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Psalmul 149:1: „Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, 
cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!”

Apocalipsa 14:2, 3: „Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape 
mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit, era ca al celor ce 
cântă cu alăuta, şi cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului 
de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea 
să înveţe cântarea, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră 
răscumpăraţi de pe pământ.”

Tragedia veacurilor, 648, 649: „[Aceasta] este cântarea lui Moise şi a 
Mielului – cântarea eliberării. Nimeni în afară de cei o sută patruzeci şi patru de 
mii nu poate învăţa cântarea aceasta; căci este cântarea experienţei lor – o 
experienţă pe care nici o altă generaţie n-a avut-o până atunci. ‚Aceştia urmează pe 
Miel oriunde merge El...’ ‚Aceştia sunt cei care au venit din strâmtorarea cea 
mare’; au trecut printr-un timp de strâmtorare cum nu a fost niciodată pe pământ. 
Ei au rezistat groazei din timpul strâmtorării lui Iacov, au stat fără mijlocitor în 
timpul revărsării finale a judecăţilor lui Dumnezeu. Dar au fost eliberaţi, căci ‚şi-au 
spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.’ ‚În gura lor nu s-a găsit minciună, 
căci sunt fără pată’ înaintea lui Dumnezeu.”

Psalmul 149:2: „Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii 
Sionului de Împăratul lor!”

Filipeni 4:4: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul!” „Iarăş zic: Bucuraţi-vă!”
Psalmul 149:3: „Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu 

arfa!”
Psalmul 25:10: „Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci 

mare este!”
Psalmul 138:10: „Mă închin în Templul Tău cel Sfânt, şi laud Numele Tău, 

pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea 
făgăduinţelor Tale.”

Isaia 26:12, 13: „Nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu 
împlineşti pentru noi. Doamne, Dumnezeul nostru, alţi stăpâni în afară de Tine au 
stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine, şi numai Numele Tău îl chemăm.”
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Psalmul 149:4: „Căci Domnul are plăcere de poporul Său, şi slăveşte pe cei 
nenorociţi [blânzi], mântuindu-i.”

Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 17: „E mult mai bine pentru noi să 
suferim sub o învinuire falsă, decât să ne împovărăm cu chinul răzbunării 
împotriva vrăjmaşilor noştri. Duhul de ură şi răzbunare a luat naştere în Satana şi 
nu poate aduce decât rău aceluia care îl nutreşte. Smerenia inimii, blândeţea aceea, 
care este rodul rămânerii în Hristos, este adevărata taină a binecuvântării. Domnul 
‚slăveşte pe cei blânzi, mântuindu-i’ (Ps.149:4).”

Psalmul 149:5: „Să salte de bucurie credincioşii Lui îmbrăcaţi în slavă, să 
scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!”

Filipeni 4:4: „Iarăş zic: Bucuraţi-vă!”
Psalmul 149:6: „Laudele lui Dumnezeul să fie în gura lor, şi sabia cu două 

tăişuri în mâna lor...”
Evrei 4:11: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor 

decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, 
încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.”

Psalmul 149:8: „...Ca să facă răzbunare asupra neamurilor, şi să pedepsească 
popoarele; să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor cu obezi din 
fier...”

Efeseni 6:11: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci 
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”

Efeseni 4:8: „De aceea este zis: ‚[Isus Hristos] S-a suit sus, a luat robia 
roabă, şi a dat daruri oamenilor.’”

Psalmul 149:9: „...Ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă!”
Ioan 5:22: „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului...”
Ioan 12:47, 48: „Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl 

judec; căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine Mă 
nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osîndi: Cuvântul pe care l-am 
vestit Eu, acela îl va osîndi în ziua de apoi.”

Psalmul 149:9: „Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe 
Domnul!”
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