pentru că a avut-o și a respins-o. Fiind Eu unicul Avocat în acest 
ceas, este necesar ca tot genunchiul să se plece înaintea Mea cu teamă și cutremur, în umilință 
și cu rugăciune, pentru iertarea păcatelor voastre, pentru că timpul lucrării Mele este aproape 
terminat pentru cel care cunoaște și înțelege acest adevăr și a avut o experiență minunată cu 
Mine, dar a refuzat-o. 

2-Legea 
Memorizați-o și fiecare care își dorește mântuirea să pună mâna pe hârtie și cu mare iubire și 
constanță să transcrie o carte a legii pentru el însuși; așa va rămâne aceasta scrisă în mintea și 
inima sa, pentru că, cu certitudine cel care nu o îndeplinește nu va putea obține viața eternă și 
aceasta nu prin voi înșivă pentru că este darul lui Dumnezeu.

3-Semne și Simboluri 
Deci ce puneți pe pereții caselor voastre decât ceea ce vreți să vă amintiți? Oare ceea ce ai 
acolo este adecvat pentru mântuire? Dacă Mă iubiți păziți poruncile Mele. Așadar, aceasta să fie
prioritatea voastră în casele voastre și le veți citi când vă ridicați și când vă culcați și ficare care 
dorește să-Mi slujească să le internalizeze pe acestea și să trăiască prin ele. 

4-Rugăciuni și Simboluri 
Rugați-vă de 12 ori pe zi, pentru că Daniel se ruga de 3 ori pe zi și a fost aruncat în groapa cu 
lei din care Eu l-am eliberat pentru credincioșia lui către Mine. Cu cât mai mult va fi proba finală 
ce va veni peste voi! Așa că nu dormiți și fiți sobri! 

5-Dragoste și Frăție
Dragostea filială, până ce se transformă prin puterea Mea în Agape, trebuie să existe între toți, 
ajutând pe fiecare a ridica standardul credinței și fiind atenți ca acesta să nu sufere din cauza 
voastră, slujind, așa cum Eu vă fac vouă. Dar fiți pregătiți pentru că dușmanul sufletelor v-a cerut
să vă cearnă, așa că aveți grijă să nu treceţi de linia dragostei filiale către dragostea şerpească, 
'eros', care cu mare subtilitate și perspicacitate introduce morbiditatea în ființa voastră și vă 
subjugă pentru ca astfel să vă facă captivi ai morții. Evitați cu orice preţ familiarităţile între 
bărbatul și femeia care nu au fost binecuvântați în sfânta căsătorie (pereche căsătorită), din 
dragoste pentru propriile voastre suflete, pentru că cel care nu va face astfel cu certitudine va 
cădea. Așadar, femeile pioase vor ajuta pe cele slabe și bărbații pioşi pe cei slabi, pentru că 
dușmanul a ieșit cu mare furie împotriva voastră și vă va cita un ”stă scris” și vă va da 
raționamente subtile și inclusiv vă va face să vedeți în mințile voastre imagini de pioşenie și 
acestea sub mantia înșelăriii ca să vă facă să pieriți. 

6-Relația cu cei străini 
Iubiți filial până ce se transformă în dragostea Agape prin puterea Mea și așa îngrijiți și fiți drepți 
cu străinul - este legea Mea. Ce trece peste aceasta vine din rău, căci a se căsători cu cel 
necredincios este un laț și o plasă pentru cel credincios și cu siguranță va cădea. Mai mult, vă 
zic că fiecare om ales de Dumnezeu pentru slujba Sa, nu va intra în pat cu o femeie impură, 
aceasta fiind femeie al cărui obicei este ca, fără a fi căsătorită, să meargă în pat cu bărbat, 
pentru că dezonoarea ei este mare și chiar dacă o să se pocăiască și va găsi aceasta salvare, 
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slujitorii Mei trebuie să stea departe de o astfel de contaminare și nu trebuie să atingeți nici 
hainele lor. 

7-Căsătorie, divorț și familie 
Bun și onorabil în totul fie matrimoniul ce împlinește legea Mea și așa îl voi putea binecuvânta. 
Am pus darul dragostei în voi ca o floare parfumată pe câmpii verzi; fiți așadar loiali în toate unii 
față de ceilalți, pentru că durerea unei cărni este durerea celeilalte cărni, pentru că ambii sunt 
făcuți doar una. Fie ca dragostea voastră să fie duioasă, pură și loială - aceasta vă va înălța într-
o atmosferă sfântă unde patul vostru nu va fi pângărit convertindu-se într-o anatemă pentru 
Mine. Onorabil în tot matrimoniul bun, pentru că cel ce urmează legile Mele va avea viață 
deplină și fericită și îngeri vor păzi casa sa și nu vor vedea răul. Dar vai celor ce, practicând 
păcatul secret înaintea oamenilor și căutând practici animalice, atrag șarpele mortifer în patul 
lor. La început le va fi dulce, dar după aceea o mare amărăciune de nefericire îi va ajunge. 
Nemulțumirea va bate la ușa lor ca o armă mortiferă infernală și va cădea pradă șarpelui cel 
vechi, care, cu lingușiri și oferte vrăjeşte inima omului ca să-l înjosească în praf și cenușă după 
cum va fi soarta lui viitoare. De aceea îndepărtează-te de falsitate. Nu atinge femeie/bărbat 
separat(ă) sau divorțat(ă) până ce ai constatarea că într-adevăr este acceptat(ă) de Mine și 
aceasta este pentru cauza adulterului sau a morții celui care i-a fost partener. Este aceeași lege 
pentru bărbat ca şi pentru femeie femeie. Dar din ceruri sunt copiii celui care și-a umplut casa de
ei și i-a îndepărtat de rău prin bun exemplu de abnegație și dreptate; va fi binecuvântat. Condu 
bine casa ta și îți va fi bine. Dar vai de cele ce cresc și cele ce nasc în aceste zile pentru că 
mare durere va ajunge în ființa lor, pentru că sămânța voastră va fi în mare măsură cernută și 
doar alipiți de Mine fără a privi înapoi veți putea învinge. 

8-Relații Sexuale interzise 
Ferește-te de perversiunile sodomite, care alterează cursul natural și crează decăderea duhului.
Nu privi la rudele tale cu ochi înclinați spre rău, pentru că Cel care vede totul, veghează pașii tăi 
și aceasta, înaintea Mea, este abominație. Ferește-te să atingi impuritățile lunare și păstrează-te
să nu atingi animal cu carnea ta pentru că nu voi considera inocent pe cel vinovat. Toate 
aberațiile sexuale nu trebuie sa fie între voi, pentru ca din cauza furiei Mele sa nu fiți consumați. 

9-Sărbători Solemne 
Ai grijă să nu ignori Sărbătorile Mele, pentru că Eu guvernez timpurile și evenimentele după 
acestea și sunt gelos și doresc să stau cu poporul Meu învățându-l și acesta învățând din legea 
Mea de guvernare, și minunile Mele pentru voi. Cel ce astfel va face, cu certitudine va avea 
mare binecuvântare, și tot ce atinge, va prospera în Mine. 

10-Legi dietetice 
Eu, Cel Etern duc pe poporul Meu adevărat la planul original; ai grijă dar, să avansezi în 
aceasta, pentru că toți care doresc să stea neclintiți în minte și corp ca în acest fel să umble în 
Duhul, trebuie să fie cumpătați în toate, separați de necurăție și de toate acelea care trebuiesc 
ucise ca să se mănânce, la fel ca și tot ceea ce iese din ele, pentru că un sânge impur va 
întuneca mintea și în lobul frontal este unde Duhul Sfânt vă cheamă la libertate. 

11-Afaceri 
Ai grijă în toate afacerile pe care le faci ca să îți meargă bine și să ai binecuvântarea Mea, 
pentru că îți va fi mai de folos decât orice traistă plină. 

12-Angajați, Servitori și Sclavi 
Tratează-i cu onoare pe cei ce te slujesc și nu schimba salariul lui, nici nu i-l reține, pentru că 
sufletul lui îşi găseşte odihna în el și vei întrista duhul lui și vei aduce durere casei lui. Mai bine 
bucură-te în ziua plății lui și dacă a făcut bine pentru multe zile pentru tine, dă-i puțin mai mult 
decât așteaptă. Astfel vei fi câștigat nu doar pe unul care te slujește bine, ci şi un bun prieten. 
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13-Vot, promisiuni și jurăminte 
Votul pe care l-ai făcut, împlinește-l pentru ca așa cuvântul tău să poată fi auzit cu o dreaptă 
greutate înaintea tuturor. Îndeplinește-ți zilnicile tale promisiuni ca nu cumva să vină fiscalul și să
te acuze cu judecătorul și să nu existe avocat să iasă în apărarea ta; există jurăminte bune și 
care nu sunt bune. Cel bun jură a fi credinicios unicului său Dumnezeu și se conduce prin legea 
Sa, dar cel rău depune jurământ că se va pune garant pentru aproapele său când aceasta este 
o violare a legii Mele. Vot-Voia lui Dumnezeu, a unei persoane sau a unei adunări. Promisiune- 
A se oferi o persoană în mod solemn că va îndeplini cu strictețe și credincioșie o datorie 
determinată. Jurământ- A se oferi o persoană în mod solemn că va îndeplini cu corectitudine și 
credincioșie o datorie determinată, folosind o formulă fixă (un act și o expresie prin care o 
persoană jură un lucru solemn). 

14 - Curtea și procesul judiciar. 
Nu judecați înainte de a asculta ambele părți și de a avea dovada, căci mărturia falsă este o 
abominație pentru urechile Mele, căci mincinosul nu va moșteni viața veșnică. Tot adevărul pe 
jumătate, este o minciună și acela va fi judecat; și nu-l lua pe fratele tău în credință înaintea 
tribunalului acelora care nu Mă onorează. Dar oare nu se vor găsi oameni cu înțelegere în 
poporul Meu? Ceea ce înțeleptul va decide, se va face, dar dacă nu se va executa acordul 
decis, mâna Mea va fi asupra lui ridicată. Așa va cunoaște poporul Meu că Eu am pus înţelepţi 
în poporul Meu. 

15 - Daune și prejudecăți. 
Ai grijă ca să fii drept în toate, și ca aproapele tău să nu fie vătămat de indolența ta. Moștenirea 
ta trebuie să fie sigură pentru toți cei care pun piciorul în ea. Nu-l vorbi de rău pe cel nevinovat, 
și nu-l apăra pe cel vinovat, căci cel Drept al celor drepți veghează asupra pașilor tăi, și cu 
siguranță vei secera ceea ce ai semănat. 

16 - Proprietate și Drepturi de proprietate
Păzește-te să nu falsifici ceea ce ți-am permis să achiziționezi și nu încerca să scoți profit de pe 
urma aproapelui tău, mai bine îți este necesar ție să pierzi și el să câștige, în acest fel 
binecuvântarea Mea va fi peste amândoi. 

17 - Legi pentru crime. 
Știți deja că s-a spus să nu ucizi, dar EU vă spun că cel ce poftește, își ucide sufletul său și își 
distruge inima sa. Cel ce își consolează gândul său cu răutatea și ochii săi se desfată în ea, cu 
siguranță va pieri. 

18 - Pedeapsă și Restituire. 
Veniți la Mine cu o inimă pocăită și umilită și EU vă voi ierta păcatele voastre, dar dreptatea Mea
nu se va opri. Dar pentru sufletul pocăit, aceasta va fi pentru mântuire. Dar sufletul care este 
mustrat și nu ascultă de vocea Mea, dreptatea Mea va fi pentru distrugere, căci răzvrătirea este 
sămânța potrivnicului Meu și legea guvernării Mele neschimbătoare. 

19 - Profeția. 
Iată, Eu vorbesc prin slujitorii Mei profeții; cel ce ascultă va trăi și îi va fi bine, dar cel ce se 
desfată în profetizarea de speranțe false în neascultare, cu siguranță va pieri. Cei care se înalță 
și se îngrașă din turmă, care strigă după pace când se apropie sabia, ochiul Meu i-a numărat și 
cu siguranță ei vor fi ca și paiele și turma lor va rămâne în derivă. 

20 - Idolatria, idolatrii și locurile de idolatrie.

Orice idolatrie care se va găsi în poporul Meu, cel care o practică va pieri, fie idolatrie proprie 
exterioară sau interioară (aproapele, proprietate sau gând). Cel ce cercetează inima și cunoaște
părțile cele mai ascunse ale ființei voastre, o va şti și vă va chema la socoteală, căci idolatria 
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este ca vrăjitoria și aceasta ca și ghicitul; acestea trei sunt închinare la demoni și cel ce astfel 
face, nu se va găsi printre cei vii. 

21 - Agricultura si ingrijirea animalelor. 
Ia seama, de aceea, ca să nu amesteci ceea ce este natural cu ceea ce este amalgamat, ca să-
ți meargă bine și să te bucuri de o sănătate bună și ca animalele tale să-ți fie de un mare 
beneficiu laboral, căci amestecul acestora îți va fi de mare necaz în ceasul final. Fiecare pom 
fructifer este un dar dat de Mine pentru voi. Fiți așadar grijulii și recunoscători cu darul Cerului. 

22 - Îmbrăcăminte. 
Urâciune este înaintea Mea haina de bărbat pe trup de femeie și haina de femeie pe corp de 
bărbat. Cel ce așa face, va fi stârpit din poporul Meu. Nu utiliza țesături de fire amestecate 
pentru ca boala să nu bată la ușa ta. Simplitatea în acesta vă va fi de mare beneficiu. 

23 - Întâiul născut. 
Fiecare întâi născut este al Meu, atât al animalelor, cât și al oamenilor: pus deoparte pentru 
Mine. Fiecare întâi născut al animalelor să fie spre binecuvântarea celorlalți; și al oamenilor care
sunt consacrați Mie, fie ca legea Mea să nu se depărteze de pe buzele lor, ca Duhul Sfânt să se 
odihnească peste ei. 

24 - Preoți și Leviți. 
Nici un preot (cap de familie) care oficiază înaintea lui Dumnezeu, înaintea familiei sale și a 
fraților, să nu expună Cuvintele Mele și legea Mea cu haine murdare și urât mirositoare. Ci mai 
degrabă fiți bine spălați și îmbrăcați demni de a expune Cuvintele Mele. Nu se va îmbrăca cu 
haine peticite. Acesta nu va atinge femeie înainte de a expune Cuvântul Meu, se va consacra în 
rugăciune și cereri înaintea Mea ca Duhul Sfânt să se odihnească peste el. Alesul lui Iehova nu 
se va căsători cu o femeie repudiată sau cu o prostituată. Repudiere înseamnă abandonare, 
concediere, a da drumul și a separa, indică respingerea unui lucru sau neacceptarea acestuia. 
"Şi vă spun: Oricine divorţează de soţia lui (o repudiază), în afară de motiv de curvie şi se va 
căsători cu alta, comite adulter; şi cine se căsătoreşte cu cea divorţată, comite adulter." Matei 
19:9; Luca 16:18 Prostituată - curvă; prostituată. 

25 - Daruri, zecimi și impozite. 
Aduceți zeciuielile Mele în hambar și va fi hrană în casa Mea și astfel vă voi binecuvânta până 
ce vor abunda peste măsură. Dați cu generozitate pentru a ajuta pe copiii Mei care au nevoie să
cunoască acest adevăr care vă va elibera. Ajutați-vă să ajungeți în locurile Mele de refugiu din 
munți și predicați-le cu aceasta Evanghelia adevăratei pioşenii căci vă spun, aceasta va fi o 
mărturie pentru toate națiunile; atunci va veni sfârșitul. Ajutați pe sărac și întăriți mâna văduvei. 
Îngrijiți de orfan și vindecați pe cel îndurerat; așa lucrarea Mea va fi mare și cu putere 
completată. 

26 - Templul, sanctuarul și obiectele consacrate.
Tot ce este pus deoparte pentru uz sacru, nu-l amestecați cu cel secular, pentru că veți fi 
lepădați din prezența Mea. Amintiți-vă sanctuarul și când Beltșațar a trimis să caute ustensilele 
sacre, în aceeași noapte a fost sfărșitul lui. Intrați în mod demn în casa Mea, fie că este din lemn
sau din paie, dar dacă este pusă deoparte pentru Mine și acolo este invocat Sfântul Meu Nume, 
Eu voi fi printre voi, și cine va fi în dezordine și rău îmbrăcat înaintea Regelui său? 

27 - Sacrificii și ofrande. 
Mergeți deci repede la Mine, în post, rugăciune, umilință și pocăinţă a duhului pentru iertarea 
păcatelor voastre, și Eu vă voi examina, voi vedea dacă jertfa voastră este sinceră și voi pune 
sângele Meu peste voi și vă voi curăța și nu-Mi voi mai aminti de rebeliunile voastre și veți fi 
înălbiți în Mine și Eu voi ierta păcatele voastre. Cine ar putea fi meritoriu de aceasta? Cel care 
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lasă ca Duhul Sfânt să facă apel la inima lui și nu i se opune; acesta deci îl va convinge de 
păcat și judecată și astfel cu frică și cutremur va ajunge înaintea prezenței Mele și va mărturisi 
păcatul său, și astfel, convins și hotărât să se îndepărteze de el, va putea fi iertat, dacă ochiul 
Meu recunoaște că este cu sinceritate pocăit. 

28 - Ritul purității și impurității. 
Nu atingeți lucru mort, fie de om sau de animal. Orice boală care are scurgere, vă va fi necurată,
la fel ca secrețiile, menstruația femeii, de asemenea bărbatul cu secreții, toți aceștia se vor 
abține de a intra în locul Meu de închinare și oricine va avea contact cu acesta în mai puțin de o 
zi, înainte de a oficia, nu îl voi accepta. Așadar, depărtați-vă de ce este necurat, și intrați în 
curțile Mele cu curățenie, sfințenie și reverență. 

29 - Lepros și lepră. 
Cu siguranță lepra este un lucru de blestem și de mare amărăciune celui ce o poartă, dar există 
una, și anume lepra spirituală, care mănâncă sufletul și este contagios de mortală. Aceasta 
parcurge prin întreaga ființă care hrănește cu bună știință păcatul și se desfată în a naște și a 
crește copii în propria lor stare care vor contamina tot ceea ce ating. Depărtează-te deci de 
păcatul pe care îl îndrăgești în inima ta, ca să nu-ți amorțească simțurile și să te desensibilizeze 
până în punctul în care ești pradă celui rău sub consimțământul tău însuți, căci așa, cine te va 
elibera de la moarte? Lasă-Mă să intru înainte ca să fie mușcate și otrăvite simțurile tale și să 
rămâi cauterizat și să nu fie pentru tine salvare. 

30 - Regele. 
Ai grijă să nu faci nici o insultă celui care te primește în moștenirea lui, pe care Eu i-am dat-o. Ai 
grija de moștenirea lui si îți va merge bine, pentru că tot ce este al său, l-a pus la dispoziția ta. 
Dacă te temi de Mine, nu-l defăima, nici nu-ți bate joc de modul lui de a guverna, pentru că tu 
erai străin și pribeag și de vocea Mea el a ascultat și te-a primit în moștenirea lui. Cel care 
primind binele, își umple gura cu răutate împotriva celui ce îl binecuvântează, cu siguranță îl voi 
vizita și va avea răsplata lui dreaptă. 

31 - Nazarineanul. 
Nimeni care se consacră lui Dumnezeu prin vot şi jurământ pentru o anumită perioadă specifică 
de timp, nu va putea atinge necurăție sau lucru mort, nici nu se va hrăni cu alimente vechi sau 
descompuse, să nu bea nimic care provoacă fermentaţie în sângele său, care să adoarmă 
simțurile sale și să nu discearnă vocea Mea, căci cu siguranță în zadar va fi votul său și 
jurământul, și neplăcerea Mea va cădea asupra lui. 

32 - Războaie. 
Evitați certurile între voi, pentru că la nimic nu folosesc. Certurile, neînțelegerile și luptele ies 
doar din inima înălțată și cu un orgoliu rănit. Oare nu sunteți toți vinovați de judecată? Atunci, 
cum îndrăznești să vorbești nerespectuos fratelui tău? Dacă trebuie să-l mustrați, să fie cu 
Duhul Meu și cu Cuvintele Mele, ca să fie răscumpărat pentru mântuire și să nu fie separat 
pentru blestem, căci cu siguranță dacă este separat pentru blestem din cauza ta, ai pierdut viața
sa și pe a ta. Celui certăreț dă-i scrisoare de ieşire din moștenirea ta, după ce l-ai avertizat și 
acesta neacceptând avertizarea și revenind la ceartă, cu siguranță, buna voință să nu fie cu tine.
Cel ce maltratează pe un familiar al său și îl face ca și slujitor pentru că acesta nu are resurse 
să-i fie de folos celui ce-l primește, ochiul Meu îl va vedea și cu siguranță voi pune justiţia Mea 
asupra asupritorului; pentru că nu ți-ai amintit că părinții tăi au fost străini pe un pământ străin și 
cu putere am pedepsit pe asupritorii lor și am luat de la cei care îi oprimau și am dat o mare 
bogăție poporului Meu asuprit și l-am adus într-o țară în care curge lapte și miere. În curând vă 
spun că timpul este aproape când fiecare va avea dreapta sa răsplată.
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EXPLICAȚIA CELOR 10 PORUNCI

(ÎN MĂRTURIILE ELLENEI WHITE)

PRIMA TABLA - IUBIREA „AGAPE” FAȚĂ DE DUMNEZEU

I
Domnul S-a descoperit nu numai în măreția înspăimântătoare de judecător și legiuitor, ci și ca 
un păzitor milos al poporului Său: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din 
țara Egiptului, din casa robiei”. (Exod 20, 2.) El, pe care ei Îl cunoscuseră până acum ca 
Eliberatorul și Călăuzitorul lor, care îi scosese din țara Egiptului, deschizând pentru ei o cale prin
mare, care a nimicit pe faraon și oștirea lui, care Se dovedise a fi mai presus de toți zeii Egiptului
— El era Acela care rostea acum Legea. {PP 305.1}

Legea nu era rostită acum numai pentru folosul exclusiv al evreilor. Dumnezeu i-a onorat 
făcându-i apărători și păstrători ai Legii Sale, dar ea trebuia să fie considerată ca un tezaur sfânt
pentru lumea întreagă. Preceptele Decalogului sunt adaptate pentru întreaga omenire și au fost 
date pentru instruirea tuturor. Zece precepte scurte, dar cuprinzătoare și pline de autoritate 
cuprind datoria omului față de Dumnezeu și față de semenii săi; și toate, bazate pe marele și 
fundamentalul principiu al iubirii. „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca pe tine însuți”. (Luca 
10, 27; vezi, de asemenea, Deuteronom 6, 4-5; Leviticul 19, 18.) În Cele Zece Porunci, aceste 
principii sunt arătate în mod amănunțit și făcute aplicabile la condițiile și împrejurările în care se 
află omul. {PP 305.2}

„Să nu ai alți dumnezei afară de Mine”. (Exod 20, 3.) {PP 305.3}

Dumnezeu, Cel veșnic, având viață în Sine Însuși, Cel necreat, El Însuși fiind Izvorul și 
Susținătorul a toate, este singurul îndreptățit la suprema închinare și adorare. Omului îi este 
interzis să dea oricui altcuiva locul cel dintâi în simțămintele sale sau în slujirea sa. Tot ce 
cultivăm și tinde să slăbească iubirea noastră față de Dumnezeu sau să ia locul slujirii ce-I 
datorăm devine pentru noi un zeu. {PP 305.4}

II
„Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos 
pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, și să nu 
le slujești”. (Exod 20, 4-5.) {PP 305.5}

Porunca a doua oprește închinarea la adevăratul Dumnezeu prin chipuri sau asemănări. Multe 
națiuni păgâne susțineau că chipurile lor erau numai preînchipuiri sau simboluri prin care era 
adorată zeitatea, dar Dumnezeu a declarat o astfel de închinare ca fiind păcat. Încercarea de a-
L reprezenta pe Cel Veșnic prin obiecte materiale coboară concepția omului cu privire la 
Dumnezeu. Mintea fiind îndepărtată de la perfecțiunea cea fără margini a lui Dumnezeu ar fi 
atrasă mai degrabă spre creatură decât spre Creator. Și, în măsura în care concepția lui cu 
privire la Dumnezeu s-ar coborî, omul ar decădea. {PP 306.1}

„Eu, Domnul, Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu gelos”. Legătura cea strânsă și sfântă a lui 
Dumnezeu cu poporul Său este prezentată prin asemănarea cu legătura căsătoriei. Idolatria 
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fiind un adulter spiritual, neplăcerea lui Dumnezeu față de ea este pe drept numită gelozie. {PP 
306.2}

„Pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce 
mă urăsc”. Este inevitabil ca și copiii să sufere urmările faptelor rele ale părinților lor, dar ei nu 
sunt pedepsiți pentru vinovăția părinților, în afara cazului că și ei au luat parte la păcatele lor. Cu 
toate acestea, copiii calcă, de obicei, pe urmele părinților lor. Prin moștenire sau exemplu, fiii 
devin părtași ai păcatelor tatălui lor. Tendințele spre rău, apetitul pervertit și moralitatea josnică, 
împreună cu bolile și degenerarea fizică se transmit ca o moștenire din tată în fiu, până la a treia
și a patra generație. Acest adevăr înspăimântător ar trebui să aibă o putere solemnă care să-i 
rețină pe oameni de a merge pe calea păcatului. {PP 306.3}

„Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele”. Prin 
oprirea închinării la dumnezei falși, porunca a doua, în mod implicit, îndeamnă la adorarea 
adevăratului Dumnezeu. Iar acelora care sunt credincioși în slujba Sa le este făgăduită 
îndurarea Sa, nu numai până la a treia și a patra generație, cum este cazul mâniei ce-i amenință
pe cei ce-L urăsc, ci până la mii de generații.

III
„Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa 
nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui”. (Exod 20, 7.) {PP 306.4}

Această poruncă nu numai că oprește jurămintele false și blestemele obișnuite, dar ea ne 
oprește de a folosi Numele lui Dumnezeu într-un mod ușuratic sau neglijent, fără respect față de
înspăimântătoarea lui însemnătate. Prin folosirea necugetată a Numelui lui Dumnezeu în 
vorbirea de rând, prin invocarea Lui în probleme neînsemnate și prin deasa și necugetata 
repetare a Numelui Său, noi Îl dezonorăm. „Numele Lui este sfânt și înfricoșat”. (Psalmii 111, 9.) 
Toți trebuie să cugete asupra maiestății Sale, a curăției și sfințeniei Sale, pentru ca inima să fie 
mișcată de simțământul caracterului Său proslăvit; iar Numele Său sfânt să fie rostit cu respect 
și solemnitate. {PP 306.5}

IV
„Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul 
tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului, Dumnezeului tău; să nu 
faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici 
vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, 
pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit, de aceea a 
binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o”. (Exod 20, 8-11.) {PP 307.1}

Sabatul nu este introdus ca o instituție nouă, ci ca una care a fost întemeiată la creațiune. 
Trebuie să ne aducem aminte de el și să-l păzim ca un mijloc de aducere aminte a lucrării 
Creatorului. Arătând spre Dumnezeu ca Făcător al cerurilor și al pământului, el Îl deosebește pe 
adevăratul Dumnezeu de toți ceilalți dumnezei falși. Toți cei care țin ziua a șaptea arată prin 
acest act că sunt adoratori ai lui Dumnezeu. În acest fel, Sabatul este semnul ascultării de 
Dumnezeu atâta vreme cât va exista cineva pe pământ, care să-I slujească. Porunca a patra 
este singura dintre toate cele zece, în care se găsesc atât Numele, cât și titlul Legiuitorului. Este 
singura care arată prin a cui autoritate a fost dată Legea. În acest fel, ea conține sigiliul lui 
Dumnezeu, pus pe Legea Sa, ca o dovadă a autenticității și puterii obligativității ei. {PP 307.2}

Dumnezeu i-a dat omului șase zile în care să lucreze și cere ca lucrările sale să fie făcute în 
șase zile lucrătoare. Actele de milă și absolută necesitate sunt îngăduite în ziua Sabatului, 
bolnavii și cei în suferință trebuie să fie întotdeauna îngrijiți; dar lucrul care nu este necesar 
trebuie să fie cu strictețe evitat. „Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci 
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gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul,
slăvindu-L, și dacă-L vei cinsti neurmând căile tale și neîndeletnicindu-te cu treburile tale....”. 
(Isaia 58, 13.) Dar opreliștea nu se sfârșește aici. „Nededându-te la flecării”, spune profetul. Cei 
care discută probleme de afaceri sau fac planuri în ziua Sabatului sunt priviți de Dumnezeu ca și
când s-ar fi angajat realmente în afacerile respective. Pentru a păstra cu sfințenie Sabatul, 
trebuie să nu îngăduim nici chiar minții noastre să se ocupe de lucrurile cu caracter vremelnic. 
Porunca cuprinde tot ceea ce se află înăuntrul porților casei noastre. Cei ce locuiesc în familie 
trebuie să lase la o parte preocupările lor vremelnice în timpul orelor sacre. Toți trebuie să se 
unească în a-L onora pe Dumnezeu printr-o slujire de bună voie în ziua Sa cea sfântă. {PP 
307.3}

A DOUA TABLĂ - IUBIREA "AGAPE" PENTRU APROAPELE

V
„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-
o dă Domnul, Dumnezeul tău”. (Exod 20, 12.) {PP 308.1}

Părinții sunt îndreptățiți astfel la o dragoste și un respect cum nu este dat nimănui altcuiva să 
aibă. Dumnezeu Însuși, care a așezat asupra lor o responsabilitate pentru sufletele încredințate 
grijii lor, a poruncit ca, în anii de la început ai vieții, părinții să țină locul lui Dumnezeu pentru 
copiii lor. Iar acela care respinge autoritatea îndreptățită a părinților săi respinge autoritatea lui 
Dumnezeu. Porunca a cincea cere din partea copiilor nu numai să dea respect, supunere și 
ascultare părinților lor, ci de asemenea să le dea dragostea și amabilitatea lor, să le ușureze 
poverile, să le apere prestigiul, să-i ajute și să-i mângâie la bătrânețe. Ea încurajează respectul 
față de slujitorii lui Dumnezeu și față de conducători și de toți aceia cărora Dumnezeu le-a dat să
aibă autoritate. {PP 308.2}

„Aceasta”, spune apostolul, „este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință”. (Efeseni 6, 2.) 
Pentru Israel, care aștepta să intre în curând în Canaan, celui ascultător îi era dată făgăduința 
că va avea o viață lungă în țara aceea bună; dar ea avea o însemnătate mult mai largă, 
cuprinzând tot Israelul lui Dumnezeu, făgăduind viața veșnică pe pământ, atunci când acesta va 
fi eliberat de blestemul păcatului. {PP 308.3}

VI
„Să nu ucizi”. (Exod 20, 13.) {PP 308.4}

Toate actele de nedreptate care tind să scurteze viața; spiritul de ură și răzbunare sau cultivarea
unei pasiuni care duce la acțiuni vătămătoare pentru alții sau care ne face să le vrem răul („căci 
cine urăște pe fratele său este un ucigaș”); o egoistă neglijare de a îngriji de cei în nevoie sau în
suferință; orice satisfacere egoistă a poftelor, orice lipsire fără rost de cele necesare sau munca 
peste măsură ce tinde să vatăme sănătatea — toate acestea, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, sunt călcări ale poruncii a șasea. {PP 308.5}

VII
„Să nu preacurvești”. (Exod 20, 14.) {PP 308.6}

Această poruncă interzice nu numai faptele murdare, ci chiar și gândurile și dorințele senzuale, 
precum orice practică ce tinde să le ațâțe. Curăția este cerută nu numai în viața exterioară, ci și 
în intențiile și simțămintele tainice ale inimii. Hristos, care a învățat obligațiile larg cuprinzătoare 
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ale Legii lui Dumnezeu, a declarat că un gând sau o privire rea sunt realmente păcate, tot așa 
cum este fapta de călcare a Legii. {PP 308.7}

VIII
„Să nu furi”. (Exod 20, 15.) {PP 308.8}

În această opreliște sunt cuprinse atât păcatele publice, cât și cele particulare. Porunca a opta 
condamnă răpirea de oameni și comerțul cu sclavi și interzice războaiele de cucerire. Ea 
condamnă furtul și tâlhăria. Ea cere o cinste deplină în cele mai mici amănunte ale problemelor 
vieții. Ea osândește îmbogățirea peste măsură și necinstită în afaceri și cere plata dreaptă a 
datoriilor și a salariilor. Ea declară că orice încercare de a obține foloase personale de pe urma 
neștiinței, slăbiciunii sau nenorocirii altora este trecută ca înșelăciune în cărțile din cer. {PP 
309.1}

IX
„Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău”. (Exod 20, 16.) {PP 309.2}

Vorbirea neadevărată în orice problemă, orice încercare sau intenție de a-l înșela pe aproapele 
nostru sunt cuprinse aici. Intenția de a înșela constituie o minciună. Printr-o privire a ochiului, o 
mișcare cu mâna, o expresie a feței pot spune tot atât de bine o minciună, ca și prin cuvinte. 
Orice adăugire intenționată în vorbire, orice aluzie sau orice insinuare făcută în mod calculat, cu 
gândul de a face o impresie greșită sau exagerată, chiar povestirea unor fapte în așa fel încât să
ducă în rătăcire pe cineva constituie o minciună. Acest precept interzice orice încercare de a 
vătăma bunul nume al semenului nostru prin relatări inexacte sau bănuieli rele, prin vorbiri de 
rău sau bârfeli. Chiar și ascunderea intenționată a adevărului, de pe urma căreia alții pot fi 
păgubiți, este o violare a poruncii a noua. {PP 309.3}

X
„Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, 
nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui 
tău”. (Exod 20, 17.) {PP 309.4}

Porunca a zecea lovește la rădăcina tuturor păcatelor, oprind dorințele egoiste, de unde izvorăsc
faptele păcătoase. Și cel care, în ascultare de Legea lui Dumnezeu, se reține chiar și de la o 
dorință păcătoasă care vizează ceea ce aparține altuia nu se va face vinovat de vreo faptă rea 
față de semenii săi. {PP 309.5}
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LEGEA AGAPE 

APLICATĂ ÎN CELE „6-1-3” STATUTE

(ÎN MĂRTURIILE ELLENEI WHITE)

„Dumnezeu este iubire” este scris pe fiecare boboc de floare ce stă să se deschidă, pe fiecare fir
de iarbă ce se ridică. Păsărelele încântătoare care fac să răsune aerul cu trilurile lor 
înveselitoare, florile atât de delicat colorate care în desăvârșirea lor își răspândesc parfumul, 
copacii falnici ai pădurii cu bogatul lor frunziș de un verde viu: toate mărturisesc despre grija 
părintească și iubitoare a Dumnezeului nostru și despre dorința Sa de a face fericiți pe copiii Săi.
{CH 10.1}

Iehova este adevăratul Dumnezeu. Să fie temut și venerat. {Letter 358 1907 p.20 - referință 
engleză}

Puterea cea mare, care lucrează prin întreaga natură și susține toate lucrurile, nu este, așa cum 
susțin unii oameni de știință, doar un principiu atotcuprinzător, o energie stimulatoare. 
Dumnezeu este duh; cu toate acestea, Ei este o ființă personală, căci omul a fost făcut după 
chipul Său. {SB 74.2}

Ca ființă personală, Dumnezeu S-a descoperit în Fiul Său. Domnul Isus, oglindirea slavei Sale și
„întipărirea Ființei Sale” (Evrei 1, 3), a fost pe pământ în chip de om. EI a venit în lume ca un 
Mântuitor personal. S-a înălțat la ceruri ca un Mântuitor personal și mijlocește în curțile cerești 
ca un Mântuitor personal. în fața tronului lui Dumnezeu, slujește în favoarea noastră „Cineva 
asemenea Fiului omului”. (Apocalipsa 1, 13). {SB 75.2}

Domnul Hristos, Lumina lumii, Și-a acoperit splendoarea strălucitoare a divinității Sale și a venit 
să trăiască ca om printre oameni, pentru că ei să poată, fără a fi nimiciți, să se apropie de 
Creatorul lor. Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu afară de cazul când El i S-a 
descoperit prin Hristos. {SB 75.3}

„Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10, 30), a declarat Hristos. „Nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul, 
afară de Tatăl; tot astfel, nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea 
Fiul să i-L descopere.” (Matei 11, 27.) {DV 419.2}

Domnul Hristos a venit să învețe ființele omenești ceea ce dorește Dumnezeu ca ele să știe. În 
cerurile de sus, în pământ, în apele cele fără de sfârșit ale oceanului, noi vedem lucrarea 
mâinilor lui Dumnezeu. Toate lucrurile create dau mărturie despre puterea, înțelepciunea și 
dragostea Lui. Însă nu de la stele, de la ocean sau de la cascadă putem noi învăța despre 
personalitatea lui Dumnezeu, așa cum este El descoperit în Hristos. {SB 75.4}

Dumnezeu a văzut că era nevoie de o revelație mai clară decât cea a naturii pentru a ilustra atât
personalitatea Sa, cât și caracterul Său. El L-a trimis pe Fiul Său în lume, ca să descopere, atât 
cât putea suporta ochiul omenesc, atât natura, cât și însușirile Dumnezeului Celui nevăzut. {SB 
75.5}

Dacă Dumnezeu ar fi dorit să fie reprezentat ca avându-Și sălașul în mod personal în lucrurile 
din natură — în floare, în copac, în firul de iarbă — oare n-ar fi vorbit despre aceasta Domnul 
Hristos ucenicilor Săi atunci când a fost pe pământ? însă nicăieri în învățăturile Domnului 
Hristos, nu se vorbește despre Dumnezeu în acest fel. Domnul Hristos și apostolii au rostit cu 
claritate adevărul existenței unui Dumnezeu personal. {SB 75.6}
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Domnul Hristos a descoperit despre Dumnezeu tot ceea ce ființele omenești au putut suporta 
fără a fi distruse. El este învățătorul divin, Luminătorul. Dacă Dumnezeu ar fi socotit că avem 
nevoie și de alte descoperiri, în afară de cele tăcute prin Domnul Hristos și Cuvântul Său scris, 
El ni le-ar fi dat. {SB 75.7}

Hristos este legătura între Dumnezeu și om. El a făgăduit mijlocirea Lui personală. El pune 
întreaga valoare a neprihănirii Sale de partea persoanei care se roagă. El pledează pentru om, 
iar omul, având nevoie de ajutor dumnezeiesc, pledează pentru sine înaintea lui Dumnezeu, 
folosind influența Aceluia care și-a dat viața pentru viața lumii. Atunci când recunoaștem înaintea
lui Dumnezeu aprecierea pe care o avem față de meritele lui Hristos, mijlocirile noastre capătă 
un parfum plăcut mirositor. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu în virtutea meritelor 
Mântuitorului, Hristos ne așează lângă Sine, cuprinzându-ne cu brațul Său omenesc, în timp ce 
cu brațul Său divin apucă tronul Celui Veșnic. El pune meritele Sale, ca tămâie plăcut 
mirositoare, în cădelnița din mâinile noastre, ca să încurajeze cererile noastre. El făgăduiește să
asculte și să împlinească cererile noastre. {8M 178.1}

Acesta este caracterul lui Dumnezeu, căci din inima Tatălui se revarsă asupra fiilor oamenilor 
torentele milei divine manifestate în Isus Hristos. Mântuitorul cel iubitor și milostiv era Dumnezeu
„arătat în trup”. (1 Timotei 3, 16.)  {CH 12.2}

Prin ascultare, poporul trebuia să dea dovadă de credință. Tot astfel, toți aceia care nădăjduiesc 
să fie salvați prin meritele sângelui lui Hristos își vor da seama că și ei înșiși au de făcut ceva, 
pentru a-și asigura mântuirea. În timp ce numai Hristos, numai El singur, ne poate răscumpăra 
de sub pedeapsa neascultării, noi trebuie să ne întoarcem de la păcat, la ascultare. Omul 
trebuie să fie mântuit prin credință, și nu prin fapte; cu toate acestea, credința sa trebuie să fie 
dovedită prin faptele sale. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său să moară ca ispășire pentru păcat. El 
a făcut cunoscut lumina adevărului, calea vieții, El a dat mijloacele ajutătoare, rânduieli și 
privilegii; acum, omul trebuie să coopereze cu aceste instrumente salvatoare; el trebuie să 
aprecieze și să folosească ajutoarele pe care Dumnezeu i le-a pus la dispoziție — să creadă și 
să asculte de toate cerințele dumnezeiești. {PP 279.1}

Numai Dumnezeu vă poate conduce să recunoașteți în așa fel mila, dragostea și îngăduința Lui,
încât veți avea credința care lucrează prin iubire și purifică sufletul. Acesta este darul lui 
Dumnezeu. Este deschiderea inimii pentru a primi Cuvântul care este ca frunzele copacului 
vieții. Fie ca Dumnezeu să vă umple inima cu dragostea Lui, ca să se poată spune că voi... v-ați 
purificat sufletul ascultând de adevăr. {LHU 252.2 - referința engleză}

A crede în Hristos și a primi harul Său transformator nu este o lucrare de presupunere, ci o 
lucrare care face ca virtuțile lui Hristos să fie reflectate în minte și în caracter. Când veți câștiga 
această experiență, veți spune: „am gustat și am văzut că Domnul este bun. Domnul Isus va fi 
partea mea pentru totdeauna.“ Puterea crucii va misca in voi izvoarele misterioase ale speranței 
si fricii, adorare si iubire. Îngerii privesc și așteaptă, și vor mărturisi că lumea nu vă are. Isus te-a
găsit stând la picioarele Lui ca să înveți de la El - Calea, Adevărul și Viața. De acum încolo, 
predând voia ta voinței lui Cristos, ești atras într-o regiune în care crucea este obiectul central. 
Lumea se estompează din punctul dvs. de vedere. Gloria care strălucește de la pragul cerului 
este influența atotatractivă. Bogățiile harului lui Hristos te țin în ascultare voitoare.... Ești doar 
prea bucuros să dai altora darul pe care l-ai primit. {LHU 252.3 - referința engleză}

Îmi doresc mult să vă văd îmbunătățind capacitățile date de Dumnezeu, astfel încât să puteți 
răspunde la întrebarea: „ce trebuie să fac pentru a fi mântuit?” Lăsați cuvintele să cadă de pe 
buzele sfințite, „fii mântuit prin acceptarea lui Hristos prin credință ca Mântuitor personal.” 
Dumnezeu este iubire. Păcătosul nu trebuie să piară dacă va exercita credința în eficacitatea 
minunată a crucii lui Cristos. Crucea este prodigioasa cale prin care sunt armonizate dragostea 
si dreptatea lui Dumnezeu. Este singurul mijloc de mântuire al păcătosului... Imaginea iubirii 
Sale poate fi atât de marcată în minte încât nu poate fi niciodată ștearsă. Atunci Isus Cristos va fi
atât de evident crucificat înaintea voastră încât veți fi părtaș al demnității suferinței Sale. Am o 
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atât de intensă dorință ca să vă puteți uita în inima acestui mare mister, și de a găsi că 
interpretarea sa este dragoste.... {LHU 252.4 - referința engleză}

Pe măsură ce faceți o predare deplină a voinței voastre către voia lui Dumnezeu, calea voastră 
către calea lui Dumnezeu, veți învăța despre Cel ce este blând și smerit cu inima și veți găsi 
odihnă sufletului vostru. O încredere calmă te va conduce.... Veți experimenta din ce în ce mai 
clar sentimentul unui Mântuitor atotpătrunzător, mereu prezent. Acest lucru va da puterea 
sufletului ..., pe care circumstanțele schimbătoare ale pământului nu o pot submina. Ea 
plantează picioarele pe o stânca solidă (scrisoarea 123, 1901). {LHU 252.5 - referința engleză}

În mijlocirea Sa ca avocat al nostru, Hristos nu are nevoie de virtutea nimănui, mijlocirea 
nimănui. Hristos este singurul purtător de păcat, singura jertfă pentru păcat. Rugăciunea și 
mărturisirea trebuie oferite numai Celui care a intrat odată pentru totdeauna în locul sfânt. 
Hristos a declarat: „… Și dacă cineva păcătuiește, avem un avocat la Tatăl, Isus Hristos cel 
neprihănit …" 1 Ioan 2:1 {TMK 73.4 - referința engleză}

Hristos l-a reprezentat pe Tatăl Său lumii, și El reprezintă înaintea lui Dumnezeu pe cei aleși în 
care El a restaurat imaginea morală a lui Dumnezeu. Ei sunt moștenirea Lui.... Nici un preot, nici
un om religios, nu poate să-L descopere pe Tatăl nici unui fiu sau fiică a lui Adam. Oamenii nu 
au decât un singur avocat, un Mângâietor, care este capabil să ierte transgresiunea. {TMK 73.5 
- referința engleză}

Mângâietorul, pe care Domnul Hristos a făgăduit că îl va trimite după ce se va înălța la cer, este 
Duhul Sfânt în toată plinătatea dumnezeirii, care face vizibilă puterea harului divin pentru toți 
aceia care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal și cred în El. Sunt trei Persoane vii în 
acest trio ceresc, în Numele acestor trei puteri — Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt — sunt botezați cei 
care îl primesc pe Hristos cu o credință vie și aceste puteri vor conlucra cu supușii ascultători ai 
cerului, în eforturile lor de a trăi o viață nouă în Hristos. — Special Testimonies, seria B 7:62, 63 
(1905). {Ev 615.1}

Păcatul nu putea să fie oprit și înfrânt decât prin mijlocirea celei de a treia Persoane a 
Dumnezeirii, care urma să vină nu cu puterea schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezeiești 
{HLL 671.2}

Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar putea să-i mărturisească duhului nostru și împreună 
cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. De asemenea, El trebuie să fie o persoană 
divină, pentru că altfel nu ar putea să cerceteze tainele care se află ascunse în mintea lui 
Dumnezeu. „În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de duhul omului, care
este în el? Tot așa: nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu”. —
Manuscript 20, 1906. {Ev 617.1}

Mintea umană este impresionată în această ceremonie, începutul vieții creștine. Înseamnă 
foarte mult. Lucrarea mântuirii nu este o chestiune mică, ci atât de vastă încât credința 
exprimată a agentului uman se prinde de cele mai înalte autorități. Dumnezeirea eternă - Tatăl, 
Fiul și Duhul Sfânt - este implicată în acțiunea necesară pentru a asigura agentul uman... 
confederând puterile cerești cu omul ca omul să poată deveni, prin eficiență cerească, părtaș al 
naturii divine și lucrător împreună cu Cristos. {UL 148.4 - referința engleză}

Dumnezeirea a fost mișcată de milă pentru neamul omenesc, iar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt S-au 
hotărât să întocmească planul de mântuire. Pentru ca acest plan să fie pus în aplicare pe deplin,
s-a hotărât ca Domnul Hristos, unicul fiu născut al lui Dumnezeu, să Se dea pe Sine însuși ca o 
jertfa pentru păcat. Oare cu ce măsură s-ar putea măsura adâncimea acestei iubiri? Dumnezeu 
a întocmit astfel lucrurile, încât omul să nu poată spune că El ar fi putut face ceva și mai mult. O 
dată cu Hristos. Ei a dat toate resursele cerurilor, astfel ca nimic să nu lipsească în planul pentru
salvarea omului. Aici este dragostea a cărei contemplare va umple sufletul cu o mulțumire ce nu 
poate fi exprimată! O, ce dragoste, ce dragoste fără seamăn! Contemplarea acestei iubiri va 
curați sufletul de orice egoism. îl va conduce pe ucenic să se lepede de sine, să-și ia crucea și 
să-L urmeze pe Mântuitorul. {SS 222.2}
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Descriindu-le lucrarea Duhului Sfânt, Hristos a căutat să le insufle ucenicilor aceeași bucurie și 
aceeași nădejde care se aflau în inima Sa. El Se bucura pentru că putea să dea bisericii Sale un
ajutor atât de îmbelșugat. Duhul Sfânt era cel mai de seamă dar pe care-l putea cere de la Tatăl 
pentru înălțarea poporului Său. Duhul trebuia să fie dat ca o putere înnoitoare, căci, fără 
aceasta, jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic. În decursul veacurilor, puterea răului se întărise, 
iar supunerea oamenilor față de această putere satanică era uluitoare. Păcatul nu putea să fie 
oprit și înfrânt decât prin mijlocirea celei de a treia Persoane a Dumnezeirii, care urma să vină 
nu cu puterea schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezeiești. Doar Duhul face să aibă efect 
cele săvârșite de Mântuitorul lumii. Prin Duhul ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge 
credinciosul părtaș de natură dumnezeiască. Hristos a dat Duhul Său cu putere divină, pentru a 
birui toate înclinațiile spre rău, moștenite și cultivate, și pentru a întipări caracterul Său în 
biserică. {HLL 671.2}

Mângâietorul, pe care Domnul Hristos a făgăduit că îl va trimite după ce se va înălța la cer, este 
Duhul Sfânt în toată plinătatea dumnezeirii, care face vizibilă puterea harului divin pentru toți 
aceia care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal și cred în El. Sunt trei Persoane vii în 
acest trio ceresc, în Numele acestor trei puteri — Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt — sunt botezați cei 
care îl primesc pe Hristos cu o credință vie și aceste puteri vor conlucra cu supușii ascultători ai 
cerului, în eforturile lor de a trăi o viață nouă în Hristos. — Special Testimonies, seria B 7:62, 63 
(1905). {Ev 615.1}

Pe măsură ce ați renunțat în mod deschis la păcat și Satana, cele trei mari Puteri ale cerului S-
au angajat să vă ajute să învingeți. {ST February 12, 1902, par. 9 - referință engleză}

„cele trei mari Puteri ale cerului, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt...” {ST March 11, 1903, par. 2 - 
referință engleză}

Păstrați-vă acolo unde cele trei mari Puteri ale cerului, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pot fi eficiența 
voastră. {ST May 10, 1905, par. 8 - referință engleză}

În activitatea de încheiere ne vom întâlni cu pericole cu care nu știm cum să ne ocupăm; dar să 
nu uităm că cele trei mari Puteri ale cerului lucrează, că o mână divină este pe roată și că 
Dumnezeu își va îndeplini scopurile. {RH May 5, 1903, par. 8 - referință engleză}

Faptul că voi ați fost botezați în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, este o asigurare că, 
dacă veți cere ajutorul Lor, Puterile acestea vă vor ajuta în orice situație grea. {6M 99.1}

Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt angajați să coopereze cu instrumentele umane sfințite. {RH May 
17, 1906, par. 14 - referință engleză}

Dumnezeirea a fost tulburată de milă pentru rasă, iar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt S-au dat în 
lucrarea planului de răscumpărare. {RH May 2, 1912, par. 3 - referință engleză}

În copilărie și tinerețe, El [Hristos] a avut un caracter desăvârșit, ceea ce i-a marcat viața de 
după aceea. El creștea în înțelepciune și cunoștință. Când privea aducerea jertfelor, Duhul Sfânt
Îl învăța că viața Sa urma să fie jertfită pentru viața lumii. {AÎ 166.3}

Noi trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, care este o persoană, întocmai cum Dumnezeu este o 
persoană, pășește în locurile acestea. — Manuscript 66, 1899. (Dintr-o cuvântare ținută 
studenților de la școala Avondale.) {Ev 616.5}

Lucrarea este pusă înaintea fiecărui suflet care și-a recunoscut credința în Isus Cristos prin 
botez și a devenit un receptor al angajamentului celor trei Persoane — Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
{Ms57-1900.11 - referință engleză}

Duhul Sfânt conduce întotdeauna la Cuvântul scris. Duhul Sfânt este o persoană, căci El 
mărturisește cu duhurile noastre că noi suntem copiii lui Dumnezeu. {Ms20-1906.31 - referință 
engleză}

Duhul Sfânt este Mângâietorul, în numele lui Hristos. El îl personifică pe Hristos, dar este o 
personalitate distinctă. {Ms93-1893.8 - referință engleză}
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Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Puterile infinite și omnisciente, îi primesc pe cei care intră cu adevărat 
în relația legământului cu Dumnezeu. Ei sunt prezenți la fiecare botez, pentru a primi candidații 
care au renunțat la lume și L-au primit pe Cristos în templul sufletului. {15LtMs, Ms 27a, 1900, 
par. 10 - referință engleză}

Cel care are o cunoaștere experimentală a Fiului lui Dumnezeu, are viață în Hristos. El este o 
piatră vie, construită împreună pentru o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. {15LtMs, Lt 6a, 
1900, par. 4 - referință engleză}

Nimeni să nu se străduiască să stăpânească, ci toți să se străduiască să urmeze pașii lui Isus  
îndeaproape. {Lt332-1906.6 - referință engleză}

Toți să se uite la Isus, să contempleze caracterul Lui, și să urmeze pe urmele Lui. {SD 284.4 - 
referință engleză}

Noi nu avem inerentă în noi acea existență spirituală personală, independentă, numită nemurire.
"Cel ce are pe Fiul are viață", declară Hristos. [Ioan 6:63.] {Lt6a-1900.5 - referință engleză}

Dacă aveți păcat cu caracter privat, mărturisiți-l lui Hristos, care este singurul mijlocitor între 
Dumnezeu și om. "Dacă păcătuiește cineva, avem un avocat la Tatăl, Isus Hristos cel drept." [1 
Ioan 2:1.] {Ms26a-1892.6 - referință engleză}

În spirit, în cuvânt, în acțiune, trebuie să-L mărturisești pe Hristos. {Lt38-1902.8 - referință 
engleză}

Este privilegiul nostru să-L vedem pe Isus așa cum este, plin de compasiune, amabil, politicos, 
milostiv, iertător. {Ms143-1899.8 - referință engleză}

Isus este modelul vostru. Fii răbdător, fii politicos, fii lent la mânie, controlează propriul spirit 
întotdeauna. Sprijinește-te puternic pe Dumnezeu. Și pune-ți încrederea în El pe deplin. {Lt54-
1878.7 - referință engleză}

Isus a fost politicos, binevoitor. El a fost ascultător de toate poruncile Tatălui Său în mod implicit 
și fără a lua în considerare comoditatea sau vreun interes egoist. Este suficient să știm că 
Dumnezeu a vorbit; și când cunoaștem voia Lui, așa cum a fost descoperită în Cuvântul Său, 
trebuie să ascultăm. {Ms15-1885.6 - referință engleză}

Te sfătuiesc să fii amabil, să fii politicos, să nu lași să apară sentimente împotriva dușmanilor tăi.
Nu puteți obține putere spirituală vorbind despre defectele celor din jurul vostru; dar dacă veți 
continua să faceți acest lucru, precum Iuda, vă veți separa în cele din urmă de Dumnezeu și de 
lucrarea lui. {RH August 18, 1885, par. 7 - referință engleză}

Cel în a cărui inimă Cristos rămâne Îl va dezvălui pe Cristos în caracter, în lucrarea sa pentru cei
din casa credinței și pentru cei care trebuie aduși la cunoștința adevărului. El trebuie 
întotdeauna să arate prin fapte bune rodul credinței sale, revelându-L pe Hristos prin cuvinte 
iubitoare și fapte de milă. {Ms85-1894.8 - referință engleză}

Religia pură și neîntinată înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu în mod suprem și pe aproapele 
nostru ca pe noi înșine. {PrT January 26,  1893, par. 7 - referință engleză}

Duhul lui Dumnezeu apelează la oameni, prezentându-le obligația lor morală de a-L iubi și de a-I
sluji cu inimă, tărie, minte și putere și de a-i iubi pe vecinii lor ca pe ei înșiși. {PrT April 16,  1896,
par. 4 - referință engleză}

Pentru a câștiga viața veșnică, este necesar să-L iubim pe Dumnezeu în mod suprem și pe 
aproapele nostru ca pe noi înșine. {BEcho January 22,  1894, par. 1 - referință engleză}

Trebuie să ne naștem din nou în mod individual. Trebuie să fim capabili să prezentăm în 
caracter noua viață în Hristos. Cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos, pe care L-a 
trimis, are o importanță primordială; căci Hristos declară că este viața veșnică pentru credincios. 
{Ms41-1902.34 - referință engleză}
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Trebuie să ne luptăm pentru credința dată sfinților. Noi trebuie să căutăm Cuvântul lui 
Dumnezeu cu diligență și seriozitate. Trebuie să proclamăm punctele afirmative ale credinței 
noastre, care au fost confirmate atât de repetat de manifestările Duhului Sfânt. {Ms41-1905.6 - 
referință engleză}

În primul rând am văzut că trebuie să ne simțim în nevoie, apoi să cerem lui Dumnezeu lucrurile 
de care avem nevoie și să credem că El ni le dă, chiar și în timp ce cerem. Apoi am văzut că 
dacă am lua acest curs credința noastră ar crește, toți ar fi edificați, cei slabi ar fi făcuți puternici 
și încurajați, cei descurajați și disperați făcuți să se uite în sus și să creadă că Dumnezeu este 
un răsplătitor al tuturor celor care Îl caută cu sârguință. {5MR 425.1 - referință engleză}

Urmați și ascultați îndrumările Duhului Sfânt. {Lt 135-1898.13 - referință engleză}

Duhul Sfânt înalță și preamărește pe Mântuitorul. Este lucrarea Lui aceea de a prezenta pe 
Hristos, curăția neprihănirii Lui și mântuirea cea mare pe care o avem prin El. Hristos spune: „El 
Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi”. (Ioan 16, 14.) Duhul 
adevărului este singurul învățător eficient al adevărului divin. Cât de mult trebuie că prețuiește 
Dumnezeu neamul omenesc, că a dat pe unicul Său Fiu să moară pentru noi și apoi a 
împuternicit pe Duhul Său Sfânt să fie Învățătorul și Călăuzitorul permanent al celui credincios! 
{CH 91.2}

Domnul ne-a dat de asemenea mărturiile Duhului său Sfânt pentru a ne călăuzi în lucrarea 
acestor ultime zile. {Lt318-1907.2 - referință engleză}

Cine are dragostea lui Dumnezeu vărsată în inima lui, va reflecta puritatea și dragostea care 
există în Iehova și pe care Hristos a reprezentat-o în lumea noastră. Cel care are iubirea lui 
Dumnezeu în inima lui nu are nicio dușmănie împotriva legii lui Dumnezeu, ci ascultă în mod voit
toate poruncile Lui, și aceasta constituie creștinismul. Cel care are o iubire supremă față de 
Dumnezeu va dezvălui iubire față de semenii săi, care aparțin lui Dumnezeu atât prin creație, 
cât și prin răscumpărare. Iubirea este împlinirea legii; și este datoria fiecărui copil al lui 
Dumnezeu să asculte de poruncile Lui.... {SD 51.2 - referință engleză}

Legea lui Dumnezeu, care este sfințenia perfectă, este singurul standard adevărat al 
caracterului. Iubirea este exprimată în ascultare, și iubirea perfectă înăbușă toată frica. Cei care 
Îl iubesc pe Dumnezeu au pecetea lui Dumnezeu pe frunte și lucrează lucrările lui Dumnezeu. 
Ce bine ar fi dacă toți cei care mărturisesc a fi creștini ar ști ce înseamnă să-L iubești pe 
Dumnezeu practic.... Ei ar avea o realizare a sfințeniei infinite a lui Dumnezeu, știind că El este 
înalt și ridicat, iar trenul gloriei Sale umple templul. Ei ar avea o influență puternică asupra vieții 
și caracterului celor din jurul lor, care ar lucra ca aluat în mijlocul masei omenirii, transformându-i
pe alții prin puterea lui Isus Hristos. În legătură cu Sursa puterii, ei nu și-ar pierde niciodată 
influența vitală, ci ar crește continuu în eficiență. {SD 51.3 - referință engleză}

Încă de la începutul marii lupte din ceruri, scopul lui Satana a fost să distrugă Legea lui 
Dumnezeu. Tocmai pentru a aduce la îndeplinire lucrul acesta s-a răsculat împotriva Creatorului 
și, cu toate că a fost aruncat din cer, a continuat aceeași luptă pe pământ. Ținta pe care a 
urmărit-o neabătut a fost să-i amăgească pe oameni și să-i determine să calce Legea lui 
Dumnezeu. Lucrul acesta s-a realizat fie prin lepădarea Legii în întregime, fie prin lepădarea 
unuia dintre principiile ei, dar rezultatul va fi în cele din urmă același. Cine calcă „o singură 
poruncă” arată dispreț pentru toată Legea; influența și exemplul lui sunt de partea neascultării; el
devine „vinovat de toate” (Iacov 2, 10). {TV 582.1}

Căutând să arunce dispreț asupra statutelor divine, Satana a pervertit învățăturile Bibliei și 
aceste rătăciri au fost în felul acesta încorporate în credința miilor de oameni care mărturisesc a 
crede în Scriptură. Ultima mare luptă dintre adevăr și rătăcire nu este decât bătălia finală a unei 
lupte îndelungate cu privire la Legea lui Dumnezeu. În această luptă intrăm acum — o luptă 
între legile oamenilor și preceptele lui Iehova, între religia Bibliei și religia fabulelor și a tradiției. 
{TV 582.2}
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Factorii care se vor uni împotriva adevărului și neprihănirii în această luptă sunt acum la lucru. 
Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care ne-a fost dat cu prețul atâtor suferințe și sânge, este prea 
puțin prețuit. Biblia este la îndemâna tuturor, dar puțini sunt aceia care o primesc cu adevărat ca
fiind călăuza vieții. Necredința predomină într-o proporție alarmantă, nu numai în lume, ci chiar și
în biserică. Mulți au ajuns să combată chiar învățăturile care constituie stâlpii credinței creștine. 
Faptele mari ale creațiunii, așa cum sunt prezentate de scriitorii inspirați, căderea omului, 
ispășirea, perpetuitatea Legii lui Dumnezeu, sunt practic lepădate, fie cu totul, fie în parte, de o 
mare parte din lumea așa-zis creștină. Mii de oameni care se mândresc cu înțelepciunea și cu 
independența lor socotesc ca o dovadă de slăbiciune a-și pune cineva încrederea în Biblie; ei 
socotesc ca o dovadă de talent superior și de cultură să găsească greșeli în Scripturi, să 
denatureze și să nege cele mai importante adevăruri ale ei. Mulți slujitori învață poporul și mulți 
profesori și învățători își învață studenții că Legea lui Dumnezeu a fost schimbată sau 
desființată, iar aceia care privesc cerințele ei ca fiind încă valabile, că trebuie ascultate literal, 
sunt socotiți ca meritând numai batjocură sau dispreț. {TV 582.3}

Respingând adevărul, oamenii Îl resping pe Autorul lui. Călcând Legea lui Dumnezeu, ei neagă 
autoritatea Legiuitorului. Este tot atât de ușor să faci un idol din învățăturile și teoriile rătăcite 
cum este să modelezi un idol din lemn sau din piatră. Reprezentând greșit atributele lui 
Dumnezeu, Satana îi conduce pe oameni să și-L imagineze într-un fel neadevărat. În viața 
multora, un idol filozofic este întronat în locul lui Iehova; în timp ce viul Dumnezeu, așa cum este
descoperit în Cuvântul Său, în Hristos și în lucrările creațiunii, este slujit doar de puțini. Mii de 
oameni zeifică natura, în timp ce Îl leapădă pe Dumnezeul naturii. Deși într-o formă diferită, 
idolatria există în lumea creștină de astăzi tot atât de adevărat cum exista în vechiul Israel din 
zilele lui Ilie. Dumnezeul multora dintre pretinșii oameni înțelepți, filozofi, poeți, politicieni, ziariști 
— dumnezeul lumii moderne, al multor colegii și universități, chiar și al unor instituții teologice —
este doar cu puțin mai bun decât Baal, zeul soare al Feniciei. {TV 583.1}

Nici o rătăcire primită de lumea creștină nu se ridică mai îndrăzneț împotriva autorității cerului, 
nici una nu este mai opusă dictatelor rațiunii, nici una nu este mai ucigătoare în consecințele ei 
decât învățătura modernă, care câștigă teren atât de repede, că Legea lui Dumnezeu nu mai 
este obligatorie pentru oameni. Fiecare popor își are legile lui, care cer respect și ascultare; nici 
o guvernare nu poate exista fără ele; dar se poate concepe ca Făcătorul cerurilor și al 
pământului să nu aibă nici o lege care să guverneze ființele pe care le-a creat? Să presupunem 
că slujitorii proeminenți ar învăța în mod public că legile care guvernează țara lor și ocrotesc 
drepturile cetățenilor lor n-ar fi obligatorii — că ele restrâng libertatea oamenilor și de aceea n-ar
trebui să fie ascultate; cât timp ar mai fi îngăduiți astfel de oameni la amvon? Dar este oare o 
jignire mai gravă să disprețuiești legile statelor și ale națiunilor decât să calci acele precepte 
divine care sunt temelia oricărei guvernări? {TV 584.1}

Ar fi cu mult mai potrivit pentru națiuni să-și abroge legile și să îngăduie oamenilor să facă ce le 
place decât pentru Conducătorul Universului să-Și anuleze Legea și să lase lumea fără un 
standard care să-l condamne pe vinovat sau să-l îndreptățească pe cel ascultător. Am dori oare 
să cunoaștem rezultatele anulării Legii lui Dumnezeu? Experiența a fost încercată. Teribile au 
fost scenele care au avut loc în Franța atunci când ateismul a devenit putere stăpânitoare. S-a 
demonstrat atunci înaintea lumii că a lepăda restricțiile pe care Dumnezeu le-a impus înseamnă 
primirea conducerii celui mai crud dintre tirani. Când măsura neprihănirii este îndepărtată, este 
deschisă calea pentru prințul întunericului de a-și întemeia puterea pe pământ. {TV 584.2}

Oriunde preceptele divine sunt lepădate, păcatul încetează să mai fie privit ca păcat, iar 
neprihănirea nu este de dorit. Aceia care refuză să se supună guvernării lui Dumnezeu sunt cu 
totul nepregătiți pentru a se conduce pe ei înșiși. Prin învățăturile lor vătămătoare, este vădit 
spiritul de nesupunere în inimile copiilor și ale tineretului, care din fire nu pot suporta controlul; și
ca urmare va fi o societate nelegiuită și imorală. În timp ce-și bat joc de credulitatea acelora care
ascultă de cerințele lui Dumnezeu, mulțimile primesc cu ușurință amăgirile lui Satana. Ei dau 
frâu liber plăcerii și practică păcatele care au adus judecățile asupra păgânilor. {TV 584.3}
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Aceia care îi învață pe oameni să privească poruncile lui Dumnezeu cu ușurință seamănă 
neascultare pentru a culege neascultare. Să fie date la o parte restricțiile impuse de Legea 
divină și atunci legile omenești vor fi în curând neluate în seamă. Din cauză că Dumnezeu 
interzice practicile necinstite, pofta, minciuna și înșelăciunea, oamenii sunt gata să calce 
principiile Sale, pe care le socotesc ca o piedică în calea prosperității lor pământești; dar 
urmările îndepărtării acestor precepte vor fi de așa natură, încât nu se pot anticipa. Dacă legea 
n-ar fi obligatorie, de ce să mai fie teama de a o călca? Proprietatea n-ar mai fi sigură. Oamenii 
ar lua bunurile vecinului prin violență, iar cel mai tare ar deveni cel mai bogat. Nici viața n-ar mai 
fi respectată. Votul căsătoriei n-ar mai sta ca un bastion pentru apărarea familiei. Cine ar avea 
puterea, dacă ar dori, ar putea lua nevasta vecinului prin violență. Porunca a cincea ar fi 
îndepărtată împreună cu a patra. Copiii nu s-ar sfii să ia viața părinților lor, dacă astfel și-ar 
putea împlini dorința inimii lor stricate. Lumea civilizată ar deveni o hoardă de hoți și asasini; iar 
pacea, liniștea și fericirea ar fi alungate de pe pământ. {TV 585.1}

Încă de acum învățătura că oamenii sunt eliberați de ascultarea de cerințele lui Dumnezeu a 
slăbit puterea obligației morale și a deschis stăvilarele nelegiuirii asupra lumii. Nelegiuirea, risipa
și corupția se revarsă peste noi ca un val copleșitor. În familie, Satana este la lucru. Steagul lui 
flutură chiar și în căminele zise creștine. Gelozia, bănuielile, fățărnicia, înstrăinarea, rivalitatea, 
lupta, trădarea încrederii sacre, îngăduirea poftei se află acolo. Întregul sistem de principii și de 
învățături religioase, care ar trebui să constituie temelia și structura vieții sociale, pare a fi un 
edificiu gata să se prăbușească în ruină. {TV 585.2}

Criminalii cei mai josnici, când sunt aruncați în închisoare pentru abaterile lor, sunt făcuți adesea
primitorii darurilor și atențiilor ca și când ar fi obținut o distincție de invidiat. Se dă o mare 
publicitate caracterului și crimelor lor. Presa publică amănunte revoltătoare cu privire la vicii, 
inițiind în felul acesta și pe alții în practicarea înșelătoriei, furtului și a crimei; iar Satana tresaltă 
pentru succesele planurilor lui diabolice. Pasiunea nebunească a viciului, violența cu care se ia 
viața, creșterea teribilă a necumpătării și a nelegiuirii peste orice măsură trebuie să îi trezească 
pe toți aceia care se tem de Dumnezeu, să se întrebe ce se poate face pentru a opri valul răului.
{TV 586.1}

Curțile de justiție sunt corupte. Conducătorii sunt mânați de dorința după câștig și de iubirea de 
plăceri senzuale. Necumpătarea a întunecat facultățile multora, așa încât Satana are stăpânire 
aproape deplină asupra lor. Juriștii sunt pervertiți, mituiți, înșelați. Beția și petrecerile, pasiunea, 
gelozia, necinstea de orice fel sunt prezente printre aceia care administrează legile. „Adevărul s-
a poticnit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie.” (Isaia 59, 14) {TV 586.2}

„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul 
Dumnezeul tău.” Aceasta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință. Este valabilă pentru 
copii, tineri, maturi și oameni în vârstă. Nu există în viață nici o perioadă în care copiii să se 
poată scuza că nu și-au cinstit părinții. Această obligație solemnă revine fiecărui fiu, fiecărei fiice 
și constituie una dintre condițiile pentru prelungirea vieții lor în țara pe care Domnul o dă celor 
credincioși. Acesta nu este un subiect nedemn de luat în seamă, ci unul de o importanță vitală. 
Făgăduința este împlinită, cu condiția ascultării. Dacă vei asculta, vei trăi mult în țara pe care ți-o
va da Domnul Dumnezeul tău. Dacă nu vei asculta, nu te vei bucura de zile multe în această 
țară. {CA 292.3}

Când copiii au părinți necredincioși, iar poruncile lor contrazic cerințele lui Cristos, atunci, deși 
poate fi dureros, ei trebuie să asculte de Dumnezeu și să aibă încredere lăsându-I Lui 
consecințele. Domnul a poruncit în mod expres datoria copiilor de a-și onora tatăl și mama. 
Precum au oportunități și capacități, ei trebuie în mod amabil să aibă grijă de părinții lor. Această
poruncă pentru copii stă în fruntea ultimelor șase precepte care arată datoria omului față de 
semenii săi. Dar în timp ce copiilor li se poruncește să se supună părinților lor, părinții sunt de 
asemenea instruiți să își exercite autoritatea cu înțelepciune. {RH November 15,  1892, Art. B, 
par. 2 - referință engleză}
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"Să ştii de aceea că DOMNUL Dumnezeul tău, el este Dumnezeu, Dumnezeul cel credincios, 
care ţine legământul şi mila până la o mie de generaţii faţă de cei care îl iubesc şi păzesc 
poruncile lui; Şi răsplăteşte în faţă celor care îl urăsc, spre a-i nimici; el nu dă nicio amânare 
celui care îl urăşte, el îi va răsplăti în faţă. Să ţii de aceea poruncile şi statutele şi judecăţile, pe 
care ţi le poruncesc astăzi, pentru a le împlini." [Deuteronom 7:6-11.] {Lt98-1900.22 - referință 
engleză}

Aceste cuvinte ar trebui să fie la fel de clar întipărite în fiecare suflet ca și cum ar fi scrise cu un 
stilou de fier. Ascultarea aduce răsplata ei; neascultarea răsplata ei. {Lt98-1900.23 - referință 
engleză}

Păzește poruncile lui Dumnezeu și trăiește legea Lui ca lumina ochilor tăi. Acestea sunt 
cuvintele inspirate, "păstreaza-le și trăiește." [Levitic 18:5.] {Ms12-1894.19 - referință engleză}

Ioan, ca și profet, a stat în picioare ca reprezentant al lui Dumnezeu, pentru a arăta legătura 
dintre lege și profeți și dispensația creștină. Ca și Maleahi, el a pledat cu evreii: "Amintiți-vă de 
legea lui Moise, ... cu toate statutele și judecățile." Lucrarea sa și ministerul său au indicat înapoi
la lege și profeți, în timp ce el, în același timp, a îndreptat oamenii înainte, la Hristos ca 
Mântuitor al lumii. El i-a chemat să "privească Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii." 
{SW March 21,  1905, par. 7 - referință engleză}

A locui și a rămâne în Hristos, înseamnă a locui și a rămâne în Cuvântul Său; este de a aduce 
inima și caracterul în conformitate cu poruncile Lui. {RH January 14,  1896, par. 3^^^}

Clădiți în jurul vostru un zid de texte din Sfânta Scriptură și veți vedea că lumea nu poate să-l 
dărâme. Învățați versete din Biblie pe dinafară și, apoi, răspundeți-i lui Satana, când vine cu 
ispitele sale: „Stă scris”. În felul acesta a întâmpinat Domnul ispitele lui Satana și le-a opus 
rezistență. — The Review and Herald, 10 aprilie, 1888. {EUZ 67.2}

Când mergeți la lucru, luați cu voi o Biblie de buzunar și folosiți orice ocazie pentru a învăța pe 
dinafară prețioasele ei făgăduințe. — The Review and Herald, 27 aprilie, 1905. {EUZ 67.4}

Va veni timpul când mulți vor fi lipsiți de Cuvântul scris. Dar, dacă acest Cuvânt este întipărit în 
memorie, nimeni nu-l poate lua de acolo. — Manuscript Releases 20:64 (1906). {EUZ 67.5}

Să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, să încredințăm memoriei făgăduințele Sale prețioase, în 
așa fel încât, atunci când vom fi lipsiți de Biblia noastră, să fim totuși în posesia Cuvântului lui 
Dumnezeu. — Manuscript Releases 10:298 (1909). {EUZ 67.6}

Satana a făcut pe mulți să creadă că părțile profetice ale cărților lui Daniel și ale lui Ioan 
descoperitorul nu pot fi înțelese. Dar făgăduința este lămurită că o binecuvântare deosebită va 
însoți studierea acestor proorocii. „Cei înțelepți vor înțelege” (Daniel 12, 10) {PR 547.2}

Ca să nu fim induși în eroare și falsitate, inima trebuie să fie preocupată cu adevărul. Cuvântul 
lui Dumnezeu va furniza minții arme de putere divină pentru a învinge dușmanul. Fericit este 
omul care, atunci când este ispitit, își găsește sufletul bogat în cunoașterea Scripturilor, care își 
găsește adăpost în făgăduințele lui Dumnezeu. "Cuvântul tău," a spus psalmistul, "l-am ascuns 
în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta." {FLB 8.2^^^}

Deschideți Cuvântul lui Dumnezeu înaintea familiilor voastre în dragoste și întrebați: "Ce a vorbit
Dumnezeu?" {LT 24a-1896.9^^^}

Zi de zi, câștigați o mai clară înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu, și folosiți orice ocazie pentru
a da și altora cunoștința pe care ați câștigat-o. Nu obosiți în facere de bine, deoarece Dumnezeu
continuu vă dă marea binecuvântare a darului Său pentru lume. {9M 131.1}

În însărcinarea ucenicilor Săi să meargă „în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia 
fiecărei creaturi”, Hristos a atribuit oamenilor lucrarea de răspândire a Evangheliei. {PM 
277.3^^^}
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Datoria pastorilor este aceea de a respecta judecata și gândirea fraților lor, dar, atât relația dintre
ei, cât și relația dintre doctrinele pe care le prezintă, trebuie să fie verificate prin testul Legii și al 
Mărturiei {TM 30.1^^^}

Ca ramuri ale viei vii, frați și surori ai unei familii, membri ai unui corp, ramuri ale unei rădăcini, 
ne vom respecta și ne vom iubi unii pe alții cu inimi pure, fervent. {Lt28-1896.10^^^}

Ca legiuitor, Isus a exercitat autoritatea lui Dumnezeu; poruncile și deciziile Sale erau susținute 
de suveranitatea tronului etern. Slava Tatălui a fost revelată în Fiul; Hristos a arătat caracterul 
Tatălui. El a fost atât de perfect legat de Dumnezeu... încât cel care L-a văzut pe Fiul L-a văzut 
pe Tatăl. Vocea Lui era ca vocea lui Dumnezeu.... {FH 164.3^^^}

Cuvântul prețios al Lui Dumnezeu este standardul pentru tinerii care vor să rămână credincioși 
împăratului cerului. Să studieze Scripturile, să învețe pe dinafară text după text și să 
dobândească o cunoaștere a celor spuse de Domnul. — My Life Today, 315 (1887). {EUZ 67.1}

Gândurile trebuie educate. Încingeți-vă coapsele minții voastre, ca să lucreze într-o direcție 
corectă și după planuri bine alcătuite. Dacă veți proceda astfel, fiecare pas va fi un pas înainte și
nici efortul, nici timpul nu se vor irosi în umblarea după idei vagi și după planuri apărute la 
întâmplare. Trebuie să ne formăm o concepție clară cu privire la scopul și ținta vieții și să 
păstrăm fără încetare în atenție obiectivele valoroase. Gândurile trebuie educate zi de zi și 
orientate spre țintă, asemenea busolei spre poli. Fiecare să-și stabilească ținte și obiective 
personale și apoi să-și îndrepte toate gândurile și faptele spre realizarea dezideratelor stabilite. 
Pentru a aduce la îndeplinire ceea ce ne propunem, este nevoie de statornicie și fermitate. — 
Letter 33, 1886. (Our High Calling, 112.) {2MCP 656.1}

Nimeni, în afară de tine, nu poate să-ți controleze gândurile. Succesul sau eșecul în lupta pentru
atingerea celui mai înalt standard depinde în mare măsură de caracterul și maniera în care sunt 
disciplinate gândurile. Dacă gândurile sunt bine păzite, așa cum le îndrumă Dumnezeu zi de zi, 
mintea se va concentra asupra acelor subiecte care ne ajută la o mai mare devoțiune. Dacă 
gândurile sunt corecte, atunci, ca rezultat, cuvintele vor fi corecte; iar acțiunile vor avea acel 
caracter care aduce sufletului bucurie, mângâiere și pace. — Letter 33, 1886. (Our High Calling, 
112.) {2MCP 655.3}

Hristos se descoperă pe Sine ca pâinea vie care a coborât din cer. El promite viață veșnică celor
care mănâncă trupul Său și bea sângele Său. {Ms10-1906.3^^^}

Ești justificat să aștepți împlinirea făgăduinței și trebuie să aștepți cu răbdare pe Domnul, 
arătând că ai încredere nelimitată în El. Încredințează Lui întregul spirit, sufletul și trupul. 
„Odihnește-te în Domnul și așteaptă-L cu răbdare”. „Încredințează-ți calea Domnului; de 
asemenea încrede-te în El; și El o va împlini”. {YI August 30,  1894, par. 1^^^}

Vă spun cu frică de Dumnezeu, stați în Dumnezeu să faceți voia Lui, să păziți căile Domnului, să
faceți dreptate și judecată. {1888 1409.1^^^}

Ei trebuie să păstreze comoara minții și a inimii bine umplute cu: „Stă scris”. Agățați în sălile 
memoriei cuvintele scumpe ale lui Hristos. Ele trebuie să fie prețuite cu mult mai mult decât 
aurul și argintul. {6M 81.3}

De multe ori pe zi, clipe prețioase de aur trebuie să fie consacrate rugăciunii și cercetării 
Sfintelor Scripturi, căci viața spirituală poate exista în suflet numai dacă încredințăm memoriei 
text după text. — Testimonies for the Church 4:459 (1880). {EUZ 66.6}

Dimineața și seara uniți-vă cu copii voștri în închinarea la Dumnezeu, citind Cuvântul Lui și 
cântându-i laude. Învățați-i să repete legea lui Dumnezeu. Cu privire la porunci, israeliții erau 
instruiți: „Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei 
pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula.” De aceea Moise a îndrumat pe israeliți 
să pună cuvintele legii pe muzică. În timp ce copiii mai mari cântau la instrumente, cei mai mici 
mărșăluiau cântând în cor cântecul poruncilor lui Dumnezeu. În anii de mai târziu ei au păstrat în
memorie cuvintele legii învățate în copilărie. {ÎC 523.5}
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Orele rânduite pentru jertfele de dimineața și seara erau socotite ca sfinte și au ajuns să fie 
privite de toată națiunea iudaică asemenea unui timp hotărât pentru închinare. Iar când, mai 
târziu, iudeii au fost împrăștiați ca niște captivi în țări îndepărtate, la orele rânduite ei încă își 
întorceau fețele spre Ierusalim și își înălțau rugăciunile către Dumnezeul lui Israel. În practica 
aceasta, creștinii au un exemplu pentru rugăciunea de dimineața și seara. În timp ce condamnă 
un simplu șir de ceremonii, lipsite de spiritul închinării, Dumnezeu privește cu multă plăcere 
asupra acelora care-L iubesc și care se pleacă dimineața și seara în rugăciune pentru a căuta 
iertare pentru păcatele făptuite și pentru a-I prezenta cererile lor pentru binecuvântările 
trebuincioase. {PP 353.3}

La fel ca patriarhii din vremuri, cei care mărturisesc că Îl iubesc pe Dumnezeu ar trebui să ridice 
un altar pentru închinarea Sa oriunde își așează cortul. Tatăl, ca preot al gospodăriei, ar trebui 
să ofere jertfa de dimineață și de seară, în timp ce soția și copiii se unesc în rugăciune și laudă. 
Într-o casă în care Dumnezeu este astfel onorat, lui Isus îi va plăcea să rămână. {BEcho 15 
decembrie 1893, alin. 5^^^}

Membrii fiecărei familii să poarte în minte faptul că ei sunt strâns înrudiți cu cerul. Domnul are un
interes deosebit în familiile copiilor Săi de aici de jos. Îngerii oferă fumul plăcut mirositor de 
tămâie pentru sfinții ce se roagă. Atunci rugăciunea să se înalțe spre cer în fiecare familie 
dimineața și la ora răcoroasă a apusului, prezentând lui Dumnezeu meritele Mântuitorului în 
dreptul nostru. Dimineața și seara universul ceresc ia notă de fiecare casă a rugăciunii. — 
(Manuscript 19, 1900). {ÎC 519.1}

Trezirea și întărirea dragostei de studiu al Bibliei depinde mult de folosirea serviciului de 
închinare. Altarul de dimineață și de seară trebuie să constituie momentele cele mai plăcute și 
mai folositoare ale zilei. Să fie înțeles că în aceste momente nu trebuie să se strecoare gânduri 
neplăcute și rele, că părinții și copiii se adună să se întâlnească cu Isus și să invite în cămin 
prezența îngerilor sfinți. Serviciul să fie scurt și plin de viață, adaptat la ocazie și variat din când 
în când. Toți să se unească în cititul Bibliei, să învețe și să repete adesea legea lui Dumnezeu. 
Interesul copiilor va crește dacă uneori li se permite să aleagă ei textele. Întrebați-i în legătură 
cu ce s-a citit și lăsați-i să pună și ei întrebări. Menționați tot ce va servi la exemplificarea 
înțelesului celor citite. Lăsați-i și pe cei mici să se roage, dacă în felul acesta serviciul nu este 
făcut prea lung și ei să se unească în cântare chiar dacă este numai o singură strofă. — 
(Education, 186). {ÎC 522.1}

Rugăciunea în familie primește prea puțină atenție. În multe cazuri, închinarea de dimineață și 
de seară este puțin mai mult decât o simplă formă, o repetare plictisitoare monotonă a unor 
fraze stabilite în care spiritul recunoștinței sau simțul nevoii nu își găsesc expresia. Domnul nu 
acceptă un astfel de serviciu. Dar cererile unei inimi umile și ale unui spirit contrit nu le va 
disprețui. Deschiderea inimilor noastre către Tatăl nostru Ceresc, recunoașterea întregii noastre 
dependențe, exprimarea dorințelor noastre, omagiul iubirii recunoscătoare - aceasta este 
rugăciunea adevărată. Când vom veni să pledăm meritele sângelui lui Hristos și să ne încredem
cu credință implicită în promisiunile sale, vom asigura binecuvântarea Domnului. {ST July 1,  
1886, par. 8^^^}

În fiecare familie trebuie să existe un timp fixat pentru altarul de dimineață și de seară. Cât de 
potrivit este ca părinții să-și adune copiii în jurul lor, înainte ca masa de dimineață să fie servită, 
să-I mulțumească Tatălui ceresc pentru protecția Lui din timpul nopții și să-I ceară ajutorul, 
călăuzirea și protecția în timpul zilei! Cât de potrivit este, de asemenea, ca părinții și copiii să se 
mai adune odată înaintea Lui, când se lasă seara, ca să-i mulțumească pentru binecuvântările 
zilei care a trecut! — (Idem., 43). {ÎC 520.1}

Tatăl, care este preotul familiei trebuie să conducă serviciul de închinare de dimineață și de 
seară. Nu există nici un motiv pentru care acesta să nu fie cel mai interesant și mai plăcut 
exercițiu al vieții de familie și Dumnezeu este dezonorat când acest serviciu este făcut sec și 
plictisitor. Altarul familial să fie scurt și plin de viață. Copiii, sau vreun alt membru al familiei să nu
se teamă de el din cauză că este obositor și lipsit de interes. Atunci când se citește și se explică 
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un capitol lung și se face o rugăciune lungă, aceste servicii prețioase devin monotone și e o 
adevărată ușurare când în sfârșit se termină. {ÎC 521.3}

Părinți, trăiți în timpul săptămânii ca înaintea unui Dumnezeu sfânt, care v-a încredințat copii pe 
care să-i creșteți pentru El. Creșteți pentru El micuța biserică din casa voastră, pentru ca, în 
Sabat, toți să poată fi pregătiți să se închine în Sanctuarul Domnului. În fiecare dimineață și în 
fiecare seară, prezentați-vă copiii înaintea lui Dumnezeu ca pe o moștenire a Lui, cumpărată cu 
propriul Său sânge. Învățați-i că este cea mai mare datorie și privilegiu al lor ca să-L iubească 
pe Dumnezeu și să-I slujească. {SB 262.4}

În cuvintele apostolului Pavel există o profunzime a semnificației: „Vă rog, așadar, fraților, prin 
mila lui Dumnezeu, să vă prezentați trupurile voastre un sacrificiu viu, sfânt, plăcut lui 
Dumnezeu, care este serviciul vostru rezonabil. Și nu vă conformați acestei lumi; ci fiți 
transformați prin reînnoirea minții voastre: pentru a putea dovedi care este acea voință bună, 
acceptabilă și desăvârșită a lui Dumnezeu ". [Romani 12: 1, 2.] Nimeni nu poate aduce cinste lui
Dumnezeu dacă urmărește un curs de acțiune care va aduce pete asupra trupului sau a 
sufletului. Jertfa noastră este să fim sfinți și fără vina. Acesta este serviciul rezonabil al tuturor. 
Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. {Lt90-1898.21^^^}

Domnul Isus a dat aceste porunci din stâlpul de nor și Moise le-a repetat copiilor lui Israel și le-a 
scris într-o carte, ca să nu se îndepărteze de dreptate. Suntem obligați să îndeplinim aceste 
specificații căci făcând acest lucru îndeplinim specificațiile legii lui Dumnezeu. {RH December 
18, 1894, par. 7^^^}

Există adevăruri glorioase care vor veni înaintea poporului lui Dumnezeu. Privilegii și îndatoriri 
pe care nici măcar nu le suspectează că sunt în Biblie, vor fi expuse în fața urmașilor lui Hristos. 
Pe măsură ce urmează calea ascultării umile, făcând voia lui Dumnezeu, vor cunoaște din ce în 
ce mai multe despre oracolele lui Dumnezeu și vor fi stabiliți în doctrine corecte. {1888 333.1^^^}

Marile adevăruri care au rămas nesocotite și nevăzute din ziua Cincizecimii, trebuie să 
strălucească din Cuvântul lui Dumnezeu în puritatea lor nativă. {1888 1651.8^^^}

Importanța sistemului iudaic nu este încă pe deplin înțeleasă. Adevărurile profunde și vaste se 
găsesc în ritualurile și simbolurile lui. {PDH 133.1}

Ca o consecință a transgresiunii continue, legea morală a fost repetată cu o măreție îngrozitoare
de la Sinai. Hristos i-a dat lui Moise precepte religioase care urmau să guverneze viața de zi cu 
zi. Aceste statute au fost date explicit pentru a păzi cele zece porunci. Nu erau tipuri umbroase 
care să piară odată cu moartea lui Hristos. Acestea aveau să fie obligatorii pentru bărbați în 
fiecare epocă, atâta timp cât va dura timpul. Aceste porunci au fost puse în aplicare de puterea 
legii morale și au explicat clar și definitiv acea lege (The Signs of the Times, April 15, 1875, 
reprinted in The Review and Herald, May 6, 1875). {1BC 1104.6^^^}

Fie ca toți cei care pot, să participe la aceste adunări anuale. Toți ar trebui să simtă că 
Dumnezeu le cere acest lucru. Dacă nu se folosesc de privilegiile pe care El le-a oferit pentru a 
deveni puternici în El și în puterea harului Său, vor deveni din ce în ce mai slabi și vor avea din 
ce în ce mai puțin dorința de a consacra totul lui Dumnezeu. Veniți, fraților și surorilor, la aceste 
întruniri sacre de convocare, pentru a-L găsi pe Isus. El va veni la sărbătoare. El va fi prezent și 
El va face pentru tine ceea ce ai nevoie cel mai mult să ți se facă. Fermele tale nu ar trebui 
considerate de o valoare mai mare decât interesele superioare ale sufletului. Toate comorile pe 
care le deții, fie ele atât de valoroase, nu ar fi suficient de bogate pentru a-ți cumpăra pacea și 
speranța, care ar fi un câștig infinit dacă ar costa tot ce ai și ostenelile și suferințele unei vieți. Un
sentiment puternic și clar al lucrurilor veșnice și o inimă dispusă să cedeze totul lui Hristos sunt 
binecuvântări de mai multă valoare decât toate bogățiile, plăcerile și gloriile acestei lumi. {2M 
575.2}

Pe vremuri, Domnul a instruit pe poporul Său să se adune de trei ori pe an pentru a-i aduce 
închinare. La aceste adunări sfinte, copiii lui Israel veneau, aducând la casa lui Dumnezeu 
zecimile, jertfele pentru păcat și darurile lor de mulțumire. Ei se întâlneau pentru a povesti 
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îndurările lui Dumnezeu, pentru a face cunoscut faptele Lui minunate și pentru a aduce laudă și 
mulțumire Numelui Său. Și ei trebuia să se unească în serviciul de aducerea jertfei, care arăta 
spre Hristos, ca Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În felul acesta, ei urmau să fie 
feriți de spiritul lumesc și de idolatrie. Credința, iubirea și recunoștința trebuia să fie păstrate vii 
în inima lor, și, prin strângerea lor laolaltă la serviciul sfânt, ei urmau să fie legați mai strâns de 
Dumnezeu și unul de altul. {6M 39.3}

Dacă copiii lui Israel aveau nevoie de binele pe care-l aduceau aceste adunări pe vremea lor, cu
cât mai mult avem noi nevoie de ele în aceste zile ale sfârșitului, pline de primejdii și de lupte! 
Și, dacă oamenii din lumea de atunci aveau nevoie de lumina pe care Dumnezeu o încredințase
bisericii Sale, cu cât mai mult au ei nevoie de ea acum! {6M 40.2}

Aceste instrucțiuni, pe care Domnul le-a dat poporului Său, exprimă principiile legii împărăției lui 
Dumnezeu și sunt făcute specifice, astfel încât mintea oamenilor să nu fie lăsată în ignoranță și 
incertitudine. Aceste scripturi prezintă obligația neîncetată a tuturor celor pe care Dumnezeu i-a 
binecuvântat cu viață și sănătate și avantaje în lucrurile temporale și spirituale. Mesajul nu a 
devenit slab din cauza trecerii timpului. Cerințele lui Dumnezeu sunt la fel de obligatorii acum, la 
fel de proaspete în importanța lor, precum darurile lui Dumnezeu sunt proaspete și continue. 
{RH December 25, 1900, par. 7^^^}

Ar fi o scenă plăcută lui Dumnezeu și a îngerilor,  dacă s-ar uni cei ce profesează a fi discipolii 
Săi în această generație, la fel ca și Israelul din vremuri (referindu-se la timpul lui Neemia), într-
un legământ solemn de a „respecta și a îndeplini toate poruncile Doamnului, Domnul nostru, și 
judecățile și legile Lui. ” {ST January 10, 1884, par. 20^^^}

Nu trebuie să existe nicio reținere din partea noastră, a serviciului sau a mijloacelor noastre, 
pentru a ne îndeplini legământul cu Dumnezeu. „Astăzi Domnul, Dumnezeul tău, ți-a poruncit să 
îndeplinești aceste porunci și judecăți: de aceea le vei păzi și le vei îndeplini din toată inima ta și
din tot sufletul tău” (Deuteronom 26:16). {1MR 117.2}^

Principiile enunțate în Deuteronom pentru învățătura lui Israel trebuie urmate de poporul lui 
Dumnezeu până la sfârșitul timpului. Prosperitatea noastră depinde de continuarea relației 
noastre de legământ cu Dumnezeu. {RH April 25, 1907, par. 12}^

Cunoașterea mântuitoare a lui Dumnezeu își va îndeplini lucrarea purificatoare asupra minții și 
inimii fiecărui credincios. Cuvântul declară: „Atunci voi presăra apă curată asupra voastră și veți 
fi curați: de toată murdăria voastră și de toți idolii voștri vă voi curăța. De asemenea, îți voi da o 
inimă nouă și voi pune un duh nou în tine; și voi scoate inima pietroasă din carnea ta și îți voi da 
o inimă de carne. Și voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să umblați în statutele Mele ”. 
Aceasta este coborârea Duhului Sfânt, trimis de la Dumnezeu să-și îndeplinească lucrarea 
oficiului Său. Casa lui Israel trebuie să fie impregnată de Duhul Sfânt și botezată cu harul 
mântuirii. {RH October 13, 1904, par. 5}^

Vestirea Evangheliei este singurul mijloc prin care Dumnezeu poate angaja ființele umane ca 
instrumentele sale pentru mântuirea sufletelor. Pe măsură ce bărbații, femeile și copiii vestesc 
Evanghelia, Domnul va deschide ochii orbilor pentru a-I vedea statutele și va scrie în inimile 
celor cu adevărat pocăiți legea Sa. Duhul animator al lui Dumnezeu, care lucrează prin mijloace 
umane, îi conduce pe credincioși să fie dintr-o singură minte, un singur suflet, iubindu-L uniți pe 
Dumnezeu și ținând poruncile Lui, pregătindu-se aici, jos, pentru translatare. {RH October 13, 
1904, par. 7}^

Hristos ... este Scara. Baza este plantată ferm pe pământ în umanitatea Sa; trapta cea mai de 
sus ajunge la tronul lui Dumnezeu în divinitatea Sa. Umanitatea lui Hristos îmbrățișează 
umanitatea căzută, în timp ce divinitatea Sa se ține de tronul lui Dumnezeu. Suntem mântuiți 
urcând Scara treaptă cu treaptă, privind la Hristos, agățându-ne de Hristos, avansând pas cu 
pas până la înălțimea lui Hristos, astfel încât El ne este făcut înțelepciune și dreptate și sfințire și
răscumpărare. Credința, virtutea, cunoașterea, temperanța, răbdarea, evlavia, bunătatea 
frățească și caritatea sunt rundele acestei scări. Toate aceste haruri trebuie să se manifeste în 
caracterul creștin; și "… căci dacă faceţi acestea, niciodată nu veţi cădea, Fiindcă astfel din 
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abundenţă vă va fi dată intrare în împărăţia veşnică a Domnului şi Salvatorului nostru Isus 
Cristos.". {Mar 84.3}^

Nu trebuie să credeți că trebuie să așteptați până când ați desăvârșit un har, înainte de a cultiva 
altul. Nu; ele vor crește împreună, hrănite continuu din fântâna iubirii; în fiecare zi în care trăiești,
puteți perfecționa atributele binecuvântate pe deplin revelate în caracterul lui Hristos; iar când 
veți face acest lucru, veți aduce lumină, iubire, pace și bucurie în locuințele voastre. {RH July 29,
1890, par. 8}^

Nu vă descurajați privind munca imensă pe care trebuie să o realizați de-a lungul întregii vieți, 
pentru că nu vi se cere să faceți totul dintr-o dată. Angajați toate resursele ființei voastre în 
împlinirea acelei lucrări destinate zilei de azi; folosiți la maximum fiecare ocazie favorabilă din 
prezent; apreciați și mulțumiți pentru ajutorul pe care-L primiți din partea lui Dumnezeu și 
înaintați, treaptă cu treaptă, pe scara progresului. Aduceți-vă aminte fără încetare că nu aveți de 
trăit mai mult de o singură zi o dată; că Dumnezeu vă pune la dispoziție doar câte o singură zi, 
iar rapoartele cerului vor dezvălui modul în care ați valorificat privilegiile și ocaziile fiecărei zile. 
Folosiți atât de bine fiecare zi primită din partea lui Dumnezeu, încât, în cele din urmă, să puteți 
auzi din partea Maestrului: „Bine, rob bun și credincios”. (Matei 25, 21.) The Youth’s Instructor, 5 
ianuarie, 1893. (Messages to Young People, 46.) {2MCP 554.1}

Legea divină ne cere să-L iubim pe Dumnezeu în mod suprem și pe aproapele nostru ca pe noi 
înșine. Fără exercitarea acestei iubiri, cea mai înaltă profesie de credință este simplă 
ipocrizie .... {NL 32.1}^

Cel ce se închină lui Dumnezeu va descoperi că nu poate prețui o singură fibră a rădăcinii 
egoismului. El nu își poate îndeplini datoria față de Dumnezeul său și să practice asuprirea față 
de semenii săi. Al doilea principiu al legii este ca primul: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine 
însuți”. „Fă asta și vei trăi”. Acestea sunt cuvintele lui Isus Hristos de la care nu poate exista nici 
o deviere din partea vreunui bărbat, femeie sau tânăr care ar fi un adevărat creștin. Ascultarea 
de principiile poruncilor lui Dumnezeu este cea care modelează caracterul după asemănarea 
divină ... {SD 52.3}^

A lăsa un aproape în suferință neajutat este o încălcare a legii lui Dumnezeu .... Cel care îl 
iubește pe Dumnezeu nu numai că își va iubi semenii, ci va privi cu tandră compasiune 
creaturile pe care le-a făcut Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu este în om, îl conduce mai 
degrabă să elibereze decât să creeze suferință ... Trebuie să avem grijă de fiecare caz de 
suferință și să ne privim ca pe niște agenți ai lui Dumnezeu pentru a-i ușura pe cei nevoiași 
până la maximul abilității noastre. Trebuie să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Există unii 
care manifestă o mare afecțiune pentru rudele lor, pentru prietenii și favoriții lor, care totuși nu 
reușesc să fie amabili și cu considerație față de cei care au nevoie de simpatie tandră, care au 
nevoie de bunătate și dragoste. Cu inimă serioasă, să ne întrebăm: Cine este aproapele meu? 
Aproapele nostru nu reprezintă doar vecinii noștri și prietenii speciali sau doar cei care aparțin 
bisericii noastre sau care gândesc la fel ca noi. Aproapele nostru reprezintă întreaga familie 
umană. Trebuie să facem bine tuturor oamenilor și mai ales celor care sunt din familia credinței. 
Trebuie să oferim lumii o expoziție a ceea ce înseamnă a îndeplini legea lui Dumnezeu. Trebuie 
să-L iubim pe Dumnezeu în mod suprem și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. {SD 52.4}^

Timpul nostru de har este scurt în cel mai fericit caz. Familiaritatea dintre bărbații căsătoriți și 
femeile căsătorite și fetele tinere este dezgustătoare pentru Dumnezeu și îngerii cei sfinți. 
Îndrăzneala tinerelor fete de a se așeza în compania tinerilor, învârtindu-se pe lângă aceștia la 
lucru, intrând în discuție cu ei, vorbind lucruri banale, deșarte, umilește pe femei. Le înjosește 
chiar înaintea acelora față de care fac asemenea lucruri. {MCS 245.2}

Este nevoie de reformă în instituțiile noastre. Orice ușurătate, orice atenție necuvenită față de 
bărbați sau femei trebuie condamnată și întreruptă. Unii, chiar bărbați căsătoriți care și-au 
îngăduit această comportare ușuratică au încercat să se scuze și să scape de critică susținând 
că ei nu au făcut nimic rău din punct de vedere moral. Oare glumele, flecăriile și atențiile 
lingușitoare față de tinerele femei nu au constituit un rău moral? Oare nu ați început voi în 
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mintea lor un lanț de gânduri pe care este imposibil să-l schimbați? Oare voi, prin neseriozitatea 
și cochetăria voastră, nu aprobați acest fel de comportament? {MCS 245.3}

Voi, oare dețineți funcții de încredere și pretindeți că sunteți creștini, nu dovediți voi o 
familiaritate care conduce la păcat? Ce scrie în raportul din ceruri Veghetorul divin? Nu s-a făcut
nici un rău moral acelor suflete cu care sunteți atât de familiari? Ba da. S-a făcut impresia că 
acest lucru este de durată. Aceste fete sunt recunoscute pentru cochetărie și flirt. Orice 
îngăduință de acest fel tinde să le facă tot mai vulgare și mai îndărătnice. Ei ajung tot mai 
înnebuniți după societatea bărbaților și a femeilor care sunt ușuratici și frivoli, ale cărora cuvinte 
nu au nimic din ceea ce este sfânt, curat și nobil. {MCS 246.1}

Predomină sentimentalismul bolnav. Bărbații căsătoriți primesc atenție din partea unor femei 
căsătorite sau necăsătorite; femeile de asemenea, par a fi fermecate și își pierd minte și 
discernământul spiritual, bunul simț; ei fac chiar acele lucruri pe care le condamnă Cuvântul lui 
Dumnezeu.... Avertizările și mustrările sunt în fața lor foarte clare, și cu toate acestea, ei pornesc
pe aceeași cărare pe care au mers și alții înaintea lor, este ca și cum ar fi antrenați într-un joc 
nebun. Satana îi conduce spre ruina lor, pentru a pune în pericol cauza lui Dumnezeu, pentru a 
răstigni din nou pe Fiul lui Dumnezeu și a-L expune rușinii publice. {MCS 243.3}

Nici un om, fie bătrân, fie tânăr nu prezintă siguranță dacă nu simte nevoia de a căuta sfatul lui 
Dumnezeu la orice pas. Numai aceia care întrețin o strânsă legătură cu Dumnezeu vor învăța să
aibă stimă pentru oameni, să trateze cu respect pe cei curați, pe cei buni, pe cei umili și pe cei 
blânzi. Inima trebuie păzită, așa cum a fost ceea a lui Iosif. Atunci ispitele de îndepărtare de 
integritate vor fi întâmpinate cu hotărâre. „Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să 
păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” (Geneza 39, 9.) Cea mai puternică ispită nu este o scuză 
pentru păcat. Oricât de aspră ar fi presiunea care se exercită asupra ta, păcatul constituie 
propria ta faptă. Locul de unde pornește este inima nerenăscută. {MCS 243.4}

Să lăsăm ca dragostea lui Hristos să ne umple inimile și atunci vom fi pregătiți să primim puterea
pe care El o are pentru noi .... {OFC 216.2}^

Ce dragoste poate să egaleze dragostea pe care a manifestat-o Dumnezeu față de om, prin 
moartea Domnului Hristos pe cruce? Dacă inima vorbitorului este plină de dragostea lui Isus, el 
o va putea prezenta oamenilor, iar ea le va impresiona inimile. — Letter 48, 1886. {Ev 189.3}

Pentru a-L iubi pe Dumnezeu în mod suprem și pe aproapele nostru ca pe noi înșine, este 
nevoie de o inimă pură, curată, o conștiință bună și o credință neprefăcută, o credință care 
funcționează prin iubire și purifică sufletul toată întinarea. Dacă avem o credință fermă în Hristos
ca Mântuitorul nostru personal acceptat, putem face lucrări prețioase pentru Învățător. Prin 
exemplul nostru cu inimă deplină în slujba lui Dumnezeu, vom avansa cauza Lui și vom aduce la
cunoașterea personală a adevărului mulți care vor fi aleși de Dumnezeu ca lucrători pentru El, 
lucrători care pot primi poruncile Lui și pot îndeplini lucrarea Lui în marele câmp de seceriș. 
{Ms40-1900.9}^

Satana știe bine că momentul căsătoriei multor tineri și tinere pune capăt istoriei experienței lor 
și lucrării lor religioase. Ei sunt pierduți pentru Domnul Hristos. Pentru un timp, este posibil ca ei 
să facă un efort de a trăi o viață creștină, dar toate străduințele lor vor întâmpina o influență 
constantă, venită din direcția opusă. Cândva era un privilegiu și o bucurie pentru ei să 
vorbească despre credința și nădejdea lor, dar acum nu mai sunt dispuși să menționeze acest 
subiect, știind că acela cu care și-au unit destinul nu are nici un interes față de el. Ca rezultat, 
credința în adevărul prețios se stinge în inima lor, iar Satana țese cu viclenie în jurul lor o plasă a
scepticismului. {STI 80.3}

Sute de tineri L-au sacrificat pe Domnul Hristos și cerul, ca urmare a căsătoriei cu persoane 
neconvertite. Oare dragostea și părtășia cu Isus au pentru ei o valoare atât de neînsemnată, 
încât preferă compania bieților muritori? Este oare cerul atât de neînsemnat, încât riscă bucuriile
acestuia de dragul unuia care nu are dragoste pentru prețiosul Mântuitor? {SB 122.3}
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Ce ar trebui să facă fiecare creștin când ajunge într-o situație dificilă, care pune la probă 
temeinicia principiilor sale religioase? Trebuie să spună direct, cu o fermitate vrednică de imitat: 
„Eu sunt un creștin conștiincios. Eu cred că ziua a șaptea a săptămânii este Sabatul biblic. 
Credința și principiile noastre ne conduc în direcții opuse. Noi nu putem fi fericiți împreună, 
pentru că, dacă voi continua să cunosc tot mai bine voința lui Dumnezeu, eu voi deveni din ce în
ce mai diferit de lume. Dacă tu vei continua să nu vezi nici o frumusețe în Hristos, dacă nu vei 
simți nici o atracție față de adevăr, vei iubi lumea pe care eu nu o pot iubi, în timp ce eu voi iubi 
lucrurile lui Dumnezeu, pe care tu nu le poți iubi. {STI 81.2}

Tu nu vei fi fericit, ci vei fi gelos din pricina iubirii mele pentru Dumnezeu, iar eu voi fi singur în 
crezul meu religios. Când concepțiile tale se vor schimba, când inima ta va răspunde cerințelor 
lui Dumnezeu și când vei învăța să-L iubești pe Mântuitorul meu, atunci relația noastră poate fi 
reînnoită”. {STI 81.3}

În acest fel, cel credincios face pentru Domnul Hristos un sacrificiu pe care conștiința lui îl 
aprobă și care arată că prețuiește viața veșnică prea mult pentru a-și permite riscul de a o 
pierde. El simte că ar fi mai bine să rămână necăsătorit decât să-și unească interesele vieții cu o
persoană care alege mai degrabă lumea decât pe Domnul Isus. {STI 81.4}

Nu este sigur pentru urmașul mărturisit al lui Hristos să se asocieze cu cei nepăsători și 
imprudenți; căci este o chestiune ușoară să ajungi să vezi lucrurile așa cum le fac și să pierzi din
vedere ceea ce înseamnă să fii urmaș al lui Isus. Păzește-te cu privire la acest punct în special -
nu te lăsa influențat și rătăcit de cei pe care-i cunoști, prin cuvintele și lucrările lor, că nu sunt în 
legătură cu Dumnezeu. {SD 164.2}^

Când se aude prima sugestie de greșeală, înalță o rugăciune către cer și apoi rezistă cu 
fermitate tentației de a altera principiile condamnate în Cuvântul lui Dumnezeu. Prima dată când
vine ispita, înfrunt-o într-un mod atât de hotărât încât nu va mai fi niciodată repetată. Întoarce-te 
de la cel care s-a aventurat să îți prezinte practici greșite. Întoarce-te hotărât de la ispititor, 
spunând: Trebuie să mă despart de influența ta pentru că știu că nu umbli pe urmele 
Mântuitorului nostru. {SD 164.3}^

Idolatria și toate păcatele ce veneau pe urmele ei erau o urâciune înaintea lui Dumnezeu și El a 
poruncit poporului Său să nu se amestece cu celelalte popoare — „să nu te iei după popoarele 
acestea în purtarea lor” (Exod 23, 24) și să-L uite pe Dumnezeu. El le-a interzis căsătoria cu 
idolatrii, ca nu cumva inimile lor să se depărteze de El. Era tot atât de trebuincios atunci, cum 
este și astăzi, ca poporul lui Dumnezeu să fie curat, „neîntinat de lume”. El trebuia să se 
păstreze neatins, liber de spiritul acesteia, pentru că ea este vrăjmașă adevărului și neprihănirii. 
Dar Dumnezeu nu intenționa ca poporul Său, într-o exclusivistă îndreptățire de sine, să se 
izoleze de lume, astfel încât să nu poată avea vreo influență asupra ei. {PP 369.3}

Dumnezeu a făcut din bărbat o femeie, care să-i fie tovarăș și ajutor, care să fie una cu ci, să-l 
înveselească, să-l încurajeze, să-i fie o binecuvântare, iar el, la rândul lui, să-i fie un ajutor 
puternic. Toți aceia care pășesc în relația de căsătorie, având un scop sfânt — soțul de a 
dobândi sentimentele curate ale unei inimi de femeie, femeia de a înmuia și îmbunătăți 
caracterul soțului ei și de a-l desăvârși — îndeplinesc scopul lui Dumnezeu pentru ci. {SB 125.1}

Cei doi, care își unesc interesele pentru o viață întreagă, au trăsături caracteristice distincte și 
responsabilități individuale. Fiecare are lucrul său, însă femeile nu trebuie evaluate după 
cantitatea lucrului pe care îl pot face, precum animalele de povară. Soția trebuie să 
împodobească cercul familiei, în calitate de soție și companie pentru un soț înțelept. La fiecare 
pas, ea trebuie să-și pună întrebarea: „Este acesta standardul pe care trebuie să-l ating ca 
femeie?” „Cum Îl pot reprezenta pe Hristos în căminul meu?” Soțul trebuie să-i facă cunoscut 
soției că el apreciază lucrul ei. {CA 114.1}

Soția trebuie să-și respecte soțul. Soțul trebuie să-și iubească soția, să aibă grijă de ea; după 
cum prin legământul căsătoriei au devenit una, la fel prin credința în Hristos vor fi una în El. Ce 
ar putea fi mai plăcut pentru Dumnezeu decât să vadă că cei ce pășesc în relația de căsătorie 
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caută să-L cunoască pe Domnul Hristos și să fie umpluți tot mai mult cu Duhul Său? 2 {CA 
114.2}

A ta poate fi încă o familie fericită. Soția ta are nevoie de ajutorul tău. Ea este ca o viță de vie 
agățată; vrea să se sprijine pe puterile tale. O poți ajuta și conduce pe cale. Nu ar trebui să o 
cenzurezi niciodată. Nu o mustra niciodată dacă eforturile ei nu sunt ceea ce tu crezi că ar trebui
să fie. Mai degrabă încurajeaz-o prin cuvinte de tandrețe și dragoste. Îți poți ajuta soția să-și 
păstreze demnitatea și respectul de sine. Nu lăuda niciodată munca sau actele altora înaintea ei
pentru a o face să își simtă deficiențele. Ai fost dur și lipsit de simțire în această privință. Ai 
arătat o mai mare curtoazie pentru ajutorul tău angajat decât pentru ea și i-ai așezat înaintea ei 
în casă. - Testimonies for the Church 2: 305 (1869). {DG 181.3}^

Mi s-a arătat, de asemenea, că soțiile comit adesea o mare greșeală. Ele nu depun eforturi 
serioase pentru a-și stăpâni propriul temperament și pentru a aduce fericirea în cămin. De multe
ori, soțiile sunt iritate și nemulțumite fără un motiv temeinic. Soțul se întoarce de la serviciu 
îngrijorat și obosit de trudă și, în loc să fie întâmpinat cu bucurie și cuvinte încurajatoare, 
găsește acasă o atmosferă încărcată și apăsătoare. Este și el doar un om, iar afecțiunile lui pot 
să se îndepărteze de la soția sa, dragostea față de familie se răcește, căile lui devin tot mai 
întunecate și curajul său secătuiește. Treptat, demnitatea și respectul de sine, pe care i le-a 
dăruit Dumnezeu, se pierd. {1MCP 160.4}

Nici soțul, nici soția nu au voie să-și impună propria personalitate în formarea celuilalt. Fiecare 
are o relație personală cu Dumnezeu. El este Acela pe care trebuie să-L întrebe: „Ce este bine 
să fac?” „Ce este greșit?” „Cum aș putea să ating cel mai înalt scop al vieții mele?” Fie ca 
întreaga voastră afecțiune să se îndrepte mai întâi spre Acela care și-a dăruit viața pentru voi. 
Faceți din Domnul Hristos cel dintâi, cel din urmă și cel mai prețios deziderat al existenței 
voastre. Și, pe măsură ce iubirea voastră față de El devine mai profundă și mai puternică, 
dragostea pe care o manifestați unul față de celălalt va fi purificată și întărită. — The Ministry of 
Healing, 361 (1905). {1MCP 154.2}

Spiritul pe care-l manifestă Hristos față de noi este spiritul pe care soțul și soția au datoria de a-l 
manifesta unul față de celălalt. „Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit”, „umblați în 
dragoste”. „Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse 
bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a 
dat pe Sine pentru ea.” (Efeseni 5, 24.25.) {DV 361.4}

Nici soțul, nici soția nu trebuie să încerce să exercite un control arbitrar asupra celuilalt. Nu 
încerca să îl determini pe celălalt să cedeze dorințelor tale. Dacă vei proceda astfel, vei pierde 
dragostea partenerului tău. Fii bun, răbdător și îndelung răbdător, amabil și curtenitor. Prin harul 
lui Dumnezeu, poți avea succes în dorința de a-ți face fericit tovarășul de viață, așa cum ai 
făgăduit când ai rostit legământul căsătoriei. — The Ministry of Healing, 361 (1905). {2MCP 
425.2}

Ce se întâmplă când se dă frâu liber patimilor josnice? Camera intimă, în care ar trebui să fie 
prezenți îngerii lui Dumnezeu, este făcută nesfântă prin practici nesfinte. Și, pentru că domnește
animalismul rușinos, corpurile sunt viciate; practici dezgustătoare conduc la boli dezgustătoare. 
Ceea ce Dumnezeu a lăsat ca binecuvântare devine blestem. 14 {CA 124.3}

Excesele sexuale vor distruge în mod sigur dragostea pentru practicile devoționale, vor lipsi 
creierul de puterea necesară hrănirii organismului și vor epuiza în modul cel mai eficient 
vitalitatea generală. Nici o soție nu ar trebui să își ajute soțul în această lucrare de auto-
distrugere. Ea nu va face astfel dacă este luminată și îl iubește cu adevărat. {CA 124.4}

Cu cât sunt mai mult îngăduite patimile animalice, cu atât ele devin mai puternice Și vor pretinde
continuu satisfacerea lor. Fie ca bărbații temători de Dumnezeu să se trezească în ce privește 
datoria lor. Mulți din cei care pretind a fi creștini suferă de paralizii ale nervilor și creierului 
datorită necumpătării în această privință. 15 {CA 124.5}
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O, cât de dezgustat este Dumnezeu de slăbiciunea, lipsa de vitalitate și eforturi făcute fără 
Hristos a unora dintre cei care pretind a fi slujitorii săi? Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie 
dusă înainte, cu putere, și în sus. Acest lucru nu poate fi realizat până când senzualitatea care 
întinează întreaga ființă omenească nu este îndepărtată din viața celor ce susțin că sunt 
religioși. Trebuie făcută această lucrare. {MCS 119.2}

Membrii bisericii trebuie să postească și să se roage căutând cu stăruință să fie biruitori prin 
sângele Mielului și cuvântul mărturiei lor. Nici un fel de întinăciune sodomită nu va scăpa de 
mânia lui Dumnezeu atunci când va fi executată judecata. Cei care nu se pocăiesc și nu 
părăsesc orice practici necurate vor cădea împreună cu cei nelegiuiți. Cei care vor deveni 
membri ai familiei regale și vor forma împărăția lui Dumnezeu, pe pământul reînnoit, vor fi sfinți, 
nu păcătoși. — (Isaia 30, 1-3.8-16.) {MCS 119.3}

Cei care au avut o mare lumină, dar nu au luat seama la ea, se află într-o poziție mai rea decât 
cei cărora nu le-au fost acordate atât de multe privilegii. Ei se înalță pe ei înșiși nu pe Domnul. 
Pedeapsa pe care o va suferi orice ființă omenească va fi în fiecare caz, proporțională cu 
dezonoarea pe care au adus-o asupra lui Dumnezeu. Mulți prin îngăduință de sine, L-au expus 
pe Domnul Hristos unei rușini deschise. — (Scrisoarea 159, 1901.) {MCS 119.4}

Îngăduința în lucrurile pe care le condamnă Legea a devenit o putere care a dus la starea de 
depravare a omenirii, pipernicind mintea și pervertind facultățile. Aceeași stare de lucruri care 
există astăzi a existat și înainte de potop și înainte de distrugerea Sodomei. Desfrâul este în 
creștere în lumea noastră. Anunțuri cu desene indecente sunt tipărite și afișate pe străzile 
noastre pentru a atrage privirile și a duce la depravare. Aceste prezentări au ca scop de a trezi 
cele mai josnice patimi ale inimii omenești prin închipuiri stricate. Aceste închipuiri stricate sunt 
urmate de practici întinate ca ale celor în care s-au complăcut sodomiții. Însă ceea ce este cel 
mai teribil este faptul că acestea sunt practicate sub mantia sfințeniei. Tinerii noștri vor fi stricați, 
gândurile lor se vor degrada și sufletele lor se vor întina dacă ei nu își vor face din adevăr scutul 
și protecția lor. — (Scrisoarea 1, 1875.) {MCS 120.1}

Noi nu suntem în necunoștință de cauză cu ceea ce s-a întâmplat la căderea Sodomei datorită 
stricăciunii locuitorilor ei. Profetul a înfățișat aici (Ezechiel 16, 19) păcatele care au dus la 
desfrâu. Aceleași păcate care au existat în Sodoma care au atras asupra ei mânia lui 
Dumnezeu, până la distrugerea ei totală, există și astăzi în lume. — (The S.D.A. Bible 
Commentary 4, 1161.) {MCS 120.2}

Oare nu se face suficient pentru a ni se arăta pericolele care ne asaltează pe cale? Pretutindeni 
se văd epave ale omeniri, dărâmarea altarelor familiale, familii zdrobite. Există o abandonare 
ciudată a principiilor, standardul privind moralitatea este jos, iar pământul se transformă cu 
repeziciune într-o Sodomă. Practicile sodomite care au atras judecățile lui Dumnezeu asupra 
lumii și au făcut ca aceasta să fie potopită de foc, se înmulțesc cu repeziciune. Ne apropiem de 
sfârșit. Dumnezeu a suportat îndelung stricăciunea omenirii însă pedeapsa nu va zăbovi. Fie ca 
toți cei care pretind să sunt lumina lumii să se depărteze de orice nelegiuire. — (The Review and
Herald, 10 noiembrie, 1884.) {MCS 120.3}

Necurăția este astăzi larg răspândită, chiar printre așa-zișii urmași ai lui Hristos. Pasiunea nu 
este ținută în frâu; fiind îngăduite, înclinațiile animalice capătă putere în timp ce puterile morale 
slăbesc din ce în ce mai mult. Păcatele care au nimicit pe antediluvieni și cetățile din câmpie, 
există și astăzi, nu numai în țările păgâne, nu numai printre adepții creștinismului popular, dar și 
la unii dintre cei care susțin că așteaptă venirea Fiului omului. Dacă Dumnezeu v-ar prezenta 
aceste păcate așa cum sunt ele pentru El, ați fi umpluți de rușine și oroare. — (Testimonies for 
the Church 5:218.) {MCS 121.1}

Cei care acceptă să devină robi ai unui apetit cuprins de lăcomie merg adesea și mai departe și 
se înjosesc, îngăduindu-și pasiunile lor stricate, care au fost stârnite prin necumpătarea în 
mâncare și băutură. Ei dau frâu liber pasiunilor lor josnice, până când sănătatea și intelectul au 
mult de suferit. Capacitatea de a gândi este într-o mare măsură distrusă de obiceiurile rele. — 
Spiritual Gifts 4a:131 (1864). {DH 62.2}
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Nici unul dintre cei care mărturisesc evlavia să nu privească în mod indiferent sănătatea 
corpului, plăcându-le să creadă că necumpătarea nu este păcat și nu le va afecta spiritualitatea. 
O legătură strânsă există între natura fizică și cea morală. Standardul virtuții este înălțat sau 
degradat de obiceiurile fizice. Consumul excesiv al celor mai bune mâncăruri va produce o stare
morbidă a simțămintelor morale. Iar dacă hrana nu este din cea mai sănătoasă, efectele vor fi 
încă și mai vătămătoare. Orice obicei care nu promovează activitatea sănătoasă în organismul 
uman degradează facultățile mai înalte, nobile. Obiceiurile greșite de a mânca și de a bea 
conduc la erori în gândire și acțiune. Îngăduirea apetitului întărește înclinațiile animalice, dându-
le un ascendent față de puterile mintale și spirituale. {DH 62.4}

„Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul”, acesta este sfatul 
apostolului Petru. Mulți privesc acest avertisment ca fiind aplicabil numai în cazul celor 
desfrânați; însă are o semnificație mai largă. El păzește împotriva oricărei satisfaceri 
vătămătoare a apetitului sau pasiunii. Este o avertizare extrem de puternică împotriva folosirii 
unor astfel de stimulente și narcotice precum ceaiul, cafeaua, tutunul, alcoolul și morfina. Aceste
îngăduințe pot fi foarte bine clasate printre poftele care exercită o influență nimicitoare asupra 
caracterului moral. Cu cât se formează mai de timpuriu aceste obiceiuri dăunătoare, cu atât își 
vor ține mai puternic victima în robia poftei și cu atât mai sigur vor coborî standardul 
spiritualității. — The Review and Herald, 25 ianuarie, 1881. {DH 62.5}

Printre primele lucruri spre care trebuie să țintim, este poziția corectă, atât șezând cât și stând în
picioare. Dumnezeu l-a făcut pe om drept și dorește ca el să posede nu doar beneficiile fizice, ci
și cele intelectuale și morale, grația, demnitatea și stăpânirea de sine, curajul și independența 
pe care o postură dreaptă tinde să le promoveze într-o mare măsură. Asupra acestui punct, 
profesorul să dea instrucțiuni prin exemplu și prin învățătură. Arătați care este poziția corectă și 
insistați să fie menținută. — (Education, 198). {ÎC 364.3}

Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să fie un învățător al Cuvântului Său, l-a ales să fie tatăl unei 
națiuni mari, pentru că a văzut că Avraam avea să-și educe copiii și familia după principiile Legii 
lui Dumnezeu. Și ceea ce a dat putere învățăturii lui Avraam a fost influența propriei lui vieți. 
Familia sa numeroasă consta în mai bine de o mie de suflete, mulți dintre ei fiind capete de 
familie și, nu puțini, noi convertiți din rândul celor păgâni. O asemenea casă pretindea la cârma 
ei o mână fermă. Metodele slabe, șovăitoare, nu erau de ajuns. Dumnezeu a spus despre 
Avraam: „Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el.” Geneza 
18, 19. Cu toate acestea, autoritatea lui era exercitată cu o asemenea înțelepciune și gingășie, 
încât câștiga inimile. Mărturia Străjerului divin este: „Știu că are să poruncească ... să țină Calea 
Domnului, făcând ce este drept și bine.” Geneza 18, 19. Iar influența lui Avraam s-a întins 
dincolo de casa sa. Oriunde își înălța cortul, ridica alături de acesta și un altar pentru jertfă și 
închinare. Când cortul era strâns, altarul rămânea; și mulți canaaniți rătăcitori, care Îl 
cunoscuseră pe Dumnezeu din viața lui Avraam, slujitorul Său, zăboveau la acel altar pentru a 
aduce jertfă înaintea lui Iehova. {Ed 187.2}

Sfințenia era principala caracteristică a vieții Mântuitorului pe pământ, iar voia Sa este ca ea să 
fie și caracteristica vieții urmașilor Săi. Lucrătorii Lui trebuie să acționeze fără egoism, cinstit și 
ținând cont de utilitatea și de influența celorlalți lucrători. În lucrarea Sa nu trebuie să existe 
colțuri întunecate în care să fie săvârșite incorectitudini. Nedreptatea îi este extrem de neplăcută
lui Dumnezeu. — The Review and Herald, 24 iunie, 1902. {SA 143.1}

Apostolul spune: „Fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost 
chemat”. (1 Corinteni 7, 24.) Omul de afaceri poate să-și conducă afacerile în așa fel încât, 
datorită cinstei și credinței sale, Domnul să fie preamărit. Dacă el este un adevărat urmaș al 
Domnului Hristos, va demonstra religia lui în tot ce face și va da pe față înaintea oamenilor 
spiritul lui Hristos. Mecanicul poate fi un reprezentant vrednic și credincios al Aceluia care a 
muncit din greu în umila Sa viață trăită printre dealurile din Galilea. Toți aceia care poartă 
numele lui Hristos să lucreze și să se comporte astfel încât ceilalți, văzând faptele lor bune, să 
slăvească pe Creatorul și Răscumpărătorul lor. {CH 82.1}
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Este posibil să ajungi în mari greutăți în activitatea ta; perspectivele poate că devin din ce în ce 
mai întunecate și ești amenințat cu pierderi mari; nu trebuie să te descurajezi; aruncă grijile tale 
asupra lui Dumnezeu, rămâi calm și plin de voie bună. Roagă-te pentru înțelepciunea de a 
rezolva problemele vieții tale cu tact, prevenind astfel pierderi și dezastre. În dreptul tău adu la 
îndeplinire tot ceea ce poți pentru a avea bune rezultate. Domnul Hristos a făgăduit ajutorul Său,
dar nu ne-a scutit de eforturi. Atunci când, sprijinindu-te pe Hristos: Ajutorul nostru: ai făcut tot ce
ai putut, primește cu bucurie rezultatele. {CH 122.2}

Există pericolul de a fi interesați mai mult de aspectul comercial și de a deveni atât de absorbiți 
de afaceri lumești, încât adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu, în curăția și puterea lor, să nu 
fie transpuse în viață. Preocuparea pentru negoț și câștig devine din ce în ce mai predominantă.
Frații mei, să lăsăm ca sufletele noastre să fie convertite cu adevărat. Dacă a fost vreodată un 
timp când să ne înțelegem responsabilitățile, atunci acela este acum, când adevărul s-a poticnit 
în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. Satana s-a coborât cu putere mare, 
spre a lucra cu toată înșelăciunea și păcătoșenia în cei care sunt pe cale de a pieri; și tot ce 
poate fi clătinat va fi clătinat, iar acele lucruri care nu se clatină vor rămâne.  {EvL 9.1}

Noi trebuie să fim conlucrătorii Săi. Aceia care se află în slujba Sa trebuie să se despartă de 
toate încurcăturile în afaceri, care ar păta caracterul lor creștinesc. Pescarii pe care i-a chemat 
Mântuitorul și-au părăsit imediat năvoadele. Aceia care se dedică lucrării de slujire pastorală nu 
trebuie să se implice în afaceri care vor aduce un spirit aspru în viața lor și vor dăuna creșterii lor
spirituale în lucrarea pe care Domnul le-a încredințat-o. — Letter 53, 1905. {Ev 632.2}

Oamenii se fac vinovați de faptul că au jefuit pe Dumnezeu. Folosirea egoistă a mijloacelor ce 
le-au fost încredințate jefuiește pe Dumnezeu de mulțumirea, de slava care ar fi trebuit să-I fie 
adresate, ca urmare a alinării suferințelor omenirii și pentru lucrarea de mântuire a oamenilor. Ei 
și-au însușit bunurile ce le-au fost încredințate. Domnul declară: „Mă voi apropia de voi pentru 
judecată, și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva ... celor ce jură strâmb, împotriva celor ce 
opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan și nedreptățesc pe străin....” „Se 
cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum Mă înșelați voi?” Dar voi întrebați: „Cu ce te-am 
înșelat?” „Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați, câtă vreme căutați să Mă 
înșelați; tot poporul în întregime”. Maleahi 3, 5.8.9. „Ascultați acum voi bogaților ... bogățiile 
voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de molii. Aurul și argintul vostru au ruginit; și 
rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră;.... V-ați strâns comori în zilele din urmă. Ați trăit pe 
pământ în plăceri și desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel.” „Iată că plata 
lucrătorilor, care v-au secerat câmpiile, și pe care le-ați oprit-o, prin înșelăciune, strigă! Și 
strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor.” Iacov 5, 1; Iacov 3, 5.4. {PDH 
371.2}

Plata muncitorului trebuia să fie plătită fără întârziere: „Să nu nedreptățești pe simbriașul sărac 
și nevoiaș, fie că este unul din frații tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în țara ta, în 
cetățile tale. Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui; căci e sărac și o dorește 
mult”. (Deuteronom 24, 14.15.) {PP 532.3}

Biserica este responsabilă pentru angajamentele luate de fiecare dintre membrii ei. Dacă 
observă un frate care uită să se achite de o obligație asumată, ceilalți membri ar trebui să 
lucreze cu el cu amabilitate, dar ferm. Dacă acesta se află în imposibilitatea de a-și respecta 
promisiunile, dacă este un membru destoinic și dacă are o inimă deschisă, atunci membrii să-l 
ajute cu multă compasiune. În acest fel, vor depăși dificultatea și vor fi ei înșiși binecuvântați. 
{SA 310.1}

Dumnezeu dorește ca membrii bisericii Sale să considere că obligațiile față de El trebuie 
împlinite cu aceeași exactitate ca și cele față de un comerciant sau față de o instituție. Fiecare 
să-și revizuiască viața de până acum și să vadă dacă a uitat să se achite de anumite obligații, 
apoi să depună eforturi suplimentare pentru a plăti până și „cel din urmă bănuț” fiindcă toți ne 
vom confrunta cu sentința finală, rostită într-un tribunal unde numai integritatea și onestitatea vor
trece testul. — Testimonies for the Church 4:473-476. {SA 310.2}
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În ceea ce privește dependența de avocații lumești, vorbind prin Pavel, Hristos spune: „Nu știți 
că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți nedemni să judecați cele
mai mici chestiuni? ... I Vorbesc spre rușinea voastră. Este așa că nu este un om înțelept între 
voi, nu, nici unul care să poată judeca între frații săi? " 1 Corinteni 6: 2, 5. {18LtMs, Ms 71, 1903,
par. 21}^

Sfinții trebuie să judece lumea. Atunci să depindă ei de lume și de avocații lumii pentru a-și 
rezolva dificultățile? Dumnezeu nu vrea ca ei să-și ducă necazurile la supușii vrăjmașului pentru 
decizie. Să avem încredere unul în celălalt. {18LtMs, Ms 71, 1903, par. 22}^

Trebuie să ne iubim unii pe alții. Dar nu trebuie să justificăm un coleg de muncă pe care îl 
vedem urmează un mod greșit de a acționa. Nu îl ajutăm netezind greșeala pe care o face și 
încurajându-l să se justifice. O greșeală este o greșeală, de către oricine se face; și cu cât 
poziția celui care a greșit este mai mare, cu atât responsabilitatea lui este mai mare. Luați-vă 
poziția pe platforma adevărului etern. Apoi, ia-l de mână pe fratele tău care greșește și ajută-l să
stea lângă tine. {18LtMs, Ms 71, 1903, par. 23}^

Dacă cineva vine la tine cu un raport rău despre un frate, întreabă-l dacă a fost la fratele 
respectiv și a vorbit cu el despre asta. Dacă nu, nu este datoria ta să-l asculți. {18LtMs, Ms 71, 
1903, par. 24}^

Dacă un proces este instituit în tribunalele pământești iar Dumnezeu permite să continue, este 
ca propriul Său Nume să fie glorificat. Dar un vai va fi asupra omului care face această lucrare. 
Dumnezeu citește motivele, oricare ar fi acestea. Mă rog ca Domnul să-i învețe pe frații noștri să
fie sinceri și să nu facă niciun compromis în această privință. Cauza lui Dumnezeu a fost 
învinețită și rănită de astfel de oameni care se conectează cu ea și cu cât sunt mai repede 
separați de ea, cu atât mai bine ... 2SM 152.4

Omul este atât de corupt, încât legile sunt făcute pentru a arunca răspunderea asupra capului 
său. Unii oameni nu se tem să-și mintă semenii; însă ei au fost învățați și Duhul lui Dumnezeu a 
impresionat cugetele lor că este un lucru înfricoșător să-L minți pe Dumnezeu. Anania și Safira 
sunt dați ca exemplu. Problema trece de la om la Dumnezeu, așa că, dacă cineva aduce o 
mărturie mincinoasă, nu face acest lucru față de om, ci față de Dumnezeul Cel mare, care 
citește inima și cunoaște exact adevărul cu privire la orice caz. Legile noastre consideră că 
jurământul fals este o mare nelegiuire. Dumnezeu a pronunțat adesea judecata asupra celui ce 
jură strâmb și, chiar în momentul în care jurământul era pe buzele sale, îngerul nimicitor l-a pus 
la pământ. Aceasta pentru a produce teroare în rândul făcătorilor de rele. {1M 202.2}

Dumnezeu nu este mulțumit de nepăsarea care există în biserică, El așteaptă ca slujitorii Săi să 
fie credincioși cu privire la lucrarea de mustrare și corectare. Ei trebuie să îndepărteze greșelile 
în conformitate cu regula pe care Dumnezeu a dat-o în Cuvântul Său și nu în conformitate cu 
ideile și impulsurile proprii. Să nu fie folosită nici o metodă aspră și să nu se facă nici o lucrare 
nedreaptă, grăbită și impulsivă. Eforturile depuse pentru a curăța biserica de întinarea morală 
trebuie să fie făcute în modalitatea lui Dumnezeu. Să nu se manifeste nici părtinire, nici ipocrizie.
Să nu fie persoane favorizate, ale căror păcate sunt privite ca fiind mai puțin grave decât 
păcatele altora. Oh, cât de mare este nevoia noastră de a fi botezați cu Duhul Sfânt. Atunci vom 
lucra întotdeauna având gândul lui Hristos, cu bunătate, milă și simpatie, arătând dragoste față 
de cel păcătos, în timp ce urâm păcatul cu o ură deplină. — Manuscript 8a, 1888. {Ev 368.4}

Fiecare tranzacție de afaceri vorbește despre caracterul persoanei respective. Nimic nu trebuie 
făcut la întâmplare. Nu trebuie întreprins nimic într-un spirit egoist, fără respect față de drepturile
și proprietatea celorlalți oameni. — (Manuscript 93, 1901). {LMM 154.2}

Dar le pot spune acelora cărora Dumnezeu le-a încredințat bunuri, care au pământuri și case: 
„Începeți să vindeți și faceți milostenii. Nu întârziați! Dumnezeu așteaptă de la voi mai mult decât
sunteți voi dispuși să dați.” Ne adresăm vouă, care aveți mijloace, să întrebați în rugăciuni 
stăruitoare: Care este, până unde se întinde cerința divină asupra mea și a avutului meu? Este o
lucrare de făcut acum, și anume aceea de a pregăti un popor care să stea în picioare în ziua 
Domnului. Mijloacele trebuie să fie investite în lucrarea de salvare a oamenilor, care, la rândul 
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lor, vor lucra pentru alții. Fiți prompți în a da lui Dumnezeu ceea ce este al Lui. Unul dintre 
motivele pentru care este o așa de mare secetă spirituală, o lipsă a Duhului lui Dumnezeu, este 
acela că prea mulți L-au jefuit pe Dumnezeu. {5M 734.1}

Mulți dintre cei ce pretind că sunt pastori pentru cauza lui Hristos sunt ca fiii lui Eli care, slujind în
lucrurile sfinte, au profitat de slujba lor și s-au implicat în nelegiuiri comițând adulter, făcând pe 
oameni să calce Legea lui Dumnezeu. Cei asemenea lor vor trebui să stea față în față cu un 
raport înfricoșător atunci când cazurile tuturor vor trece prin fața lui Dumnezeu și vor fi judecați 
după faptele comise în trup.... Adulterul este unul dintre păcatele teribile ale acestui veac. Acest 
păcat există între așa-ziși creștini, în toate categoriile. {MCS 99.2}

Dumnezeu nu S-a schimbat față de slujitorii Săi credincioși, care își păstrează hainele nepătate. 
Dar mulți strigă: „Pace și siguranță”, când asupra lor se abate o prăpădenie neașteptată. Dacă 
nu are loc o pocăință desăvârșită, dacă oamenii nu-și umilesc inima prin mărturisire și dacă nu 
primesc adevărul, așa cum este el în Isus, nicidecum nu vor intra în cer. Atunci când va avea loc
curățirea în rândurile noastre, noi nu vom mai sta tihniți, fălindu-ne că suntem bogați, că ne-am 
îmbogățit și nu mai avem nevoie de nimic. {8M 250.1}

Noi vom fi nevoiți să ne confruntăm din nou cu aceleași doctrine false. Vor fi unii care vor afirma 
că au viziuni. Când Dumnezeu vă oferă dovezi clare că o viziune este de la El, puteți să o 
acceptați, dar nu o acceptați pe temeiul niciunei alte dovezi, deoarece atât în alte țări, cât și în 
America, oamenii urmează să fie duși în rătăcire din ce în ce mai mult. Domnul vrea ca aceia 
care alcătuiesc poporul Său să se poarte ca niște bărbați și femei care au înțelepciune. {Ev 
610.2}

Când am cercetat situația din New York, o mare povară s-a așezat pe sufletul meu. În timpul 
nopții, lucrurile mi-au fost prezentate în lumina aceasta: New York va fi lucrat; posibilități de 
intrare se vor găsi în acele părți ale orașului în care nu sunt comunități, unde adevărul va găsi 
loc stabil. E o mare cantitate de lucru care trebuie să fie făcută prin proclamarea adevărului 
pentru timpul de față pentru cei care sunt morți în vinovăție și păcate. Solii cât se poate de 
senzaționale vor fi aduse de bărbați rânduiți de Dumnezeu, solii care să-i avertizeze pe oameni, 
să-i trezească. și, deși unii vor fi provocați, trebuie să vedem din aceasta că noi trebuie să 
transmitem solia cercetătoare pentru acest timp. {9M 137.1}

Evreii au încercat să oprească proclamarea mesajului care fusese prezis în Cuvântul lui 
Dumnezeu; dar profeția trebuie îndeplinită. Domnul spune: „Iată, îți trimit pe proorocul Ilie, 
înainte de venirea zilei mari și înfricoșătoare a Domnului”. Cineva urmează să vină în spiritul și 
puterea lui Ilie și, atunci când apare, oamenii ar putea spune: „Ești prea serios, nu interpretezi 
Scripturile în modul potrivit. Permiteți-mi să vă spun cum să învățați mesajul. ” {RH February 18, 
1890, par. 16}^

Vă recomand, dragă cititor, Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă a credinței și practicii tale. Prin 
Cuvântul acesta trebuie să fim judecați. În acest Cuvânt, Dumnezeu a promis că va da viziuni în 
„ultimele zile”; nu pentru o nouă regulă de credință, ci pentru alinarea poporului Său și pentru a-i
corecta pe cei care greșesc de la adevărul biblic. Astfel Dumnezeu s-a purtat cu Petru când era 
pe cale să-l trimită să predice neamurilor. (Fapte 10.). {EW 78.1}^

Dumnezeu mi-a descoperit multe lucruri pe care mi-a cerut să le transmit poporului Său atât în 
scris, cât și prin vorbire. Prin această solie a Duhului Sfânt, poporului lui Dumnezeu i se 
adresează învățături sfinte cu privire la datoria lui față de Dumnezeu și față de semeni. {MP 
477.1}

Hristos i-a avertizat pe ucenicii Săi: „Păziți-vă de prooroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în 
haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg 
oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, 
dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face
roade bune. Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat și aruncat în foc. Așa că după 
roadele lor îi veți cunoaște”. Aici este un test și, frate G., dacă vrei, tu îl poți aplica. Nu trebuie să
umbli în nesiguranță și îndoială. Satana este gata să sugereze o varietate de îndoieli, dar, dacă 
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îți vei deschide ochii, vei găsi dovezi suficiente pentru credință. Dar Dumnezeu nu va îndepărta 
de la nici un om toate motivele de îndoială. Aceia cărora le place să stea într-o atmosferă de 
îndoială și necredință care contestă pot avea acest privilegiu de neinvidiat. Dumnezeu oferă 
dovezi suficiente pentru ca mintea sinceră să creadă; dar cel care se abate de la greutatea 
dovezii, pentru că sunt câteva lucruri pe care nu le înțelege, va fi lăsat în atmosfera rece, 
glacială a necredinței și a îndoielii contestatare și va suferi naufragiul credinței. Se pare că tu ai 
socotit drept virtute faptul de a fi de partea îndoielii mai degrabă decât de partea credinței. Isus 
nu a lăudat niciodată necredința și îndoielile. El a dat națiunii Lui dovezi despre mesianitatea Sa 
prin minunile pe care le-a făcut; dar erau unii care socoteau îndoiala o virtute și care aveau să 
îndepărteze pe cale rațională aceste dovezi și să găsească ceva în orice lucrare bună spre a se 
îndoi și a critica. {4M 232.1}

Dumnezeu ne-a dat, ca unor slujitori ai Săi, lucrarea noastră. El ne-a dat o solie s-o ducem 
oamenilor. Timp de treizeci de ani, noi am primit cuvintele lui Dumnezeu și le-am spus poporului 
Său. Am tremurat față de răspunderea pe care am acceptat-o cu multă rugăciune și meditație. 
Am stat ca ambasadori ai lui Dumnezeu, în locul lui Hristos, implorând sufletele să se împace cu
Dumnezeu. Am avertizat despre primejdie așa cum a prezentat Dumnezeu în fața noastră 
pericolele poporului Său. Lucrarea ne-a fost dată de Dumnezeu. Care va fi atunci situația celor 
care refuză să asculte cuvintele pe care le-a trimis Dumnezeu pentru ei, deoarece le barează 
calea sau le mustră relele? Dacă ești întru totul convins că Dumnezeu nu a vorbit prin noi, de ce 
nu acționezi în conformitate cu credința ta și să nu mai ai de-a face cu oameni care sunt într-o 
înșelăciune atât de mare cum sunt acești oameni? Dacă tu ai acționat în conformitate cu 
directivele Duhului lui Dumnezeu, tu ai dreptate, iar noi suntem greșiți. Dumnezeu sau învață 
biserica Sa, mustrându-i greșelile și întărindu-i credința, sau nu o învață. Lucrarea aceasta ori 
este de la Dumnezeu, ori nu este. Dumnezeu nu face nimic în părtășie cu Satana. Lucrarea mea
din ultimii treizeci de ani poartă pecetea lui Dumnezeu sau pecetea vrăjmașului. În această 
problemă nu există lucrare pe jumătate. Mărturiile sunt ori ale Duhului lui Dumnezeu, ori ale 
diavolului. Ridicându-te împotriva slujitorilor lui Dumnezeu, tu faci fie lucrarea lui Dumnezeu, fie 
a diavolului. „Așa că după roadele lor îi veți cunoaște.” Ce pecete poartă lucrarea ta? Se cuvine 
să privești critic la rezultatul conduitei tale. {4M 229.2}

Planul lui Dumnezeu este să ofere suficiente dovezi ale caracterului divin al lucrării Sale pentru 
a-i convinge pe toți cei care doresc sincer să cunoască adevărul. Dar El nu înlătură niciodată 
orice ocazie de îndoială. Toți cei care doresc să pună la îndoială și să cavilească vor găsi 
ocazie. {1SM 72.3}^

Îmi este milă de cei care și-au pus picioarele pe calea îndoielii și a necredinței. I-aș ajuta cu 
bucurie dacă aș putea, dar experiența trecutului îmi dă puține speranțe că vor veni vreodată la 
lumină. Nicio dovadă nu îi va convinge pe oameni de adevăr atât timp cât nu vor să-și cedeze 
mândria, să-și supună natura trupească și să devină elevi în școala lui Hristos. {1SM 72.4}

Buzele care au rostit lucruri perverse despre slujitorii delegați ai lui Dumnezeu și au disprețuit 
mesajul pe care l-au dat, au pus întunericul pentru lumină și lumina pentru întuneric. În loc să 
urmărească, așa cum au făcut fariseii, ceva care să condamne în mesaj sau mesageri, ceva de 
care să-și bată joc și derâdă, dacă și-ar fi deschis inimile către razele luminoase ale Soarelui 
dreptății, ar fi oferit mai degrabă laude recunoscătoare decât să urmărească ceva pe care ar 
putea să interpreteze greșit sau să răstoarne pentru a găsi vină. O, când prima rază de lumină a
strălucit asupra lor, dacă doar l-ar fi lăudat pe Dumnezeu că mesajul trimis de cer este adevăr, 
atunci mai multă lumină și mai clar ar fi strălucit în camerele minții și în templul sufletesc. {Lt31a-
1894.38}^

Nu contează cât de nevinovate sunt caracterul și viața celor care vorbesc oamenilor cuvintele lui
Dumnezeu; acest lucru nu le oferă niciun credit. Și de ce? Pentru că le spun oamenilor adevărul.
Acesta, fraților, este delictul meu. Dar dacă se vehiculează un raport fals, dacă prin anumite 
inferențe sau presupuneri se aduce o acuzație asupra caracterului ambasadorului lui Hristos, cu 
ce credulitate absurdă se primește! Câți sunt gata să mărească și să răspândească calomnia! 
Aceștia își dezvăluie caracterul lor real. „Cine este de la Dumnezeu, aude cuvintele lui 
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Dumnezeu; de aceea nu le auziți, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu” (Ioan 8:47). {1SM 
72.6}^

Calomnia și ocara vor fi răsplata celor care susțin adevărul așa cum este în Isus. „Toți cei care 
vor trăi cu evlavie în Hristos Isus vor suferi persecuții” (2 Timotei 3:12). Cei care dau o mărturie 
clară împotriva păcatului vor fi cu siguranță urâți la fel ca Maestrul care le-a dat această lucrare 
de făcut în numele Său. La fel ca Hristos, vor fi numiți dușmani ai bisericii și ai religiei și, cu cât 
eforturile lor de a-L cinsti pe Dumnezeu sunt mai serioase și mai adevărate, cu atât mai amară 
va fi vrăjmășia celor nelegiuiți și ipocriți. Dar nu ar trebui să fim descurajați atunci când suntem 
tratați astfel. {1SM 73.1}^

Putem fi numiți „slabi și proști”, entuziaști, chiar nebuni. Se poate spune despre noi așa cum a 
fost spus despre Hristos: „El are un diavol” (Ioan 10:20). Dar lucrarea pe care Maestrul ne-a dat 
să o facem este lucrarea noastră încă. Trebuie să îndreptăm mintea către Isus, nu căutând 
lauda sau cinstea oamenilor, ci să ne încredințăm Aceluia care judecă cu dreptate. El știe cum 
să-i ajute pe cei care, în timp ce urmează pașii Lui, suferă într-un grad limitat reproșul pe care L-
a purtat. El a fost ispitit în toate punctele, ca și noi, ca El să știe cum să-i ajute pe cei care ar 
trebui ispitiți. {1SM 73.2}

Indiferent de orice interpretare greșită ar putea fi făcută mărturiei mele de către cei care 
mărturisesc îndreptățire, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu, cu umilință voi merge mai departe cu 
lucrarea mea. Voi vorbi cuvintele pe care mi le dă Dumnezeu să le spun în încurajare, mustrare 
și avertisment. Rămâne doar o mică rămășiță din viața mea pe pământ. Lucrarea pe care mi-a 
dat-o Tatăl meu, o voi îndeplini, prin harul Său, cu fidelitate, știind că toate faptele mele trebuie 
să treacă de cercetarea lui Iehova. - Manuscrisul 4, 1883. {1SM 73.3}

Corneliu s-a supus implicit instrucțiunii și același înger s-a dus la Petru și i-a dat instrucțiunile 
sale. Acest capitol [Fapte 10] conține sfaturi prețioase pentru noi și ar trebui să-l studiem cu o 
atenție umilă. Când Domnul are agențiile Sale numite, prin care El oferă ajutor sufletelor, iar 
oamenii nu respectă aceste agenții și refuză să primească ajutor de la ei și decid că vor fi 
învățați direct de Dumnezeu, Domnul nu le satisface dorința. Omul care ia o astfel de poziție 
riscă să asculte glasurile străinilor și să fie condus pe căi false. Atât Corneliu, cât și Petru au fost
instruiți ce trebuie să facă și au ascultat cuvântul îngerului. Corneliu și-a adunat gospodăria 
pentru a auzi mesajul luminii de la Petru. Dacă ar fi spus, 'nu voi fi învățat de niciun om', îngerul 
lui Dumnezeu l-ar fi lăsat singur; dar aceasta nu a fost atitudinea sa (The Review and Herald, 10
octombrie 1893). {6BC 1060.5}^

Mândria și idolii trebuie lăsați deoparte. Am văzut că mâncarea bogată distruge sănătatea 
corpurilor, distruge constituțiile, distruge mințile și este o mare risipă de mijloace. {3SM 274.3}

Dacă ar fi să existe un timp când ar trebui făcute sacrificii, atunci timpul acela este acum. Frații 
mei și surorile mele, deprindeți-vă să faceți economii în căminul vostru! Dați la o parte idolii pe 
care i-ați așezat mai presus de Dumnezeu. Renunțați la plăcerile egoiste. Vă rog mult, nu 
cheltuiți banii pentru a vă împodobi casele, fiindcă banii voștri sunt ai lui Dumnezeu și trebuie 
să-l dăm socoteală de modul în care îi întrebuințăm! Nu folosiți banii Domnului pentru a satisface
capriciile copiilor voștri! Învățați-i că Dumnezeu are dreptul asupra tuturor lucrurilor pe care ei le 
dețin și că nimic nu poate anula vreodată acest drept. {SA 37.1}

Muzica este primită de Dumnezeu, numai când inima este sfințită și sensibilizată prin intermediul
ei. Totuși, mulți cărora le place să asculte muzica nu știu ce înseamnă a-L lăuda pe Domnul în 
inima lor. Inima lor merge după „idolii ei”. — Letter 198, 1899. {Ev 512.1}

L-am rugat apoi să mă lase să-i arăt cum a fost reprezentat în timpul nopții că ar trebui să fie 
plantați. I-am ordonat angajatului meu să sape o cavitate adâncă în pământ, apoi să pună 
pământ bogat, apoi pietre, apoi pământ bogat. După aceasta a pus straturi de pământ și 
compost până când gaura a fost umplută. I-am spus pepinierului că am plantat în acest fel în 
solul stâncos din America. L-am invitat să mă viziteze când aceste fructe ar trebui să fie coapte. 
El mi-a spus: „Nu aveți nevoie de nicio lecție de la mine pentru a vă învăța cum să plantați 
copacii”. {3SM 328.2}
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Domnul a dat poporului Său o solie pentru timpul acesta. Ea este prezentată în capitolul al 
treilea al cărții lui Maleahi. Cum putea Domnul să prezinte cerințele Sale într-un chip mai clar și 
mai cu putere de cum a făcut-o în capitolul acesta? {6M 384.1}

La perioade stabilite, pentru a păstra integritatea legii, oamenii erau chestionați dacă și-au 
îndeplinit juruințele cu credincioșie sau nu. O minoritate conștiincioasă a restituit lui Dumnezeu 
cam o treime din tot venitul pentru folosul intereselor religioase și pentru cei săraci. Aceste 
lucruri nu erau cerute din partea unei anumite clase de oameni, ci de la toți, cerința fiind 
proporțională cu cantitatea avută. În afară de toate aceste donații sistematice și regulate, mai 
erau și scopuri speciale care apelau la daruri de bunăvoie, precum clădirea cortului întâlnirii din 
pustie și templul construit la Ierusalim. Proiectele acestea au fost făcute de Dumnezeu și puse 
asupra poporului spre binele lor, precum și spre a susține lucrarea Lui. {4M 467.2}

Toți ar trebui să-și aducă aminte că cerințele lui Dumnezeu vin înaintea oricărei alte cerințe. El 
ne dă cu îmbelșugare și contractul pe care l-a făcut cu omul este ca a zecea parte din averile 
sale să le înapoieze lui Dumnezeu. Domnul, plin de îndurare, încredințează servilor Săi comorile
Sale, dar cu privire la zecime El zice: Aceasta este a Mea. Exact în măsura aceea în care 
Dumnezeu a dat omului proprietatea Sa, omul trebuie să-I înapoieze lui Dumnezeu cu 
credincioșie o zecime din tot avutul său. Acest deosebit aranjament a fost făcut chiar de Hristos. 
{6M 384.2}

Lucrarea aceasta cuprinde în sine rezultate solemne și veșnice și este prea sfântă spre a fi 
lăsată pe seama impulsului omenesc. Noi nu trebuie să ne simțim liberi de a trata problema 
aceasta așa cum alegem noi. Ca răspuns la cerințele lui Dumnezeu, trebuie să fie puse 
deoparte, în mod regulat, rezerve considerate sfinte pentru lucrarea Lui. {6M 384.3}

Lecția ni se repetă, atât prin Cuvântul lui Dumnezeu, cât și prin providența Lui, „Fără plată ați 
primit, dați fără plată” - dați pentru a ajuta pe cei nevoiași și pentru a susține cauza lui 
Dumnezeu. Revendicările Domnului asupra noastră sunt deasupra tuturor celelalte. Nu trebuie 
să-I consacrăm ceea ce poate rămâne după ce toate dorințele noastre imaginare au fost 
satisfăcute; ci înainte de a ne satisface propriile nevoi, ar trebui să-I prezentăm porțiunea pe 
care a specificat-o. Și pe lângă toate acestea, ofranda de mulțumire este o obligație perpetuă. 
{RH January 4, 1881, Art. C, par. 8}^

În afară de zecime, Domnul cere primele roade din toate veniturile noastre. Pe acestea El le-a 
rezervat, pentru ca lucrarea Lui de pe pământ să fie în mod larg susținută. Slujitorii lui 
Dumnezeu nu trebuie să fie mărginiți la fonduri restrânse. Solii Săi nu trebuie să fie împiedicați 
în lucrarea lor de a ține sus cuvântul vieții. În timp ce propovăduiesc adevărul, ei ar trebui să 
aibă mijloace spre a investi la înaintarea lucrării care trebuie făcute la timpul potrivit, pentru a 
avea cea mai bună și cea mai salvatoare influență. Trebuie să se facă fapte de milostenie; 
săracii și suferinzii trebuie să fie ajutați. Ar trebui să se dea daruri și să se facă sacrificii în scopul
acesta. Ar trebui să se facă lucrare îndeosebi în câmpurile noi, unde stindardul adevărului nu a 
fost niciodată înfipt. Dacă toți aceia care mărturisesc a fi poporul lui Dumnezeu — atât bătrâni, 
cât și tineri — și-ar face datoria, n-ar fi lipsă în tezaur. Dacă toți și-ar aduce în mod credincios 
zecimea și ar consacra Domnului primele roade ale venitului lor, ar fi fonduri îndestulătoare 
pentru lucrarea Lui. Dar legea lui Dumnezeu nu e respectată și ascultată, și aceasta a adus 
după sine apăsarea lipsei. {6M 384.4}

Dacă toți aceia care mărturisesc a fi poporul lui Dumnezeu — atât bătrâni, cât și tineri — și-ar 
face datoria, n-ar fi lipsă în tezaur. Dacă toți și-ar aduce în mod credincios zecimea și ar 
consacra Domnului primele roade ale venitului lor, ar fi fonduri îndestulătoare pentru lucrarea 
Lui. Dar legea lui Dumnezeu nu e respectată și ascultată, și aceasta a adus după sine apăsarea
lipsei. {6M 384.4}

Orice extravaganță trebuie să fie îndepărtată din viața noastră, deoarece timpul pe care-l avem 
pentru lucrare este scurt. De jur împrejurul nostru vedem lipsă și suferință. Familii duc lipsă de 
hrană; copilașii strigă după pâine. Casele săracilor duc lipsă de mobilier și așternutul necesar 
pentru pat. Mulți trăiesc aproape în niște gropi, lipsiți aproape cu totul de cele necesare. 
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Strigătele săracilor ajung până la cer. Dumnezeu vede; Dumnezeu aude. Dar mulți se 
proslăvesc pe ei înșiși, în timp ce semenii lor săraci și flămânzi, suferind din lipsă de hrană, 
cheltuiesc mult pentru mesele lor și mănâncă mult mai mult decât este necesar. Ce socoteală 
vor avea să dea în curând oamenii pentru egoista folosire a banilor lui Dumnezeu! Aceia care 
trec cu vederea măsura luată de Dumnezeu pentru săraci vor descoperi că ei L-au jefuit pe 
Dumnezeu și au risipit bunurile Lui. {6M 385.1}

Tot ceea ce este legat în vreun fel cu închinarea religioasă ar trebui să fie demn, solemn și 
impresionant. {Ms5-1874.4}^

Pentru sufletul umil și credincios, Casa lui Dumnezeu de pe pământ este poarta cerului. 
Cântecul de laudă, rugăciunea, cuvintele rostite de reprezentanții Domnului Hristos sunt 
instrumentele rânduite de Dumnezeu ca să pregătească un popor pentru biserica de sus, pentru
a avea o închinare aleasă, în care nu poate intra nimic ce întinează. {5M 491.1}

De la sfințenia ce a fost atribuită sanctuarului pământesc, creștinii pot învăța cum ar trebui să 
privească locul în care Domnul Se întâlnește cu poporul Său. A avut loc o mare schimbare, și nu
spre mai bine, ci spre mai rău, în obiceiurile și deprinderile oamenilor în legătură cu închinarea 
religioasă. Lucrurile prețioase, sfinte, care ne leagă de Dumnezeu își pierd foarte repede 
controlul asupra minții și inimii noastre și sunt coborâte la nivelul lucrurilor obișnuite. Respectul 
pe care oamenii l-au avut din vechime pentru sanctuarul în care se întâlneau cu Dumnezeu în 
cadrul serviciilor sfinte a dispărut în mare măsură. Cu toate acestea, Dumnezeu în persoană a 
poruncit tot ce avea legătură cu serviciul Său, înălțându-l cu mult mai presus de orice este de 
natură trecătoare. {5M 491.2}

Casa este sanctuar pentru familie, iar cămăruța sau dumbrava sunt locurile cele mai retrase 
pentru închinare sau rugăciune personală; dar Casa de rugăciune este sanctuarul pentru 
comunitate. Trebuie să existe reguli cu privire la timpul, locul și modul de închinare sau serviciul 
divin. Nimic din ceea ce este sacru, nimic din ceea ce aparține adorării lui Dumnezeu n-ar trebui 
să fie tratat cu neglijență sau indiferență. Ca să poată face cea mai bună lucrare pentru a aduce 
laudă lui Dumnezeu, când se strâng laolaltă, oamenii trebuie să facă deosebire între ce este 
sfânt și ce este obișnuit, de rând. Cei care au idei largi, gânduri și aspirații nobile, sunt aceia 
care se asociază, se adună laolaltă, în ceea ce privește toate gândurile cu privire la lucrurile 
divine. Fericiți sunt aceia care au un sanctuar, fie el mare sau modest, în oraș sau printre 
crestele aspre ale munților, în coliba umilă sau în pustie. Dacă este tot ceea ce pot să aibă mai 
bun pentru Domnul, El va sfinți locul cu prezența Sa și el va fi sfânt pentru Domnul oștirilor. {5M 
491.3}

Când intră în locul de întâlnire, închinătorii trebuie să facă lucrul acesta ținând seama că este 
sfânt, să meargă liniștiți la locurile lor. Dacă în încăpere este o sobă, nu este potrivit să se 
îngrămădească în jurul ei, într-o atitudine indolentă, neglijentă. Vorbirea obișnuită, șoapta și 
râsul n-ar trebui să fie îngăduite în Casa de rugăciune, fie înainte, fie după serviciul divin. O 
evlavie fierbinte, activă, ar trebui să-i caracterizeze pe cei ce vin să se închine. {5M 492.1}

Dacă unii trebuie să mai aștepte câteva minute înainte ca adunarea să înceapă, aceștia să 
păstreze un adevărat spirit de devoțiune, printr-o meditație tăcută, având inima înălțată la 
Dumnezeu în rugăciune, pentru ca serviciul divin să poată fi în mod special benefic pentru 
inimile lor și să ducă la convingerea și convertirea altor suflete. Ei nu trebuie să uite că soli 
cerești sunt prezenți în acea casă. Cu toții pierdem mult din dulcea comuniune cu Dumnezeu 
prin neastâmpărul nostru, prin faptul că nu încurajăm momente de rugăciune și meditație. Este 
nevoie ca starea spirituală să fie adesea revizuită, iar mintea și inima atrase către Soarele 
Neprihănirii. Dacă, atunci când intră în Casa de rugăciune, oamenii au cu adevărat respect 
pentru Domnul și sunt conștienți că se află în prezența lui Dumnezeu, atunci în tăcere va fi o 
plăcută elocvență. {5M 492.2}

șoapta, râsul și vorbirea din locurile obișnuite de afaceri nu pot fi admise în casa în care 
Dumnezeu este adorat. Mintea trebuie să fie pregătită pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, 
cu toată greutatea lui, ca acesta să impresioneze inima în mod corespunzător. {5M 492.3}
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Când intră, pastorul trebuie să o aibă o expresie demnă și solemnă. El trebuie să se plece în 
rugăciune tăcută de îndată ce urcă la amvon și să ceară în mod serios ajutorul lui Dumnezeu. 
Ce impresie va face lucrul acesta? Poporul trebuie să manifeste solemnitate și venerație. 
Pastorul lor este în comuniune cu Dumnezeu. El se consacră lui Dumnezeu mai înainte ca să 
îndrăznească să stea înaintea poporului. Solemnitatea este asupra tuturor și îngerii lui 
Dumnezeu sunt totuși foarte aproape. De asemenea, toți din adunare care se tem de Dumnezeu
ar trebui să plece capul uniți într-o rugăciune tăcută împreună cu el, ca Dumnezeu să 
binecuvânteze întâlnirea cu prezența Lui și să dea putere adevărului Său, vestit de buze 
omenești. Când întâlnirea este deschisă prin rugăciune, fiecare genunchi trebuie să se plece în 
prezența Celui Sfânt și fiecare inimă ar trebui să se înalțe la Dumnezeu într-o devoțiune tăcută. 
Rugăciunile închinătorilor vor fi auzite și prezentarea Cuvântului se va dovedi eficientă. 
Atitudinea lipsită de viață a închinătorilor din Casa lui Dumnezeu este unul din marile motive 
pentru care pastorul nu este mai productiv, mai eficient în bine. Melodia cântecului, revărsată din
multe inimi în exprimări clare, este unul din instrumentele lui Dumnezeu în lucrarea de salvare 
de suflete. Toate serviciile trebuie să fie conduse cu solemnitate și teamă sfântă, ca în prezența 
vizibilă a Domnului celor adunați. {5M 492.4}

Când cuvântul este rostit, trebuie să nu uitați, fraților, să auziți vocea lui Dumnezeu prin slujitorul 
Său delegat pentru acest lucru. Ascultați cu atenție. Nu fiți absenți nici chiar pentru o clipă, 
pentru că prin această somnolență puteți pierde chiar acele cuvinte de care aveți nevoie cel mai 
mult, chiar acele cuvinte care, dacă sunt ascultate, vor salva picioarele noastre de a nu rătăci pe
cărări greșite. Satana și îngerii săi sunt foarte ocupați, creând o stare de paralizie a simțurilor, 
astfel ca avertizările și mustrările să nu fie auzite; sau, dacă sunt auzite, ele să nu aibă efect 
asupra inimii și astfel să nu producă o reformă în viața lor. Uneori, un copil poate să atragă 
atenția ascultătorilor, pentru ca sămânța cea prețioasă să nu cadă pe pământ bun și astfel să nu
aducă roade. Uneori, tinerii și tinerele au un așa de puțin respect pentru Casa de rugăciune a lui
Dumnezeu, prin faptul că vorbesc continuu unul cu altul în timpul predicii. Dacă ar putea să-i 
vadă pe îngerii lui Dumnezeu privind la ei și înregistrând comportarea lor, ar fi cuprinși de rușine 
și de dezgust față de ei înșiși. Dumnezeu dorește ascultători atenți. În timp ce oamenii dormeau,
Satana și-a semănat neghina. {5M 493.1}

Când este rostită binecuvântarea, toți trebuie să fie liniștiți, ca și când le-ar fi teamă ca nu cumva
să piardă pacea lui Hristos. Toți trebuie să iasă fără să glumească sau să vorbească tare, având
sentimentul că se află în prezența lui Dumnezeu, că ochii Lui sunt asupra lor și că ei ar trebui să 
se poarte ca în prezența Sa vizibilă. Să nu se oprească nimeni pe intervalele de trecere pentru a
întâlni pe cineva sau pentru a mai bârfi, blocând astfel ieșirea celorlalți. În incinta Casei de 
rugăciune trebuie să se manifeste un respect sacru. Nu trebuie să fie un loc de vizite și de 
întâlnire cu prietenii, nici un loc în care se prezintă gânduri obișnuite sau tranzacții comerciale. 
Acestea trebuie să fie lăsate în afara Casei de rugăciune. Dumnezeu și îngerii au fost 
dezonorați de neglijența, zgomotul, râsul și mersul târșâit al picioarelor auzit în unele locuri. {5M 
493.2}

Părinți, înălțați standardul creștinismului în mințile copiilor voștri; ajutați-i să țeasă pe Isus în 
experiența lor; învățați-i să aibă cel mai mare respect pentru Casa lui Dumnezeu și să înțeleagă 
că, atunci când intră în Casa Domnului, acest lucru trebuie să se facă având inimile înmuiate și 
supuse de astfel de gânduri ca acestea: „Dumnezeu este aici; aceasta este Casa Sa. Eu trebuie
să am gânduri curate și motive sfinte. Nu trebuie să am nici un fel de mândrie, invidie, gelozie, 
vorbire de rău, ură sau decepție în inima mea, pentru că vin înaintea unui Dumnezeu sfânt. Aici 
este locul în care Dumnezeu Se întâlnește cu poporul Său și-l binecuvântează. Cel prea înalt și 
sfânt, care locuiește în veșnicie, privește asupra mea, îmi cercetează inima, îmi citește până și 
cele mai tainice gânduri și fapte ale vieții mele.” {5M 494.1}

Fraților, nu veți consacra voi oare acestui subiect puțină gândire, căutând să rețineți cum trebuie
să vă comportați în Casa Domnului și ce efort să faceți, prin învățătură și exemplu, pentru a 
cultiva respectul în copiii voștri? Voi puneți o mare răspundere asupra pastorului și îl considerați 
răspunzător pentru sufletele copiilor voștri; dar nu sesizați propria voastră responsabilitate, ca 
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părinți și instructori, și, asemenea lui Avraam, să porunciți casei voastre după voi, să păzească 
rânduielile Domnului. Fiii și fiicele voastre sunt corupți datorită exemplului vostru, dar și datorită 
delăsării în ceea ce privește principiile; în ciuda acestei lipse de instruire din familie, așteptați ca 
pastorul să contracareze activitatea voastră zilnică și să împlinească minunata realizare a 
instruirii inimilor și vieții lor în ceea ce privește virtutea și pietatea. După ce pastorul a făcut tot ce
a putut pentru comunitate, printr-o mustrare credincioasă și afectuoasă, o disciplină plină de 
răbdare și de rugăciune fierbinte, pentru a îndrepta și mântui sufletul, și dacă, cu toate acestea, 
el nu are succes, adesea tații și mamele îl condamnă pentru faptul că copiii lor nu sunt convertiți,
când situația aceasta poate fi din cauza propriei lor neglijențe. Povara stă asupra părinților. Își 
vor asuma ei lucrarea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o și o vor împlini cu credincioșie? Vor 
merge ei înainte și în sus, lucrând în mod umil, răbdător și perseverent pentru a atinge 
standardul înalt și a-i aduce și pe copiii lor împreună cu ei? Nu este de mirare că comunitățile 
noastre sunt slabe și nu au o evlavie profundă, fierbinte. Practicile și obiceiurile noastre 
prezente, care dezarmează pe Dumnezeu și coboară ceea ce este sacru și ceresc la nivelul a 
ceea ce este obișnuit, sunt împotriva noastră. Noi avem un adevăr sacru, sfințitor; și dacă 
practicile și obiceiurile noastre nu sunt în armonie cu adevărul, atunci păcătuim împotriva marii 
lumini și suntem vinovați în aceeași măsură. Va fi mult mai ușor pentru păgâni în ziua dreptei 
răsplătiri a lui Dumnezeu, decât pentru noi. {5M 494.2}

O lucrare mult mai mare trebuie făcută decât aceea pe care o facem astăzi, pentru a reflecta 
lumina adevărului. Dumnezeu așteaptă de la noi să aducem multe roade. El așteaptă zel și o 
credincioșie mai mare, eforturi mai simțite și serioase din partea membrilor bisericii, în mod 
individual, pentru vecinii lor și pentru aceia care sunt departe de Hristos. Părinții trebuie să-și 
înceapă lucrarea, având un plan înalt de acțiune. Toți aceia care poartă Numele lui Hristos 
trebuie să se îmbrace cu toată armura și să se roage fierbinte, să avertizeze și să caute să 
smulgă suflete din păcat. Conduceți-i la Casa de rugăciune pe toți cei care vor să asculte 
adevărul. Noi trebuie să facem mai mult pentru a smulge suflete din foc. {5M 495.1}

Este prea adevărat faptul că respectul pentru Casa lui Dumnezeu aproape a pierit. Lucrurile și 
locurile sfinte nu mai sunt recunoscute; ceea ce este sfânt și înălțat nu mai este apreciat. Nu 
este oare o cauză pentru lipsa unei evlavii fierbinți în familiile voastre, pentru faptul că stindardul
înalt al religiei este lăsat să se târască prin praf? Dumnezeu a dat poporului Său din vechime 
porunci și reguli perfecte și exacte. S-a schimbat oare caracterul Său? Nu este El Dumnezeul 
cel mare și puternic care conduce din cerurile cerurilor? Nu ar fi oare bine pentru noi ca adesea 
să citim instrucțiunile date personal de Dumnezeu evreilor, pentru ca noi, care avem lumina cea 
glorioasă a adevărului strălucind peste noi, să urmăm și noi exemplul lor în ceea ce privește 
respectul în Casa Domnului? Avem o abundență de motive pentru a menține un spirit fierbinte și 
devotat în închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Noi avem motive să fim chiar mai serioși,
mai prezenți și mai respectuoși în închinarea noastră decât au fost iudeii. Dar un vrăjmaș a fost 
la lucru pentru a distruge credința noastră — sfințenia închinării creștine. {5M 495.2}

Locul închinat lui Dumnezeu n-ar trebui să fie un loc în care să se încheie tranzacții comerciale, 
lumești. Dacă copiii se adună să se închine lui Dumnezeu într-un loc care în cursul săptămânii 
este folosit ca școală, ca o sală de clasă sau magazie, ei ar fi mai mult decât niște ființe umane 
dacă, amestecate cu gândurile lor devoționale, n-ar avea și gânduri despre lecțiile lor sau alte 
lucruri care s-au petrecut în cursul săptămânii. Prin educația și instruirea tinerilor trebuie să se 
înalțe lucrurile sfinte și să se încurajeze o devoțiune pură pentru Dumnezeu și Casa Sa. Mulți 
dintre aceia care mărturisesc fi copii ai Împăratului ceresc nu au o adevărată apreciere a 
sfințeniei lucrurilor veșnice. Aproape toți au nevoie să fie învățați cum să se comporte în Casa lui
Dumnezeu. Părinții nu trebuie numai să învețe, ci și să comande copiilor lor să intre în sanctuar 
cu sobrietate și respect. {5M 496.1}

Gustul moral al închinătorilor în Sanctuarul cel sfânt al lui Dumnezeu trebuie să fie înalt, curățit, 
sfințit. Această problemă a fost, din nefericire, neglijată. Importanța ei a fost trecută cu vederea 
și, ca rezultat, dezordinea și lipsa respectului au devenit predominante, iar Dumnezeu a fost 
dezonorat. Când conducătorii bisericii, pastorii și membrii, tații și mamele n-au avut gânduri 
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înalte cu privire la această problemă, ce putem aștepta de la niște copii fără experiență? Ei sunt 
adesea găsiți în grupe, departe de părinți, care de fapt ar trebui să aibă grijă de ei. Cu toate 
acestea, ei se află în prezența lui Dumnezeu și ochii Lui privesc asupra lor, sunt ușuratici și 
neserioși, șoptesc între ei și râd, sunt nerespectuoși și neatenți. Ei sunt foarte rar învățați că 
slujitorul Evangheliei este solul lui Dumnezeu și că solia pe care el o aduce este unul din 
instrumentele lui Dumnezeu pentru salvarea sufletelor și că, pentru toți aceia care au privilegiul 
de a fi aduși în legătură cu el, aceasta va fi un miros de viață spre viață sau de moarte spre 
moarte. {5M 496.2}

Mințile delicate și sensibile ale tinerilor își formează aprecierea cu privire la lucrarea slujitorilor lui
Dumnezeu, după felul în care părinții tratează această problemă. Mulți capi de familie fac din 
serviciul divin un subiect de critică atunci când ajung acasă, fiind de acord cu câteva lucruri și 
condamnând altele. În felul acesta, solia lui Dumnezeu adresată oamenilor este criticată, pusă 
sub semnul întrebării și făcută subiect de neseriozitate. Ce impresie se face astfel asupra 
tinerilor prin aceste comentarii ușuratice și nerespectuoase, numai cărțile cerului pot să 
descopere acest lucru. Copiii văd și înțeleg aceste lucruri cu mult mai repede decât sunt părinții 
capabili să gândească. Simțurile lor morale primesc o predispoziție greșită, pe care timpul nu o 
va putea niciodată schimba pe deplin. Părinții se lamentează din cauza împietririi inimii copiilor 
lor și a greutății în trezirea sensibilității morale pentru a răspunde cerințelor lui Dumnezeu. Dar în
cărțile din ceruri se înregistrează și se poate urmări fără greș adevărata cauză a acestei situații. 
Părinții nu erau convertiți. Ei nu erau în armonie cu cerul sau cu lucrarea cerului. Ideile lor mici, 
obișnuite, cu privire la sfințenia slujirii și a sanctuarului lui Dumnezeu au fost țesute în educația 
copiilor lor. Este o problemă dacă cineva, care de ani de zile a fost sub această influență 
vătămătoare în educația din cămin, va avea vreodată un respect sensibil și înalt cu privire la 
slujitorii lui Dumnezeu și la instrumentele pe care El le-a stabilit pentru salvarea sufletelor. 
Despre aceste lucruri trebuie să se vorbească cu respect, cu un limbaj corect și cu o deosebită 
sensibilitate, pentru ca să poți arăta tuturor acelora cu care te asociezi că primești solia 
slujitorilor lui Dumnezeu ca un mesaj personal pentru tine, de la Dumnezeu. {5M 497.1}

Părinți, aveți grijă ce fel de exemplu și ce idei le transmiteți copiilor voștri. Mintea lor este 
elastică și impresiile se formează foarte repede, ușor. Cu privire la serviciile de la sanctuar, dacă
vorbitorul are o lipsă, un defect, temeți-vă să-l faceți cunoscut. Vorbiți numai de lucrarea bună pe
care o face, de ideile bune pe care le prezintă și pe care voi trebuie să le ascultați ca venind prin
instrumentul folosit de Dumnezeu. Se poate vedea foarte repede de ce copiii sunt așa de puțin 
impresionați de prezentarea Cuvântului și de ce au un așa de puțin respect pentru Casa lui 
Dumnezeu. Educația lor a fost deficitară din acest punct de vedere. Părinții lor au nevoie de o 
comuniune zilnică cu Dumnezeu. Propriile lor idei trebuie să fie purificate și înnobilate; buzele lor
au nevoie să fie atinse cu un cărbune de pe altar; apoi obiceiurile lor de acasă vor face o 
impresie bună asupra minții și caracterului copiilor lor. Standardul religios va fi atunci foarte mult 
înălțat. Astfel de părinți vor face o mare lucrare pentru Dumnezeu. Ei vor avea mai puțin din 
ceea ce este lumesc, mai puțină senzualitate și mai multă eleganță și credincioșie în cămin. 
Viața lor va fi învestită cu o solemnitate la care ei nici n-au gândit. Serviciul divin și de închinare 
și adorare la adresa lui Dumnezeu nu va fi tratat ca fiind obișnuit. {5M 498.1}

Mă întristez adesea și sufăr când intru în casa unde este adorat Dumnezeu și văd 
îmbrăcămintea dezordonată, atât a bărbaților, cât și a femeilor. Dacă inima și caracterul erau 
arătate prin înfățișarea exterioară, atunci cu certitudine că nimic nu putea fi ceresc la ei. Ei nu au
o adevărată idee cu privire la ordine, curățenie și un comportament plăcut, pe care Dumnezeu le
cere de la toți cei care vin în prezența Lui ca să I se închine. Ce impresie fac aceste lucruri 
asupra necredincioșilor și asupra tinerilor, care sunt atât de ageri în a judeca și a trage propriile 
lor concluzii? {5M 498.2}

În mintea multora nu sunt mai multe gânduri sacre legate de Casa lui Dumnezeu, decât de 
locurile cele mai obișnuite. Unii vor intra în Casa de rugăciune cu pălăria pe cap și în haine 
pătate, murdare. Aceștia nu-și dau seama că urmează să se întâlnească cu Dumnezeu și cu 
îngerii Săi cei sfinți. Ar trebui să aibă loc o schimbare radicală în această problemă, în toate 



106

comunitățile noastre. Chiar și pastorii au nevoie ca ideile lor să fie mai înalte, să aibă o 
sensibilitate mai mare față de acest lucru. Aceasta este o latură a lucrării care a fost, din 
nefericire, neglijată. Datorită lipsei de respect în atitudine, îmbrăcăminte și comportament, cum 
și a lipsei unui cadru mintal adecvat închinării, adesea, Dumnezeu și-a întors fața de la aceia 
care s-au adunat să I se închine. {5M 498.3}

Toți trebuie să fie învățați să aibă îmbrăcămintea simplă, de bun gust, curată și în ordine, dar să 
nu poarte acele podoabe exterioare care sunt cu totul nepotrivite în Sanctuar. Nu trebuie să aibă
loc nici o etalare a podoabelor și îmbrăcămintei; căci aceasta încurajează lipsa de respect. 
Atenția oamenilor este adesea atrasă la articolul acela sau acesta fin de îmbrăcăminte și astfel 
își fac loc gânduri care n-ar trebui să aibă vreun loc în inimile celor ce vin să se închine. 
Dumnezeu trebuie să fie subiectul meditației și obiectul adorării; căci tot ceea ce atrage mintea 
de la solemnitatea serviciului divin este o ofensă pentru El. Parada de funde, panglici, dantele și 
pene, ornamente sau podoabe de aur și argint este o specie de idolatrie și este cu totul 
nepotrivită pentru serviciul divin al lui Dumnezeu, ocazie în care ochii fiecărui închinător trebuie 
să fie numai la slava Sa. Toate problemele în legătură cu îmbrăcămintea ar trebui să fie tratate 
cu strictețe, urmând îndeaproape rânduiala biblică. Moda a fost zeița care a dominat lumea de 
afară și adesea se strecoară singură în biserică. Aceasta trebuie să facă din Cuvântul lui 
Dumnezeu standardul pe care trebuie să-l urmeze și părinții trebuie să se gândească în mod 
inteligent la acest subiect. Când ei își văd copiii înclinați să urmeze moda lumii, ar trebui, 
asemenea lui Avraam, să poruncească în mod categoric casei lor după ei. În loc să-i uniți cu 
lumea, legați-i de Dumnezeu. Nimic să nu deformeze Sanctuarul lui Dumnezeu prin 
îmbrăcămintea sau prin podoaba îmbrăcămintei lor. Dumnezeu și îngerii sunt acolo. Sfântul lui 
Israel a vorbit prin apostolul Său: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în 
împletirea părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns 
al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui 
Dumnezeu.” {5M 499.1}

Sugerez ca școlile noastre să fie încurajate în eforturile de a desfășura proiecte pentru 
pregătirea tinerilor în domeniul agriculturii și al altor direcții de activități practice. Atunci când în 
afaceri obișnuite se face pionieratul și pregătirea pentru viitoarea dezvoltare, apar frecvente 
pierderi. Dar să nu uităm binecuvântarea pe care o aduce elevilor exercițiul fizic. Mulți copii au 
murit, străduindu-se să obțină o educație, pentru că s-au făcut singuri prizonieri ai efortului 
intelectual. {SP 317.1}

Nu trebuie să fim înguști în planurile noastre. În instruirea practică există avantaje nevăzute, 
care nu pot fi măsurate sau estimate. Nimeni să nu regrete efortul pentru dezvoltarea planului 
care de ani de zile ne-a fost prezentat ca având o importanță esențială. {SP 317.2}

Lipsa regularității în mâncat și băut și modul necorespunzător de îmbrăcare strică mintea, corup 
inima și aduc atributele nobile ale sufletului în robia pasiunilor animalice. — The Health 
Reformer, octombrie, 1871. {DH 62.3}

Îmbrăcați-vă simplu, dar așa ca să vă stea bine. Cheltuiți cât mai puțin cu putință pentru voi. {9M
131.1}

Slujitorii și oamenii care mărturisesc că respectă poruncile lui Dumnezeu trebuie să se trezească
și ei înșiși să mărturisească ca martori pentru Dumnezeu, astfel încât în îmbrăcăminte și în 
împodobirea exterioară va exista o schimbare, iar femeile se vor îmbrăca ca niște creștine, cu 
îmbrăcăminte modestă, ca linia de demarcare să se poată distinge între cel care slujește lui 
Dumnezeu și cel care nu-I slujește. {Ms146-1897,5}^

Implor poporul nostru să se comporte în mod atent și înțelept înaintea lui Dumnezeu. În măsura 
în care obiceiurile în îmbrăcăminte sunt în conformitate cu principiile sănătății, respectați-le. 
Surorile noastre să se îmbrace simplu, așa cum se îmbracă majoritatea, iar îmbrăcămintea să 
fie confecționată din material de bună calitate, rezistent și potrivit timpului, dar să nu îngăduie ca
problema hainelor să le ocupe mintea în totalitate. Aspectul îmbrăcămintei să fie modest și să 
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exprime decență și seriozitate. Oferiți lumii o ilustrare vie cu privire la podoaba lăuntrică a harului
lui Dumnezeu. — Manuscript 167, 1897. (Child Guidance, 414). {2MCP 560.3}

Aceste mesaje trebuie să ajungă la toți locuitorii lumii. Domnul urmează să vină în curând și El 
cheamă pe toți cărora le-a încredințat capitalul Său de mijloace să-l investească în lucrarea Lui 
după cum are nevoie de ajutor. Banii Lui nu trebuie închisi în bănci, clădiri și terenuri atunci când
este o lucrare atât de mare de îndeplinit. Domnul nu va trimite judecățile Sale pentru neascultare
și fărădelege asupra lumii până când nu Și-a trimis paznicii Săi să dea mesajul de avertizare. 
{Lt98-1900.6}^

Munca noastră este măreață și solemnă. Trebuie să cunoaștem Scripturile, pentru a putea 
distinge adevărul de eroare. Înseamnă totul pentru noi să înțelegem ce este adevărul și să-l 
primim în viețile noastre și să înțelegem ce se înțelege prin semnul fiarei și să refuzăm să 
primim acest semn. {Lt183-1902.13}^

Cercetați Scripturile, părinți! Fiți nu numai ascultători, ci și împlinitori ai Cuvântului. Îndepliniți 
standardul lui Dumnezeu în educația copiilor voștri. Lasă-i să vadă că te pregătești pentru Sabat
în zilele lucrătoare ale săptămânii. Toată pregătirea trebuie făcută, fiecare cusătură făcută în 
cele șase zile lucrătoare; tot gătitul pentru Sabat trebuie făcut în ziua de pregătire. Este posibil 
să faceți acest lucru și, dacă faceți o regulă din asta, o puteți face ... {BLJ 157.2}^

Explicați copiilor dvs. lucrarea voastră și scopul ei și lăsați-i să se ajute pe ei înșiși și pe părinții 
lor în pregătirea lor de a păstra Sabatul conform poruncii. Conduceți-vă copiii să considere 
Sabatul o încântare, ziua zilelor, sfântă Domnului, onorabilă .... {BLJ 157.3}^

Vineri îmbrăcămintea copiilor ... ar trebui să fie așezată toată de mâinile lor sub îndrumarea 
mamei, astfel încât să se poată îmbrăca repede, fără confuzie sau grăbire și discursuri grăbite ...
Este ziua sfântă a lui Dumnezeu; ziua pe care El a pus-o deoparte pentru a comemora lucrările 
Sale de creație; o zi pe care El a sfințit-o și a sacralizat-o .... {BLJ 157.4}^

În Sabat, părinții ar trebui să acorde tot timpul posibil copiilor lor, făcându-l astfel o încântare. Am
văzut multe familii în care tatăl, mama și membrii mai mari ai gospodăriei se îndepărtează de 
copiii mai mici și îi lasă să se distreze cât pot de bine. După un timp, copiii se obosesc și ies 
afară și se angajează în jocuri sau în vre-un fel de răutate. Astfel, Sabatul nu are nicio 
semnificație sacră pentru ei. Pe vreme plăcută, părinții își pot scoate copiii la plimbare pe 
câmpuri și în pădure și le pot vorbi despre copacii înalți, arbuști și flori și îi pot învăța că 
Dumnezeu este Făcătorul tuturor acestor lucruri. Apoi învățați-i motivele Sabatului, că este 
pentru a comemora lucrările create de Dumnezeu. După ce a lucrat șase zile, El S-a odihnit în a 
șaptea și a binecuvântat și a sfințit ziua odihnei Sale. Astfel se poate da instrucțiunea cea mai 
profitabilă. - Lake Union Herald, 14 aprilie 1909. {BLJ 157.5}^

Munca cerului nu încetează niciodată și nu ar trebui să ne odihnim niciodată de la a face bine. 
Legea ne interzice să facem propria noastră muncă în ziua de odihnă a Domnului. Munca pentru
un trai trebuie să înceteze; nicio muncă pentru plăcere sau profit lumesc nu este legală în acea 
zi. Dar Sabatul nu trebuie petrecut într-o inactivitate inutilă. Așa cum Dumnezeu a încetat din 
munca Sa de a crea și s-a odihnit în Sabat, tot așa trebuie să ne odihnim. El ne cere să ne 
lăsăm deoparte îndeletnicirile zilnice și să dedicăm acele ore sacre odihnei sănătoase, închinării
și faptelor sfinte. {BLJ 158.7}^

Trebuie să credem în mântuirea prin Hristos și să manifestăm acea credință în viața noastră, nu 
prin propria noastră putere, ci prin încrederea în puterea și eficiența lui Hristos. {ST January 3,  
1895, par. 1}^

Acest lucru trebuie să înțeleagă orice păcătos. El trebuie să se pocăiască de păcatul său, 
trebuie să creadă în puterea lui Hristos și să accepte acea putere de a-l salva și a-l feri de păcat.
Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru darul exemplului lui Hristos! {RH January 28,  1909, 
par. 13}^

Cel păcătos trebuie să privească mereu la Golgota și să se bazeze pe meritele lui Hristos, 
primind meritele neprihănirii Sale și încrezându-se în harul Său, cu credința simplă a unui 
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copilaș. Aceia care lucrează pentru cauza adevărului să prezinte neprihănirea lui Hristos. — The
Review and Herald, 20 martie, 1894. {Ev 185.1}

Satana va veni și te va ispiti și vei da loc ispitelor sale. Și atunci? Veniți și smeriți-vă inimile în 
mărturisire și prin credință apucați brațul lui Hristos în sanctuarul ceresc. Credeți că Hristos vă 
va lua mărturisirea și va ridica mâinile Sale înaintea Tatălui - mâini care au fost zdrobite și rănite 
în numele nostru - și El va face ispășire pentru toți cei care vor veni a mărturisi. {1888 127.3}^

Dacă te pocăiești acum de păcatele tale, dacă poți vedea că în vreo situație ai mers contrar 
luminii date de Dumnezeu și ai neglijat să dai cinste trupului, templului lui Dumnezeu, ci prin 
orice obiceiuri greșite ai degradat trupul care este proprietatea lui Hristos, fă mărturisirea acestor
lucruri lui Dumnezeu. {Ms26-1892.5}^

Să cădem, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe stâncă și să fim rupți. Prin blândețe, prin 
iubire, printr-o conversație sfântă, printr-un duh plin de compasiune, mărturisește pe Hristos 
altora. {RH 10 mai 1892, alin. 5}^

Cei care s-au oferit lui Hristos să devină ucenicii Săi trebuie să se lepede de sine zilnic, trebuie 
să ridice crucea și să urmeze pe urmele lui Isus. Ei trebuie să meargă acolo unde exemplul Său 
conduce calea. {Lt28-1888.33}^

"Tu ai declarat astăzi pe DOMNUL ca Dumnezeu al tău, şi că vei umbla în căile lui şi vei ţine 
statutele lui şi poruncile lui şi judecăţile lui şi că vei da ascultare vocii lui, Şi DOMNUL te-a 
declarat astăzi a fi poporul lui special, precum ţi-a promis; şi tu să ţii toate poruncile lui;" 
Deuteronomul 26:17, 18 N.E.B. {AG 150.1}^ Nu trebuie să existe nicio reținere din partea 
noastră, a slujirii sau a mijloacelor noastre, dacă dorim a ne îndeplini legământul cu Dumnezeu 
{AG 150.2}^

Legea lui Dumnezeu exista înainte ca pământul acesta să fi fost chemat la viață. Îngerii se 
conduc după principiile ei și, pentru ca pământul să fie în armonie cu cerul, și omul trebuie să 
asculte de statutele dumnezeiești. {CMF 48.1}

Un efort serios ar trebui să fie făcut de orice comunitate pentru a îndepărta din mijlocul lor 
vorbirea de rău și spiritul înclinat spre critică, acestea fiind printre păcatele aducătoare de cele 
mai mari rele în biserică. Severitatea și găsirea de greșeli trebuie să fie mustrate ca fiind 
lucrarea lui Satana. Iubirea reciprocă și încrederea trebuie să fie încurajate și întărite printre 
membrii bisericii. În temere de Dumnezeu și cu iubire pentru frați, să ne astupăm urechile față 
de bârfă și critică. Îndreptați-i pe cei bârfitori, pe acești flecari, la învățăturile Cuvântului lui 
Dumnezeu. Îndemnați-i să asculte de Sfânta Scriptură și să aducă plângerile direct la aceia 
despre care cred că sunt greșiți. Această acțiune unită va aduce un potop de lumină în biserică 
și va închide ușa unui potop de rele. În felul acesta, Dumnezeu va fi glorificat și multe suflete vor
fi salvate. {5M 609.3}

Trebuie să ceri, să cauți, să bati și să crezi că ești acceptat prin Hristos Isus, având încredere 
doar în El să facă acele lucruri pentru tine pe care nu le poți face niciodată pentru tine. {ST 
August 22, 1892, par. 3}^

„Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit”. Antrenează și educă mintea să gândească și să 
vorbească despre Isus, iar Satana își va pierde puterea asupra ta. {ST September 4, 1893, par. 
5}^

Îmbracă-te cu toată armura lui Dumnezeu, fără a uita de pantofii evangheliei. Păstrează-te 
aproape de Domnul; ține-te de standard; roagă-te și luptă pentru victorie. {Lt271b-1903.6}^

Priviți fiecare datorie, oricât de umilă, ca fiind sacră, deoarece face parte din serviciul lui 
Dumnezeu. Nu permiteți ca nimic să vă facă să uitați de Dumnezeu. Aduceți-L pe Hristos în tot 
ceea ce faceți. Atunci viețile voastre vor fi pline de strălucire și mulțumire. Veți face tot posibilul, 
mergând înainte cu bucurie în slujba Domnului, inimile voastre umplute de bucuria Lui. {HP 
226.6}^
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Fiecare dintre noi ar trebui să fim într-o poziție în care să-L slăvim pe Dumnezeu zi de zi. 
{Ms145-1906.2}^

Credinciosul nu este chemat să facă pace cu Dumnezeu; el nu a făcut și niciodată nu poate face
acest lucru. El trebuie să-L accepte pe Hristos ca pacea sa, pentru că împreună cu Hristos este 
Dumnezeu și pace. {ST March 13,  1893, par. 7}^

Printre miniștrii noștri ar trebui să existe mai puține predici și mai mult tact pentru a educa 
oamenii în creștinismul practic. Oamenii trebuie să fie impresionați de faptul că Hristos este 
mântuire pentru toți cei care cred. {RH December 29,  1904, par. 1}^

Fiecare dintre cei care mărturisesc pe Hristos să caute să biruiască orice lipsă de bărbăție, orice
slăbiciune și nebunie. {5M 597.1}

Pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se odihnească asupra noastră, nu trebuie doar să 
ascultăm Cuvântul Său; trebuie să Îl practicăm în viața de zi cu zi. {GCB April 2,  1903, Art. A, 
par. 2}^

Dar mulți au nevoie să învețe adesea lecții din viața Domnului Hristos, care este Autorul și 
Desăvârșitorul credinței noastre. „Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea 
păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să
cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta 
împotriva păcatului.” Trebuie să manifestați o creștere în harul creștin. {5M 597.1}

Lucrarea vieții tale să fie aceea de a-i inspira pe toți cu gândul că au o lucrare de făcut pentru 
Hristos. Oriunde sunt datorii de împlinit pe care alții nu le înțeleg pentru că nu doresc să vadă, 
să înțeleagă lucrarea vieții lor, să o accepte și să o îndeplinească. {5M 597.1}

Nu faceți niciodată nimic care să împrăștie oile pășunii lui Hristos. Hristos spune: „Oile Mele 
ascultă glasul Meu și Eu le cunosc și ele Mă urmează”. [Ioan 10:27.] El Își iubește copiii și 
spune: „Îi voi mărturisi înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Săi". {Lt38-1902.10}^

Lăsați învățătorii și elevii să-și urmărească oportunitățile să-L mărturisească pe Hristos în 
conversația lor ori de câte ori este posibil, vorbind despre experiențele lor în urmarea lui Hristos, 
rugându-se împreună cu frații lor pentru Duhul Sfânt. Mărturisirea lui Hristos în mod deschis și 
curajos, prezentând în alegerea cuvintelor simplitatea adevăratei evlavii, va fi mai eficientă decât
multe predici. {Ms127-1907.23}^

Pentru ca biserica să prospere, membrii ei trebuie să depună un efort stăruitor spre a cultiva 
prețioasa plantă a iubirii. Fie ca ea să aibă orice avantaj ca să poată să înflorească în inimă. 
Orice adevărat creștin va dezvolta în viața lui caracteristicile iubirii divine; el va da pe față un 
spirit de îngăduință, de binefacere și eliberare de orice invidie și gelozie. Această dezvoltare a 
caracterului în cuvânt și faptă nu va fi respingătoare sau inaccesibilă, rece și indiferentă față de 
interesele altora. Persoana care cultivă planta cea prețioasă a iubirii va fi plină de un spirit de 
lepădare de sine și nu va renunța la controlul de sine, chiar când este provocată. El nu va pune 
în sarcina altora motive și intenții rele, ci se va întrista din cauza păcatului atunci când acesta se 
vede în oricare dintre ucenicii Domnului Hristos. {5M 123.1}

Iubirea nu se laudă. Ea este un element umil; ea niciodată nu face pe un om să se îngâmfe, să 
se înalțe pe sine. Iubirea pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri nu va fi dată pe față prin 
acte de nechibzuință și nici nu ne va face să fim aroganți, căutători de greșeli sau dictatori. 
Dragostea nu se umflă de mândrie. Inima în care domnește iubirea va fi îndrumată spre un 
comportament nobil, curtenitor și plin de milă față de alții, fie că aceștia sunt de acord sau nu cu 
gusturile noastre, dacă ne respectă sau nu sau dacă ne tratează rău. Iubirea este un principiu 
activ; ea păstrează totdeauna înaintea noastră ceea ce este bun la alții, împiedicându-ne astfel 
să acționăm nechibzuit și ajutându-ne să nu dăm greș în obiectivul nostru de a câștiga suflete 
pentru Hristos. Dragostea nu caută, nu umblă după ale sale. Ea nu-i va îndemna pe oameni să 
caute comoditatea și satisfacerea eului. Respectul pe care îl dăm eului este ceea ce face ca 
adesea să împiedicăm creșterea iubirii. {5M 123.2}
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Mișcă-te cu stabilitate, nu în mod capricios. Fii o adevărată binecuvântare în biserică datorită 
discreției cuvintelor tale. Împodobirea cu un spirit blând și liniștit este în ochii lui Dumnezeu de 
mare preț. Lucrează cu grijă. Urmează pe urmele lui Isus. Lacrimile și suspinele să nu fie hrana 
și băutura ta, ci lauda și mulțumirea. Spuneți împreună cu apostolul Pavel: "Dar eu nicidecum nu
mă laud decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este crucificată faţă de 
mine şi eu faţă de lume!" [Galateni 6:14.] {Lt145-1900.14}^

Încurajați-i pe toți să folosească un limbaj simplu, pur, elevat. Vorbirea, pronunția și vocea - 
cultivă aceste talente, nu sub nici un mare elocuzionist al lumii, ci sub puterea Duhului Sfânt al 
lui Dumnezeu. - Scrisoarea 83, 1898. {VSS 14.4}^

Vorbește despre bunătatea și dragostea lui Isus. Tu și cu mine am primit binecuvântarea vorbirii,
care este un talent de mare valoare. Trebuie folosit pentru a vorbi despre acele lucruri care 
sporesc dragostea pentru Isus. Să vorbim despre mila Lui, despre cuvintele pline de har pe care
El le-a rostit pentru a încuraja și mângâia, pentru a aduce speranță, bucurie și dragoste în 
inimile noastre ... Vorbește despre credință. Vorbește despre harul Domnului și Mântuitorului 
nostru, despre dragostea și mila Lui, despre frumusețea caracterului Său. Să devină firesc ca 
buzele să spună gânduri prețioase, inspiratoare. - Scrisoarea 14, 1900. {VSS 15.1}^

„Cu toate acestea, arhanghelul Mihail, când S-a luptat cu diavolul, disputând asupra trupul lui 
Moise, nu a îndrăznit să aducă împotriva lui o acuzație batjocoritoare, ci a spus: "Domnul să te 
mustre”. [Iuda 9.] Fiți atenți ca să nu adresați niciun cuvânt ofensator. Noi dorim ca Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu să fie viața noastră și vocea noastră. Vorbirea noastră să fie asemenea stiloului
unui scriitor bine pregătit, pentru că Duhul lui Dumnezeu vorbește prin slujitorul omenesc. Dacă 
ridiculizați pe cineva și îi adresați insulte, înseamnă că ați adus în lucrare ceva din firea voastră 
pământească, iar noi nu dorim niciun astfel de amestec. {Ms143-1901.89}^

Lăsați adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu să fie țesute în toată vorbirea voastră. {Lt148-
1910.10}^

Îndeamnă poporul nostru să se familiarizeze cu Cuvântul lui Dumnezeu. În studiul lor, elevii din 
școlile noastre ar trebui să memoreze porțiuni ale Cuvântului. Va veni vremea când mulți vor fi 
lipsiți de Cuvântul scris. Dar dacă acest Cuvânt este tipărit în memorie, nimeni nu ni-l poate lua. 
Este un talisman care va întâlni cele mai grave forme de eroare și rău. {MR760 24.4}^

Prezentați cu autoritate un simplu „Așa zice Domnul” și înălțați înțelepciunea lui Dumnezeu care 
se află în Cuvântul scris. Conduceți-i pe oameni la o decizie și faceți-i să audă mereu vocea 
Bibliei. Spuneți-le că știți despre ce vorbiți și mărturisiți că acesta este adevărul, pentru că 
Dumnezeu este cel care l-a rostit. Predicile voastre să fie scurte și la subiect, iar apoi, când este 
momentul potrivit, adresați un apel pentru decizie. Nu prezentați adevărul într-o modalitate 
formală, ci Duhul lui Dumnezeu să vă umple inima de viață, ca să vorbiți cu o asemenea 
siguranță, încât aceia care vă ascultă să știe că adevărul este o realitatea pentru voi. — Letter 8,
1895. {Ev 296.2}

Toți cei care pretind că sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu ar trebui să fie, în toate sensurile 
cuvântului, misionari. S-ar putea să nu fie chemați niciodată să lucreze în țări străine sau ar 
putea fi. Dar, oricum ar fi acest lucru, toți ar trebui să depună eforturi minuțioase în educația lor 
pentru a utiliza un limbaj corect. {Ms74-1897.8}^

Comportați-vă precum copiii mici ai lui Hristos. Nu înălțați sinele, ci înălțați pe Hristos. Mângâiați-
vă din Cuvântul lui Dumnezeu. Învață-i pe copiii tăi să fie misionari ai poporului lor. Ajută-i să 
aibă credință și o înțelegere a voinței lui Dumnezeu. Există speranță pentru toți cei care se vor 
prinde de Hristos și vor căuta în viața lor să-L cinstească și să-L slăvească. Ai o promisiune 
veșnică. Înțelegeți această promisiune și țineți-o ferm. Dumnezeu să-ți dea har și lumină, este 
rugăciunea mea. {Ms17-1909.26}^

Fiecare să se deprindă să cerceteze Cuvântul lui Dumnezeu pentru a afla în el învățătură cu 
privire la oricare ramură a lucrării misionare. Atunci, când li se face cunoscut Cuvântul Domnului,
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el le va îmbogăți mintea cu sugestii pentru a lucra în așa fel, încât să aducă lui Dumnezeu cele 
mai bune roade din toate părțile viei Sale. {7M 147.4}

Însărcinându-i pe ucenicii Săi să meargă „în toată lumea să predice Evanghelia la orice făptură”,
Hristos le-a încredințat oamenilor lucrarea de răspândire a Evangheliei. Dar, în timp ce unii merg
să propovăduiască, El îi cheamă pe alții să răspundă cerințelor Sale asupra lor pentru zecimi și 
daruri, cu care să sprijine lucrarea de slujire și să răspândească adevărul tipărit peste tot în țară.
Acestea sunt mijloacele lui Dumnezeu de înălțare a omului. Este tocmai lucrarea de care are El 
nevoie, pentru că ea va stârni cele mai profunde simpatii ale inimii și va pune în exercițiu cele 
mai înalte aptitudini ale minții. {4M 472.3}

Cei cărora le place să vorbească vor vedea că trebuie să-și aleagă cuvintele cu grijă. Fiți atenți 
cum vorbiți. Fiți atenți cum reprezentați religia pe care ați acceptat-o. Poate voi simțiți că nu este 
păcat să bârfiți și să vorbiți despre lucruri de nimic, însă acest lucru Îl întristează pe Mântuitorul 
și îi mâhnește pe îngerii cei sfinți. {PFE 457.2}

Puneți-vă în mâinile Lui și așteptați cu răbdare ca Domnul să vă deschidă căile înaintea voastră.
Nu faceți mișcări pripite și grăbite. Liderul tău te va lua alături de El. {Lt126-1894.13}^

Așteptați înaintea Domnului pentru a învăța calea pe care trebuie să mergeți. {Lt51-1894.11}^

Prețuiește și cultivă tot ce este pur și minunat în inima copilului tău. Fii bun. Nu vă asupriți și 
reprimați copiii voștri punând asupra lor poveri care nu sunt sancționate de Cuvântul Domnului. 
Astfel îi faci pe copii să piardă încrederea în tine. Să nu existe frământări, certuri, pretenții inutile.
Administrați regulile casei cu înțelepciune și dragoste, nu cu o tijă de fier. Copiii vor răspunde 
ascultând de bunăvoie la o regulă a iubirii. Lăudați-vă copiii ori de câte ori puteți. Oferiți celor 
mici distracții inocente. De îndată ce sunt suficient de mari, dă-le ceva de făcut, în funcție de 
forța lor. Încurajați-i cu gândul că vă ajută. Apoi, făcând aceste mici îndatoriri, vor găsi o plăcere 
mai mare decât în simpla distracție. Nu-i lăsați să treacă prin copilărie într-o rutină anostă. Nu le 
răniți niciodată inimile prin lipsa de considerație. Mergeți constant pe calea Domnului, urmând 
exemplul dat de Hristos. {RH January 29,  1901, par. 9}^

Faceți din cămin un Betel, un loc sfânt, consacrat. Păstrați solul inimii curat prin manifestarea 
dragostei și a afecțiunii, pregătindu-l astfel pentru sămânța adevărului. Nu uitați că Domnul dă 
pământului nu numai nori și ploaie, ci și minunate și zâmbitoare raze de soare, care fac sămânța
să germineze și florile să apară. Nu uitați, copiii au nevoie nu numai de dojană și corecție, ci și 
de încurajare și apreciere, de mângâietoarele raze ale unor cuvinte frumoase. {SP 114.2}

Câți dintre voi nu sunteți sfințiți în inimă și, în timp ce sunteți sensibili în fața oricărei mustrări, 
faceți pe altul un infractor pentru un cuvânt! Câți dintre voi rostesc cuvinte care nu pot produce 
unire, ci doar durere de inimă și descurajare! Câți motivează furia și sunt ei înșiși supărați fără o 
cauză! Isus, Mântuitorul lumii, a stabilit o regulă pentru a preveni astfel de condiții nefericite, dar 
câți dintre voi, în bisericile și instituțiile noastre, au urmat instrucțiunile lui Hristos? „Dacă fratele 
tău greșește împotriva ta [spune-i fiecăruia pe care îl întâlnești?], Du-te și spune-i vina lui între 
tine și el singur; dacă te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te va asculta atunci ia cu 
tine încă unul sau doi, pentru ca în gura a doi sau trei martori să se poată stabili fiecare cuvânt. 
Și dacă va neglija să-i audă, spune-i bisericii; dar dacă neglijează să audă biserica, El să-ți fie 
ca un păgân și un vameș. " {RH April 16,  1895, par. 8}^

Când o persoană vine la un slujitor [nota traducător - persoană cu responsabilitate în via 
Domnului] sau la bărbați în funcții de încredere cu plângeri împotriva unui frate sau a unei surori,
lăsați-l pe slujitor să întrebe: „Ați respectat regulile pe care le-a dat Salvatorul nostru?” Și dacă 
nu a reușit să îndeplinească vreuna din aceste instrucțiuni, nu ascultați niciun cuvânt din 
plângerea sa. În numele și Duhul lui Isus, refuzați să primiți un raport împotriva fratelui sau 
surorii voastre în credință. Dacă membrii bisericii merg contrar acestor reguli, ei se fac supuși 
disciplinei bisericești și ar trebui să fie sub cenzura bisericii. Această chestiune, atât de clar 
predată în lecțiile lui Hristos, a fost tratată cu o ciudată indiferență. {RH 16th of april 1895, par. 
9}^
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"Mai mult, dacă fratele tău va greși împotriva ta, du-te și spune-i vina lui între tine și el singur. 
Dacă te va asculta, tu ai câștigat pe fratele tău." [Versetul 15.] Acesta este modul în care trebuie 
soluționate neînțelegerile. Vorbind singur și în Duhul lui Hristos celui care este vinovat, va 
înlătura deseori dificultatea. Arată dragostea lui Hristos pentru fratele tău căutând să rezolvi 
dificultatea „între tine și el singur”. Discutați în liniște împreună. Să nu-ți scape cuvinte furioase 
pe buze. Prezentați subiectul într-un mod care va face apel la cea mai bună judecată a sa. Și 
dacă te va auzi, l-ai câștigat ca prieten. Oricare ar fi caracterul infracțiunii, acest lucru nu 
schimbă planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru soluționarea neînțelegerilor și a vătămărilor 
personale. Actuați Duhul lui Hristos. Luați rețeta pe care Dumnezeu a oferit-o și duceți-o la 
bolnavii spirituali. Dă-i remediul care va vindeca boala dezamăgirii. Fă-ți partea pentru a-l ajuta. 
Simțiți că este o datorie și un privilegiu să faceți acest lucru, de dragul păcii bisericii, care este 
foarte dragă inimii lui Hristos. El nu vrea ca nicio rană să rămână nevindecată niciunui membru 
al bisericii Sale. Tot cerul este interesat de interviul dintre membrul rănit și cel care a fost vinovat
de eroare. După rezolvarea dificultății, rugați-vă împreună și îngerii lui Dumnezeu vor veni la voi 
și vă vor binecuvânta. Există muzică în ceruri peste această unire. {Ms47-1902.9}^

Iar aceasta este porunca Lui: Să credem în numele Fiului său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe
alții, așa cum ne-a dat porunca. {RH November 17,  1896, Art. A, par. 13}^

Cei care l-ar urma cu adevărat pe Hristos trebuie să-L lase să rămână în inimă și să-L întroneze 
acolo ca suprem. {SD 60.2}^

Copiii ar trebui învățați să asculte porunca: „Onorați-l pe tatăl vostru și pe mama voastră”. Încă 
din primii ani, ar trebui să fie instruiți pentru a-și face partea din poverile de acasă. Ar trebui 
învățați că obligațiile sunt reciproce. De asemenea, ar trebui învățați să lucreze rapid și îngrijit. 
Această educație va avea cea mai mare valoare pentru ei în anii de după. {ST December 11,  
1901, par. 8}^

Hristos cheamă la unire în muncă, în și prin harul și puterea Sa. El cere ca întreaga ființă să fie 
sfințită într-un singur scop - săvârșirea poruncilor lui Dumnezeu. SpTB05 34.2

Cuvântul nostru de ordine să fie: „La lege și la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai 
răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8, 20). Noi avem o Biblie plină de adevărul cel mai 
prețios. Ea conține alfa și omega cunoașterii. Sfânta Scriptură, dată prin inspirația lui Dumnezeu,
este „de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca
omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3, 
16.17). Biblia trebuie să fie manualul vostru de studiu. Toți oamenii pot înțelege învățăturile ei. 
{SEv 309.1}

Isus a deschis toată plinătatea divină a inexprimabilei sale iubiri .... Vorbește curaj, vorbește 
credință, vorbește speranță. {SD 191.4}^

Dumnezeu a dat fiecărui credincios responsabilitatea de a ajuta la salvarea celor mai nevoiași, 
cei mai neajutorați, cei mai oprimați. Creștinii trebuie să lumineze ignoranța fraților lor 
defavorizați. {PH126 11.1}^

Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu și care îndeplinesc Cuvântul Său să cânte laudă și mulțumire, 
mai degrabă decât să rostească cuvinte de acuzare, căutare de greșeli și murmur. Domnul îi va 
binecuvânta pe cei care fac pace. {Lt125-1900.9}^

Hristos nu a rostit niciodată un cuvânt aspru sau neplăcut. Când era ispitit de asociații Săi să 
facă rău, El cânta din Psalmi sau, prin vreun cuvânt din Scriptură, îl descuraja pe inamic. 
{Ms125-1898.4}^

Adesea, un pastor este supraaglomerat și atât de grăbit, încât abia dacă mai găsește timp 
pentru cercetarea de sine pentru a vedea dacă nu și-a pierdut credința. El găsește timp foarte 
puțin pentru a medita și a se ruga. În lucrarea Sa de slujire, Domnul Hristos a unit rugăciunea cu
munca. El a petrecut noapte de noapte în rugăciune. Pastorii trebuie să-L caute pe Dumnezeu 
pentru a-I cere Duhul Său Sfânt ca să poată prezenta corect adevărul. — Manuscript 127, 1902.
{Ev 91.2}
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Fiecare avem un caracter individual de format. Nu ne putem permite să pronunțăm un singur 
cuvânt de prostie sau lăudăroșie. Cuvintele pe care le vom rosti să fie cuvinte înțelepte și 
încurajatoare, care vor rezista testului judecății. „Oricine aduce laude, mă slăvește; și celui care 
își ordonează conversația corect îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.[Versetul 23.] {Lt198-
1907.10}^

Când vă rugați, credeți că Domnul vă ascultă rugăciunea și că El va răspunde din plinătatea Sa 
imensă. Trebuie să-L căutăm pe Domnul în rugăciune serioasă și nu numai să-L căutăm pe El, 
ci prin credință să pretindem asigurarea: „Fără credință este imposibil să-i plăcem lui 
Dumnezeu”. [Matei 7: 8.] Trebuie să umblăm prin credință și nu prin simțire. Cuvântul trebuie să 
fie asigurarea noastră. Rugăciunea ta să fie, Doamne, crește-mi credința. Credeți că Cuvântul 
lui Dumnezeu este adevăr. {Lt198-1907.12}^

Datoria fiecărui om, atât pentru binele său personal, cât și pentru binele umanității, este aceea 
de a cerceta legile vieții și de a le respecta cu consecvență și conștiinciozitate. Acest organism 
uman, care este cel mai uimitor dintre toate organismele vii, trebuie să fie bine cunoscut de către
toți oamenii. Ei au nevoie să înțeleagă funcțiile diferitelor organe interne, precum și relația de 
interdependență care există între ele și care asigură o activitate sănătoasă a întregii ființe. 
Oamenii trebuie să studieze influența minții asupra trupului și influența trupului asupra minții și 
să cunoască legile care le coordonează. — The Ministry of Healing, 128 (1905). {1MCP 3.2}

Domnul v-a binecuvântat cu facultăți intelectuale capabile de o dezvoltare extraordinară. 
Talentele voastre trebuie să fie cultivate cu seriozitate și perseverență. Mintea trebuie să fie 
disciplinată prin studiu, prin observare și prin cugetare. Dacă nu veți exercita toate capacitățile 
intelectuale de care dispuneți, nu veți putea înțelege gândurile lui Dumnezeu. Dar dacă veți 
începe să depuneți eforturi, într-un spirit de temere față de Dumnezeu, în umilință și cu 
rugăciune stăruitoare, capacitățile voastre se vor dezvolta și puterile voastre intelectuale vor fi 
întărite. O voință neclintită și un obiectiv bine determinat vor face minuni. — Life Sketches of 
Ellen G. White, 275 (1915). {1MCP 3.3}

Adevăratul profesor nu este mulțumit cu idei superficiale, cu o gândire indolentă sau cu o 
memorie leneșă. El se străduiește în mod constant să atingă niveluri din ce în ce mai înalte și 
metode din ce în ce mai bune. Viața sa este caracterizată de o continuă dezvoltare. În 
activitatea unui asemenea profesor există o prospețime și o putere inspiratoare, care îi 
mobilizează și îi stimulează pe elevii săi. — Education, 278 (1903). {1MCP 4.4}

Pentru a rămâne statornic în relația cu Dumnezeu, simțămintele lui trebuie să fie disciplinate. 
Atât cei vârstnici, cât și cei tineri au nevoie să își însușească modele specifice de gândire, care îi
vor face capabili să reziste ispitei. Ei trebuie să învețe să privească înainte și în sus. Principiile 
Cuvântului lui Dumnezeu — principii care sunt la fel de înalte precum este cerul și a căror 
extindere cuprinde eternitatea — trebuie să fie înțelese în contextul implicațiilor pe care le au 
asupra vieții cotidiene. Fiecare acțiune, fiecare cuvânt și fiecare gând trebuie să fie aduse în 
armonie cu aceste principii. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, 20 (1913). {1MCP 
5.3}

Apetitul și viciul trebuie să fie subordonate stăpânirii Duhului Sfânt. Iar războiul acesta nu se va 
sfârși, până la încheierea acestei fărâme de eternitate. Chiar dacă atacurile care ne asaltează 
ne provoacă fără încetare la luptă, ele nu reprezintă altceva decât tot atâtea victorii prețioase de 
câștigat; iar valoarea triumfului asupra eului și asupra păcatului este cu mult mai mare decât o 
poate aprecia rațiunea umană. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, 20 (1913). 
{1MCP 6.1}

Datoria fiecărui creștin este aceea de a deprinde obiceiul ordinii, al eficienței și al 
conștiinciozității în cele mai mici amănunte. Nu există nici o scuză pentru superficialitate și 
lenevie în realizarea unei lucrări, indiferent de caracterul acesteia. Dacă cineva este mereu 
ocupat și nu se observă nici un rezultat în urma activității lui, aceasta se datorează faptului că 
inima și mintea sa nu au fost angajate în acțiune. Acela care este lent și muncește în pierdere 
are nevoie să conștientizeze faptul că există greșeli care trebuie corectate. El trebuie să-și pună 
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mintea la contribuție, pentru a planifica modul de folosire a timpului, astfel încât să obțină cele 
mai bune rezultate posibile. Prin strategie și tact, unii vor realiza în cinci ore la fel de mult cât alții
în zece. {1MCP 6.2}

Printre aceia care se ocupă cu întreținerea gospodăriei, unii se află într-o permanentă activitate 
nu pentru că ar avea atât de multe de făcut, ci pentru că nu-și propun să utilizeze timpul în mod 
eficient. Prin maniera lor lentă de a lucra, aceștia muncesc mult și realizează foarte puțin. Dar 
toți cei care doresc pot învinge defectele dezorganizării și lipsei de eficiență. Ei trebuie să-și 
stabilească un obiectiv bine definit, să decidă cantitatea de timp necesară pentru îndeplinirea 
unei anumite lucrări și să depună toate eforturile pentru realizarea acesteia în perioada de timp 
stabilită. Exercitarea voinței va face ca mâinile să se miște eficient și rapid. — Christ’s Object 
Lessons, 344 (1903). {1MCP 6.3}

Toate capacitățile minții și ale trupului — mecanismul uman pe care Domnul Hristos l-a adus la 
existență — trebuie să fie educate și antrenate, astfel încât să li se confere o cât mai bună 
utilizare. În vederea fortificării acestor capacități, trebuie să întreprindem tot ceea ce este posibil,
deoarece Dumnezeu nu este mulțumit decât atunci când noi progresăm în eficiența colaborării 
cu El. — Sermon at St. Helena Sanitarium (Predică ținută la Sanatoriul Sf. Elena) 23 ianuarie 
1904. — (Selected Messages 1:100.) {1MCP 7.1}

Niciodată să nu credeți că ați învățat suficient de mult, încât să vă puteți permite o relaxare a 
eforturilor voastre. Valoarea unui om este dată de gradul de cultivare a minții. Educația voastră 
trebuie să continue până la sfârșitul vieții; în fiecare zi este necesar să învățați ceva nou și să 
experimentați în mod practic cunoștințele însușite. — The Ministry of Healing, 499 (1905). 
{1MCP 7.2}

Folosiți toate mijloacele disponibile în vederea fortificării intelectului. Asociați studiul cărților cu 
activitatea practică și, printr-un efort consecvent, prin veghere și rugăciune, veți primi 
înțelepciunea care vine de sus. Procedând astfel, veți dobândi o educație complexă și vastă. Vă 
veți dezvolta din punct de vedere al caracterului și veți câștiga o influență morală, care vă va 
face capabili să călăuziți mintea oamenilor pe cărările neprihănirii și ale sfințirii. — Christ’s 
Object Lessons, 334 (1900). {1MCP 8.2}

Trebuie să ne străduim pentru a avea trupuri robuste și o minte puternică pentru a nu fi epuizate 
cu ușurință, minte care să privească dincolo de sine și să înțeleagă cauza și efectul fiecărei 
acțiuni îndeplinite. Astfel, vom fi pregătiți în mod eficient ca să răbdăm greutățile asemenea unor
soldați buni. Avem nevoie de o minte care să poată înțelege dificultățile și să poată trece prin ele
cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, minte care să poată lupta cu problemele grele și să 
le poată învinge. Cea mai grea luptă este aceea de crucificare a eului, de a răbda dificultatea în 
experiențele spirituale și de a ne educa sufletul printr-o disciplină severă. La început, probabil că
aceasta nu va produce o satisfacția prea mare, dar rezultatul de mai târziu va fi pace și fericire. 
— Letter 43, 1899. {1MCP 13.1}

Noi trebuie să ne deprindem, să ne disciplinăm și să ne educăm în fiecare zi, pentru a trăi într-
un mod cât se poate de folositor în această viață. Zi cu zi, doar câte o singură zi — gândiți-vă la 
aceasta. Ziua de astăzi este tot ceea ce îmi aparține. În această singură zi, voi face tot ce pot 
mai bine. Îmi voi folosi talentul de vorbire spre a fi o binecuvântare, un ajutor, un mângâietor, un 
exemplu pe care Domnul, Mântuitorul meu, îl va aproba. Astăzi îmi voi exercita toată răbdarea, 
bunătatea și îngăduința, astfel încât virtuțile creștine să poată fi dezvoltate în mine. {1MCP 15.2}

În fiecare dimineață, consacrați întreaga voastră ființă, sufletul, trupul și spiritul, lui Dumnezeu. 
Deprindeți obiceiul de a petrece timp în acte devoționale și încredeți-vă din ce în ce mai mult în 
Mântuitorul vostru.  {1MCP 15.3}

Unica noastră posibilitate de a fi în siguranță este aceea de a-l respinge cu promptitudine, chiar 
de la prima tentație spre neascultare. Prin meritele lui Hristos, Dumnezeu ne-a oferit suficient 
har pentru a ne împotrivi lui Satana și pentru a fi mai mult decât biruitori. Împotrivirea înseamnă 
succes. „Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.” Împotrivirea trebuie să fie hotărâtă și 
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perseverentă. Vom pierde tot ce am câștigat, dacă ne împotrivim astăzi, numai pentru a capitula 
mâine. — The Review and Herald, 8 aprilie, 1880. (Our High Calling, 95.) {1MCP 24.4}

Rugăciunea însoțită de credință constituie marea putere a creștinului și va aduce o biruință 
garantată împotriva lui Satana.  {1MCP 26.3}

Nimeni nu trebuie să ajungă la disperare datorită înclinațiilor ereditare spre rău, ci, atunci când 
Duhul lui Dumnezeu îl convinge de păcat, cel care a săvârșit greșeala trebuie să se pocăiască, 
să mărturisească păcatul și să renunțe la rău. Îngerii păzitori sunt pregătiți să îndrume sufletele 
cu conștiinciozitate pe căile cele drepte. — Manuscript 8, 1900. (The S.D.A. Bible Commentary 
6:1120.) {1MCP 31.4}

Sufletul care a fost derutat datorită unor influențe negative și care, prin asocierea cu alții, a ajuns
să fie părtaș la păcat și să acționeze în contradicție cu voința și caracterul lui Dumnezeu nu 
trebuie să se descurajeze. „Și tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără 
pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri”. (Evrei 7, 26.) Domnul Hristos nu este 
doar Preotul și Mijlocitorul nostru, ci și Jertfa adusă pentru păcatele noastre. El S-a dăruit pe 
sine o singură dată pentru toți. — Letter 11, 1897. {1MCP 32.1}

Să nu credeți nici măcar o clipă că ispitele lui Satana ar putea contribui în vreun fel oarecare la 
realizarea binelui vostru personal. Fugiți de ele ca și cum ați fugi de vrăjmașul însuși. Lucrarea 
lui Satana este aceea de a vă descuraja sufletul, pe când lucrarea lui Hristos este de a umple 
inima cu credință și speranță. Satana ne sugerează gândul că încrederea noastră este 
întemeiată pe premise false, și nu pe Cuvântul sigur și neschimbător al lui Hristos, care nu poate
să mintă. — Manuscript 31, 1911. (Our High Calling, 85.) {1MCP 32.2}

Pentru fiecare categorie de ispite, este pregătit un remediu specific. În bătălia împotriva eului și 
împotriva naturii noastre păcătoase, noi nu suntem lăsați să luptăm singuri, prin intermediul 
propriilor noastre puteri limitate. Domnul Hristos este un ajutor loial și atotputernic. Știind că 
există o asemenea putere, pregătită și pusă la dispoziția noastră, nici unul dintre noi nu ar trebui
să se descurajeze sau să fie învins. — The Review and Herald, 8 aprilie, 1884. (Our High 
Calling, 88.) {1MCP 32.3}

Dumnezeu Își invită creaturile să-și abată atenția de la confuzia și incertitudinea din jurul lor și să
admire lucrările mâinilor Lui. Stelele cerului sunt vrednice de contemplare. Dumnezeu le-a făcut 
pentru binecuvântarea omului și, când studiem lucrările Sale, îngerii ni se vor alătura, 
iluminându-ne mintea și apărând-o de înșelăciunea satanică. — Manuscript 96, 1899. (The 
S.D.A. Bible Commentary 4:1145.) {1MCP 33.2}

Când mintea își dezvoltă capacitățile și când voința este așezată de partea lui Dumnezeu, se 
produce o minunată îmbunătățire a sănătății fizice. — The Medical Missionary, 1 decembrie, 
1892 (Misionarul medical), noiembrie-decembrie 1892. (Counsels on Health, 505.) {1MCP 34.3}

Fiecare copil al lui Dumnezeu are datoria de a deveni misionar și de a se afla în mijlocul celor 
care au nevoie de ajutor. Dacă cineva este împovărat de ispită, cazul lui trebuie abordat cu 
atenție și tratat în mod înțelept, deoarece sunt în joc interesele lui veșnice, iar cuvintele și 
faptele celor ce lucrează pentru el pot fi o mireasmă de viață spre viață sau un duh de moarte 
spre moarte. — Testimonies for the Church 4:69 (1876). {1MCP 36.3}

Indiferent de realizările voastre, nu vă atribuiți nici o slavă. Nu urmăriți să atingeți obiective 
duplicitare, încercând să-I slujiți și lui Dumnezeu, și eului personal, în același timp. Nu acordați 
atenție eului vostru. Fie ca afirmațiile voastre să-i conducă pe cei apăsați și împovărați la Isus, 
Mântuitorul milos. Acționați ca și când L-ați vedea pe Isus alături de voi, gata să vă ofere putere 
în lucrarea de slujire. Dependența de Hristos constituie unica voastră posibilitate de a fi în 
siguranță. — The Review and Herald, 11 mai, 1897. {1MCP 39.3}

Unii sunt combativi prin felul lor de a fi. Acestora nu le pasă dacă sunt sau nu sunt în armonie cu
frații lor. Chiar dacă le face plăcere să intre în controverse și să lupte pentru ideile personale, 
totuși, ei trebuie să renunțe la o asemenea atitudine, deoarece nu dezvoltă un caracter creștin. 
Luptați cu toate puterile voastre pentru a răspunde rugăciunii Domnului Hristos, care a cerut ca 
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toți ucenicii Săi să fie una, după cum El și Tatăl sunt una. Nici unul dintre noi nu este în 
siguranță, dacă nu experimentează în fiecare zi umilința și blândețea lui Hristos. {1MCP 40.2}

Nu fiți dictatori în modul vostru de a lucra, nu fiți severi și ostili. Predicați iubirea lui Hristos și 
inimile vor fi îmblânzite și supuse prin ea. Căutați să fiți uniți în gândire și judecată cu frații voștri 
și să susțineți aceleași păreri. {1MCP 40.3}

Slujitorii lui Dumnezeu au datoria de a căuta să cunoască voința și planurile Sale. Iar atunci 
când veți fi provocați de teoriile ciudate ale unora, nu intrați în conflict cu ei, ci afirmați în mod 
simplu ceea ce știți. Arma voastră să fie: „Stă scris”. Există unii care vor încerca să înșele, 
întrețesând în mod iscusit capcanele teoriilor lor false. Mulțumim lui Dumnezeu că există, de 
asemenea, oameni care au fost învățați de El și care pot să deosebească adevărul de minciună.
— Letter 191, 1905. {1MCP 41.3}

Domnul dorește ca slujitorii Săi să acționeze cu atenție, controlându-și expresiile și chiar 
simțămintele. Satana va profita de particularitățile emoționale și de modul de exprimare al unora,
pentru a provoca o stare de spirit agitată și pentru a influența mintea oamenilor, înșelându-i. — 
Letter 12, 1909. {1MCP 41.4}

Poporul lui Dumnezeu va fi confruntat în mod continuu cu apariția unor fenomene noi și ciudate, 
care se vor manifesta printr-un entuziasm fals și prin înviorări religioase însoțite de rezultate 
aflate sub semnul incertitudinii; dar poporul nostru nu trebuie să experimenteze nici o invenție 
omenească ce poate conduce la controverse, indiferent de natura acestora. — Manuscript 167, 
1897. {1MCP 42.1}

Nu trebuie să ne permitem să ne lăsăm stingheriți de atitudinea unor persoane care se complac 
în negativism și manifestă foarte puțină credință. Lucrarea misionară este condusă de oameni 
cu multă încredere în Dumnezeu și este pe punctul de a se dezvolta cu putere și eficiență. — 
Letter 233, 1904. (Our High Calling, 236.) {1MCP 44.3}

În Epistole, se vorbește mult despre o credință bine întemeiată. Prin aceasta, ar trebui să 
înțelegem nevoia de precauție. În experiența noastră, nu ne este îngăduit să ne lăsăm conduși 
de tendințele firești și de trăsăturile puternice ale caracterului. O asemenea atitudine ar 
reprezenta în mod greșit principiile înălțătoare și înnobilatoare ale adevărului și ar avea un efect 
derutant asupra altora. Puțini înțeleg pe deplin ce înseamnă temeinicia în credință. Aceasta 
presupune o corectare a oricărei erori posibile în concepțiile și acțiunile noastre, dacă nu dorim 
să pervertim Cuvântul lui Dumnezeu. {1MCP 49.3}

Aceia care se află în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se străduiască să devină oameni 
dezvoltați în diverse domenii; aceasta presupune a avea o gândire vastă și obiectivă; a nu fi 
oameni ai unei singure idei, cantonați într-o manieră unică de lucru, limitați de rutină și incapabili
de a observa și de a înțelege faptul că în mărturisirea adevărului este necesară o diversificare a 
cuvintelor și a modului de a acționa, în raport cu genul de oameni și circumstanțele pe care le au
de întâmpinat. Fiecare lucrător trebuie să depună un efort permanent, pentru a dobândi o 
gândire bine echilibrată și pentru a elimina elementele discordante ale caracterului. Acesta 
trebuie să fie obiectul studiului nostru continuu, dacă dorim să desfășurăm o activitate 
folositoare și plină de succes. — Letter 12, 1887. (Evangelism, 106.) {1MCP 52.1}

Datoria de a asculta din motive corecte și păcătoșenia neascultării nu sunt îndemnate 
conștiinței. Copiii trebuie să învețe să se supună părinților lor; trebuie să fie instruiți și educați. 
{YI September 24,  1884, par. 2}^

„Să nu”, „Nu trebuie”, nu există robie, pentru că îndeplinirea datoriei este ieșirea naturală a iubirii
care este motivul acțiunii corecte. {Lt115-1902.10}^

Fiecare acțiune are un dublu caracter și o dublă semnificație. Ea poate fi corectă sau greșită, 
morală sau imorală, în funcție de motivele care stau la temelia ei. {1MCP 347.1}

Îndreptățirea lui Hristos constă în acțiuni corecte și fapte bune din motive pure, altruiste ... {ML 
217.2}^
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Inima trebuie convertită și consacrată. Motivele trebuie să fie în regula lui Dumnezeu. {Ms33-
1896.8}^

Legea lui Dumnezeu trebuie să fie mijlocul de educare în familie. Părinții au obligația cea mai 
solemnă de a umbla în toate poruncile lui Dumnezeu, oferindu-le copiilor un exemplu al celei 
mai stricte integrități. Bărbații aflați în poziții responsabile, a căror influență este largă, trebuie 
să-și păzească bine căile și lucrările, păstrând frica de Domnul în fața lor. „Frica de Domnul este 
începutul înțelepciunii”. [Deuteronom 6:24, 25.] {Lt74-1900.35}^

Prin ascultarea poruncilor Sale, scopul lui Dumnezeu este de a îndepărta din inimă orice specie 
de egoism. El ar barrica sufletul de orice îngăduință în apetitele pervertite și ar expulza din inimă
orice rebeliune și nerecunoștință. {ST September 24,  1894, par. 5}^

„Astăzi Domnul, Dumnezeul tău, ți-a poruncit să îndeplinești aceste legi și judecăți: de aceea le 
vei păzi și le vei îndeplini din toată inima ta și din tot sufletul tău”. [Versetul 16.] Scopul tuturor 
poruncilor lui Dumnezeu este de a dezvălui datoria omului nu numai față de Dumnezeu, ci și 
față de semenii săi. {Ms67-1907.10}^

Cât de important este faptul să apreciem studiul Scripturilor ca fiind calculat pentru a-l face pe 
elev să fie înțelept spre mântuire. Cuvânt prețios! Suntem în siguranță doar pe măsură ce îl 
mâncăm și îl digerăm. Însărcinarea lui Timotei de către apostolul Pavel este potrivită pentru toți 
cei care pretind că știu adevărul. "De aceea eu te îndemn înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 
Domnului Isus Cristos, care îi va judeca pe cei vii şi pe cei morţi la arătarea sa şi a împărăţiei 
sale; Predică cuvântul; fii prompt la timp şi nelatimp; mustră, ceartă, îndeamnă cu toată 
îndelunga răbdare şi doctrina. Fiindcă va veni timpul când nu vor suporta doctrina sănătoasă, ci,
după poftele lor proprii, îşi vor îngrămădi învăţători, având urechi care îi gâdilă. Şi îşi vor 
întoarce urechile de la adevăr şi se vor abate spre fabulaţii. Dar tu veghează în toate, îndură 
necazuri, fă lucrarea unui evanghelist, fă deplin dovada serviciului tău." [2 Timotei 4: 1-5.] 
{Lt149-1897.21}^

Trebuie să venim la Domnul cu toate poverile noastre, căutând înțelepciunea de sus pentru a ne
ghida la fiecare pas. {ST August 15,  1892, par. 3}^

Regula de aur a echității ne cere să le facem altora așa cum am vrea ei să ne facă. Trebuie să 
le păstrăm interesele veșnice în vederea noastră, spunându-ne: „Sunt cumpărați cu sângele 
Mântuitorului, cumpărați cu un preț”. {TDG 108.2}^

Poporul Domnului să se apropie de El și să se iubească unii pe alții ca frații. {PH151 66.2}^

Să nu iubim în cuvânt ...; ci în faptă și în adevăr. 1 Ioan 3:18. {RC 234.1}^

Iubirea divină face cele mai mișcătoare apeluri la inimă atunci când ne cheamă să dăm pe față 
aceeași milă duioasă pe care a manifestat-o Hristos. Numai acela care are o iubire neegoistă 
față de fratele său are adevărata iubire a lui Dumnezeu. Adevăratul creștin nu va îngădui cu 
bună știință ca sufletul care se află în primejdie și nevoie să treacă neavertizat și fără a se fi 
îngrijit de el. El nu se va ține departe de cel rătăcit, lăsându-l să se afunde mai departe în 
nefericire și descurajare sau să cadă pe câmpul de luptă al lui Satana. {FA 550.2}

Trebuie să ne trezim. Trebuie să fim mai sfinți și tot mai sfinți. Înainte ca profeția „Cei slabi vor fi 
ca David și David ca înger al Domnului” să se poate împlini, copiii lui Dumnezeu trebuie să 
îndepărteze orice gând de suspiciune împotriva fraților lor. Inimile trebuie să bată la unison. 
Bunăvoința creștină și dragostea fraternă trebuie să fie mult mai abundente. Cuvintele îmi sună 
în urechi „Strângeți rândurile, strângeți rândurile”. Dorința de preeminență trebuie să moară. Un 
subiect al rivalității trebuie să le înghită pe toate celelaalte: cine seamănă cel mai mult cu 
caracterul lui Hristos? Cine își va ascunde cel mai complet eul în Hristos? - Pentru Bătrânul și 
doamnă S. N. Haskell, 5 februarie 1900.) {5MR 336.3}^

Slujitorii trebuie să-l atingă cu drag și tandru pe fratele lor slujitor, care se luptă cu dificultăți care 
par încăpățânate și neînduplecate. {Lt50-1897.11}^
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„Lasă dragostea frățească să continue”. [Evrei 13: 1.] Purtându-ne poverile unul celuilalt, 
împlinim legea lui Hristos. {Lt50-1897,51}^

"Fiindcă până şi Cristos nu şi-a plăcut lui însuşi, …". El a trăit pentru binele altora și trebuie să 
lucrăm așa cum a lucrat El. Trebuie să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Suntem păzitorii 
fratelui nostru. {SW December 18,  1902, par. 3}^

Dar adevărata iubire pentru Dumnezeu poartă cu sine încredere adevărată și reverentă. Iar cine 
Îl iubește pe Dumnezeu, își va iubi și fratele. {YRP 207.2}^

Lecția ni se repetă, atât prin Cuvântul lui Dumnezeu, cât și prin providența Lui, „Fără plată ați 
primit, dați fără plată” - dați pentru a ajuta pe cei nevoiași și pentru a susține cauza lui 
Dumnezeu. {RH January 4,  1881, Art. C, par. 8}^

Asupra tuturor celor care se consacră lui Dumnezeu ca lucrători împreună cu El, este pusă 
responsabilitatea de a păzi interesele cauzei și lucrării Sale. Ei trebuie să trăiască adevărul pe 
care pretind că îl cred. Ei trebuie să-L țină pe Hristos în mod constant înaintea lor ca model și 
prin faptele lor bune să facă să curgă laude din inimile flămânde și însetate de pâinea vieții. Nu 
numai că trebuie să slujească nevoilor spirituale ale celor pe care caută să-i câștige la Hristos, ci
trebuie să le aprovizioneze necesitățile temporale. Această lucrare de milă și iubire se prezintă 
mereu și, făcând-o cu fidelitate, slujitorii lui Dumnezeu trebuie să arate ce a făcut Evanghelia 
pentru ei. Ei trebuie să fie administratori credincioși, nu numai pentru adevărul Evangheliei, ci 
pentru toate binecuvântările care le-au fost date. Nu numai că vor vorbi cuvinte de simpatie, ci și
prin faptele lor vor demonstra sinceritatea iubirii lor. {ST August 8,  1900, par. 11}^

Ca unelte ale lui Dumnezeu, noi trebuie să avem inimi de carne, să fim plini de acea dragoste 
care ne îndeamnă să venim în ajutorul celor care au mai multe nevoi decât noi. Dacă vedem că 
frații și surorile noastre se luptă cu sărăcia și cu datoriile, dacă vedem biserici care au nevoie de 
ajutor financiar, noi trebuie să ne interesăm în mod neegoist de ei și să-i ajutăm în măsura în 
care Dumnezeu ne-a ajutat pe noi să prosperăm. Dacă tu, care ai răspunderea unei instituții, 
vezi că alte instituții luptă cu curaj pentru obținerea unui spațiu permanent pentru a putea 
desfășura o activitate asemănătoare celei din instituția la care te afli tu, nu fi gelos. {SS 308.1}

Am fost instruită că ar trebui să se vadă de-a lungul conferințelor noastre o cunoaștere mult mai 
mare despre cum să ne închinăm lui Dumnezeu în spirit și adevăr și în frumusețea sfințeniei și o
cunoaștere mult mai mare a adevărurilor conținute în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt 
conține comori bogate, de care fiecare suflet are nevoie. În el sunt date mustrări și încurajări. 
Doar printr-o practică a lecțiilor date în acest Cuvânt, bărbații și femeile pot reflecta puterea și 
frumusețea caracterului creștin. Puterea pentru datoria zilnică va fi primită de toți cei care se 
închină lui Dumnezeu în frumusețea sfințeniei. {Ms128-1905.6}^

Ordonanțe speciale sunt date în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la necesitatea umilirii 
fiecăruia înaintea lui Dumnezeu, plasându-se acolo unde poate fi curățat de orice pată de păcat.
Dumnezeu cere un serviciu adevărat și serios din inimă. El nu vă va accepta rugăciunile decât 
dacă vă veți apropia de El cu scop deplin al inimii. {Ms128-1905.7}^

Toți cei care continuă să înainteze pe calea creștină trebuie să aibă, și vor avea o experiență 
care este vie, nouă și interesantă. O experiență vie este alcătuită din încercări zilnice, conflicte și
ispite, eforturi puternice și biruințe, și o pace și bucurie mare, câștigate prin Isus. O simplă 
relatare a acestor experiențe dă lumină, putere și cunoștință, care vor ajuta altora să înainteze 
în viața de sfințire. Închinarea adusă lui Dumnezeu trebuie să fie atât interesantă, cât și 
instructivă pentru cei care au iubire pentru lucrurile divine și cerești. {2M 579.1}

Din fiecare cămin creștin va străluci o lumină împrejur. Iubirea va fi vădită în acțiune. Aceasta se 
va revărsa asupra tuturor legăturilor familiale, dovedindu-se prin bunătate, grijă față de ceilalți și 
curtoazie duioasă, neegoistă. Există cămine în care este îndeplinit acest principiu — familii care 
I se închină lui Dumnezeu și în care domnește adevărata iubire. Din aceste cămine, rugăciunea 
de dimineață și de seară se înalță spre Dumnezeu precum tămâia cea plăcut mirositoare, iar 
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îndurările și binecuvântările Sale coboară asupra celor care le cer, ca roua dimineții. 11 {CA 
37.3}

Psalmistul a spus: „Sunt făcut în mod înfricoșător și admirabil”. [Psalmul 139: 14.] Dumnezeu 
ne-a dat facultăți și puteri ale minții și ale corpului, pe care este datoria tuturor să le păstrăm în 
cele mai bune condiții. Dacă cineva slăbește puterile prin îngăduința apetitului, își scade puterea
de influență, devenind imperfecți. Numai prin jertfa scumpă făcută pe crucea Golgotei putem 
înțelege valoarea sufletului uman. Suntem așezați pe teren avantajos de puterea mântuitoare a 
lui Isus Hristos pentru a obține libertatea de robia păcatului care a fost săvârșită prin căderea lui 
Adam. {Lt90-1898.22}^

Le-am spus oamenilor că lauda lui Dumnezeu ar trebui să fie continuu în inimile și pe buzele 
noastre. Acesta este cel mai bun mod de a rezista tentației de a vă răsfăța într-o conversație 
inactivă și frivolă. Suntem reprezentați purtând stindardele cerului și, prin jertfele noastre de 
rugăciune și laudă, trebuie să arătăm că suntem călăuziți și controlați de Duhul Sfânt. {Lt42-
1900.11}^

Dacă am lăuda numele sfânt al lui Dumnezeu așa cum ar trebui, flacăra iubirii s-ar aprinde în 
multe inimi. Să încercăm. {Lt42-1900.9}^

Trebuie să aducem ofrandele noastre din inimă lui Dumnezeu în mulțumire și laudă. Orice 
murmur și plângere este păcat. Trebuie să ne educăm inimile și limbile astfel încât aproape 
primul gând să fie despre bunătatea lui Dumnezeu și despre compasiunea lui Isus Mântuitorul 
nostru înălțat. Nu puteți privi acolo decât prin credință. {Ms15-1894.2}^

"Iosafat a stat în picioare şi a spus: Ascultaţi-mă, Iuda şi voi locuitori ai Ierusalimului; Credeţi în 
DOMNUL Dumnezeul vostru, astfel veţi fi voi întemeiaţi; credeţi pe profeţii lui, astfel veţi 
prospera. Şi după ce s-a sfătuit cu poporul, a rânduit cântăreţi DOMNULUI şi pe cei care să 
laude frumuseţea sfinţeniei; şi pe când ieşeau înaintea armatei, spuneau: Lăudaţi pe DOMNUL, 
fiindcă mila lui dăinuieşte pentru totdeauna." [2 Cronici 20:20, 21.] {Lt53-1896.3}^

Ar fi mult mai multă putere în întâlnirile noastre de tabără dacă am avea un adevărat simț al 
bunătății și îndurării și îndelungii răbdări a lui Dumnezeu și dacă mai multe laude ar ieși din 
buzele noastre spre onoarea și gloria numelui Său. Trebuie să cultivăm mai multă fervoare 
sufletească. Domnul spune că 'oricine aduce laude Mă slăvește'. {Ms79a-1910.26}^

Trebuie să ne amintim și să nu uităm toate beneficiile Sale. Vom fi cu siguranță foarte profitați, 
întăriți și susținuți în relatarea marilor îndurări ale Domnului. {Ms93-1900.29}^

În simplitatea sufletului, aduceți-I mulțumire și cinste. Iubește-L pe Domnul și încrede-te cu totul 
în El; căci El a lucrat pentru tine. Dovezile care ți-au fost date despre dragostea lui Dumnezeu 
pentru tine sunt un semn care nu trebuie uitat niciodată. Puteți face o lucrare bună aducând 
mulțumire Domnului. {Lt190-1908.3}^

Domnul trebuie să fie slăvit și adorat, dar omul nu trebuie să caute niciodată să fie slăvit de om 
sau să se slăvească pe sine. {Lt19-1901.52}^

Atunci poporul lui Dumnezeu să-și exprime adorația în cuvintele psalmistului. „Domnul este tăria 
și cântarea mea și a devenit mântuirea mea. Glasul bucuriei și mântuirii este în corturile celor 
drepți: mâna dreaptă a Domnului face vitejie. Mâna dreaptă a Domnului este înălțată: mâna 
dreaptă a Domnului face vitejie". {RH January 17,  1893, par. 16}^

Nevoia sistemului evreiesc de sacrificii și ofrande se încheiase. Tipul întâlnise antitipul în 
moartea Celui către care se îndreptau sacrificiile. Se deschise o cale nouă și vie - o cale prin 
care evreii și neamurile, liberi și legați, puteau veni la Dumnezeu și să găsească iertare și pace. 
{Ms38-1905.4}^

Istoria trecută a cauzei lui Dumnezeu ar trebui să fie adesea adusă aminte poporului — tineri și 
bătrâni. Noi avem nevoie să repetăm deseori bunătatea lui Dumnezeu și să-L lăudăm pentru 
faptele Lui minunate. {6M 364.4}
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Căile și planurile Domnului au fost date poporului Său. Aceștia trebuiau să adune memoriale și 
să le așeze acolo unde aveau să fie la vedere. Au fost luate măsuri speciale pentru a le 
prezerva, ca atunci când copiii lor urmau să își întrebe părinții despre ce înseamnă aceste 
lucruri, întreaga poveste ar putea fi repetată. Astfel, tratarea providențială și bunătatea și mila 
marcată ale lui Dumnezeu în grija și eliberarea poporului Său ar fi fost păstrate un subiect viu. 
{9MR 135.1}^

Vă spun că trebuie să prezentăm modul cum a condus Dumnezeu în trecut, să povestim 
lucrările Sale minunate în favoarea poporului Său. "Aduceţi-vă aminte de zilele de dinainte, în 
care, după ce aţi fost iluminaţi, aţi îndurat o mare luptă a suferinţelor;". {Lt15-1892.6}^

Când cei care și-au petrecut viața în slujirea lui Hristos se vor apropia de încheierea lucrării lor 
pământești, ei vor fi inspirați de Duhul Sfânt să povestească experiențele avute în lucrarea lui 
Dumnezeu. Raportul despre minunata Sa purtare cu poporul Său, despre marea Sa bunătate în 
scăparea lor din încercări ar trebui să fie repetat celor noi veniți la credință. {FA 574.1}

Să povestim binecuvântările lui Dumnezeu și să-L lăudăm pentru ele. Îl întristăm pe Tatăl nostru 
Ceresc atunci când nu suntem atenți la îndurările Lui. {RH April 18,  1907, par. 2}^

Cursul creștin este o bătălie și un marș. Lupta trebuie să fie pe tot parcursul vieții și trebuie 
urmărită cu toată acea energie neliniștită pe care o cere imensul interes implicat. {Lt1-1882.39}^

Creștinul este înrolat să lupte în cauza lui Dumnezeu, să fie un soldat al lui Iisus Hristos; {RH 
June 16, 1896, par. 10}^

„Există multe moduri în care membrii bisericii pot transmite mesajul celor din jur. Una dintre cele 
mai reușite este trăirea unor vieți de ajutor, altruiste și creștine. Cei care luptă bătălia vieții având
multe obstacole pot fi reîmprospătați și întăriți de mici atenții care nu costă nimic. Cuvintele 
amabile rostite pur și simplu, micile atenții pur și simplu acordate, vor mătura norii ispitei și 
îndoielilor care se adună peste suflet. Adevărata expresie a inimii simpatiilor asemănătoare cu 
Hristos, dată în simplitate, are puterea de a deschide ușa inimilor care au nevoie de atingerea 
simplă și delicată a Duhului lui Hristos .... Pentru vestea bună a Evangheliei, pentru promisiunile 
și asigurările ei, trebuie să ne exprimăm recunoștința căutând să facem bine celorlalți. " - 
Mărturii pentru Biserică 9:30, 31. {PH120 21.1}^

Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să îmbrace fiecare piesă din armura creștină. Nu ne luptăm cu 
dușman uman. Dumnezeu îl cheamă pe fiecare creștin să intre în război și să lupte sub 
conducerea Sa, depinzând pentru succes de harul și ajutorul din cer. În puterea lui Dumnezeu 
trebuie să mergem înainte. Nu trebuie să cedăm niciodată atacurilor lui Satana. De ce, ca 
războinici creștini, să nu ne împotrivim principatelor și puterilor și împotriva conducătorilor 
întunericului acestei lumi? Dumnezeu ne cheamă să mergem înainte, folosind darurile 
încredințate nouă. Satana va pune ispita în fața noastră. El va încerca prin stratagemă să ne 
biruiască. Dar, în puterea lui Dumnezeu, trebuie să rămânem fermi față de principii ca o piatră. 
{Ms77-1903.20}^

În acest război nu există pauză. Agenții lui Satana nu fac niciodată pauze în lucrarea lor de 
distrugere. Cei care sunt în slujba lui Hristos trebuie să vegheze fiecare avanpost. Obiectivul 
nostru este să salvăm sufletele pieritoare de la ruină. Aceasta este o lucrare de o măreție 
infinită, iar omul nu poate spera să obțină succes în ea decât dacă se unește cu Lucrătorul divin.
{Ms77-1903.21}^

Dumnezeu are o biserică. Nu este marea catedrală, nici așezarea națională, nici diferitele 
confesiuni, ci este oamenii care Îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile Sale. „Acolo unde 
doi sau trei sunt adunați în numele Meu, acolo sunt Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20). Acolo unde 
Hristos este chiar printre cei puțini umili, aceasta este biserica lui Hristos, deoarece doar 
prezența Celui Înalt și Sfânt care locuiește în eternitate poate constitui o biserică. {UL 315.5}^

"Strângeți-Mi pe credincioșii Mei, care au făcut legământ cu Mine, prin jertfă.” (Psalmii 50, 3-5.) 
Din cauza egoismului și a iubirii de lume, Dumnezeu este uitat și mulți au sărăcie sufletească și 
strigă: „Sărăcia mea, sărăcia mea.” Dumnezeu a împrumutat mijloace poporului Său spre a-i 
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pune pe credincioși la încercare, spre a le testa adâncimea mărturisitei lor iubiri față de El. Unii 
vor pleca de la El și, mai degrabă, vor renunța la comoara lor cerească decât să micșoreze 
averile pământești, spre a face un legământ cu El, prin jertfă. El îi cheamă la jertfă, dar iubirea 
de lume le astupă urechile și nu vor să audă. {2M 197.2}

Ei știu că Iisus le spune acum celor sinceri, credincioși: "V-ați dat pe voi înșivă Mie și Eu v-am 
dat lumii ca reprezentanți ai Mei. Trebuie să nu mai fiți copii, aruncați încoace și încolo și purtați 
cu fiecare vânt de doctrină. Sunteți martorii Mei, dedicați Mie; trebuie să mergeți mai departe 
pentru a reprezenta caracterul plin de har al lui Dumnezeu." {ST November 28, 1892, par. 5}^

„Dacă ești un membru al bisericii lui Hristos”, spunea el, „ești un membru al trupului Său; dacă 
ești din trupul Său, atunci ești plin de natură divină....  {TV 213.1}

Cât timp nu vă veți conforma lumii, amintiți-vă că credința noastră poartă ștampila singularității și
ne face un popor aparte. {Lt14-1887.17}^

Credința noastră este deosebită. Mulți care mărturisesc că viețuiesc în sunetul de trâmbiță al 
ultimei solii de har nu și-au dezlipit afecțiunea de lume. Ei se înclină înaintea prieteniei lumii și 
jefuiesc lumina și principiul pentru a-și asigura favoarea ei. Apostolul descrie poporul favorizat al
lui Dumnezeu prin aceste cuvinte: „Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, 
un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile 
minunate ale Celui care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată”. {3M 201.3}

Fiți întotdeauna gata cu bucurie și veselie să slujiți unii altora. „Purtați poverile unii altora si astfel
indepliniti legea iubirii”. [Vezi Galateni 6:2.] Nu permiteți minților voastre să rămână într-o stare 
de îndoială și incertitudine. Credeți cuvintele lui Hristos. {Ms65-1903.8}^

God has united believers in church capacity in order that one may strengthen another in good 
and righteous endeavor. The church on earth would indeed be a symbol of the church in heaven 
if the members were of one mind and of one faith.  {6T 238.5}

Biserica de pe pământ va fi un adevăr, un simbol al bisericii din cer, dacă membrii ar fi un gând 
și o credință.  {6M 238.5}

Dacă ai mintea lui Hristos, ești păzitorul fratelui tău. {Lt4-1898.5}^

În biserică au existat întotdeauna oameni caracterizați de o tendință continuă spre un spirit de 
independență. Ei par a fi incapabili să înțeleagă faptul că acest spirit îi poate pune în pericolul 
încrederii în sine și în propria judecată, în locul atitudinii de respect și înaltă apreciere a sfatului 
și a judecății fraților lor, îndeosebi a acelora care au fost chemați de Dumnezeu în conducerea 
poporului Său. Dumnezeu și-a învestit biserica cu o autoritate și o putere speciale, pe care 
nimeni nu este îndreptățit să le ignore sau să le disprețuiască, pentru că cel care procedează 
astfel disprețuiește însăși vocea lui Dumnezeu. — The Acts of the Apostles, 163, 164 (1911). 
{1MCP 45.1}

Mai presus de orice, părinții trebuie să-și înconjoare copiii cu o atmosferă de mulțumire, tandrețe
și iubire. Un cămin în care iubirea domnește și în care dragostea se reflectă în expresia feței, în 
cuvinte și fapte, este un loc în care îngerii locuiesc cu plăcere. Părinți, permiteți ca razele 
strălucitoare ale iubirii, mulțumirii, satisfacției și fericirii să pătrundă în inimile voastre și îngăduiți 
ca influențele plăcute ale acestora să invadeze căminele voastre. Manifestați un spirit răbdător 
și amabil și încurajați-i pe copii să se comporte la fel, cultivând toate acele daruri care vor aduce 
lumină în viața familiei. O asemenea atmosferă va însemna pentru copii ceea ce înseamnă aerul
și soarele pentru lumea plantelor, favorizând și dezvoltând sănătatea și vigoarea minții și a 
trupului. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, 115 (1913). {1MCP 63.4}

Priviți spre Isus Hristos, Ajutorul vostru! Spuneți-I bun venit și bucurați-vă de prezența Sa 
iubitoare. Mintea voastră poate fi înnoită în fiecare zi. A accepta pacea și odihna, a vă înălța mai 
presus de temeri și a-L lăuda pe Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le primiți reprezintă 
un privilegiu care vă aparține. Nu ridicați bariere constituite din lucruri lipsite de valoare, care Îl 
țin pe Isus departe de sufletul vostru. Schimbați-vă atitudinea; încetați să vă lamentați; exprimați-
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vă mulțumirea pentru marea iubire a lui Hristos, care a fost și este arătată față de voi. — Letter 
294, 1906. {1MCP 68.2}

Dacă am îngădui ca mintea noastră să fie preocupată mai mult de Domnul Hristos și de lumea 
cerească, am descoperi un temei puternic și o motivație stimulatoare pentru a ne angaja în 
bătăliile Domnului. Contemplarea slavei acelei lumi mai bune, care va deveni curând propriul 
nostru cămin, va face ca influența mândriei și a iubirii de lume să-și piardă puterea. Atunci când 
sunt așezate alături de farmecul lui Hristos, toate atracțiile pământești par să aibă doar o mică 
valoare. — The Review and Herald, 15 noiembrie, 1887. {1MCP 68.3}

Gândurile rele distrug sufletul. Puterea transformatoare schimbă inima, înnobilând și purificând 
gândirea. Harul nu se poate manifesta în viețile noastre, dacă nu exercităm un efort susținut de 
a ne îndrepta gândurile în mod permanent asupra lui Hristos. Mintea trebuie să se angajeze într-
un război spiritual. Fiecare gând trebuie să fie menținut într-o atitudine de supunere și ascultare 
față de Domnul Hristos. Toate aspectele comportamentale trebuie să fie supuse călăuzirii din 
partea lui Dumnezeu. — Letter 123, 1904. {1MCP 69.2}

Nu toți aceia care trăiesc în această societate și care înțeleg lucrurile prin prisma unui mod de 
gândire lumesc sunt pregătiți să accepte anumite argumente referitoare la situația propriilor lor 
persoane. Chiar dacă reprezintă adevărul, unele învățături nu trebuie prezentate fără a se lua în 
considerare circumstanțele. Există situații în care cuvintele pot ofensa. Medicii nu ar trebui să-și 
suprasolicite sistemul nervos prin supraaglomerare, deoarece, într-o asemenea stare fizică, nu 
vor putea să exercite o influență care să calmeze mintea, să liniștească nervii și să 
răspândească o atmosferă de mulțumire și fericire. — Testimonies for the Church 3:182 (1872).. 
{1MCP 84.1}

Deși un intelect cultivat reprezintă o mare comoară, lipsit de influența sensibilizatoare a 
dispoziției de a simți împreună cu alții și fără o iubire sfințită, acesta nu deține cea mai înaltă 
valoare posibilă. Noi ar trebui să exprimăm mai des, prin cuvinte și fapte, o înțelegere duioasă a 
nevoilor semenilor noștri. Miile de gesturi mărunte ale mulțumirii și aprecierii celorlalți, 
manifestate prin cuvinte și expresii amabile și binevoitoare, se vor reflecta în cele din urmă 
asupra propriei noastre existențe. Acei creștini care dovedesc o atitudine indiferentă față de 
semenii lor nu se află în armonie cu Domnul Hristos. Este imposibil să fii în armonie și uniune cu
Dumnezeu și, în același timp, să fii lipsit de spiritul iertării sau să ignori drepturile celorlalți. Mulți 
tânjesc cu ardoare după un gest de simpatie prietenoasă. {1MCP 85.2}

Toți oamenii au fost înzestrați de Dumnezeu cu o personalitate individuală. Aceste deosebiri 
caracteristice ale fiecăruia dintre noi fac dificilă dezvoltarea unei relații armonioase; dar, dacă 
suntem consacrați lui Hristos și dacă voința Lui s-a identificat cu dorințele noastre, asperitățile 
caracterului nostru vor tinde să fie din ce în ce mai puțin evidente. Asemenea vieții Mântuitorului,
existența noastră ar trebui să fie consacrată binelui și fericirii semenilor. Chiar și cele mai 
nesemnificative împrejurări trebuie să fie folosite ca ocazii în care să căutăm să ne exprimăm 
mulțumirea pentru favorurile pe care le-am primit din partea celorlalți și să veghem pentru a nu 
scăpa nici o posibilitate în care, prin fapte de bunătate amabilă și prin mici gesturi de iubire, 
putem să-i încurajăm pe cei necăjiți, să despovărăm pe cei apăsați și să alinăm durerile celor 
suferinzi. Un asemenea spirit de amabilitate, care izvorăște mai întâi în cadrul familiei, se va 
extinde în relațiile noastre sociale și va conduce la ceea ce înseamnă fericirea unei vieți. Dar 
neglijarea acestor lucruri mărunte poate conduce la dezvoltarea unei existențe care este 
caracterizată de amărăciune și durere. — Testimonies for the Church 3:539, 540 (1875). {1MCP 
85.3}

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să constituie temelia tuturor studiilor, iar cuvintele revelației, 
cercetate cu atenție, stimulează și fortifică atât intelectul, cât și inima. Pentru a înțelege 
descoperirea voinței lui Dumnezeu pentru noi, este necesară o cultivare a intelectului. Aceasta 
nu poate fi neglijată de nici unul dintre aceia care se consideră ascultători ai poruncilor lui 
Dumnezeu. Capacitățile minții nu ne-au fost dăruite de Dumnezeu pentru a fi dedicate unor 
îndeletniciri ieftine și frivole. — Manuscript 16, 1896. {1MCP 89.1}
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Dumnezeu a prevăzut ca mintea noastră să fie impresionată, deșteptată și instruită prin 
intermediul parabolelor Sale sfinte. Natura creată de El contrazice încercările unora de a separa 
știința de creștinismul Bibliei. Dorința lui Dumnezeu este ca lucrurile din natură, care se 
adresează simțurilor noastre, să ne atragă atenția și să întipărească adevărurile cerești în 
mintea noastră. — The Youth’s Instructor, 6 mai, 1897. {1MCP 91.1}

Dorința lui Dumnezeu este aceea ca omul să-și exercite capacitățile raționale, iar studiul Bibliei 
va înnobila și întări mintea, așa cum nici un alt domeniu de studiu nu o poate realiza. Cercetarea
Bibliei constituie exercițiul cel mai bun pentru dezvoltarea minții umane, atât din punct de vedere
spiritual, cât și din punct de vedere intelectual. Deși dezvoltarea capacităților raționale este în 
acord cu voința divină, noi trebuie să fim conștienți de pericolul idolatrizării acestei rațiuni, care 
este supusă slăbiciunii și infirmității omenescului. {1MCP 91.3}

Oricât de mare ar fi capacitatea noastră intelectuală, nici chiar cele mai simple adevăruri ale 
Scripturii nu pot fi accesibile înțelegerii, decât atunci când manifestăm simplitatea și credința 
unui copil, dispus să învețe și să primească ajutorul Duhului Sfânt. Conștiența puterii și a 
înțelepciunii lui Dumnezeu, precum și a incapacității noastre de a pricepe măreția Lui ar trebui 
să ne inspire o atitudine plină de umilință. Când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie 
să trăim același simțământ de reverență pe care l-am avea dacă am păși în mod personal 
înaintea prezenței Sale divine. Când ne apropiem de Biblie, rațiunea trebuie să recunoască o 
autoritate superioară ei înșiși, iar inima și intelectul trebuie să se închine în fața Marelui EU 
SUNT. — Testimonies for the Church 5:703, 704 (1889). {1MCP 91.4}

Isus Hristos reprezintă standardul de evaluare a existenței noastre spirituale. El Îl descoperă pe 
Tatăl. Nimic din ceea ce ar putea aduce asupra minții o umbră de confuzie în înțelegerea 
Cuvântului lui Dumnezeu nu ar trebui să se afle printre lucrurile care constituie hrana oferită 
intelectului nostru. Nici o nebăgare de seamă sau neatenție nu are voie să fie îngăduită în 
procesul de cultivare a solului inimii. Mintea trebuie să fie astfel pregătită, încât să ajungă în 
stare să înțeleagă valoarea și semnificația lucrării și a cuvintelor lui Hristos, deoarece El a venit 
din cer pentru a renaște în om simțământul nevoii de mântuire și pentru a oferi pâinea vieții 
tuturor celor care tânjesc după cunoașterea spirituală. — Manuscript 15, 1898. {1MCP 92.1}

Factorul care decide, fie lărgirea și dezvoltarea capacității intelectuale, fie pipernicirea și 
limitarea ei, este determinat de caracterul subiectelor cu care este familiarizată gândirea. Dacă 
nu este provocată la un efort consecvent și serios în vederea cercetării și înțelegerii adevărului, 
prin compararea Scripturii cu Scriptura, mintea va ajunge în mod sigur la diminuarea puterilor și 
la pierderea perspicacității. În cercetarea adevărului, ar trebui să ne propunem un obiectiv care 
să nu rămână niciodată la nivelul unei cunoașteri superficiale. — The Review and Herald, 28 
septembrie, 1897. {1MCP 93.3}

Ceea ce conduce la câștigarea victoriei este un studiu serios, o străduință fermă și un efort 
perseverent. Nu risipiți nici o clipă și nici o oră. Rezultatul muncii, al unei munci sârguincioase și 
conștiincioase, va fi observat și apreciat. Aceia care doresc să aibă o minte mai puternică o pot 
dobândi printr-o lucrare perseverentă. Mintea nu își dezvoltă capacitatea și eficiența decât prin 
utilizare. Iar gândirea devine mai perspicace doar dacă este tenace. Cel care își va utiliza 
puterile intelectuale și fizice în modul cel mai asiduu va atinge cele mai mari rezultate. Orice 
capacitate a ființei umane se dezvoltă prin acțiune. — The Review and Herald, 10 martie, 1903. 
{1MCP 99.1}

Adevăratul obiectiv al educației ar trebui cântărit cu multă atenție. Dumnezeu a încredințat 
fiecărui om capacități și puteri care să-I poată fi returnate, într-o măsură mai mare și mai bogată.
Toate darurile Sale ne sunt oferite cu scopul de a fi folosite la maxima lor potențialitate. 
Dumnezeu ne cere tuturor să cultivăm puterile care ne-au fost dăruite, astfel încât să atingem 
cele mai înalte dimensiuni ale dezvoltării și să devenim capabili de a le utiliza în lucrarea Sa și 
pentru binecuvântarea omenirii. Fiecare talent pe care îl avem, indiferent dacă este manifestat 
prin capacitatea intelectuală, situația materială sau influența socială, vine de la Dumnezeu, iar 
noi putem să declarăm alături de David: „Totul vine de la Tine, și din mâna Ta primim ce-ți 
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aducem”. (1 Cronici 29, 14.) — The Review and Herald, 19 august, 1884. (Fundamentals of 
Christian Education, 82.) {1MCP 99.2}

Cultura intelectuală reprezintă o însușire de care avem nevoie atât ca oameni, cât și pentru a 
corespunde solicitărilor timpului în care trăim. Nici sărăcia, nici originea umilă și nici 
circumstanțele nefavorabile nu trebuie să împiedice cultivarea minții. Facultățile intelectuale 
trebuie să fie păstrate sub controlul voinței, iar minții nu trebuie să i se îngăduie să hoinărească 
în voie sau să fie absorbită de mai multe preocupări diferite în același timp, fără a se implica pe 
deplin în nici una. {1MCP 100.2}

Una dintre legile minții este aceea că intelectul își micșorează sau își mărește capacitatea, în 
raport direct proporțional cu calitatea preocupărilor cu care este familiarizat. Dacă nu sunt 
angajate în mod perseverent și energic în acțiunea de cercetare a adevărului, puterile minții își 
vor diminua, în modul cel mai sigur, capacitatea de a înțelege semnificațiile profunde ale 
Cuvântului lui Dumnezeu. Dar, dacă este solicitată în dezvăluirea și identificarea legăturilor 
dintre subiectele Bibliei, prin compararea Scripturii cu Scriptura și a lucrurilor spirituale cu 
lucrurile spirituale, mintea își va lărgi orizontul și se va dezvolta. Pătrundeți în adâncimile 
adevărului, nu rămâneți la suprafața lui; cele mai valoroase comori ale gândirii așteaptă să fie 
descoperite de către cercetătorul talentat și perseverent. — The Review and Herald, 17 iulie, 
1888. (Messages to Young People, 262.) {1MCP 101.1}

Pentru a rezista ispitei, este necesară îndeplinirea unei lucrări. Toți aceia care doresc să nu 
ajungă victime ale capcanelor pregătite de Satana trebuie să-și păzească bine căile de acces 
ale sufletului, evitând să citească, să privească sau să asculte ceva care le-ar inspira gânduri 
nesfinte. {1MCP 107.3}

Mintea nu ar trebui lăsată să rătăcească la întâmplare, oprindu-se asupra oricărei teme care i-ar
putea fi sugerată de dușmanul sufletelor. „Încingeți-vă coapsele minții”, spune apostolul Petru, 
„fiți treji, ... nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați neștiutori. Ci, după 
cum cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră”. (1 Petru 1, 13-15.) 
{1MCP 107.4}

O îngăduință de sine excesivă, în mâncare, băutură, somn sau lectură, constituie un păcat. 
Activitatea armonioasă și sănătoasă a tuturor puterilor trupului conduce la fericire.... Exercitarea 
capacităților intelectuale ar trebui să fie orientată asupra acelor subiecte care au o legătură cu 
interesele noastre eterne. Aceasta va contribui la sporirea sănătății trupului și a minții. — 
Testimonies for the Church 4:417 (1880). {1MCP 112.1}

Nouă nu ne este permis să fim gâlcevitori, bârfitori sau amatori de povești de largă circulație; noi
nu avem voie să fim purtătorii unei mărturii mincinoase. Dumnezeu ne interzice să ne angajăm 
în conversații ușuratice și lipsite de sens, în gesticulări sau glume sterile sau în exprimarea unor 
cuvinte fără temei. El ne va cere să dăm socoteală pentru tot ce vorbim. Orice cuvânt care nu a 
adus nici un bine, nici pentru vorbitor și nici pentru ascultători, va fi sancționat la judecata lui 
Dumnezeu. Prin urmare, să ne angajăm în conversații care conduc la întărirea și zidirea noastră 
spirituală. Aduceți-vă aminte că voi sunteți prețioși în ochii lui Dumnezeu. Nici unei conversații 
ieftine și absurde și nici unui principiu greșit nu trebuie să i se îngăduie să se strecoare în 
formarea experienței voastre creștine. — Manuscript 68, 1897. (Fundamentals of Christian 
Education, 458.) {1MCP 113.1}

Dacă veți permite pătrunderea lui profundă, aerul, prețiosul dar al cerului, care se află la 
dispoziția tuturor oamenilor, vă va binecuvânta cu influențele lui înviorătoare. Primiți-l bine, 
cultivați dragostea pentru el și se va dovedi un calmant valoros pentru nervi. Pentru a rămâne 
curat, aerul trebuie păstrat într-o continuă mișcare. Efectul aerului curat și proaspăt constă în 
producerea unei circulații sănătoase a sângelui în organism. Aceasta împrospătează trupul și 
tinde să îi confere putere și sănătate, iar influența sa este simțită în mod categoric asupra minții, 
inspirându-i un sentiment de mulțumire și seninătate. Aerul stimulează pofta de mâncare, face 
ca digestia hranei să fie mai bună și produce un somn plăcut și profund. — Testimonies for the 
Church 1:702 (1886). {1MCP 116.2}
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Echilibrați efortul intelectual cu cel fizic, iar mintea studentului va fi înviorată. Adesea, exercițiul 
fizic va ajuta organismul bolnav să-și redobândească starea de sănătate. Când studenții trebuie 
să părăsească colegiul, la terminarea studiilor, sănătatea lor trebuie să fie mai bună și 
capacitatea lor intelectuală mai mare decât atunci când au intrat în școală. Sănătatea lor trebuie 
să fie supravegheată cu aceeași sfințenie cu care le este cultivat caracterul. — Christian 
Temperance and Bible Hygiene, 82, 83, 1890. (Child Guidance, 343.) {1MCP 118.2}

Dacă bolnavii nu au o preocupare pozitivă care să le absoarbă timpul și interesele, mintea lor va
ajunge să se concentreze asupra propriilor lor persoane și va deveni din ce în ce mai iritată și 
mai morbidă. Stăruind asupra simțămintelor lor nefaste, adesea, aceștia consideră că sunt într-o
situație mai rea decât sunt în realitate și ajung întru totul incapabili de a face ceva. {1MCP 118.3}

De cele mai multe ori, un exercițiu fizic bine coordonat se va dovedi un agent vindecător eficient.
În unele cazuri, acesta este chiar indispensabil în vederea redobândirii sănătății. Voința se va 
dezvolta o dată cu munca manuală, iar acești bolnavi au nevoie tocmai de stimularea voinței. 
Când voința este inactivă, imaginația se deformează și rezistența împotriva bolii devine 
imposibilă. — The Ministry of Healing, 239 (1905). {1MCP 118.4}

Indiferent de situație, sistemul „nu face nimic” este periculos. Ideea că aceia care și-au 
suprasolicitat puterile minții și ale trupului sau care au suferit un colaps fizic sau intelectual 
trebuie să își suspende orice activitate, cu scopul de a-și redobândi sănătatea, constituie o mare
eroare. Există cazuri de boală serioasă, în care este recomandată odihna totală pentru o 
perioadă de timp, dar în situația unor invalizi permanenți, aceasta este foarte rar necesară. — 
Manuscript 2, 1870. {1MCP 118.5}

Inactivitatea constituie cel mai mare blestem pentru majoritatea bolnavilor. Aceasta este valabil 
în special pentru aceia ale căror necazuri au fost cauzate sau agravate datorită unor practici 
nesfinte. {1MCP 119.1}

Angajarea ușoară în activități utile, fără a solicita într-o măsură necorespunzătoare mintea sau 
trupul, are o influență binefăcătoare asupra ambelor. Aceasta întărește mușchii, îmbunătățește 
circulația și îi conferă bolnavului satisfacția de a ști că nu este întru totul nefolositor în această 
lume ocupată. Probabil că la început nu va fi în stare să realizeze decât puțin, dar curând va 
descoperi că puterile sale cresc, iar cantitatea de muncă îndeplinită va spori în aceeași măsură. 
{1MCP 119.2}

Potopul de corupție care se revarsă asupra lumii noastre constituie rezultatul unei greșite și 
devastatoare utilizări a mașinăriei organismului omenesc. Bărbații, femeile și copiii trebuie 
educați pentru a munci cu propriile lor mâini. Atunci, creierul va înceta să fie suprasolicitat în 
detrimentul bunăstării întregului organism. — Letter 145, 1897. {1MCP 120.2}

Solicitarea echilibrată și proporțională a puterilor minții și ale trupului va preveni tendința spre 
gânduri și acțiuni imorale. Profesorii trebuie să înțeleagă acest fapt. Ei trebuie să-i învețe pe 
studenți că acțiunile și gândurile curate sunt dependente de maniera în care își organizează 
programul de studiu. Acțiunile conștiincioase depind de o gândire conștiincioasă. Efortul depus 
în muncile agricole sau în diferite alte ramuri ale activității fizice constituie un minunat mijloc de 
apărare împotriva suprasolicitării nepermise a creierului. Nici un bărbat, femeie sau copil care 
nu-și folosește în totalitate capacitățile dăruite de Dumnezeu nu-și poate păstra sănătatea. Astfel
de oameni nu sunt capabili să respecte în mod conștiincios poruncile lui Dumnezeu. Ei nu Îl pot 
iubi pe Dumnezeu mai presus decât orice și pe aproapele lor ca pe ei înșiși. — Letter 145, 1897.
{1MCP 121.1}

Am văzut, conform luminii care mi-a fost dată, că pastorii noștri s-ar bucura de binecuvântările 
unei sănătăți sporite dacă ar face mai multă activitate fizică.... A presta zilnic o muncă fizică este 
o necesitate cu urmări pozitive asupra sănătății și prospețimii intelectuale. Astfel, sângele va fi 
solicitat de la nivelul creierului în alte părți ale corpului. — Letter 168, 1899. (Evangelism, 660, 
661.) {1MCP 121.2}



126

Munca nu este un blestem, ci o binecuvântare. Munca sârguincioasă îi păzește pe mulți, tineri și 
vârstnici, ținându-i departe de capcanele aceluia care „găsește întotdeauna ceva rău de făcut 
pentru mâinile lipsite de ocupație”. Nimeni să nu se rușineze de muncă, deoarece munca 
cinstită este nobilă. În timp ce mâinile sunt angajate în îndeplinirea celor mai obișnuite lucrări, 
mintea poate fi umplută cu gânduri înalte și sfinte. — The Youth’s Instructor, 27 februarie, 1902. 
(Our High Calling, 223.) {1MCP 122.1}

Femeia care așteaptă să devină mamă ar trebui să-și păstreze sufletul în atmosfera iubirii lui 
Dumnezeu. Mintea ei are nevoie de pace; sufletul ei trebuie să-și găsească liniștea în iubirea lui 
Isus, prin încrederea în cuvintele Domnului Hristos. Ea trebuie să-și amintească faptul că o 
mamă este o împreună lucrătoare cu Dumnezeu. — The Signs of the Times, 9 aprilie, 1896. 
(The Adventist Home, 259.) {1MCP 132.3}

Resursele fizice ale unei mame ar trebui menajate cu duioșie. În loc de a epuiza puterile ei 
prețioase în munci istovitoare, grijile și poverile ei ar trebui ușurate. Adesea, soțul și tatăl nu 
cunoaște legile funcționării organismului uman, de înțelegerea cărora depinde bunăstarea și 
sănătatea familiei lui. Absorbit în lupta pentru existență sau prins în goana după avere și copleșit
de dificultăți, el lasă în grija soției și mamei toate celelalte responsabilități care suprasolicită 
capacitatea ei fizică în cele mai critice perioade, conducând-o la extenuare și boală. — The 
Ministry of Healing, 373 (1905). {1MCP 132.4}

Dacă mama este privată de purtarea de grijă și de înțelegerea de care are nevoie, dacă se 
îngăduie ca ea să-și epuizeze puterile, datorită suprasolicitării sau a unei atmosfere de anxietate
și tristețe, copiii ei vor suferi de lipsa puterii vitale, a mobilității intelectuale și a echilibrului 
sufletesc pe care ar fi trebuit să le primească drept moștenire. Situația ar fi cu totul diferită, dacă 
viața mamei lor ar fi luminoasă și voioasă, dacă mama ar fi scutită de solicitări, de munci 
istovitoare și de îngrijorări, pentru a favoriza transmiterea unei constituții robuste copiilor, astfel 
încât, prin resursele de energie moștenite, aceștia să fie capabili să-și croiască drumul în viață. 
— The Ministry of Healing, 375 (1905). {1MCP 132.5}

Este inadmisibil ca nevoile fizice ale mamei să fie neglijate. De ea depind două vieți, de aceea, 
dorințele ei ar trebui să fie privite cu amabilitate și nevoile ei, împlinite cu generozitate. Dar, în 
același timp, mai presus de orice altceva, ea însăși este obligată să evite, în dietă și în toate 
celelalte privințe, tot ce i-ar putea slăbi puterile fizice și mintale. Prin porunca lui Dumnezeu 
Însuși, viitoarei mame îi este încredințată responsabilitatea cea mai solemnă de a exercita 
stăpânirea de sine. — The Ministry of Healing, 373 (1905). {1MCP 133.1}

Femeile care țin la principii și care sunt bine instruite nu se vor îndepărta în această perioadă [a 
gravidității] de la stilul de viață simplu pe care l-au avut înainte. Ele vor înțelege în mod serios 
faptul că o altă viață este dependentă de viața lor și vor manifesta precauție în toate obiceiurile 
și în special în dietă. — Testimonies for the Church 2:382 (1870). {1MCP 133.2}

Mulți copii se nasc afectați de boli datorită satisfacerii poftelor nesănătoase ale părinților lor. 
Organismul nu are nevoie de toate acele alimente variate pe care mintea le solicită cu 
intensitate. O mare eroare, pe care femeile creștine trebuie să o evite, este concepția că tot ce 
le trece prin minte trebuie să ajungă în stomac. Nu trebuie să i se permită imaginației să decidă 
asupra nevoilor trupului. Aceia care manifestă îngăduință față de pretențiile gustului vor plăti 
prețul dureros al încălcării legilor sănătății, care conduc ființa umană. Iar problemele nu se vor 
opri aici; odraslele lor nevinovate se vor afla printre cei suferinzi. — Testimonies for the Church 
2:383 (1870). {1MCP 133.3}

În asumarea acestei responsabilități sunt implicați atât tatăl, cât și mama și, prin urmare, 
amândoi ar trebui să ceară cu ardoare harul divin, pentru ca influența exercitată de ei să poată fi
aprobată de Dumnezeu. Întrebarea oricărui tată și a oricărei mame ar trebui să fie: „Ce să facem
pentru binele copilului care urmează să se nască?” Mulți au privit influența prenatală cu 
indiferență, dar instrucțiunile pe care Cerul le-a adresat celor doi părinți evrei — și pe care le-a 
repetat de două ori în maniera cea mai explicită și mai solemnă — ne dezvăluie modul în care 
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Creatorul tratează această problemă. — The Signs of the Times, 26 februarie, 1902. {1MCP 
135.4}

Copiii moștenesc înclinații spre rău, dar manifestă și multe alte trăsături de caracter plăcute. 
Acestea trebuie să fie încurajate și dezvoltate, în timp ce tendințele negative trebuie să fie 
observate cu atenție și reprimate. Copiii nu ar trebui să fie flatați niciodată, deoarece flatarea și 
lauda excesivă sunt asemenea unei otrăvi; cu toate acestea, părinții trebuie să manifeste față de
ei o purtare de grijă sfântă, câștigându-le astfel încrederea și iubirea. — The Review and Herald,
24 ianuarie, (1907). {1MCP 144.4}

O mamă trebuie să adreseze cuvinte de apreciere pentru comportamentul bun al copiilor, ori de 
câte ori are ocazia. Ea trebuie să-i încurajeze prin cuvinte de aprobare și prin manifestări ale 
iubirii. Acestea vor fi asemenea unor raze de soare pentru inima copilului și vor conduce la 
cultivarea respectului de sine și a demnității caracterului. — Testimonies for the Church 3:532 
(1889). {1MCP 145.1}

În perioada primilor șase, șapte ani de viață, este necesară acordarea unei atenții speciale 
dezvoltării fizice a copilului, mai mare decât cea acordată formării intelectuale. După această 
perioadă, dacă se află într-o condiție fizică bună, copilului i se poate oferi o educație echilibrată 
în privința ambelor aspecte. Prima parte a copilăriei durează până la vârsta de șase sau șapte 
ani. Până la această vârstă, copilul trebuie lăsat să zburde asemenea unui mielușel prin 
preajma casei și prin curte, în voioșia spiritului lui, zbenguindu-se și jucându-se liber de orice 
griji și necazuri. {1MCP 149.6}

Părinții, și îndeosebi mama, ar trebuie să fie singurele persoane care să se ocupe de educarea 
acestei minți fragede. Ea nu trebuie să fie învățată din cărți. În general, copiii vor fi curioși să 
cunoască despre lucrurile din natură. Ei vor pune întrebări cu privire la ceea ce văd și aud, iar 
părinții ar trebui să creeze ocazii pentru instruire și pentru a răspunde cu răbdare la aceste mici 
curiozități. În această manieră, părinții pot câștiga un avantaj asupra vrăjmașului sufletelor și pot 
pregăti mintea copiilor lor, semănând semințe bune în inimile lor, astfel încât să nu rămână nici 
un loc în care răul să prindă rădăcină. Îndrumările iubitoare ale mamei constituie tot ceea ce 
este necesar formării caracterului copiilor ei în această perioadă timpurie a vieții. — Healthful 
Living, 44. (Selected Messages 2:437.) {1MCP 150.1}

Primul copil al unei familii trebuie să fie educat cu mare atenție, deoarece el va contribui la 
educarea celor care vor urma. Copiii cresc în virtutea influențelor exercitate din partea celor din 
jur. Dacă sunt înconjurați de copii zgomotoși și indisciplinați, vor deveni zgomotoși și aproape 
insuportabili. — Manuscript 64, 1899. (Child Guidance, 27.) {1MCP 150.2}

Fie ca aceia care se gândesc la căsătorie să cântărească fiecare sentiment și să observe cu 
atenție fiecare manifestare a caracterului celor cu care intenționează să-și unească destinul 
vieții. Fiecare pas spre căsătorie să fie caracterizat de modestie, simplitate și sinceritate și de o 
dorință stăruitoare de a fi după placul lui Dumnezeu și spre onoarea Lui. Căsătoria are implicații 
atât asupra vieții de pe acest pământ, cât și asupra vieții veșnice. Un creștin sincer nu va aduce 
la îndeplinire nici un plan care să nu poarte semnul aprobării lui Dumnezeu. — The Ministry of 
Healing, 359 (1905). {1MCP 152.3}

Pe măsură ce viața, cu grijile și încercările ei, asaltează perechea proaspăt căsătorită, 
romantismul, pe care imaginația îl asociază atât de adesea concepției despre viața de cămin, se
risipește. Soțul și soția ajung la o cunoaștere reciprocă a caracterului, care ar fi fost imposibilă în
cadrul relației de prietenie. Aceasta este cea mai critică perioadă a experienței lor. Fericirea și 
rostul întregii lor vieți depind de direcția spre care se îndreaptă din acest moment. Adesea, ei 
observă unul la altul slăbiciuni și defecte la care nu s-ar fi așteptat, dar inimile pe care le-a unit 
iubirea vor descoperi și calități de excepție, la fel de surprinzătoare. Căutați să discerneți mai 
degrabă aspectele frumoase decât defectele. De cele mai multe ori, tocmai propria noastră 
atitudine și atmosfera pe care o creăm în jur decid ce anume se va dezvălui în caracterul și 
comportamentul partenerului. {1MCP 153.2}
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Tați și mame, soți și soții, vă implor, nu vă complăceți într-o atmosferă caracterizată de gânduri 
josnice și cuvinte vulgare. Expresiile murdare, gesturile indecente, lipsa de amabilitate în cămin 
vor avea o influență neplăcută asupra voastră și, dacă vor fi repetate frecvent, vor deveni a doua
voastră natură. Căminul este un loc prea sfânt pentru a fi murdărit de vulgaritate, senzualitate și 
învinuiri reciproce. Există un Martor ceresc care declară: „Știu faptele tale”. Grădina inimii 
voastre să fie împodobită cu florile iubirii, ale adevărului, ale bunătății și ale răbdării. — Letter 
18b, 1891. {1MCP 156.3}

Cercul intim al familiei ar trebui să fie considerat un loc sfânt, un simbol al cerului, o oglindă în 
care ne reflectăm noi înșine. Putem avea diferiți prieteni și cunoștințe, dar acestora nu trebuie să
li se permită să se amestece în viața familiei noastre. Atmosfera căminului trebuie să ne confere 
un simțământ profund al apartenenței, care ne inspiră încredere, siguranță, confort și odihnă. 
{1MCP 157.2}

După cum Hristos este Capul bisericii, tot astfel soțul este capul familiei și orice atitudine prin 
care soția lui i-ar putea diminua influența și l-ar putea determina să-și piardă demnitatea și 
poziția de răspundere pe care o deține este neplăcută înaintea lui Dumnezeu. Este de datoria 
soției să renunțe la dorințele personale și să se supună soțului ei. Amândoi ar trebui să fie 
dispuși să cedeze la pretențiile lor, dar Cuvântul lui Dumnezeu oferă prioritate hotărârilor luate 
de către soț. Faptul că o soție se supune aceluia pe care ea însăși l-a ales să fie sfătuitorul, 
protectorul și îndrumătorul ei nu reprezintă o pierdere a demnității ei personale. Soțul ar trebui 
să-și afirme poziția care îi revine în cadrul familiei într-un spirit umilit, dar ferm și statornic. — 
Testimonies for the Church 1:307, 308 (1862). {1MCP 161.1}

Armonia în familie nu va putea fi obținută niciodată, dacă prezența Duhului lui Dumnezeu 
lipsește din inimile noastre. Atunci când este inspirată și călăuzită de Spiritul lui Hristos, soția va 
fi atentă la cuvintele pe care le rostește și se va supune soțului ei, nu simțindu-se asemenea 
unei sclave, ci considerându-se un tovarăș de viață. Dacă este un slujitor al lui Dumnezeu, soțul 
nu-și va trata soția ca un stăpân arbitrar și sever. Când suntem nemulțumiți și îngrijorați, noi nu 
ne putem bucura de binecuvântarea căminului, dar, dacă Duhul Domnului sălășluiește în familia 
noastră, acesta devine o pregustare a cerului. — Letter 18, 1891. (The Adventist Home, 118.) 
{1MCP 161.3}

Părinții nu ar trebui să uite de anii propriei lor copilării, amintindu-și cât de mult tânjeau după 
simpatie și dragoste și cât de nefericiți se simțeau atunci când erau respinși și certați cu 
asprime. Ei trebuie să se simtă din nou tineri și să se coboare la mintea copiilor lor, pentru a le 
înțelege nevoile. Modul în care solicită supunerea copiilor să fie ferm, dar plin de iubire. 
Cuvântul părintelui trebuie să primească o ascultare necondiționată din partea copiilor. — 
Testimonies for the Church 1:388 (1863). {1MCP 163.2}

Îngerii lui Dumnezeu veghează cu cel mai profund interes asupra copiilor, pentru a vedea ce fel 
de caractere dezvoltă. Dacă noi am fi fost tratați de Domnul Hristos așa cum îi tratăm noi pe 
semenii sau copiii noștri, ne-am poticni și am cădea în descurajare. Am văzut că Domnul Isus 
cunoaște slăbiciunile și infirmitățile noastre și că El Însuși a împărtășit experiența noastră în 
toate privințele, cu excepția păcatului; prin urmare, El a prevăzut deja o cale care să se 
potrivească propriilor noastre capacități și puteri și, asemenea lui Iacov, a călătorit cu pas domol,
potrivindu-și ritmul pe măsura puterii și a rezistenței copiilor Lui, pentru ca, însoțindu-ne pe calea
experienței, să poată fi călăuza neîncetată a vieții noastre, mângâindu-ne și încurajându-ne prin 
prezența Sa. Domnul nu disprețuiește, nu neglijează și nici nu lasă în urmă mielușeii turmei 
Sale. El nu ne îndeamnă să înaintăm, părăsindu-i pe cei care nu reușesc să țină pasul cu noi. El
nu a mers atât de grăbit, încât noi și copiii noștri să rămânem în urmă, fără putința de a merge 
alături de El. Oh, nu! Ci Domnul a făcut ca drumul spre viață să poată fi accesibil chiar și unor 
copii. Iar părinții sunt chemați, în Numele lui Isus, să-și îndrume copiii pe întregul parcurs al căii 
înguste. Dificultățile căii pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru noi nu depășesc puterea și 
capacitățile copiilor. — Testimonies for the Church 1:388, 389 (1863). {1MCP 164.1}
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Părinților, atunci când vă simțiți furioși, nu comiteți un păcat atât de mare, otrăvind întreaga 
familie prin manifestarea acestei nervozități periculoase. În asemenea situații, dublați efortul 
stăpânirii de sine și hotărâți-vă în inima voastră să vă exprimați într-un mod plăcut și binevoitor, 
evitând să jigniți prin rostirea unor cuvinte necugetate. Spuneți-vă în sinea voastră: „Nu voi 
îngădui să iasă de pe buzele mele nici un cuvânt care ar putea risipi fericirea copiilor mei”. Prin 
exercitarea stăpânirii de sine, veți deveni mai puternici. Sistemul nervos va înceta să mai fie atât
de sensibil. Voința voastră va fi întărită de principiile drepte. Conștiința faptului că vă îndepliniți 
cu credincioșie datoria vă va conferi noi puteri morale. Îngerii lui Dumnezeu vor privi cu plăcere 
eforturile voastre și vă vor veni în ajutor. {1MCP 164.2}

Unii părinți au un temperament irascibil și, când sunt obosiți de muncă sau împovărați de 
îngrijorări, nu își pot păstra calmul, manifestând, tocmai față de aceia care le sunt cei mai dragi 
pe pământ, o iritare și o lipsă de răbdare care sunt neplăcute înaintea lui Dumnezeu și aduc 
nefericire în familie. La rândul lor, copiii trec prin dificultăți și necazuri și au nevoie să fie 
încurajați printr-o simpatie duioasă. Bunătatea și răbdarea reciprocă vor face căminul un paradis
și vor atrage prezența îngerilor în intimitatea familiei. — Testimonies for the Church 1:386, 387 
(1863). {1MCP 165.1}

Caracterul copilului este afectat într-o măsură destul de mare de natura îngrijirii primite din 
partea mamei, încă din perioada primelor luni de viață. Prin urmare, atunci când se ocupă de 
îngrijirea sugarului, este deosebit de important ca mamele să cultive un simțământ de fericire și 
un control desăvârșit asupra propriilor lor stări sufletești. Procedând astfel, laptele pe care îl 
oferă sugarului va fi sănătos, iar atitudinea calmă și temperată a mamei va avea o mare 
influență în modelarea minții acestuia. Dacă sugarul este agitat și irascibil, maniera atentă și 
blândă în care îl va trata va avea un efect liniștitor asupra acestuia, iar sănătatea sugarului va fi 
mult îmbunătățită. — The Review and Herald, 25 iulie, 1899. (Counsels on Health, 80.) {1MCP 
167.3}

Cu cât viața unui copil va fi mai simplă și mai liniștită, cu atât potențialul lui de dezvoltare fizică și
intelectuală va fi mai mare. Mama trebuie să se străduiască să fie calmă, liniștită și temperată în 
mod permanent. Mulți sugari sunt foarte predispuși la o stare de agitație nervoasă, dar 
blândețea mamei și maniera atentă în care îl va trata pe copil vor avea un efect liniștitor, care se 
va dovedi o binecuvântare nespus de mare pentru el. — The Ministry of Healing, 381 (1905). 
{1MCP 168.1}

Fiecare cămin creștin trebuie să își stabilească propriile lui reguli; iar părinții, prin cuvintele și 
faptele lor, ar trebui să le ofere copiilor un exemplu prețios, arătându-le ce anume doresc să fie. 
Curăția în vorbire și amabilitatea creștină sinceră ar trebui să fie practicate fără încetare. Orice 
încurajare a păcatului, orice gest aparent rău și orice vorbire nepotrivită să fie evitate. {1MCP 
172.2}

Învățați-i pe copii și pe tineri să se respecte pe ei înșiși, să fie loiali față de Dumnezeu și față de 
principii; învățați-i să respecte și să asculte de Legea lui Dumnezeu. Atunci, aceste principii vor 
conduce viețile lor și vor fi manifestate în cadrul relațiilor lor cu alții. Ei își vor iubi aproapele ca 
pe ei înșiși. Vor crea o atmosferă curată și vor exercita o influență care va încuraja sufletele 
slabe pe calea care duce la sfințire și cer. Fiecare învățătură să aibă un caracter înălțător și 
nobil, iar rapoartele scrise în ceruri să fie de așa natură, încât să nu vă fie rușine să vă 
confruntați cu ele la judecată. {1MCP 172.3}

Tați și mame, acordați o atenție deosebită comportamentului vostru în cămin. Conversația 
voastră să fie plăcută și încurajatoare. Vorbiți întotdeauna cu bunătate, ca și cum ați fi în 
prezența Domnului Hristos. Nu exprimați nici un cuvânt de acuzare, nu fiți căutători de greșeli. 
Cuvintele tăioase lovesc și rănesc sufletul. Oamenii au tendința de a rosti cuvinte aspre. Aceia 
care cedează acestei înclinații îi deschid lui Satana o ușă pentru a intra în inimile lor și pentru a-i
face să fie dornici de a găsi și de a ține minte greșelile și erorile celor din jur. Ei sesizează și 
rețin deficiențele semenilor și cuvintele pe care le adresează produc o scădere a încrederii 
acelora care fac tot ce le stă în putere pentru a-și îndeplini cât mai bine datoriile pe care le au ca
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împreună lucrători cu Dumnezeu. Adesea, în inimile lor sunt semănate semințele descurajării, 
deoarece alții își exprimă părerea că, dacă ar fi avut ocazia de a fi însărcinați cu acele 
răspunderi, ei ar fi putut realiza o lucrare mai bună. — Letter 169, 1904. {1MCP 178.3}

Îngerii nu se simt atrași în acele cămine în care domnește discordia. Tații și mamele trebuie să 
renunțe la obiceiul de a căuta greșelile celorlalți și de a fi mereu nemulțumiți. Ei trebuie să-și 
educe copiii să spună cuvinte plăcute, care aduc lumină și bucurie. Nu suntem noi elevi în 
școala lui Hristos? Hotărâți-vă să manifestați o bunăvoință practică în cadrul căminului și atunci 
veți vedea că faptele și cuvintele voastre vor deschide porțile fericirii. {1MCP 179.2}

Manifestarea adevăratei ospitalități se vede într-o mică măsură, chiar și în rândul acelora care 
mărturisesc a fi creștini. Oportunitatea exprimării unui spirit de ospitalitate nu este considerată 
un privilegiu și o binecuvântare, așa cum ar trebui să fie. Există, de asemenea, în poporul nostru
prea puțină sociabilitate, prea puțină dispoziție pentru întâlniri de familie, care să nu fie privite fie
cu reținere, fie cu o dorință de a face impresie. Unii se scuză, afirmând că „se produce prea mult
deranj”. Dar nu s-ar produce atâta deranj, dacă ați spune în mod deschis: „Noi nu am făcut 
pregătiri speciale, dar sunteți bineveniți în casa noastră, pentru a ne bucura de ce avem”. 
Primirea cu bunăvoință a unui oaspete neașteptat este mult mai apreciată decât cele mai bine 
organizate pregătiri. — Testimonies for the Church 6:343 (1900). {1MCP 179.4}

Domnul Hristos a aplicat în viața Sa propriile învățături divine. Zelul Său nu l-a determinat 
niciodată să devină fanatic. El a manifestat consecvență și precizie, fără a fi obsedat, 
bunăvoință, fără a fi lipsit de personalitate, duioșie și compasiune, fără a fi sentimental. Isus era 
deosebit de sociabil; dar avea o ținută demnă, care nu încuraja familiarități nepotrivite. 
Cumpătarea nu L-a condus niciodată la bigotism sau austeritate. Deși nu S-a conformat lumii 
acesteia, El nu a rămas indiferent la nevoile, dorințele și preocupările oamenilor, chiar și ale 
celui mai neînsemnat dintre ei. El a fost receptiv la nevoile tuturor. — Manuscript 132, 1902. 
(Evangelism, 636.) {1MCP 184.1}

Adevărata educație nu constă în asimilarea forțată a cunoștințelor, fără ca mintea elevilor să fie 
pregătită și receptivă. Mai întâi, trebuie să fie trezit interesul care stimulează capacitățile 
intelectului. Pentru aceasta, Dumnezeu a pus la dispoziție anumite metode de predare a 
cunoștințelor. Cel care a creat mintea și i-a stabilit regulile a prevăzut și legile dezvoltării 
intelectuale. {1MCP 187.1}

Menirea cea mai înaltă a educației nu este doar aceea de a comunica informații, ci de a conferi 
o putere de viață care poate fi primită numai prin intermediul contactului minții cu mintea și al 
sufletului cu sufletul. Numai viața poate inspira viață. — The Desire of Ages, 250 (1898). {1MCP 
187.3}

În educarea tinerilor, cea mai mare atenție trebuie să fie acordată diversificării metodelor de 
instruire, prin care pot fi evidențiate capacitățile nobile și înalte ale minții. Părinții și profesorii 
sunt în mod categoric descalificați pentru lucrarea de educare a copiilor, dacă nu au învățat mai 
întâi lecțiile autocontrolului, răbdării, blândeții, amabilității și iubirii. Ce poziție importantă este 
aceea de părinte, educator și profesor! Foarte puțini sunt aceia care înțeleg nevoile esențiale ale
minții și știu cum să călăuzească un intelect aflat în perioada de formare și dezvoltare a gândirii 
și a simțămintelor, așa cum este în cazul tinerilor. — The Review and Herald, 14 iulie, 1885. 
{1MCP 189.4}

În relațiile cu elevii, educatorul înțelept va căuta să încurajeze manifestarea încrederii și să 
întărească simțul onoarei. Copiii și tinerii se vor simți încurajați dacă li se acordă încredere. Mulți
dintre ei, chiar și printre cei mai mici, au un profund simț al onoarei; cu toții doresc să fie tratați 
cu încredere și respect și este dreptul lor să fie tratați astfel. Ei nu trebuie făcuți să simtă că nu 
pot merge undeva fără a fi supravegheați. Suspiciunea demoralizează, determinând tocmai 
relele pe care dorim să le prevenim. În loc să-i urmărească în permanență, ca și când ar 
suspecta răul, profesorii trebuie să observe înclinațiile minții elevilor și să le ofere preocupări 
care vor contracara răul. Faceți ca elevii să simtă că li se acordă încredere și cei mai mulți dintre
ei vor căuta să se dovedească demni de aceasta. — Education, 289, 290 (1903). {1MCP 197.4}
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Carnea nu trebuie să fie așezată pe masa copiilor noștri. Ea stimulează și întărește pasiunile 
josnice și tinde să slăbească puterile morale. Hrana tuturor celor care pretind că se pregătesc 
pentru a fi strămutați în cer trebuie să fie constituită din cereale și fructe preparate fără grăsimi și
în condiții cât mai naturale posibile. Cu cât dieta este mai naturală, cu atât pasiunile pot fi 
controlate mai ușor. Gusturile nu trebuie satisfăcute fără a ține cont de sănătatea fizică, 
intelectuală și morală. — Testimonies for the Church 2:352 (1869). {1MCP 236.1}

Mintea trebuie să mediteze necontenit asupra unor subiecte curate și sfinte. Orice sugestie 
întinată trebuie să fie respinsă încă de la început, iar în locul ei să fie cultivate gânduri curate și 
înălțătoare. Prin antrenarea minții în contemplarea lucrurilor cerești, va fi dobândită o cunoaștere
din ce în ce mai profundă a lui Dumnezeu. El pune la dispoziție mijloace simple și accesibile 
situației fiecărei persoane, care sunt suficiente pentru a asigura mântuirea sufletului. {1MCP 
236.4}

Pasiunile trebuie ținute sub controlul unei rațiuni sfințite, prin harul dăruit din abundență de către 
Dumnezeu în situații de criză. Dar nu permiteți derularea nici unui plan care să genereze situații 
de criză și în care cineva să fie așezat în calea ispitelor. Nu oferiți nimănui nici cea mai mică 
ocazie în care ceilalți să-l poată învinui de indecență. — Letter 18, 1891. {1MCP 237.2}

Nu încercați să vedeți cât de aproape puteți merge pe marginea unei prăpăstii fără a cădea. 
Evitați pericolul încă de la primele semne. Curiozitatea sufletului nu este o joacă. Caracterul 
vostru este tezaurul vostru. Îngrijiți-vă de el ca și cum v-ați îngriji de o comoară prețioasă. 
Curăția morală, respectul de sine și o mare capacitate de a vă înfrâna trebuie să fie cultivate în 
mod ferm și constant.... {1MCP 237.3}

Nimeni să nu creadă că poate birui fără ajutorul lui Dumnezeu. Aveți nevoie de energia, puterea 
și tăria unei vieți interioare care să se fi dezvoltat în voi. Numai astfel veți aduce roada sfințirii și 
veți simți o repulsie intensă față de viciu. Trebuie să luptați în mod neîncetat pentru a vă 
îndepărta de cele lumești, de conversațiile ieftine și de tot ce este senzual și să țintiți spre 
noblețea sufletului și spre un caracter curat și nepătat. Numele vostru poate fi caracterizat de o 
asemenea integritate morală, încât pur și simplu să nu poată fi asociat cu nici un lucru necinstit 
sau nesfânt. El poate fi respectat de toți oamenii buni și curați și poate fi scris în cartea vieții 
Mielului. — Manuscript 4a, 1885. (Medical Ministry, 143, 144.) {1MCP 237.4}

O inimă în care guvernează iubirea nu se lasă copleșită de pasiunea răzbunării împotriva unor 
jigniri pe care mândria și iubirea de sine le consideră intolerabile. Iubirea nu este bănuitoare, ci 
interpretează întotdeauna în maniera cea mai favorabilă motivațiile și faptele altora. — 
Testimonies for the Church 5:168, 169 (1882). {1MCP 243.1}

Aceia care se luptă să iasă din sărăcie trebuie ajutați să-și găsească un loc de muncă. Nici un 
om care este capabil să muncească nu trebuie învățat să aștepte din partea altora mâncare, 
haine și adăpost gratuit. Pentru propriul lor bine și pentru binele celorlalți, este necesară găsirea 
unor modalități prin intermediul cărora aceștia să poată plăti echivalentul bunurilor pe care le 
primesc. Încurajați orice efort în vederea autoîntreținerii. Aceasta va întări respectul de sine și un
spirit de independență nobilă. Ocuparea minții și a trupului prin angajarea lor în activități 
folositoare este un element esențial în apărarea împotriva ispitelor. — The Ministry of Healing, 
177 (1905). {1MCP 258.3}

Noi nu avem voie să ne autocompătimim. Nu vă îngăduiți niciodată simțământul că nu sunteți 
prețuiți așa cum ar trebui să fiți, că eforturile voastre nu sunt apreciate sau că munca voastră 
este prea dificilă. Faceți ca amintirea suferințelor îndurate de Hristos pentru noi să aducă la 
tăcere orice resentiment personal. Noi suntem tratați mai bine decât Domnul nostru. „Și tu umbli 
după lucruri mari? Nu umbla după ele!” (Ieremia 45, 5.) — The Ministry of Healing, 476 (1905). 
{1MCP 259.2}

Dumnezeu este conducătorul poporului Său, iar cei care își consacră mintea vor fi învățați de El 
să-și utilizeze capacitățile intelectuale. Pe măsură ce își vor exercita aptitudinile, eficiența lor va 
spori. Moștenirea Domnului este alcătuită din vase mari și vase mici, dar fiecare dintre ele are o 
lucrare personală de îndeplinit. Nici o lucrarea nu trebuie să depindă de mintea unui singur om 
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sau de mintea a doi sau trei oameni, ca și cum acestea ar constitui o călăuză infailibilă. Să 
privim la Dumnezeu, să credem în El și să ne punem deplina încredere în puterea Sa. Înjugați-
vă alături de Hristos, nu alături de oameni, deoarece oamenii nu au nici o putere să vă păzească
de cădere. — Letter 88, 1896. {1MCP 263.2}

Trebuie să depinzi numai de Dumnezeu. Nu îngădui ca mintea ta să fie dominată de ideile 
altora. Nu trebuie să permiți ca insistențele persuasive ale altora să te conducă pe cărări greșite.
Pune-ți toată încrederea în Cel care zice: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi 
părăsi”. (Evrei 13, 5.) — Letter 92, 1903. {1MCP 263.3}

Dacă oamenii ar înceta să depindă de oameni și ar privi numai spre Dumnezeu ca Sursă a 
succesului și a realizărilor lor, atunci ar manifesta mai multă încredere unii în alții. Credința 
noastră în Dumnezeu este mult prea slabă și încrederea noastră unii în alții este mult prea 
săracă. — Special Testimonies, Series A 3:48 (1895). (Testimonies to Ministers and Gospel 
Workers, 214.) {1MCP 263.4}

Efectele negative ale unei greșite imagini de sine și ale independenței nesfinte, care 
prejudiciază în modul cel mai grav capacitatea noastră de a fi folositori și care, dacă nu sunt 
biruite, vor conduce la propria noastră ruină, izvorăsc din egoism. Mesajul care mi-a fost repetat 
de nenumărate ori de îngerul lui Dumnezeu este: „Sfătuiți-vă unii cu alții!” Influențând mai întâi 
gândirea unui om, Satana va încerca să conducă deciziile, astfel încât acestea să fie pe placul 
lui. El va continua apoi să ducă în rătăcire două persoane; dar acolo unde există mai mulți care 
se consultă unii cu alții, există mai multă siguranță. Fiecare plan va fi criticat cu obiectivitate; 
fiecare pas pe calea progresului va fi studiat cu atenție. De aceea, va exista un pericol mult mai 
redus de a acționa în grabă și de a întreprinde acțiuni neînțelepte, care ar putea aduce confuzie,
încurcături și eșec. Puterea se află în unitate, dar dezbinările produc slăbiciune și înfrângere. — 
Testimonies for the Church 5:29, 30 (1882). {1MCP 265.3}

Singura noastră sursă de siguranță este aceea de a ne așeza într-o poziție bine definită ca 
popor special al lui Dumnezeu. Nu trebuie să cedăm nici măcar un centimetru în favoarea 
obiceiurilor tradiționale ale acestui veac decăzut, ci să ne delimităm într-o atitudine de 
independență morală, nefăcând nici un compromis cu practicile corupte și idolatre ale lumii 
veacului acestuia. — Testimonies for the Church 5:78 (1882). {1MCP 268.4}

Adevărata independență intelectuală nu este încăpățânare sau îngustime de minte. Ea îi 
motivează pe tineri să-și formeze propriile lor opinii privitoare la Cuvântul lui Dumnezeu, fără a 
depinde de ce ar avea de spus sau de făcut alții. Dacă se află în compania unui necredincios, a 
unui ateu sau a unui creștin neserios, adevărata independență îi va ajuta să înțeleagă și să-și 
apere propriile convingeri legate de adevărurile sfinte ale Evangheliei, împotriva glumelor și a 
obiecțiilor răutăcioase ale tovarășilor lor răi. Dacă sunt asociați cu persoane care consideră că 
este o virtute să expui greșelile celor ce se declară a fi creștini, pentru a râde apoi de religie și 
de moralitate, adevărata independență intelectuală îi va determina pe acești tineri să 
dovedească politicos, dar îndrăzneț, faptul că ridiculizarea este un înlocuitor jalnic al 
argumentelor întemeiate. Ea îi va face capabili să privească dincolo de cel care îi batjocorește, 
înțelegând că acesta este influențat de vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului, și să reziste 
atacurilor lui. — The Review and Herald, 26 august, 1884. (Fundamentals of Christian 
Education, 88, 89.) {1MCP 268.5}

Unii se laudă, afirmând că, dacă ar fi avut parte de alte circumstanțe, ar fi realizat lucruri mari și 
frumoase, în ciuda faptului că posibilitățile de care deja dispun, în virtutea locului în care i-a 
așezat Dumnezeu, se dovedesc a fi complet nefolosite. Omul își poate face propriile 
circumstanțe, dar circumstanțele nu pot niciodată să facă un om. Omul ar trebui să considere 
circumstanțele ca pe niște instrumente de lucru. El trebuie să domine circumstanțele, dar să nu 
se lase niciodată dominat de ele. Independența și aptitudinile personale sunt calități de care 
este cea mai mare nevoie în prezent. Caracterul nu trebuie să fie sacrificat, ci modelat, înnobilat 
și perfecționat. — Testimonies for the Church 3:496, 497 (1875). {1MCP 269.1}
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Dumnezeu dorește ca poporul Său să fie disciplinat și unit într-o activitate atât de armonioasă, 
încât să se înțeleagă din priviri și să gândească întru totul la fel. Există multe de făcut pentru a 
ajunge la o asemenea stare a lucrurilor.... Domnul nu dorește însă ca noi să renunțăm la propria
noastră individualitate. Întrebarea care se ridică este: Cine este acela care poate judeca în mod 
corect, pentru a decide cât de departe poate înainta cineva într-un spirit de independență 
personală? {1MCP 269.2}

Apostolul Petru își îndemna frații: „Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în 
legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar
celor smeriți le dă har”. Apostolul Pavel de asemenea îi sfătuiește pe frații săi filipeni la unitate și
umilință: „Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, 
dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria 
deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau 
din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși”. — 
Testimonies for the Church 3:360 (1875). {1MCP 269.3}

Inima ta trebuie să fi modelată de influența Duhului lui Dumnezeu și îmblânzită. Nu ar trebui să 
vorbești atât de mult despre tine însuți. Nu face din propria ta persoană centrul intereselor, 
imaginându-ți că nu ai altă datorie decât să-i porți de grijă și să-i obligi pe ceilalți să-ți acorde 
atenție. Îndepărtează-ți mintea de la tine însuți și orienteaz-o într-o direcție mai sănătoasă. 
Vorbește despre Isus și eul personal va dispărea. Eul tău personal trebuie să fie ascuns în 
Hristos, iar inima ta să spună: „Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”. 
(Galateni 2, 20.) Domnul Isus va fi pentru tine un ajutor care nu lipsește în vreme de nevoie. El 
nu te va lăsa singur în lupta cu puterile întunericului. Oh, nu; pune-ți încrederea în ajutorul Celui 
care poate să aducă o biruință deplină. — Testimonies for the Church 2:320, 321 (1869). {1MCP
272.3}

Pune capăt iubirii de sine și adu-ți aminte de Răscumpărătorul lumii. Meditează la sacrificiul 
infinit pe care l-a făcut El în locul omului și gândește-te la dezamăgirea pe care a suferit-o când, 
după ce a adus o asemenea jertfă, omul a ales să se asocieze cu aceia care Îl urăsc pe Hristos 
și neprihănirea Sa și să se alăture celor care se lasă în voia apetitului lor pervertit, provocând 
ruina veșnică a sufletului lor. — Testimonies for the Church 5:508 (1889). {1MCP 273.1}

În om există o tendință care îl determină să se considere pe sine mai presus de fratele său, să 
urmărească satisfacerea eului și să caute locurile cele mai înalte; iar adesea, acest fapt 
conduce la bănuieli rele și la cultivarea unui spirit răutăcios. Rânduiala [spălării picioarelor] care 
precedă Cina Domnului are rolul de a alunga aceste neînțelegeri, de a smulge omul din 
egoismul său, de a-l coborî de pe picioroangele înălțării de sine la umilința inimii care îl va 
îndemna să slujească fratelui său. {1MCP 277.1}

Acela care veghează în cer este prezent în această lucrare pentru a o transforma într-o ocazie 
de cercetare de sine, pentru a aduce convingerea cu privire la păcat și asigurarea binecuvântată
a iertării. Domnul Hristos este prezent în toată plinătatea harului Său, pentru a schimba cursul 
gândurilor care se îndreaptă pe căi egoiste. Duhul Sfânt trezește conștiințele celor care urmează
exemplul Domnului lor. {1MCP 277.2}

În timp ce comemorăm umilința manifestată față de noi de către Mântuitorul, gândurile se leagă 
între ele; un întreg lanț de amintiri se trezește, amintiri cu privire la marea bunătate a lui 
Dumnezeu și cu privire la amabilitatea și favoarea prietenilor noștri de pe pământ. Binecuvântări
uitate, daruri nemeritate, gesturi de amabilitate peste care am trecut cu vederea ne revin în 
memorie. Rădăcinile amărăciunii, care au înăbușit floarea prețioasă a iubirii, sunt conștientizate.
Defectele de caracter, datoriile neglijate, nerecunoștința față de Dumnezeu, atitudinea rece față 
de frați ne sunt descoperite cu claritate. Gândurile noastre nu sunt marcate de înălțare de sine și
autocompătimire, ci de o severă remușcare și umilință. Mintea este motivată să înlăture orice 
barieră care a produs înstrăinarea. Vorbirea de rău și gândurile răutăcioase sunt alungate. 
Păcatele sunt mărturisite și iertate. Harul lui Hristos pătrunde în suflet și preia conducerea, iar 
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iubirea Sa atrage inimile una spre alta, într-o unitate binecuvântată. — The Desire of Ages, 650, 
651 (1898). {1MCP 277.3}

Nu introduceți un accent de duritate și asprime în lucrarea de educare a tinerilor. Nu-i supuneți 
pe tineri la regulamente rigide. Aceste porunci și reguli de fier sunt cele care îi determină uneori 
pe tineri să simtă dorința și chiar să facă tocmai lucrurile care le-au fost interzise. Când le 
adresați avertizări sau mustrări, procedați ca unii care dovedesc un interes deosebit față de ei. 
Faceți-i să înțeleagă că aveți o dorință fierbinte ca rapoartele înregistrate în cărțile cerului în 
dreptul numelui lor să fie alcătuite numai din fapte bune. — Letter 67, 1902. (Medical Ministry, 
180.) {1MCP 284.1}

Motivul pentru care nu există mai multă stabilitate în atitudinea femeilor este tocmai faptul că ele
beneficiază de o cultivare prea restrânsă a intelectului și de o preocupare prea mică pentru 
gândire. Deoarece mintea lor se complace într-o stare de inactivitate, ele se bazează pe alții, 
așteptând ca aceștia să facă efortul de a gândi și de a face planuri în locul lor și astfel ajung din 
ce în ce mai lipsite de eficiență. Unele dintre ele au nevoie de o disciplinare a minții. Ele trebuie 
să facă eforturi serioase pentru a reuși să gândească. Dacă vor continua să depindă de 
altcineva, care să gândească pentru ele și să le rezolve problemele, incapacitatea lor de a reține
informațiile și de a cântări posibilitățile viitorului va deveni din ce în ce mai pronunțată. Fiecare 
trebuie să depună un efort personal, pentru a-și educa și folosi mintea. — Testimonies for the 
Church 2:187, 188 (1868). {1MCP 289.1}

Acționați întotdeauna conduși de principii și nu vă lăsați în voia impulsurilor. Temperați-vă 
tendințele impulsive prin cultivarea umilinței și a amabilității. Nu vă permiteți nici un gest trivial și 
ușuratic. Nu îngăduiți cuvinte de critică pe buzele voastre. Nici măcar gândurile nu trebuie lăsate
să rătăcească la voia întâmplării. Ele trebuie să fie luate în stăpânire și subordonate ascultării de
Hristos. Îndreptați-vă gândurile asupra lucrurilor sfinte și astfel, prin harul lui Hristos, ele vor 
deveni curate și valoroase. — The Ministry of Healing, 491 (1905). {1MCP 292.2}

Tinerii nu trebuie lăsați să gândească și să acționeze în mod independent de judecata părinților 
și a profesorilor lor. Copiii au nevoie să fie învățați să respecte experiența părinților și a 
profesorilor și să se lase călăuziți de aceștia. Ei trebuie să fie educați în așa fel, încât gândirea 
lor să se afle în armonie cu gândirea părinților și a profesorilor și ajutați să înțeleagă faptul că se
cuvine să asculte sfaturile lor. Ca rezultat, atunci când se vor desprinde de mâna călăuzitoare a 
părinților și a profesorilor, caracterele lor nu vor fi asemenea unor trestii bătute de vânt. — 
Testimonies for the Church 3:133 (1872). {1MCP 293.1}

Domnul dorește să obținem cea mai înaltă educație școlară posibilă, având ținta de a împărtăși 
altora cunoștințele noastre. Nimeni nu poate ști unde și când ar putea fi chemat să lucreze și să 
dea mărturie pentru Dumnezeu. Numai Tatăl nostru ceresc știe ce poate face din oameni. În fața
noastră, se află posibilități pe care credința noastră limitată nu le întrezărește. Mintea noastră 
trebuie să fie educată în așa fel, încât, dacă este necesar, să putem prezenta adevărurile Sale 
înaintea celor mai înalte autorități pământești într-o asemenea manieră, încât Numele Lui să fie 
glorificat. Noi nu trebuie să îngăduim să ne scape nici o ocazie de a obține calificative 
intelectuale distinse cu scopul de a lucra pentru Dumnezeu. — Christ’s Object Lessons, 333, 
334 (1900). {1MCP 293.2}

Tinerii au multe lecții de învățat, dar cel mai important lucru este să învețe să se cunoască pe ei 
înșiși. Ei trebuie să aibă o idee corectă cu privire la obligațiile și datoriile pe care le au față de 
părinți și să învețe fără încetare umilința și smerirea inimii în școala lui Hristos. Deși este 
important să-și respecte și să-și iubească părinții, ei trebuie să respecte și judecata oamenilor cu
experiență cu care vin în legătură în cadrul bisericii. {1MCP 299.1}

Nu ai nici un drept de a-ți dedica simțămintele vreunui băiat, fără aprobarea deplină a tatălui și a
mamei tale. Tu nu ești decât un copil și a-ți manifesta preferințele față de vreun tânăr, fără 
cunoștința deplină și aprobarea tatălui tău, înseamnă a-l dezonora. Atașamentul tău față de 
acest tânăr îți răpește pacea sufletului și îți tulbură somnul. Îți umple mintea cu vise naive și 
inima cu sentimentalism. Îți încetinește studiile și îți afectează în mod grav capacitățile fizice și 
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intelectuale. Dacă ți se opune cineva, devii nervoasă și te descurajezi. — Letter 9, 1904. {1MCP 
302.1}

În lucrarea noastră cu studenții, este necesar să ținem cont de vârstă și de caracter. Nu-i putem 
trata pe tineri așa cum îi tratăm pe cei maturi. Există circumstanțe în care unor bărbați și femei 
cu o experiență grăitoare și cu un statut bun li se pot permite anumite privilegii care nu pot fi 
acordate tinerilor studenți. Trebuie avute în vedere vârsta, circumstanțele și gradul de 
maturitate. Noi trebuie să fim înțelegători în toate situațiile. Dar, în lucrarea cu studenții, 
indiferent de vârstă, nu trebuie să ne diminuăm fermitatea și vigilența sau să devenim mai puțin 
severi în interzicerea asocierilor inutile și neînțelepte ale studenților tineri și lipsiți de maturitate. 
— Counsels to Parents, Teachers, and Students, 101 (1913). {1MCP 303.1}

O tânără nu trebuie să accepte ca tovarăș de viață decât un tânăr care manifestă trăsături de 
caracter demne și curate, este atent și sârguincios în dorința după mai bine, este cinstit și Îl 
iubește pe Domnul Hristos și se teme de El. Tânărul să caute o tânără care să fie capabilă să-și 
poarte partea ce îi revine în responsabilitățile vieții și a cărei influență să-l înnobileze, să-l înalțe 
și să-l facă fericit prin dragostea ei. — The Ministry of Healing, 359 (1905). {1MCP 307.2}

În perioada copilăriei și a tinereții, caracterul este deosebit de influențabil. În această perioadă, 
copiii trebuie să învețe exercitarea puterii stăpânirii de sine. La gura sobei și la altarul familiei, 
pot fi puse bazele unor deprinderi ale căror rezultate vor dura până în veșnicie. Obiceiurile 
însușite în primii ani de viață vor decide, într-o măsură mai mare decât orice alte talente 
naturale, dacă în bătălia vieții copiii vor ajunge învingători sau învinși. Tinerețea este timpul 
semănatului. Ea determină caracterul secerișului atât pentru viața aceasta, cât și pentru viața 
viitoare. — The Desire of Ages, 101 (1898). {1MCP 308.1}

Acesta este testul decisiv. Distracțiile care au tendința de a diminua plăcerea față de lucrurile 
sfinte și de a micșora bucuria de a-I sluji lui Dumnezeu nu trebuie să fie căutate și practicate de 
creștini. Muzica și dansul, însoțite de o laudă plină de bucurie la adresa lui Dumnezeu, așa cum 
se regăsesc în manifestarea lui David cu ocazia aducerii chivotului, nu au nici cea mai vagă 
asemănare cu petrecerile și dansul din zilele noastre. În primul caz, scopul era acela de a 
comemora și de a înălța Numele sfânt al lui Dumnezeu. Cel de-al doilea este o invenție a lui 
Satana, prin care oamenii să fie determinați să uite și să dezonoreze Numele lui Dumnezeu. — 
Patriarchs and Prophets, 707 (1890). {1MCP 314.1}

Sănătatea este o binecuvântare inestimabilă, dar puțini își dau seama cât de strânsă este relația
dintre sănătate, conștiință și religie. Acest fapt influențează în mod direct capacitatea omului de 
a-I sluji lui Dumnezeu. Fiecare slujitor al lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă că, dacă dorește să 
fie un păstor credincios al turmei, trebuie să-și păstreze toate însușirile fizice și intelectuale în 
cea mai bună condiție, pentru a îndeplini un serviciu de calitate. — Gospel Workers, 175 (1893).
(Counsels on Health, 566). {1MCP 322.2}

Dacă vrem să nu păcătuim, trebuie să ne sustragem ispitei îndată ce se ivesc primele semne. 
Fiecare emoție și dorință trebuie să fie verificată de rațiune și conștiință. Fiecare gând nesfânt 
trebuie să fie imediat alungat. Alergați în cămăruțele voastre. Rugați-vă cu credință și din toată 
inima. Satana vă urmărește pas cu pas. Dacă vreți să fiți salvați de capcanele sale, trebuie să 
primiți ajutorul ceresc. — Testimonies for the Church 5:177 (1882). {1MCP 325.3}

Cercetați-vă conștiințele în raport cu Cuvântul lui Dumnezeu și vedeți dacă viața și caracterele 
voastre se află în armonie cu standardul neprihănirii pe care l-a descoperit Dumnezeu. Astfel, 
puteți constata dacă aveți o credință corectă și o conștiință bună. Nici o conștiință nu poate fi 
demnă de încredere, decât dacă se află sub influența harului divin. Satana pune stăpânire pe 
conștiințele lipsite de lumină și în felul acesta îi conduce pe oameni în tot felul de rătăciri, 
deoarece aceștia nu au urmat călăuzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Mulți și-au inventat o 
evanghelie proprie, tot așa cum au înlocuit Legea lui Dumnezeu cu propriile lor legi. — The 
Review and Herald, 3 septembrie, 1901. {1MCP 323.5}

Pentru ca un om să se poată considera în siguranță, nu este suficient să urmeze doar 
îndemnurile propriei lui conștiințe.... El trebuie să se întrebe astfel: „Este conștiința mea în 
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armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu?” Dacă nu este, atunci nu va fi în siguranță urmând 
îndemnurile ei, deoarece o asemenea conștiință este înșelătoare. Conștiința trebuie să fie 
iluminată de Dumnezeu. Pentru ca rațiunea să fie întemeiată, demnă de încredere și sigură, 
este nevoie de un timp dedicat studiului Scripturilor și rugăciunii. — Letter 21, 1901. (Our High 
Calling, 143.) {1MCP 324.1}

Am fost instruită să le spun părinților următoarele. Faceți tot ce vă stă în putere pentru a-i ajuta 
pe copiii voștri să-și formeze o conștiință curată. Învățați-i să se hrănească din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Faceți-i să înțeleagă că ei sunt copilașii Domnului. Nu uitați că Dumnezeu v-a 
încredințat responsabilitatea de a veghea asupra lor. Dacă le veți oferi o hrană corespunzătoare 
și o îmbrăcăminte sănătoasă și dacă îi veți învăța cu răbdare din Cuvântul Domnului, frază cu 
frază, învățătură cu învățătură, puțin aici, puțin dincolo, cu multă rugăciune adresată Tatălui 
vostru ceresc, eforturile voastre vor fi pe deplin răsplătite. — Manuscript 4, 1905. {1MCP 327.3}

Pasiunile inferioare trebuie să fie supravegheate cu strictețe. Degradarea suferită de capacitățile
perceptive, datorită dezlănțuirii haotice a pasiunilor josnice, este teribilă. Satisfacerea acestor 
pasiuni face ca sângele să circule deficitar în anumite părți ale trupului și, în loc de a ușura inima
și de a alimenta și limpezi mintea, acesta este solicitat în cantități nenaturale de anumite organe 
interne. Rezultatul este boala și, până când nu-și recunoaște și repară greșeala, omul nu-și va 
recăpăta sănătatea. — Special Testimonies, Series B 15:18, 3 aprilie, 1900. (Counsels on 
Health, 587). {1MCP 335.6}

Privind, suntem schimbați. Prin meditația asupra iubirii lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru, 
prin contemplarea desăvârșirii caracterului divin și prin declararea neprihănirii lui Hristos ca fiind 
a noastră, în credință, noi suntem transformați după chipul Său. Așadar, să nu adunăm toate 
tablourile neplăcute — nedreptățile, corupția și dezamăgirile care reprezintă dovezi ale puterii lui
Satana — și să le agățăm pe pereții memoriei noastre, discutând despre ele și deplângându-le, 
până când sufletele noastre se umplu de descurajare. Un suflet descurajat este o sursă a 
întunericului, care nu numai că nu reușește să primească pentru el însuși lumina lui Dumnezeu, 
dar o îndepărtează și de la ceilalți. Satana este deosebit de satisfăcut să vadă efectele scenelor 
care prezintă victoriile lui, aducând descurajarea și pierderea credinței în inimile oamenilor. — 
Testimonies for the Church 5:744, 745 (1889). {1MCP 337.3}

Adesea, tinerii manifestă atracție față de anumite obiecte, dorințe și plăceri care nu par a fi rele, 
dar care se dovedesc a fi insuficiente în raport cu binele cel mai înalt. Acestea le abat viețile de 
la atingerea celor mai nobile ținte. Măsurile arbitrare sau condamnările directe ar putea să nu 
aibă succes în a-i convinge pe acești tineri să renunțe la ceea ce le este foarte drag. Îndreptați-
le atenția spre ceva mai bun decât epatarea, ambiția și îngăduința de sine. Aduceți-i în contact 
cu frumuseți veritabile, cu principii mai înalte și cu vieți mai nobile. Faceți-i să privească spre 
Acela care este „întru totul vrednic de dorit”. {1MCP 342.6}

Îndată ce privirea se oprește asupra Lui, viața își regăsește centrul. Entuziasmul, devoțiunea 
nestăvilită și simțămintele zeloase ale tinerilor își găsesc adevărata motivație în persoana lui 
Isus. Datoria devine satisfacție, iar sacrificiul, o plăcere. A-L onora pe Hristos, a deveni 
asemenea Lui și a lucra pentru El constituie cea mai nobilă ambiție a vieții și bucuria ei cea mai 
mare. — Education, 296, 297 (1903). {1MCP 343.1}

Mintea și inima indolente și lipsite de ținte sunt o pradă ușoară în fața răului. Ele sunt asemenea
organismelor parazite care produc boala. O minte inactivă și lipsită de preocupări serioase este 
atelierul de lucru al lui Satana. De aceea, faceți ca mintea voastră să fie orientată spre ținte 
nobile și înalte, spre obiective care să vă absoarbă și spre care să vă îndreptați cu tenacitate. În 
felul acesta, Satana nu își va mai găsi loc de desfășurare în ea. — Education, 189, 190 (1903). 
{1MCP 344.2}

Puține rele sunt atât de periculoase ca indolența și lipsa țintelor. Dar înclinația tinerilor spre 
practicarea multora dintre sporturile atletice constituie un motiv serios de îngrijorare al celor care
doresc din toată inima bunăstarea lor.... Aceste sporturi stimulează dorința după plăceri și 
distracții, făcând să nu mai existe nici o atracție față de activitățile utile și o predispoziție de a se 
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sustrage de la îndeplinirea îndatoririlor și a responsabilităților de zi cu zi. Ele tind să-i rupă de 
realitățile serioase ale vieții și să-i facă insensibili față de satisfacțiile ei pașnice și liniștitoare. 
Astfel, se deschide o ușă pentru nelegiuire și lipsă de interes, iar rezultatele sunt teribile. — 
Education, 210, 211 (1903). {1MCP 344.4}

Fiecare suflet este dedicat unei vieți de slujire. Toate capacitățile intelectuale, fizice și morale, 
sfințite de către Duhul, trebuie să fie angajate în lucrarea lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt 
chemați să se consacre în mod activ și fără rezerve în slujba lui Dumnezeu. {1MCP 344.5}

Atât tinerii, cât și cei mai în vârstă au nevoie de motivații corecte pentru slujire. Studenții trebuie 
să fie educați într-o asemenea manieră, încât să devină bărbați și femei de valoare. Nu trebuie 
ignorat nici un mijloc de înnobilare și înălțare. Ei trebuie sfătuiți să-și folosească la maximum 
toate capacitățile. Puterile fizice și intelectuale au nevoie de o solicitare echilibrată și este 
necesară cultivarea ordinii și a disciplinei. Puterea unei vieți curate și nobile trebuie să fie 
păstrată ca un obiectiv permanent înaintea tinerilor. Aceasta îi va ajuta să se pregătească pentru
o viață folositoare. Prin harul lui Dumnezeu, ei vor deveni tot mai curați și mai puternici și vor fi 
din ce în ce mai bine pregătiți, iar studiul Cuvântului Său îi va face capabili să se opună cu 
îndârjire influențelor răului. — The Review and Herald, 22 august, 1912. (Fundamentals of 
Christian Education, 543). {1MCP 345.2}

Isus nu a disprețuit educația intelectuală. Dumnezeu manifestă o deplină apreciere față de 
cultura cea mai înaltă a minții, dacă aceasta este sfințită prin iubirea și teama de El. Bărbații 
umili care au fost aleși de către Domnul Hristos au petrecut trei ani alături de El și, în acest timp,
au fost supuși influenței înălțătoare a Maiestății cerului. Domnul Hristos a fost cel mai mare 
educator care a existat vreodată pe pământ. {1MCP 351.1}

În realizarea lucrării sale, adevăratul profesor nu se mulțumește cu rezultate de mâna a doua. El
nu se mulțumește să își îndrume elevii spre atingerea unui standard care să fie mai prejos decât
cel mai înalt nivel de dezvoltare pe care aceștia ar putea să-l atingă. El nu se poate limita numai 
la transmiterea unor cunoștințe de ordin tehnic, astfel încât aceștia să ajungă doar niște contabili
mai isteți, doar niște meșteșugari mai îndemânatici sau niște comercianți mai prosperi. Ținta sa 
este aceea de a le inspira principiile adevărului, ale ascultării, ale onoarei, integrității și curăției 
— principii care îi va face să devină o forță a binelui, ce va contribui la stabilitatea și progresul 
societății. Iar mai presus de toate, adevăratul profesor dorește ca elevii săi să învețe marea 
lecție a vieții, și anume lecția slujirii neegoiste. — Education, 29, 30 (1903). {1MCP 351.3}

Cerul vede în copil viitorul om ale cărui capacități și puteri, dacă sunt corect îndrumate și 
dezvoltate, vor deveni instrumentele omenești care, prin cooperarea cu influențele divine, pot fi 
împreună lucrătoare cu Dumnezeu. Cuvintele tăioase și o continuă corecție îl înspăimântă pe 
copil, dar nu-l vor schimba niciodată. Abțineți-vă de la exprimarea unor cuvinte pripite; păstrați-
vă spiritul într-o atitudine de supunere față de Isus Hristos; astfel, veți învăța cum să vă 
manifestați simpatia și bunătatea față de aceia care se află în sfera voastră de influență. Nu vă 
exteriorizați nerăbdarea și asprimea, deoarece, dacă acești copii nu ar fi dorit să primească o 
educație, nu ar fi ales să beneficieze de avantajele oferite în școală. Ei trebuie să fie răbdători și 
amabili și să fie conduși în iubire pe scara progresului, urcând pas cu pas pe treptele 
cunoașterii. — Christian Education, 147 (1893). (Fundamentals of Christian Education, 263). 
{1MCP 356.1}

Talantul timpului este prețios. Fiecare zi ne este încredințată pentru ca noi să o administrăm și 
vom fi chemați să dăm socoteală pentru aceasta înaintea lui Dumnezeu. Ea trebuie să fie 
folosită pentru slava lui Dumnezeu și, dacă dorim să ne prelungim viața, dacă dorim să câștigăm
o viață tot atât de lungă precum este viața lui Dumnezeu, trebuie să-i oferim minții o hrană 
curată. Nici un moment, care ar fi putut fi o bună mărturie în favoarea noastră la judecată, nu 
trebuie să fie irosit. — Manuscript 15, 1898. {1MCP 358.1}

Aceia care doresc să fie împreună lucrători cu Dumnezeu trebuie să lupte pentru atingerea 
desăvârșirii tuturor organelor trupului și a tuturor însușirilor minții. Adevărata educație înseamnă 
pregătirea tuturor puterilor fizice, intelectuale și morale pentru a îndeplini orice datorie; este 
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pregătirea și disciplinarea trupului, a minții și a sufletului pentru a fi angajate în serviciul lui 
Dumnezeu. Aceasta este o educație care va rămâne de-a lungul veșniciei. — Christ’s Object 
Lessons, 330 (1900). {1MCP 360.2}

Elevii care au dobândit o instruire intelectuală prin cunoașterea cărților, fără a obține și o 
cunoaștere a lucrurilor practice, nu pot pretinde că au o educație echilibrată și completă. 
Însușirile care ar fi trebuit să fie investite în rezolvarea diferitelor datorii ale vieții au fost neglijate.
Educația nu constă numai în folosirea creierului. Dezvoltarea fizică este o parte esențială a 
instruirii fiecărui tânăr. Dacă nu este învățat cum să îndeplinească anumite lucrări practice 
folositoare, elevul va fi lipsit de o componentă foarte importantă a educației sale. — Counsels to 
Parents, Teachers, and Students, 307, 308 (1913). {1MCP 363.1}

Dacă puterile fizice nu sunt solicitate într-o egală măsură cu cele intelectuale, intelectul va fi 
suprasolicitat. Puterile minții nu pot fi utilizate, la maxima lor capacitate, o perioadă mai lungă de
timp, decât dacă fiecare componentă a mașinăriei trupului omenesc își face partea. Însușirile 
naturale trebuie să fie guvernate de legile naturii, iar capacitățile intelectului trebuie să fie 
educate pentru a funcționa în armonie și în conformitate cu aceste legi. Profesorii aflați în școlile 
noastre nu își pot permite să ignore nici una dintre aceste aspecte specifice, crezând că ele nu 
intră în atribuțiile lor. Mândria ar putea să-i determine să caute atingerea unor înalte standarde 
lumești în privința realizărilor intelectuale, dorind ca elevii lor să devină străluciți; dar când e 
vorba de a avea realizări intelectuale serioase, pentru ca oamenii să fie pe deplin pregătiți 
pentru a face față oricărei situații de urgență în viața de zi cu zi, acești elevi sunt nepregătiți 
pentru a avea succes în viață. Adesea, educația lor deficitară îi predestinează eșecului în 
aproape orice domeniu profesional spre care s-ar orienta. — Testimonies for the Church 5:522 
(1889). {1MCP 364.1}

Tinerilor trebuie să li se ofere repere morale bine definite, care să îi călăuzească în siguranță 
atunci când se află în situații de criză. Când apare o situație de criză, care necesită puteri fizice 
bine dezvoltate și o gândire activă, practică, puternică și limpede, când trebuie să fie făcută o 
muncă dificilă, care solicită întreaga capacitate de acțiune, iar încercările nu pot fi depășite 
decât căutând înțelepciune din partea lui Dumnezeu, atunci, tinerii care au învățat să învingă 
dificultățile printr-o muncă tenace pot răspunde apelului, zicând: „Iată-mă, trimite-mă”. Inimile 
tinerilor trebuie să fie curate precum este cristalul. Gândurile lor nu trebuie să fie imorale, ci 
sfinte și virtuoase. Ei nu au voie să fie altfel. Având o gândire curată, prin lucrarea sfințitoare a 
Duhului Sfânt, viețile lor pot fi înnobilate, cultivate și înălțate. — Letters to Physicians and 
Ministers, 1 iulie, 1900, 31, 32. {1MCP 365.2}

În toate planurile vieții, fiecare tânăr trebuie să tindă spre o țintă înaltă și precisă. Adoptați 
standardul prezentat de Cuvântul lui Dumnezeu ca normă călăuzitoare supremă în toate 
aspectele vieții voastre. Pentru creștin, aceasta este atât o datorie, cât și o plăcere. Cultivați 
respectul de sine, deoarece voi sunteți proprietatea răscumpărată a lui Hristos. {1MCP 366.1}

Pentru desăvârșirea educației, trebuie să li se ofere elevilor timp pentru lucrare misionară — 
timp pentru a se familiariza cu nevoile spirituale ale familiilor din societatea care-i înconjoară. Ei 
nu trebuie să fie atât de împovărați de studiu, încât să nu le mai rămână timp pentru a-și folosi 
cunoștințele dobândite. Este necesar ca elevii să fie încurajați să depună cel mai stăruitor efort 
misionar posibil pentru salvarea celor greșiți, împrietenindu-se cu aceștia și călăuzindu-i la 
adevăr. Lucrând în umilință, căutând înțelepciunea lui Dumnezeu, rugându-se și veghind, ei pot 
să le împărtășească și altora cunoștințele care au îmbogățit viețile lor. — Counsels to Parents, 
Teachers, and Students, 545, 546 (1913). {1MCP 369.2}

Aduceți-vă aminte că omul trebuie să-și utilizeze darurile intelectuale primite de la Dumnezeu 
numai în cadrul unei activități armonioase a întregului organism. Pentru a ne bucura de 
sănătate, avem nevoie de exercițiu fizic zilnic. Nu munca este aceea care duce la extenuarea 
oamenilor, ci excesul și lipsa odihnei, care pun în pericol puterile vieții. Cei ce muncesc excesiv 
vor ajunge curând în situația de a-și considera propria muncă drept un loc al supliciului. {2MCP 
375.4}
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Cel ce muncește pentru Domnul o face cu curaj și bună dispoziție. Dumnezeu dorește ca noi să 
aducem, în locul în care ne desfășurăm activitatea, o atmosferă plină de speranță. Cei care 
lucrează cu mintea trebuie să acorde atenția cuvenită tuturor funcțiilor organismului, echilibrând 
solicitarea acestora. Dacă efortul fizic este combinat cu efortul intelectual în mod înțelept, 
întreaga ființă va fi menținută într-o stare de sănătate și va primi semnul aprobării lui 
Dumnezeu.... {2MCP 375.5}

Aduceți în munca zilnică o atmosferă de curaj, de speranță și bună dispoziție. Nu vă 
suprasolicitați. Este mai bine să lăsați nerealizate unele lucruri plănuite pentru o anumită zi 
decât să vă suprasolicitați și să vă epuizați, pierzându-vă curajul necesar pentru cea mai bună 
îndeplinire a sarcinilor prevăzute pentru ziua care urmează. Dacă nu doriți să începeți ziua de 
mâine extenuați, nu încălcați legile naturii astăzi. — Letter 102, 1903. {2MCP 376.1}

Respectați principiile reformei sănătății și învățați-i și pe alții să procedeze la fel. Sănătatea minții
este dependentă într-o mare măsură de sănătatea trupului, iar sănătatea trupului este 
dependentă de modul în care este tratat organismul. Consumați numai hrană care să-i asigure 
stomacului vostru cea mai bună stare de sănătate. {2MCP 387.3}

Cel mai adesea, mintea nu obosește și nici nu ajunge la epuizare datorită efortului susținut și al 
studiului, ci datorită consumării unei hrane necorespunzătoare și la ore nepotrivite și datorită 
ignorării legilor sănătății.... Orele neregulate de masă și somn subminează puterile creierului. 
Apostolul Pavel declară că acela care dorește să aibă succes în atingerea unui înalt standard al 
sfințirii trebuie să fie cumpătat în toate lucrurile. Mâncarea, băutura și îmbrăcămintea au o 
înrâurire directă asupra progresului spiritual. — The Youth’s Instructor, 31 mai, 1894. {2MCP 
388.1}

Fiți prevăzători cu privire la consumul exagerat de alimente, chiar și atunci când este vorba de 
alimente sănătoase. Natura nu poate folosi mai multă hrană decât este necesară susținerii și 
refacerii diferitelor organe ale trupului, iar excesul nu face decât să împovăreze organismul. De 
multe ori, s-a crezut că studenții au ajuns în stare de surmenaj datorită studiului peste măsură, 
în timp ce adevărata cauză era supraalimentarea. Dacă legilor sănătății li se acordă atenția 
cuvenită, pericolul suprasolicitării intelectuale este foarte mic, dar, în multe situații, așa-zisa 
cădere psihică nu este altceva decât o supraaglomerare a stomacului, care obosește 
organismul și slăbește mintea. — Education, 205 (1903). {2MCP 388.2}

Este necesar să avem grijă de organele noastre digestive și să nu le suprasolicităm prin 
consumarea unei mari varietăți de alimente. Cei care își satisfac poftele, servind multe feluri de 
mâncare la masă, își fac un rău lor înșiși. Calitatea hranei este mai importantă decât 
satisfacerea gusturilor. Stomacul nostru nu are o fereastră prin care să putem vedea ce se 
întâmplă în interior; prin urmare, trebuie să ne folosim mintea și să judecăm de la cauză la efect.
Dacă vă simțiți rău și dacă vi se pare că ceva nu este în ordine, probabil că suferiți consecințele 
consumului unei varietăți prea mari de alimente. — Manuscript 41, 1908. (Counsels on Diet and 
Foods, 111, 112.) {2MCP 389.4}

Dumnezeu dorește ca, printr-o cumpătare strictă, să ne păstrăm mintea limpede și perspicace, 
pentru a fi capabili să distingem între ceea ce este sfânt și ceea ce este profan. Noi trebuie să 
ne străduim să înțelegem știința minunată a bunăvoinței și compasiunii inegalabile a lui 
Dumnezeu. Aceia care mănâncă prea mult sau care mănâncă o hrană nesănătoasă ajung 
incapabili de a-i sluji lui Dumnezeu. Consumul de carne este periculos, deoarece animalele 
suferă de multe boli grave. Cei care fac exces în consumul de carne își sacrifică spiritualitatea 
pe altarul unui apetit pervertit. Trupurile lor vor fi afectate de nenumărate boli. — Manuscript 66, 
1901. {2MCP 390.1}

Zahărul nu este benefic pentru stomac. El produce fermentație, iar aceasta întunecă mintea și 
generează stări de indispoziție sufletească. De asemenea, s-a dovedit că, pentru sănătatea 
organismului, este mai bine să mâncăm două mese pe zi în loc de trei. [Vezi în Dietă și hrană. 
„Numărul meselor”, Patriarchs and Prophets, 173-178.] {2MCP 391.3}
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Este imposibil ca cineva să prescrie cu exactitate cantitatea de alimente ce ar trebui consumată.
Nu este recomandabil să procedăm în acest fel, deoarece mintea noastră va fi preocupată 
numai de propria persoană. Mâncarea și băutura pot deveni un subiect de gândire exagerată. 
Cei care nu fac din stomacul lor un zeu își vor înfrâna cu atenție apetitul. Ei vor mânca o hrană 
simplă și hrănitoare.... Vor mânca încet și vor mesteca bine alimentele. După masă, vor face 
puțin exercițiu fizic în aer liber. Asemenea persoane nu au nevoie să se gândească tot timpul la 
cantitățile precise de alimente pe care le consumă. {2MCP 392.4}

Unii se tem în permanență că alimentele pe care le consumă le-ar putea face rău, în ciuda 
faptului că acestea sunt simple și sănătoase. Acestora, permiteți-mi să le spun astfel: nu vă 
gândiți că alimentația vă va dăuna; nu vă gândiți deloc cu privire la acest aspect. Mâncați în 
conformitate cu cea mai bună alegere pe care o puteți face; după ce ați cerut binecuvântarea 
Domnului asupra hranei, pentru ca trupurile voastre să fie întărite prin ea, aveți încredere că El a
auzit rugăciunile voastre și fiți liniștiți. — The Ministry of Healing, 321 (1905). {2MCP 393.2}

Cadrele noastre medicale trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a vindeca atât suferințele 
trupului, cât și pe cele ale minții. Ele trebuie să vegheze, să se roage și să lucreze, oferindu-le 
celor pentru care trudesc nu numai bunăstarea fizică, ci și binecuvântări spirituale. Medicii care 
activează în oricare dintre instituțiile noastre de sănătate și care sunt cu adevărat slujitori ai lui 
Dumnezeu au de îndeplinit o lucrare deosebit de importantă pentru fiecare ființă umană 
suferindă cu care vin în contact. Ei nu trebuie să piardă nici o ocazie de a îndruma sufletele la 
Hristos, Marele Medic al trupului și al minții. Fiecare medic este menit să fie un lucrător talentat 
în slujba lui Hristos. Interesul față de lucrurile spirituale nu trebuie să fie slăbit nici o clipă, 
deoarece astfel s-ar risipi puterea de a îndrepta gândurile spre Marele Medic. — Letter 223, 
1905. {2MCP 408.1}

Medicul nu trebuie să-i îndrume niciodată pe pacienții săi să își fixeze atenția asupra propriei lui 
persoane. Lucrarea sa este aceea de a-i învăța să se prindă, cu mâna tremurândă a credinței, 
de mâna întinsă a Mântuitorului. Atunci, mintea va fi iluminată de razele care izvorăsc din Acela 
care este Lumina lumii. — Letter 120, 1901. {2MCP 409.1}

Tu ești tot atât de dator să lupți împotriva gândurilor apăsătoare și împotriva melancoliei, precum
ești dator să te rogi. Tu trebuie să contracarezi ispitele vrăjmașului și să exerciți un control 
hotărât asupra vorbirii și gândirii tale. Fiecare descurajare din viața ta, când simți o mare nevoie 
de har, se datorează faptului că organele digestive sensibile sunt inflamate și îți creează o stare 
de oboseală și îngrijorare. {2MCP 409.5}

Evanghelia li se adresează oamenilor în mod individual. Fiecare ființă umană are un suflet care 
fie va fi pierdut, fie va fi mântuit. Fiecare posedă o individualitate aparte și diferită de a celorlalți. 
Omul trebuie să se convingă, să se convertească și să împlinească voia lui Dumnezeu în mod 
personal. El trebuie să exercite propria sa capacitate de a alege. Nimeni nu poate realiza 
această lucrare prin intermediari. Nimeni nu poate prelua individualitatea altuia. Fiecare trebuie 
să I se supună lui Dumnezeu prin acțiunea sa proprie, experimentând taina evlaviei. — 
Manuscript 28, 1898. {2MCP 423.2}

Planul lui Dumnezeu presupune existența unității în diversitate. Nimeni nu poate constitui un 
criteriu pentru ceilalți. Responsabilitățile noastre diferite sunt proporționale cu abilitățile noastre. 
Am fost învățată în mod special că Dumnezeu îi înzestrează pe oameni cu însușiri diferite și 
apoi îi așează în poziția în care pot îndeplini acea lucrare pentru care au fost pregătiți. Fiecare 
lucrător este menit să le acorde tovarășilor lui același respect pe care el însuși dorește să-l 
primească din partea lor. — Letter 111, 1903. {2MCP 423.3}

Dumnezeu nu dorește ca individualitatea noastră să fie nimicită; El nu a prevăzut ca înclinațiile 
și preferințele a două persoane să fie identice. Fiecare are anumite însușiri aparte, iar acestea 
nu trebuie distruse, ci educate și modelate după chipul lui Hristos. Domnul transformă 
aptitudinile și însușirile noastre naturale în mijloace folositoare. În cultivarea capacităților primite 
din partea lui Dumnezeu, talentele și aptitudinile se vor dezvolta, dacă omul înțelege faptul că 
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toate acestea nu i-au fost dăruite pentru satisfacerea dorințelor lui egoiste, ... ci spre slava lui 
Dumnezeu și pentru binele semenilor. — Letter 20, 1894. (Our High Calling, 90.) {2MCP 424.3}

Copilul poate fi disciplinat în așa fel, încât să ajungă asemenea unui animal, fără voință 
personală și cu o individualitate care se pierde în individualitatea profesorului lui.... Atât cât este 
posibil, fiecare copil trebuie să fie educat în așa fel, încât să aibă încredere în sine. Prin 
exercitarea diferitelor lui aptitudini, el va învăța care sunt aspectele în care este bine înzestrat și 
care sunt aspectele deficitare. Un educator înțelept va acorda o atenție deosebită dezvoltării 
trăsăturilor deficitare, pentru ca, astfel, copilul să poată dobândi un caracter armonios și 
echilibrat. — The Review and Herald, 10 ianuarie, 1882. (Fundamentals of Christian Education, 
57.) {2MCP 425.1}

Nici soțul, nici soția nu trebuie să încerce să exercite un control arbitrar asupra celuilalt. Nu 
încerca să îl determini pe celălalt să cedeze dorințelor tale. Dacă vei proceda astfel, vei pierde 
dragostea partenerului tău. Fii bun, răbdător și îndelung răbdător, amabil și curtenitor. Prin harul 
lui Dumnezeu, poți avea succes în dorința de a-ți face fericit tovarășul de viață, așa cum ai 
făgăduit când ai rostit legământul căsătoriei. — The Ministry of Healing, 361 (1905). {2MCP 
425.2}

În legătura care v-a unit pentru întreaga viață, dorințele fiecăruia trebuie să fie dedicate fericirii 
celuilalt. Fiecare este menit să slujească fericirii celuilalt. Aceasta este voința lui Dumnezeu cu 
privire la voi. {2MCP 425.3}

Dar, cu toate că ați devenit una, individualitatea nici unuia dintre voi nu trebuie să fie absorbită 
de individualitatea celuilalt. Dumnezeu este proprietarul ființei voastre. El este Acela pe care să-l
întrebați: Ce este bine? Ce este rău? Cum aș putea împlini cât mai bine scopul pentru care am 
fost creat? „Nu știți că ... voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar 
pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6, 19.20.) 
{2MCP 425.4}

Noi avem o individualitate particulară, iar individualitatea soției nu trebuie să fie absorbită 
niciodată de individualitatea soțului ei. — Manuscript 12, 1895. {2MCP 426.1}

O viață consacrată în slujba lui Dumnezeu va dezvolta și va înfrumuseța individualitatea. Nici o 
persoană nu își poate pierde individualitatea prin absorbirea ei de către o altă persoană, ci 
fiecare dintre noi, asemenea viței-de-vie, trebuie să fie altoit în mod personal în butucul originar, 
în care există unitate în diversitate. Marele Artizan nu a modelat două frunze identice în același 
copac; prin urmare, puterea Sa creatoare nu le conferă tuturor oamenilor minți identice. Ei sunt 
creați pentru o viață care durează de-a lungul veacurilor nesfârșite, iar în această viață, va 
exista o unitate desăvârșită, în care toate mințile se vor completa reciproc; dar nu vor fi două 
persoane care să poarte același chip. — Manuscript 116, 1898. {2MCP 426.2}

Lucrurile din lumea naturală trebuie să fie înțelese în așa fel, încât semnificația lor să aibă 
legătură cu creșterea în domeniul vieții spirituale. Fiecărui om, Dumnezeu — și nu omul — i-a 
oferit ceva de făcut. Aceasta este o lucrare individuală — formarea caracterului după 
asemănarea divină. Crinul nu trebuie să se forțeze să fie asemenea trandafirului. Modul în care 
se formează florile și fructele este diferit, dar toate își au originea, atât de variată, în Dumnezeu. 
Toate Îi aparțin Lui. Astfel, este intenția Sa ca nici măcar în cele mai importante aspecte oamenii 
să nu fie la fel. — Manuscript 116, 1898. {2MCP 426.3}

Fiecare dintre noi are o lucrare de făcut. Deși este posibil să fim de naționalități diferite, totuși 
trebuie să fim una în Hristos. Dacă îngăduim ca particularitățile caracterului și predispozițiilor 
noastre personale să ne separe pe acest pământ, cum putem nutri speranța că vom locui 
împreună în cer? Noi suntem chemați să împărtășim dragostea și respectul reciproc. Unitatea 
pentru care S-a rugat Hristos trebuie să se manifeste în relația noastră. Am fost cumpărați cu un 
preț, iar datoria noastră este aceea de a-l slăvi pe Dumnezeu în trupurile și în inimile noastre. — 
Manuscript 20, 1905. {2MCP 426.4}
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Acela care încearcă să copieze caracterul vreunei ființe umane va săvârși o mare greșeală. 
Fiecare individ trebuie să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în mod personal, pentru a cultiva 
cu credincioșie și loialitate talentele primite din partea Lui. „Duceți până la capăt mântuirea 
voastră, cu frică și cutremur.... Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după 
plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.” (Filipeni 2, 12.13.) În tine lucrează Dumnezeu, frate, în 
tine; nu poate lucra în altul pentru tine. Tu ai nevoie de o experiență personală cu El. Pentru că 
tu ești cel ce va trăi bucuria mântuirii, nu altul. — Manuscript 116, 1898. {2MCP 427.1}

Dumnezeu îngăduie ca fiecare ființă umană să-și manifeste propria individualitate. El nu dorește
ca vreun om să-și abandoneze gândirea și să se lase condus de altcineva. Cei care vor ca 
mintea și caracterul lor să fie schimbat nu trebuie să privească la oameni, ci la Exemplul divin. 
Dumnezeu vă invită „să aveți în voi gândul acesta, care era în Hristos Isus”. Prin convertire și 
transformare, în minte este întipărit gândul lui Hristos. Fiecare om va trebui să stea înaintea lui 
Dumnezeu, în virtutea unei credințe personale și în virtutea unei experiențe personale, conștient
fiind de faptul că Hristos, nădejdea slavei, a luat chip în el însuși. A imita exemplul vreunei alte 
persoane — chiar și al uneia pe care noi am putea să o considerăm aproape desăvârșită din 
punct de vedere al caracterului — ar însemna să ne punem încrederea într-o ființă umană cu 
defecte, care nu este în stare să ne ofere nici măcar o iotă sau o frântură de desăvârșire. — The
Signs of the Times, 3 septembrie, 1902. {2MCP 428.2}

Noi nu ne putem permite să fim, în nici un fel, o pricină de poticnire pentru alții. Fiecare trece 
prin propriile lui încercări și ispite, iar noi trebuie să fim aproape, pentru a-l întări și a-l ajuta pe 
cel ispitit. Misiunea noastră este aceea de a încuraja și, dacă este posibil, de a ridica pe cel slab
în credință. Rostind făgăduințele lui Dumnezeu, uneori, putem îndepărta deznădejdea din 
mintea celor ce trec prin perioade dificile de criză. — Manuscript 41, 1908. {2MCP 435.2}

Un om cu adevărat onest nu va profita niciodată de slăbiciunea de caracter sau de 
incompetența altuia pentru a-și umple portmoneul, ci va încasa un preț echitabil pentru ceea ce 
vinde. Dacă marfa vândută prezintă defecte, el le va declara în mod deschis fratelui sau 
semenului său, chiar dacă, procedând astfel, ar fi posibil să-și prejudicieze propriile sale interese
financiare. — Letter 3, 1878. {2MCP 438.2}

Uneori, slujitorii lui Dumnezeu sunt în situația de a întreține relații de afaceri cu cei lumești, dar 
atunci când vând sau cumpără, ei trebuie să fie conștienți că ochiul lui Dumnezeu îi privește. 
Cântarele dereglate și greutățile false sunt o blasfemie la adresa Domnului. În orice tranzacție 
financiară pe care o întreprinde, creștinul va fi exact ceea ce dorește ca frații lui să creadă 
despre el. Comportamentul lui este călăuzit de principii fundamentale. El nu se eschivează, 
deoarece nu are nimic de ascuns. {2MCP 437.5}

Creștinul poate fi criticat, poate fi pus la încercare, dar integritatea sa nepătată va străluci ca 
aurul curat, deoarece cuvântul lui este demn de încredere. El nu este omul care să profite de pe 
urma semenilor, ci un prieten și un binefăcător al tuturor. Iar semenii au încredere în sfaturile lui. 
Dacă este în situația de a angaja lucrători ca să-i culeagă recoltele, el nu le va reține în mod 
fraudulos din banii greu câștigați. Dacă este în posesia unor sume de bani de care nu are 
nevoie imediat, el va veni în ajutorul fratelui său mai puțin norocos. El nu se străduiește să-și 
extindă proprietățile sau să-și umple buzunarele, exploatând situațiile critice prin care trece 
semenul lui. Scopul vieții lui este acela de a-și ajuta și binecuvânta aproapele. {2MCP 438.1}

Aceia care au cel mai puțin nevoie de ajutor tind să beneficieze de cea mai mare atenție din 
partea noastră. Trebuie să ne purtăm cu o deosebită înțelepciune cu cei care par să fie 
inconștienți și ignoranți cu privire la situația în care se află. Unii nu înțeleg sfințenia lucrării lui 
Dumnezeu. Cei lipsiți de talent, ignoranți și nepăsători necesită o atenție specială însoțită de 
rugăciune. În tratarea celor ce par neștiutori și greșiți, este nevoie de mult tact. Ei trebuie ajutați 
să devină utili în lucrarea Domnului, printr-un efort perseverent din partea noastră. Dacă vor fi 
abordați cu răbdare, amabilitate și iubire, aceștia vor fi mult mai dispuși să răspundă la apelurile 
noastre. {2MCP 439.1}
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Domnul dorește să cooperăm cu El în salvarea celor ineficienți și greșiți, ajutându-i să-și 
redobândească înțelepciunea și curăția de caracter. Această lucrare este la fel de importantă ca 
și aceea de propovăduire a Evangheliei. Dumnezeu ne solicită să manifestăm un interes 
neobosit și plin de răbdare pentru mântuirea celor ce au nevoie de educația divină. — Letter 20, 
1892. (Medical Ministry, 209). {2MCP 439.2}

Să nu încercăm să acționăm bazându-ne pe noi înșine sau pe alții, ci să cultivăm dependența 
de Duhul Sfânt. Purtați-vă cu amabilitate cu ființele omenești. Căutați să ajungeți la sufletele 
împovărate, având inimile pline de spiritul blândeții. Cuvintele voastre să fie îmbibate cu uleiul 
ceresc ce curge din cele două ramuri de măslin. Uleiul auriu trebuie să curgă în mod liber prin 
vase pregătite, pentru a ajunge la aceia care caută adevărul. Să ne amintim fără încetare că 
lucrarea se realizează „nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor”. —
Letter 200, 1899. {2MCP 440.2}

În lucrarea de cultivare a aptitudinilor, noi depindem de Dumnezeu. Creștinii sunt datori înaintea 
lui Dumnezeu să-și cultive mintea în așa fel, încât toate talentele lor să fie pe deplin dezvoltate. 
Dacă neglijăm această lucrare, talentele noastre nu-și vor atinge niciodată scopul pentru care 
ne-au fost dăruite. Noi nu avem nici un drept să neglijăm vreuna dintre aptitudinile pe care ni le-
a dat Dumnezeu. {2MCP 442.2}

Voi ar trebui să aveți un scop și o țintă în viață. Acolo unde nu există nici un scop, apare 
înclinația spre indolență; dar unde este urmărit un obiectiv suficient de important, toate puterile 
minții sunt activate în mod spontan. Pentru a avea succes în viață, gândurile nu trebuie lăsate 
să rătăcească în preocupări lipsite de importanță sau să se lase absorbite de plăcerea reveriilor,
evitând asumarea responsabilităților, ci trebuie să fie orientate cu fermitate asupra unui scop 
bine definit. Făurirea castelelor de fum degradează mintea. — Testimonies for the Church 2:429 
(1870). {2MCP 442.4}

Am auzit despre lucrători a căror sănătate s-a prăbușit sub povara pe care o purtau. Aceasta nu 
ar fi trebuit să se întâmple. Dumnezeu dorește ca noi să ne aducem aminte că suntem niște 
ființe muritoare. Nu trebuie să ne angajăm într-o activitate care depășește capacitățile noastre. 
Nu trebuie să luăm asupra noastră poveri atât de mari, încât puterile intelectuale și fizice să 
ajungă la epuizare. Este nevoie de mai mulți lucrători, pentru ca unele responsabilități să poată 
fi preluate de la aceia care sunt atât de greu împovărați în prezent. — The Review and Herald, 
28 aprilie, 1904. (Evangelism, 660). {2MCP 444.1}

Prin orientarea exclusivă a gândirii într-o singură direcție, adesea, mintea se dezechilibrează. 
Dar, dacă puterile minții și ale trupului sunt solicitate în mod egal și dacă subiectele de gândire 
sunt alternate, fiecare însușire a intelectului va putea fi exercitată în afara oricărui pericol. — 
Education, 209 (1903). {2MCP 445.1}

Acest simțământ al vinovăției trebuie așezat la piciorul crucii de pe Calvar. Simțul păcătoșeniei 
otrăvește izvoarele vieții și adevărata fericire. Isus ne invită acum: „Lasă-Mi Mie povara 
vinovăției tale; Eu voi lua asupra Mea păcatele tale, Eu îți voi da pace. Încetează să-ți distrugi 
respectul de sine, pentru că Eu te-am cumpărat cu prețul sângelui Meu. Tu ești al Meu; Eu voi 
da putere voinței tale neputincioase; Eu voi îndepărta remușcările tale datorate păcatului”. 
{2MCP 451.2}

Satana se străduiește să ne abată mintea de la Cel ce este un Ajutor Puternic și caută să ne 
facă să privim doar la starea decăzută a sufletului nostru. În ciuda faptului că Isus cunoaște 
vinovăția trecutului nostru, El ne oferă iertarea. Iar noi nu avem voie să-l dezonorăm, îndoindu-
ne cu privire la iubirea Sa. — Letter 2, 1914. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 
518). {2MCP 451.4}

Te simți cumva copleșit de supărare astăzi? Îndreaptă-ți privirea către Soarele neprihănirii. Nu 
încerca să învingi toate dificultățile, ci întoarce-ți fața spre lumina ce izvorăște din tronul lui 
Dumnezeu. Ce vei vedea acolo? Curcubeul legământului; făgăduința adevărată venită din 
partea lui Dumnezeu. Sub el, se află tronul harului, și oricine dorește să se bucure de bogățiile 
harului care a fost pregătit și să-și însușească meritele vieții și ale morții Domnului Hristos 
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primește, în virtutea simbolului reprezentat de curcubeul legământului, asigurarea binecuvântată
a acceptării de către Tatăl. O asigurare la fel de temeinică, precum este însuși tronul lui 
Dumnezeu. {2MCP 462.1}

Nu munca este cea care ucide, ci îngrijorarea. Singura cale de a evita îngrijorarea este aceea 
de a aduce fiecare necaz la Hristos. Să nu privim la partea întunecată a lucrurilor, ci să cultivăm 
o stare de voioșie. — Letter 208, 1903. {2MCP 466.1}

Am o mare temere cu privire la faptul că suntem în pericolul de a ne făuri noi înșine juguri care 
apasă pe umerii noștri, datorită îngrijorării. Să nu ne îngrijorăm; deoarece, în felul acesta, noi ne 
asprim jugul și mărim greutatea poverilor. Noi nu trebuie să ne îngrijorăm în nici una dintre 
acțiunile pe care le întreprindem, ci să facem totul cu încredere în Hristos. Cercetați cuvintele 
Sale, care spun astfel: „Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi”. (Matei 21, 22.) 
Aceste cuvinte susțin că tot ceea ce poate fi oferit de către un Mântuitor atotputernic, le va fi 
dăruit acelora care se încred în El. Ca ispravnici ai harului ceresc, noi trebuie să cerem cu 
credință și să așteptăm plini de încredere mântuirea din partea lui Dumnezeu. Nouă nu ni se 
pretinde să ne înfățișăm înaintea Lui, încercând să realizăm, prin propriile noastre puteri, tot 
ceea ce dorim, ci să cerem în Numele Lui și apoi să acționăm plini de încredere în posibilitatea 
Lui de a ne răspunde în maniera cea mai eficientă. — Letter 123, 1904. {2MCP 466.3}

Isus este prietenul nostru; tot cerul este preocupat de bunăstarea noastră; iar îngrijorarea și 
teama noastră Îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi nu avem voie să ne lăsăm în 
voia stărilor de anxietate, care nu fac altceva decât să producă spaime și să ne împovăreze, 
fără a ne fi de nici un ajutor în suportarea necazurilor. Acea neîncredere în Dumnezeu, care ne 
determină să facem ca pregătirea pentru nevoile viitoare să devină obiectivul primordial al 
vieților noastre, ca și când fericirea ar consta în lucrurile acestea pământești, nu trebuie să 
ocupe nici cel mai mic loc în sufletul nostru. — Patriarchs and Prophets, 293, 294 (1890). 
{2MCP 469.3}

Dumnezeu nu condamnă prudența și spiritul de prevedere în administrarea lucrurilor acestei 
vieți; dar grija febrilă și neliniștea nejustificată cu privire la cele lumești nu sunt în armonie cu 
voia Sa. — The Review and Herald, 1 martie, 1887. (Counsels on Stewardship, 159). {2MCP 
469.4}

Să nu ne tulburăm, deznădăjduind pentru poverile zilei de mâine. Să purtăm cu curaj și cu 
voioșie poverile zilei de azi. Astăzi este ziua care ne-a fost încredințată și trebuie să avem 
credință. Nouă nu ne este cerut să trăim decât câte o singură zi. Acela care ne oferă putere 
pentru ziua de azi ne va da putere și mâine. — The Signs of the Times, 5 noiembrie, 1902. (In 
Heavenly Places, 269.) {2MCP 473.1}

Tatăl nostru ceresc măsoară și cântărește fiecare încercare, înainte de a îngădui ca aceasta să 
se abată asupra celui credincios. El ia în considerare circumstanțele și puterile aceluia care 
urmează să se confrunte cu testul prin care va fi verificat de Dumnezeu, iar Domnul nu îngăduie 
niciodată ca ispitele să fie mai mari decât capacitatea omului de a rezista. Dacă sufletul este 
împovărat peste puterile sale, dacă persoana ajunge să fie învinsă, Dumnezeu nu va putea fi 
niciodată învinovățit pentru faptul că nu i-ar fi oferit suficientă putere și har, ci cel ispitit, deoarece
nu a vegheat, nu s-a rugat și nu și-a însușit, prin credință, bogățiile harului pe care Dumnezeu 
le-a pregătit din abundență pentru el. Domnul Hristos nu a părăsit niciodată un om aflat în 
momentele sale de luptă. Dacă va invoca făgăduințele Sale și va înfrunta vrăjmașul în Numele 
Domnului, cel credincios nu va ajunge niciodată să știe ce înseamnă înfrângerea. — Manuscript 
6, 1889. {2MCP 473.2}

Așa cum Domnul Isus a găsit pacea prin încrederea în purtarea de grijă a Tatălui, tot astfel și noi
trebuie să fim liniștiți, având încredere în purtarea de grijă a Mântuitorului. Dacă ar fi avut 
încredere în El, ucenicii ar fi rămas liniștiți. Frica lor în fața pericolului le-a dezvăluit necredința. 
Încercând să-și salveze viața cu disperare, ei L-au uitat pe Isus; și numai după aceea, când 
încrederea în sine s-a năruit, ei s-au întors la El pentru a fi ajutați. {2MCP 476.3}
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Îndepărtați-vă atenția de la voi înșivă și îndreptați-vă privirea spre Isus. Chiar dacă simțiți că nu 
sunteți decât niște păcătoși, totuși este privilegiul vostru acela de a-l recunoaște pe Hristos ca 
Mântuitor. El nu a venit în lume ca să-i cheme la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. 
Satana va prezenta înaintea minții omenești dificultăți și sugestii menite să îi slăbească credința 
și să îi distrugă curajul. El se folosește de ispite nenumărate și foarte diverse, care vă vor invada
mintea, una după alta; dar a acorda o prea mare atenție propriilor emoții și a-ți descătușa 
simțămintele fără nici un discernământ înseamnă a spune bun-venit îndoielii. Procedând astfel, 
vă aruncați în mod deliberat în pânzele de păianjen ale confuziei și disperării. Poate că vă 
întrebați: Ce trebuie să fac cu aceste gânduri înspăimântătoare? Alungați-le din minte, privind și 
contemplând inegalabila profunzime a iubirii Mântuitorului. Nu vă exacerbați sentimentele, 
vorbind despre ele și închinându-vă înaintea lor, indiferent dacă acestea sunt bune sau rele, 
triste sau încurajatoare. — Letter 41, 1893. {2MCP 480.1}

Plămânilor trebuie să li se asigure o cât mai mare libertate. Capacitatea lor de respirație depinde
de libertatea de mișcare, și dacă plămânii sunt comprimați sau blocați, această capacitate se 
diminuează. De aceea, cei ce desfășoară o activitate sedentară vor suferi efecte negative, în 
special dacă obișnuiesc să stea încovoiați. Această poziție face imposibilă o respirație profundă.
Respirația superficială devine curând un obicei instinctiv, iar plămânii își pierd elasticitatea.... 
{2MCP 483.3}

Ca urmare, organismul va fi alimentat cu o cantitate insuficientă de oxigen. Sângele va deveni 
mai vâscos și va circula greu. Substanțele toxice care ar fi trebuit eliminate prin expirație vor fi 
reținute în corp, iar sângele va deveni impur. Nu numai plămânii sunt afectați datorită respirației 
deficitare, ci și stomacul, ficatul și creierul. Pielea își pierde suplețea, digestia este întârziată, 
inima obosește, creierul este întunecat, gândurile devin confuze, tristețea se așterne în suflet, 
întregul organism ajunge deprimat și inactiv și este deosebit de predispus la boală. — The 
Ministry of Healing, 272, 273 (1905). {2MCP 483.4}

Pentru a beneficia de un sânge bun, trebuie să respirăm bine. Inspirarea profundă și amplă a 
aerului curat, care umple plămânii cu oxigen, purifică sângele. Acesta dobândește o culoare 
deschisă și transmite un flux dătător de viață fiecărei părți a organismului. O respirație bună 
liniștește nervii; stimulează apetitul și asigură o digestie mai bună; iar somnul va fi profund și 
odihnitor. — The Ministry of Healing, 272 (1905). {2MCP 484.1}

Prin modul în care S-a comportat față de Toma, Domnul Isus le-a oferit urmașilor Lui o lecție. 
Exemplul Lui ne învață cum să-i tratăm pe aceia care sunt slabi în credință și își manifestă în 
mod evident îndoiala. Domnul Isus nu l-a mustrat pe Toma și nici nu S-a angajat în controversă 
cu el, ci S-a descoperit pe Sine Însuși înaintea celui ce se îndoia. Toma fusese total lipsit de 
înțelepciune în stabilirea condițiilor credinței lui, dar Domnul, prin atenția și iubirea Sa 
generoasă, a înlăturat toate barierele. Necredința este rareori învinsă prin controverse. 
Controversele nu fac decât să declanșeze un spirit de apărare și determină căutarea unor noi 
puncte de sprijin și argumente în favoarea necredinței. Dar, dacă în iubirea și harul lui Isus 
îngăduim ca El să Se descopere pe Sine ca fiind Mântuitorul cel răstignit, de pe multe buze 
lipsite de bunăvoință se va auzi recunoașterea rostită de Toma: „Domnul meu și Dumnezeul 
meu”. — The Desire of Ages, 808 (1898). {2MCP 499.2}

Noi nu suntem chemați să intrăm în controversă cu cei care susțin teorii false. Controversa este 
inutilă. Domnul Hristos nu a intrat niciodată în conflict. Singura armă folosită de 
Răscumpărătorul lumii au fost cuvintele „stă scris”. Declarațiile Domnului Isus și ale solilor Lui să
fie singurele noastre argumente. Noi știm că mărturia lor este adevărată. — Life Sketches of 
Ellen G. White, 93 (1915). {2MCP 499.4}

Nu cultivați un spirit de controversă. Discursurile care condamnă nu realizează prea mult bine. 
Cea mai sigură cale de a învinge doctrinele false este aceea de a predica adevărul. Urmăriți o 
abordare pozitivă și lăsați ca adevărurile prețioase ale Evangheliei să fie cele care să distrugă 
forța răului. Manifestați un spirit amabil și binevoitor față de cei ce greșesc și apropiați-vă de 
inimile lor. — Letter 190, 1902. (Evangelism, 304). {2MCP 500.2}
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Avertizez poporul nostru să se comporte în mod atent și înțelept înaintea lui Dumnezeu. În 
măsura în care obiceiurile în îmbrăcăminte sunt în conformitate cu principiile sănătății, 
respectați-le. Surorile noastre să se îmbrace simplu, așa cum se îmbracă majoritatea, iar 
îmbrăcămintea să fie confecționată din material de bună calitate, rezistent și potrivit timpului, dar
să nu îngăduie ca problema hainelor să le ocupe mintea în totalitate. Aspectul îmbrăcămintei să 
fie modest și să exprime decență și seriozitate. Oferiți lumii o ilustrare vie cu privire la podoaba 
lăuntrică a harului lui Dumnezeu. — Manuscript 167, 1897. (Child Guidance, 414). {2MCP 
560.3}

Când practicile oamenilor nu se află în contradicție cu Legea lui Dumnezeu, puteți să vă 
conformați. Dacă lucrătorii nu reușesc să înțeleagă și să respecte obiceiurile oamenilor, nu 
numai că își vor îngreuia lucrarea, dar vor așeza obstacole serioase în calea celor pentru care 
lucrează și îi vor împiedica în acceptarea adevărului. — The Review and Herald, 6 aprilie, 1911. 
{2MCP 560.2}

Toți oamenii trec prin încercări — dureri pe care sunt nevoiți să le suporte, ispite grele în fața 
cărora trebuie să reziste. Nu vă împărtășiți necazurile cu semenii voștri muritori, ci aduceți toate 
lucrurile în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Stabiliți-vă drept regulă să nu rostiți nici un cuvânt 
de îndoială și descurajare. Prin cuvinte pline de speranță și printr-o voioșie sfântă, voi puteți face
mult pentru a lumina viața altora și pentru a-i întări în încercările lor. — Steps to Christ, 119, 120 
(1892). {2MCP 575.1}

Critica reacționează asupra sufletului celui ce o rostește. Educarea vorbirii începe cu noi înșine, 
cu fiecare în mod personal. Să ne hotărâm să nu vorbim rău despre nimeni. — Manuscript 102, 
1904. {2MCP 575.4}

Oamenii trebuie să fie atenți la modul în care vorbesc cu semenii lor. Nici egoismul și nici 
atitudinea despotică nu-și au locul în relația cu aceia care reprezintă moștenirea lui Hristos. Nu 
provocați amărăciune în mintea sau inima altora. Nu îngăduiți să se strecoare în glasul vostru 
nici o urmă de dispreț. Dacă vorbiți într-o manieră firească, dacă manifestați indiferență sau 
suspiciune, prejudecată și gelozie, sufletele celor pentru care lucrați vor fi pierdute. — Letter 50, 
1897. {2MCP 576.4}

Nu trebuie să vorbim despre îndoielile și încercările noastre, deoarece, de fiecare dată când 
vorbim despre ele, acestea devin mai mari. De fiecare dată când ne exprimăm îndoiala, Satana 
a câștigat o victorie; dar când declarăm: „Mă voi decide să-mi păstrez sufletul de partea Lui și 
voi rămâne un martor credincios”, dovedim că ne-am dăruit fără nici o rezervă pe noi înșine lui 
Isus Hristos și apoi Dumnezeu ne dăruiește lumină, iar noi ne bucurăm în El. Dacă dorim să 
rămânem în lumina razelor strălucitoare ale Soarelui neprihănirii, vom fi o lumină în lume. „Pe 
care voi Îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în El, fără să-l vedeți, și vă bucurați cu o bucurie 
negrăită și strălucită.” (1 Petru 1, 8.) — Manuscript 17, 1894. {2MCP 578.5}

Cu cât vorbiți mai mult despre credință, cu atât veți avea mai multă credință. Cu cât stăruiți 
asupra descurajărilor, discutând cu alții despre încercările voastre, și cu cât insistați asupra lor 
pentru a primi simpatia după care tânjiți, cu atât veți suferi mai multe descurajări și mai multe 
încercări. De ce să ne plângem de lucruri pe care nu le putem evita? Dumnezeu ne invită să 
închidem ferestrele sufletului spre cele lumești și să privim spre cele cerești, pentru ca El să 
poată lumina inimile noastre cu slava care strălucește în înălțimile cerului. — Manuscript 102, 
1901. {2MCP 579.1}

Deși cuvintele noastre trebuie să fie întotdeauna amabile și blânde, nici o afirmație nu trebuie 
să-l determine pe făcătorul de rele să creadă că faptele lui sunt acceptabile înaintea lui 
Dumnezeu. Acest fel de simpatie este lumească și înșelătoare. O manifestare necuvenită a 
afecțiunii, de dragul simpatiei, nu beneficiază de nici un credit din partea lui Dumnezeu. Făcătorii
de rele trebuie să fie sfătuiți și mustrați, iar uneori este necesar să fie reprimați în mod aspru. — 
Manuscript 17, 1899. {2MCP 579.2}

Influența voastră trebuie să fie profundă și de lungă durată, iar capacitatea de a vorbi trebuie 
folosită în mod rațional. Dacă vă suprasolicitați corzile vocale, modulațiile vocii se pierd. Tendința
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de a vorbi rapid trebuie învinsă în mod decisiv. Dumnezeu pretinde din partea lucrătorilor Lui 
întregul serviciu pe care îl pot oferi, în limitele lor omenești. Toate talentele primite trebuie 
folosite, cultivate și apreciate ca fiind o moștenire prețioasă din partea Cerului. Lucrătorii 
secerișului au însărcinarea de a transmite lumina pe care Dumnezeu o trimite lumii din cer. — 
Special Testimonies, Seria A 7:10, 6 ianuarie 1897. (Evangelism, 668). {2MCP 581.2}

În țara noastră, nu există nimic care să exercite o influență mai puternică în otrăvirea imaginației,
în distrugerea convingerilor religioase și în anularea gustului pentru plăceri sănătoase și 
reconfortante și pentru realitățile serioase ale vieții, așa cum sunt amuzamentele teatrale. 
Interesul pentru acestea crește cu fiecare participare, asemenea dorinței după băuturi 
amețitoare, care se mărește pe măsură ce sunt consumate. Singura cale de a fi în siguranță 
este evitarea totală a teatrului, a circului și a oricărui alt loc de distracție discutabil. — 
Testimonies for the Church 4:652, 653 (1881). {2MCP 590.3}

Este de datoria tuturor să-și stabilească reguli stricte care să controleze formarea obiceiurilor de 
viață. Dragi tineri, acest lucru este necesar pentru binele vostru, atât din punct de vedere fizic, 
cât și moral. Când vă treziți dimineața, luați în considerare, atât cât este posibil, întreaga lucrare 
pe care trebuie să o realizați pe parcursul zilei. Dacă este nevoie, păstrați un carnețel în care să 
notați lucrurile pe care le aveți de făcut și stabiliți un timp pentru fiecare. — The Youth’s 
Instructor, 28 ianuarie, 1897. (Evangelism, 562). {2MCP 596.3}

Sociabilitatea creștină nu este cultivată aproape deloc de către poporul lui Dumnezeu. Acest 
domeniu al educație nu trebuie neglijat sau trecut cu vederea în școlile noastre. — Testimonies 
for the Church 6:172 (1900). {2MCP 621.1}

Elevii trebuie învățați că ei nu sunt niște entități independente, ci că fiecare este asemenea unei 
șuvițe care trebuie să se alăture altor șuvițe și să formeze împreună o țesătură. Cel mai potrivit 
loc în care poate fi învățată în mod eficient această lecție este căminul școlii. Aici, elevii sunt 
înconjurați zilnic de ocazii care, dacă sunt folosite, îi vor ajuta într-o mare măsură în dezvoltarea 
sociabilității. Stă în puterea lor să folosească timpul și circumstanțele pentru a-și forma caractere
care să le aducă succesul și fericirea. {2MCP 621.3}

Exemplul lui Hristos cu privire la felul în care Se interesa de nevoile omenirii ar trebui să fie 
urmat de toți cei care vestesc Cuvântul Lui și care au primit Evanghelia harului Lui. Noi nu 
trebuie să renunțăm la legăturile sociale. Nu trebuie să ne izolăm de semeni. Pentru a ajunge la 
toate categoriile sociale, este necesar să-i căutăm pe oameni acolo unde se află. Rareori se va 
întâmpla ca ei să ne caute și să ne ofere acordul lor. Inimile oamenilor nu pot fi mișcate de 
adevărul divin numai de la amvoane. Există un alt câmp de lucru, mai umil, probabil, dar pe 
deplin promițător. Acesta se află în casa celui sărman și în reședința celui bogat; în salonul 
spitalului și la întrunirile sociale dedicate plăcerilor nevinovate. — The Desire of Ages, 152 
(1898). {2MCP 623.3}

Mulți exagerează dificultățile aparente și apoi încep să se plângă și să dea curs descurajării. 
Asemenea oameni au nevoie de o schimbare totală a vieții. Ei au nevoie de auto-disciplinare, 
pentru a da dovadă de perseverență și pentru a învinge toate sentimentele copilărești. Ei trebuie
să înțeleagă că nu merită să-și irosească viața în preocupări lipsite de însemnătate.... Toți 
oamenii trebuie să aibă o țintă în viață. Coapsele minții lor trebuie încinse și gândurile lor trebuie
educate, pentru a învăța să se concentreze asupra obiectivelor și să se orienteze spre țintă. 
Mintea trebuie călăuzită pe căi drepte și învățată să urmeze planuri bine întocmite. În acest fel, 
fiecare pas făcut va fi un pas înainte.... Succesul sau eșecul în viață depinde într-o mare măsură
de maniera în care sunt disciplinate gândurile. — The Review and Herald, 6 aprilie, 1886. 
{2MCP 630.1}

Noi nu trebuie să căutăm greșelile altora cu scopul de a-i condamna, ci pentru a-i ajuta să-și 
revină și să se vindece. Vegheați în rugăciune, mergeți înainte și în sus, căutând să împărtășiți 
tot mai mult spiritul lui Isus și să semănați sămânța de-a lungul tuturor apelor. — Letter 89, 1894.
(Our High Calling, 185.) {2MCP 636.2}
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Nimeni să nu înceapă să-și scuze propriile păcate prin dezvăluirea păcatelor altcuiva. 
Dumnezeu nu ne-a încredințat nouă această lucrare. Fiecare trebuie lăsat să-și umilească 
singur propria lui inimă, ca să poată ajunge la lumina cunoașterii lui Dumnezeu. — Manuscript 
56, 1904. {2MCP 637.3}

Fericirea și sănătatea sunt strâns legate, prima este imposibilă fără cea de-a doua. Pentru a-l 
slăvi pe Dumnezeu în trupurile noastre, este necesară o cunoaștere practică a științei vieții 
umane. Prin urmare, este foarte important ca fiziologia să ocupe unul dintre primele locuri printre
domeniile de studiu alese în vederea educării copiilor. Sunt foarte puțini cei care dețin un 
minimum de cunoștințe despre structura și funcțiile propriului lor organism și despre legile naturii
legate de sănătate! Fără să știe, mulți plutesc în derivă, asemenea unei corăbii aflate pe mare, 
fără busolă sau ancoră; și mai mult decât atât, nici măcar nu sunt interesați să învețe cum să-și 
păstreze starea de sănătate și cum să prevină boala. — The Health Reformer, 1 august, 1866. 
(Counsels on Health, 38). {2MCP 641.2}

Uneori, o soție ar putea să considere că pretențiile soțului nu sunt rezonabile. Dar, dacă ar 
rămâne calmă și ar evalua situația încă o dată, cu bunăvoință și în lumina cea mai favorabilă cu 
putință, ar putea ajunge la concluzia că, renunțând la propriile ei preferințe și acceptând părerile 
soțului, chiar dacă sunt în conflict cu simțămintele ei, i-ar salva pe amândoi de nefericire și le-ar 
oferi o mare victorie împotriva ispitelor lui Satana. — Testimonies for the Church 1:308, 309 
(1862). {2MCP 649.3}

Abilitatea de a ne concentra gândurile asupra lucrului pe care îl realizăm la un moment dat 
constituie o mare binecuvântare. Tinerii temători de Dumnezeu trebuie să se străduiască să-și 
îndeplinească sarcinile cu o deosebită responsabilitate, păstrându-și gândurile pe căi drepte și 
dându-și toate silințele pentru a obține cele mai bune rezultate. Ei trebuie să-și cunoască 
îndatoririle prezente și să le aducă la îndeplinire fără a îngădui ca mintea lor să rătăcească. 
Acest gen de disciplină mintală va fi folositor și benefic pentru întreaga viață. Cei care învață să 
gândească ori de câte ori își asumă realizarea unei lucrări, indiferent cât de neînsemnată ar 
putea să pară aceasta, vor fi niște oameni de mare folos pentru lume. — The Youth’s Instructor, 
20 august, 1903. (Messages to Young People, 149). {2MCP 667.3}

Cei care doresc să se îndoiască vor găsi suficiente motive. Dumnezeu nu și-a propus să 
îndepărteze toate ocaziile favorabile necredinței. El oferă dovezi care trebuie cercetate cu 
atenție, cu o inimă umilită și cu dispoziția de a se lăsa învățați și toți trebuie să ia decizii 
întemeiate pe argumente convingătoare. Pentru mintea sinceră, care dorește să creadă, există 
suficiente dovezi oferite de Dumnezeu; dar cel care întoarce spatele argumentelor 
convingătoare, din cauza câtorva lucruri mărunte, pe care nu le poate pricepe cu mintea lui 
limitată, va fi lăsat să rămână în atmosfera rece și înghețată a necredinței și îndoielilor, iar 
credința lui va fi un eșec. — Testimonies for the Church 5:675, 676 (1889). {2MCP 672.3}

Când Satana își aruncă umbrele lui întunecoase pe calea pașilor mei, eu nu privesc la acestea 
și nu vorbesc despre ele, deoarece aș aduce slavă lui Satana, vorbind despre el, despre 
puterea lui și despre perioadele grele prin care trec. Nu, ci eu îmi croiesc drum înainte chiar prin 
mijlocul întunericului și, prin credință, mă prind cu putere de brațul lui Isus Hristos. Privind la El, 
„suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă”. Vorbiți despre credință. Fiecare 
cuvânt de îndoială pe care îl exprimăm constituie o sămânță pe care o semănăm și care va 
prinde rădăcini adânci în unele inimi. Noi nu dorim să rostim nici măcar un singur cuvânt de 
îndoială, deoarece prin aceasta îl slăvim pe Satana pentru puterea lui miraculoasă de a ne 
păstra în supunere față de el. Domnul Hristos m-a cumpărat cu un preț și m-a răscumpărat. 
Satana nu mai are nici o putere asupra mea. — Manuscript 16, 1894. {2MCP 675.1}

Cei care sunt tulburați de îndoieli și trec prin dificultăți pe care nu le pot rezolva nu trebuie să 
învăluie și alte minți vulnerabile în aceeași confuzie. Unii și-au exprimat propria necredință și au 
transmis-o asupra altora, fără să aibă nici cea mai mică idee despre efectul produs. În anumite 
situații, impresiile negative au rămas îngropate în mintea altora mult timp, până când aceștia au 
început să se îndrepte pe o cale greșită și să-i facă loc inamicului. Ca urmare, lumina lui 
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Dumnezeu s-a retras, iar ei au căzut pradă puternicelor ispite ale lui Satana. Atunci, semințele 
necredinței, care au fost semănate cu atât de mult timp înainte, încep să răsară. Satana le 
cultivă și aduc roade. {2MCP 676.5}

În viața Sa pe pământ, Domnul Hristos nu și-a făcut nici un plan personal. El a acceptat planurile
lui Dumnezeu pentru El și, zi de zi, Tatăl Îi descoperea planurile Sale. Noi trebuie să depindem 
de Dumnezeu, pentru ca viețile noastre să fie rezultatul direct al voinței Sale. Dacă Îi consacrăm 
propriile noastre planuri, El ne va conduce pașii. — The Ministry of Healing, 478, 479 (1905). 
{2MCP 734.1}

Bătrânii au nevoie de sprijinul și de influența benefică a familiei. Este posibil ca atmosfera 
cultivată în unele cămine ale fraților și surorilor noastre în Hristos să fie de așa natură, încât să 
însemne pentru cei vârstnici pierderea propriului lor cămin. Dar, dacă cei vârstnici sunt încurajați
să participe la interesele și ocupațiile casei, ei vor fi ajutați să simtă că nu au încetat să fie 
folositori. Faceți-i să simtă că ajutorul lor este prețuit, că încă mai au de lucrat pentru ceilalți, iar 
aceasta le va înviora inimile și le va dărui bucuria de a trăi. — The Ministry of Healing, 204 
(1905). {2MCP 745.1}

Atât cât este posibil, faceți în așa fel, încât cei care se apropie de mormânt, cu părul alb și pașii 
nesiguri, să rămână înconjurați de prietenii și tovarășii cu care sunt familiarizați. Ajutați-i să se 
închine împreună cu aceia pe care i-au cunoscut și iubit. Să fie îngrijiți de mâini atente și 
iubitoare. — The Ministry of Healing, 204 (1905). {2MCP 745.2}

Problema îngrijirii fraților și surorilor noastre în vârstă, care nu au familii care să le poarte de 
grijă, este adusă în discuție cu insistență. Ce se poate face pentru ei? Lumina care mi-a fost 
descoperită de Dumnezeu a fost repetată: „Înființarea instituțiilor care să se ocupe de îngrijirea 
bătrânilor nu constituie cea mai bună soluție pentru a face ca ei să beneficieze de companie. 
Nici nu trebuie să fie trimiși departe de casă pentru a fi îngrijiți. Membrii fiecărei familii trebuie să 
îngrijească de rudele lor. Dacă aceasta nu este posibil, lucrarea îi revine bisericii și trebuie 
acceptată atât ca o datorie, cât și ca un privilegiu. Toți cei care au spiritul lui Hristos îi vor trata 
pe cei bătrâni și slabi cu un deosebit respect și cu duioșie.” — Testimonies for the Church 6:272 
(1900). {2MCP 745.3}

Bătrânilor purtători ai stindardului, care se află încă în viață, nu trebuie să li se încredințeze 
lucrări grele. Cei care au slujit Maestrului când lucrarea era dificilă, cei care au suportat sărăcia 
și au rămas credincioși adevărului când numărul nostru era mic trebuie onorați și respectați 
întotdeauna. Sunt îndrumată să declar: Toți credincioșii au obligația de a acorda respect 
pionierilor înaintați în vârstă, care au suportat încercări, greutăți și multe lipsuri. Ei sunt lucrătorii 
lui Dumnezeu și au realizat o parte remarcabilă în dezvoltarea lucrării Sale. — Testimonies for 
the Church 7:289 (1902). {2MCP 751.2}

Lucrurile din natură sunt binecuvântări ale lui Dumnezeu, oferite pentru a dărui sănătate trupului,
minții și sufletului. Ele sunt oferite celor sănătoși pentru a-i păstra sănătoși, iar celor bolnavi 
pentru a-i face sănătoși. Asociate cu un tratament bazat pe proprietățile apei, ele sunt mai 
eficiente în restabilirea sănătății decât orice medicament chimic din lume. — Testimonies for the 
Church 7:76 (1902). {2MCP 802.2}

Am văzut că toți trebuie să cânte cu sufletul și cu mintea. Lui Dumnezeu nu-I place dezacordul și
nu-I place nici când cuvintele nu se înțeleg. {Ev 508.2}

Micile deosebiri asupra cărora se zăbovește conduc la acțiuni care distrug părtășia creștină. Să 
nu îngăduim vrăjmașului să câștige astfel avantaj asupra noastră. Să ne apropiem tot mai mult 
de Dumnezeu și unii de alții. Atunci vom fi ca niște pomi ai neprihănirii, sădiți de Domnul și udați 
de râul vieții; și cât de roditori vom fi! Nu a spus Hristos: „Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta
Tatăl Meu va fi proslăvit”! (Ioan 15, 8). {SB 45.1}

Dumnezeu dorește ca noi să învățăm unii de la alții. Independența nesfințită ne așază într-o 
poziție în care El nu poate lucra împreună cu noi. Satana este foarte mulțumit cu astfel de stări 
de lucruri. {SB 46.2}
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Cuvintele lipsite de bunătate ale oamenilor să nu te rănească. Oare nu au rostit oamenii cuvinte 
rele despre Domnul Isus? Tu greșești și uneori poți să dai ocazia pentru observații nedrepte, 
însă Domnul Isus nu a făcut niciodată acest lucru. El a fost curat, iară pată, neîntinat. Nu te 
aștepta la o soartă mai ușoară în această viață decât a avut Prințul slavei. Când vrăjmașii tăi vor
vedea că ei te pot face să te simți rănit, ei se vor bucura; de asemenea, și Satana se va bucura. 
Privește la Isus și lucrează doar pentru slava Lui. Inima ta să fie plină de dragostea lui 
Dumnezeu. {SB 56.1}

Vizitați-i pe semenii voștri și arătați-le interes pentru mântuirea sufletelor lor. Treziți la acțiune 
toată energia spirituală. Spuneți acelora pe care îi vizitați că sfârșitul tuturor lucrurilor este 
aproape. Domnul Isus Hristos va deschide ușa inimilor lor și va face asupra minții lor impresii de 
durată. {SB 62.1}

Publicațiile noastre trebuie să ajungă pretutindeni. Să fie tipărite în multe limbi. Solia îngerului al 
treilea trebuie dată prin intermediul acestui mijloc și prin pastorul cel activ. {SB 72.5}

Lucrarea mâinilor lui Dumnezeu în natură nu este Dumnezeu însuși în natură. Lucrurile din 
natură sunt o expresie a caracterului lui Dumnezeu; prin acestea, noi putem înțelege dragostea, 
puterea și slava Sa; însă nu trebuie să privim natura ca fiind Dumnezeu. {SB 74.3}

Adevărul lui Dumnezeu primit în inimă vă poate face înțelepți spre mântuire. Crezând și 
ascultând de acesta, veți primi suficient har pentru datoriile și încercările de astăzi. Nu este 
nevoie de har pentru ziua de mâine. Veți simți că doar cu ziua de azi aveți de-a face. Biruiți 
astăzi; lepădați-vă de sine astăzi; vegheați în vederea rugăciuni astăzi; obțineți biruințe cu 
ajutorul lui Dumnezeu astăzi. Împrejurările și ocaziile pe care le avem, schimbările care se 
petrec zi de zi în jurul nostru și Cuvântul scris al lui Dumnezeu, care disecă și încearcă toate 
lucrurile — toate acestea sunt suficiente pentru a ne învăța care ne este datoria și ce trebuie să 
facem exact zi de zi. În loc să îngăduiți minții să zăbovească într-o direcție din care nu aveți nici 
un folos, voi trebuie să cercetați Scripturile zi de zi și să vă achitați de aceste datorii zilnice, care,
deși pot fi plictisitoare pentru voi, trebuie însă făcute de cineva. {SB 79.2}

Cei care sunt mustrați de Spiritul lui Dumnezeu nu trebuie să se ridice împotriva uneltei celei 
umile. Dumnezeu, și nu un muritor păcătos, este Cel care le-a vorbit pentru a-i salva de la ruină. 
{SB 96.2}

Creștinii să lase la o parte orice disensiuni care există între ei și să se predea lui Dumnezeu 
pentru salvarea celor pierduți. Sa ceară prin credință binecuvântarea promisă și aceasta va veni.
Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a fost „ploaia timpurie” și cât de glorios a fost 
rezultatul! Însă ploaia târzie va fi mai îmbelșugată. Care este făgăduința celor care trăiesc în 
aceste zile? „Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de război plini de nădejde! O spun și astăzi că îți voi 
întoarce îndoit”. „Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele și vă 
trimite o ploaie îmbelșugată, pentru toată verdeața de pe câmp.” (Zaharia 9, 12; Zaharia 10, 
1)128 {SB 99.1}

Studiul excesiv, prin creșterea debitului de sânge către creier, duce la o excitabilitate bolnavă și 
slăbește puterea de stăpânire de sine și prea adesea face drum liber impulsurilor și capriciilor. în
acest fel, se deschide ușa pentru necurăție. Folosirea greșită sau nefolosirea puterilor fizice este
responsabilă în mare măsură pentru valul de stricăciune care cuprinde toată lumea.  {SB 109.1}

Dacă bărbații și femeile obișnuiesc să se roage de două ori pe zi înainte de a întrezări căsătoria,
ei ar trebui să se roage de patru ori pe zi atunci când anticipă acest pas. Căsătoria este ceva 
care vă va influența și afecta atât viața de acum, cât și viața viitoare.... {SB 115.5}

Veți întreba: „Ar trebui oare părinții să aleagă un tovarăș de viață pentru fiul sau fiica lor, fără a 
ține seama de părerile și sentimentele acestuia sau acesteia?” Voi pune această întrebare așa 
cum ar trebui să sune de fapt: „Ar trebui oare ca fiul sau fiica să-și aleagă tovarășul de viață fără
a-și consulta mai întâi părinții, având în vedere că un asemenea pas va afecta fericirea părinților
care își iubesc copiii? Și trebuie oare ca fiul sau fiica să persiste pe propria cale, în ciuda 
sfaturilor și rugăminților părinților săi? Răspund cu hotărâre: Nu, chiar dacă nu s-ar căsători 
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niciodată. Porunca a cincea oprește un astfel de comportament. „Cinstește pe tatăl tău și pe 
mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău”. 
Aceasta este o poruncă însoțită de o făgăduință pe care Dumnezeu o va împlini cu siguranță 
față de aceia care sunt ascultători. Părinții înțelepți nu vor alege niciodată tovarăși de viață 
pentru copiii lor fără a le respecta dorințele. {SB 116.5}

Excesele sexuale vor distruge în mod sigur dragostea pentru practicile devoționale, vor lipsi 
creierul de puterea necesară hrănirii organismului și vor epuiza în modul cel mai eficient 
vitalitatea generală. Nici o soție nu ar trebui să își ajute soțul în această lucrare de 
autodistrugere. Ea nu va face astfel, dacă este luminată și îl iubește cu adevărat. {SB 135.3}

Cu cât sunt îngăduite mai mult patimile animalice, cu atât ele devin mai puternice și vor pretinde 
continuu satisfacerea lor. Fie ca bărbații temători de Dumnezeu să se trezească în ceea ce 
privește datoria lor. Mulți din cei care pretind a fi creștini suferă de paralizii ale nervilor și 
creierului datorită necumpătării în această privință. {SB 135.4}

În loc să se scufunde în mulțimea treburilor gospodărești care o înrobesc, ar trebui ca soția și 
mama să-și ia timp să citească, să se informeze, să-i țină companie soțului ei și să urmărească 
dezvoltarea fizică și mintală a copiilor ei. Ea ar trebui să folosească cu înțelepciune anumite 
ocazii pentru a-i influența pe cei dragi în direcția unei vieți cu idealuri înalte. Soția trebuie să-și ia
timp să facă din Scumpul Mântuitor un Tovarăș de zi cu zi și un Prieten apropiat. Să-și ia timp să
studieze Cuvântul Său, să meargă cu copiii pe câmp și să-i învețe despre Dumnezeu, prin 
frumusețea lucrărilor Sale. {SB 138.1}

Se pune adesea întrebarea : „Oare trebuie ca soția să nu aibă voința ei proprie?” Biblia afirmă 
cu claritate că bărbatul este capul familiei. „Soțiilor, fiți supuse bărbaților voștri”. Dacă această 
poruncă s-ar opri aici, am putea spune că poziția femeii nu e de invidiat; este o poziție foarte 
dificilă, una care pune la încercare, în foarte multe cazuri, și ar fi mai bine dacă ar fi mai puține 
căsătorii. Mulți soți citesc doar cuvintele „Soțiilor, fiți supuse”, și se opresc aici; însă vom citi mai 
departe concluzia, finalul aceleiași porunci: „ca Domnului”. {SB 138.3}

Dumnezeu cere ca soția să păstreze frica și slava lui Dumnezeu înaintea ei. Întreaga supunere 
trebuie făcută numai Domnului Iisus Hristos, care a cumpărat-o ca propriul Său copil prin prețul 
infinit al vieții Sale. Dumnezeu i-a dat o conștiință, pe care ea nu o poate încălca cu impunitate. 
Individualitatea ei nu poate fi îmbinată cu cea a soțului ei, pentru că ea este achiziția lui Hristos. 
Este o greșeală să ne imaginăm că, cu o devoțiune oarbă, ea trebuie să facă exact așa cum 
spune soțul ei în toate lucrurile, atunci când știe că, făcând acest lucru, ar fi rănite trupul și 
spiritul ei, care au fost răscumpărate din sclavia Satanei. Există Unul care stă mai sus decât 
soțul față de soție; este Răscumpărătorul ei și supunerea ei față de soțul ei trebuie redată așa 
cum a poruncit Dumnezeu - „așa cum este potrivit în Domnul”. CCh 138.4

Cea mai bună hrană pentru nou-născut este hrana pe care o oferă natura. Dacă nu este 
necesar acest lucru, el nu trebuie lipsit de această hrană. Nu are inimă de mamă femeia care, 
de dragul conveniențelor, caută să se debaraseze de misiunea delicată de a-și alăpta micuțul. 
{SB 140.4}

Perioada în care pruncul primește hrană de la mamă este critică. Multe mame au fost nevoite să
muncească peste măsură în perioada în care și-au alăptat copiii, înfierbântându-și sângele; iar 
pruncul a fost serios afectat, nu numai printr-o hrană agitată, provenită din sânul mamei, însă și 
sângele său a fost otrăvit prin dieta nesănătoasă a mamei, lucru care a pus în fierbere întregul 
ei organism, afectând în acest fel și hrana copilului. Micuțul va fi afectat, de asemenea, de 
starea minții mamei. Dacă este nefericită, ușor iritabilă, dând frâu liber izbucnirilor pasionale, 
hrana pe care pruncul o primește de la mamă va fi înfierbântată, producând adeseori colici, 
spasme, iar în unele cazuri convulsii, chiar crize mai grave. {SB 140.5}

Caracterul copilului este, de asemenea, mai mult sau mai puțin afectat de natura alimentației 
primite de la mamă. Cât de important este atunci ca mamele, în perioada alăptării copilului, să 
aibă o stare de spirit optimistă, stăpânindu-și în mod desăvârșit spiritul. Făcând astfel, hrana 
copilului nu suferă nici o vătămare, iar purtarea calmă, plină de stăpânire de sine a mamei în 
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felul cum își tratează copilul, influențează foarte mult modelarea minții copilului. Dacă acesta 
este nervos și se tulbură ușor, felul de a fi al mamei, grijuliu, atent, fără grabă, va avea un efect 
alinător și corector, iar sănătatea copilului poate fi astfel foarte mult îmbunătățită. {SB 140.6}

De cele mai multe ori, boala copiilor se datorează unor greșeli de îngrijire. Mese neregulate, 
îmbrăcăminte necorespunzătoare în timpul serii sau al nopții, când este mai răcoare, lipsa 
exercițiului fizic, care să mențină o bună circulație a sângelui sau lipsa aerului din abundență, 
toate acestea pot cauza boli. Părinții trebuie să descopere cauza bolii și apoi să îndrepte cât de 
repede posibil condițiile necorespunzătoare. {SB 141.2}

În pregătirea hăinuțelor nou-născutului trebuie avute în vedere în primul rând binele, confortul și 
sănătatea copilului, și nu moda sau dorința de a trezi admirația. {SB 141.4}

În educarea copilului, există momente în care voința fermă, matură, a mamei are de-a face cu 
voința fără discernământ, nedisciplinată a copilului. În astfel de perioade, este nevoie de multă 
înțelepciune din partea mamei. Tratându-l neînțelept, constrângându-l cu asprime, copilului i se 
poate face mult rău. {SB 142.1}

Ori de câte ori este posibil, această criză trebuie evitată; căci ea înseamnă o luptă teribilă atât 
pentru mamă, cât și pentru copil. Însă o dată ce s-a intrat într-o criză, copilul trebuie călăuzit să 
cedeze în fața voinței mai înțelepte a părintelui. {SB 142.2}

Mama trebuie să se stăpânească în mod desăvârșit, fără să facă ceva care să stârnească în 
copil un spirit de dușmănie. Ea nu trebuie să dea porunci cu voce tare. Va câștiga mai mult dacă
va menține vocea la un ton jos și blând. Trebuie să procedeze cu copilul astfel încât să-l apropie
mai mult de Isus. Ea trebuie să-și dea seama că Dumnezeu este ajutorul ei; dragostea, puterea 
ei. {SB 142.3}

Dacă este o creștină înțeleaptă, nu va încerca să-și forțeze copilul să se supună. Ea se va ruga 
cu seriozitate ca vrăjmașul să nu câștige biruința și, în timp ce se roagă, este conștientă de o 
reînnoire a vieții spirituale. Ea vede că aceeași putere care lucrează în ea lucrează și în copil. Și 
atunci devine mai blândă, mai supusă. Bătălia este câștigată. Răbdarea, bunătatea și cuvintele 
ei, ținute în frâu cu înțelepciune, și-au făcut lucrarea. Este pace după furtună, așa cum soarele 
strălucește după ploaie. Iar îngerii, care au urmărit scena, izbucnesc în strigăte de bucurie. {SB 
142.4}

Dacă mamele își îngăduie să se îmbrace neglijent acasă, copiii vor fi la fel de neglijenți. Multe 
mame socotesc că orice este suficient de bun pentru a fi îmbrăcat prin casă, oricât ar fi de uzat 
și murdar. Însă, curând, influența pe care o au în familie va fi afectată. Copiii încep să facă 
comparații între felul cum se îmbracă mamele lor și alte mame care sunt curate, și astfel 
respectul pentru ele scade. {SB 145.1}

Adevărata soție și mamă își va îndeplini datoriile cu demnitate și voioșie, fără a considera că 
este înjositor a face cu propriile ei mâini tot ceea ce este necesar de făcut într-o gospodărie 
ordonată. {SB 145.2}

Toți membrii familiei se adună în jurul tatălui. El este legiuitor, exemplificând în propriul său 
comportament bărbătesc virtuți puternice : energic, integritate, cinste, răbdare, curaj, seriozitate 
și utilitate practică. Tatăl este într-un sens preotul casei, cel care aduce pe altarul lui Dumnezeu 
jertfa de dimineață și de seară. Soția și copiii trebuie încurajați să se unească în cântarea de 
laudă. Dimineața și seara, tatăl, ca preot al casei, să mărturisească înaintea lui Dumnezeu 
păcatele comise de el însuși și de copiii săi în timpul zilei. Trebuie mărturisite acele păcate de 
care el are cunoștință și acelea de care el nu are cunoștință, ci doar ochiul lui Dumnezeu. 
Această regulă de acțiune, adusă la îndeplinire cu zel de către tată, când acesta este prezent, și
de mamă, în lipsa lui, va avea ca urmare binecuvântări în familie. {SB 145.3}

Bărbatului care este soț și tată îi spun: Asigură-te că o atmosferă curată și sfântă înconjoară 
sufletul tău. Tu trebuie să înveți zilnic de la Domnul Hristos. Niciodată, niciodată nu trebuie să 
manifești un spirit tiranic în cămin. Bărbatul care face astfel lucrează împreună cu agenții lui 
Satana. Adu voința ta în supunere față de voința lui Dumnezeu. Fă tot ce îți stă în putere pentru 
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a face viața soției tale plăcută și fericită. Cuvântul lui Dumnezeu să fie sfătuitorul tău. În cămin, 
trăiește învățăturile din Cuvânt. Apoi, trăiește-le în biserică și, după aceea, ia-le cu tine la locul 
de muncă. Principiile cerului vor înnobila toate tranzacțiile tale. Îngerii lui Dumnezeu vor 
colabora cu tine, ajutându-te să-L descoperi pe Domnul Hristos lumii. {SB 145.4}

Fie ca orice soră, care pretinde că îl iubește pe Dumnezeu, să studieze cu atenție cerințele lui 
Dumnezeu privind poziția sa. Domnul Hristos își exercită autoritatea cu înțelepciune, cu toată 
bunătatea și blândețea; deci soțul să-și exercite astfel autoritatea și să Îl imite pe marele Cap al 
bisericii. {SB 145.6}

Tatăl nu trebuie să se sustragă de la îndeplinirea părții sale în educația copiilor săi pentru viața 
aceasta și pentru veșnicie. El trebuie să-și aducă contribuția la împărțirea responsabilității. {SB 
146.3}

Tatăl care are băieți trebuie să înțeleagă că, oricare i-ar fi datoria, nu trebuie să neglijeze 
niciodată sufletele încredințate grijii sale. El a adus acești copii pe lume și s-a făcut răspunzător 
înaintea lui Dumnezeu de a face tot ce-i stă în putere pentru a-i feri de tovărășii rele, de 
companii nesfinte. El nu trebuie să-și lase băieții fără astâmpăr tot timpul în grija mamei. 
Aceasta ar fi o povară prea grea pentru ea. El își poate aranja lucrurile, având în vedere binele 
mamei și al copiilor. Pentru mamă, poate fi foarte greu să fie stăpână pe sine și să dovedească 
înțelepciune în educarea copiilor ei. într-un asemenea caz, cu atât mai mult tatăl trebuie să ia 
povara de pe sufletul ei. Trebuie să fie hotărât să facă cele mai stăruitoare eforturi pentru 
mântuirea copiilor săi. {SB 146.4}

Părinții trebuie să aibă în vedere, cu calm, ce pot face pentru copiii lor. Ei nu au dreptul să aducă
pe lume copii care să fie o povară pentru alții. {SB 147.4}

În alegerea așezării locuinței, Dumnezeu dorește ca noi să avem în vedere, înainte de toate, 
influențele morale și religioase, care vor fi în jurul nostru și al familiilor noastre. {SB 148.1}

Când se caută un loc pentru așezarea casei, fie ca acest scop să călăuzească alegerea. Nu vă 
lăsați stăpâniți de dorința după bogății, modă sau de obiceiurile din societate. Aveți în vedere 
ceea ce tinde cel mai mult spre simplitate, curăție, sănătate și este de adevărată valoare. {SB 
148.2}

Începeți de la o vârstă fragedă să-i învățați pe micuți să aibă grijă de hainele lor. Fiecare să aibă 
un loc anume, unde să-și așeze lucrurile și să fie învățat cum să-și împăturească fiecare lucru în
parte, în mod ordonat, și apoi să-l pună la locul său. Dacă nu vă puteți permite măcar o piesă de
mobilier simplă, folosiți o cutie în care să faceți niște rafturi pe care să le acoperiți cu pânză 
curată. Această lucrare de a-i învăța curățenia și ordinea va necesita ceva timp în fiecare zi, însă
își va primi răsplata în viitorul copiilor voștri, iar în cele din urmă veți fi scutiți de timp irosit și de 
multe griji. {SB 149.8}

Unii părinți îngăduie copiilor lor să distrugă lucrurile, să se joace cu lucruri pe care nu au dreptul 
să le atingă. Copiii trebuie învățați că ei nu trebuie să umble cu lucrurile care aparțin altora. 
Pentru confortul și fericirea familiei, ei trebuie să învețe să respecte regulile bunei-cuviințe.  {SB 
150.1}

Nu dați copiilor obiecte de joacă ce se pot sparge ușor. Dacă faceți acest lucru, le dați lecții, 
învățându-i să distrugă. Astfel de sugestii, deși par de mică însemnătate, au un mare efect în 
educarea copilului. {SB 150.2}

Tați și mame, faceți ca momentele de închinare să fie foarte interesante. Nu există motive care 
să împiedice ca acest moment să nu fie cel mai plăcut și cel mai de dorit din cursul zilei. Cu 
puțină pregătire, îl veți face interesant și de folos. Din când în când, variați-l. Se pot pune 
întrebări în legătură cu pasajul biblic citit și se pot face aplicații practice. Se poate cânta un imn 
de laudă. Rugăciunea înălțată trebuie să fie scurtă și la subiect. În cuvinte simple și serioase, cel
care înalță rugăciunea să-L laude pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui și să-I ceară ajutor. În 
funcție de împrejurări, implicați și pe copii la citirea pasajului biblic și în rugăciune. {SB 153.1}
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Nimic din ceea ce poate fi folosit nu trebuie aruncat. Este nevoie de înțelepciune, plănuire și 
grijă continuă. Mi-a fost arătat că neputința de a face economii în lucrurile mici constituie motivul 
pentru care atât de multe familii sunt în lipsă. {SB 154.5}

Cei care susțin că sunt credincioși trebuie să trăiască învățătura pe care susțin a o crede și să 
nu dea ocazia ca adevărul să fie ponegrit prin purtarea lor nechibzuită. „Nu datorați nimănui 
nimic”, spune apostolul. {SB 155.4}

Dumnezeu nu este onorat atunci când corpul este neglijat sau maltratat și astfel nu poate 
corespunde pentru serviciul Său. A purta de grijă trupului, oferindu-i hrană gustoasă și 
hrănitoare, constituie una din cele dintâi datorii ale gospodarului. {SB 155.8}

Economia neînțeleaptă și obiceiurile artificiale împiedică adesea dovedirea ospitalității atunci 
când aceasta este necesară și ar trebui să fie o binecuvântare. Alimentele care se pun pe 
mesele noastre ar trebui să fie astfel încât, musafirii neașteptați să poată fi bine primiți, fără a 
împovăra gospodina cu pregătiri în plus. {SB 155.10}

Economic nu înseamnă zgârcenie, ci cheltuirea cu chibzuință, pentru că există o mare lucrare ce
trebuie făcută. {SB 155.11}

Dumnezeu nu cere ca poporul Său să se lipsească de ceea ce este cu adevărat necesar pentru 
sănătatea și confortul lui, însă El nu aprobă destrăbălarea, extravaganța și etalarea.204 {SB 
155.11}

Nimeni nu ar trebui să treacă cu vederea economia și să învețe cum poate avea grijă de 
farâmituri.206 {SB 156.2}

Domnul a binevoit să-mi arate relele care rezultă în urma obiceiului de a irosi, pentru ca eu să-i 
pot îndemna pe părinți să-i învețe pe copii o economie strictă. învățați-i că banii cheltuiți pentru 
ceea ce nu este necesar constituie o pervertire de la folosirea lor corespunzătoare. {SB 156.7}

Pentru a ne forma obiceiuri bune, noi trebuie să căutăm compania unor persoane cu o influență 
morală și religioasă sănătoasă. {SB 162.5}

Tendințele inimii firești sunt înclinate spre cele de jos. Cel care stă în preajma celui sceptic va 
deveni curând sceptic, cel care alege compania celui viclean va deveni fără nici o îndoială și el 
un viclean. A se duce la sfatul celor răi constituie primul pas spre a se opri pe calea celor 
păcătoși și a se așeza pe scaunul celor batjocoritori. {SB 162.6}

Muzica constituie o parte a închinării față de Dumnezeu în curțile de sus, iar noi trebuie să ne 
străduim, în cântările noastre de laudă, să ne apropiem cât de mult cu putință de armonia 
corurilor cerești. Cultivarea corespunzătoare a vocii reprezintă un aspect foarte important în 
educație și nu ar trebui neglijat. Cântarea, ca parte a serviciului divin, este în aceeași măsură un
act al închinării, ca și rugăciunea. Inima trebuie să simtă spiritul cântării și să îl redea în mod 
expresiv. {SB 172.2}

[În școlile profeților], arta muzicii sfinte era cultivată cu seriozitate. Nu se auzeau valsuri frivole, 
nici cântece ușuratice, care să ridice în slăvi omul și să distragă atenția de la Dumnezeu, ci 
muzică sacră, solemnă, psalmi de laudă către Creator, care preamăreau Numele Său și relatau 
despre lucrările Sale minunate. {SB 172.1}

Câtă bârfă ar putea fi evitată, dacă fiecare om ar fi conștient că cei care îi spun lui greșelile 
altora vor spune tot așa de repede și greșelile lui altora cu prima ocazie favorabilă pe care o vor 
avea. Noi trebuie să facem eforturi să gândim pozitiv despre toți oamenii, în special despre frații 
noștri până în momentul când suntem forțați să gândim altfel. Noi nu trebuie să ne grăbim a da 
crezare zvonurilor rele. Acestea sunt adesea urmarea invidiei sau a neînțelegerii sau pot proveni
din exagerare sau prezentarea doar parțială a faptelor. Gelozia și suspiciunea, o dată îngăduite, 
își vor răspândi pretutindeni sămânța, asemenea pufului de scai. Dacă cunoști un frate care este
pe punctul de a se abate de la calea cea dreaptă, atunci este timpul să-i arăți că ești cu 
adevărat interesat de ceea ce face el. Du-te la el cu amabilitate, roagă-te împreună cu el și 
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pentru el, aducându-i aminte prețul infinit pe care l-a plătit Domnul Hristos pentru mântuirea lui. 
În acest fel, poți salva un suflet de la moarte și acoperi o mulțime de păcate. {SB 174.5}

Administratorii instituțiilor noastre au una din cele mai dificile sarcini și anume aceea de a 
menține ordinea și de a-i disciplina cu înțelepciune pe tinerii pe care-i au în grijă. Membrii 
bisericii pot face mult pentru a le susține mâinile acestora. Când tinerii nu doresc să se supună 
disciplinei instituției sau ori de câte ori se ivesc divergențe între ei și cei ce se ocupă de ei, 
părinții să nu fie atât de orbiți, încât să fie de partea copiilor lor. {SB 178.4}

Mai bine, cu mult mai bine ar fi pentru copiii voștri să sufere, mai bine chiar să ajungă în 
mormânt, decât să fie învățați să trateze cu ușurătate principiile care stau la temelia credincioșiei
față de adevăr, față de semenii lor și față de Dumnezeu.258 {SB 178.5}

Domnul îl încearcă și-l pune la probă pe poporul Său. Poți fi cât de aspru și critic dorești cu 
propriul tău caracter, care are atâtea lipsuri; dar fii bun, milos și amabil față de alții.  {SB 179.1}

Ar trebui să căutăm să arătăm cât mai bine... Înfățișarea noastră trebuie să fie caracterizată în 
orice privință prin curățenie, modestie și puritate. {SB 180.2}

Îi rog fierbinte pe cei care fac parte din poporul nostru să umble cu grijă și cuviincios înaintea lui 
Dumnezeu. Urmați obiceiurile în îmbrăcăminte în măsura în care acestea sunt în conformitate 
cu principiile reformei sănătății. Fie ca surorile noastre să se îmbrace simplu, așa cum fac multe 
dintre ele, confecționându-și hainele din material bun, durabil, potrivit cu vârsta pe care o au și 
să nu lase ca problema îmbrăcămintei să acapareze cu totul mintea. Surorile noastre trebuie să 
se îmbrace simplu. Ele trebuie să se îmbrace cu haine modeste, cu sfială și sobrietate. Să dea 
lumii o ilustrare vie a podoabei lăuntrice a harului lui Dumnezeu. {SB 180.6}

Dacă lumea introduce o modă a îmbrăcămintei modeste, cuviincioase și sănătoase, care este în
concordanță cu Biblia, aceasta nu va schimba relația pe care o avem cu Dumnezeu sau cu 
lumea, dacă adoptăm acel stil de îmbrăcăminte. Creștinii trebuie să-L urmeze pe Hristos, iar 
îmbrăcămintea lor să fie în conformitate cu Scriptura. Ei trebuie să evite extremele. Trebuie să 
urmeze, în umilință, calea ce merge înainte, fie că sunt aplaudați sau criticați, prinzându-se de 
ceea ce este bine, pentru că este bine. {SB 180.7}

Lepădarea de sine în îmbrăcăminte constituie o parte a datoriei noastre creștine. A ne îmbrăca 
în mod simplu, abținându-ne de la purtarea de bijuterii și podoabe de orice fel, este în 
conformitate cu credința noastră. {SB 181.7}

Mulți au nevoie să fie învățați în legătură cu felul cum să se îmbrace la adunare pentru închinare
în Sabat. Ei nu trebuie să vină acolo unde este prezența lui Dumnezeu în hainele obișnuite, pe 
care le poartă în timpul săptămânii. Toți ar trebui să aibă un costum special pentru Sabat, pe 
care să-l poarte când participă la serviciul divin din casa lui Dumnezeu. {SB 181.8}

Surorile mele, feriți-vă și de ceea ce se pare rău... Fac apel la voi, ca urmașe ale lui Hristos, 
care aveți o înaltă mărturisire de credință, să prețuiți giuvaierul numit modestie. Acesta va apăra 
virtutea. {SB 182.5}

Părinții trebuie să-și îndrume copiii, să le îndrepte poftele, să le supună, căci, de nu, Dumnezeu 
îi va nimici cu siguranță pe copii în ziua mâniei Sale aprinse, iar părinții care nu și-au ținut în frâu
copiii nu vor fi socotiți iară vină. Mai ales aceia care sunt slujitori ai lui Dumnezeu trebuie să-și 
conducă familiile și să le țină în supunere. Am văzut că ei nu sunt pregătiți să judece sau să 
hotărască în probleme ale bisericii decât dacă își pot conduce propria lor casă. Ei trebuie să 
facă ordine în primul rând în casa lor, iar apoi judecata și influența lor pot fi folosite în biserică. 
{SB 190.3}

Fiecare fiu sau fiică trebuie să dea socoteală, dacă lipsește de acasă noaptea. Părinții trebuie să
știe în compania cui și în casele cui își petrec copiii lor nopțile. {SB 190.4}

Părinții trebuie să nu-și uite anii copilăriei lor, cât de mult tânjeau după simpatie și iubire și cât de
nefericiți se simțeau când erau criticați și ocărâți. Ei ar trebui să fie copii din nou în privința 
sentimentelor lor, iar mintea lor trebuie făcută să înțeleagă nevoile copiilor lor. Cu toate acestea, 
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cu hotărâre îmbinată cu iubire, ci trebuie să ceară ascultare din partea copiilor lor. Cuvântul 
părintelui trebuie ascultat pe deplin. {SB 191.5}

Dacă părinții nu sunt de acord într-o anumită privință, un timp să nu stea în prezența copiilor, 
până ce vor ajunge la o înțelegere. {SB 192.2}

Părinții trebuie să învețe mai întâi să se stăpânească pe ei înșiși și după aceea vor putea să-și 
țină mai bine în frâu copiii. De fiecare dată când își pierd controlul de sine și vorbesc sau 
acționează cu nerăbdare, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Ei trebuie să judece mai întâi 
lucrurile împreună cu copiii lor, să le arate în mod clar greșelile, să le arate când au păcătuit și 
să-i facă să înțeleagă că nu au păcătuit numai împotriva părinților lor, ci și împotriva lui 
Dumnezeu. Având înainte de toate voi înșivă o inimă supusă, plină de milă și întristată datorită 
greșelilor copiilor voștri, rugați-vă împreună cu ei înainte de a-i pedepsi. Atunci, atitudinea 
voastră nu-i va face să vă urască. Ei vă vor iubi. Vor vedea că nu îi pedepsiți pentru că v-au 
produs necazuri sau pentru că vreți să vă descărcați nervii pe ei; ci faceți acest lucru dintr-un 
simț al datoriei, spre binele lor, ca să nu fie lăsați să crească în păcat.289 {SB 192.4}

Mi-a fost arătat că multe păcate sunt urmarea leneviei... Mintea, când nu este ocupată cu lucruri 
potrivite, zăbovește asupra unor lucruri necorespunzătoare. Părinții trebuie să-și învețe copiii că 
lenea este păcat. {SB 194.3}

Copiii, de regulă, se apucă de o anumită treabă cu entuziasm; însă, deoarece li se pare prea 
complicată și obositoare, ei vor să o schimbe, să facă altceva nou... Părinții nu trebuie să 
îngăduie ca plăcerea de a face mereu altceva să-i ia în stăpânire pe copiii lor. Ei nu trebuie să 
fie atât de mult preocupați cu alte lucruri, încât să nu aibă timp să disciplineze cu răbdare mintea
lor în dezvoltare. Câteva cuvinte de încurajare sau un mic ajutor la timpul potrivit îi pot scoate 
din încurcătură și descurajare; iar satisfacția care urmează îndeplinirii sarcinii lor va constitui un 
stimulent pentru ei.297 {SB 194.5}

Soții trebuie să facă tot ce pot pentru a ușura munca soțiilor lor și a le menține un spirit optimist. 
Niciodată nu trebuie să se îngăduie lenevia la copii, căci mai curând sau mai târziu aceasta va 
deveni un obicei.299 {SB 195.2}

Mulți părinți stârnesc furtuni prin lipsa lor de stăpânire de sine. În loc să le ceară frumos copiilor 
un anumit lucru, ei le poruncesc pe un ton cicălitor și în același timp pe buzele lor sunt cuvinte 
de critică și de ocară, pe care copiii nu le merită. Părinților, o astfel de purtare față de copiii voștri
le distruge optimismul și ambiția. Ei fac ceea ce le porunciți voi, nu din dragoste, ci pentru că nu 
îndrăznesc să facă altfel. Nu fac din inimă acel lucru. Pentru ei este sclavie, și nu plăcere, și 
aceasta îi conduce adesea să nu vă asculte în totalitate, ceea ce vă sporește și mai mult 
iritabilitatea, iar pentru copii, situația devine și mai rea. Din nou se caută greșeli și purtarea lor le 
este înveșmântată în culori vii. {SB 196.4}

Nu-i lăsați pe copii să vă vadă cu fața posomorâtă. Dacă ei cedează ispitei și după aceea își dau
seama și se căiesc de greșeala lor, iertați-i tot așa de repede și de liber cum doriți să fiți și voi 
iertați de Tatăl vostru din ceruri. Învățați-i cu bunătate și legați-le inimile de ale voastre. Ei trec 
printr-o perioadă critică. Tot felul de influențe vor încerca să-i rupă de voi, pe care trebuie să le 
contracarați. Învățați-i să aibă încredere în voi. Lăsați-i să vă spună toate necazurile și bucuriile 
lor. încurajându-i în acest fel, îi veți scăpa din multe curse pe care Satana le-a pregătit pentru 
picioarele lor lipsite de experiență. Nu-i tratați pe copiii voștri numai cu asprime, uitând că și voi 
ați fost copii și că ei sunt doar niște copii. Nu așteptați de la ei să fie perfecți și nu încercați să-i 
faceți să se poarte ca niște oameni mari, așa dintr-o dată. Procedând astfel, vă veți închide ușa 
de acces spre ei și le veți deschide o ușă cu tot felul de influențe vătămătoare, prin care alții le 
vor otrăvi mintea lor tânără înainte ca voi să vă dați scama în ce primejdie se află.302 {SB 
197.1}

Dacă sunt neascultători, copiii voștri trebuie îndreptați. Înainte de a-i corecta, duceți-vă voi înșivă
și cereți Domnului să înmoaie și să ia în stăpânire inimile copiilor voștri și să vă dea 
înțelepciunea de a vă purta cu ei. Nu mi s-a întâmplat niciodată ca această metodă să dea greș.
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Nu veți putea face niciodată pe un copil să înțeleagă adevărurile spirituale, atâta timp cât inima 
[părintelui] este plină de patimă. {SB 197.2}

Este esențial ca cinstea să fie pusă în practică în toate detaliile vieții mamei și este important ca 
în educarea copiilor, atât fetele, cât și băieții, să fie învățați să nu ocolească adevărul niciodată 
și să nu înșele câtuși de puțin.304 {SB 198.2}

Niciodată nu se va putea da tinerilor o educație corespunzătoare în această țară sau în orice 
altă țară, dacă nu sunt ținuți departe de orașe. Obiceiurile și practicile din orașe fac ca mințile 
tinerilor să nu fie pregătite pentru primirea adevărului.309 {SB 200.2}

Curățenia scrupuloasă este esențială atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea mintală. 
Impuritățile sunt date afară continuu din corp, prin piele. Milioanele de pori ai acesteia se închid, 
dacă nu este menținută curată prin îmbăiere frecventă, iar impuritățile care ar trebui să iasă prin 
piele devin o povară în plus pentru celelalte organe de eliminare. {SB 219.2}

Multe persoane ar avea multe foloase, dacă ar face o baie răcoroasă sau călduță în fiecare zi, 
dimineața sau seara. În loc de a mări predispoziția pentru boală, o baie bine făcută fortifică 
împotriva răcelii, deoarece îmbunătățește circulația; sângele este adus la suprafață și se obține 
o curgere a lui mai ușoară și mai regulată. Atât creierul, cât și corpul sunt înviorate. Mușchii 
devin mai flexibili, intelectul mai strălucitor. Baia este un alinător pentru nervi. Îmbăierea ajută 
intestinelor, stomacului și ficatului, dând sănătate și energie fiecăruia și, de asemenea, face bine
digestiei. {SB 219.3}

Este important ca și îmbrăcămintea să fie menținută curată. Hainele pe care le purtăm absorb 
materiile nefolositoare, care ies prin pori; dacă acestea nu sunt schimbate frecvent și spălate, 
impuritățile vor fi absorbite din nou. {SB 219.4}

Lipsa curățeniei, în orice formă a ei, duce la boală. Germenii care produc moartea mișună în 
întuneric, colțuri neglijate, în gunoaie în descompunere, unde este umezeală, mucegai și 
putregai. Nici un fel de resturi vegetale sau grămezi de frunze căzute nu ar trebui lăsate să 
rămână pe lângă casă, ca să strice și să otrăvească aerul. Nimic necurat sau în descompunere 
nu trebuie tolerat în casă. {SB 219.5}

Cerealele, fructele, nucile și legumele constituie alimentația rânduită pentru noi de către Creator.
Aceste alimente, pregătite cât mai simplu și natural, sunt cele mai sănătoase și hrănitoare. Ele 
dau putere, rezistență, tărie a minții, lucruri pe care o dietă mai complexă și stimulantă nu le 
poate oferi.376 {SB 222.1}

Bucătăresele trebuie să știe să pregătească mâncare simplă într-un mod simplu și sănătos, 
astfel încât aceasta să fie mai gustoasă, cât și mai sănătoasă, datorită simplității ei.378 {SB 
222.5}

Să înaintăm în mod inteligent în simplificarea alimentației noastre. In providența lui Dumnezeu, 
fiecare țară produce articole alimentare, care conțin elementele nutritive necesare pentru 
organism. Acestea pot fi transformate în feluri de mâncare sănătoase, apetisante.379 {SB 
222.6}

După ce se mănâncă la ore regulate, stomacului trebuie să i se îngăduie să se odihnească timp 
de cinci ore. Nici o bucățică de mâncare nu mai trebuie introdusă în stomac până la masa 
următoare. În acest timp stomacul își va îndeplini lucrul lui, iar după aceea va fi în stare să 
primească mai multă hrană.392 {SB 223.11}

Trebuie să acordăm multă atenție mâncatului la ore regulate. Nu trebuie să se mănânce nimic 
între mese, nici dulciuri, nici nuci, fructe, nici un aliment de nici un fel. A mânca la ore neregulate 
distruge tonusul sănătos al organelor digestive, în detrimentul sănătății și al bunei dispoziții.  {SB
224.1}

Când ne așezăm în pat, ca să ne odihnim, stomacul trebuie să-și fi terminat deja lucrarea sa, 
pentru ca el, ca și celelalte organe ale corpului, să se poată bucura de odihnă. În special mesele
târzii sunt dăunătoare pentru persoanele cu obiceiuri sedentare. {SB 224.2}
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Obiceiul de a servi doar două mese pe zi este socotit în general un beneficiu pentru sănătate; și 
totuși, în anumite împrejurări, s-ar putea să fie nevoie de o a treia masa. Și chiar dacă se 
servește această a treia masă, ea trebuie să fie foarte ușoară și să fie alcătuită dintr-o hrană 
care se digeră foarte ușor.395 {SB 224.4}

Când studenții combină munca fizică cu cea intelectuală, obiecția față de (în carte a fost tradus 
greșit: "cererea pentru") o a treia masă este în mare măsură îndepărtată. Fie ca studenții să 
servească a treia masă, însă pregătită fără legume, alcătuită doar din hrană simplă și 
sănătoasă, cum ar fi fructe cu pâine.396 {SB 224.5}

Mâncarea nu trebuie consumată nici prea fierbinte, nici prea rece. Dacă este prea rece, se 
apelează la forța vitală a stomacului pentru a o încălzi înainte ca digestia să poată avea loc. 
Băuturile reci sunt vătămătoare din același motiv; iar folosirea băuturilor fierbinți aduce 
slăbiciune. De fapt, cu cât se ingeră mai mult lichid o dată cu hrana, cu atât mai greu este pentru
hrană să fie digerată, căci lichidul trebuie absorbit înainte ca digestia să poată începe. Nu 
consumați multă sare, evitați folosirea murăturilor și a mâncărurilor condimentate, mâncați fructe
din belșug, iar iritarea care face necesară o cantitate așa de mare de lichid în timpul mesei va 
dispărea în mare măsură o dată cu trecerea timpului. Hrana trebuie mâncată încet și 
amestecată bine. Acest lucru este necesar pentru ca saliva să fie bine mestecată cu hrana, iar 
fluidele digestive să poată intra în acțiune.397 {SB 224.6}

Bărbații puternici, care sunt angajați în muncă fizică grea, nu trebuie să acorde atât de multă 
atenție cantității sau calității hranei ca persoanele cu activitate sedentară; însă chiar și aceștia s-
ar bucura de o sănătate mai bună, dacă ar dovedi stăpânire de sine în mâncare și băutură. {SB 
225.2}

Unii ar dori să se prescrie o regulă exactă pentru alimentația lor. O persoană nu poate stabili o 
regulă exactă pentru o altă persoană. Fiecare trebuie să dea dovadă de judecată sănătoasă și 
stăpânire de sine și să acționeze din principiu. {SB 225.3}

Cunosc familii care au trecut de la alimentația cu carne la o alimentație care este săracă. Hrana 
lor este atât de slab pregătită, încât stomacului îi este scârbă de aceasta, și astfel de persoane 
mi-au spus că reforma sănătății nu este pentru ei; puterea lor fizică scade atât de mult. Hrana ar 
trebui pregătită cu simplitate și totuși într-un mod atrăgător, astfel încât să existe poftă de 
mâncare.423 {SB 231.5}

O dietă sărăcăcioasă în elementele necesare nutriției aduce ocară asupra cauzei reformei 
sănătății. Noi suntem muritori și trebuie să ne asigurăm hrana care va hrăni cel mai bine 
trupurile noastre. {SB 237.2}

Domnul Hristos dă putere glasului bisericii. „Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ, va fi 
legat în ceruri; și orice veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri.” (Matei 18, 18). Acest 
lucru nu dă nimănui dreptul de a susține ce dorește, fără să țină seama de judecata bisericii. 
Dumnezeu a acordat bisericii Sale cea mai înaltă putere de sub ceruri. Trebuie respectat glasul 
lui Dumnezeu care vorbește prin poporul Său, unit în cadrul bisericii.431 {SB 241.4}

Cuvântul lui Dumnezeu nu autorizează pe nici un om de a pune judecata lui mai presus de 
judecata bisericii și nici de a rosti propriile sale păreri împotriva părerilor bisericii. Dacă nu ar 
exista disciplina și conducerea bisericii, biserica s-ar diviza; nu s-ar mai putea ține laolaltă ca un 
trup. {SB 241.5}

În convertirea lui Pavel, ne sunt date principii importante, pe care trebuie să le avem totdeauna 
în minte. Mântuitorul lumii nu aprobă experiența și exercițiul în materie de religie, independent 
de biserica Sa, organizată și recunoscută, căci El are o biserică. {SB 242.4}

Pastorilor trebuie să le placă ordinea, să fie disciplinați, și atunci ci vor putea disciplina cu 
succes biserica lui Dumnezeu și să-i învețe pe credincioși să lucreze în armonie, ca o companie 
bine instruită de soldați. Dacă disciplina și ordinea sunt necesare pentru a avea succes pe 
câmpul de luptă, acestea sunt cu mult mai mult necesare în lupta în care suntem noi angajați, 
iar obiectivul nostru este de o valoare mult mai mare și de un caracter mult mai înalt decât al 
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forțelor potrivnice cu care avem de-a face pe câmpul de luptă. în conflictul în care suntem noi 
angajați, sunt în joc interese veșnice. {SB 244.2}

Îngerii lucrează în armonie. Ordinea desăvârșită caracterizează toate mișcările lor. Cu cât 
imităm mai îndeaproape armonia și ordinea oștirii îngerești, cu atât mai cu succes vor fi eforturile
acestor agenți cerești în favoarea noastră. Cei care au ungerea de sus, vor încuraja, în toate 
eforturile lor, ordinea, disciplina și unitatea în acțiune, și atunci îngerii lui Dumnezeu pot coopera 
cu ei. Însă niciodată acești soli cerești nu-și vor pune aprobarea pe dezordine, neorânduială și 
dezorganizare. Toate aceste rele sunt urmarea eforturilor lui Satana de a ne slăbi forțele, de a 
ne distruge curajul și de a împiedica succesul. {SB 244.3}

Cei care sunt tentați să socotească judecata lor personală ca fiind supremă se află într-un grav 
pericol. Este efortul foarte mult studiat al lui Satana de a-i despărți pe acești oameni de cei care 
constituie canale de lumină, prin care Dumnezeu lucrează pentru zidirea și ducerea mai departe
a lucrării Sale de pe pământ. A-i neglija sau a-i disprețui pe cei pe care Dumnezeu i-a rânduit a 
duce răspunderea conducerii în legătură cu înaintarea adevărului înseamnă a respinge 
mijloacele pe care El le-a rânduit pentru a ajuta, încuraja și întări pe poporul Său. Pentru orice 
lucrător pentru cauza Domnului, a trece pe lângă aceste lucruri și a socoti că lumina lui nu mai 
trebuie să treacă prin nici un alt canal decât direct de la Dumnezeu, aceasta înseamnă a se 
așeza într-o poziție în care poate fi înșelat de vrăjmașul și nimicit. {SB 246.5}

Când intră în locul de închinare, închinătorii trebuie să aibă o purtare aleasă, să fie decenți, să 
meargă în liniște la locurile lor. Dacă există o sobă în încăpere, nu este potrivit ca să se 
îmbulzească în jurul ei, într-o atitudine nepăsătoare, indolentă. Vorbirea comună, șoaptele și 
râsul nu ar trebui permise în casa de închinare, nici înainte, nici după serviciul divin. Evlavia 
arzătoare, activă, trebuie să-i caracterizeze pe închinători. {SB 249.3}

Dacă sunt persoane care trebuie să aștepte câteva minute până să înceapă adunarea, să 
păstreze adevăratul spirit de devoțiune prin meditație în liniște, înălțându-și inimile în rugăciune 
către Dumnezeu, pentru ca serviciul divin să aibă un efect deosebit asupra inimilor lor și să 
conducă la convingerea și convertirea sufletelor lor. Ei trebuie să nu uite că solii cerești sunt 
prezenți în acea casă. {SB 249.4}

Dacă atunci când vin la casa de închinare oamenii au respect autentic pentru Domnul și au în 
minte faptul că se află în prezența Sa, va exista o dulceață grăitoare în tăcere. Șoaptele, râsul și
vorbirea pot fi nepăcătoase în locul unde ne desfășurăm activitatea obișnuită, însă ele nu pot fi 
acceptate în casa unde i se aduce închinare lui Dumnezeu. Mintea trebuie să fie pregătită să 
asculte Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să aibă greutate asupra inimii și să o 
impresioneze în mod potrivit. {SB 249.5}

Când intră, pastorul trebuie să aibă o înfățișare demnă, solemnă. El trebuie să se plece în 
rugăciune tăcută de îndată ce pășește la amvon și să ceară cu ardoare prezența lui 
Dumnezeu... Toți cei prezenți în adunare, care se tem de Dumnezeu, ar trebui, de asemenea, să
se plece în rugăciune tăcută împreună cu acesta, pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze 
adunarea cu prezența Sa și să dea putere adevărului proclamat de buze omenești.450 {SB 
250.1}

Întâlnirile pentru diferite prezentări și rugăciune nu trebuie să fie lungi, plictisitoare. Dacă este 
posibil, toți trebuie să respecte ora desemnată; iar dacă sunt unii care întârzie, cu jumătate de 
oră sau chiar cu 15 minute, nu ar trebui să se aștepte. Dacă sunt doar doi prezenți, ei pot apela 
la făgăduință. Adunarea trebuie să înceapă la ora desemnată pe cât este posibil, fie că sunt 
puțini, fie că sunt mai mulți adunați.451 {SB 250.2}

Când adunarea se deschide cu rugăciune, fiecare genunchi ar trebui să se plece în prezența 
Celui Sfânt și fiecare inimă ar trebui să se înalțe la Dumnezeu în devoțiune tăcută... întregul 
serviciu divin trebuie condus cu solemnitate și respect, ca în prezența Domnului oștirilor. {SB 
250.4}
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Când se rostește Cuvântul, voi ar trebui să fiți conștienți, fraților, ca ascultați vocea lui 
Dumnezeu prin slujitorul Lui delegat pentru aceasta. Ascultați cu atenție. Nu dormitați nici o 
clipă, căci prin această toropeală puteți pierde tocmai acele cuvinte de care aveți cea mai mare 
nevoie — chiar acele cuvinte cărora, dacă le-ați da atenție, v-ar feri să vă abateți de pe calea 
cea dreaptă. CCh 250.5

Când se rostește binecuvântarea, toți trebuie să păstreze liniște, ca și cum le-ar fi teamă să nu 
piardă pacea lui Hristos. La ieșire, toți să treacă fără a se înghionti sau a vorbi cu voce tare, 
simțind că sunt în prezența lui Dumnezeu, că ochiul Lui este asupra lor și că ci trebuie să 
acționeze ca și când El ar fi acolo. Să nu se oprească pe culoarul de trecere pentru a vorbi sau 
bârfi, blocând astfel pe cei care vor să iasă. În incinta bisericii, atitudinea trebuie să fie de 
respect sacru. Aceasta nu trebuie să devină un loc unde se întâlnesc vechi prieteni, se vorbește,
se discută despre lucruri lumești sau se iac afaceri lumești. Astfel de oameni ar trebui să stea 
afară din biserică. {SB 251.1}

Trebuie arătat, de asemenea, respect pentru Numele lui Dumnezeu. Niciodată acest Nume nu 
trebuie rostit cu ușurință sau în mod nechibzuit. Chiar și în rugăciune, repetarea lui frecventă și 
inutilă trebuie evitată. „Sfânt și înfricoșat este Numele Lui.” (Psalmii 111, 9). Îngerii, când îl 
rostesc, își acoperă fețele. Atunci, cu cât respect ar trebui noi, care suntem ființe căzute și 
păcătoase, să-l luăm pe buze!454 {SB 252.1}

Trebuie să arătăm respect față de Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să respectăm cartea scrisă, 
să n-o folosim niciodată ca pe un lucru comun, sau să umblăm cu ea cu nepăsare. Scriptura nu 
trebuie niciodată citată în mod ușuratic sau parafrazată pentru a stârni amuzament. „Orice 
cuvânt al Domnului este încercat”; „un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de șapte ori.” 
(Proverbele 30, 5; Psalmii 12, 6). {SB 252.3}

Respect trebuie arătat și față de reprezentanții Lui, față de pastori, profesori și părinți, care sunt 
chemați să vorbească și să acționeze în dreptul Lui. El este onorat prin respectul care li se arată
acestora.456

Education, 244 {SB 252.5}

În tratarea membrilor greșiți ai bisericii, poporul lui Dumnezeu trebuie să urmeze cu atenție sfatul
dat de Mântuitorul în capitolul 18 din Matei. {SB 255.6}

„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta” a spus Domnul Hristos, „du-te și mustră-l, între tine și el
singur.” (Matei 18, 15). Nu vorbi altcuiva despre greșeala lui. La început, află o persoană, apoi 
alta și alta; iar zvonurile se măresc și răul sporește, până când întreaga biserică suferă. Rezolvă
problema „între tine și el singur”. Acesta este planul lui Dumnezeu. „Nu te grăbi să te iei la 
ceartă, ca nu cumva, la urmă, să nu știi ce să faci când te va lua la ocări fratele tău. Apără-ți 
pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia”. (Proverbele 25, 8.9). Nu îngădui 
păcatul la aproapele tău, dar nu îl expune, căci astfel sporești răul și faci ca mustrarea să pară 
răzbunare. Îndreaptă-l în modul arătat în Cuvântul lui Dumnezeu. {SB 256.2}

Nici un slujbaș al bisericii nu trebuie să sfătuiască, nici un comitet nu trebuie să recomande și 
nici biserica nu trebuie să voteze ca numele unui făcător de rele să fie îndepărtat din registrele 
bisericii până când sfaturile date de Domnul Hristos nu au fost urmate cu credincioșie. Când 
aceste sfaturi au fost urmate, biserica este curată înaintea lui Dumnezeu. Răul trebuie făcut 
cunoscut atunci așa cum este și trebuie îndepărtat, ca să nu se răspândească. Trebuie păstrată 
sănătatea și curăția bisericii, pentru ca ea să poată sta înaintea lui Dumnezeu nepătată, 
îmbrăcată în haina neprihănirii lui Hristos. {SB 257.5}

Dacă cel greșit se pocăiește și se supune disciplinei lui Hristos, trebuie să i se mai dea o șansă. 
Și chiar dacă nu se pocăiește, și chiar dacă stă în afara bisericii, slujbașii bisericii tot au de făcut 
o lucrare față de el. Ei trebuie să caute cu stăruință să-l câștige la pocăință. Și oricât de gravă ar
fi fapta lui, dacă cedează luptei Duhului Sfânt și, mărturisind și părăsindu-și păcatul, dă dovadă 
de pocăință, el trebuie iertat și binevenit în turmă iarăși. Frații lui trebuie să-l încurajeze pe calea
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cea dreaptă, tratându-l așa cum le-ar plăcea lor să fie tratați, dacă s-ar afla în locul lui, dacă ar fi 
ispitiți. {SB 257.6}

Pe tot parcursul săptămânii, trebuie să ne gândim la Sabat și să ne pregătim să-l ținem conform 
poruncii. Noi nu trebuie să ținem Sabatul doar ca o problemă ce ține de Lege, ci să fim 
conștienți de implicațiile lui spirituale asupra tuturor domeniilor vieții. {SB 262.3}

Vinerea trebuie terminat tot ce este de făcut pentru Sabat. Vedeți dacă toate hainele sunt 
pregătite și dacă s-a gătit tot ce era de gătit. Pantofii să fie făcuți cu cremă și baia făcută... 
Sabatul nu trebuie folosit pentru repararea hainelor, gătirea hranei, pentru plăceri sau pentru 
orice altă ocupație lumească... Părinți, explicați copiilor voștri ce faceți voi și puneți-i să vă ajute 
în pregătirea pentru ținerea Sabatului potrivit cu porunca. {SB 263.2}

Trebuie să ținem cu gelozie la momentele de început și de sfârșit ale Sabatului. Nu uitați că 
fiecare moment este un timp sfânt, sacru. Oriunde este cu putință, angajaților trebuie să le fie 
lăsate libere orele de vineri de la prânz până la începutul Sabatului. Lăsați-le timp de pregătire, 
pentru ca ei să poată întâmpina ziua Domnului liniștiți. Nu veți suferi nici o pierdere în cele 
lumești. {SB 263.3}

Mai există și o altă lucrare căreia trebuie să i se acorde atenție în ziua de pregătire. În această 
zi, toate divergențele dintre frați, fie că este vorba de familie sau biserică, trebuie rezolvate. 
Orice amărăciune, mânie și răutate trebuie izgonite din suflet. Într-un spirit umil, „mărturisiți-vă 
greșelile unii altora și rugați-vă unii pentru alții, ca să puteți fi vindecați”. (Iacov 5, 16).472 {SB 
263.4}

Nimic din ceea ce în ochii cerului ar putea fi considerat ca încălcare a Sabatului cel sfânt nu 
trebuie lăsat nespus sau nefăcut, pentru a fi spus sau făcut în Sabat. Dumnezeu cere nu doar 
ca noi să ne abținem de la lucrul fizic în Sabat, ci și ca mintea să se concentreze asupra 
subiectelor sacre.  {SB 263.5}

Înainte de apusul soarelui, membrii familiei să se adune pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu, a 
cânta și a se ruga. {SB 264.1}

Când soarele apune [la încheierea Sabatului](notă autor - ne-a fost revelat ca ziua începe cu 
apariția stelelor, pionierii noștri neavând această lumină), glasul rugăciunii și imnul de laudă să 
marcheze încheierea orelor sfinte și invitați prezența Iui Dumnezeu de-a lungul săptămânii pline 
de griji și de trudă. {SB 264.3}

Dacă dorim binecuvântarea care a fost promisă celor ascultători, atunci trebuie să păzim 
Sabatul cu mai multă strictețe. Potrivit cu lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu cu privire la 
păzirea Sabatului, noi ar trebui să fim mai atenți când călătorim cu vaporul sau cu trenul în 
această zi... Pentru a putea ajunge Ia bisericile care au nevoie de ajutorul nostru și a le duce 
solia pe care Dumnezeu dorește ca ele să o asculte, s-ar putea să fie necesar să călătorim în 
Sabat; însă pe cât este cu putință să ne asigurăm din timp biletele de călătorie și să facem toate
aranjamentele necesare în altă zi. Când plecăm într-o călătorie, trebuie să facem tot ce se poate
pentru a evita să ajungem la destinație în Sabat. {SB 267.7}

Când suntem siliți să călătorim în Sabat, noi trebuie să evităm compania acelora care ne-ar 
atrage atenția la lucrurile lumești. Trebuie să ne îndreptăm gândurile spre Dumnezeu și să avem
comuniune cu El. Ori de câte ori se ivește ocazia, să vorbim altora despre adevăr. Să fim 
totdeauna gata să ușurăm suferința și să-i ajutăm pe cei în nevoie. În astfel de cazuri, 
Dumnezeu dorește ca atât cunoștința cât și înțelepciunea pe care ni le-a dat să fie puse la lucru.
Însă nu trebuie să vorbim despre afaceri sau să ne lansăm în discuții obișnuite, lumești. în orice 
timp și în orice loc, Dumnezeu ne cere să ne dovedim credincioșia față de El, cinstind 
Sabatul.483 {SB 268.1}

Trebuie să veghem asupra gândurilor și cuvintelor noastre. Cei care discută afaceri și fac planuri
în Sabat sunt priviți de Dumnezeu ca și când sunt angajați efectiv în acele afaceri. Pentru a sfinți
Sabatul, noi nu trebuie nici măcar să îngăduim minții noastre să zăbovească asupra unor lucruri 
cu caracter lumesc.486 {SB 269.3}
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Omul care se află într-o nenorocire și arc datorii, nu trebuie să ia din partea Domnului ca să-și 
plătească datoriile față de semenii Săi. El trebuie să considere că a fost încercat prin aceste 
lucruri și că, dacă oprește partea cuvenită Domnului pentru propriul lui folos, el îl jefuiește pe 
Dătător. El îi este dator lui Dumnezeu pentru tot ceea ce are, însă devine de două ori dator 
atunci când folosește banii Domnului plătindu-și datoriile față de ființele omenești... Omul care îl 
jefuiește pe Dumnezeu cultivă trăsături de caracter care îl vor lipsi de posibilitatea de a fi admis 
în familia lui Dumnezeu de sus.507 {SB 277.1}

Darurile aduse de copiii mici sunt primite și îi fac plăcere lui Dumnezeu. Valoarea darului este în 
funcție de spiritul care l-a îndemnat. Cei săraci, urmând regula apostolului și punând deoparte o 
sumă mică în fiecare săptămână, ajută vistieria, iar darurile lor sunt cu totul acceptate de 
Dumnezeu; căci sacrificiile lor sunt mari, mai mari chiar decât ale fraților lor bogați. {SB 277.3}

În balanța sanctuarului, darurile săracilor, aduse din dragoste pentru Hristos, nu sunt prețuite în 
funcție de cantitate, ci în funcție de dragostea care a condus la sacrificiu. {SB 277.2}

Când se face un angajament verbal sau scris în prezența fraților noștri pentru a da o anumită 
sumă, ei sunt martori văzuți ai unui contract care se face între noi și Dumnezeu. Angajamentul 
nu se face față de om, ci față de Dumnezeu și este ca o însemnare scrisă, care se dă unui 
semen. Nici un angajament legal nu este mai obligatoriu pentru creștin pentru plata banilor 
decât un angajament făcut față de Dumnezeu. {SB 280.1}

Metodele cele mai bune de ajutorare a celor în nevoie trebuie gândite cu rugăciune și cu atenție.
Noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu pentru înțelepciune, căci El știe mai bine decât muritorii 
mărginiți cum să poarte de grijă creaturilor Sale. Sunt unii care dau tuturor celor care le cer 
ajutorul, fără să țină seama de nimic. Ei fac o greșeală prin aceasta. În încercarea de a-i ajuta 
pe cei săraci, noi trebuie să fim atenți să le acordăm ajutorul cel mai potrivit pentru ei. Există unii
care, atunci când sunt ajutați, continuă să facă din ei înșiși un obiectiv special de ajutorare. Ei 
vor fi dependenți de alții atât timp cât vor vedea că pot fi dependenți de alții. Acordând unora ca 
aceștia timp și atenție nepotrivite, noi putem încuraja lenevia, neputința de a se ajuta singuri, 
extravaganța și necumpătarea. {SB 285.1}

Atunci când dăm pentru cei săraci, noi ar trebuie să avem în vedere următoarele: „Încurajez eu 
risipa? Oare îi ajut sau le fac rău?” Nici un om care poate să-și câștige traiul nu are dreptul de a 
depinde de alții. {SB 285.2}

Printre cei care au nevoie de interesul nostru, văduvele și cei fără părinți trebuie să beneficieze 
cel mai mult de simpatia noastră duioasă. Ei constituie obiectul special al atenției Domnului. Ei 
sunt dați în grijă creștinilor pentru Dumnezeu. „Religiunea curată și neîntinată înaintea lui 
Dumnezeu, Tatăl nostru, este să-i cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne 
păstrăm neîntinați de lume.” (Iacov 1, 27). {SB 285.6}

Luptați-vă cu stăruință pentru unitate. Rugați-vă pentru aceasta, lucrați pentru aceasta. Aceasta 
va aduce sănătate spirituală, va înnobila gândurile, vă va face în stare să biruiți egoismul și 
bănuielile rele și să fiți mai mult decât biruitori prin El, care v-a iubit și S-a dat pe Sine pentru voi.
Răstigniți eul; prețuiți-i mai mult pe alții decât pe voi înșivă. {SB 290.4}

Rânduielile botezului și ale Cinei Domnului constituie doi stâlpi monumentali, unul în afara 
bisericii și altul în interiorul bisericii. Asupra acestor rânduieli, Domnul Hristos a scris Numele 
adevăratului Dumnezeu. {SB 295.1}

Domnul Hristos a făcut din botez semnul de intrare în împărăția Sa spirituală. El a făcut din 
acesta o condiție căreia toți care vor să fie recunoscuți ca fiind sub autoritatea Tatălui, a Fiului și 
a Duhului Sfânt, trebuie să se supună. Înainte ca omul să poată găsi un cămin în biserică, 
înainte de a trece pragul împărăției spirituale a lui Dumnezeu, el trebuie să aibă semnul Numelui
divin, „Domnul, Neprihănirea noastră”. (Ieremia 23, 6). {SB 295.2}

Botezul constituie cea mai solemnă renunțare la lume. Cei care sunt botezați în Numele Tatălui, 
al Fiului și al Sfântului Duh declară în mod public, încă de la începutul vieții lor de creștini, că ei 
nu-I mai slujesc pe Satana și că au devenit membri ai familiei regale, copii ai Regelui ceresc. Ei 
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au ascultat de porunca: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei ... și nu vă atingeți de ceea ce 
este necurat”. Și pentru aceștia este împlinită făgăduința: „Eu vă voi primi, vă voi fi Tată și voi îmi
veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic”. (2 Corinteni 6, 17.18). {SB 295.3}

Angajamentele pe care le facem la botez cuprind multe. În Numele Tatălui, al Fiului și al 
Sfântului Duh, noi suntem înmormântați, asemenea morții lui Hristos și suntem înviați, așa cum 
și El a înviat la o viață nouă. Viața noastră trebuie să fie strâns legată de viața lui Hristos. De 
acum înainte, credinciosul trebuie să aibă continuu în mintea lui că el s-a consacrat lui 
Dumnezeu și Duhului Sfânt. Toate preocupările lumești trebuie să ajungă pe un plan secundar în
raport cu această relație nouă. El a declarat public că nu va mai trăi în mândrie și satisfacerea 
eului. Nu va mai trăi o viață de indiferență, de nepăsare. A făcut un legământ cu Dumnezeu. A 
murit față de lume și trebuie să trăiască pentru Domnul, să folosească pentru El toate darurile 
care i-au fost încredințate, să nu piardă niciodată din vedere că poartă semnătura lui Dumnezeu,
că el este un supus al împărăției lui Hristos, părtaș de natură divină. El trebuie să consacre lui 
Dumnezeu tot ce are și tot ce este, folosindu-și toate darurile spre slava Numelui Său. {SB 
295.4}

Părinții ai căror copii doresc să se boteze au o lucrare de făcut, atât în ce privește cercetarea lor 
de sine, cât și în ce privește instruirea cu credincioșie a copiilor lor. Botezul este una din cele 
mai sacre și importante rânduieli și ar trebui să să se înțeleagă pe deplin semnificația acestuia. 
Aceasta înseamnă pocăință pentru păcat și intrarea într-o viață nouă în Isus Hristos. Nu ar trebui
să existe nici o graba nepotrivită pentru primirea lui. Atât părinții, cât și copiii, să cugete bine. 
Dându-și consimțământul pentru botezul copiilor lor, părinții se angajează cu sfințenie sa fie 
ispravnici credincioși ai acestor copii, să-i călăuzească în formarea caracterului. Ei se angajează
să-i apere cu interes deosebit pe mielușeii turmei, ca să nu dezonoreze credința pe care o 
mărturisesc. {SB 296.2}

Copiii trebuie învățați în cele ale religiei încă din cei mai fragezi ani. Acest lucru trebuie să se 
facă nu într-un spirit de condamnare, ci într-unui voios, de bună-dispoziție. Mamele trebuie să 
vegheze continuu ca ispitele să nu vină asupra copiilor într-o astfel de formă, încât ei să nu le 
recunoască. Părinții trebuie să vegheze asupra copiilor lor, dându-le învățături plăcute, înțelepte.
Ca cei mai buni prieteni ai acestora, care sunt fără experiență, ei trebuie să-i ajute ca să 
biruiască, căci a fi biruitori înseamnă totul pentru ci. Ei trebuie să aibă în vedere că scumpii lor 
copii, care caută să facă ceea ce este bine, sunt membrii mai tineri ai familiei Domnului și ei să 
simtă un interes deosebit pentru a-i ajuta să pornească drept pe calea ascultării de Domnul. Cu 
un interes plin de iubire, ei trebuie să-i învețe zi de zi ce înseamnă a fi copil al lui Dumnezeu și 
a-ți preda Lui voința, ascultând de El. învățați-i că ascultarea de Dumnezeu implică ascultare 
față de părinții lor. Aceasta trebuie să se întâmple zilnic, ceas de ceas. Părinți, vegheați, 
vegheați, rugați-vă și faceți din copiii voștri prietenii voștri. {SB 296.3} 

Exemplul Domnului Hristos ne arată că nu trebuie interzisă participarea la Cina Domnului. Este 
adevărat că păcatul pe față îi exclude pe cei vinovați. Aceasta ne învață cu claritate Duhul Sfânt.
(1 Corinteni 11, 27.28.29). {SB 298.4}

Nimeni nu trebuie să se lipsească de participarea la ceremonialul comuniunii, dacă s-ar putea 
să fie prezenți unii din cei care sunt nevrednici. Fiecare ucenic este chemat să participe în mod 
public și astfel să dea mărturie că îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor personal, {SB 298.5}

Această rânduială constituie ceea ce a întocmit Domnul Hristos în vederea pregătirii pentru 
serviciul sacramental. În timp ce sunt nutrite mânia, dușmănia și lupta pentru supremație, inima 
nu poate intra în părtășie cu Hristos. Noi nu suntem pregătiți să primim împărtășirea cu trupul și 
sângele Său. De aceea Isus a fost Cel care a întocmit acest memorial al umilirii Sale, care să fie
îndeplinit mai întâi. {SB 300.2}

Când se prezintă în fața acestei rânduieli, copiii lui Dumnezeu trebuie să-și aducă aminte de 
cuvintele Domnului vieții și slavei: „Înțelegeți voi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiți: «Învățătorul și 
Domnul» și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat 
picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă 
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ca și voi să faceți cum v-am făcut Eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare 
decât domnul său și nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, 
ferice de voi, dacă le faceți”. (Ioan 13, 12-17). {SB 300.3}

Există în om tendința de a se socoti pe sine însuși mai presus decât fratele său, de a lucra 
pentru sine și de a căuta locul cel mai de frunte; și adesea, aceste lucruri au ca urmare bănuieli 
rele și amărăciune a spiritului. Rânduială care precede Cina Domnului este aceea de a 
îndepărta toate aceste neînțelegeri, de a-l face pe om să renunțe la egoismul lui, de a-l coborî 
de pe picioroangele lui la acea umilință a inimii care să-l facă să-și slujească fratele. {SB 300.4}

Celor care doresc rugăciune pentru refacerea sănătății, ar trebui să li se spună clar că 
încălcarea Legii lui Dumnezeu, fie cea naturală, fie cea spirituală, constituie păcat și că, pentru a
primi binecuvântarea Sa, păcatul trebuie mărturisit și părăsit. {SB 304.3}

Este o trudă irosită să-i înveți pe oameni să privească la Dumnezeu ca vindecător al neputințelor
lor, dacă nu sunt și învățați să dea la o parte practicile nesănătoase. Pentru a primi 
binecuvântarea Lui ca răspuns la rugăciune, ei trebuie să înceteze să facă răul și să învețe să 
facă binele. Locul în care trăiesc trebuie să fie curat, obiceiurile lor de viață trebuie să fie 
corecte. Ei trebuie să trăiască în armonie cu Legea lui Dumnezeu, atât cea naturală, cât și cea 
spirituală. {SB 304.2}

Scripturile ne poruncesc: „Mărturisiți-vă greșelile unii altora și rugați-vă unii pentru alții și veți fi 
vindecați”. (Iacov 5, 16). Unei persoane care cerc rugăciune pentru vindecare, să i se prezinte 
următoarele gânduri: {SB 304.4}

Când relele făcute au fost îndreptate, noi putem prezenta nevoile celui bolnav înaintea Domnului
cu calm, prin credință, așa cum ne învață Duhul Său. {SB 304.6}

În rugăciunea pentru bolnavi, trebuie să ne amintim că „noi nu știm cum să ne rugăm”. (Romani 
8, 26). Noi nu știm dacă ceea ce cerem este spre binele nostru sau nu. De aceea, rugăciunile 
noastre trebuie să cuprindă acest gând: „Doamne, Tu cunoști fiecare taină a sufletului. Tu 
cunoști aceste persoane. Domnul Isus, Apărătorul lor, Și-a dat viața pentru ele. Dragostea Lui 
pentru ele este cu mult mai mare decât ar putea fi dragostea noastră pentru ele. De aceea, dacă
este spre slava Ta și spre binele celor în suferință, Te rugăm, în Numele lui Isus, să fie 
însănătoșiți. Dacă nu este voia Ta ca ei să se vindece, cerem harul Tău ca să-i mângâie și 
prezența Ta ca să-i susțină în suferințele lor.” {SB 305.1}

S-ar putea să aveți ocazia să vorbiți în alte biserici. Când folosiți aceste ocazii, amintiți-vă de 
cuvintele Mântuitorului: „Fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii”. Nu stârniți răutatea 
vrăjmașului ținând prezentări acuzatoare. In acest fel, veți închide ușa prin care adevărul ar 
putea intra. Trebuie prezentate solii clare, drepte. Însă, evitați să treziți împotrivire. Sunt multe 
suflete care trebuie mântuite. Nu rostiți nici un fel de cuvinte aspre. Atât în cuvinte, cât și în 
fapte, fiți înțelepți în vederea mântuirii, reprezentându-L pe Hristos în fața tuturor cu care veniți 
în contact. Faceți ca toți să vadă că picioarele vă sunt încălțate cu râvna Evangheliei păcii și a 
bunei învoiri între oameni. Minunate vor fi rezultatele pe care le vom vedea, dacă vom porni în 
această lucrare stăpâniți de Duhul lui Hristos. Ajutorul va fi de partea noastră, dacă ducem 
lucrarea mai departe în neprihănire, cu îndurare și iubire. Adevărul va triumfa și va aduce 
biruința.560 {SB 313.2}

Nici unul dintre noi nu va primi vreodată sigiliul lui Dumnezeu în timp ce caracterele noastre au 
vreo pată sau vreo mânjitură. Rămâne pe seama noastră să remediem defectele din caracterele
noastre, să curățim templul sufletului de orice întinăciune. Atunci ploaia târzie va cădea asupra 
noastră așa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în ziua Cincizecimii. {SB 334.1}

Lucrarea de a aduce la adăpost pe cei lipsiți, pe cei apăsați, pe cei suferinzi, pe cei 
dezmoșteniți, este lucrarea pe care de multă vreme ar fi trebuit să o facă fiecare comunitate care
crede adevărul prezent. Noi trebuie să dăm pe față simpatia duioasă a samariteanului, împlinind
nevoile fizice, hrănindu-i pe cei flămânzi, aducând în casele noastre pe săracul care a fost 
aruncat în stradă, aducând de la Dumnezeu în fiecare zi putere și har care ne vor face în stare 
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să ajungem chiar până în adâncurile mizeriei omenești și să-i ajutăm pe aceia care nu se pot 
ajuta singuri. Făcând lucrarea aceasta, noi vom avea ocazia favorabilă de a-L prezenta pe 
Hristos cel răstignit. {6M 276.1}

Reforma sănătății trebuie să iasă mai mult în evidență în vestirea soliei celui de-al treilea înger. 
Principiile reformei sănătății se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia sănătății trebuie 
legată în mod ferm de lucrarea prin Cuvânt. Este intenția lui Dumnezeu ca influența 
vindecătoare a reformei sănătății să fie o parte din ultimul mare efort de a vesti solia 
Evangheliei. {DH 75.3}

Este important să li se dea instrucțiuni predicatorilor cu privire la viețuirea cumpătată. Ei ar trebui
să arate legătura care este între sănătate și a mânca, a lucra, a te odihni și a te îmbrăca. {DH 
39.1}

Slujitori, nu vă limitați munca doar la a da instrucțiuni biblice. Faceți lucrări practice. Căutați să 
readuceți sănătatea bolnavilor. Aceasta este adevărata slujire. Amintiți-vă că refacerea corpului 
pregătește calea pentru refacerea sufletului. - Ministerul Medical, 240. {CME 44.2}^

Să nu se facă nimic precipitat, într-un mod care să trezească prejudecăți. Nimeni să nu 
acționeze din impuls, făcând publicații de o natură care să slăbească mâna mesagerilor lui 
Dumnezeu și să închidă ușile către intrarea adevărului. {PH020 3.4}

Mai degrabă sacrificați orice avantaj lumesc decât să puneți în pericol prețioasele suflete 
încredințate grijii voastre. Ei vor fi atacați de ispite și trebuie învățați să le facă față; însă este 
datoria voastră să îndepărtați orice influență, să înlăturați orice obicei, să dați deoparte orice 
legătură care vă îndepărtează pe voi înșivă și familia voastră de la o predare cu totul liberă, 
deschisă și din inimă lui Dumnezeu. {CA 138.2}

În loc de orașul aglomerat, căutați un loc retras unde copiii voștri să fie, pe cât posibil, apărați de
ispită și acolo instruiți-i și educați-i spre a fi folositori. Profetul Ezechiel enumără păcatele care 
au dus la păcatul și nimicirea Sodomei. „Era îngâmfată, trăia în belșug și într-o liniște 
nepăsătoare ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit”. Toți cei care vor 
să scape de soarta Sodomei trebuie să evite felul ei de viețuire, care a atras judecățile lui 
Dumnezeu asupra acelei cetăți nelegiuite. 12 {CA 138.3}

Este aproape timpul când marile orașe vor fi nimicite cu totul și toți trebuie să fie avertizați în 
legătură cu iminența acestor judecăți. 7 {CA 136.5}

Înainte ca pedepsele ce nu mai pot fi reținute să vină asupra locuitorilor pământului, Domnul 
invită pe toți aceia care sunt cu adevărat israeliți să se pregătească pentru evenimentul acela. 
Părinților, El le dă avertismentul: „Aduceți-vă copiii în casele voastre; țineți-i departe de aceia 
care disprețuiesc poruncile lui Dumnezeu, care propagă și practică răul. Ieșiți cât mai repede cu 
putință din orașele mari. Înființați școli ale comunității. Dați copiilor voștri Cuvântul lui Dumnezeu 
ca bază a întregii lor educații.” {6M 195.1}

Lăsați copiii să nu mai fie expuși tentațiilor orașelor care sunt coapte pentru distrugere. Domnul 
ne-a trimis avertisment și sfat să ieșim din orașe. Atunci să nu mai facem investiții în orașe. 
Părinți și mame, cum considerați sufletele copiilor voștri? Pregătiți membrii familiilor voastre 
pentru mutarea în curțile cerești? Îi pregătiți să devină membri ai familiei regale, copii ai Regelui 
ceresc? „Ce ar fi de folos omului dacă va câștiga întreaga lume și își va pierde sufletul?” Cum se
vor compara ușurința, confortul, conveniența cu valoarea sufletelor copiilor tăi? - Manuscris 76, 
1905. {CL 12.5}^

El vrea să trăim acolo unde putem avea loc de mișcat. Oamenii Săi nu trebuie să se înghesuie 
în orașe. El vrea ca ei să-și scoată familiile din orașe, pentru a se pregăti mai bine pentru viața 
veșnică. Peste puțin timp vor trebui să părăsească orașele. {CL 17.1}^

Nu trebuie să ne localizăm acolo unde vom fi forțați să avem relații strânse cu cei care nu-L 
cinstesc pe Dumnezeu ... În curând va veni o criză în ceea ce privește respectarea duminicii .... 
{CL 20.2}^
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Lucrarea din orașe să fie condusă din centre aflate în afara lor. Solul lui Dumnezeu a spus: 
„Oare să nu fie avertizate orașele? Da, dar nu de oameni ai lui Dumnezeu care locuiesc în ele, 
ci prin vizitele pe care le fac pentru a-i avertiza pe locuitori de evenimentele care vor veni pe 
pământ”. — Letter 182, 1902. {Ev 77.4}

În calitate de popor al lui Dumnezeu ce respectă poruncile, noi trebuie să părăsim orașele. 
Asemenea lui Enoh, să lucrăm în orașe, dar să nu locuim în ele. — Manuscript 85, 1899. {Ev 
77.5}

Dar îmbrăcămintea noastră, deși modestă și simplă, trebuie să fie de bună calitate, în culori 
potrivite și adecvată slujirii. Ea trebuie astfel aleasă, încât să fie mai degrabă durabilă, decât 
pentru atractivitate. {SP 302.4}

Fiecare articol de îmbrăcăminte trebuie să fie ușor de îmbrăcat, să nu împiedice nici circulația 
sângelui și nici o respirație liberă, completă, naturală. Orice obiect de îmbrăcăminte trebuie să 
ofere o astfel de larghețe, încât, atunci când se ridică brațele, îmbrăcămintea să se poată ridica 
în mod corespunzător. {SS 93.2}

Un alt lucru pe care îl cunosc din lumina ce mi-a fost dată și pe care vreau să vi-l spun: a fost o 
mare greșeală ca oamenii să iasă, știind că sunt copii ai lui Dumnezeu, precum fratele Tay, 
[care] a mers la Pitcairn ca misionar să lucreze, [dar] acel om nu se simțea liber să boteze 
pentru că nu fusese hirotonit. Acesta este unul dintre aranjamentele lui Dumnezeu; ci este al 
omului. Când oamenii ies cu povara lucrării și aduc sufletele în adevăr, acei oameni sunt rânduiți
de Dumnezeu, [chiar] dacă [ei] nu au avut niciodată nici măcar o atingere a ceremoniei de 
hirotonire. A spune că [ei] să nu boteze atunci când nu este altcineva, [este greșit]. Dacă există 
un slujitor la îndemână, bine, atunci ar trebui să caute ca slujitorul rânduit să facă botezul, dar 
când Domnul lucrează cu un om pentru a scoate un suflet ici și colo și nu știu când va veni 
ocazia ca aceste suflete prețioase să fie botezate, nu ar trebui să se întrebe despre această 
chestiune, ci ar trebui să boteze aceste suflete. {Ms75-1896.4}^ Aceasta este chiar lucrarea 
[descrisă în Scripturi], așa cum am scris despre viața lui Hristos cu privire la împrăștierea 
acestor [credincioși], cum din cauza persecuției au mers peste tot predicând Cuvântul lui 
Dumnezeu ; predicau Evanghelia peste tot și, pe măsură ce sufletele erau adunate, erau 
botezați. Filip nu era un slujitor hirotonit, dar când eunucul a început să se întrebe despre 
această chestiune, Filip i-a deschis Cuvântul și atunci ce? El spune: „Ce împiedică botezul 
meu?” [Fapte 8:36.] Cu siguranță, ce l-a împiedicat? S-a considerat că nimic nu împiedica și 
Filip a coborât și l-a botezat. {Ms75-1896.5}^

Zecimea trebuie să ajungă la aceia care lucrează în domeniul predicării și al învățării Cuvântului,
indiferent dacă sunt bărbați sau femei. — Manuscript 149, 1899. {Ev 492.2}

În timpul de față, lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de bărbați și femei care posedă însușiri rare 
și puteri administrative bune; bărbați și femei care vor face cercetări asidue și profunde ale 
nevoilor lucrării în diferite câmpuri; care au o mare capacitate de lucru; care au inimi calde și 
iubitoare, sânge rece, simț sănătos și judecată nepărtinitoare; care sunt sfințiți prin Duhul lui 
Dumnezeu și pot spune fără teamă: Nu, sau Da, sau Amin, la propuneri; care au convingeri 
puternice, înțelegere clară și inimi curate, pline de simpatie; care practică cuvintele: „Voi toți 
sunteți frați”; care se străduiesc să înalțe și să refacă neamul omenesc căzut. {7M 249.2}

Toți aceia care lucrează pentru Dumnezeu ar trebui să aibă însușirile combinate ale Martei și ale
Mariei, bunăvoința de a servi și iubirea sinceră pentru adevăr. Eul și egoismul trebuie date la o 
parte. Dumnezeu cheamă femei lucrătoare, sârguincioase, prudente, cu inima caldă, duioasă și 
credincioasă față de principii. El cheamă femei care stăruie, care vor depărta gândul de la eu și 
de la o viață personală comodă și îl vor îndrepta spre Hristos, rostind cuvintele adevărului, 
rugându-se cu persoanele la care pot avea acces, lucrând pentru convertirea sufletelor. Idem, 
6:118. {SCE 27.3}

Tinerii să nu fie trecuți cu vederea; ei să participe la lucru și să aibă răspunderi. Ei să înțeleagă 
că au o parte de îndeplinit în ajutorarea și fericirea altora. Chiar și copiii ar trebui să fie învățați 
să facă mici fapte de iubire și milă pentru cei mai puțin fericiți ca ei. Idem, 6:435. {SCE 31.2}
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Ar trebui concepute toate mijloacele posibile pentru a înființa școli de ordinul Madison ... iar cei 
care își împrumută mijloacele și influența pentru a ajuta această lucrare ajută cauza lui 
Dumnezeu. Sunt instruit să le spun celor care au mijloace de rezervă; Ajută munca la Madison. 
Nu ai timp de pierdut. Satana se va ridica în curând pentru a crea piedici; lăsați lucrarea să 
meargă înainte cât poate. Nu este momentul ca slăbiciunea să fie țesută în experiența noastră. 
Nu vă cheltuiți banii pentru lucruri inutile, nu-i risipiți în reviste de povestiri și literatura ieftină, ci 
luați-vă surplusul de mijloace și spuneți, voi folosi acest lucru pentru a întrebuința bărbați și 
femei pentru a da lumii ultimul mesaj de avertizare. {SpM 423.4}^

Nu doresc să ignor sau să scap o verigă în lanțul de dovezi care s-a format pe măsură ce, după 
trecerea timpului în 1844, companiile mici de căutători după adevăr s-au reunit pentru a studia 
Biblia și pentru a cere lui Dumnezeu lumină și îndrumare. ... Adevărul, punct cu punct, a fost 
fixat în mintea noastră atât de ferm încât nu ne-am putea îndoi .... Dovezile date în experiența 
noastră timpurie au aceeași forță pe care o aveau atunci. Adevărul este același ca și când a fost
vreodată, și nici un știft sau un stâlp nu pot fi mutate din structura adevărului. Ceea ce a fost 
căutat din Cuvânt în 1844, 1845 și 1846 rămâne adevărul astăzi în fiecare particularitate. Pentru
familia sanitarului Wahroonga, 23 ianuarie 1906.) {1MR 52.1}^

Proclamarea primului, celui de-al doilea și al treilea mesaj îngeresc a fost localizată de Cuvântul 
inspirat. Nu trebuie îndepărtat nici un cui sau știft. Nicio autoritate umană nu are mai mult dreptul
de a schimba locația acestor mesaje decât de a înlocui Noul Testament cu Vechiul. Vechiul 
Testament este evanghelia în figuri și simboluri. Noul Testament este substanța. Unul este la fel 
de esențial ca celălalt. - Manuscrisul 32, 1896, 1. („Mărturie referitoare la punctele de vedere ale
profeției susținute de fratele John Bell, 1896.) {1MR 52.2}^

Primul și al doilea mesaj au fost date în 1843 și 1844, iar acum suntem sub proclamarea celui 
de-al treilea; dar încă trebuie proclamate toate cele trei mesaje. Este la fel de esențial acum ca 
înainte ca acestea să fie repetate celor care caută adevărul. Prin stilou și voce trebuie să sunăm
proclamația, arătând ordinea lor și aplicarea profețiilor care ne aduc la mesajul celui de-al treilea
înger. Nu poate exista un al treilea fără primul și al doilea. Ibidem. {1MR 53.1}^

Adevărurile care ni s-au dat după trecerea timpului în 1844 sunt la fel de sigure și neschimbabile
ca atunci când Domnul ni le-a dat ca răspuns la rugăciunile noastre urgente. Viziunile pe care mi
le-a dat Domnul sunt atât de remarcabile încât știm că ceea ce am acceptat este adevărul. Acest
lucru a fost demonstrat de Duhul Sfânt. Lumina, lumina prețioasă de la Dumnezeu, a stabilit 
principalele puncte ale credinței noastre așa cum le ținem astăzi. Scrisoarea 50, 1906, pp. 1, 2. 
(Pentru vârstnicul W. W. Simpson, 30 ianuarie 1906.) {1MR 53.2}^

Trebuie să lăsăm marile principii ale mesajului celui de-al treilea înger să iasă în evidență clar și 
distinct. Marii stâlpi ai credinței noastre vor ține toată greutatea care poate fi pusă asupra lor. 
Scrisoarea 207, 1899, p. 2. (Pentru vârstnicul S. N. Haskell și vârstnicul G. A. Irwin, 15 
decembrie 1899.) {1MR 53.3}^

A sosit timpul în care trebuie să refuzăm ferm să fim îndepărtați de platforma adevărului etern, 
care încă din 1844 a rezistat. Scrisoarea 277, 1904, p. 6. (Pentru J. A. Read, 31 iulie 1904.) 
{1MR 53.4}^

Domnul a declarat că istoria trecutului va fi repetată pe măsură ce intrăm în lucrarea finală. 
Fiecare adevăr pe care El l-a dat pentru aceste ultime zile trebuie proclamat lumii. Fiecare stâlp 
pe care l-a stabilit El trebuie întărit. Nu putem să ne îndepărtăm acum de temelia pe care 
Dumnezeu a stabilit-o .... Acum este nevoie să repetăm experiența oamenilor care au participat 
la stabilirea lucrării noastre la început. - Manuscript 129, 1905, 3. („ Firm până la sfârșit ”, 24 
decembrie 1905.) {1MR 54.2}^

Marile repere ale adevărului, care ne arată poziția noastră în istoria profetică, trebuie să fie 
păzite cu atenție, ca să nu fie dărâmate și înlocuite cu teorii care ar aduce mai degrabă confuzie
decât lumină autentică. - Manuscript 31, 1896, 1. {1MR 54.3}^
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Nu ascultați nici o clipă interpretările care ar slăbi un ac, ar îndepărta un stâlp de pe platforma 
adevărului. Interpretările umane, primirea de fabule, îți vor strica credința, îți vor încurca 
înțelegerea și vor face de nici un efect credința ta în Isus Hristos. Studiați cu sârguință al treilea 
capitol din Apocalipsa. În el este indicat pericolul de a vă pierde controlul asupra lucrurilor pe 
care le-ați auzit și învățat din Sursa a toată lumina. Scrisoarea 230, 1906, p. 4. {1MR 54.4}^

Când vin oameni care ar muta un știft sau un stâlp de la temelia pe care Dumnezeu a stabilit-o 
prin Duhul Său Sfânt, lăsați bărbații în vârstă care au fost pionieri în lucrarea noastră să 
vorbească clar și lăsați și pe cei morți să vorbească, prin retipărirea articolelor lor din periodicele
noastre. Adunați razele de lumină divină pe care Dumnezeu le-a dat în timp ce El și-a condus 
poporul pas cu pas pe calea adevărului. Acest adevăr va rezista testului timpului și al încercării. -
Manuscript 62, 1905, 6. („Avertisment împotriva falselor teorii”, 24 mai 1905.) {1MR 55.1}^

Adevărurile care au fost confirmate prin lucrarea manifestată a lui Dumnezeu trebuie să rămână 
ferme. Nimeni să nu presupună a muta un știft sau o piatră de fundație din structură. Cei care 
încearcă să submineze stâlpii credinței noastre se numără printre cei despre care Biblia spune 
că „în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de credință, acordând atenție spiritelor 
seducătoare și doctrinelor diavolilor”. Scrisoarea 87, 1905, {1MR 55.2}^

În acest moment se vor face multe eforturi pentru a ne neliniști credința în privința sanctuarului, 
dar trebuie să nu ne clătinăm. Nici un știft nu trebuie mutat de la temeliile credinței noastre. 
Adevărul este încă adevăr. Cei care devin incerți se vor îndrepta către teorii eronate și, în cele 
din urmă, se vor găsi necredincioși în ceea ce privește dovezile trecute pe care le-am avut 
despre ceea ce este adevărul. Trebuie păstrate vechile repere, ca să nu ne pierdem direcția. 
Scrisoarea 395, 1906, p. 4. {1MR 55.3}^

Dă lumii mesajul pe care ți l-a dat Domnul. Nu scoateți nici un știft sau un stâlp de la temelia 
credinței noastre. Predicați adevărul așa cum a fost dat de Domnul. Scrisoarea 279, 1904, p. 9. 
{1MR 56.1}^

Al treilea înger este reprezentat ca zburând în mijlocul cerului, simbolizând lucrarea celor care 
proclamă primul, al doilea și al treilea mesaj îngeresc; toate sunt legate între ele. Dovezile 
adevărului permanent și viu al acestor mesaje mărețe, care înseamnă atât de mult pentru noi, 
care au trezit o opoziție atât de intensă din lumea religioasă, nu sunt dispărute. Satana caută în 
permanență să-și arunce umbra infernală cu privire la aceste mesaje, astfel încât poporul 
rămășiță al lui Dumnezeu să nu discearnă în mod clar importanța lor, timpul și locul lor; dar ele 
trăiesc și trebuie să-și exercite puterea asupra experienței noastre religioase până la sfârșitul 
timpului. Scrisoarea 1f, 1890, pp. 5, 6. {1MR 56.2}^

Mesajul pe care Domnul îl are pentru poporul Său este vestirea îngerilor care zboară în mijlocul 
cerului. [Apocalipsa 14: 6-12 citat.] Aceste mesaje sunt conectate și legate între ele. Unul nu 
poate fi purtat fără celălalt. Scrisoarea 65, 1897, p. 2. {1MR 56.3}^

Există doar puțini, chiar și dintre cei care pretind că îl cred, care înțeleg mesajul celui de-al 
treilea înger și totuși acesta este mesajul pentru acest timp. Este adevărul prezent. Dar cât de 
puțini iau acest mesaj în adevărata sa importanță și îl prezintă oamenilor în puterea sa! Cu mulți 
are puțină forță .... Lucrarea de închidere a mesajului celui de-al treilea înger va fi susținută cu o 
putere care va trimite razele Soarelui dreptății pe toate drumurile mari și căile de trecere ale 
vieții, iar deciziile vor fi luate pentru Dumnezeu ca guvernator suprem; Legea Sa va fi [privită] 
drept regula guvernului Său. - Manuscrisul 15, 1888, 5. {1MR 56.4}^

Tema de cea mai mare importanță este solia celui de-al treilea înger, care cuprinde mesajele 
primului și celui de-al doilea înger. Toți ar trebui să înțeleagă adevărurile conținute în aceste 
mesaje căci ele sunt esențiale pentru mântuire. Va trebui să studiem cu seriozitate pentru a 
înțelege aceste adevăruri, iar puterea noastră de a învăța și de a înțelege va fi taxată la maxim. 
Scrisoarea 97, 1902, p. 2. {1MR 57.1}^

Mesajul Evangheliei pentru acest timp este cuprins în mesajul celui de-al treilea înger, care 
cuprinde mesajele primului și celui de-al doilea înger, și care urmează să fie proclamat peste tot,
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căci este adevărul prezent. Acest mesaj trebuie dat cu o deosebită claritate și putere. Nu trebuie
să fie înnorat de teoriile și sofisticile umane. Scrisoarea 20, 1900, pp. 5, 6. {1MR 57.2}^

O mare lucrare trebuie făcută pentru a pune în fața oamenilor adevărurile mântuitoare ale 
Evangheliei. Prezentarea acestor adevăruri este lucrarea mesajului celui de-al treilea înger. 
Întreaga Evanghelie este îmbrățișată în mesajul celui de-al treilea înger și în toată lucrarea 
noastră adevărul trebuie prezentat așa cum este în Isus .... Să nu scadă nimic forța adevărului 
pentru acest timp. Mesajul celui de-al treilea înger trebuie să-și facă treaba de a separa de 
biserici un popor care își va lua poziția pe platforma adevărului etern. Mesajul nostru este un 
mesaj de viață și de moarte și trebuie să-l lăsăm să pară așa cum este - marea putere a lui 
Dumnezeu. Trebuie să-l prezentăm în toată forța sa revelatoare. Atunci Domnul îl va face 
efectiv. - Manuscrisul 19, 1900, 1, 4, 5. („Un minister perfect. Scopul său”, 5 martie 1900.) {1MR 
57.3}^

După trecerea timpului, Dumnezeu le-a încredințat credincioșilor săi urmași principiile prețioase 
ale adevărului prezent. Aceste principii nu au fost date celor care nu au avut nici un rol în darea 
mesajelor primului și celui de-al doilea înger. Acestea au fost date lucrătorilor care au avut o 
parte în cauză încă de la început. - Manuscris 129, 1905, 2. {1MR 58.1}^

Gândește-te la întrebări care privesc bunăstarea noastră eternă. Orice lucru pe care inamicul îl 
poate concepe pentru a abate mintea de la Cuvântul lui Dumnezeu, orice lucru nou și ciudat pe 
care îl poate provoca pentru a crea o diversitate de sentimente, îl va introduce ca ceva minunat 
de important ... {1MR 58.2}^

Trebuie să proclamăm mesajul celui de-al treilea înger către o lume pieritoare și nu trebuie să 
permitem minții noastre să devieze prin minuții care practic nu sunt nimic. Dacă frații noștri ar lua
în considerare aspectele importante legate de viața veșnică și moartea veșnică, multe dintre 
lucrurile mai mici pe care doresc atât de mult să le ajusteze, s-ar ajusta singure. Scrisoarea 16, 
1903, pp. 5-7. {1MR 58.4}^

Nu trebuie să permitem ca atenția noastră să fie distrasă de la proclamarea mesajului  care ni s-
a dat. De ani de zile am fost instruită că nu trebuie să acordăm atenție asupra întrebărilor 
neesențiale. Există întrebări de cea mai mare importanță care trebuie luate în considerare. - 
Manuscrisul 10, 1905, 2. {1MR 59.1}^

Tema soliei îngerului al treilea este cea mai importantă, deoarece ea cuprinde atât solia primului,
cât și solia celui de-al doilea înger. Toți trebuie să înțeleagă adevărurile conținute în aceste solii 
și să le aplice în viața de zi cu zi, deoarece acest lucru este esențial pentru mântuire. Va trebui 
să studiem cu seriozitate și rugăciune, ca să înțelegem adevărurile acestea mărețe, iar 
capacitatea noastră de a învăța și de a înțelege va fi exercitată la maximum. — Letter 97, 1902. 
{Ev 196.1}

Solia dreptății lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului pentru a 
pregăti calea Domnului. Aceasta este slava lui Dumnezeu, care încheie lucrarea îngerului al 
treilea. {6M 19.1}

Mesajul celui de-al treilea înger este vestirea poruncilor lui Dumnezeu și credința lui Isus Hristos.
Poruncile lui Dumnezeu au fost proclamate, dar credința lui Isus Hristos nu a fost proclamată de 
adventiștii de ziua a șaptea ca fiind de aceeași importanță, legea și Evanghelia mergând mână 
în mână. Nu găsesc limbaj pentru a exprima acest subiect în plinătatea sa. {3SM 172.2}^

„Credința lui Isus”. Se vorbește despre asta, dar nu se înțelege. Ce constituie credința lui Isus, 
care aparține soliei celui de-al treilea înger? Isus devenind purtătorul nostru de păcate pentru ca
El să devină Mântuitorul nostru care iertă păcatele. A fost tratat așa cum merităm noi. El a venit 
în lumea noastră și ne-a luat păcatele pentru ca noi să luăm dreptatea Lui. Iar credința în 
capacitatea lui Hristos de a ne mântui amplu și pe deplin și în întregime, este credința lui Isus. 
{3SM 172.3}^

Tema soliei îngerului al treilea este cea mai importantă, deoarece ea cuprinde atât solia primului,
cât și solia celui de-al doilea înger. Toți trebuie să înțeleagă adevărurile conținute în aceste solii 
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și să le aplice în viața de zi cu zi, deoarece acest lucru este esențial pentru mântuire. Va trebui 
să studiem cu seriozitate și rugăciune, ca să înțelegem adevărurile acestea mărețe, iar 
capacitatea noastră de a învăța și de a înțelege va fi exercitată la maximum. — Letter 97, 1902. 
{Ev 196.1}

În marea Sa milă, Domnul Hristos a trimis solia cea mai prețioasă prin frații Waggoner și 
Jones.11 Această solie a avut scopul de a-L aduce în atenția oamenilor pe Mântuitorul înălțat ca 
jertfă pentru păcatele întregii lumi. {MP 91.2}

Cred că va exista un avans hotărât în rândul poporului nostru, un efort mai serios de a ține pasul
cu mesajul celui de-al treilea înger. - Manuscript 10, 1889. {1SM 362.3}^

Mesajul dat de A. T. Jones și E. J. Wagoner este mesajul lui Dumnezeu către biserica 
Laodiceană și vai de oricine mărturisește că crede adevărul și totuși nu reflectă altora razele 
date de Dumnezeu. {1888 1052,2}^

La Minneapolis Dumnezeu a dăruit adevăruri prețioase poporului Său. Unii au respins această 
lumină care venea din cer, cu o încăpățânare asemănătoarea aceleia de care au dat dovadă 
iudeii când l-au respins pe Isus și s-a bătut mult monedă pe rămânerea la vechile hotare. Dar se
vedea clar că ei nu știau ce înseamnă aceste vechi hotare. Logica și dovezile intrinseci ale 
Cuvântului se impuneau de la sine; dar mințile oamenilor erau de nestrămutat, fiind sigilate 
împotriva pătrunderii luminii, pentru că hotărâseră că abaterea de la „vechile hotare” ar fi 
constituit o greșeală foarte periculoasă. De fapt acestea nu erau afectate nici cât negru sub 
unghie, fiind vorba despre ideile lor pervertite cu privire la ce ar fi putut constitui vechile hotare. 
{SE 30.1}

Perioada de după 1844 a fost un timp de măreață importanță, când uimiții fiind, am descoperit 
doctrina curățiri Sanctuarului care are loc în cer, având în același timp o legătură foarte bine 
definită cu poporul lui Dumnezeu de pe pământ, când primul, al doilea și cel de-l treilea înger 
prezintă stindardul pe care scrie „Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” Una dintre 
învățăturile cruciale cuprinse în această solie este sanctuarul din cer și chivotul conținând Legea
lui Dumnezeu pe care le-au văzut cei ce iubesc adevărul Său. Lumina Sabatului poruncii a patra
strălucea puternic pe calea călcătorilor poruncilor lui Dumnezeu. Distrugerea celor răi face de 
asemenea parte din vechile hotare. Nu fac apel decât la acele lucruri care se înscriu în ceea ce 
putem denumi ca fiind „vechile hotare”. Toată această zarvă despre schimbarea lor nu este 
decât în mințile unora. {SE 30.2}

Noi nu trebuie să gândim: „Ei bine, avem tot adevărul, înțelegem care sunt principalii stâlpi ai 
credinței noastre, și putem să ne mulțumim cu această cunoștință.” Adevărul însă înaintează și 
noi trebuie să umblăm în această lumină crescândă. {SE 33.2}

... dacă ei nu sunt tot timpul pe deplin consacrați lui Dumnezeu, vor introduce în munca lor 
propriile trăsături ciudate de caracter, punându-și amprenta asupra rezultatului prin modelarea 
experienței religioase a oamenilor după bunul lor plac. Este foarte periculos să te bazezi pe 
înțelepciunea cărnii. Noi ar trebui să ne bazăm pe Puterea infinită. Dumnezeu ne-a dezvăluit 
lucrul aceste de foarte multă vreme. Trebuie să avem o credință vie în inimile noastre și să dorim
o cunoștință și o lumină mai mare. — The Review and Herald, 25 martie, 1890. {SE 34.1}

Poporul care pretinde că are credința în adevărul prezent a fost cuprins de un spirit de fariseism.
Ei sunt mulțumiți de starea în care se află. Ei afirmă: „Noi avem adevărul. Nu mai este altă 
lumină pentru poporul lui Dumnezeu.” Dar noi nu suntem în siguranță când adoptăm o astfel de 
poziție în care nu vom mai accepta nimic altceva decât ceea ce am convenit până atunci ca fiind
adevărul. Fiecare dintre noi ar trebui să cerceteze cu sârguință Biblia în modul cel mai personal. 
Ar trebui să săpăm după adevăr în mina Cuvântului lui Dumnezeu. „Lumina este semănată 
pentru cel neprihănit, iar bucuria pentru cei cu inima curată.” Unii m-au întrebat dacă eu cred 
cumva că mai este lumină pentru poporul lui Dumnezeu. Noi ne-am închis mințile într-atât încât 
se pare că nu înțelegem ce lucrare măreață are Dumnezeu pentru noi. O lumină tot mai mare 
trebuie să strălucească asupra noastră. „Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina 
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strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” — The Review and 
Herald, 18 iunie, 1889. {SE 34.2}

Pentru acela care trăiește în comuniune cu Soarele Neprihănirii, Cuvântul lui Dumnezeu va 
străluci mereu într-o lumină nouă. Nimeni să nu tragă concluzia că nu mai avem adevăruri pe 
care să le descoperim. Cel care în rugăciune va căuta cu tot dinadinsul adevărul, va vedea că 
din Cuvântul lui Dumnezeu încă mai străbat raze valoroase de lumină. Încă mai sunt împrăștiate
multe nestemate care trebuie adunate spre a deveni comoara rămășiței poporului lui Dumnezeu.
— Counsels on Sabbath School Work, 34 (1892). {SE 35.1}

Nu există nici o scuză pentru aceia care sprijină ideea că nu ar mai fi nici o fărâmă de adevăr 
care trebuie să fie descoperit, și că toate învățăturile noastre despre Scriptură sunt fără 
greșeală. Simplul fapt că poporul nostru a considerat pentru o mare perioadă de timp că 
anumite învățături sunt corecte nu constituie o dovadă a infailibilității concepțiilor noastre. Timpul
nu va transforma eroarea în adevăr, iar adevărul își poate permite luxul de a fi corect. Doctrinele
adevărate nu vor avea nimic de pierdut în urma unei cercetări amănunțite. {SE 35.2}

Noi trăim în vremuri foarte primejdioase și nu ne putem permite să acceptăm toate ideile ca fiind 
adevărate fără a le supune unei cercetări minuțioase; în același timp nici nu ne putem permite 
să respingem orice lucru în care sunt vizibile roadele Duhul Sfânt; ar trebui să fim dispuși să 
primim învățătură și în același timp blânzi și supuși cu inima. Sunt unii care se împotrivesc 
oricărui lucru care nu vine în concordanță cu propriile lor idei, dar făcând acest lucru ei își 
periclitează destinul veșnic exact în felul în care a făcut poporul evreu care l-a respins pe 
Hristos. {SE 35.3}

Domnul vrea să pună la încercare ideile noastre, pentru a vedea nevoia unei examinări 
minuțioase a Cuvântului Său cel Viu chiar dacă suntem în credință sau nu. Mulți care pretind a 
crede adevărul se mulțumesc cu starea în care se află, zicând: „Sunt bogat, m-am îmbogățit și 
nu duc lipsă de nimic.” — The Review and Herald, 20 decembrie, 1892. {SE 36.1}

Cum ar trebui să cercetăm Scripturile? Ar trebui mai întâi să formulăm fiecare doctrină și apoi să
încercăm să facem să se potrivească cu ideile noastre deja stabilite? Sau ar trebui mai degrabă 
să ne aducem ideile și opiniile față în față cu Scriptura, comparându-ne amănunțit teoriile cu 
Scripturile adevărului? Mulți dintre aceia care citesc și chiar învață Scripturile, nu înțeleg 
adevărurile valoroase pe care le citesc sau învață. {SE 36.2}

Noi trebuie să ne umilim inimile înainte de a începe să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, dând la 
o parte tot egoismul nostru și orice dorință de originalitate. {SE 36.4}

Ideile la care am ținut foarte mult nu trebuie să fie considerate infailibile. Tocmai datorită 
tradițiilor strămoșești la care nu au fost dispuși să renunțe a venit nenorocirea asupra poporului 
Israel. Ei nu puteau concepe că vreuna din ideile lor sau din înțelegerile lor cu privire la Scriptură
ar avea vreun punct slab. Indiferent de cât de mult au fost acceptate unele păreri de către unii 
oameni, trebuie să se renunțe la ele, dacă nu sunt dovedite în mod evident în Scriptură. Aceia 
care caută adevărul din toată inima nu vor pregeta să supună cercetării și criticismului toate 
concepțiile și ideile lor și nu se vor supăra dacă cineva le-ar pune la îndoială părerile și ideile.... 
Acesta este spiritul care a dominat printre noi în urmă cu 40 de ani. {SE 37.1}

Avem multe lucruri de învățat și multe, foarte multe de dezvățat. Numai Dumnezeu și cerul sunt 
infailibili. Vor fi foarte mult dezamăgiți aceia care cred că nu va trebui să renunțe la o idee mult 
iubită, sau că nu vor avea ocazia să-și schimbe părerea. Dacă ne vom încăpățâna să ne 
susținem ideile și părerile noastre, nu vom ajunge niciodată la acea unitate pentru care se ruga 
Hristos. {SE 37.2}

Domnul îi va pedepsi pe aceia care se vor pune ca păzitori ai doctrinelor, împiedicând astfel ca 
lumina mai mare să ajungă la oameni. Ne așteaptă o lucrarea foarte mare, iar Dumnezeu vede 
faptul că liderii noștri au nevoie de o lumină mai mare, care să-i facă în stare să lucreze în 
armonie cu solii pe care El îi va trimite să facă lucrarea pe care El vrea ca ei să o facă. Domnul 
a rânduit soli, i-a înzestrat cu Duhul Său cel Sfânt și a zis: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-
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ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” {SE 
38.1}

Cei care se interpun între solia care vine din cer și popor își asumă un risc foarte mare. Nimeni 
să nu facă așa. Solia din partea lui Dumnezeu va ajunge la poporul Său. Dacă nu se va găsi 
printre ei nici un om care să o rostească, pietrele vor vorbi. Sfătuiesc pe fiecare pastor să-l caute
pe Domnul, să lase la o parte mândria și lupta după supremație, și să-și umilească inima în fața 
lui Dumnezeu. Biserica continuă să fie slabă din cauza faptului că dragostea celor mulți s-a răcit 
și din cauza necredinței celor ce trebuie să creadă. — The Review and Herald, 26 iulie, 1892. 
{SE 38.2}

Atunci când poporul lui Dumnezeu va crește în har, va avea partea de o înțelegere tot mai clară 
a Cuvântului Său. Ei vor descoperi o lumină și o frumusețe nouă a adevărurilor sfinte. Acest 
lucru a fost valabil pentru biserica din toate veacurile, și la fel va fi până la sfârșitul timpului. Dar 
întotdeauna atunci când viața spirituală se afla în declin, a existat tendința de a înceta înaintarea
pe calea cunoștinței adevărului. Există unii care se mulțumesc cu lumina pe care au primit-o 
deja din Cuvântul lui Dumnezeu și care descurajează orice altă încercare de a cerceta 
Scripturile în acest scop. Astfel ei devin conservatori și caută să evite orice discuție. {SE 38.3}

Faptul că nu există dispute sau controverse în mijlocul poporului lui Dumnezeu nu reprezintă 
neapărat o dovadă a faptului că ei se bazează pe o doctrină adevărată. Există motive să ne 
temem că ei nu sunt în stare să facă deosebire între bine și rău. Dacă prin studiul Scripturii nu 
se ridică nici o întrebare nouă, dacă nu apar diferențe de opinii care să conducă la studiul 
personal al Bibliei, pentru a vedea dacă mai au adevărul sau nu, vor apărea mulți care, exact ca 
și în vechile timpuri, închinându-se la ceea ce nu știu, vor ține tare de vechile tradiții. {SE 39.1}

Însă Dumnezeu Își va trezi poporul. Dacă alte metode au dat greș, în mijlocul lor vor apărea 
erezii, care vor acționa ca o sită, separând grâul de neghină. Tuturor acelora care cred în 
Cuvântul Său, Dumnezeu le adresează chemarea de a se trezi din somn. Acum avem parte de 
o lumină valoroasă, potrivită pentru timpul în care ne găsim. Pericolele care ne pasc sunt 
dezvăluite de adevărurile Bibliei. Această lumină ar trebui să ne conducă la un studiu 
sârguincios al Scripturii și la o cercetare foarte critică a pozițiilor pe care ne aflăm. {SE 40.1}

Dumnezeu va face ca, în post și rugăciune, poporul său să cerceteze foarte amănunțit și cu 
perseverență toate semnificațiile și fațetele adevărului. Credincioșii nu trebuie să se 
mulțumească cu supoziții și idei greșite cu privire la ceea ce constituie adevărul. Credința lor 
trebuie să stea tare pe Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca atunci când va veni timpul de 
încercare și când vor fi aduși în fața tribunalelor pentru a da socoteală pentru credința lor, să 
poată oferi cu teamă și reverență o bază pentru speranța pe care o au. {SE 40.2}

Pledați pentru aceasta cu toată tăria. Subiectele pe care trebuie să le prezentăm întregii lumi, 
trebuie să constituie o realitatea vie pentru noi. Este foarte important ca atunci când apărăm 
doctrinele pe care le considerăm a fi punctele fundamentale ale credinței noastre, să nu cădem 
niciodată în capcana de a folosi argumente care nu sunt foarte solide. Acestea ar putea să-l 
reducă la tăcere pe adversar, dar nu fac cinste adevărului. Trebuie să argumentăm numai cu 
dovezi solide, care nu numai că vor aduce la tăcere pe adversarii noștri, dar vor sta în picioare 
chiar și după cea mai minuțioasă investigare. {SE 40.3}

Indiferent de progresul intelectual al umanității, nimeni să nu se amăgească cu gândul că nu mai
este nevoie de un studiu continuu minuțios al Scripturii pentru obținerea unei lumini mai mari. 
Fiecare om din popor are datoria de a studia profețiile în mod personal. Trebuie să fim în 
permanență foarte atenți pentru a putea deosebi fiecare rază de lumină pe care Dumnezeu ne-o
trimite și să prindem chiar prima sclipire a adevărului. Printr-un studiu pe genunchi, putem avea 
o lumină mai clară pe care s-o prezentăm și altora. {SE 41.1}

Atunci când poporul lui Dumnezeu nu-și face prea mari probleme și este mulțumit cu lumina pe 
care o are, trebuie să fie conștient de faptul că acest lucru nu este pe placul lui Dumnezeu. El 
dorește ca poporul Său să înainteze mereu pentru a primi lumina mereu crescândă care 
strălucește deasupra lor. {SE 41.2}
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Atitudinea pe care biserica o are acum nu este pe placul lui Dumnezeu. Ei sunt plini de 
încredere în sine și nu mai simt nevoia după mai mult adevăr și după o lumină mai mare. Trăim 
clipe în care Satana lucrează pretutindeni în modul cel mai fervent posibil. și totuși poporul 
doarme. Dumnezeu dorește să se audă o voce care să trezească poporul la treabă. Gospel 
Workers, 297-300 (1915). {SE 41.3}

Fraților, noi trebuie să săpăm adânc în mina adevărului. Puteți pune la îndoială doctrinele în 
mod personal sau în grupuri numai dacă o faceți cu o atitudine corectă; dar de prea multe ori 
egoismul este prezent într-o măsură foarte mare, dându-se dovadă de un spirit necreștin încă 
de la începutul cercetării. Lucrul acesta îi face plăcere lui Satana într-o măsură foarte mare, însă
dorința noastră de a afla adevărul trebuie să pornească dintr-o inimă umilă. {SE 41.4}

Vine timpul când vom fi despărțiți și împrăștiați și când fiecare dintre noi va trebui să stea în 
picioare fără a se putea bucura de sprijinul acelora cu care împărtășește aceeași credință; cum 
vom putea face acest lucru dacă nu suntem conștienți de faptul că Dumnezeu se află de partea 
noastră, călăuzindu-ne pașii? Domnul oștirilor este cu noi ori de câte ori inițiem un studiu biblic 
pentru aflarea adevărului. Dumnezeu nu va îngădui nici o clipă ca vasul să fie cârmuit de 
căpitani ignoranți. Noi vom fi conduși chiar de Căpitanul mântuirii noastre. — The Review and 
Herald, 25 martie, 1890. {SE 42.1}

Atunci când va fi prezentată o doctrină cu care nu suntem în primă fază de acord, ar trebui să 
alergăm la Cuvântul lui Dumnezeu, și căutându-l pe Dumnezeu în rugăciune, să împiedicăm 
orice tentativă a inamicului de a strecura prejudecata și suspiciunea în mijlocul nostru. Nu 
trebuie să dăm dovadă niciodată de spiritul care i-a stârnit pe preoți și conducători împotriva 
Răscumpărătorului lumii. Ei se plângeau de faptul că el tulbura liniștea publică și ar fi dorit să 
nu-i mai deranjeze pentru că producea nedumerire și neînțelegere. Domnul ne va lumina pentru 
a ne da seama de atitudinea de care dăm dovadă. Nu trebuie să ne înșelăm singuri. {SE 43.1}

Frații ar trebui să fie dispuși să cerceteze în modul cel mai imparțial posibil fiecare învățătură 
care produce controverse. Dacă un frate învață greșit, cei care se află în poziții de conducere ar 
trebui să fie conștienți de acest lucru, iar dacă învață adevărul ar trebui să ia poziție de partea 
sa. Toți ar trebui să avem cunoștință despre lucrurile care se învață în mijlocul nostru; pentru că, 
dacă acesta este adevărul, atunci avem nevoie de el. Noi toți suntem responsabili în fața lui 
Dumnezeu să cunoaștem ceea ce El ne trimite. El ne-a învățat cum să cercetăm fiecare 
doctrină. „La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa nu vor mai răsări zorile pentru 
poporul acesta.” Dacă noua lumină trece de acest test, nu trebuie să refuzăm să o acceptăm 
pentru simplul fapt că nu se potrivește cu ideile noastre dinainte. — Gospel Workers, 300, 301. 
{SE 43.3}

Adevărul este veșnic, iar confruntarea sa cu adevărul doar îi va evidenția puterea. Nimeni nu 
trebuie să refuze să studieze Scriptura cu aceia care — avem motive să credem — vor să 
cunoască adevărul la fel cum vrem și noi. Să presupunem că un frate are o părerea diferită de a
mea și el vine la mine și-mi propune să studiem împreună Biblia pentru acel subiect specific; mă
voi ridica eu, plin de prejudecăți și-i voi condamna felul de a gândi, fără a-i acorda șansa unei 
examinări corecte? {SE 44.1}

Singura variantă corectă din punctul de vedere al creștinismului ar fi să ne așezăm și să 
cercetăm subiectul respectiv în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, care arată adevărul și 
descoperă minciuna. Batjocura nu va slăbi nicicum poziția lui, în caz că ar fi falsă, și nici nu va 
întări poziția mea, în caz că ar fi adevărată. Dacă stâlpi credinței noastre nu trec testul unei 
cercetări, ar fi cazul să ne gândim serios la lucrul acesta. Hristos a venit la ai Săi și ai Săi nu L-
au primit; este foarte important pentru noi ca să nu urmăm același drum, refuzând lumina care 
coboară din cer. {SE 44.2}

Noi trebuie să studiem adevărul în mod personal. Nu trebuie să ne încredem în judecata 
nimănui ca substitut al gândirii proprii. Indiferent de persoană și de funcție nu trebuie să privim la
nimeni ca fiind un etalon perfect pentru noi. Trebuie să ne sfătuim împreună și să fim supuși unii 
altora; dar în același timp noi trebuie să ne punem în funcțiune capacitatea pe care ne-a dat-o 
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Dumnezeu de a învăța adevărul. Fiecare trebuie să se îndrepte spre Dumnezeu pentru a primi 
călăuzire divină. Fiecare trebuie să lucreze în mod personal la dezvoltarea caracterului său 
pentru a rezista încercării din ziua lui Dumnezeu. Nu trebuie să devenim rigizi în gândire, având 
impresia că nimeni nu ar trebui să se amestece în modul nostru de a raționa. {SE 45.1}

Dumnezeu nu a ales câte un om pe ici pe colo ca fiind singurii care erau demni de a primi 
adevărul, ignorând poporul Său. El nu-i dă unui om o lumină nouă contrară credinței deja 
stabilite a trupului. {SE 45.2}

Nimeni să nu-și închipuie despre sine că este mai mult decât frații săi destinatarul unei lumini 
speciale din partea lui Dumnezeu. {SE 45.3}

Foarte multe ispite deghizate îi pasc pe cei care au lumina adevărului; vom fi în siguranță doar 
dacă înainte de a primi vreo doctrină nouă sau interpretare nouă a Scripturii, ele vor fi examinate
de frații cu experiență. Să punem aceste probleme înaintea lor cu o atitudine umilă în rugăciune 
perseverentă și o dispoziție de a învăța. Dacă ei nu văd nici o lumină în ele, aveți încredere în 
sfatul lor; pentru că „biruința vine prin marele număr de sfetnici.” (Proverbe 4, 11) — Testimonies
for the Church 5:291-293 (1885). {SE 47.1}

Sfatul pe care-l dau fraților și surorilor este să nu se depărteze niciodată de instrucțiunile care se
găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu. Stăruiți asupra adevărurilor valoroase ale Scripturii. Numai 
astfel veți putea deveni una în Hristos. {SE 47.2}

Însă fiecare adevăr care este esențial pentru viața religioasă practică, care are legătură cu 
mântuirea sufletului, este afirmat într-un mod foarte clar și sigur. — Preach the Word, 6, 7 
(1901). {SE 49.1}

În timp ce ne rugăm pentru a fi luminați de Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți la felul în care 
vom primi tot ceea ce vine la noi sub denumirea de lumină nouă. Trebuie să fim foarte grijulii ca 
nu cumva în virtutea faptului că vrem să aflăm adevăruri noi, să fim înșelați de Satana, să ne 
îndepărtăm mintea de la Hristos și adevărurile date special pentru timpul acesta. Mi s-a arătat că
dușmanul îi conduce pe unii să-și îndrepte atenția spre subiecte obscure sau neimportante, 
lucruri care nu au fost descoperite pe deplin sau care nu sunt esențiale pentru mântuirea 
noastră, și că acest lucru este o adevărată unealtă a lucrării sale. Aceste lucruri devin tema 
consumatoare de energie. „Adevărul prezent”, când de fapt toate investigațiile și presupunerile 
fac lucrurile mai obscure decât erau până atunci, producând confuzie în mințile acelora care ar 
trebui să umble după unitatea pe care o dă sfințirea în adevăr. — Preach the Word, 4 (1901). 
{SE 49.2}

Satana speră să amestece rămășița poporului lui Dumnezeu în dezastrul general care va fi adus
asupra planetei. Hotărârea și eforturile sale de a-i spulbera vor deveni din ce în ce mai mari pe 
măsură ce venirea lui Hristos este tot mai aproape. Se vor ridica bărbați și femei care vor 
pretinde că au o lumină sau o descoperire nouă, tinzând să zdruncine credința în vechile pietre 
de hotar. {SE 49.3}

Deși doctrinele pe care le promovează ei nu au trecut testul Cuvântului lui Dumnezeu, multe 
suflete vor fi înșelate. Învățături false vor fi răspândite și unii vor cădea în această cursă. Ei vor 
auzi aceste zvonuri și le vor repeta la rândul lor, cu toții legându-se astfel de arhiamăgitorul. Cu 
toate că această atitudine nu va fi manifestată întotdeauna ca o opoziție directă față de soliile lui
Dumnezeu, o necredință puternică se va manifesta în multe feluri. Fiecare rostire a unei afirmații
incorecte alimentează și întărește această necredință, multe suflete fiind astfel conduse în 
direcția greșită. — Testimonies for the Church 5:295, 296 (1885). {SE 50.1}

Ancorați-vă puternic de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că adevărurile ei sfinte au puterea de a 
curăța, înnobila și sfinți sufletele. Trebuie să susțineți adevărul și să-l învățați exact așa cum este
în Isus Hristos, pentru că altfel nu va avea nici o valoare pentru voi. Din punctul de vedere al 
adevărului lui Dumnezeu, considerați opiniile și ideile omenești ca fiind exact ceea ce sunt în 
ochii lui Dumnezeu — adică o nebunie.... {SE 50.2}
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În cazul în care un frate nu va fi de acord cu voi în anumite aspecte ale adevărului, va fi o 
adevărată înjosire să-l ironizați, făcându-l să pară cum nu este; nu-i răstălmăciți cuvintele, 
ridiculizându-le; nu-i interpretați greșit cuvintele, distorsionând semnificația inițială. Acesta nu 
este un lucru demn de laudă. Nu-l etichetați în fața altora ca eretic, dacă nu ați cercetat 
împreună opiniile sale, luând text cu text din Biblie pentru ca în spiritul lui Hristos să-i arătați care
este adevărul. Tu de fapt nu cunoști cu exactitate de ce crede el așa și nici nu-ți poți defini clar 
poziția pe care stai tu. Ia Biblia și cu umilință evaluează fiecare dintre argumentele sale, 
arătându-i din Scriptură dacă este greșit. Dacă vei face lucrul acesta fără să ai resentimente față
de ele, te vei achita corect de datoria ta, datorie pe care o are fiecare slujitor al lui Isus Hristos. 
— Scrisoarea 21, 1888. {SE 50.3}

Atunci când o lumină nouă este prezentată bisericii, o atitudine refractară față de aceasta ar fi 
foarte periculoasă. Refuzul de a asculta din cauza unor prejudecăți oarecare față de solie sau 
de vorbitor, nu va prezenta deloc circumstanțe atenuante în fața lui Dumnezeu. A eticheta 
înainte de a asculta sau înțelege nu va face cinste nimănui în fața celora care sunt cercetători 
onești ai adevărului. Și este chiar o adevărată nebunie să vorbești cu dispreț față de aceia pe 
care Dumnezeu i-a trimis cu solia adevărului. Tinerii care doresc să devină lucrători pentru 
cauza lui Dumnezeu, trebuie să învețe calea Domnului și să trăiască cu fiecare cuvânt care iese 
din gura Sa. Să nu creadă că le-a fost descoperit tot adevărul și că Cel Nemărginit nu are ce 
lumină să mai descopere poporului Său. Încăpățânându-se să creadă că le-a fost descoperit tot 
adevărul, se vor pune în pericolul de a respinge valoroasele nestemate ale adevărului care vor fi
descoperite atunci când oamenii își vor îndrepta atenția către cercetarea bogatelor mine ale 
Cuvântului lui Dumnezeu. — Counsels on Sabbath School Work, 32, 33 (1892). {SE 51.1}

NECESITATEA DE A AVEA UN LOC DEDICAT ÎNCHINĂRII

Această lucrare urmează să se facă în America, în Australia, în Europa și pretutindeni, unde 
grupe de oameni sunt aduși la adevăr. GRUPELE CE IAU FIINȚĂ AU NEVOIE DE UN LOCAȘ 
DE ÎNCHINARE. Sunt necesare școli unde să se poată da copiilor învățătura Bibliei. Sala de 
clasă este tot atât de necesară ca și clădirea bisericii. Domnul are persoane care să se 
angajeze în lucrarea de înființare de școli de comunitate de îndată ce se face ceva pentru a 
pregăti calea pentru ei. {6M 109.3}

Tocmai am vizitat Queensland. Atât în Brisbane, cât și în Rockhampton există grupuri ale 
oamenilor noștri, dar au nevoie de lăcașuri de cult. Subsolul unei biserici poate fi folosit ca și 
cameră de școală. {Lt124-1898.6}^

Bătrân Olsen, aici, la Melbourne, avem mare nevoie de un loc potrivit pentru închinare. Întrucât 
sala din biroul Echo a fost necesară pentru a acomoda creșterea activității de publicare, a trebuit
să ne întâlnim în sălile închiriate. {Lt19b-1892.4}^

Au fost momente când părea necesar să ne închinăm lui Dumnezeu în locuri foarte umile, dar 
Domnul nu a reținut Duhul Său și nici nu a refuzat prezența Lui din această cauză. A fost cel mai
bun lucru pe care poporul Său l-a putut face în acel moment și, dacă L-au venerat în Duh și în 
adevăr, El nu a mustrat niciodată și nu a condamnat eforturile lor. {Ms23-1886.6}^

În locul în care bărbații și femeile se adună pentru a se închina Creatorului lor, ar trebui oferite 
toate facilitățile necesare pentru păstrarea sănătății. Toate deficiențele în acest sens ar trebui să 
fie împlinite imediat, oricât ar costa, pentru ca închinarea la Dumnezeu să fie curată, sfântă și 
neîntinată. În casa lui Dumnezeu ar trebui făcut tot ce poate fi făcut pentru a păstra sănătatea 
vorbitorului și a ascultătorilor. {Ms69-1900.9}^

Există cazuri excepționale, în care sărăcia este atât de profundă, încât pentru a asigura cel mai 
umil lăcaș de cult, poate fi necesar să ne însușim zeciuiala. {1MR 191.1}^

Trebuie să avem locuri în care oamenii se pot întâlni pentru a se închina lui Dumnezeu. Oriunde 
se formează un grup trebuie ridicată o capelă. {Lt76-1899.9}^
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Se ridică biserici noi și în fiecare loc trebuie să aibă o mică casă de închinare pentru a-i 
acomoda pe cei care îmbrățișează adevărul. {Lt30a-1894.1}^

În afară de aceasta, trebuie să avem un loc de închinare. Nu este deloc potrivit să ne întâlnim 
pentru închinarea lui Dumnezeu în sălile folosite în orice scop, deoarece închinătorii își pierd 
simțul sacralității slujbei din cauza împrejurimilor. Lt29-1892.5

Casele de întâlnire trebuie construite și în aceste câmpuri misionare lucrarea trebuie să 
înainteze și va înainta cu putere dacă credincioșii își vor îndeplini datoria; lăcașuri de cult 
adecvate vor fi asigurate sub propriul lor control. {RH September 27,  1887, par. 12}^

Atunci când un interes este trezit în orice orașel sau oraș, acel interes trebuie urmărit. Locul 
trebuie lucrat temeinic, până când o umilă casă de închinare stă ca un semn, o lumină în 
mijlocul întunericului moral. Aceste memorialuri trebuie să stea în multe locuri ca martori ai 
adevărului, dar la ridicarea lor nu trebuie să existe cheltuieli inutile de mijloace. Dumnezeu, în 
mila Sa, a oferit slujitorilor Evangheliei să meargă în toate țările, limbile și popoarele, până când 
standardul adevărului Domnului va fi stabilit în toate părțile lumii locuite. {Lt120-1899.6}^

Ei nu sunt capabili să strângă destui bani pentru a cumpăra terenuri pe care să pună o clădire 
bisericească, totuși trebuie să aibă un loc în care să se închine lui Dumnezeu. {Lt54a-1894.17}^

Există deja întrebări care se pun: "Dacă îmbrățișăm adevărul, unde este locul în care să ne 
închinăm?" Vedem și simțim necesitatea - de îndată ce un grup va părăsi bisericile, trebuie să 
fie pregătit pentru oi și miei un loc umil unde să poată fi chemați la turmă. Trebuie construite 
case de întâlnire. Există în vedere o casă de ședințe care va fi ridicată în Hawthorn. Nu va fi 
bine să se lase oamenii fără un loc unde se pot aduna pentru a se închina lui Dumnezeu. 
Trebuie să fie ridicate biserici simple și îngrijite care să dea caracter adevărurilor importante pe 
care le susținem. Tasmania trebuie să aibă, de asemenea, o biserică construită pentru ca 
oamenii să se adune. {13MR 308.2}^

ATOMI INDEPENDENȚI

Elevii ar trebui să fie învățați că ei nu sunt atomi independenți, ci că fiecare este un fir care 
trebuie să se unească cu alte fire pentru a alcătui o țesătură. În nici o altă ramură nu se poate 
da învățătura aceasta mai cu efect decât în căminul școlar. Aici, elevii sunt zilnic înconjurați de 
ocazii care, dacă sunt folosite, vor ajuta foarte mult la dezvoltarea trăsăturilor de sociabilitate din
caracterul lor. Stă în puterea lor să folosească timpul și ocaziile pentru a-și dezvolta un caracter 
care-i va face fericiți și folositori. Aceia care se închid în ei înșiși, care sunt lipsiți de bunăvoința 
de a îngădui să li se ceară a fi o binecuvântare pentru alții, prin legături de prietenie, pierd multe 
binecuvântări, deoarece prin contactul unuia cu altul mintea se cizelează și se capătă purtări 
alese; prin legături de societate, se formează cunoștințe și se contractează prietenii care au ca 
rezultat o unire a inimilor și o atmosferă de iubire ce este plăcută înaintea cerului. {6M 172.2}

Eu știu că Domnul își iubește biserica. Ea nu trebuie să fie dezorganizată sau dezmembrată în 
fracțiuni independente. Nu există câtuși de puțin vreun temei pentru aceasta, nu există nici cea 
mai mică dovadă că ar trebui să fie așa ceva. — Selected Messages 2:63, 68, 69, 1993. {EUZ 
51.3}

Divulgarea secretelor separă sufletul de Dumnezeu

Am văzut că, atunci când surorile care sunt predispuse să vorbească se adună în grupe, Satana
este întotdeauna prezent, deoarece își găsește de lucru. El este gata să stârnească mintea și să
profite cât se poate de mult. Satana știe că șoptirile, vorbirea de rău, colportarea povestirilor, 
dezvăluirea secretelor și disecarea caracterelor altora despart sufletul de Dumnezeu. Aceasta 
înseamnă moartea spiritualității și scăderea influenței religioase. {2MCP 779.1}

Cercetați-vă cu atenție pentru a vedea dacă viața voastră de căsătorie va putea fi fericită sau 
lipsită de armonie și o nenorocire. Puneți-vă întrebarea: Această unire mă va călăuzi spre 
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ceruri? Va contribui ea la creșterea dragostei mele față de Dumnezeu? Va lărgi ea sfera mea de 
utilitate în această viață? Dacă aceste reflecții nu prezintă inconveniente, atunci, în temere de 
Domnul, mergi înainte. — (Fundamentals of Christian Education, 104, 105.) {MCS 15.2}

Este cel mai greu de ținut în frâu o astfel de curtenie și căsătorie, deoarece mintea este într-
adevăr atât de tulburată și atât de fermecată, încât datoria față de Dumnezeu și orice altceva 
devine atât de banal și neinteresant, iar calmul și judecata matură este ultimul lucru care se 
exercită în această chestiune de cea mai mare importanță. Dragi tineri, vă vorbesc ca o 
persoană care știe ce spune. Așteptați până ce veți avea ceva cunoștințe cu privire la voi înșivă 
și lume, la comportamentul și caracterul fetelor tinere, înainte de a lăsa ca subiectul căsătoriei 
să stăpânească gândurile. {MCS 20.2}

Noi soțiile, trebuie să ne amintim că Dumnezeu ne-a spus să fim supuse soților. El este capul, 
iar judecata noastră, punctele noastre de vedere și raționamentele noastre trebuie să fie în 
acord cu ale lui, dacă este cu putință. Dacă nu, Cuvântul lui Dumnezeu dă prioritatea soțului în 
acele cazuri în care nu este vorba de o problemă de conștiință. Trebuie să ne supunem capului. 
— (Scrisoarea 5, 1861.) {MCS 28.2}

Felul cum te porți de când te-ai căsătorit luând în stăpânire și controlând banii celei care a 
devenit soția ta arată că motivele tale sunt greșite. Toate aceste lucruri stau ca mărturie 
împotriva ta și dovedesc din partea ta cel mai profund egoism și un spirit dictatorial căruia 
Dumnezeu nu dorește ca soția ta să se supună. Căsătoria ei nu anulează și nici nu zădărnicește
isprăvnicia ei. Nici nu îi distruge identitatea. Individualitatea ei trebuie păstrată dacă ea dorește 
să-l proslăvească pe Dumnezeu în trupul și spiritul ei, care sunt ale Lui. Individualitatea ei nu 
poate fi cufundată într-a ta. Ea are îndatoriri față de Dumnezeu în care tu nu ai nici un drept să 
te amesteci. Dumnezeu are cerințe față de ea pentru care tu nu poți răspunde. În providența lui 
Dumnezeu, ea a devenit ispravnic al Său și pentru aceasta ea trebuie să refuze să ți se supună 
ție sau oricui altcuiva. {MCS 29.1}

Tu nu ești mai corect sau mai perfect decât ea astfel încât ea să aibă motive să-ți acorde ție 
isprăvnicia mijloacelor ei. Ea și-a format un caracter cu mult mai bun decât al tău și are o minte 
mult mai echilibrată decât a ta. Ea poate administra acești bani cu mâinile ei mai înțelept, mai 
judicios și mai mult spre slava lui Dumnezeu decât o poți face tu. Tu ești un bărbat în extreme. 
Tu acționezi din impuls și în majoritatea timpului ești mai mult sub stăpânirea îngerilor răi decât 
a îngerilor lui Dumnezeu. — (Scrisoarea 4, 1870.) {MCS 29.2}

Ideile tale cu privire la a-ți duce viața mai departe ca văduv au fost greșite, însă nu voi mai 
spune nimic în această privință. Influența unei femei creștine nobile, cu calități deosebite, ar fi 
contracarat tendințele minții tale. Marea ta putere de concentrare, lumina intensă în care vezi tot
ce are un caracter religios legat de cauza lui Dumnezeu, te-a dus la deprimare a spiritului și la 
neliniște ceea ce te-a slăbit din punct de vedere fizic și mintal. Dacă te-ai fi legat cu cineva care 
are sentimente opuse, care ar fi avut iscusința de a-ți îndepărta gândurile de la subiectele 
sumbre, care ar fi renunțat la individualitatea ei dar și-ar fi păstrat identitatea și ar fi avut o 
influență modelatoare asupra minții tale, astăzi ai fi avut tăria fizică și puterea de a rezista bolii. 
— (Scrisoarea 9, 1883.) {MCS 34.2}

O altă cauză a lipsei de putere fizică și valoare morală la generație de astăzi o constituie faptul 
că bărbații și femeile se unesc prin căsătorie cu persoane de o vârstă foarte diferită de a lor. În 
mod frecvent, este vorba de bărbații bătrâni care aleg să se căsătorească cu soții tinere. În 
astfel de cazuri, viața soțului a fost adesea prelungită dar soția a trebuit să resimtă lipsa acelei 
vitalități pe care a trebuit să o împartă cu soțul ei în vârstă. Nici o femeie nu trebuie să simtă că 
este datoria ei să-și sacrifice viața și sănătatea chiar dacă iubește pe cineva cu atât de mult mai 
în vârstă decât ea. O astfel de femeie trebuie să-și țină în frâu sentimentele. Sunt considerente 
mult mai înalte decât propriile sale interese de care trebuie să țină seama. Ea trebuie să se 
gândească, dacă li se vor naște copii, care va fi starea lor? Este însă și mai rău atunci când 
bărbații tineri se căsătoresc cu femei cu mult mai în vârstă decât ei. Vlăstarele de pe urma 
acestor legături, în care vârsta diferă mult, în multe cazuri, sunt minți dezechilibrate. De 
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asemenea, s-a simțit și lipsa puterii fizice. În astfel de familii se manifestă adesea trăsături de 
caracter diferite, ciudate și adesea dureroase. Ei mor adesea prematur, iar cei care ating vârsta 
maturității, sunt, în multe cazuri, lipsiți de putere fizică și mintală și de valoare morală. {MCS 
36.2}

Nu se poate divorța de soții necredincioși  pentru că nu sunt în credință. 

Dacă soția este necredincioasă și opozantă, soțul nu poate, având în vedere legea lui 
Dumnezeu, s-o îndepărteze numai din acest motiv. Pentru a fi în armonie cu legea lui Iehova, el 
trebuie să rămână cu ea, cu excepția cazului în care ea alege singură să plece. El poate suferi 
opoziție și poate fi oprimat și enervat în multe feluri; își va găsi mângâierea, puterea și sprijinul la
Dumnezeu, care este capabil să dea har pentru fiecare urgență. El ar trebui să fie un om cu 
minte curată, cu principii hotărâte și ferme, iar Dumnezeu îi va da înțelepciune cu privire la 
cursul pe care ar trebui să-l urmeze. Impulsul nu-i va controla rațiunea, dar rațiunea va ține liniile
de control în mâna ei fermă, acea poftă va fi ținută sub șarjă. {Lt8-1888.4}^

Mamele trebuie să-și protejeze copiii de tații lor care sunt controlați de inamic:

În astfel de cazuri, sfatul meu ar fi, mamelor, orice încercări ați fi chemate să îndurați prin 
sărăcie, prin răni și vânătăi ale sufletului, de la asumarea dură și dominatoare a soțului și a 
tatălui, nu vă părăsiți copiii; nu îi abandonați influenței unui tată lipsit de Dumnezeu. Munca ta 
este de a contracara munca tatălui, care se pare că se află sub controlul lui Satan. - Scrisoarea 
28, 1890. {TSB 43.3}^

Mamele nu trebuie să-și lase copiii în grija unui tată necredincios:

Primim multe scrisori în care ni se solicită sfat. O mamă spune că soțul ei este necredincios. Ea 
are copii, însă aceștia sunt învățați de către tatăl lor să nu o respecte pe mamă. Ea simte o 
povară deosebită pentru copiii ei. Ea nu știe ce să facă. Apoi și-a exprimat dorința de a face 
ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu și întrebată dacă eu socotesc că ar fi de datoria ei să-și 
părăsească familia, dacă tot nu le poate fi de folos. {MCS 44.1}

Eu răspund astfel: Sora mea, eu nu văd cum ai putea fi fără vină înaintea lui Dumnezeu dacă ți-
ai părăsi soțul și copiii. Eu nu cred că tu simți că ai putea face acest lucru. Poate că necazurile 
pe care le-ai avut te-au încercat prea mult. Poate adeseori te seacă la inimă pentru că nu ți se 
acordă respect, însă eu cred că este de datoria ta să porți de grijă copiilor tăi. Aceasta este 
câmpul în care ți-a fost rânduită o lucrare. S-ar putea să fie pământ stâncos și descurajator, însă
tu ai un Tovarăș în toate eforturile pe care le faci, neclintit cu conștiinciozitate, ținând piept 
împrejurărilor descurajante. Domnul Isus este ajutorul tău. Domnul Isus a venit în lumea noastră 
pentru a salva sufletele pierdute și pe cale de a pieri și trebuie să ai în vedere că în această 
lucrare ești împreună lucrătoare cu Dumnezeu. {MCS 44.2}

Separarea, nu divorțul, este mai bună decât apostazia:

Cel mai bun lucru pe care poate să-l facă el cu această soție-copil, atât de tiranică, atât de 
nesupusă, atât de nestăpânită este să o ducă acasă și să o lase cu mama care a făcut din ea 
ceea ce este. Deși poate este dureros acesta este singurul lucru pe care-l poate face el dacă nu
vrea să fie ruinat din punct de vedere spiritual, sacrificat demonului închipuirilor isterice și 
satanice. Satana are stăpânire deplină asupra temperamentului și voinței sale și le folosește pe 
acestea ca o grindină pustiitoare, care dărâmă orice obstacol. Soțul ei nu îi poate face nici un 
bine, ci își face lui însuși un rău de necalculat, jefuindu-L pe Dumnezeu de talanții și influența pe
care i le-a dat. {MCS 77.1} ... Dacă ea pleacă, las-o să plece. Chiar dacă amenință că își ia 
viața, nu ceda cererilor ei nelegiuite. Chiar dacă ajunge să înfăptuiască ceea ce amenință, este 
mai bine să ajungi să privești cum zace în tăcere moartă decât să îi îngădui să-și ucidă nu 
numai propriul ei suflet, ci și pe cel al soțului ei și să fie mijlocul prin care să fie distruse multe 
suflete. {MCS 78.1}

Să nu se înfăptuiască legături nesfinte între copiii lui Dumnezeu și cei care iubesc lumea. Să nu 
se lege căsătorii între credincioși și necredincioși. Fie ca poporul lui Dumnezeu să ia o poziție 
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fermă de partea adevărului și a neprihănirii. — (The Review and Herald, 31 iulie, 1894.) {MCS 
17.3}
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EXPLICAȚIA CELOR 10 PORUNCI

(ÎN MĂRTURIILE LUI DAISY ESCALANTE)

PRIMA TABLĂ - IUBIREA „AGAPE” FAȚĂ DE DUMNEZEU

I

„Nu vei avea alți dumnezei străini înaintea Mea”. Când mi-a spus „nu vei avea dumnezei străini 
inaintea Mea”, a început să-mi explice: „Dumnezeu este atât de sfânt, Dumnezeu este atât de 
sublim. Dacă eu mă scol de dimineață și nu am mintea mea în Dumnezeu, deja este un 
dumnezeu străin acolo, pentru eu că mă gândesc la alte lucruri. Dacă eu plec de acasă, primul 
lucru pe care trebuie să-l fac este să mă plec în fața Dumnezeului meu, să-i cer lui Dumnezeu 
să aibă grijă de mine, să mă călăuzească, să mă lumineze, să mă protejeze pentru ca eu să pot 
sta pe această cale pe care El mă va purta în acea zi. Dacă eu sunt în natura Sa, de 
exemplu...”, mi-a dat un exemplu și mi-a amintit ceea ce mi s-a întâmplat ieri în ziua de pregătire
pentru Sabat. Eu lucram cu niște haine în grădina mea ce atârnau pe o sfoară și dintr-o dată, 
văd un melc care urca pe una dintre cămăși și am apucat melcul și am spus: „Uite, ce caută 
acesta aici”, l-am luat și l-am aruncat, apoi melcul a zburat prin aer și numai Dumnezeu știe 
unde putea să cadă și el mi-a amintit acel eveniment și mi-a spus: „Nu. Aceasta este creația lui 
Dumnezeu, aceasta este creația lui Dumnezeu și trebuie să o tratăm cu respect. Dacă 
Dumnezeu este Dumnezeul tău și El este pe primul loc, totul și fiecare lucru ce este viu în 
natură, fie că sunt plantele, animalele sau celelalte persoane, sunt creația lui Dumnezeu și dacă 
Dumnezeu este Dumnezeul meu și eu nu am alți dumnezei străini înaintea mea, eu trebuie să 
respect aceasta, pentru că este creația Dumnezeului meu, el este unicul meu Dumnezeu 
suprem.” Un alt lucru pe care mi l-a spus este că, dacă noi punem tot timpul, "eu-l", comoditatea 
noastră, ceea ce noi vrem, dorințele noastre, toate acestea înainte de a face voia lui Dumnezeu,
deja punem un dumnezeu străin înaintea Lui. El mi-a spus: „TOȚI, TOȚI, TOȚI, TOȚI, păcătuiesc
în această primă poruncă, inclusiv tu.” Și când mi-a spus așa, am spus: ”Doamne, dar 
imaginează-Ți, trăim în această lume și vedem atâtea lucruri și avem totul aici în fața noastră” și 
mi-a spus: „Trebuie să ai Legea Mea în mintea ta. Trebuie să ai Legea Domnului în mintea ta în 
orice moment și în toate locurile, pentru ca să poți să nu alegi alți dumnezei înaintea Lui, pentru 
că El este prea sfânt în orice moment și în toate locurile. Aceasta era comuniunea și acesta era 
prezentul pe care îl avea Moise, pe care-l avea Ilie, pe care îl avea Enoh, pe care îl avea 
Avraam și ce a învățat să aibe Iacob la sfârșitul călătoriei sale aici pe pământ." Apoi am spus:   
„Doamne, dar cine va putea ajunge la aceasta în acest timp plin de atâta corupție, de atâtea 
situații, de atâta grabă?” Și El a spus: "Există un popor, există un popor dar ei nu au înțeles pe 
deplin importanța atât de mare a Legii Mele." El mi-a dat un interval de timp ca să pot asimila 
ceea ce spunea și S-a întors și mi-a repetat: „Nu vei avea dumnezei străini înaintea Mea,” și 
acolo a rămas: „Nu vei avea dumnezei străini înaintea Mea”. Și a început să mă învețe ca și cum
eu puteam să văd timpul când se îndeplineau lucrurile zilnice, fie că sunt cele din casă , fie de la
serviciu, fie de pe câmp; puteam vedea cum gândurile lor erau îndreptate spre alte lucruri când 
datoria era ca toți să se gândească tot timpul la lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că mi-a spus: 
"Dacă caută Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, toate celelalte vor veni pe deasupra, totul, 
pentru că El cunoaște nevoile bazice pe care noi le avem aici pe pământ. Dar, pentru că noi 
căutăm mai înâi acele nevoi pe care noi le considerăm a fi de bază, El nu ne poate ajuta și nu 
ne poate oferi ceea ce cerem, pentru că nu-L căutăm pe El și El nu va trece peste Legea Sa pe 
care El a stipulat-o. Mai întâi trebuie să-L căutăm pe El și apoi El ne va deschide ușile pentru ca 
noi să putem face și să putem obținem lucrurile de care avem nevoie în această viață, pentru a 
sta aici puținul timp care ne-a mai rămas, pentru că El deja revine.”
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II

Mi-a spus: „Nu te vei închina lor, nici nu-i vei onora.” Și eu i-am spus:„ Doamne, dar aici nu ne 
închinăm idolilor.” Apoi, el mi-a spus:„ Nu, aceasta duce mult mai departe. Când noi ne punem 
eu-l pe primul loc, noi ne închinăm înaintea acestui idol. Când eu mă trezesc dimineața și primul 
meu gând este despre ceea ce îmi doresc, ceea ce voi mânca, ceea ce voi face, deja acesta 
este idolul meu, deja mă închin acolo înaintea lui.” El mi-a spus de asemenea: „Când tu vei face 
ceva și prin  propriul tău plan îl faci și nu îl consulți pe Domnul și nu pui în rugăciune, deja tu te 
inchini înaintea acestuia și aceasta este ceea ce  poporul Meu trebuie să înțeleagă, motivul 
pentru care Ilie, Enoh, Moise și Iacov la sfârșitul vieții sale, și Avraam, au putut ajunge unde au 
ajuns, a fost pentru că ei nu aveau propriile criterii. Ei mai întâi supuneau totul cercetării ochiului 
lui Dumnezeu, a gândirii lui Dumnezeu, Îl consultau în toate privințele: <Doamne, Tu știi că mă 
gândesc să fac asta, dar care este voia Ta?> Prezentau acest plan lui Dumnezeu, iar Doamnul 
le punea în mintea lor dacă acesta nu era corect, sau le trimitea cuvântul ”ACCEPTAT” dacă era
corect. Și aceasta, poporul Meu nu o face. De aceea ei nu primesc discernământ așa cum ar 
trebui, pentru a cunoaște vremurile în care ne aflăm, pentru că încalcă legea lui Dumnezeu. 
Totul este ceea ce ei își doresc, așa cum vor ei, așa cum le planifică, iar cerul nu funcționează în
acest fel. În cer totul este după cum Dumnezeu stipulează, în acest fel facem cu toții și suntem 
cu toții în armonie și liniște și cu toții ne putem bucura de pacea pe care numai El ne-o poate da 
prin intermediul ascultării." Și mi-a repetat iarăși: „Nu vei avea dumnezei străini înaintea Mea. 
Nu te vei închina înaintea lor și nu îi vei onora.” Și mi-a repetat: „Voi, ființele umane vă onorați 
mult eu-l, onorați foarte mult titlurile, onorați foarte mult celebritățile, onorați persoane care, din 
punctul vostru de vedere, le considerați a fi mai înalte  decât ceilalți în privința gândirii și totuși 
ignorați gândul lui Dumnezeu, gândul Celui care este Cel ce vă poate călăuzi cu adevărat și 
care vă poate duce în Canaanul ceresc.” 

III

Apoi imi zice:  „Nu vei lua Numele lui Iehova Dumnezeul tău în van pentru că El nu va considera 
inocent pe acela care îi ia Numele în van." Aici nu am mai avut cuvinte. În acel moment m-au 
luat. Eram în fața unui tron care strălucea și am văzut pe Unul care stătea jos acolo, dar nu am 
putut vedea cine este. Strălucea prea tare. Am văzut îngeri și acești îngeri, de îndată ce 
menționau numele lui Dumnezeu, își aplecau fețele aproape pe pământ și aripile lor îi 
acopereau. Și El mi-a spus: „Dacă noi care suntem ființe sfinte, când vorbim despre Numele lui 
Dumnezeu, (el mi-a spus multe Nume, care toate se refereau la Dumnezeu) ne aplecăm, noi ne 
înspăimântăm când vedem cum voi menționați Numele Creatorului nostru, al Mântuitorului 
vostru, al Salvatorului vostru și îl menționați ca și cum nu ar fi nimic. Nu vă aplecați. Este o lipsă 
de reverență! Este o ireverență. Încălcăm porunca atunci când pronunțăm Numele Dumnezeului
nostru în grabă, în mod repetat, fără nici un propozit, fără să-i dăm reverența pe care El o 
merită.” Și am văzut cum au venit alte persoane care aveau coroane. Și având coroane, ei au 
venit înaintea tronului lui Dumnezeu și primul lucru pe care l-au făcut a fost să-și scoată 
coroanele de pe cap și s-au plecat până ce rămâneau pe genunchi și și-au așezat coroanele 
lângă ei plecându-și capetele complet până jos la pământ. Îl venerau și apoi El le întindea 
mâinile iar ei se reîncorporau și se ridicau fără să-și pună coroanele. Coroanele și le țineau în 
mână sau la piept. Am văzut că vorbeau ceva, dar eu nu știu despre ce vorbeau. Și după ce 
trebuiau să-și ia la revedere, iarăși  se plecau și El iarăși întindea  mâinile după care ei se 
ridicau. După aceea se întorceau cu spatele la El pentru că trebuiau să plece. Își puneau cu toții 
coroanele și plecau. Și mi-a spus: „Aceasta este reverența. Aceasta este reverența pe care o 
practicăm aici în ceruri. Aceasta este reverența pe care o avem în fața Dumnezeului nostru și 
aceasta este reverența pe care voi trebuie să începeți să o practicați pe pământ, pentru că 
aceasta este ceea ce veți face când veți veni aici, când veți fi salvați”. A fost atât de frumos, a 
fost atât de minunat, a fost atât de solemn acel moment, încât acum înțeleg când citesc uneori 
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viziunile lui Ellen G. White și visele pe care le-a avut. A declarat ea că atunci când a fost acolo, a
cerut să nu se mai întoarcă. Toți ne dorim acel loc plin de pace, de liniște, să nu mai fie nevoie 
să alergăm, să nu mai avem probleme. Dar pot să vă spun, fraților, cum mi-au repetat iarăși cu 
privire la acest loc minunat pe care cu toții îl dorim, cei care așteptăm revenirea Sa și tânjim ca 
Domnul nostru să vină să caute pe poporul Său - El este la ușă, El este la ușă și în curând vom 
fi cu toții acolo. 

IV

Apoi a trecut la a patra poruncă: „Amintește-ți de ziua Sabatului pentru a o sfinți: Șase zile vei 
lucra și vei face toate lucrările tale, dar ziua a șaptea va fi odihnă pentru Iehova Dumnezeul tău. 
Să nu faci în ea nici o lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici animalul tău, nici străinul care se află 
înăuntrul porților tale. Căci în șase zile a făcut Iehova cerurile, pământul, marea și tot ce este în 
ea, dar El s-a odihnit în ziua a șaptea, în Sabat și a sfințit-o." O, dragilor, aici de asemenea mi-a 
fost dată demonstrația. Eu am fost luată să vad pe Adam și Eva când se aflau în grădina 
Edenului. Era așa de minunat să văd cuplul acela în acea lume așa de frumoasă, atât de 
minunată, foarte diferit de ceea ce vedem noi acum. Acum îmi dau seama că ceea ce vedem noi
nu este decât o frimitură din ceea ce a mai rămas de când a intrat păcatul. Era atât de frumos, 
atât de minunat, atât de perfect. Acolo nu exista nici o iederă care să se lege printre arbori în 
felul acesta atât de urât după cum se văd florile astăzi. Acolo, florile erau minunate. Am văzut că 
era vineri și era aproape de apusul soarelui și pe cer a apărut un cor de îngeri. Au început să 
cânte niște imnuri atât de frumoase, atât de minunate. Nu-mi amintesc niciunul pentru că nu le 
cunosc, dar nu pot uita ce minunat era. Ei cântau și cântau și cântau atât de solemn, atât de 
încet, atât de liniștit. Am putut percepe că au cântat de șapte ori, pe șapte tonuri diferite, adică 
șapte cântece diferite. Cuplul sfânt se uitau fiind minunați de aceasta și imediat ce au terminat 
de cântat, Isus a apărut. Isus a apărut la ei pentru a primi chiar Sabatul pe care El Însuși l-a 
instituit în grădina Eden. El se afla acolo și mai era și o altă Persoană despre care îngerul mi-a 
spus că este Tatăl, dar eu nu am putut vedea mai mult decât spatele Lui. Și prin mijlocul pomilor 
sufla o briză blândă și răcoroasă, o puteam simți pe față, dar pomii nu se mișcau cu furie așa 
cum vedem acum când vântul începe a sufla cu putere. Era totul atât de pașnic și florile se 
mișcau  într-un fel maiestuos dintr-o parte în cealaltă. Era ceva atât de minunat... Iar cel care era
cu mine mi-a spus: „Acesta este Duhul Sfânt care este aici cu noi, pentru că Cei Trei s-au 
alăturat acestei prime zile de odihnă pentru a primi Sabatul sfânt împreună cu perechea sfântă”. 
Apoi am văzut cum și-au luat la revedere și s-au dus la cer. Și aici pe pământ a venit noaptea. 
Am văzut cum urmau să se odihnească sub adăpostul făcut din crengi și erau bucuroși și fericiți.
Am fost apoi dusă la cer să văd cum se ținea ziua Sabatului. Am văzut mulți oameni, mulți 
oameni care veneau în cetatea sfântă, toți să primească Sabatul Domnului. În timp ce aici era 
noapte, acolo nu există așa ceva, toți îL lăudau și se bucurau în Domnul în ziua Lui sfântă. L-am
întrebat pe înger și i-am spus: „Dar aici sunt două nopți. Când într-o parte a lumii este zi, în 
cealaltă jumătate a lumii este noapte”. Și el mi-a spus: „El întotdeauna este pe timp de zi, cât 
este lumină, cu fiii Săi și la începutul Sabatului deasemenea. Dar iese pentru un moment, în 
timp ce o parte sau cealaltă a lumii se odihnește, ca să se bucure deasemenea în ceruri cu 
celelalte ființe care se vor închina din Sabat în Sabat, acolo, în patria cerească.” A fost atât de 
minunat să văd aceasta, fraților. Și el mi-a spus: „Sabatele Mele... Sabatele Mele, ei 
dezonorează Sabatele Mele făcând reuniuni, vorbind cuvinte care nu sunt cuvintele pe care Eu 
le aștept în acest Sabat, pentru că Eu sunt acolo cu ei și Eu văd toate lucrurile. Ei nu deschid 
Cuvântul Meu, nu-l cercetează. Ei nu deschid Spiritul Profetic, nu vor să știe despre ceea ce am 
dezvăluit. Se află în propriile lor gânduri. Unii doresc să treacă aceste 24 de ore pentru a face 
ceea ce ei își doresc, pentru a continua cu planurile lor. Este ca și cum aceste 24 de ore îi 
deranjează, de parcă ei nu ar fi vrut să existe, dar din cauza unui compromis sau că ceilalți i-ar 
putea vedea, sau pentru că spun că sunt adventiști de ziua a șaptea, vin acolo dar inima lor nu 
este acolo.” Și El mi-a arătat multe lucruri. El mi-a arătat cum printre oameni unii se gândeau la 
plăcerile sexuale, plăcerile lumești, tot felul de lucruri pe care vrăjmașul le pune în față, dar mai 
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puțin gândindu-se la lucrurile lui Dumnezeu. Mi-a spus: „Știți de ce Avraam, de ce Ilie, de ce 
Enoh, de ce Moise și Iacob la sfârșitul vieții lui, au putut înțelege și au putut să învingă și să 
poată atinge acel ideal pe care îl aștept de la fiecare dintre voi? Pentru că ei au înțeles aceste 
lucruri. Deoarece primele trei porunci ale acestei prime table, dacă nu le împlinim la literă și nu 
le aplicăm în modul în care ți le descriu, Sabatul va fi o tortură. Pentru că nu o vom numi 
„desfătare”, pentru că va rămâne acel ”switch” (întrerupător) ce l-am învățat în interiorul nostru și
tot timpul va trebui să ne gândim în timpul celor 24 de ore la ceea ce am încetat să facem, din 
cele ce trebuia să ne oprim, dar dornici pentru a începe iarăși ziua de duminică să continuăm în 
căile noastre. Cel care vrea să împlinească Sabatul așa cum este, să îl respecte așa cum este și
a-i da onoarea pe care o merită această zi, care este pentru a-L onora pe Regele regilor și 
Domnul domnilor, pentru a separa acele 24 de ore în slujba Lui, astfel încât El să ne poată 
instrui, pentru că El lasă tronul Său din cer pentru a veni aici cu noi pentru a ne instrui, iar lumea
pierde această ocazie. Și dacă nu vom face ca primele trei porunci să înflorească în viața 
noastră, nu vom putea niciodată să păstrăm a patra poruncă după cum Dumnezeu vrea. 

Și cine nu se supune aici pe pământ, cu bună știință, ceea ce este să păstrezi a patra poruncă 
așa cum vrea Dumnezeu, nu va obține salvarea.” Și el mi-a spus: „Spune-le, spune-le că îi rog 
să cerceteze Cuvântul. Spune-le că El este acolo în aceste 24 de ore pentru a-i învăța. Spune-le
că, deși ei nu văd această binecuvântare, totuși se află acolo. Să ia din ea, pentru că ceea ce 
vrea El este să vă salveze.” 

A DOUA TABLĂ - IUBIREA AGAPE FAȚĂ DE APROAPE

V

A apărut iarăși îngerul strălucitor și mi-a zis: ”Eu sunt îngerul care am ieșit de dinaintea lui 
Iehova și vin să îți explic cealaltă tablă a Celor Zece Porunci.” Poruncile mereu apăreau scrise 
cu litere de aur și după cum mi-a spus el, ”vin să-ți explic ce-a de-a doua tablă”, adică celelalte 
șase porunci. Prima poruncă: ”Onorează pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele 
în țara pe care Iehova Dumnezeul tău ți-o dă.”  Aici mi s-a explicat că părinții sunt o expresie sau
o extensie a unei dragoste ”agape” de care cerul se bucură, dăruită fiecărei familii. Dar noi nu 
onorăm pe părinții noștrii atunci când știm că au nevoie iar noi nu suntem acolo să-i ajutăm. Am 
văzut fiecare copil din fiecare generație gândindu-se la propriile planuri, ținte și lăsau în spate 
ceea ce cu adevărat era important. Îi puneau pe alții să aibe grijă de părinții lor, în case de 
îngrijire specială iar afecțiunea naturală a acestora scădea odată involucrați în lucrurile acestei 
lumi și era înlocuită cu ambițiile lor. Mi s-a arătat cum tați și mame erau maltratați verbal și fizic 
de către copii lor. Am văzut cum copii cunoscători ai Adevărului faceau pe părinții lor să sufere. 
Aceștia plângeau și gemeau înaintea lui Dumnezeu pentru copiii lor și îngeri ieșeau în grabă cu 
rugăciunile înaintea lui Isus. Am văzut cum Isus ridica mâinile Sale iar aceștia ieșeau iarăși în 
grabă pentru a asista împreună cu Duhul Sfânt la acești copii fără rușine. Mulți dintre acești copii
refuzau avertizările, dar alții le acceptau. Cei care le acceptau, bucuria le revenea și aveau acea
comuniune cu părinții lor și trăiau fericiți. În timp ce eu vedeam toate acestea, îngerul mi-a spus: 
”Nici unul care, fiind instruit, nu se va îndepărta și nu se va pocăi, nu va putea fi salvat chiar 
dacă acești părinți vor mijloci pentru ei.” Am văzut mulți tați și mame prin spitale cu probleme de 
sănătate foarte mari din cauza suferințelor cu care îi mâhneau acești copii. Aceștia sufereau; 
sufereau foarte mult văzând pe copiii lor fericiți pe drumul pierzării. Cu cât aceștia se rugau și îi 
avertizau, ei nu vroiau să asculte. Am văzut de asemenea părinți care avertizau pe copiii lor și 
aceștia se întorceau la ei dar mulți dintre ei nu se întorceau. Îngerul mi-a spus: ”Privește!” Eu m-
am uitat și am văzut o lumină mare care strălucea tare. Aceasta se interpunea între părinți și 
copii iar aceștia începeau să strălucească așa de tare, încât eu nu mai puteam privi la ei. Am 
întrebat ce era acea lumină în timp ce nu mai puteam să privesc, iar el mi-a spus: ”Acesta este 
spiritul și puterea lui Ilie. Puterea de convingere finală a ultimei chemări a harului înainte de a se
sfârși.” Aceasta este gata să se sfârșească, preaiubiților, așa mi s-a zis. Toți care o acceptă vor fi
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acceptați în Cel Preaiubit. După aceea, am văzut cum acea lumină începea să se micșoreze și 
părinți cu copii se îmbrățișau și mergeau împreună. La alții, lumina pe care o aveau, a început 
să se stingă puțin. Am putut vedea cum unii mergeau într-o parte, iar alții în altă direcție. La unii 
ajungea lumina iar la alții nu. Atunci am întrebat: ”Dar aceștia care se separă, de ce unii au 
lumină iar alții nu au?” Mi-a spus: ”Uită-te încă odată.” În momentul în care m-am uitat, am văzut
că era un nor negru care se așeza deasupra unora care se separau, iar ceilalți aveau lumină. Eu
vroiam să știu bine ce se întâmplă și mi-a spus că cei care aveau lumina erau cei care l-au 
acceptat pe Domnul, dar din nefericire erau familii în care unii acceptau, iar alții nu. Se făcea o 
separare, cei care aveau acea lumină strălucitoare plângeau pentru că vedeau cum rudele lor 
pe care le iubeau, nu i-au acceptat. A fost foarte groaznic și trist, după cum mereu vă spun că 
adesea mi se arată persoane pe care le cunosc. Pe multe persoane din acest vis nu le cunosc 
dar pe unele da. Era foarte trist ceea ce se întâmpla. Am văzut deasemenea părinți ce erau în 
întuneric și copii ce purtau lumină și totodată, copii în întuneric și părinți ce aveau lumină. Se 
făcea o separare în familii. Îngerul mi-a spus: ”Acesta este liberul arbitru, iar noi nu putem chiar 
dacă ne-am dori, să intervenim în aceasta.” Așa că mi-a arătat cum televizorul, telenovelele, 
filmele, cinematografele, cărțile, lucrurile electronice, studiile, ideile, muncile, visele, toate 
acestea separau pe copii de părinți și pe părinți de copii iar afecțiunea naturală se pierdea puțin 
câte puțin din întreaga umanitate. Am văzut căile lor, felul lor de a vorbi, de a gândi. Am văzut și 
alte grupuri care aveau Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste grupe erau foarte diferite de grupurile 
anterioare. Cuvântul lui Dumnezeu era totul pentru ei, în tot mersul lor: în vorbire, în gândire, în 
natura lor. Se desfătau în natura pe care Domnul a creat-o, în a medita, în planul de mântuire, în
Legea Sa și aceștia erau atacați cu niște atacuri super,super,super puternice, preaiubiților. Niște 
lucruri care aproape că nici nu se pot descrie, dar aceștia continuau să fie uniți pentru că erau 
uniți în Isus Cristos. Am văzut cum unii părinți îi lăsau pe copii să se guverneze fără ca aceștia 
să aibă vreo estipulație a unui ”stă scris”. Pe acești părinți îi apăsa o mare amărăcine când au 
văzut ce se întâmplă cu copiii lor în timp ce aceștia creșteau. De asemenea, am văzut că toți 
copiii care îndeplineau voința proprie și uitau de datoria lor erau nefericiți, cu depresie, panicați 
și uneori chiar foarte bolnavi. Cel care îi dirija era inamicul sufletelor, din cauza aceasta și-au 
pierdut afecțiunea naturală și nu-i mai iubeau pe cei care i-au adus pe lume și care se rugau 
pentru ei. Am stat să mă gândesc și am întrebat: ”Doamne, dar ce se va întâmpla cu această 
situație?” Și mi-a spus că dacă ochii noștrii s-ar putea deschide și am putea vedea cum încă din 
pântece, fiecare bebeluș este educat pentru a fi salvat sau pentru a se pierde, părinții ar utiliza 
talantul pe care cerul le-a dăruit, într-o manieră mult mai bună. Și am zis: ”Uau! Ce mare 
responsabilitate este să fii tată și mamă. Cu ce mare ușurință se ia aceasta... Noi nu ne 
gândim.” Îngerul îmi spunea că semănăm semințe atât bune cât și rele, atât pentru salvare cât și
pentru pierdere. Aceasta a fost ceea ce mi s-a spus în acestă primă poruncă care zice: 
”Onorează pe tatăl tău și pe mama ta”.

VI

După aceea, mi-a apărut iarăși cu litere de aur, următoarea poruncă unde zice: ”Nu  ucide”. Am 
văzut cum această poruncă era violată fără a se realiza vreun atac fizic. Suferințele pe care 
copiii le provocau părinților lor, acelea îi ucideau. Suferințele pe care soții le provocau soțiilor lor,
acelea le ucideau și invers. Am văzut cum părinții își ucideau copiii din cauza suferințelor, 
durerilor, din cauză că îi abandonau și din cazua disperării. Era așa de teribil, preaiubiții mei 
frați, când vedeam aceste șcene... Eu îi puteam privi pe dinăuntru și vitalitatea acestora se 
stingea puțin câte puțin. Am văzut familii ce aveau copii, în mod special cum tații lipseau pentru 
mult timp iar toate sarcinile cădeau asupra mamei, iar acestea începeau să slăbească puțin câte
puțin, începeau să se îmbolnăvească, aproape că nu se mai puteau mișca. Și îngerul îmi spune:
”Pe acești soți Dumnezeu îi acuză de omicid. Sunt acuzați de crimă înaintea Legii lui 
Dumnezeu.” Am văzut cum unii se ridicau împotriva celorlalți cu violență, cu persecuție verbală 
și defăimări. ”Și aceștia sunt acuzați de omicid”, mi-a spus îngerul. El mi-a spus: 
”Totul,totul,totul,totul, spunele că totul, totul este scris.” Am văzut cum mulți respingeau remediile



185

pe care Domnul ni le-a prescris în dragostea Sa, iar aceștia erau așa de bolnavi, pe moarte, că 
nu se puteau opri. Erau foarte palizi și îngerul mi-a zis: ”Aceștia de asemenea sunt acuzați de 
omicid.” Am văzut un înger ce instiga la faptele acestea și munca lui era teribilă și infernală. În 
calea sa, totul era pustiire și moarte și dacă noi îl invităm să vină, nu se va încumeta să aștepte. 
Am întrebat: ”Dar cine este acest înger?” El mi-a răspuns: ”Acest înger este îngerul abismului. 
Noi îl invităm în acțiunile noastre, în deciziile noastre și el mereu este prezent.” Am văzut cum 
unii semănau în câmpuri frumoase unde era aer pur, unde intra lumina soarelui. Aceștia erau în 
contact cu pomii și cu florile, făceau ca obrajii lor care erau palizi din cauza bolii, se se întoarcă 
la culoarea lor roșiatică. Îngerul mi-a zis: ”Vezi acest grup? Acest grup și-a primit răsplata sa 
dreaptă. Cine bine seamănă, așa va și secera.” Am fost dusă la niște spitale și am văzut lucruri 
care erau pline de droguri. Bine, drogurile acolo erau la ordinea zilei. Corpurile ce se aflau acolo,
aproape că nu se puteau mișca, aceștia mureau intoxicați. Eu am văzut cum fluxul lor sanguin 
era plin de droguri și multă mizerie. Mi-a spus îngerul: ”Ei mor din cauza fluxului sanguin pentru 
că sunt înveninați.” Am văzut că între oamenii aceia care pregăteau acele droguri, era acolo o 
minte care nu era o minte umană, ci această minte lucra prin intermediul acelor oameni și îi 
ajuta ca ei să poată pregăti acele droguri. Mulți îndrăgeau acele droguri iar îngerul mi-a spus: 
”Privește! Uite, uite ce se întâmplă!” Eu am văzut acele persoane că îndrăgeau drogurile ce li se 
dădeau, le păstrau la pieptul lor și aceste droguri se tramsformau în scorpioni. Erau niște 
scorpioni care aveau niște cozi mari ce înveninau corpurile oamenilor și mulți mureau din cauza 
acestor scorpioni. Îngerul mi-a spus: ”Aceștia de asemenea sunt acuzați de omicid voluntar.” A 
continuat să-mi spună: ”Măsură pentru măsură. În acord cu cunoștințele lor vor fi măsurați.” 
Acest lucru mă strâmtora pe mine și ziceam:  ”Doamne, dar de atâtea ori le-am vorbit 
persoanelor despre reforma sănătății și despre toate aceste lucruri”, dar el continua să îmi 
repete: ”Măsură pentru măsură. În acord cu cunoștințele lor vor fi măsurați.” După aceea am 
văzut cum îngerul cel rău vorbea în urechile oamenilor și le sugera să încheie viețile lor si viețile 
altora. După ce reușea, râdea cu un râs terorific de simțeam că se clatină tot pământul după 
cum răgea. Unele dintre victime erau protejate de o lumină și când acest înger incerca să-i 
distrugă, el nu putea pentru ca ei aveau o protecție specială și de aceea răgea de mânie pentru 
că voia să-i atingă și nu putea. Îngerul mi-a zis: ”Evenimentele se împlinesc și este necesar să 
faci aceasta și cealaltă.” Mi-a repetat de câteva ori. ”Este necesar să faci aceasta și cealaltă.”

VII

Iarăși au apărut literele de aur. Eu puteam citit acele litere. Mi s-a spus: ”Citește!” Eu am spus: 
”Nu vei comite adulter.” El mi-a zis: ”Vino să vezi.” Și am văzut căsnicii. Erau căsătoriți prin 
intermediul bisericii și legitim, dar ei pătau paturile lor cu aberații ilicite și acolo se afla un nor de 
îngeri răi care înconjurau și acopereau patul lor. Era ceva teribil. Nu puteam să cred ceea ce 
vedeam și mi s-a spus: „Depravare după depravare sub ”mantaua” căsătoriei. Aceasta va crea 
pustiire, boli și nefericire. Toate acestea sunt apetituri depravate care caută mai multă desfătare 
în alții. Este teribil, este teribil ceea ce se întâmplă!” Apoi am văzut cum persoane care erau 
divorțate se recăsătoreau fără ca foștii lor soți sau soții să fi murit încă. Biserica îi primea, le 
oferea posturi cu toată libertatea și îngerul a strigat. În acest moment eu m-am speriat pentru că 
îngerul a strigat; mereu îmi vorbea dar de data aceasta strigat spunând: ”Acest lucru nu este 
acceptabil! Dumnezeu nu se află acolo! Aceasta este abominație! Aceasta este abominație!” El 
striga și spunea: ”Adulterul, adulterul este la ordinea zilei. Mințile lor sunt depravate. Ochii lor nu 
sunt puri și nici atât acțiunile lor.” Era ceva teribil, fraților, ceea ce se întâmpla acolo. După 
aceasta, scena aceea a trecut și am văzut un templu mare ce era foarte frumos. Dar ceea ce 
vedeam colo, mă făcea să gândesc că era o zi de Sabat. Se făcea o paradă în biserică și mi s-a 
spus să privesc. Când am privit, am văzut cum se făceau pregătirile în casele celor ce erau 
adventiști. Am înțeles că erau adventiști pentru că se pregăteau pentru Sabat, dar totul era 
numai lux. Erau multe tentații, vanitate, înșelătorie și nu dădeau importanța ce i se cuvenea cu 
adevărat Sabatului Domnului. Eram acolo în dimineața de Sabat și toți erau bine îmbrăcați. 
Haine care scoteau în evidență formele femeilor și ele toate se plimbau prin biserică iar îngerul 
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mi-a spus: ”Uită-te acum, privește încă o dată.” Am văzut femei ce aveau pieptul descoperit, 
mușchi care săreau în evidență, haine strânse pe corp ce aveau niște culori care atrăgeau 
atenția în așa fel încât nici nu se puteu privi. Fiecare ajungea la ușă și erau bucuroase, dar 
bucuria lor nu era reală. Toate aceste femei, când am privit, am văzut că la gât purtau eșarfe, 
dar eu am zis: ”Aceste eșarfe sunt dubioase pentru că se mișcă fără ca să bată vântul.” Când m-
am apropiat de una dintre ele ca să văd de ce se mișca, pentru că nu sufla vântul, eșarfa s-a 
ridicat la un colț și avea niște ochi gălbui, mari, ca de șarpe și provocativi care s-au așezat la loc 
pe gâtul persoanei ce o purta. Atunci mi s-a spus: ”Uită-te mai în interior.”(interiorul acelei 
biserici) Când am privit mai înăuntru, am văzut că multe persoane aveau acea eșarfă. Toate 
erau femei. Unele nu aveau eșarfe dar majoritatea aveau. Când m-am uitat la amvon, era o 
femeie care conducea. Ea de asemenea avea o eșarfă ca și celelalte femei care se aflau acolo. 
La un moment dat, în timp ce ea conducea, cravata dânsei ca și cum a dat un semnal iar eu am 
înțeles că acela era un semnal destinat celorlalte eșarfe care erau la gâtul celorlalte femei. Toate
au început să se miște și coborau de pe gât în jos pe picioare și se urcau pe picioarele și pe 
mușchii bărbaților. Eu am spus: ”Dar uite, o să-i înțepe.” Dar îngerul îmi spune: ”Privește! 
Concentrează-te!” Mi-am dat seama că ei nu se concentrau la Cuvântul viu. Totul era o trăire a 
pasiunilor. Aceasta era tot ceea ce aveau în minte acele persoane. Erau vise, dorințe și pofte 
carnale, preaiubiților. Acestea erau la ordinea zilei în acel loc. Toate lucrurile depravante erau 
acolo, mai puțin Cuvântul lui Dumnezeu. În acel moment, îngerul a început să strige. Când a 
început să strige, eu m-am speriat pentru că un înger să strige înseamnă că este ceva foarte 
urgent. A strigat 3 cuvinte, preaiubiții mei frați, care nu mi le pot scoate din minte...El a strigat: 
”NECURĂȚIE! ABOMINAȚIE! TRĂDARE!” Eu am rămas îngrozită. Niciodată nu l-am văzut pe 
însoțitorul meu atât de incomod. Pentru el era atât de disperantă acea situație încât și-a întors 
fața ca să nu mai privească. În timpul acela, eu priveam înăuntrul bisericii și totul decurgea 
normal și îngerul mi-a spus: ”Acesta este adulter și curive. Cine participă la aceasta nu va obține
salvare.” Eu am rămas foarte tristă, preaiubiților. A fost așa de tristă acea șcenă... A fost așa de 
trist acel moment, dar după aceea am ieșit de acolo. Am călătorit foarte repede și am fost dusă 
pe o plajă ce era așa de frumoasă. El mi-a zis: ”Uită-te bine.” Când am privit, am văzut mulți 
demoni ce abundau în acel loc. Îngerul mi-a zis: ”Vino. Iată, aceasta este o lucrare teribilă.” Dar 
eu nu am înțeles bine așa că am întrebat: ”Care este lucrarea?” El mi-a spus: ”La timpul potrivit 
vei ști.” Am văzut multă depravare în acele locuri. Era un lucru teribil iar el mi-a spus: ”Totul, totul
este notat. Totul este notat în cărțile ce le-ai văzut înaintea tronului.” 

VIII

După aceea, preaiubiților, mi-au fost arătate niște litere strălucitoare care spuneau:

”Nu vei fura.” După aceasta mi s-au arătat jafuri și ucideri pentru bani, pentru putere iar îngerul 
îmi spune: ”Acestea tu le cunoști, dar vino, îți voi arăta.” Am început să fiu ridicată în înălțime 
deasupra pământului pentru că puteam vedea continentele. Erau multe persoane care se rugau,
erau în suferințe și implorau. Era o stare de tristețe și o căutare cu ardoare teribilă după lucrurile
lui Dumnezeu în diferite locuri. Implorau pentru înțelepciune de sus pentru a putea duce 
Cuvântul adevărului neamestecat acestei lumi care era într-un întuneric teribil. Atunci eu eram 
bucuroasă și ziceam: ”Bine, Doamne, sunt persoane care Te caută; persoane care te caută în 
duh și-n adevăr.” Pentru mine aceasta a fost ca o consolare din cauză că am suferit mult pentru 
tot ceea ce văzusem mai înainte. Îngerul mi-a spus iarăși: ”Vino. Privește.” Am văzut coșulețele 
pentru zecimi, cum acestea erau pline cu bani. Toate erau așa de pline încât dădeau pe 
dinafară. Ei se bucurau foarte mult. Atunci eu am spus: ”Ce minunat va fi pentru acele persoane 
care sufereau pentru Isus, pentru că vor fi ușurați. Dar îngerul îmi spune: ”Observă încă odată.” 
Când m-am uitat iarăși, am văzut cum acei bani erau duși pe căi greșite. Cădeau foarte departe 
de aceia care îl implorau pe Dumnezeu pentru înțelepciune de sus. Acele resurse, preaiubiții 
mei frați, erau duse în altă parte, erau duse la niște persoane care erau bogate și aceștia se 
îmbogățeau și mai mult. Erau duse la oameni proeminenți, oameni care s-au îmbogățit făcând 
fraude, care minimizau mesajul și amestecau ceea ce era bun cu ceea ce era rău. Eu eram 
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disperată și am spus: ”Doamne, dar cum se poate întâmpla așa ceva?” În disperarea mea i-am 
spus: ”Fă ceva! Fă ceva, mulți suferă de foamete...Sunt foarte limitați de resursele necesare și 
dacă li se dă ceva, le va fi mult mai bine.” Îngerul mi-a spus: ”Nu. Nu putem. Nu putem să 
intervenim. Acesta este liberul arbitru a fiecăruia și nu îl putem viola, așa că, adevăratul mesaj 
se va răspândi cu multă suferință și și fără resurse, dar numai așa va putea să ajungă fără nici o
amestecătură.” Eu nu înțelegeam. Era foarte dificil pentru aceia care într-adevăr făceau 
lucrarea, dar erau foarte limitați în privința resurselor, totuși, înaintau cu același zel și cu aceeași
grijă.  Fiecare problemă și fiecare situație pe care o aveau, îi făceau să continue înainte. În timp 
ce acest grup lupta și lupta, celălalt grup trăia din profituri. Trăiau în comoditate, fără a avea 
limite în tot ceea ce aveau ei acolo și totuși ei nu aveau lumină. Ei amestecau adevărul cu 
minciuna, amestecau mesajul. Eu în timp ce vedeam acestea, sufeream din cauză că îi vedeam 
pe servitorii lui Dumnezeu cum treceau prin situații foarte teribile. I-am văzut aflându-se în 
săracie extremă. Îngerul mi-a spus: ”Totul, totul este notat. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. 
Nici unul nici celălalt nu scapă când Dumnezeu îi cercetează, Marele nostru Dumnezeu. Toate, 
toate sunt văzute. toate sunt văzute de El. El știe toate lucrurile.” În acel moment am început să 
plâng mult. Am început să plâng mult pentru că era foamete de Adevărul pur, era lipsă mare în 
acel moment. Dintr-o dată am fost luată într-o sală de mese. Era o încăpere mare. Această 
încăpere avea mule bogății, avea mulți bani. Lângă mine se aflau niște monezi foarte mari. Am 
întins mâna ca să ating una dintre acele monezi care străluceau. Îngerul mi-a spus: ”Nu, nu o 
face pentru că o să fii lepădată!” Atunci m-am speriat și mi-am retras rapid mâna și când m-am 
uitat iarăși, am văzut cum mulți veneau în acea încăpere unde erau bogățiile. Aceia se aplecau 
și ofereau tot ceea ce aveau pentru a lua ceva în schimb din acel loc. Am intrebat: ”Dar cine 
este stăpânul acestor bogății care sunt aici?” El mi-a spus: ”Stăpânul acestora este Belial. 
Privește!” După ce m-am uitat, am văzut mulți șerpi care se târau pe dedesubtul acelor tezaure. 
Șerpii aceștia îi mângâiau pe cei care se plecau înaintea tezaurelor, treceau peste ei și era ca și 
cum îi mângâiau, se apropiau de pieptul lor și îi mușcau. Vedeam cum acei oameni cădeau la 
pământ și scoteau limbile până ce încetau să mai respire. Îngerul a început să plângă. Este 
foarte trist, fraților, a vedea un înger plângând. Este un înger ceresc iar noi credem că acolo sus 
totul este numai fericire și că nu există tristețe, dar există tristețe pentru că la fel cum în lumea 
aceasta există multă tristețe, ei suferă pentru noi. Îngerul mi-a spus: ”Aceștia sunt acuzați de 
furt, acuzați de asasinat și de adulter înaintea Marelui nostru Dumnezeu. Din cauza aceasta i-ai 
văzut că au căzut la sol și au încetat să mai respire.” După ce am ieșit de acolo, după cum v-am 
spus mai devreme, am călătorit foarte rapid. Mi s-au arătat alte cuvinte care erau de aur ca și 
cele anterioare.

IX

Acestea ziceau: ”Nu vei da mărturie falsă.” Mi s-a pus o întrebare. Îngerul mi-a spus: ”Înțelegi 
aceasta?” Eu i-am spus: ”Cred că da...” El mi-a spus: ”Vino și vezi.” Atunci, am văzut adunări 
unde se faceau reuniuni de persoane. Ei erau acolo pentru a distruge puritatea Evangheliei lui 
Dumnezeu și pe mesagerii acesteia. Am văzut cum scădeau standardele astfel încât nu mai 
existau linii de demarcație. Dacă se ridica cineva să protesteze, era oprimat și era maltratat. Am 
văzut cum mulți nu suportau persecuția și oprimările și toate acuzațiile ce se aduceau împotriva 
lor. Aceștia ieșeau din rândurile lui Dumnezeu ca să nu se mai întoarcă niciodată. Am văzut cum
unii, puțin câte puțin, cedau presiunilor ca să nu se simtă respinși dar am văzut pe alții care, la 
fiecare atingere a acelor atacuri puternice, ei străluceau din ce în ce mai mult și nu se lăsau 
învinși de ceea ce se întâmpla. Ura acestora era atât de mare, încât puteam să văd îngerul cel 
rău. Se vedea cum scria în mințile lor, puteam vedea cum scria în mințile acelor persoane ce 
vroiau ca să atace. Toți aceștia aveau câte un înger rău care le scriau în mintea lor în timp ce-i 
acuzau pe cei ce nu vroiau să se supună. Acești îngeri răi instigatori dominau pe acești 
acuzatori și îi umpleau cu ură. Ei căutau să îi ruineze pe acele persoane. Aceste persoane se 
umpleau de ură și mai mult, la fel ca și îngerii care le scriau în mințile lor. O lumină puternică 
strălucea împrejurul persoanelor acelora acuzate și de aceea nu puteau primi lovitura de moarte
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pe care cei răi vroiau să le-o dea. În timp ce vedeam toate acestea, îngerul mi-a spus: ”Aceștia 
sunt instigatori, sunt acuzați de omicid, sunt acuzați de adulter, sunt acuzați de mărturie falsă, iar
aceștia violează primele patru porunci din Lege.” Era așa de teribil pentru că eu, cum am fost pe
la reuniuni și adunări, fiind născută și crescută în această Evanghelie, am putut să îmi dau 
seama cu toate acestea și cu cele din trecut, că multe dintre aceste lucruri sunt reale. Îmi 
spunea îngerul: ”Standardul este foarte înalt, mai mult decât se zice sau își imaginează ei și 
toți,toți,toți își vor lua o mare surpriză.” 

X

După aceea, iarăși mi s-au arătat alte cuvinte și mi-a spus: „Nu vei pofti.” Îngerul iarăși m-a 
întrebat: „Înțelegi?” Eu i-am dat același răspuns: ”Cred că da...” El mi-a spus: „Nu este doar a 
dori ceva material ce aparține cuiva, a altei persoane, ci aceasta duce mai departe. Vino, îți voi 
arăta.” L-am văzut pe satan dorind să aibă puterea lui Isus. Am văzut cum pregătea în ceruri 
campania între îngerii cei sfinți. Am putut vedea efectul destructiv al păcatului ce se afla 
înăuntrul acelor îngeri care nu s-au pocăit, durere și marea separare ce a cauzat întregului 
univers, nu numai nouă. Îngerul mi-a spus: „Pofta este 'cheia' tuturor relelor. A merge după alți 
dumnezei, este din cauza poftei. A se pleca înaintea lor, este poftă. A lua Numele lui Dumnezeu 
în van și a-L blestema, este din cauza poftei. A nu se odihni în ziua pe care El a stabilit-o, care 
este sfânta zi de Sabat a Domnului de ziua a șaptea, este din cauza poftei. A nu onora pe tatăl 
și pe mama, este din cazua poftei. A ucide este din cauza poftei. Aduletrul este din cauza poftei. 
Furturile sunt din cauza poftei. A da mărturie falsă și a umili o persoană, este din cauza poftei. 
Totul vine din rădăcina poftei.” El îmi spunea: „Pofta este răutatea supremă care a schimbat 
acest înger de lumină în satana. Pofta a fost cea care i-a scos pe Adam și pe Eva din grădina 
Eden.” Aceste lucruri mi le-a explicat într-un mod foarte clar. Mi-a mai spus de asemenea: „Pofta
este aceea care termină cu pacea. Pofta este ceea ce separă familiile. Pofta este ceea ce te 
separă de Creatorul nostru și de Salvatorul nostru.”
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LEGEA AGAPE

APLICATĂ ÎN „6-1-3” STATUTE

(ÎN MĂRTURIILE LUI DAISY ESCALANTE)

29-12-2018

Iubiți-vă dușmanii, rugați-vă pentru cei care vă persecută și vă insultă. Dar aceasta da, este 
spusă: urâți păcatul dar iubiți-l pe cel păcătos! Feriți-vă și nu atingeți ce este necurat!

02-03-2019

Fiecare cap de familie care-I slujește Dumnezeului cel viu, credincios în adevărul prezent, 
trebuie să se umilească înaintea lui Dumnezeu și trebuie să ceară lui Dumnezeu puterea Sa 
pentru a-l face să înțeleagă pe întâiul său născut de parte bărbătească ceea ce Dumnezeu 
așteaptă de la el.

02-03-2019

Dacă rebeliunea guvernează în inima întâiului născut și nu acceptă cerințele divine, NU ÎL 
UNGEȚI, pentru că Dumnezeu nu poate fi batjocorit.

05-05-2018

Iubește-L pe Dumnezeul tău mai presus de toate!

07-09-2019

Puneți în balanță și gustați cât de mare și bun este Dumnezeu!

02-11-2019

Fiți ca niște copii, crezând în Tatăl vostru ceresc!

26-01-2019

Învățați de la Mine pentru că sunt blând și umil.

28-09-2017

Fiți atenți să vă ocupați în a alimenta relația voastră cu Mine, nu vă puneți inima în ceea ce este 
în această lume.

01-04-2017

Să nu întârziem ca să ne predăm cu adevărat viețile noastre lui Dumnezeu, este primul lucru! 
Spune-le că este primul lucru pe care trebuie să-l facă, să-și predea întreaga lor viață Mie.

25-08-2017

Căutați-Mă, puneți-Mă pe primul loc și Eu vă voi călăuzi; onorați poruncile Mele și nu denigrați 
Sabatele Mele!

09-12-2017

Nu vă temeți, urmați-Mă, căci ca dovadă a salvării este dată („călăuzirea Mea”)!

21-12-2019

Gustă și vezi cât de bine este să stai în prezența Mea!

21-12-2019

Invocă-Mă și Eu voi fi cu tine și te voi învăța lucruri noi pe care nu le cunoști!
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21-12-2019

Invocă-Mă și ți se va deschide, căci împărăția cerurilor este pentru cei săraci în Duhul! 

24-07-2020

Fă voia Mea fără a te aștepta la nimic și vei fi surprins.

16-05-2020

Justificați-Mă în viețile voastre și veți trăi și vă vor fi date vouă minunile ce Tatăl Meu Mi-a dat, și 
Eu vă voi fi Tată și voi îmi veți fi popor.

30-03-2019

Rugați-vă pentru ungerea reînviorării, care provine doar din înalt.

07-09-2019

Dar voi, copiii Mei, încredeți-vă, căci răul va fi dezrădăcinat pentru totdeauna și nu va mai dăinui,
pentru că gura lui Iehova a vorbit.

14-05-2020

Vreți să suportați testul final ce se apropie? Înălțați în fiecare zi standardul în Cristos Isus, dar nu
cu propria voastră normă pentru că aceasta este avariată, ci cu adevărata normă a Celui Etern 
pentru bunăstarea, fericirea și protecția tuturor copiilor Săi. Și care este această normă? Care 
este această regulă? Poruncile Sale, legile Sale și statutele Sale.

25-08-2017

Înălțați poruncile Mele în viețile voastre, înălțați adevărul Sanctuarului, înălțați îndreptățirea prin 
credință, înălțați reforma sănătății în viețile voastre, înălțați mesajul celor trei îngeri.

01-04-2017

Să Mă caute, să caute fața Mea și să asculte instrucțiunile Mele, pentru că aproape și repede 
este ziua cercetării lor.

14-07-2017

Eu sunt la ușă, spalăți-vă hainele și puneți-vă armura Mea. Împlinește poruncile Mele chiar dacă
este o sarcină dificilă. Acolo, acolo, numai acolo va fi adevărată protecție. Pregătește-te poporul 
Meu, totul este gata pentru bătălia finală. Grăbește-te căci bătălia va fi aprigă, dar Eu, Cel Etern,
voi fi cu tine. Nu ezita, fiica mea, avansează, fugi la munte de unde va veni adevăratul ajutor. 
Caută fața Mea, caută doar aprobarea Mea. Nu privi în urmă, avansează, avansează! Curând 
ruina va veni și cei care nu sunt aprobați de Mine vor ceda. Nu te uita nici la dreapta, nici la 
stânga, Eu sunt singura ta Călăuză. Poporul Meu cu puțină putere, te iubesc și doresc să te 
salvez. Avansează, nu te opri, răsplata ta este aproape.

28-09-2017

Umblă în căile Mele și nu privi nici la dreapta, nici la stânga, nici la inima ta să nu urce dorințele 
acestei lumi, deoarece într-un moment totul va fi miriște și eforturile și străduințele tale și viața, 
pentru ce ți-au fost?

28-09-2017

Străduiește-te ca acela care se luptă pentru a câștiga cu toata puterea lui și susține Legea Mea 
la înălțime și nu uitați că doar cu ajutorul Meu veți putea reuși și astfel adevăratul Meu caracter 
va straluci în lume si ultimii vor putea sa decidă. Forțează-te, forțează-te ...fii curajos și  vei primi
o mare răsplată, pentru că gura lui Iehova a vorbit.

10-10-2017

Fii așadar, vigilent și grăbește-te, pentru că toate acestea vor trece dar Cuvântul Meu nu va 
trece.
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13-01-2018

„Toți genunchii să se plece înaintea Sfântului lui Israel și toată lauda, gloria și maiestatea pe 
care  prezența Lui o reprezintă să fie venerată.” A încheiat spunând: „Este lege universală!”

11-09-2017

Preotul casei, tatăl casei, trebuie să-și prezinte familia înaintea lui Dumnezeu și să-i adune la 
altarele solemne de dimineață și de seară!

14-11-2019

Ridică-te înainte ca să iasă soarele și caută pe Domnul, de asemenea, în noapte și în timpul 
zilei între munci!

22-08-2020

Să cânte zi și noapte imnurile din cartea cea veche de cântări la unison, să păstreze Cuvintele 
Mele și se roage în orice moment și în toate locurile și Eu voi fi pentru ei și ei vor fi poporul Meu 
și voi face mari lucruri printre ei și pentru ei!

SABATUL

01-04-2017#1

Spune-le că Sabatele sunt zile Sfinte, Sfinte în toate sensurile. Trebuie să facă pregătiri, să nu 
gătească în Sabate, să nu calce în Sabate, să nu facă nimic care să Mă dezonoreze, ci să stea 
în comuniune 24 de ore cu Mine, pentru că Eu vreau să vorbesc poporului Meu.

01-04-2017#2

Nu trebuie să se gătească în zi de Sabat și nici să se facă lucrări obișnuite. Mâncarea în Sabat 
trebuie să fie simplă și consistentă ca mintea intelectuală să fie deschisă pentru a primi Cuvântul
Meu

01-04-2017#2

Fiți pregătiți dinainte pentru a primi Sabatele Mele cu cântări. Urechile Mele nu pot suporta 
muzica contemporană, seculară. Doar cartea de cântări inspirată de Mine, doar pe aceasta pot 
să o aprob.

01-04-2017#2

Totul trebuie să fie curat și pus în ordine și pregătit pentru venirea Mea în ziua de Sabat și Eu le 
voi putea vorbi dacă lucrurile sunt puse în ordine. Inima trebuie să fie golită de ”eu” și dispusă să
fie umplută de Mine. Rugați-vă tot timpul ca să evitați ispita.

13-01-2018

Renunțați la mâncărurile bogate și la mâncatul excesiv în timpul Sabatului aducând alimente 
care nu-l onorează pe Dumnezeu, încălcând astfel reforma sănătății.

05-05-2018

Observă sabatele Mele, în fiecare zi fii mai gelos pentru Sabatele Mele.

04-01-2020

Fiecare Sabat trebuie să fie complet diferit de ziua normală. ... Ce faci de obicei pe lângă a Mă 
căuta, a te îmbrăca, a mânca și a dormi? Toate celelalte, în propriile tale planuri, dezonorează 
Sabatele Mele. Du-te în natura Mea, caută-Mă în ea, caută Cuvântul Meu, căci în el sunt 
comorile ascunse pe care le dau poporului Meu, tuturor celor care Mă caută, mană proaspătă și 
ape vii.

01-04-2017
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Cum doresc să păstreze Sabatele Mele, cu rugăciune, cu cântări, citind Cuvântul Meu, citind 
Mărturiile pe care Eu le-am lăsat prin sora Mea, Ellen G. White.

01-04-2017

Eu aș dori să păstreze Sabatele Mele, meditând la Cuvântul Meu în mijlocul naturii, observând 
natura Mea, pentru că aceasta le va dezvălui multe lucruri despre Mine, despre cum Sunt.

23-12-2017

SABATELE VOR CONTINUA LA FEL PENTRU CĂ SUNT UN SANCTUAR ÎN TIMP pe care 
inamicul nu a putut, oricât de mult și-ar dori, să schimbe ciclul săptămânal de șapte zile. De 
aceea profeția specifică că va obliga cu închisoarea și cu moarte și că zdrobirea poporului care 
îl păzesc va fi pentru a-i împiedica să păstreze ziua sacră. Că LUNILE NOI sunt începutul 
fiecărei luni, dar Sabatele Mele continuă ca întotdeauna.

28-09-2017

Precum trăiesc, că de la creație Eu l-am stabilit și pentru eternitate va dura. Sabatul Meu este 
Sfânt și pentru el nu există nici o variație în Mine, nici în această lume, nici în următoarea.

28-07-2018

Depărtați-vă de ce este necurat... și vegheați cu gelozie Sabatele Mele pentru că cel ce cu 
ușurință nu va face așa, cu certitudine va muri.

SĂRBĂTORILE (SOLEMNITĂŢILE) CREATORULUI

19-01-2019

Nu luați în deșert calendarul Celui Etern, pentru că sufletul vostru este în pericol dacă faceți așa.

09-12-2017

Amintiți-vă de Zilele Mele de sărbătoare și veniți să sărbătoriți cu Mine, cu toții în comun, ca o 
pregustare a eternității!

25-08-2020 (sărbătoriți Sărbătorile anuale împreună cu Isus.)

Sunați din trâmbiță în Sion și căutați fața Mea, ca Eu să pot să ispășesc păcatele voastre. 
Sărbătoriți  cu Mine Cuvintele Mele, căci mare bucurie va fi în cer și pe pământ în fața acestei 
fapte pe care mulți o vor lua în mod ușuratic sau inutilă. Va veni pregătirea poporului Meu înainte
de ceea ce li se apropie; astfel vor cunoaște Cuvintele Mele, statutele Mele, rânduielile Mele, 
legea Mea și fundamentele Mele și răul nu va birui împotriva lor. Să spună poporul Meu: 
"Aleluia!", căci cel Etern a privit pe poporul Său și le-a dat darurile Sale.

30-03-2019 (Statute pentru a păstra Paștele și Sărbătoarea azimilor)

Așa să sărbătoriți Paștele Domnului: Șapte zile de umilință, rugăciune și implorare înainte de 
Paște și să cereți Domnului secerișului să vă accepte în grânarul Său. Depărtați-vă de rău, de 
deșertăciunile acestei lumi și de toată aparența de păcat. Supuneți-vă lui Dumnezeu cu frică și 
cutremur, pentru ca să fiți în totalitate cercetați de El. Să doriți, cu inimă sinceră, să nu vă 
contaminați cu păcat. Dați voie Dumnezeului secerișului să intre în viețile voastre pentru ca să 
vă purifice și să vă modeleze caracterul, care este o cerință cerească. Mergeți în singurătate 
înaintea Prințului Emanuel, și El vă va lăsa să cunoașteți voia Sa. Prin credință, contemplați și 
mergeți pe drumul evlaviei primitive, nu cu ochi înălțați, ca alții să vadă, ci cu lacrimi de 
compasiune cu o credință implicită, căci numai așa veți putea învinge. Scoateți toată anatema 
din mijlocul vostru pentru că nu va putea fi purificat niciunul care le are. Cercetați Cuvântul 
Adevărului care dă apă celui însetat și viață celui muribund. Imitați-L pe Cristos. Studiați viața Sa
între voi și gloriile care încă nu au fost înțelese se vor desfășura înaintea voastră. Pregătiți-vă tot
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timpul. Îndepărtați drojdia din inimile voastre căci o inima împărțită nu va fi acceptată.  Îmbrăcați-
vă cu o evlavie singulară ca aceea care îi caracteriza pe apostoli. În aceste 7 zile de pregătire 
să nu mâncați nimic care să ofenseze pe Domnul și faceți, după aceasta, trăirea voastră zilnică 
ca temple vii înaintea Domnului. Trăiți aceste 7 zile ca și cum fiecare ar fi ultima din viața 
voastră, cu mulțumiri, cu umilința sufletului și devoțiune. Vegheați la ceea ce vorbiți și la ceea ce 
gândiți deoarece o mare cercetare se face în poporul care dorește să fie moștenitorul patriei 
cerești. Acolo nu va intra zgura și nici o murdărie provenită dintr-o inimă care iubește lumea și 
plăcerile ei. Procurați cu mare dedicație să doriți cerul și cereți Salvatorului vostru să curățească 
și să îndepărteze legăturile ce corup inima voastră neagră. Soțul să nu se atingă de soție în 
aceste zile de purificare. Să nu permiteți adversarului  să tulbure pregătirea voastră. Încredințați 
Dumnezeului secerișului sufletele voastre cu o credință mare și simplă. Îmbrăcăți-vă cu 
modestie înaintea lui Dumnezeu pentru ca să nu dezonorați înaintea prezenței Sale. Vărsați-vă 
inimile voastre și apoi tăceți și așteptați pe Iehova. Amintiți-vă că salvarea voastră este 
individuală și că nici un muritor nu va putea fi garantul tău. Ca și Iacov - amintește-ți lupta sa - 
acesta a perseverat și a câștigat. Ridicați-vă în sacrificiu viu, ca Daniel, și fugiți de ispită ca Iosif. 
Avansați către ape ca și Moise, ca să puteți atinge gloria lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Ilie: „Viu 
este Dumnezeu, în prezența căruia mă aflu!” Amintiți-vă de Elisei și cum au căzut înaintea lui 
botjocoritorii și adversarii săi. Plângeți ca Ezechiel în timp ce el exorta, dar nu vă opriți, cum a 
făcut Ieremia. Faceți roade ca Noe. Avansați ca Estera. Cereți semne ca Ghedeon și avansați ca
Iosua. Hotărâți-vă ca și Rut, într-o zi, în care sorții pentru ea au fost pentru salvare. Rugați-vă 
pentru puterea care se odihnește asupra Lui, ca și Ioan Botezătorul. Implorați ca ochii voștri să 
fie deschiși și să puteți vedea, ca Balaam, sabia invăpăiată înaintea voastră. Femeilor, 
îmbrăcați-vă cu decență înaintea Regelui ceresc și inima voastră să nu meargă în luxul carnal al
lumii. Bărbaților, puneți-vă în picioarele voastre Evanghelia păcii și gândurile voastre, supuneți-le
Regelui regilor și Domnului domnilor. Nu dormiți căci adversarul vostru nu doarme și ceasul final 
a sosit. Permiteți ca sufletele voastre să fie purificate de Isus Cristos.

24-03-2020 (Statute pentru a păstra Paștele și Sărbătoarea azimilor)

Pregătiți-vă pentru Paștele Meu și faceți astfel: împăcați-vă unul cu celălalt, pentru ca, astfel, 
jertfa voastră să fie acceptată. Fiecare familie va sărbători Paștele în casa ei. Preotul căminului 
va oficia ritualul smereniei și împărțirea pâinii și a sucului viței de vie. În locul unde nu există 
preot, cel întâi născut va oficia înaintea Mea. Pregătiți pâine integrală. Sucul viței de vie să fie 
integral. Spălați-vă picioarele cu cântece din inimă și fiți recunoscători pentru privilegiul acestui 
lucru. Bucurați-vă de aceasta și timp de șapte zile, amintiți-vă cum am scos părinții voștrii din 
Egipt cu mâna puternică. Să fie acesta gândul vostru și să vorbiți generațiilor voastre. ...Repetați
Psalmii Mei: Psalmii 112, 113, 114, 115, 116, 117 și 118. Șapte psalmi. În fiecare zi, în aceste 
șapte zile, veți medita asupra acestor psalmi. Fiți atenți la cum a început acest lucru și la motivul
acestuia, și recunoașteți timpurile. Mâncați Paștele în pace, bucurie și liniște, pentru că Eu cu 
ucenicii Mei am fost astfel, și luptați cu pace și dragoste, dar constant, în întipărirea învățăturilor 
Mele în mintea voastră și în mintea celor mai tineri. Prima zi și a șaptea zi va fi o adunare sfântă 
dedicată lui Iehova și nu veți face nicio lucrare servilă. Fiecare casă să pregătească un sanctuar
și acolo, printre îngerii exaltați în slavă, în prezența Tatălui Meu și a Duhului Sfânt, voi fi Eu cu 
voi. Îndepliniți această Sărbătoare solemnă instituită de Mine și, astfel, voința Tatălui Meu să fie 
făcută în viața fiecăruia dintre voi.

19-07-2020

Se va citi în aceste activități, în special la Sărbătoarea Corturilor, se va citi sau se vor aminti 
istoriile Vechiului Testament - din Pentateuc, se vor citi Statutele lui Dumnezeu încredințate 
poporului Său ca o piesă de mare valoare arheologică, dar chiar mai mult, pentru că este de 
viață pentru viață. Se vor citi fundamentele credinței noastre încredințate de Dumnezeu 
poporului Său, se va citi Legea lui Iehova, Regele universului.
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25-08-2017 (Isus declară Solemnitatea Trâmbițelor o zi de post și rugăciune mondială începând 
cu 2017.)

Apoi, când am auzit din nou vocea, mi-a spus: „Zi mondială a postului și a rugăciunii, 22 
septembrie 2017. Te rog, SPUNE-LE CĂ PE 22 SEPTEMBRIE 2017 (Sărbătoarea 
Trâmbițelor,n.a), DECLAR O ZI DE POST ȘI RUGĂCIUNE ÎN TOATĂ LUMEA.

11-09-2017 (cu 10 zile înainte de Trâmbițe și cu 10 zile înainte de Ispășire aceste instrucțiuni vor
fi urmate. Instrucțiunile cu privire la relațiile de căsătorie sunt valabile pentru orice zi sfântă, 
inclusiv pentru zilele de Solemnitate sau Sărbătorilor sacre anuale.)

11-09-2017 Preaiubiți frați, pe 11-09-2017, am auzit o voce în timp ce dormeam. În vis, această 
voce mi-a spus că trebuie făcute pregătirile pentru ziua de 22-09-2017 (Trâmbițele). „Căutați pe 
Domnul în mod individual. Stați și meditați. Căutați să fiți în ordine cu Dumnezeu. Rugați-vă 
neîncetat zi și noapte. Mâncați simplu, ca de exemplu: fructe, vegetale, semințe, nuci, cereale 
integrale și ierburi amare. De pe 21 până pe 22 și de pe 29 până pe 30, cei ce sunteți căsătoriți 
să nu vă împreunați. Sunt zile solemne înaintea lui Dumnezeu..... Să nu faceți nicio muncă 
comună, ci să cautați  pe Dumnezeu în consacrare totală. Să scoateți toate anatemele din 
mijlocul vostru, ca să puteți fi acceptați în Cel Preaiubit. Nu atingeți nimic mort, nici să nu fie în 
casele voastre. ... Retrageți-vă și puneți-vă în rânduială cu El, pentru că El este Unicul care 
poate ierta. Isus Cristos este Unicul care poate ierta.”

05-05-2019 (Al doilea Paște.)

Avansați poporul Meu, si nu opriți mersul vostru. Nu amânați iesirea voastră, deoarece corăbii 
din Chitim vor veni și totul în calea lor va fi distrus. Oile Mele aud vocea Mea și Mă urmează. Fii 
gelos și pocăiește-te de letargia ta. Pregătiți-vă și nu întârziați. Duceți-vă să sărbătoriți cu Mine 
Paștele toți aceia care nu au putut lua primul Paște pe munți. Pregătiți-vă cu 7 zile înainte de 
aceasta. Să fiți în post și rugăciune, atât cel uns cât și cel ce unge și poporul în general. 
Ascultați vocea Mea și nu vă opriți, pentru că distrugerea nu este amânată și poporul Meu 
trebuie să facă pactul cu Mine prin intermediul sacrificiului. Umiliți-vă în rugăciuni si cereri. 
Scoateți răzvrătirea din mijlocul vostru. Fiți geloși pentru aproapele vostru, căci el de asemenea 
este cumpărat cu sângele Meu. Cine este mai mare între voi decât cel care slujeste? Dați roade 
demne de pocăință pentru ca așa să fiți primiți in cer. Dacă așa veți face, cu certitudine veți 
trăi. ... Depărtați-vă și nu atingeți ceea ce este necurat. Pregătiți-vă și cereți Dumnezeului 
secerișului să vă rezerve în grânarul Lui. ... Circumcideți-vă inima voastră și veți găsi odihnă 
pentru sufletele voastre. .... Nu consimțiți cu păcatul și nu-l scuzați, pentru că amărăciune 
mortală va fi pentru voi. ... Depărtați-vă de drojdia care contaminează ființa voastră. Îndepărtați 
cu promptitudine anatemele și să nu consimțiți cu încălcarea și nelegiuirea. .... Îndepărați-vă de 
orice apostazie și urmați doar după un „stă scris”. Luptați în așa fel încât să obțineți în Mine 
victoria. ... Fugiți de datorie și nu vă dați consimțământul, evitați cu orice preț camăta. 
Încredințați-vă Dumnezeului secerișului viața voastră. Ieșiți din Babilon și din Egipt, pentru că, 
precum EU trăiesc, că Sodoma și Gomora, Adma și Țeboim, pedeapsa lor este mică în 
comparație cu nelegiuirea predominantă. .... Prețuiți Legea Mea și meditați la ea zi și noapte. ... 
Încredeți-vă, credința voastră să nu lipsească, pentru că numai așa veți trăi.

20-04-2020 

 Împliniți cu credință vorbele Mele!

25-08-2020

Acum, poporul Meu pregătește mintea ta și inima ta și păstrează adevărurile Mele care vor veni 
la tine în concert. Curăță camerele tale ca să le primiești și ferește-te de imensa idolatrie care se
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apropie din ce în ce mai mult, pentru că nu voi considera inocent pe cel vinovat și voi avea milă 
de cel ce voi avea milă.

21-12-2019

Meditați la Cuvântul Meu și memorați Psalmii căci în ei veți găși alinare și pace. Învățați 
înțelepciunea și sfaturile din cartea Proverbelor și desfătați-vă inimile voastre în Pentateuc și 
învățați dreptatea Mea din el. Cercetați judecățile Mele și scopurile Mele în cărțile "Împărați" și 
"Patriarhi și Profeți" și cunoașteți iubirea Mea în "Cântarea lui Solomon". Vedeți dragostea Mea 
descoperită umanității în noua dispensațiune din Matei până în Apocalipsa. Am descoperit pe 
Tatăl și pe Duhul Sfânt în acțiune mereu între voi. Recunoașteți profeții Mei și nu fiți răzvrătiți.

10-01-2020

În curând Bibliile voastre vă vor fi luate și se va împlini promisiunea de a reaminti Cuvântul Meu 
celor care sunt chemați să depună mărturie dacă aceștia l-au studiat temeinic. În acest fel se va 
împlini ceea ce a fost spus: 'Nu vă faceți griji cu privire la ceea ce va trebui să spuneți, deoarece
Cuvântul Meu se va așeza în gura voastră.' Mi s-a spus: În curând, foarte curând, se apropie 
marea furtună și trebuie să fiți pregătiți și înarmați cu Cuvântul Adevărului. Citiți Patriarhi și 
Profeți, Profeți și Regi, Tragedia Veacurilor și Cristos Lumina Lumii.

27-05-2019

Încingeți-vă coapsele și fiți gata, ascultați de Sfântul lui Israel și nu dați atenție doctrinelor 
demonilor... Orice amestec de adevăr cu eroare și adevăr incomplet nu vine de la Dumnezeul 
Cel Înalt și Sublim, aceasta este doctrina demonilor.

01-04-2017 # 2

Să citească Biblia și Spiritul Profetic cu umilință și sinceritate!

11-09-2017

Fiți recunoscători pentru lucrurile pe care Dumnezeu le dă și fiți statornici în ceea ce ați crezut, 
nu umblați cu abateri! Mi s-au arătat diferite abateri, diferite gânduri: Oameni care nu cred în 
Duhul Sfânt, alții cu doctrine diferite și totul în cadrul poporului adventist care pretind cu 
adevărat că sunt adventiști de ziua a șaptea și au acest mesaj minunat.

23-10-2017

Mergi și spune-le să strige după discernământ Divin și să îndepărteze din urechile lor 
interpretările umane și doar așa vor obține victoria!

04-04-2018

Nu dați ascultare seducțiilor și doctrinelor demonilor și fiți fervenți în rugăciune!

02-11-2019

Îndepărtați-vă de la necredință și împliniți Cuvintele Mele, păstrați vorbele Mele ca să puteți fi 
eliberați de un rău atât de mare.

02-11-2019

Studiați Cuvântul Meu, gustați și vedeți cine este Dumnezeu, numai așa ve-ți găsi odihnă pentru
sufletele voastre în Mine.

28.05.2020

Implementați Cuvântul pur și sfânt în viețile voastre și căutați fața Mea și veți trăi.

07-07-2020

Fii statornic și gelos pentru Cuvântul Meu.

30.03.2019
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Fiți în pace uii cu ceilalți, cerându-vă iertare unii altora în Domnul, dar amintiți-vă că lumina și 
întunericul nu pot rămâne niciodată împreună. Întunericul nu acceptă pacea împăcării care este 
în Cristos Isus. Pe aceștia evită-i și luptă pentru ca nimeni să nu-ți ia coroana.

11-09-2017

Dacă vrem să fim iertați, trebuie să iertăm, dacă vrem să primim binecuvântare, să fim o 
binecuvântare pentru alții, dacă vrem să fim protejați, trebuie să primim și să-i protejăm pe cei 
pe care Dumnezeu îi trimite în mâinile noastre.

09-12-2017

Nu profitați de fratele vostru când îl vedeți căzut. Adevărat vă spun că  Eu am fost printre voi ca 
cel mai mic, fiind cel mai mare. Slujiți și veți fi slujiți; dați și vi se va da într-o măsură mare care 
dă peste.

12-12-2017

Dacă fratele tău te ofensează, nu te mânia pe el. Adu-ți plângerea ta la Mine și Eu Mă voi 
ocupa.

12-12-2017

Aceasta este, așadar, învățătura Mea: cel ce are, să dea celui care nu are.

09-12-2017

Cel care primește pe un frate în credință pe terenul său, să nu-l trateze ca pe un străin.

09-12-2017

Fratele tău trebuie să vegheze asupra ta, la fel cum și tu trebuie să veghezi asupra lui.

09-12-2017

Nu mustra cu răutate, ci cu dragoste și dreptate.

09-12-2017

Răscumpără timpul pentru cel în nevoie și fă pregătiri pentru sosirea lui.

09-12-2017

Fiți corecți unii cu alții, așa cum Tatăl vostru care este în ceruri face să plouă peste buni și răi.

09-12-2017

Ca și poporul Israel în deșert, unde fiecare își avea locul lui și intimitatea, așa de asemenea 
faceți.

09-12-2017

Fugiți de aroganță și trăiți în umilință, fiind iubitori unii cu ceilalți.

09-12-2017

Cel ce are, să-l primească pe cel care nu are și să trăiască în mulțumire până la venirea Mea 
curând.

09-12-2017

Dacă fratele tău prosperă și se străduiește, va primi binecuvântarea Mea și nu-l condamna 
pentru aceasta. Lumea este a Mea și fiecăruia îi dau conform dreptății Mele.

09-12-2017

Dacă există nemulțumire, cereți îndrumarea Mea. Adevărat, adevărat vă spun că vă voi da, așa 
cum i-am dat lui Solomon.

09-12-2017
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Nu te ascunde de fratele tău în nevoie, pentru că viața Mea a fost dată pentru dvs. în marea 
strâmtorare.

05-04-2018

Aveți grijă de templul sufletului vostru și Eu voi locui printre voi și veți găsi odihnă.

05-05-2018

Poartă-te cu aproapele așa cum dorești să se poarte cu tine.

02-06-2018

Evitați certurile, umblați în blândețe și în mulțumire, pentru că Sfântul vostru Dumnezeu știe de 
ce are nevoie fiecare dintre voi pentru salvare.

02-06-2018

Feriți-vă de drojdia care vă infestează viețile voastre și nu disprețuiți pe frații voștrii pentru că 
ochiul Meu este cercetător, spune Sfântul lui Israel, și ce scuză veți pune înaintea Celui Etern?

14-05-2020

În măsura puterii voastre, faceți drumul drept aproapelui vostru care se luptă să avanseze cu 
puțină putere și care este integru în viața sa.

14.05.2020

Dați o măsură mare și abundentă dând cele mai bune pentru fratele vostru și rămâneți cu 
surplusul și vă va fi pentru binecuvântare și Cel Veșnic va deschide poarta cerului până când va 
da peste.

28.05.2020

Să ne împăcăm unii cu ceilalți.

24.07.2020

Ai grijă de ceilalți fără să spui nimic, doar fă-o.

14.05.2020

În fiecare zi, îndepliniți-vă datoria zilnică cu mulțumire către Cel Etern.

19.05.2020

Pregătiți-vă ca să rezistați, pe cât posibil, impactul.

24.07.2020

Fă voia Mea fără să aștepți nimic și vei fi surprins

24.07.2020

 Mergi prin credință și nu prin vedere

24.07.2020

Caută-mă de dimineață. Ridică-te, nu sta în pat.

24.07.2020

Păstrează tăcere înaintea prezenței Domnului în timpul mersului tău zilnic.

21.12.2019

Apreciați darurile Mele și veți trăi. Să nu vă lipsească bucuria acestor lucruri în gândurile voastre
și cuvintele voastre să fie condimentate cu aceste cuvinte pentru că foarte curând Împărăția 
Mea va fi printre voi pentru eternitate și nu va mai exista amintire a trecutului. Repet, bucurați-vă
pentru că răscumpărarea voastră este aproape. Învățați să fiți fericiți, trăind minut după minut cu 
Mine. Gustă și vezi ce bine este să stai în prezența Mea. Invocă-Mă și Eu voi fi cu tine și te voi 
învăța lucruri noi pe care nu le cunoști.
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28-09-2017

Du-te poporul Meu, închide ușile în urma ta până ce trece indignarea  pentru că numai în Mine 
există refugiu, numai îngerii Mei te pot proteja, numai în Mine veți găsi odihnă.

14.07.2017

Spune-le poporului Meu să iasă să se pregătească cu Mine, Eu le voi da ceea ce vă lipsește. 
Du-te poporul Meu, închide ușile în urma ta în timp ce trece indignarea pentru că o zi de plâns și
jelire va avea cel ce zice că este poporul Meu și cine îl va putea consola?

14.07.2017

Poporul Meu, răscumpărarea voastră este aproape, nu te descuraja!

14.05.2020

Dați fără să așteptați nimic în schimb.

17.01.2020

Ceea ce știi că trebuie să faci, fă pentru că foarte curând nu vei mai putea. Tot ceea ce îți vine la
mână fă cu toate puterile tale. Fii sârguincios și acționează - numai veți fi păstrați.

30.11.2019

Observați natura Mea cu care v-am înconjurat și aceasta vă va învăța lecțiile cele mai valoroase 
care vă vor servi pentru supraviețuirea voastră. Amintește-ți, învață să mănânci ceea ce alții nu 
consideră mâncare!

30.11.2019

Grăbește-ți pașii tăi, nu risipi nici o ocazie pentru Mântuire, fie ea spirituală sau fizică. Căutați 
mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte vor fi adăugate.

22.11.2019 (Filadelfia)

Fiți pregătiți în locul vostru de retragere, cautați-Mă din toată inima cu teamă și tremur, pregătiți 
tot ceea ce știți că trebuie să faceți pentru că lupta va fi dificilă. Dar rezistă diavolului și el va fugi
de tine. Consacrați-vă Mie pentru că am pus la picioarele voastre sinagoga lui Satan, pentru ca 
lumea să știe că v-am iubit.

28-09-2019

Nu trebuie să ne pierdem timpul nostru cu critici sau orice lucru care interferează cu datoria 
noastră, calea este mai îngustă acum și va continua să se micșoreze și vom vedea pe mulți 
oameni dragi și cunoscuți rămânând în urmă.

09-06-2019

Lucrează în via Mea și te voi face mare, când dorințele tale vor fi smulse și lumina Mea va 
străluci puternic în tine.

05-08-2019

Din trădare, scoateți curaj și din ură rece, scoateți dragoste caldă. Cel ce va birui până la sfârșit, 
acesta va fi salvat.

10-07-2019

Pregătiți-vă, cereți Dumnezeului secerișului să vă dea din înțelepciunea Sa pentru a putea să fiți
gata înaintea marii strâmtorări; acolo, cel indolent va plânge și cel care a fost cu mâinile leșinate 
va striga; acolo, cel disprețuitor va fi disprețuit și cel orgolios se va schimba la față, pentru că 
Iehova ridică pe cel drept, dar pe cel rău și pe cel care iubește violența, sufletul lui îl urăște.

30.03.2019
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Dați roade acceptabile Domnului. Ieșiți din Egipt și Babilon. Scăpați de Sodoma cât timp puteți. 
Amintiți-vă de Ierusalim și nu dormiți. Cel care pune mâna pe plug și se întoarce înapoi nu este 
vrednic de Mine, spune Domnul.

15.02.2019

Trăiți vieți pline de pocăință. Aruncați toate poverile voastre asupra Mea și vă veți putea odihni. 
Lucrați ca niște copii ai luminii și răsplata voastră va fi mare în ceruri. Umiliți-vă inima voastră, 
pentru că o inimă smerită și umilă nu va fi respinsă. Mâncați trupul Meu și beți sângele Meu și 
faceți un legământ cu Mine prin sacrificiu și veți avea locuințe în patria cerească. Cu siguranță 
vin curând! Pregătește-te pentru ca nimeni să nu-ți ia coroana! Căutați-Mă din toată inima 
voastră și veți trăi!

02-03-2019 (Programul de lucru pentru această etapă a timpului.)

Învățați de la Mine. Înainte să iasă soarele, deja eram în comuniune cu Tatăl Meu, apoi mâncam 
hrana materială. Ieșeam după aceea, cu ucenicii Mei la câmp. Ne opream să ne odihnim puțin la
următoarea hrană materială și astfel continuam munca noastră până la căderea nopții. Timpul 
este scurt și sarcina dificilă. Nu ne putem permite să ezităm, pentru că, dacă așa vom face, 
niciodată nu vom secera. Așa că, ce veți face? Treziți-vă înainte de răsăritul soarelui și căutați 
fața Mea și vă voi face să cunoașteți voința Mea. Mergeți pe câmp și semănați sămânța bună și 
îngrijiți-o. Arați și secerați, odihniți-vă puțin în timpul pâinii voastre fizice. Întoarceți-vă în câmpul 
unde se construiesc cabanele. Odihniți-vă puțin când luați pâinea voastră fizică, din nou. Faceți-
vă mâinile harnice în dogoarea căldurii și veți primi binecuvântare. Întoarceți-vă în câmpul 
semănăturii când soarele coboară puțin și udați, apoi întoarceți-vă la costruit. Încheiați-vă ziua 
cu mulțumiri. CEL CARE AȘA VA FACE, VA FI ÎNVINGĂTOR.

29.12.2018

Să încetăm să ne lăudăm cu înțelepciunea umană, pentru că pentru Dumnezeu o zi este ca o 
mie de ani și o mie de ani ca o zi. Fiți mai degrabă zeloși pentru salvarea voastră, cu frică și 
tremur și faceți roade demne de pocăință. Fiți deci zeloși pentru că adversarul vostru, diavolul, 
umblă ca un leu pentru a distruge nu numai trupul, ci și ceea ce este și mai important, sufletul.

20-12-2018

Urmați planul deja trasat și veți trăi. Nu vă conformați acestei lumi, căutați împărăția lui 
Dumnezeu și dreptatea Sa și toate celelalte vi se vor adăuga. Fiți dar zeloși pentru că 
adversarul vostru, diavolul, a ieșit cu mare mânie pentru a distruge pe mulți.

24.11.2018

Rugați-vă și îndepărtați orice anatemă din viețile voastre pentru ca Dumnezeu să aibă dreptul și 
permisiunea de a lupta pentru dvs. Nu trebuie să existe nici o duplicitate a gândului, aceasta 
fiind a urmări dorințele inimilor voastre și a pretinde că ascultați cuvântul lui Dumnezeu, dorind 
să umblăm pe drumul lui Dumnezeu (noi să mergem pe calea cea bună), dar propriile dorințe 
ale noastre sunt calea răului.

23.11.2018

Depărtați-vă și puneți-vă în orânduială cu Dumnezeu cu mare grabă pentru că sfârșitul este 
venit și cine va putea sta în picioare în ziua cea mare și teribilă a lui Iehova? Nu te uita la 
aproapele tău sprijinindu-te pe el pentru că el suferă condiția ta însăți, ambii sunteți praf și la 
amândoi vi se va cere aceeași măsură. Acesta este momentul în care fiecare ființă conștientă 
care dorește salvarea trebuie să-și facă pregătirile cu urgență îndepărtându-se de tot ceea ce îl 
împiedică să reușească. Dați roade demne de pocăință. Confortul să fie înlocuit cu adevărul, 
ego-ul - cu dragoste, disputele - cu dreptatea.

23.11.2018

Nici un muritor să nu fie călăuzit de altul în privința salvării, deoarece această prerogativă 
aparține numai lui Dumnezeu. Așadar, fiți diligenți în a sluji, iubiți și îndemnați în căutarea 
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personală a prințului Emanuel. Nimeni să nu judece pe cel ce așa face, deoarece Comandantul 
este Cel care își conduce adevăratul popor și evenimentul final este la ușă.

19.11.2018

Mâncarea, adăpostul și munciți din greu pe munți și nu ieșiți până ce nu vi se poruncește.

01-11-2018

Dați roade demne de pocăință și doar așa veți obține viața veșnică. Postiți, rugați-vă și implorați 
pentru sfințirea voastră. Zdrobiți trupurile voastre și puneți-le în slujire înaintea Celui Etern. 
Cereți cu rugăciune și implorări ca „eu-l” să moară în viețile voastre, altfel nu va exista mântuire 
pentru ceea ce se apropie. Faceți aceasta și veți trăi.

01-11-2018

Fiți gata, pentru că timpul aproape că a sosit. Căutați-L pe Domnul Dumnezeul nostru mare și 
puternic în timp ce încă mai poate fi găsit. Îndepărtați-vă de cei care vă adorm înțelegerea 
voastră, faceți sacrificii înaintea lui Iehova și fiți credincioși Cuvântului Său - acesta este singurul
lucru care vă va garanta mântuirea voastră. Ezitarea și letargia vor fi o condamnare pentru cel 
ce le practică.

30-10-2018

Curățați-vă cu promptitudine casele voastre, scoateți toate anatemele din ele și din viețile 
voastre și veți trăi. Faceți sacrificii lui Iehova și aveți încredere în El, totul este pregătit pentru 
dezlănțuirea bătăliei finale. Pregătiți-vă azi, pentru că în curând va fi prea târziu.

25-10-2018

Întrebați de cărarea cea veche și mergeți pe ea. Reparați zidurile și drumurile și vă voi păstra în 
ora încercării care acoperă lumea întreagă. Fii, zelos și pocăiește-te.

08-10-2018

Înaintați în căile Mele și veți trăi și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

21-08-2018

Nu te teme, Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Proba supremă a venit, ferice de
cel care în Mine are încredere.

28-07-2018

Este ora lui, pregătiți-vă cu armura Prințului Emanuel, postiți, rugați-vă; rugați-vă ca hainele 
voastre să fie curate, fără pete, căci numai așa veți fi justificați.

16.06.2018

Căutați-Mă și Mă veți găsi pentru că Mă veți căuta din toată inima voastră și Eu voi vindeca 
pământul vostru și voi aduce ploaia la timpul ei, dacă se va umili poporul Meu și va chema 
Numele Meu cu mâini curate și cu o inimă smerită și umilă și astfel veți găsi odihnă pentru 
sufletele voastre și veți fi săturați.

28-07-2018

Umiliți-vă, umiliți-vă, oh copii ai Dumnezeului Celui Preaînalt și veți fi protejați de mânia viitoare; 
și adorați-L pe Cel ce a făcut cerul, pământul și tot ce în el locuiește și nu atingeți ceea ce este 
necurat și veți fi păstrați de mânia viitoare.

10-02-2018

Pregătiți-vă și căutați binele știind că ziua Mea este înaintea voastră. Nu întristați Duhul Sfânt 
prin care veți fi în cele din urmă sigilați, pentru că oricine nu poartă pecetea, va fi sfârșitul său 
pentru eternitate! Fiți așadar zeloși precum și Tatăl vostru care este în ceruri este zelos și dă 
pâine fiecăruia după nevoile sale. Căutați binele fără de care nimeni nu poate vedea fața lui 
Dumnezeu! Să aveți pace între voi și în sufletul vostru. De ce atunci schimbați această pace în 
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mâhnirea sufletului? De ce vă temeți dacă îmi sunteți credincioși Mie? Dar mai de grabă temeți-
vă de ființa găsită cu lipsă pentru că nu este lumină în el și este piatră de poticnire și mormânt 
văruit. A vă salva viețile voastre, vă descalifică din ceruri, dar Eu salvându-vă pe voi, vă va 
califica. Nu vor fi așa cei ce Mă vor vedea cu viață. Fiți așadar zeloși în conversațiile și acțiunile 
voastre, ținând în acest fel în cont că până și gândurile voastre sunt înaintea Mea. Tânjiți după 
Împărăția Mea și vi se va încredința! Căutați-Mă și veți trăi! Eu și ai Mei trăim într-o tăgăduire de 
sine eternă, dacă vreți să faceți parte din această împărăție, trebuie să trăiți în același fel. Nu 
există nimic care să fi fost violat în legea Mea și aceasta trebuie să fie cu atenție observată și 
împlinită, deoarece este legea guverării Mele și a caracterului Meu.

05-04-2018

Consacră-te Dumnezeului tău în fiecare dimineață și nu uita de toate binecuvântările Sale, 
pentru că El este Cel care te-a scos din groapa noroioasă și Cel care ți-a salvat viața ta.

05-04-2018

Ascultă vocea Mea și nu-ți împietri inima ta ca să-ți meargă bine în țara pe care Iehova 
Dumnezeul tău îți dă. Aveți grijă de templul sufletului vostru și Eu voi locui printre voi și veți găsi 
odihnă. Îngrijiți casa voastră pentru că adversarul vostru diavolul umblă ca un leu care răcnește 
pentru că știe că timpul său este foarte scurt. Cântați Domnului toți muritorii și bucură-te, oh 
Israel, pentru că ziua cercetării tale este aproape împlinită și închinați-vă Celui care a făcut 
pământul, marea și toate izvoarele apelor și tot ce în ele locuiește. Temeți-vă de Dumnezeu și 
dați-I onoare pentru că ceasul judecății Sale a sosit, pentru că a căzut Babilonul, mama tuturor 
curvelor care a dat să bea vin tuturor națiunilor și dacă cineva se închină ei sau imaginei ei, nu 
va avea o moștenire eternă pentru că sublim, sfânt este Dumnezeul lui Israel. Aveți grijă să nu 
primiți semnul ei, mai degrabă fiți sârguincioși în căutarea împărăției lui Dumnezeu ca să primiți 
o porțiune completă a Duhului Sfânt.

14.04.2018

Lăsați-Mi Mie lupta voastră pe care Eu o voi lupta; Fiți atenți și vedeți că Eu sunt Dumnezeu și 
veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

14.04.2018

Nu vă temeți turmă mică, mai degrabă plângeți pentru adversarul vostru, pentru că ochiul Meu 
este asupra lui ca să-l mut cum mută vântul pleava. Trăiți în sfințenie, rugăciune, și cereri și Eu 
vă voi da odihnă.

20.05.2018

Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Postiți ca să vi se deschidă înțelegerea voastră și citiți 
Cuvântul Adevărului, Biblia, Spiritul Profetic pentru că Adevărul vă va elibera de păcat.

05-06-2018

Fiți pregătiți și umiliți și ascultați în totul de Dumnezeu ca să puteți fi eliberați, rugați-vă și postiți 
cu rugăciuni și cereri, deoarece lupta va fi cruntă și cine, prin el însuși, va putea să se mențină 
pe picioare?

 20-08-2017

În primul rând, trebuie să recunoașteți că nu sunteți nimic, nimic fără Dumnezeul nostru. În al 
doilea rând, să vă umiliți înaintea lui Dumnezeu, să cereți iertare din inimă și să vă îndepărtați 
de rău și de nelegiuire. Al treilea pas, restabiliți, schimbați tot ceea ce puteţi pentru a fi în ordine 
cu Dumnezeu și cu aproapele vostru.

09-12-2017

Fugiți de datorie. Nu vă amestecați cu necredincioșii.

09-12-2017
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Vegheați pentru integritatea familiară a fiecăruia.

09-12-2017

Bărbaților, lucrați cu respect sfânt și să știți cum preoții casei trebuie să conducă bine în casa lor,
cu post și rugăciune, cerând să reflectați caracterul ceresc în voi. Guvernați pe copiii voștri în 
sfântă disciplină și îndemn, știind că sunt ai voștrii pentru o clipă, dar ai Mei sunt prin 
răscumpărare.

13.01.2018

Îndepărtați răul din gândurile și inimile voastre și purificați-vă sufletele voastre, pentru că este 
aproape ziua în care fiecare suflet se va pleca înaintea feței Sfântului lui Israel.

02-04-2018

Poporul Meu (Laodicea, n.a.) este lipsit de înțelegere și nu cunoaște ziua distrugerii sale. Ieșiți 
din ea, poporul Meu și nu te mira de mărețiile ei, deoarece într-o clipă vor fi ruinele sale și cine 
va fi pentru ele dacă a disprețuit pe Cel care i-a dat ființa.

04-04-2018

Efraim este dat idolilor, lăsați-l. Și nu atingeți ceea ce este necurat ca sufletul vostru să rămână 
pur înaintea Mea.

04-04-2018

Nu privi la dreapta nici la stânga și ochiul tău să nu meargă după măreția acestei lumi, pentru că
toate acestea Eu le urăsc și le i-au ca pe mizerie.

04-04-2018

Fiți cumpătați pentru că adversarul vostru diavolul caută pe cine să distrugă.

04-04-2018

Nu vă uniți cu necredincioșii, ci numai în avertizare atunci când sosește datoria voastră.

04-04-2018

Nu gândiți așa cum gândeau fariseii: „din Nazaret poate ieși ceva bun?” Precum Eu trăiesc, 
chiar din pietre voi ridica fii care vor duce la un port sigur turma Mea și vor aduce judecată 
disprețuitorului și celui defăimător.

04-04-2018

Fiți prudenți, blânzi și înțelepți.

04-04-2018

Nu numiți binele rău, nici răul bine.

04-04-2018

Alipiți-vă de Adevăr ca cineva care are doar o frânghie într-o prăpastie și dacă acesta își dă 
drumul, iremediabil va cădea și va muri.

04-04-2018

Nu căutați lumea nici ceea ce oferă aceasta, căci va fi găsit prea ușor cel care așa procedează.

05-05-2018

Roagă-te de șapte ori pe zi pe genunchi, postește des, studiază Sanctuarul.

02-06-2018

Faceți sacrificii de dreptate și de pace ca sacrificiul vostru înaintea lui Dumnezeu să fie 
acceptabil.

05-06-2018
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Fiți pregătiți și umili și ascultați în totul de Dumnezeu ca să puteți fi eliberați.

05-06-2018

Rugați-vă și postiți cu rugăciuni și cereri pentru că lupta va fi crâncenă și cine prin el însuși va 
putea să se mențină pe picioare?

01-09-2018

Aveți grijă cu amintirile și cu emoțiile.

25-10-2018

Fiți dar zeloși pentru salvarea voastră cu teamă și tremur și veți primi cununa Vieții Veșnice.

01-11-2018

Separați-vă de orice nelegiuire din viața voastră.

01-11-2018

Trăiți în sacrificiu în viețile voastre înaintea Celui Etern și El vă va susține.

08-12-2018

Urmăriți Perla de mare preț, ascultați de vocea care strigă în deșert și îndreptați drumul și 
reparați spărturile!

 21.06.2019

Procurați să fiți curați de propria voastră drojdie cu post și rugăciune. Cereți ca sarea voastră să 
fie de bună calitate, deoarece aceasta alcalinizează corpul în așa fel încât drojdia să nu poată 
supraviețui.

21.06.2019

Urmăriți ținta, rugând ca vasul vostru să fie din lut nou, astfel încât să poată fi umplut în mare 
măsură cu ulei.

21.06.2019

Trăiți vieți simple, știind că răsplata voastră este aproape.

21.06.2019

Trăiți răscumpărând timpul în orice moment.

21.06.2019

Aveți grijă de lupii care vin să atace contra turmei, pentru că ei numesc răul bine și binele îl 
numesc rău! Nu gândiți că în mijlocul lor veți fi în siguranță. Trebuie doar să stați departe de ei, 
pe un teren sigur. Fiți în locuri unde nimeni nu vrea să fie. Acesta este un ciur pentru lupi, 
deoarece aceștia iubesc confortul lor și viața ușoară.

21.06.2019

Aveți grijă să nu fiți înșelați de cei care caută să profite, neștiind că timpul lor s-a împlinit.

21.06.2019

Fiți cumpătați. Căutați fața Mea căci numai așa vei fi izbăvitți de mânia viitoare.

29.06.2019

Disciplinați-vă în înțelegere și în muncă.

29.06.2019

Primiți blândețe și tăgăduire de sine prin muncă intensă.

07-09-2019
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Separați-vă de batjocoritori, de detractori, de cei avari, de pătimași, pentru că ei vor avea doar 
ceea ce ochii lor doresc și mâinile lor au, dar voi care vă privați de favoarea pământească, 
locuințe veșnice vor fi pentru voi.

07-09-2019

Fiind în lipsuri, lăudați. Având reproșuri, dați laudă. Trăiți prin credință, lucrați prin credință, 
vorbiți prin credință.

02-11-2019

Luptați lupta bună a credinței, amintiți-vă cucerirea lui Iosua și ceea ce i-a fost promis și ceea ce 
s-a întâmplat. Aceasta va fi o încurajare pentru cei înțelepți.

02-11-2019

Trăiește răscumpărând timpul, grăbește-te pentru că se apropie momentul în care nimeni nu mai
poate lucra.

14.11.2019

Ridicați mâini sfinte către Dumnezeu și rugați-L să vă arate cum vă vede.

21.12.2019

Învățați să fiți fericiți, trăind minut cu minut odată cu Mine.

02-05-2020

Rugați-l pe Dumnezeul secerișului să înlăture orice nelegiuire de la voi, astfel încât fericirea 
voastră să fie desăvârșită și mântuirea Mea să vă fie dată.

02-05-2020

Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Meditați în paturile voastre și tăceți și încredeți-vă numai în 
Iehova, căci în Domnul este tăria veacurilor pentru totdeauna.

28.05.2020

Cereți Domnului să vă îndepărteze tot orgoliul și răutatea din interiorul vostru și să vă permită să
fiți înconjurați de atmosfera Lui de pace de acum înainte.

28.05.2020

Să nu ne luptăm unii cu alții, ci mai degrabă să ne avertizăm în Domnul recunoscând că suntem 
copii ai Tatălui Ceresc.

28.05.2020

Lăsați ca Duhul Sfânt să modeleze viețile noastre, căci așa putem deveni împreună moștenitori 
în împărăția cerurilor.

28.05.2020

Să nu ne înșelăm pentru că Dumnezeu nu poate fi batjocorit. SĂ FUGIM DE VANITATE ȘI 
COMODITATE în viețile noastre și să trăim în acord cu voința lui Dumnezeu și nu după cea a 
oamenilor.

28.05.2020

Să fim ATENȚI ȘI SĂ VEGHEM tot timpul pentru ca nimeni să nu ne despartă de atmosfera 
cerească.

28.05.2020

Să Îi încredințăm lui Dumnezeu toate poverile și durerile pentru că El ne va face să ne odihnim.

28.05.2020

Dați o măsură mare și care dă peste pentru că Unul mai Mare decât toți ne dă în același mod.
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28.05.2020

Să avem grijă cu gândurile noastre și motivele acțiunilor noastre.

28.05.2020

Au ascultat pe cei care strigă că toți, chiar și cei răi și cei care i-au condus spre rău, împreună cu
tatăl minciunilor, vor fi mântuiți după ce vor fi purificați în lacul de foc." Adevărat vă spun: 
AVERTIZAȚI-I și dacă nu ascultă, FUGIȚI de ei pentru că cel rău și-a făcut deja secerișul printre 
ei.’

28.05.2020

Priviți și ascultați și fiți atenți deoarece mulți își vor pierde calea pentru o gustoasă seducție 
malefică.

07-07-2020

Fă-te puternic îndurând umilințele și trădările, lucrează din așteaptă în Mine.

20-04-2020

Trăiți fiecare zi ca și când ar fi ultima, în orice moment răscumpărând timpul;

20-04-2020

Tot ceea ce îți este comod, fugi de aceasta, pentru că adversarul vostru iese ca un leu pentru a 
vă amorți simțurile voastre pentru ca timpul să treacă și să vină timpul de reînviorare și să vă ia 
neprevăzuți.

05-09-2020

Fiți pregătiți și mai presus de orice, nu vă încredeți în voi înși-vă și încredeți-vă în Mine, pentru 
că Eu am învins lumea și toți cei care vin la Mine vor învinge.

13.06.2020

Evitați aparența păcatului, oricine este fără răbdare să caute din toată inima răbdarea în Mine….
Căutați să ridicați standardul în viața voastră, aceasta este sarcina voastră în Mine;

13.06.2020

Pregătiți-vă în sfințenie înaintea Mea și nu provocați la mânie pe aproapele vostru, pentru că 
oricine este o piatră de poticnire va fi eliminat din cartea vieții.

13.06.2020

Puneți sarcini? Cărați-le voi mai întâi, numai așa veți putea înțelege pe aproapele vostru.

13.06.2020

Știți multe? Trăiți ca atare și dacă multe știți și „eu-l” încă trăiește în voi, tăceți și rugați-vă pentru 
sufletele voastre;

13.06.2020

Căutați pacea și urmați-o, pentru că pacea Mea v-o las, pacea Mea v-o dau, nu așa cum o dă 
lumea, Eu v-o dau; când aceasta se va întâmpla în voi, avertizați atunci în dragoste, în adevăr și
dreptate cu pacea care vine de sus și numai așa veți câștiga  pe aproapele vostru pentru 
împărăția Mea;

13.06.2020

Lucrați în comun acord cu Dumnezeu.

13.06.2020
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Rugați-vă unii pentru ceilalți, pentru că cel care aude Cuvântul Adevărului își eliberează sufletul 
său, dar cel care îl disprețuiește este supus morții și aceasta este întristare pentru inimă;

01-04-2017

Să caute fața Mea, să se pocăiască, să se umilească, să-și îndrepte căile pentru că furtuna este
foarte aproape.

14.05.2020

Ocupați-vă timpul vostru în ceea ce vă este de folos și îndepărtați-vă cu repeziciune de eroare și
de cei cărora le place să greșească.

26.08.2020

Depărtează-te și nu atinge ceea ce este necurat. Mulți sunt tauri și alți salvatori de tauri, dar tu 
îndepărtează-te de ei și mergi în pace cu cei care luptă să scape de ei.

10-09-2019

Dacă dorim să fim împăcați cu Dumnezeu, trebuie să fim reînoiți în Cristos Isus. Mi s-a spus că: 
Isus nu a fost botezat de clerici, de rabinii din timpurile acelea, pentru că ei trăiau o Evanghelie 
amalgamată, ci prin Ioan Botezătorul, cel care trăia la Lege și la mărturie. El era cel care trebuia 
să Îl boteze.

10-07-2019

Pregătiți-vă pentru că Regele regilor și Domnul  domnilor este la uși pentru a da fiecăruia după 
faptele sale. Pocăiți-vă și botezați-vă în numele Domnului și circumcideți-vă inima voastră ca în 
acest fel să fiți eliberați de această mare și teribilă zi a lui Iehova.

26-01-2019

Puneți darurile voastre acolo unde Cuvântul Adevărului este purtat, unde roadele fac apel la 
convertirea Sfântului lui Israel. 

26-01-2019

Puneți-Mi deoparte o zecime din toate. Aceasta va fi pentru Mine și pentru salvarea multora.

22.07.2018

Fii credincios, îndeamnă, în fidelitate, dreptate și judecată

11-12-2018

Fiți dar zeloși, supuși și drepți, iar îngerii slujitori vă vor călăuzi pe cărări sigure.

29.12.2018

Îndreptați drumul și dați roade demne de pocăință și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

19-09-2018

Arătați roade demne de pocăință și veți găsi iertare pentru sufletele voastre și apoi Tatăl vostru 
care vă vede în secret, vă va răsplăti în public.

29-09-2018

Produceți roade demne de pocăință și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

11-09-2017

Fă dreptate, iubește mila și fii umil înaintea Dumnezeului Tău.

10-10-2017

Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Meditați în paturile voastre și tăceți din gură și încredeți-vă în 
Iehova.

09-12-2017
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Nu trăiți degeaba, pentru că pe cel pe care Dumnezeu îl cheamă, El îi încredințează daruri, 
minister și operațiune.

09-12-2017

Nu te îngrijora cu privire la ziua cea rea, deoarece chiar și în ea, înțelepciunea este la ușă.

09-12-2017

Fiți umili și nu arătați ostentație. De ce vei avea nevoie în istoria finală a acestui pământ?

09-12-2017

Pregătiți-vă sufletele voastre pentru a fi în armonie cu vorbele Mele... Ocupați-vă cu frică și cu 
tremur în Cuvântul salvării.

15.12.2017

Nu permiteți întârzierea în viețile voastre pentru așa zisă comoditate, deoarece nu veți fi eliberați
dacă întârziați.

15.12.2017

Faceți sacrificii prin intermediul promisiunilor înaintea lui Iehova și rămâneți neclintiți și vedeți că 
EU Sunt Dumnezeu.

15.12.2017

Bucură-te, oh Israel, pentru că Dumnezeul tău te cheamă să te împaci cu Dumnezeul tău.

13.01.2018

Curățați-vă viețile voastre, îndepărtați-vă de păcat.

28-09-2017

Pregătește-te popor, ia armele Mele și pregătește-te pentru bătălia finală; mare și crâncenă va fi 
pentru Mine și pentru toți aceia care nu sunt ascunși în Mine.

28-09-2017

Fii curajos, străduiește-te și îți voi da cununa vieții. Fugi, fugi! Pregătește-te pentru că este 
iminent sfârșitul tuturor lucrurilor. Crede în Mine și chiar dacă ești mort vei trăi.

28-09-2017

Străduiește-te puțin mai mult și lasă-Mă să te iau de mână pentru a traversa valea umbrei și a 
morții.

01-04-2017 # 2

Înaintați prin credință pentru că Eu voi deschide ușile, spune Cel Etern. Înaintați, înaintați prin 
credință când Eu vă deschid ușile, nu puneți la îndoială. Mergeți, mergeți!

06-07-2017

Pregătește-te, pregătește-te iubita mea, pentru că în curând voi veni după tine! Nu te teme, 
avansează și nu te opri. Fii zeloasă și urmează-Mă! Nu privi înapoi și nici nu asculta, pentru că 
hienele vor veni și lupii vor dori să te devoreze din mâna Mea, dar Eu voi fi cu tine. Nu întârzia, 
avansează, credința ta va fi răsplătită! Luptă pentru salvarea ta și Eu îți voi da cununa vieții. 
Poporul Meu, răscumpărarea voastră este aproape, nu te descuraja!

10-10-2017

Dar tu, poporul Meu, păstrează-ți calmul, pentru că Eu voi fi sprijinul tău în mijlocul acestuia. Ai 
încredere în Mine și avansează prin credință și nu prin vedere și vei fi recompensat pentru 
credința ta. Nu te îngrijora nici nu deznădăjdui, nici nu dispera pentru că ești sculptat în palmele 
mâinilor Mele și chiar dacă urlă furtuna, aripile Mele te vor păstra.
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11-09-2017

Să nu promitem nimic înaintea lui Dumnezeu care știm că nu putem împlini sau că nu dorim să 
împlinim pentru că, dacă nu îl împlinim, vom fi vinovați înaintea lui Dumnezeu.

05-05-2018

Fă bine tuturor chiar și celui care îți vrea răul.

09-07-2019

Sunteți persecutați, lăudați! Sunteți disprețuiți, lăudați!

28.05.2020

IERTAȚI-I pe cei care vă blesteamă, care vă jignesc și vă persecută.

19.05.2020

Intrați în rugăciune și cereri înaintea Celui Preaînalt și El va lupta bătălia credincioșilor Săi.

26.05.2020

Fiecare să vegheze asupra sufletului său,împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu mergeți nici la dreapta, 
nici la stânga.

29-08-2020

Gemeți și strigați poporul meu, pentru că a sosit ceasul.

22.02.2020

Rugați-vă ca să vă fie deschisă înțelegerea voastră și să nu fiți luați prin surprindere, pentru că 
acolo, în acea zi, unul va fi luat și altul va fi lăsat; în curând ceea ce se așteaptă va veni, și 
poporul Meu va fi probat într-un mod extrem și doar cel care Mă privește pe Mine și urmează pe 
urmele Mele va învinge; dați roade demne de pocăință și veți găsi odihnă pentru sufletele 
voastre.

21.12.2019

Dar acum, micuții Mei copii, nu dormiți, vegheați și rugați-vă Tatălui ca să vă ocrotească ca să 
nu cădeți în ispită.

22.11.2019

Vă repet, circumcideți-vă inimile voastre și cautați-Mă cât timp pot fi găsit. Nu avansați fără să fiți
în ton cu Mine și să fiți un popor de rugăciune, deoarece puterea este în aceasta.

27.05.2019

Pregătiți-vă! Pregătiți-vă! ... Pentru că o criză uimitoare cu o mortalitate mare, ruină și mare 
calamitate se apropie pas cu pas. Stați pe Stânca Veșnică și urmați cu atenție instrucțiunile 
Sale, doar așa veți putea fi eliberați. Postiți, rugați-vă în fiecare moment. Nu este timpul de 
dormit! Inimile voastre să se agite de durere pentru păcat și căutați sfințenia fără de care nimeni 
nu-L va vedea pe Domnul.

11-01-2019

Umiliți-vă rugându-vă pentru iertare. Credeți că sunteți iertați și mergeți în vieți sfinte înaintea 
Lui.

15.01.2019

Fiți pregătiți! Căutați-Mă cu post și cu mari rugăciuni. Umiliți-vă inimile voastre și îndepărtați-vă 
de ceea ce este necurat.

11-09-2017
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Depărtați-vă de adulter și curvie, nu vă culcați cu o femeie care este în timpul menstruației căci 
Îmi este urâciune.

01-04-2017

Fiți onorabile, fiți onorabile în căsătoria voastră, și patul vostru trebuie să nu fie pângărit.

01-04-2017#2

Ca doamnele să se îmbrace modest fără a da vreo oportunitate pentru a face să cadă pe 
bărbat.

09-12-2017

¡Femeilor! Îmbrăcați-vă ca sfinte și pioase, cu pace, care poartă Evanghelia în inimile lor și merg
răspândind veștile bune ale mântuirii. Încercați să vă salvați prin intermediul castității în 
modestie și stăruitoare în rugăciune, evitând să duceți în corpurile voastre focul pierzării.

24-08-2020

Spune-le poporului Meu că astfel spune Domnul: Ca fiecare mamă și tată să ridice voce cu 
implorare, cereri, post și rugăciune pentru copiii săi, pentru că voi întoarce inimile părinților la 
copii și a copiilor la părinți și se vor uni și vor umbla în valea umbrei morții și răul nu îi va atinge 
și îi voi aduce într-o țară în care curge lapte și miere.

01-04-2017

Amintiți-le de Madison, școala profeților, fără acreditări, doar studiul Cuvântului Meu, știința Mea 
și a lucra pământul Meu, care a fost curriculum-am plecat, nu acreditări. Unde sunt aceste școli 
de instruire divină astăzi? Eu privesc și nu le văd. Toate acestea sunt certificate și acreditate și 
închinate umanismului. Oare nu voi ști?

25-08-2017

Încetați să mai vorbiți și începeți să acționați.

04-04-2018

Nu păcătuiți în prezumție nici în conversații impure, căci sfințenia Mea este de așa fel încât nu 
voi putea să fiu prezent ca să vă eliberez.

14-04-2018

Aveți grijă unii de ceilalți și nu vă petreceți timpul în conversații deșarte, căci pentru distrugere 
sunt acestea.

29-06-2019

Nu lăsați frâu liber limbii noastre în plângere, murmur și nemulțumire;

29-06-2019

Nu vorbiți efemer deoarece chiar și acest lucru este notat cu atenție;

28-05-2020

Fii pur în conversațiile tale și să nu existe în noi șovăială în gândire, cuvinte și acțiuni.

28-05-2020

Rafinați vorbirea ținând cont de faptul că totul este  notat  în detaliu de martorii Domnului 
(îngerii).

28-05-2020

Să evităm cuvintele goale fără nici un scop, bătăile de joc și să permitem să fim rafinați în forma 
lui Cristos Isus care merge dincolo de cultura umană și de ideile umane.

28-05-2020
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Să tăcem mai mult și să auscultăm mai mult, căci prin cuvintele noastre vom fi judecați.

14-05-2020

Nu căutați pe ale voastre.

01-04-2017#2

Nu vă gândiți doar la voi înșivă, deoarece egoismul Mă îndepărtează de voi.

09-12-2017

Nu spune: "Această țară este a mea", pentru că tot pământul și plinătatea lui și locuitorii acestuia
care în el locuiesc, sunt ai Mei prin drept și răscumărare.

13-06-2020

Trăiți vieți de sacrificiu abnegat sub îndrumarea de sus. Schimbați-vă viețile voastre. Cel care 
trăiește pentru sine, să înceapă să trăiască pentru alții.

14-05-2020

Nu trăiți gândindu-vă la voi înșivă pentru că Unul mai mare decât voi a trăit printre voi și nu a 
păstrat nimic din viața Lui, nici măcar propria Sa viață, pentru voi.

01-04-2017

Așa trebuie să se îmbrace femeile Mele: sfioase, modeste, simple.

14-05-2020

Nu trăiți gândindu-vă cum, prin propria voastră putere, o veți obține deoarece această biruință 
va fi prin pură credință și încredere în cel Etern.

14-05-2020

Nu pretindeți a avea o credință vie, ci mai degrabă trăiți-o și aceasta se demonstrează sub un 
„stă scris” în diferite adversități.

14-05-2020

Nu fiți leneși sau certăreți.

14-05-2020

Nu îngenunchiați Adevărul chiar dacă acesta vă provoacă probleme, pentru că oricine face așa, 
cu siguranță nu va fi eliberat.

14-05-2020

Nu vă faceți că sunteți bucuroși, ci trăiți în ea ca moștenitori ai vieții veșnice.

14-05-2020

Nu fiți certăreți unii cu alții punând drept scuză orgoliul voastru rănit, căci vă spun că dacă nu 
veți muriți privind aceasta, nu veți vedea fața Regelui regilor și a Domnului domnilor și să trăiți.

14-05-2020

Nu plănuiți în paturile voastre cum să fiți la aceeași înălțime sau mai buni decât aproapele 
vostru, pentru că Cel Etern dă fiecăruia după cum Lui îi place.

14-05-2020

Nu hraniți amărăciunea în ființa voastră pentru că dacă aceasta există sau a existat, este numai 
din cauza deciziilor voastre greșite pentru care Cel Etern nu are nici o vină. Mai degrabă, 
aruncați-vă poverile voastre asupra Lui și El vă va da odihnă.

14-05-2020
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Nu vă uniți cu cei care disprețuiesc și calcă standardul Adevărului, pentru că acest lucru scade 
standardul existent în voi și nu va continua să se ridice, ci va cădea.

25-08-2017

Tineri, alegeți să Mă căutați și veți trăi sau lepădați-Mă și veți muri. Adulți, la ce vă folosește 
toată râvna voastră dacă toate acestea vor trece? Bătrânilor, ridicați mâini sfinte spre Mine și 
niciunul dintre voi nu atingeți ceea ce este necurat.

04-04-2018

Nu divagați în două opinii, nici nu fiți acuzatorii fraților voștrii, căci Dumnezeu i-a dat celui ce-L 
caută înțelepciunea Sa și Adevărul Său și cine va putea să judece?

04-04-2018

Nimeni să nu disprețuiască pe aproapele său, căci cel pe care îl cheamă Dumnezeu îl 
capaciteaza și roadele lui vor fi veridicitatea lui.

05-05-2018

Lucrează din greu pământul, fără a murmura.

05-05-2018

Nu trăi gândindu-te la viitor, pentru că ceea ce-ți aparține este ”acum”.

02-06-2018

Nu cârtiți, nici nu vă împotriviți, pentru că aceasta este pentru proba salvării și oricine nu o va 
cunoaște acum și îi va fi împovărător, cum va rezista în timpul final?

23-06-2018

Depărtați-vă și nu atingeți ceea ce este necurat, ca să vă meargă bine și să trăiți.

07-10-2018

Nu ezitați în antrenamentul final și obligatoriu pentru a putea fi pregătiți pentru lupta finală.

08-06-2019

Orice ajunge în mâinile tale, fă-o cu toată puterea ta.... Nu neglija îndatoririle tale și pregătește-
te pentru că harul Domnului și de asemenea, ajutorul Său, vor fi la dispoziția ta.

21-06-2019

Nu disprețui păsările, căci chiar și Ilie a fost hrănit de ele.

29-06-2019

Cereți lui Dumnezeu să vă elibereze de gândurile păcătoase din trecut și să nu le exteriorizați, 
ca în acest fel să poată fi șterse din viețile voastre;

29-06-2019

Nu aduceți păcatul pe buzele voastre, ci trăiți în umilință înaintea lui Dumnezeu pentru ca 
acestea să poată fi șterse chiar din gândurile voastre, căci dacă așa va fi, atunci acestea sunt 
șterse și iertate în cartea vieții.

29-06-2019

Nu vă înșelați, Dumnezeu nu poate fi batjocorit. Trăiți agățându-vă de viță și veți învinge în 
Numele Său.

02-11-2019

Străduiește-te, nu te descuraja pentru că o mare probă stă înaintea ta și cum  poți gândi în a fi 
capabil să înduri dacă cedeazi acum?

08-11-2019
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... Nu uitați cuvintele Mele, păstrați-le în inima voastră și căutați căile Mele și veți fi bine. Nu 
întârziați, fiți sârguincioși în aceasta pentru că cel ce o face, va trăi.

28-05-2020

Să nu scădem standardul prin a face pe plac nimănui, mai degrabă dați exemplu despre 
adevăratul standard, nu doar din cuvinte, ci prin faptele voastre.

15/16/18-01-2018

Să nu întristăm pe Duhul Sfânt cu care vom fi sigilați.

28-05-2020

Să nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga în încercări, căci pentru a rafina caracterul nostru
este aceasta. Dar să nu uităm că Unul mai mare decât toți a declarat că nu vom avea ispite pe 
care să nu le putem suporta și împreună cu acestea, calea pentru a putea ieși.

16-06-2020

"Nu răsplătiți răul cu rău, lăsați-l să plece.”

07-07-2020

Nu te mira de ceea ce pot face alții, ci de ceea ce Eu pot face prin intermediul vieții tale.

07-07-2020

Nu judeca chiar dacă te judecă.

07-07-2020

Nu deschide gura ta pentru a te apăra.

07-07-2020

Nu te pleca înaintea provocărilor; înfruntă-le cu curaj, credință și speranță.

07-07-2020

Nu dori bunuri pentru viața ta.

20-04-2020

Odihniți-vă în Mine. Să nu vi se tulbure inima voastră, nici să nu aveți teamă;

20-04-2020

Nu trăiți spre desfătările voastre și respingeți-le conștiincios;

13-06-2020

Nu vă jigniți în cuvinte; nici nu disprețuiți vorba unuia dintre micuții mei, căci din cel umil și din 
cel disprețuit este răspândită împărăția Mea;

13-06-2020

Nu fiți rapizi în a denatura Cuvântul Adevărului pentru conveniența voastră, căci cel ce așa face 
dă pe față inima lui mândră;

ANATEME

01-02-2019

Scoateți anatemele din viețile voastre pentru că Eu nu le voi mai tolera.

28-05-2020
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Îndepărtați toate anatemele din viețile voastre și din tabere. Oferiți-vă viețile înaintea lui 
Dumnezeu cu o inimă smerită și umilită.

25-08-2017

Spune-le să scoată anatemele din viața lor, să caute fața Mea ca să-i pot purifica.

15-01-2019

Curățați-vă casele voastre de anateme, viețile voastre prin puterea Mea. Numai așa veți fi 
izbăviți în ziua cea mare a mâniei lui Iehova!

25-08-2017

Lăudați-Mă în sfințenie fără amestec de celebrare.

25-08-2017

Depărtați-vă de ecumenism și nu vă atingeți de ceea ce este necurat.

25-08-2017

Depărtați-vă de matriarhat; este păgânism, foc străin înaintea Mea.

25-08-2017

Depărtați-vă de deviațiile sexului pentru căci Îmi este abominație.

25-08-2017

Adunați-vă în sanctuarele Mele și căutați-Mă cu mâinile curate, astfel încât Eu, Cel Etern, să vă 
pot sfinți.

13-01-2018

Eliminați toată muzica care nu este cerească.

IEȘI LA MUNȚI!

30-12-2018

Ieșiți din ea, poporul Meu, și nu atingeți ceea ce este necurat și veți primi odihnă pentru sufletele
voastre, căci Eu vă voi călăuzi la ape sigure.

14-08-2020

Spune-le să iasă, pentru că nici un oraș nu este în siguranță acum și în curând totul se va 
înrăutăți.

19-05-2020

Duceți-vă la munți dintr-o motivație corectă, din dragoste și ascultare de Dumnezeu.

30-11-2019

Fiți înțelepți pentru că trimit o delegație de îngeri cu binecuvântarea Mea pe câmpurile voastre, 
unde toți cei care seamănă sârguincios vor vedea  mari minuni. Amintiți-vă: casă mică, teren 
mare care are propria sa apă.

27-05-2019

Toți cei care rămân în orașe vor muri iremediabil. Evitați-le cât se poate de mult! Grăbiți 
pregătirea voastră și ieșiți din ele, pentru că oroare peste oroare, măcel peste măcel vă așteaptă
și cine cunoaște timpul cercetării lor decât Cel Sfânt și sublim?

01-12-2018

Ieșiți! Ieșiți! Ieșiți din orașe! Duceți-vă la munte! Mulți spun că nu au resurse. Aceștia trebuie să-
și pună bunurile, tot ce au, ceea ce este de valoare, ce se poate vinde. Faceți astfel ca să puteți 
ieși deoarece distrugerea este iminentă și trebuie să vă puneți familiile în siguranță.



214

11-09-2017

Casă mică, în locul unde ieșiți.

11-09-2017

Terenul să fie puțin mai larg pentru a semăna, să aibă apă proprie.

11-09-2017

Să păstrăm semințe pentru a semăna și de asemenea, pentru a mânca.

11-09-2017

Doar strictul necesar. 

„Ce este necesar?”... Haine, adăpost, hrană și medicină.

01-04-2017

Să iasă la munte fără întârziere să se întâlnească cu Dumnezeu și să se împace cu El și să nu 
lase ca nimic și nimeni să îi întârzie; să nu se alipească de lucrurile materiale, să vândă ceea ce 
au și să iasă.

06-06-2017

¡Mergi poporul Meu! Retrage-te cu Mine până ce trece indignarea, căci lumina Mea va fi cu tine 
și vei putea atunci, doar atunci să luminezi cu toată gloria Mea. Nu întârzia, fii grăbit.

06-07-2017

Ieșiți și nu atingeți ceea ce este necurat ca să vă pot stropi cu Duhul Meu!

25-08-2017

Faceți-Mi un sanctuar în voi, duceți-vă la munți ca Eu să vă îndrept și să vă educ în sfințenie.

10-10-2017

Înaintează, spune-le să se grăbească pentru a se stabili și să nu uite instrucțiunile Mele. Casă 
mică, teren unde pot semăna, apă proprie, râu, fântână, puț,  să aibe apă.

11-11-2017

Casa să fie mică, terenul să fie mare ca să putem planta, să aibă apă proprie, este foarte 
important. Să nu fiți privați de libertatea de a vă închina Dumnezeului vostru, să fie un loc în care
nimeni nu vrea să stea, să păstrăm semințe pentru a semăna și pentru a mânca, și doar strictul 
necesar să fie acolo cu noi: Haine, acoperișul, hrana și să avem plantele noastre medicinale.

09-12-2017

Subjugați pământul Meu pe care Eu vi l-am dat ca moștenire și binecuvântarea Mea va fi peste 
el.

09-12-2017

Faceți o grădină și plantați o vie și îngrijiți-o și culegeți recolta... Strângeți ploaia la timpul său și 
udați via.

01-11-2018

Îndepărtați-vă! Îndepărtați-vă! Îndepărtați-vă! Duceți-vă la munți, pregătiți-vă, timpul este 
aproape venit și pregătirea dificilă.

01-11-2018

Depărtați-vă de orașe.

01-11-2018

Depărtați-vă de apostazie care este o urâciune pentru Dumnezeu și vă mutilează sufletele.
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19-11-2018

Fugiți la munți și luați doar ceea ce este necesar. Căutați apă și cultivați.

08-12-2018

Ieși din mijlocul ei, poporul Meu, nu atinge ceea ce este necurat.

23-12-2018

Mi s-a făcut cunoscut: să trăiți cât mai natural posibil în mijlocul naturii, cea mai simplă hrană și, 
mai presus de toate, strigați zi și noapte la Dumnezeu pentru ajutor și protecție.

20-04-2020

Stați pe loc în munți.

10.05.2018

Locuri în care nimeni nu vrea să stea, locuri care au apă unde dvs vă puteți cultiva mâncarea, 
locuri în care casa să fie mică.

 16.01.2020

Pregateste-te. Vă spun din nou, spune poporului care cunoaște să iasă din orașe pentru că 
dacă nu, cu siguranță vor muri.

28.05.2020

Nu vă scuzați gândindu-vă că stați printre ei pentru a-i ajuta pentru că așa a făcut Lot și pe cine 
a putut să salveze?

28.05.2020

Fugiți ca Enoh la munți și căutați numai aprobarea Mea.

01-04-2017

Ieșiți la munte în grabă, nu mai este timp de întârziat.

01-04-2017

Pregătiți o cameră simplă, cultivați pământul Meu și căutați fața Mea. Amintiți-vă instrucțiunile 
Mele.

01-04-2017

Plantați copaci altoiți ... În afară de aceasta, să cultivăm în scop medicinal.

01-04-2017

Pământul trebuie să fie cu apă.

01-04-2017

Nu intrați în datorii, pregătiți-vă pentru timpul în care nu veți putea cumpăra și vinde deoarece 
este aproape să vină.

01-04-2017

Se se pregătescă, să se unească în post și rugăciune; mai multe familii să se unească. Câteva 
familii care iubesc Adevărul, mai multe familii pe care Eu le conduc, să îmi ceară sfatul și Eu o 
voi face ca astfel să se poată ajuta unii pe ceilalți.

23-09-2018

Binecuvântat cel care se încrede în Mine!

Binecuvântat cel care apucă plugul și nu se uită niciodată înapoi!

Binecuvântat cel care nu se teme să numească păcatul pe numele său corect!

Binecuvântat cel care este loial lui Dumnezeu, decât loial oamenilor!
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Binecuvântat cel care lasă în urmă tot ceea ce lumea oferă pentru împărăția lui Dumnezeu!

Binecuvântat cel care își ia crucea și Mă urmează!

Binecuvântat cel al cărui singur gând este să facă voia Mea!

Binecuvântat cel care este maltratat și urât pentru Numele Meu!

Binecuvântat cel care iubește în timp ce este urât!

Binecuvântat cel ce se luptă să facă binele cu toate puterile sale!

Binecuvântat cel care urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos!

Binecuvântat cel care meditează la legea Mea, la rânduielile și statutele Mele!

Binecuvântat cel care trăiește înaintea prezenței Mele!

Binecuvântat cel care duce Cuvântul răbdării Mele lumii acesteia chiar dacă îl respinge!

Binecuvântat cel care este prigonit fără niciun motiv!

Cel ce face așa va moșteni împărăția cerurilor,fă aceasta și vei trăi.

01-04-2017

Binecuvântați cei care plâng și suferă pentru Mine pentru că ei Îl vor primi. (Duhul Sfânt, n.a.)

19.05.2020

Nu luați apă  ce provine din orașe, căutați pe Domnul din toată inima și El vă va călăuzi și veți fi 
păstrați.

29.01.2018

Pomii fructiferi, de asemenea, o să-ți fie de folos. Folosește frunzele în ceai, extracte și folosește
fructele.

21.06.2019

Curățați-vă fluxul sanguin cu ierburi amare și puneți în grabă apa pură în corpurile voastre.

21.06.2019

Lucrați foarte devreme, când iese prima lumină și respirați profund aerul dimineții și acolo, în 
lucrarea voastră, ridicați cuvinte de cereri fierbinți pentru recolta voastră abundentă, căci 
Dumnezeul secerișului va răsplăti lucrarea mâinilor voastre pentru fidelitatea voastră.

21.06.2019

Odihniți-vă la timpul cuvenit, când noaptea este venită, și trăiți în mulțumire ridicându-vă vocile 
voastre  în cântare și uniune cu îngerii, în recunoștință și  reverență față de Tatăl vostru Ceresc.

30.11.2019

Plantează plante medicinale și comestibile aproape de cabana ta și recoltează-le pe cele 
medicinale și plantează-le la distanță. Învață cum să le folosești. Pregătește propria ta pâine cu 
drojdie bună și să ai o dietă mai mult crudă decât gătită. Fii conștiincios, cu haine rezistente și 
durabile. Fii conștiincios căci în curând voi veni!

02-05-2020

Ascultați cu atenție: petreceți mult timp sub copaci.

02-05-2020

Mergeți desculți un timp considerabil.

02-05-2020

Mâncați frunze din grădină și produse întegrale ale pământului.

02-05-2020
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Beți apa pe care Eu v-o dau și nu cea care vine de la om.

02-05-2020

Odihniți-vă devreme în fiecare noapte.

02-05-2020

Sarea, cel mai apreciat mineral de pe pământ, împreună cu cel mai apreciat lichid, vă vor păstra 
sănătatea mintală în acest ceas. Folosiți sare brută, așa cum v-o dau.

02-05-2020

Repetați și memorați Psalmi, acest lucru va alunga depresia mentală.

02-05-2020

Lucrați în aer liber și recreați-vă în liniștea naturii Mele.

19.05.2018

Învățați să mâncați ceea ce alții nu consideră mâncare și nu veți suferi de lipsă de alimente.

21.06.2019

Niciodată nu se va pune vin nou în vase vechi căci acestea se vor sparge. Rugați-vă pentru 
aceasta. Reveniți la dieta originală astfel încât intelectul vostru să fie clarificat și amintiți-vă că, 
cumpătarea este echilibrul care evită extremele.

06-09-2019

O dată pe lună, când fac să plouă, veți avea apă pentru o lună; și de douăsprezece ori dacă 
plouă pe lună, va fi apă din abundență. Stați pe loc și vedeți că Eu sunt Dumnezeu, odihniți-vă 
în Mine.

19.05.2020

Semănați, mâncați pur, lucrați în aer liber sub copaci cât de mult puteți.

08-03-2019

Trebuie să lucrăm cu sârguință oriunde vom merge. Pământul nu își va aduce roadele sale dacă
suntem meschini cu el. Trebuie să amestecăm 25% nisip de râu, 25% sol fertil, 25% sol existent,
25% compost organic. Faceți acest amestec și săpați găurile în conformitate cu parametrii pe 
care Dumnezeu i-a specificat deja prin sora Ellen G. White și pregătiți un ser lichid de compost 
pentru a uda plantele. Atunci putem avea un produs bun. Rugați-vă Dumnezeului cerului, astfel 
încât să puteți avea o recoltă bună și înaintați. Nu trebuie să ne defragmentăm în această 
lucrare. Trebuie să fie o lucrare în grup, minimum de doi câte doi. Trebuie să rezistăm 
descurajării și să lucrăm ca și cum ar fi ultima voastră zi.

16.06.2018

Agricultorul cel bun face aceasta: pregătește pământul, taie buruienile, întoarce pământul, 
pregătește vadurile, pune ingrășământ natural, seamănă planta, îi acoperă rădăcinile cu 
pământ, îi pune pământ, o apără de temperaturile extreme si o udă la timp în fiecare dimineață. 
O apără de dăunători, o copilește si îi pune pământ la timpul său. Făcând acest lucru cu ea și 
asigurându-i toate cele necesare, aceasta crește puternică și în curând se vor vedea roadele 
sale din abundență. Având fructe, va avea nevoie de mai multă hrană și apă. Hrană 
săptămânală si apă de două ori pe zi în timp ce aceasta își menține roadele. Aerisește rădăcinile
ei pentru o mai bună asimilare a nutrienților și acoperă pământul în jurul ei cu fân ca să păstreze
umiditatea. Astfel de îngrijire să faceți în  grădina Mea căci este un dar de la Dumnezeu. 
Strângeți ploaia Mea la timpul ei  și aduceți mulțumiri și aveți grijă de acest prețios dar căci 
fiecare ființă depinde de ea pentru a supraviețui. Toate acestea, și chiar mai mult face bunul 
agricultor. Bunul agricultor se culcă gândindu-se la grădina lui și se scoală privind grădina sa, 
știe și înțelege că supraviețuirea plantelor lui este chiar propria sa supraviețuire. Nu o 
abandonează ci este cu ea până la recolta finală; o îngrijește si o protejează ca pe proprietatea 
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lui cea mai scumpă. Privește vremea și cunoaște anotimpurile și se pregătește pentru acestea. 
Strânge ploaia si păstrează torentul lichidului prețios pentru vremea cea rea. Recunoaște care 
dintre semănăturile sale sunt apte pentru fiecare anotimp și le cultivă fericit având incredere că 
metoda lui va da roadele dorite.

21.06.2019

Dați îngrijire plantelor cu promptitudine deoarece ele sunt pentru adăpostul și hrana noastră.

30.11.2019

Colectează ploaia Mea, pentru că dacă îmi ești credincios Mie, va ajunge la timp.

30.11.2019

Pregătește terenul cu atenție. Plantează pomii în mod strategic pe toată suprafața câmpului pe 
care Dumnezeu l-a dat unde poate ajunge apa.

15-08-2020

Plângeți pentru copiii voștri, Eu vi i-am dat. Plângeți pentru partenerii voștri, Eu vi i-am dat. 
Plângeți pentru toți din jurul vostru, Eu l-am dat viață tuturor.

13-04-2019 Explicații - 1 (Modele de statut pentru săptămâna dinaintea Paștelui, pentru cei care
își vor unge întâiul născut care nu a fost uns.)

Dumnezeu ne cheamă să avem șapte zile de consacrare, întreaga familie, și la sfârșitul acestor 
zile să trecem la ungerea întâilor născuți. El știe pentru ce cere toate acestea. El cere că întâiul 
născut să-i fie consacrat Lui, și cere ungerea acestuia. Cere restului familiei să ne aflăm 7 zile în
consacrare, 7 zile de post, 7 zile de rugăciune,7 zile de apropierea foarte specială de El pentru 
ca în acest fel să fim salvați de mortalitatea care se apropie. ... Cel care unge trebuie să fie 
bărbatul unei singure femei, trăind și acceptând adevărul prezent. Asta este foarte important. De
asemenea, persoana care unge trebuie să fi trecut prin cele 7 zile de consacrare, căutându-L pe
Domnul și ascultând de tot ceea ce cere Domnul de la el... CERINȚELE PENTRU CEL CARE 
VA FI UNS:  Cel uns, întâiul născut, trebuie să-și dea seama că făcând legământ cu Domnul se 
neagă pe sine însuși și neagă dorințele sale, pentru a face voia lui Dumnezeu în viața lui. De 
asemenea, întâiul născut trebuie să înțeleagă că o comisie specială de îngeri vor fi cu el, căci el 
este chemat să fie instrumentul lui Dumnezeu în această oră crucială. Ungerea nu trebuie să fie 
forțată ci să fie cu acceptul deplin al întâiului născut. Întâiul născut care este răzvrătit  față de 
cerințele lui Dumnezeu trebuie să nu fie uns. Fiecare întâi născut trebuie să treacă prin cele 7 
zile dinaintea ungerii în împăcare cu Dumnezeu și la fel și cel care unge. În momentul ungerii, 
îngeri excelenți în putere și slavă și prezența Dumnezeirii vor fi prezenți PENTRU A SIGILĂ 
LEGĂMÂNTUL și toată reverența și solemnitatea trebuie să caracterizeze acel moment. 
Dușmanul îi va lovi cu furie, însă ei se vor ancora de un așa stă scris.

05-09-2020

Dacă copilul a crescut deja și este tânăr, iar în acel moment părinții își dau seama de un rău la 
care ei înșiși au colaborat fără să-și dea seama astfel încât să crească și să se întărească, 
trebuie să-și recunoască vina și să-și umilească viețile înaintea Mea, astfel încât Eu să le pot 
vindeca inima rănită și să-i las să cunoască ceea ce au de făcut.

10-04-2020

Mamele trebuie să revină urgent la planul original, trebuie să utilizeze scutece reutilizabile 
pentru bebelușii lor și să utilizeze ulei de măsline integral pentru arsurile copiilor lor și trebuie să 
aibă grijă de cele care sunt gravide. Toate alimentele trebuie să fie sub o dietă strict vegană, 
astfel încât sângele ei să fie curat și copilul ei să se dezvolte puternic și în același timp ca ea să 
aibă suficientă energie în momentul nașterii, iar laptele matern să abunde.

24-12-2019
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Fiecare cameră a copiilor trebuie să fie curățată de acest mare rău și să-L rugați pe Dumnezeu 
ca aceste spirite rele care trăiesc acolo în aceste păpuși, Domnul Isus să le scoată din casele 
voastre și din viețile copiilor voștrii. Cereți, voi părinților, iertare Domnului că ați fost ușa prin care
acestea au venit în viața copiilor voștrii și a caselor voastre. Postiți și rugați-vă Domnului în 
umilință și rugați-vă pentru sufletele voastre și pentru copiii voștri. Rugați-vă Celui ce este 
Stăpânul vostru și al copiilor voștri, ca să îi ierte și să întoarcă inimile copiilor spre slava și 
onoarea Numelui Său.

28-05-2019

Dați exemplu: trăiți viața în strictă consacrare, nu ascultați acuzațiile lor deoarece șarpele 
viclean este cel ce vorbește prin ei. Ridicați standardul Adevărului  atât de sus în viețile voastre, 
ca inamicul să nu-i poată rezista. Nu vă înclinați dorințele voastre la plăcerile proprii pe care le 
promovează dușmanul sufletelor prin ei și amintiți-vă cele șapte forme de cădere și combateți-le.

21-12-2019

Căutați-mă cât timp pot fi găsit și cât timp sunt aproape, pentru că există, de asemenea, un 
termen limită pentru aceasta.

11-01-2020

Acum spun poporului Meu, aceluia care aude vocea Mea și face voia Mea fără să pună 
întrebări: "Pregătiți-vă, pentru că EU probez inimile voastre, inima muritoare, pentru a aduce la 
lumină întunericul care există în ea, astfel încât să poată să repudieze răul și să se întoarcă la 
Mine".

11-01-2020

¡Străduiește-te, oh, copilul Meu și mergi pe căile Mele și numai așa îți va merge bine! Grăbește-
ți picioarele pentru a face voia Mea și nu privi înapoi căci ziua vine și este aproape aici, când 
mulți vor dori să urmeze Cuvintele Mele și să se întoarcă la Mine și nu vor mai putea. Ascultați 
implicit și veți trăi.

02-05-2020

Să se păstreze dând ascultare voinței Mele și Eu îi voi proteja de toate puterile rele. Va fi multă 
furtună, violență și mare necaz, dar din toate acestea, poporul Meu va fi eliberat.

30-12-2018

Scapă-ți viața ta în timp ce există puțin timp! Adevărații mei copii din toate epocile și-au eliberat 
sufletul urmând instrucțiunile Mele. Amintiți-vă de Ierusalim! La un semn, poporul Meu a ieșit, 
dar apoi mila Mea a lucrat prin intermediul slujitorilor Mei pentru a atrage atenția asupra pustiirii 
iminente, dar poporul cu gâtul înțepenit nu a ascultat și teribilă a fost pustiirea lor.

28-09-2017

Mica Mea turmă, umilă și credincioasă, nu voi avea Eu grijă de tine și compasiune? Grăbește-te,
pentru că o mare furtună se apropie; toți cei care complotează trădare împotriva ta, sunt deja la 
masă.
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