
Ezechiel 9  
și apostazia 

de azi



Istoria poporului 
Israel se repetă 
în istoria bisericii 
adventiste de ziua 

a șaptea 



Domnul mi-a descoperit lucruri care sunt de o 
importanţă extraordinară pentru timpul actual şi 
care au legătură cu viitorul. Cuvintele care mi-au 

fost adresate într-o poruncă au fost: „Scrie într-o 
carte lucrurile pe care le-ai văzut şi le-ai auzit şi 

fă-le să ajungă la toţi oamenii, deoarece se apropie 
timpul când istoria din trecut se va repeta.”

Solii alese, vol.3, p.113Ellen G. White



Cursele lui Satana sunt întinse înaintea 
noastră tot aşa cum au fost întinse pentru 
copiii lui Israel, chiar înaintea intrării lor 
în ţara Canaanului. Noi repetăm istoria 

acestui popor.

Mărturii, vol.5, p.160Ellen G. White



Încercările copiilor lui Israel şi atitudinea lor chiar înainte 
de prima venire a lui Hristos mi-au fost prezentate din 

nou şi din nou pentru a ilustra situaţia poporului lui 
Dumnezeu în experienţa lui de dinaintea celei de a doua 
veniri a lui Hristos — cum a căutat vrăjmaşul fiecare 
ocazie pentru a pune stăpânire pe mintea iudeilor, iar 

astăzi el caută să orbească mintea slujitorilor lui 
Dumnezeu, aşa încât să nu fie în stare să discearnă 

adevărul preţios.

Solii alese, vol.1, p.406Ellen G. White



Atenţia mi-a fost îndreptată la Israelul din vechime. Doar 
doi dintre oamenii maturi din vasta oştire care a părăsit 
Egiptul au intrat în ţara Canaanului. Trupurile lor moarte 
au fost presărate prin pustie din cauza nelegiuirilor lor. 

Israelul modern se află într-un pericol mai mare decât cei 
din vechime, de a-L uita pe Dumnezeu şi a se îndrepta 

spre idolatrie. Chiar dintre cei care susţin că sunt 
păzitori ai Sabatului, mulţi se închină la idoli.

Mărturii vol.1, p.609Ellen G. White



(1) După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele 
patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, 

ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. 

(2) Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care 
avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru 

îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea,  

(3) zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom 
pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”

Apocalipsa 7:1-3



(4) Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, 
și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina 

tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo.”  

(5) Iar celorlalţi le-a zis în auzul meu: „Treceţi după el în cetate și loviţi; 
ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă înduraţi!  

(6) Ucideţi și nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe 
femei, dar să nu vă atingeţi de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! 
Începeţi însă cu Locașul Meu cel Sfânt!” Ei au început cu bătrânii care 

erau înaintea Templului.

Ezechiel 9:4-6



Așa vorbește Domnul: ‘Mă întorc iarăși în Sion 
și vreau să locuiesc 

în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va 
chema «Cetatea cea credincioasă» și muntele 
Domnului oștirilor se va chema «Muntele cel 

sfânt».’

Zaharia 8:3



Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și 
a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea 

curţii celei noi.

2 Cronici 20:5



(4) Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, 
și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina 

tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo.”  

(5) Iar celorlalţi le-a zis în auzul meu: „Treceţi după el în cetate și loviţi; 
ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă înduraţi!  

(6) Ucideţi și nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe 
femei, dar să nu vă atingeţi de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! 
Începeţi însă cu Locașul Meu cel Sfânt!” Ei au început cu bătrânii care 

erau înaintea Templului.

Ezechiel 9:4-6



Studiați capitolul 9 din Ezechiel. Aceste cuvinte se 
vor împlini în mod literal; Cu toate acestea timpul 
trece, iar oamenii dorm. Ei refuză să-și umilească 

sufletele și să se convertească. Nu mult timp va mai 
suporta Domnul pe oamenii cărora le-au fost 
descoperite aceste adevăruri atât de mari și 
importante, dar care refuză să aducă aceste 

adevăruri în experiența lor individuală.

Scrisoarea 106 din 1909Ellen G. White



Această sigilare a servilor lui Dumnezeu 
este aceeași care a fost arătată lui 

Ezechiel în viziune. Și Ioan a fost martor 
al acestei viziuni atât de înspăimântătoare.

Mărturii pentru pastori, p.445Ellen G. White



Porunca este: “Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul 
Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care 
suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se 

săvârşesc acolo”. Aceştia care suspină şi gem au ţinut sus 
cuvintele vieţii; ei au mustrat, au sfătuit şi au stăruit. 
Unii care au dezonorat pe Dumnezeu s-au pocăit, şi-au 

umilit inimile înaintea Lui. Dar slava Domnului s-a 
depărtat de Israel; deşi mulţi continuă să observe 
formele religiei, puterea şi prezenţa Sa lipsesc.

Mărturii vol.5, p.210Ellen G. White



Ziua răzbunării lui Dumnezeu este asupra 
noastră. Sigiliul lui Dumnezeu va fi aşezat 
numai pe fruntea acelora care suspină şi 

gem din pricina urâciunilor ce se 
săvârşesc în ţară.

Mărturii vol.5, p.212Ellen G. White



În al șaselea an, în ziua a cincea a lunii a șasea, 
pe când ședeam în casă, și bătrânii lui Iuda 

ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu 
a căzut peste mine.  

Ezechiel 8:1



M-am uitat și iată că era un chip care avea o 
înfăţișare de om; de la coapse în jos era foc și 
de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca 

niște aramă lustruită.

Ezechiel 8:2



CORNILESCU: El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii 
capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus, în vedenii 

dumnezeiești, la Ierusalim, la ușa porţii de la curtea dinăuntru, care 
caută [era îndreptată] spre miazănoapte, unde era locul idolului 

geloziei, care stârnea gelozia Domnului. 

FIDELA: Și el a întins forma unei mâini și m-a luat de o șuviță a capului 
meu; și duhul m-a ridicat între pământ și cer și m-a adus în viziunile 

lui Dumnezeu la Ierusalim, la ușa porții interioare care privește spre 
nord; unde era scaunul chipului geloziei, care provoacă la gelozie.

Ezechiel 8:3





TEMPLUL

ALTARUL

NORDSUD

1

idolul
geloziei



Să nu te 
închini înaintea unui alt 
dumnezeu; căci Domnul 
se numește gelos, este 
un Dumnezeu gelos.

Exodul 34:14



Mi-au întărâtat gelozia prin 
ceea ce nu este Dumnezeu, 
M-au mâniat prin idolii lor 

deșerţi.

Deutoronom 32:21



Închinarea la un dumnezeu fals 
provoacă jelozia lui Dumnezeu!



(4) Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era 
acolo, așa cum o văzusem în vale.  

(5) El mi-a zis: „Fiul omului, ia ridică ochii spre 
miazănoapte!” Am ridicat ochii spre miazănoapte; 

iată că idolul acesta al geloziei era la 
miazănoapte de poarta altarului, la intrare.

Ezechiel 8:4-5



TEMPLUL

ALTARUL

NORDSUD

1

idolul
geloziei



Și El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi 
tu marile urâciuni pe care le săvârșește aici 
casa lui Israel, ca să Mă depărteze de 

Sfântul Meu Locaș? Dar vei mai vedea și alte 
urâciuni și mai mari!”

Ezechiel 8:6



Atunci m-a dus la 
poarta curţii. M-
am uitat și iată că 

era o gaură în 
perete!

Ezechiel 8:7



Și mi-a zis: „Fiul omului, 
ia sapă în perete!” Am 
săpat în zid și iată că 

era o ușă.

Ezechiel 8:8



TEMPLUL

ALTARUL

NORDSUD

1

idolul
geloziei



(9) Și mi-a zis: „Intră și vezi 
urâciunile cele rele pe care le 

săvârșesc ei aici!” 
 (10) Am intrat și m-am uitat; 
și iată că erau tot felul de 
chipuri de târâtoare și de 
dobitoace urâcioase și toţi 

idolii casei lui Israel zugrăviţi 
pe perete de jur împrejur.

Ezechiel 8:9-10



Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în 
inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a 

făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu 
întrebat de ei?

Ezechiel 14:3



Ne închinăm viului Dumnezeu sau idolilor? 
Poate că nu există nici un altar vizibil în exterior, poate că nu există 
nici un chip pe care ochiul să se oprească și, cu toate acestea, noi 

putem practica idolatria. 
Este tot așa de ușor să-ți faci un idol dintr-o idee sau un obiect care îți 

place, cum poți modela idoli din lemn sau piatră. Mii de oameni au o 
concepție greșită despre Dumnezeu și atributele Sale. Într-adevăr, ei 
slujesc unui dumnezeu fals, tot așa cum făceau și slujitorii lui Baal. Ne 

închinăm noi adevăratului Dumnezeu, așa cum este El descoperit în 
Cuvântul Său, în Domnul Hristos, în natură sau adorăm vreun idol 

filozofic, așezat în locul Lui?

Mărturii vol.5, p.173,174Ellen G. White



(11) Înaintea acestor idoli stăteau șaptezeci de 
oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora 

era Iaazania, fiul lui Șafan; fiecare din ei avea o 
cădelniţă în mână și se înălţa un nor gros de tămâie. 

(12) Și El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în 
întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui 

plină de chipuri? Căci ei zic: ‘Nu ne vede Domnul; a 
părăsit Domnul ţara aceasta!’”

Ezechiel 8:11-12



TEMPLUL

ALTARUL

NORDSUD

1

idolul
geloziei

2

bâtrânii
închinânduse

idolilor



(13) Și mi-a zis: „Vei mai vedea și 
alte urâciuni mari pe care le 

săvârșesc ei!” 
(14) Și m-a dus la intrarea porţii 

Casei Domnului dinspre 
miazănoapte. Și iată că acolo 

stăteau niște femei care plângeau 
pe Tamuz. 

Ezechiel 8:13-14



TEMPLUL

ALTARUL

NORDSUD

1

idolul
geloziei

2

bâtrânii
închinânduse

idolilor

3

femeile
plâng pe

tamuz



Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci 
au curvit cu alţi dumnezei și s-au închinat 

înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea 
pe care o urmaseră părinţii lor și n-au ascultat 

de poruncile Domnului, ca și ei.

Judecători 2:17



Unde se aflau femeile?

LA MIAZĂNOAPTE



(12) Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al 
zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul 

neamurilor! 
(13) Tu ziceai în inima ta: ‘Mă voi sui în cer, îmi voi 
ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui 

Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, 
la capătul miazănopţii; 

(14) mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.’

Isaia 14:12-14



Masa s-o pui dincoace de 
perdea și sfeșnicul în faţa 
mesei, în partea dinspre 

miazăzi a cortului, iar masa 
s-o pui înspre partea de 

miazănoapte.

Exodul 26:35





(23) Să faci o masă de lemn de salcâm; lungimea ei 
să fie de doi coţi; lăţimea, de un cot și înălţimea, de 

un cot și jumătate. 
(24) S-o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar 

(coroană) de aur de jur împrejur. 
(25) Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână; 
peste el să pui un chenar (coroană) de aur de jur 

împrejur.

Exodul 25:23-25

de o palmă





(5) Să iei floare de făină și să faci din ea 
douăsprezece turte; fiecare turtă să fie făcută 

din două zecimi de efă. 

(6) Să le pui în două șiruri, câte șase în 
fiecare șir, pe masa de aur curat, înaintea 

Domnului.

Leveticul 24:5-6



Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. 
Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi 
în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul 

Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”

Ioan 6:51



Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe 
scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit 
și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de 

domnie.

Apocalipsa 3:21



Împăratul universului a adunat toate oştile cereşti 
înaintea Sa, pentru ca în prezenţa lor să poată 

prezenta adevărata poziţie a Fiului Său şi să arate 
relaţia pe care El o promovează cu toate celelalte 
fiinţe create. Fiul lui Dumnezeu S-a aşezat [a fost 
așezat] cu Tatăl pe tronul Acestuia şi slava Celui 
veşnic, a Aceluia ce exista prin Sine Însuşi, Îi 

cuprinse pe amândoi.

Patriarhi și profeți, p.36Ellen G. White





6       6       6



Am văzut un tron și pe el stăteau Tatăl și Fiul. 
Am privit la fața lui Isus și I-am admirat figura 

minunată. Fața Tatălui nu o puteam privi, căci El era 
învăluit într-un nor de slavă. L-am întrebat pe Isus 

dacă Tatăl Său avea o înfățișare ca a Lui. Mi-a 
răspuns că da, dar că eu nu o puteam privi, întrucât, 

a zis El, „dacă vei privi o singură dată slava 
înfățișării Sale, vei înceta să exiști”.

Scrieri timpurii p. 53Ellen G. White



Femeile îl 
plângeau  
pe Tamuz.  

Cine este Tamuz?



1. Nimrod 
2. Semiramis 
3. Tamuz









Trinitatea în Babilon 
Nimrod - Tamuz - Semiramis



Trinitatea în Egipt 
Horus - Isis - Osiris



Trinitatea în Grecia 
Zeus - Apolo - Atena



Trinitatea în India 
Brahma - Vișnu - Șiva



Trinitatea în Roma 
Saturn - Jupiter - Venus



Și El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Vei mai vedea 
și alte urâciuni mai mari decât acestea!”

Ezechiel 8:15



Și m-a dus în curtea dinăuntru a 
Casei Domnului. Și iată că, la ușa 

Templului Domnului, între pridvor și 
altar, erau aproape douăzeci și 
cinci de oameni [bătrâni] cu 

dosul întors spre Templul Domnului 
și cu faţa spre răsărit și se 

închinau înaintea soarelui, spre 
răsărit.

Ezechiel 8:16



TEMPLUL

ALTARUL

NORDSUD

1

idolul
geloziei

2

bâtrânii
închinânduse

idolilor

3

femeile
plâng pe

tamuz4
bătrânii

se închină
la soare







Horus Osiris

Noua enciclopedie Internațională, vol.7, p. 529 
Zeități egiptene

Trei a devenit numărul cel mai universal al 
divinității.. Închinarea la soare este cea mai veche 

formă a religiei și oamenii din trecut făceau 
diferentă între răsărit, miazăzi și apusul soarelui.  

Egiptenii de exemplu împărțiau pe dumnezeul 
soare în trei divinități: Horus, Isis și Osiris

Răsărit Apus

Miazăzi

Isis



Semnul Trinității

60°

60° 60°







DC: să-i izgoniți dinaintea voastră pe toți locuitorii țării, să 
le dărâmați toți idolii de piatră, să le nimiciți toate icoanele 

turnate și să le nimiciți toate înălțimile pentru jertfe 

FIDELA: Să alungați pe toți locuitorii țării de dinaintea 
voastră și să distrugeți toate picturile lor și să distrugeți 
toate chipurile lor turnate și dărâmați în întregime toate 

înălțimile lor;

Numeri 33:52







1
2
3



Trinitatea, pagina 273

Unitatea în natură și caracterul celor trei 
persoane ale Dumnezeirii ridică întrebarea 

foarte utilă a rugăciunii, laudei și închinării ... Și 
apoi pune întrebarea ... Dar cum rămâne cu 

rugăciunea directă către Duhul Sfânt? În 
timp ce nu avem un exemplu clar sau o comandă 

directă de a ne ruga Spiritului în Scriptură, acest 
lucru are, în principiu, un sprijin implicit biblic ... 
doar pare logic ca poporul lui Dumnezeu să se 
poată ruga direct și să se închine Duhului 

Sfânt.



Noul Catehism, p. 67, 68

Crezul Atanasian 
Acum aceasta este credința catolică; Ne 

închinăm unui singur Dumnezeu în Trinitate 
și în Trinitate în unitate, fără să confundăm 

persoanele sau să împărțim substanța; 
Pentru că persoana Tatălui este una, Fiul 

este alta, Duhul Sfânt este alta… Dar 
Dumnezeirea Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt 
este una, gloria lor este egală, măreția lor 

coternă.



Documentele Vaticanului II, p. 793

O Duhul Sfânt, trimis de Tatăl în numele lui 
Isus care ești prezent în Biserică și pe care 
o conduci infailibil, toarnă în noi te rugăm, 
plinătatea darurilor Tale asupra Conciliului 
Ecumenic... Ne rugăm și pentru acele oi care 
nu sunt una cu Isus Hristos, că, chiar dacă 
aduc laude în numele creștinismului, ei pot 

veni în cele din urmă la unitate sub 
conducerea unicului Păstor, Amin.



Domnul are o controversă cu poporul său declarat în 
aceste ultime zile. În această controversă, bărbații aflați 
în poziții responsabile vor lua un curs direct opus celui 
urmărit de Neemia. Ei nu numai că vor ignora și disprețui 
Sabatul înșiși, dar vor încerca să îl înlăture de la ceilalți, 

îngropându-se sub gunoaiele obiceiului și tradiției. În 
biserici și în adunări mari în aer liber, pastorii vor 
îndemna poporul să mențină prima zi a săptămânii.

Review & Herald, 18 Martie 1884Ellen G. White



Și El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Este prea puţin 
oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei 

urâciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să 
mai umple și ţara cu silnicie și să nu înceteze să 
Mă mânie? Iată că ei își apropie ramura de nas! 

Ezechiel 8:17



De aceea și Eu voi lucra cu 
urgie, ochiul Meu va fi fără milă 
și nu Mă voi îndura; chiar dacă 

vor striga în gura mare la 
urechile Mele, tot nu-i voi 

asculta.

Ezechiel 8:18



(1) Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: 
„Apropiaţi-vă, voi, care trebuie să pedepsiţi cetatea, 

fiecare cu unealta lui de nimicire în mână!” 
(2) Și iată că au venit șase oameni de pe drumul 

porţii de sus dinspre miazănoapte, fiecare cu unealta 
lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om 
îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la 

brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă.

Ezechiel 9:1-2



(3) Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe 
heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei, 
și El a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu 

haina de in și care avea călimara la brâu. 
(4) Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin 
mijlocul Ierusalimului, și fă un semn pe fruntea 
oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor 

urâciunilor care se săvârșesc acolo.”

Ezechiel 9:3,4



(5) Iar celorlalţi le-a zis în auzul meu: „Treceţi după 
el în cetate și loviţi; ochiul vostru să fie fără milă și 

să nu vă înduraţi! 
(6) Ucideţi și nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe 

fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă 
atingeţi de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! 

Începeţi însă cu Locașul Meu cel Sfânt!” Ei au 
început cu bătrânii care erau înaintea Templului.

Ezechiel 9:5,6



(7) Și El le-a zis: „Spurcaţi casa și umpleţi curţile cu 
morţi!… Ieșiţi!…” Ei au ieșit și au început să ucidă în 

cetate. 
(8) Pe când ucideau ei astfel și eu stăteam încă 
singur acolo, am căzut cu faţa la pământ și am 

strigat: „Ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești 
oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-Ţi urgia 

asupra Ierusalimului?”

Ezechiel 9:7,8



(9) El mi-a răspuns: „Nelegiuirea casei lui Israel și 
Iuda este mare, peste măsură de mare! Ţara este 
plină de omoruri și cetatea este plină de nedreptate, 
căci ei zic: ‘Domnul a părăsit ţara și Domnul nu vede 

nimic!’ 

(10) De aceea și Eu voi fi fără milă și nu Mă voi îndura, 
ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.”

Ezechiel 9:9-10



Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in și 
care avea călimara la brâu a adus următorul 

răspuns: „Am făcut ce mi-ai poruncit!”

Ezechiel 9:11



Nici o superioritate în rang, demnitate sau înţelepciune 
omenească, nici o poziţie în slujba sfântă nu vor păzi pe 
oameni de sacrificarea principiilor, atunci când lucrul 
acesta este lăsat la dispoziţia inimilor lor înşelătoare. 

Aceia care au fost consideraţi vrednici şi neprihăniţi se 
dovedesc a fi instigatori la apostazie şi exemple de 

indiferenţă şi în ceea ce priveşte abuzul faţă de mila lui 
Dumnezeu. El nu va mai tolera atitudinea lor nelegiuită şi în 

mânia Sa, Se ocupă de ei fără milă.

Mărturii vol.5, p.212Ellen G. White



Cu multă neplăcere, Domnul Îşi retrage prezenţa de 
la aceia care au fost binecuvântaţi cu o mare 

lumină şi care au simţit puterea cuvântului în slujirea 
altora. Cândva, ei au fost slujitorii Săi credincioşi, 

favorizaţi cu prezenţa şi călăuzirea Sa; dar ei s-au 
depărtat de El şi au dus şi pe alţii în rătăcire, şi 

pentru aceasta ei au ajuns în dizgraţia divină. 

Mărturii vol.5, p.212Ellen G. White



În ultima viziune care mi-a fost dată, mi s-
a arătat surprinzătorul fapt că numai o 

mică parte din cei ce mărturisesc adevărul 
vor fi sfinţiţi prin el şi mântuiţi.

Criza, p.52Ellen G. White



Niciun dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău 
și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini!

Psalmi 81:9



și-a schimbat vreodată un popor dumnezeii, 
măcar că ei nu sunt dumnezei? Dar poporul Meu 
și-a schimbat Slava cu ceva care nu este de 

niciun ajutor! 

Ieremia 2:11




