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Cuvânt înainte

„În scop educativ, nicio parte a Bibliei nu este de o mai mare valoare de-
cât sunt biografiile sale. Aceste biografii diferă de toate celelalte deoarece ele 
sunt absolut loiale vieții reale. Este imposibil pentru vreo minte finită să in-
terpreteze corect, în toate lucrurile, acțiunile altcuiva. Nimeni în afară de Cel 
care citește inima, care discerne izvorul tainic al motivațiilor și acțiunilor, nu 
poate descrie în mod absolut adevărat caracterul sau să ofere cu credincioșie 
o imagine a vieții umane. Doar în Cuvântul lui Dumnezeu se găsește o astfel 
de descriere.

Biblia nu ne învață niciun adevăr mai clar ca acela că lucrurile pe care le fa-
cem sunt rezultatul a ceea ce suntem. Într-o mare măsură, experiențele vieții sunt 
rodul gândurilor și faptelor noastre.” - Educația, p. 146, cap. Biografii biblice.

În fiecare perioadă a istoriei umane, persoane individuale, bărbați și femei, 
au oferit semenilor lor mari exemple de noblețe a caracterului. Împrejurările și 
condițiile din societate se schimbă în mod natural odată cu trecerea timpului, 
dar nicio societate nu poate progresa din punct de vedere mintal, moral sau 
spiritual fără a demonstra în mod inteligent, curajoas și jertfitor de sine, în ce 
mod ar trebui urmate principiile.

Biografiile inspirate ale Scripturilor sunt unice și deosebite prin faptul că 
sunt adevărate. Când au apărut anumite crize în istoria poporului lui Dum-
nezeu, persoane loiale și de nădejde au manifestat cu credincioșie calități de 
fidelitate și devotament pentru cauza lui Dumnezeu care de multe ori au adus 
poporul înapoi la Dumnezeu.

„Dacă scumpa noastră Biblie ar fi fost scrisă de persoane neinspirate, ar 
fi prezentat oarecum o perspectivă diferită și ar fi fost un studiu descuraja-
tor pentru muritorii greșiți, care se luptă cu slăbiciunile naturale și ispite-
le unui vrăjmaș viclean. Dar așa cum este ea, avem o corectă înregistrare a 
experiențelor religioase a personajelor marcante din istoria Biblică.” - Mărturii, 
vol. 4, p. 10, cap. Biografii biblice.

Secolele timpurii ale poporul credincios al lui Dumnezeu de pe acest Pă-
mânt oferă perspective bogate pentru creșterea noastră în harul și cunoștința 
lui Dumnezeu. Aceste biografii diverse sunt benefice în mod special – și une-
le dintre ele nu sunt discutate atât de frecvent ca altele. Din acest motiv, în 
timpul primului trimestru din acest an, studenții Școlii de Sabat din toată lu-
mea vor avea Binecuvântări din Biografii, concentrându-se în particular pe 
experiențele lui Enoh, Iov, Ghedeon, Samson și Samuel. Vom căuta să culegem 
lecții prețioase pentru a ne întări credința, examinând căile minunate ale lui 
Dumnezeu prin care lucrează între copiii Săi.

„Avem nevoie tocmai de astfel de lecții ca cele pe care ni le dă Biblia, pentru 
că prin descoperirea păcatului este consemnată pedeapsa care urmează. Ne-
cazul și căința celui vinovat și plânsul sufletului bolnav de păcat, răsună din 
trecut spre noi, spunându-ne că omul a avut atunci, ca și acum, nevoie de harul 
iertător al lui Dumnezeu. Ne învață că în timp ce El pedepsește nelegiuirea, El 
are milă și iartă pe păcătosul pocăit.” - Ibid., p. 12.

                                             Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale
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Sabat, 6 ianuarie 2018
 Proiect de construire a unei 

biserici în Târgu-Mureș, România
 
România este un stat independent 

așezat în Sud-Estul Europei. Se înve-
cinează cu Marea Neagră, Bulgaria, 
Ucraina, Ungaria, Serbia și Moldova. 
Are o suprafață de 238.391 km2 (91,699  
mile pătrate) și un climat temperat con-
tinental. Având 19,94 milioane de locui-
tori, țara este a șaptea cea mai populată 
dintre statele membre ale Uniunii Eu-
ropene. Capitala și cel mai mare oraș, 
București, este al șaselea mare oraș din Uniunea Europeană, cu 1.883.425 locu-
itori, conform recensământului din 2011.

O majoritate copleșitoare a populației se declară creștini. La recensămân-
tul efectuat în 2011, 81,0% dintre cei care au răspuns s-au identificat ca fiind 
creștini ortodocși aparținând Bisericii Române Ortodoxe. Alte denominațiuni 
includ protestanții (4,8%), romano-catolicii (4,3%) și greco-catolicii (0,8%).

Aproape cu o sută de ani în urmă, 16 membri ai Bisericii Adventiste din 
Târgu-Mureș au fost excluși din cauza poziției lor împotriva participării la răz-
boi. Aceasta a făcut ca Târgu-Mureș să devină unul dintre orașele pionier de 
pe harta Mișcării de Reformă. Casa de închinare pe care au cumpărat-o la acea 
vreme a fost mai târziu confiscată de comuniști. În pofida persecuției crunte 
din timpul comunismului, frații s-au închinat Domnului în case particulare, 
plătind amenzi mari atunci când erau prinși de securitate.

În anul 1990, după ce România a devenit din nou o țară liberă din punct 
de vedere religios, frații au cumpărat o casă de închinare. În timpul anilor ce 
au urmat, pe lângă întâlnirile bisericii locale, această casă a fost folosită pentru 
multe seminarii de sănătate, seminarii de nutriție și lecții de gătit, având o me-
die de 250 până la 300 de oameni care au participat la acestea.

Astăzi, Târgu-Mureș continuă să fie un centru important al bisericii din 
Câmpul Ardealul de Sud, din partea centrală a Uniunii Române. Având mai 
bine de 142.000 de locuitori, Târgu-Mureș este înconjurat de multe sate în care 
locuiesc un mare număr de membri ai bisericii noastre.

A devenit o necesitate construirea unei noi case de închinare. Frații au 
lucrat din greu pentru a realiza acest lucru și au ajuns în stadiul construirii 
acoperișului. Cu toate acestea, resursele s-au epuizat. Din acest motiv, ajutorul 
vostru va fi apreciat foarte mult!

Fie ca Domnul să vă binecuvânteze în măsură bogată când luați în conside-
rare darul generos pentru acest prim Sabat al lunii și al noului an.

 
Frații și surorile voastre din Uniunea Română
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   Lecția 1                                                             Sabat, 6 ianuarie 2018

 Un candidat pentru cer
„Prin credință a fost mutat Enoh de pe Pământ ca să nu vadă 

moartea. Şi n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci 
înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumne-
zeu.” (Evrei 11:5).

„Cât de adesea cei care s-au încrezut în cuvântul lui Dumnezeu, deși prin 
ei înșiși au fost complet lipsiți de ajutor, s-au împotrivit puterii întregii lumi 
– Enoh, curat la inimă, cu o viață sfântă, ținând strâns credința sa în triumful 
neprihănirii împotriva unui neam corupt și batjocoritor.” - Educația, p. 254, cap 
Credința și rugăciunea.

 
Recomandare pentru studiu: Patriarhi și Profeți, p. 84–89, cap. 6 – Set și Enoh.

 

Duminică                                                                        31 decembrie
 

1.   ÎNTR-UN VEAC DE CORUPŢIE MORALĂ
 a.   Cum este rezumată experiența celui de-al șaptelea patriarh de la 

Adam și cum s-a comparat mediul care-l înconjura cu cel care ne 
înconjoară astăzi? Geneza 5:18–22.

 

„Niciodată n-a fost și nici nu va mai fi un veac în care întunericul moral să 
fie atât de dens ca atunci când Enoh trăia o viață de neprihănire ireproșabilă.”-
Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 1, p. 1088.

„Enoh a avut ispite asemenea nouă. El era înconjurat de o societate nu cu 
mult mai favorabilă neprihănirii decât cea care ne înconjoară astăzi. Atmosfera 
pe care o respira era contaminată de păcat și corupție, la fel cum este a noastră; 
totuși el trăia o viață de sfințenie.” - Mărturii, vol. 2, p. 122, cap. Privește la Isus.

„Nu ar trebui, frații și surorile mele, să ne lăsăm duși de curentul popular. 
Lucrarea noastră prezentă este de a ieși din lume și de a fi despărțiți de ea. 
Aceasta este singura cale prin care putem umbla cu Dumnezeu așa cum a făcut 
Enoh.” - Ibid., vol. 5, p. 535, cap. Sfințenia practică.

„Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu nu a fost în transă sau viziune, ci în 
toate datoriile vieții sale zilnice. El nu a devenit un pustnic, izolându-se în tota-
litate de lume; pentru că el avea o lucrare de făcut pentru Dumnezeu, în lume,” 
- Ibid., vol. 8, p. 329, 330, cap. Marea noastră nevoie.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A Geneza 5:18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh. 19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit. 21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22 După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
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Luni                                                                                        1 ianuarie

 2.   O TEMERE DE DUMNEZEU SĂNĂTOASĂ
 a.  Ce aspecte din experiența lui Enoh cu Dumnezeu ar trebui să ne 

inspire?   Geneza 5:23, 24.
 

„Domnul îl iubea pe Enoh deoarece el Îl urma cu statornicie, ura nelegiu-
irea și căuta cu seriozitate cunoștința cerească pentru ca să poată îndeplini în 
mod desăvârșit voia Sa. El tânjea să se apropie tot mai mult de Dumnezeul de 
care se temea, față de care avea reverență și pe care Îl adora. Dumnezeu nu 
urma să îngăduie ca Enoh să moară ca alți oameni, ci Și-a trimis îngerii să-l ia 
la Cer fără să vadă moartea.” - Daruri spirituale, vol. 3, p. 57.

„Timp de trei sute de ani Enoh a căutat curăția inimii, ca să poată fi în ar-
monie cu cerul...

La o astfel de comuniune ne cheamă Dumnezeu. După cum era caracterul lui 
Enoh, trebuie să fie și sfințenia de caracter a celor care vor fi răscumpărați dintre 
oameni la cea de-a doua venire a Domnului.” -  Slujitorii Evangheliei, p. 53, 54, 
cap. O învățătură pentru timpul nostru.
b.  Ce i-a fost arătat primului profet din istorie și de ce i s-a 

încredințat o astfel de viziune? Iuda 14, 15.
 

„Enoh a fost primul profet al omenirii... Viața lui a fost un exemplu de 
consecvență creștină. Doar niște buze sfinte ar fi putut rosti cuvintele lui Dum-
nezeu de acuzare și judecată.” - Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. 
White], vol. 1, p. 1088.
 c.   Ce fel de comportament provoacă în mod special mânia lui 

Dumnezeu în era creștină? Iuda 5–8, 10, 11, 16; Matei 11:20, 23, 24.
 

„Soarta Sodomei este o mustrare solemnă, nu doar pentru cei care sunt 
vinovați de  păcate pe față, ci pentru toți cei care se poartă în chip ușuratic cu 
lumina și privilegiile trimise din cer...

Va fi mai ușor în ziua judecății pentru orașele din câmpie decât pentru cei 
care au cunoscut dragostea lui Hristos și totuși s-au întors să aleagă plăcerile 
unei lumi de păcat.” - Patriarhi și profeți, p. 165, cap. 14: Distrugerea Sodomei.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A Geneza 5:23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. 24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B Iuda 14 Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, 15 ca să facă o judecată împotriva tuturor, şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2C Iuda 5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa. 7 Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic. 8 Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile. 10 Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc, şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte. 11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!16 Ei sunt nişte cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufaşe, şi slăvesc pe oameni pentru câştig.Matei 11:20 Atunci Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. 23 Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi pogorât până la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile, care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. 24 De aceea, vă spun, că în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine.
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Marți                                                                                      2 ianuarie

3.    PĂSTRÂNDU-NE PERSPECTIVA
 a.  Cum și-a menținut Enoh puritatea? 1 Corinteni 15:33; Tit 1:15, 16.

 

„[Enoh] nu și-a făcut locuința împreună cu cei răi. Nu s-a stabilit în Sodo-
ma, gândindu-se să salveze Sodoma. El s-a stabilit împreună cu familia sa aco-
lo unde atmosfera urma să fie cât mai curată posibil. Apoi, din când în când, 
mergea la locuitorii lumii cu solia dată de Dumnezeu. Fiecare vizită pe care o 
făcea în lume era dureroasă pentru el. El vedea și înțelegea câte ceva din lepra 
păcatului. După ce proclama solia sa, el lua înapoi cu el în locul său retras pe 
unii care primiseră avertizarea. Unii din aceștia au devenit biruitori și au murit 
înainte de a veni potopul. Dar unii trăiseră atât de mult în influența coruptă 
a păcatului încât nu puteau suporta neprihănirea.” - Comentarii biblice ale AZȘ 
[Comentarii E. G. White], vol. 1, p. 1087, 1088.

„Cu cât era mai mare și mai apăsătoare lucrarea sa, cu atât mai statorni-
ce și mai stăruitoare erau rugăciunile [lui Enoh]. El continua să se retragă în 
anumite perioade din societate. După ce rămânea pentru un timp printre oa-
meni, lucrând pentru a le fi de folos prin instrucțiuni și exemplu, el se retrăgea, 
pentru a petrece o perioadă în singurătate, flămânzind și însetând după acea 
cunoștință divină pe care numai Dumnezeu o poate da.” - Slujitorii Evangheliei, 
p. 52, cap. O învățătură pentru timpul nostru.

b.  Ce putem să învățăm noi din atitudinea lui Enoh? Evrei 11:5.
 

„Dragostea infinită, de nepătruns, a lui Dumnezeu prin Isus Hristos a de-
venit subiectul meditației [lui Enoh] zi și noapte. Cu toată ardoarea sufletului 
său, el căuta să descopere acea dragoste oamenilor printre care locuia... 

„Pe măsură ce scenele viitorului erau deschise viziunii sale, Enoh devenea 
un predicator al neprihănirii, purtând solia lui Dumnezeu la toți cei care au-
zeau cuvintele de avertizare... „Puterea lui Dumnezeu care lucra prin slujitorul 
Său era simțită de toți cei care îl auzeau. Unii au dat atenție avertizării și au 
renunțat la păcatele lor, dar mulțimile și-au bătut joc de mesajul solemn. Slu-
jitorii lui Dumnezeu trebuie să ducă o solie asemănătoare lumii din zilele din 
urmă și aceasta va fi de asemenea primită cu necredință și batjocură.” - Mărtu-
rii, vol. 8, p. 329, 330, cap. Marea noastră nevoie.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A 1 Corinteni 15:33 Nu vă înşelaţi: Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.Tit 1:15 Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate. 16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi, şi netrebnici pentru orice faptă bună.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B Evrei 11:5 Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
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Miercuri             3 ianuarie

4.   DEVENIND ASEMENEA LUI HRISTOS
a.   În ce sens a fost scopul lui Enoh un model pentru noi astăzi? 

Galateni 6:8, 9.
 

„Pe măsură ce trecea an după an, valul de vinovăție umană devenea tot mai 
adânc, norii judecății divine se strângeau din ce în ce mai întunecați. Totuși 
Enoh, martorul credinței, și-a păstrat calea, avertizând, stăruind și învățând, 
luptându-se să întoarcă valul de vinovăție și să oprească fulgerele răzbunării.

“Oamenii din acea generație își băteau joc de nebunia celui care nu căuta să 
strângă aur și argint sau să construiască proprietăți aici. Dar inima lui Enoh era 
la comoara veșnică.” - Mărturii, vol. 8, p. 330, cap. Marea noastră nevoie.

 
b.   Ce ar trebui să călăuzească deciziile noastre zilnice? 2 Corinteni 

5:7; Osea 14:9.
 

„Cu cât era mai mare nelegiuirea existentă, cu atât mai serios tânjea [Enoh] 
după căminul lui Dumnezeu. În timp ce era încă pe Pământ, el locuia, prin 
credință, în împărăția luminii.” - Mărturii, vol. 8, p. 330, 331.

„L-a văzut [Enoh] pe Dumnezeu de partea lui? Doar prin credință. El știa 
că Domnul era acolo și s-a alipit cu statornicie de principiile adevărului. Noi, 
de asemenea, trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Când facem aceasta, fețele 
noastre vor fi luminate de strălucirea prezenței Sale și când ne întâlnim unii cu 
alții vom vorbi despre puterea Sa, spunând: Lăudat să fie Dumnezeu. Domnul 
este bun și bun este cuvântul Domnului.

Acei care vor fi mutați la cer la încheierea timpului, vor fi cei care sunt  în 
comuniune cu Dumnezeu pe Pământ. Acei care descoperă faptul că viața lor 
este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu Îl vor reprezenta întotdeauna pe El în 
practicile vieții lor. Egoismul va fi tăiat din rădăcini.

Să realizăm slăbiciunea omenească și să vedem unde eșuează omul în în-
crederea sa în sine. Vom fi atunci plini de o dorință de a fi chiar ceea ce Dum-
nezeu dorește ca noi să fim – curați, nobili și sfinți...

A fi asemenea lui Dumnezeu va fi singura dorință a sufletului.
Aceasta este dorința care umplea inima lui Enoh. . . . El nu își alegea pro-

pria cale, nici nu își urma propria voință, ca și când s-ar fi considerat pe deplin 
calificat să gestioneze problemele. El se lupta să se conformeze asemănării di-
vine.” - Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 1, p. 1087.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A Galateni 6:8 Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică. 9 Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B 2 Corinteni 5:7 pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.Osea 14:9 Cine este înţelept, să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput, să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele.
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Joi                                                                                            4 ianuarie

5.   UN PROCES DE CURĂŢIRE
a.   Descrieți triumful final al tuturor celor care împărtășesc scopul 

lui Enoh. Matei 5:8.
 

„Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pe care dorește să le reverse 
asupra celor care caută cu seriozitate ajutorul pe care numai Domnul îl poate 
da. Privind prin credință la Isus, cerând de la El, crezând că fiecare cuvânt 
rostit va fi confirmat - în modul acesta a umblat Enoh cu Dumnezeu. El a stat 
aproape de partea lui Dumnezeu, ascultând de fiecare cuvânt al Lui.” - Co-
mentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 1, p. 1087.

„Cât de puțini sunt conștienți că au idoli pe care îi iubesc, că au cultivat 
păcate! Dumnezeu vede aceste păcate față de care voi puteți fi orbi și lucrea-
ză cu ajutorul bisturiului Său curățitor pentru a ajunge în profunzime și a în-
depărta aceste păcate cultivate de la voi. Voi toți doriți să alegeți pentru voi 
înșivă procesul de curățire. Cât de greu este pentru voi să vă supuneți răstig-
nirii eului; dar când lucrarea este cu totul supusă lui Dumnezeu, Celui care 
cunoaște slăbiciunea și păcătoșenia noastră, El alege calea cea mai bună pentru 
a înfăptui rezultatele dorite. Printr-o luptă constantă și credință simplă a um-
blat Enoh cu Dumnezeu. Toți puteți face la fel. Puteți fi convertiți profund și 
transformați și puteți fi într-adevăr copii ai lui Dumnezeu, bucurându-vă nu 
doar de cunoștința voii Sale, ci, prin exemplul vostru, conducându-i pe alții 
pe aceeași cale a ascultării umile și a consacrării.” - Mărturii, vol. 3, p. 543, cap. 
Datoria omului față de semenii săi - Egoismul în familie.

 „[Enoh] a trăit într-un veac corupt, când contaminarea morală abunda peste 
tot în jurul său; totuși și-a educat mintea pentru devoțiune, pentru a iubi curăția. 
Conversația Sa era despre lucrurile cerești. El și-a educat mintea să alerge în 
această direcție și a purtat amprenta divină. Înfățișarea lui era luminată de lu-
mina care strălucea de pe fața lui Isus.” - Ibid., vol. 2, p. 122, cap. Privește la Isus.

Vineri                                                                                     5 ianuarie
 ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
 
1.   Ce ar trebui să realizăm despre generația lui Enoh?
2.   Ce trebuie să învățăm din soarta Sodomei?
3.   Explicați strategia lui Enoh cu privire la mediul său de viață.
4.   Cu ce scop în minte a studiat Enoh cuvântul lui Dumnezeu?
5.   Cum ne aduce speranță lecția din această săptămână?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A Matei 5:8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
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   Lecția 2                                                          Sabat, 13 ianuarie, 2018

Enigma încercărilor
„Dar El știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca 

aurul” (Iov 23:10).
 „Sufletul care suferă devine răbdător, încrezător, triumfător în Dumnezeu 

în împrejurări nefavorabile.” - Mărturii pentru predicatori, p. 355, cap. 14: Apeluri 
pentru adevăr și credincioșie.

 
Recomandare pentru studiu: Solii către tineret, p. 78-80, 94-98; cap. 19: Întărirea 
caracterului prin încercare și cap. 24: Înainte și în sus; Experiențe și viziuni, p. 46–48, 
cap. Punerea la probă a credinței noastre.

Duminică                                                                            7 ianuarie

1.   O ŢINTĂ INOFENSIVĂ
a.   Ce este scris despre caracterul lui Iov?  Iov 1:1; 29:15; 31:6.

 

„Iov nu și-a neglijat datoria față de cei din afara casei sale; el era binevoitor, 
amabil, atent la interesele altora.” - The Review and Herald, 30 august, 1881.

 
b.   Explicați influențele neplăcute care acționează în această lume, 

ascunse în spatele scenei – și de ce avem nevoie să fim vigilenți 
cu privire la ele. Efeseni 6:12.

 

„Din zilele lui Adam până în timpul nostru, marele nostru vrăjmaș și-a 
exercitat puterea pentru a asupri și distruge. Acum el se pregătește pentru ulti-
ma sa campanie împotriva bisericii. Toți cei care caută să-L urmeze pe Isus vor 
fi aduși în conflict cu acest vrăjmaș necruțător. Cu cât mai mult imită creștinul 
Modelul divin, cu atât mai sigur se face pe el însuși o țintă pentru atacurile lui 
Satan.” - Marea luptă, p. 510, cap. Vrăjmășia dintre om și Satan.

„Dacă ochii noștri ar putea fi deschiși să vadă agenții binelui și răului la 
lucru, nu ar mai fi nici neseriozitate, nici vanitate, nici batjocură, nici glumă”- 
Mărturii, vol. 6, p. 41, cap. Adunările de tabără - Pregătirea inimii.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A Iov 1:1 Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu, şi se abătea de la rău.Iov 29:15 Orbului îi eram ochi, şi şchiopului picior.Iov 31:6 să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană, şi-mi va vedea neprihănirea!

AZS-MR
Notă autoadezivă
1B Efeseni 6:12 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.
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Luni                                                                                        8 ianuarie

2.    VIGILENŢĂ  PĂRINTEASCĂ
a.   Ce avertisment serios ar trebui să învețe părinții din vigilența lui 

Iov cu privire la marea luptă dintre bine și rău? Iov 1:4, 5.
 

„Ar fi bine pentru părinți să învețe de la bărbatul din Uț o lecție de statorni-
cie și devoțiune. Iov . . . a lucrat cu seriozitate pentru salvarea familiei sale. În 
timpul sărbătorilor fiilor și fiicelor sale, el se temea ca nu cumva copiii săi să îi 
fie neplăcuți lui Dumnezeu. Ca preot credincios al casei, el aducea jertfe pentru 
ei în mod individual. El cunoștea caracterul ofensator al păcatului și gândul că 
s-ar putea ca oarecum copiii săi să uite cerințele divine, îl conducea la Dumne-
zeu ca mijlocitor în favoarea lor. - The Review and Herald, 30 august, 1881.

„Voi rostogoliți responsabilități imense asupra predicatorului și îl faceți răs-
punzător pentru sufletele copiilor voștri; dar nu vă simțiți propria responsabili-
tate ca părinți... Fiii și fiicele voastre sunt stricați prin propriul vostru exemplu și 
prin preceptele voastre neglijente; și, în pofida acestei lipse de instruire în cămin, 
vă așteptați ca predicatorul să contracareze lucrarea voastră zilnică și să obțină 
minunatul rezultat de instruire a inimilor și vieților lor în virtute și evlavie. După 
ce predicatorul a făcut tot ceea ce putea face pentru biserică prin mustrare cre-
dincioasă și plină de iubire, disciplină răbdătoare și rugăciune fierbinte pentru a 
a câștiga și salva sufletul și totuși aceasta nu are succes, tații și mamele  îl acuză 
adesea deoarece copiii lor nu sunt convertiți, când aceasta poate fi din cauza pro-
priei lor neglijențe. Povara zace asupra părinților; vor prelua ei lucrarea pe care 
le-a încredințat-o Dumnezeu lor și o vor îndeplini cu credincioșie? Se vor mișca 
ei înainte și în sus, lucrând într-un mod umil, răbdător, perseverent, pentru a 
atinge ei înșiși standardul înalt și pentru a-i lua și pe copiii lor cu ei?” - Mărturii, 
vol. 5, p. 494, 495, cap. Purtarea în casa lui Dumnezeu.

„Este lucrarea părinților aceea de a da instrucțiune peste instrucțiune, pre-
cept peste precept, puțin aici și puțin acolo. Corectați tendințele greșite, nu cu 
furie, ci cu dragoste. Copiii pot fi salvați dacă tații și mamele decid să își înde-
plinească lucrarea lor cu credincioșie...

Noi îi învățăm pe copii lecții pe care dorim să le copieze. Dacă ne dorim de 
la copiii noștri să fie puri, cu o minte curată și nobili, trebuie să fim și noi astfel. 
Dacă noi suntem impostori, mărturisind că suntem copii ai lui Dumnezeu, în 
timp ce nerăbdarea noastră, irascibilitatea și înșelătoria ne marchează ca fiind 
copii ai lui Satan, copiii noștri nu vor fi mai buni decât noi înșine. Toate efor-
turile părinților ar trebui să fie pentru a înainta către desăvârșirea caracterului 
creștin.” - The Review and Herald,  14 aprilie, 1885.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A Iov 1:4 Fiii săi se duceau unii la alţii, şi dădeau, rând pe rând, câte un ospăţ. Şi pofteau şi pe cele trei surori ale lor să mănânce şi să bea împreună cu ei. 5 Şi, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Aşa avea Iov obicei să facă.
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 Marți                                                                                    9 ianuarie

3.         TRAGEDIA LOVEŞTE . . .
a.  Ce anume a stârnit mânia diavolului împotriva lui Iov? Iov 1:6–11.
 

b.   În ciuda credincioșiei lui Iov, ce șir de atacuri au venit în curând 
cu privire la proprietățile lui pământești și la viețile temporale 
ale copiilor săi?  Iov 1:12–19.

 

„Nu toate suferințele sunt rezultatul unei vieți pervertite. Iov este adus îna-
intea noastră ca un om față de care Domnul i-a îngăduit lui Satan să îl chinuias-
că. Vrăjmașul l-a deposedat de toate proprietățile sale; legăturile sale de familie 
au fost rupte; copiii săi i-au fost luați.” - Semnele timpului, 21 iunie, 1899.

 
c.   Ce putem învăța din modul în care Iov a răspuns acestor încer-

cări?  Iov 1:20–22.
 

„Hristos este Călăuzitorul și Mângâietorul nostru, care ne mângâie în toate 
necazurile noastre. Când El ne dă o înghițitură amară să bem, El ține de ase-
menea cupa binecuvântărilor la buzele noastre. El umple inimile cu supunere, 
cu bucurie și pace în credință și ne face capabili să spunem supuși: Nu voia 
mea, ci voia Ta, o, Doamne, să se facă.” - Solii alese, vol. 2, p. 270, cap. Dimineața 
învierii plină de slavă.

 
d.   Chiar în fața acuzațiilor greșite ale lui Satan înaintea universului 

ceresc, de ce putem avea încă speranță? Iov 2:1–6.
 

„În întreaga forța satanică nu există putere care să poată să slăbească su-
fletul care nădăjduiește, în încredere simplă, în înțelepciunea care vine de la 
Dumnezeu.

„Hristos este turnul nostru de putere și Satan nu poate avea putere asupra 
sufletului care umblă cu Dumnezeu în umilință a minții... În Hristos există 
ajutor desăvârșit și complet pentru orice suflet ispitit. Pericolele asaltează orice 
cale, dar întregul univers al cerului veghează  ca nimeni să nu poată fi ispitit 
mai mult decât poate purta.” - Viața mea, astăzi, p. 316.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A Iov 1:6 Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor. 7 Domnul a zis Satanei: De unde vii? Şi Satana a răspuns Domnului: De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. 8 Domnul a zis Satanei: Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău. 9 Şi Satana a răspuns Domnului: Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? 10 Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara. 11 Dar ia întinde-Ţi mâna, şi atinge-te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B Iov 1:12 Domnul a zis Satanei: Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. 13 Într-o zi, pe când fiii şi fiicele lui Iov mâncau şi beau vin în casa fratelui lor celui întâi-născut, 14 a venit la Iov un sol, care a zis: Boii arau şi măgăriţele păşteau lângă ei. 15 Şi s-au aruncat nişte Sabeeni asupra lor, i-au luat, şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire. 16 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: Focul lui Dumnezeu a căzut din cer, şi a aprins oile şi pe slujitorii tăi, şi i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire. 17 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: Nişte Haldeeni, înşiraţi în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire. 18 Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis: Fiii tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor întâi-născut. 19 Şi deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie, şi a izbit în cele patru colţuri ale casei: Casa s-a prăbuşit peste tineri, şi au murit. Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3C Iov 1:20 Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua, şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat, 21 şi a zis: Gol am ieşit din pântecele mamei mele, şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, şi Domnul a luat,  binecuvântat fie Numele Domnului! 22 În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc, şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3D Iov 2:1 Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea Domnului. 2 Domnul a zis Satanei: De unde vii? Şi Satana a răspuns Domnului: De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. 3 Domnul a zis Satanei: Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu, şi se abate de la rău. El se ţine tare în neprihănirea lui, şi tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină. 4 Şi Satana a răspuns Domnului: Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. 5 Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă. 6 Domnul a zis Satanei: Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa.
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Miercuri                                                                             10 ianuarie

4.   RĂSPUNZÂND CU CREDINŢĂ ŞI ÎNŢELEPCIUNE
a.   Explicați următorul atac al diavolului asupra lui Iov și cum a 

răspuns omul credincios din Uț. Iov 2:8–10.
 

„Iov a fost deposedat de proprietățile sale lumești și a fost atât de afectat 
în trup, încât rudelor și prietenilor săi le era scârbă de el, totuși el și-a păstrat 
integritatea și loialitatea față de Dumnezeu.” - Mărturii, vol. 4, p. 525, cap. Slu-
jitorii lui Dumnezeu.
b.   Ce descoperă adâncimea imensă a situației tragice a lui Iov? Iov 

2:11–13.
 

c.   Ce a realizat Iov cu privire la necazul lui și cum repetă apostolul 
Petru aceste gânduri în folosul nostru? Iov 23:8–10; 1 Petru 1:3, 6, 7.

 

„Faptul că suntem chemați să trecem prin încercări dovedește că Domnul 
Isus vede în noi ceva foarte prețios, pe care El dorește să-l dezvolte. Dacă El 
n-ar vedea nimic în noi prin care să poată fi slăvit numele Său, nu ar consuma 
timpul în a ne ciopli. Noi nu depunem eforturi speciale pentru a curăța mără-
cini. Hristos nu aruncă pietre fără valoare în cuptorul Său. Ceea ce testează El 
este minereul de valoare.” - Ibid., vol. 7, p. 214, cap. Credință și curaj.

 
d.  De ce dorește Dumnezeu să înțelegem valoarea încercării?   

1 Petru 4:12, 13.
 

„Flăcările cuptorului nu sunt pentru a distruge, ci pentru a curăți, înnobila, 
sfinți. Fără încercări nu am simți atât de mult nevoia noastră de Dumnezeu și 
ajutorul Lui; și am deveni mândri și încrezători în sine... Tatăl nostru ceresc vă 
iubește și El vă va atrage la Sine prin încercări care vă par aspre.” - Ibid., vol. 8, 
p. 123, 124, cap. Valoarea încercărilor.

„N-ar trebui să-L dezonorăm pe Dumnezeu printr-o relatare tristă a încer-
cărilor care ni se par cumplite. Toate încercările pe care le primim ca educatori 
vor produce bucurie.” - Ibid., vol. 6, p. 365, cap. Respectarea Sabatului.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A Iov 2:8 Şi Iov a luat un ciob să se scarpine, şi a şezut pe cenuşă. 9 Nevasta sa i-a zis: Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu, şi mori! 10 Dar Iov i-a răspuns: Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B Iov 2:11 Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit şi au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă şi să-l mângâie. 12 Ridicându-şi ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Şi au ridicat glasul şi au plâns. Şi-au sfâşiat mantalele, şi au aruncat cu ţărână în văzduh deasupra capetelor lor. 13 Şi au şezut pe pământ lângă el şapte zile şi şapte nopţi, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4C Iov 23:8 Dar, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc: 9 dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi. 10 Dar El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.1Petru 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie, 6 În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, 7 pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,

AZS-MR
Notă autoadezivă
4D 1Petru 4:12 Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi: 13 dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.
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Joi                                                                                         11 ianuarie

5.   PREGĂTINDU-NE PENTRU BINECUVÂNTĂRI MAI MARI
 a.   În mijlocul încercărilor neașteptate care pot fi aspre și ascuțite, 

ce dorește Domnul ca să avem în minte? Ieremia 29:11; Ioan 
16:33.

 

„Dumnezeu Își conduce copiii pe o cale pe care ei nu o cunosc, dar nu îi 
uită sau nu îi leapădă pe cei care se încred în El. El a permis nenorocirilor să 
vină asupra lui Iov, dar El nu l-a părăsit. . . . Tocmai încercările care probează 
credința noastră în modul cel mai sever și care fac să pară că Dumnezeu ne-a 
părăsit, trebuie să ne aducă mai aproape de Hristos, ca să putem pune toate 
poverile noastre la picioarele Sale și să experimentăm pacea pe care ne-o dă El 
în schimb.

„Dumnezeu și-a încercat întotdeauna copiii în cuptorul necazurilor. În căl-
dura cuptorului este separată zgura de aurul adevărat al caracterului creștin. 
Isus supraveghează proba; El știe de ce e nevoie pentru a curăți prețiosul me-
tal, ca să poată reflecta strălucirea dragostei Sale. Prin încercări severe,  proba-
toare, Dumnezeu Își disciplinează slujitorii. El vede că unii au puteri care pot fi 
folosite pentru înaintarea lucrării Sale și El aduce aceste persoane în încercări; 
în providența Sa, El îi aduce în poziții care le probează caracterul și le desco-
peră defectele și slăbiciunile care au fost ascunse cunoștinței lor. El le oferă 
ocazii de a-și corecta aceste defecte și de a fi potriviți pentru slujba Sa. El le 
arată slăbiciunile lor și îi învață să se bizuie pe El; pentru că El este singurul lor 
ajutor și protector. Astfel obiectivul Lui este atins. Ei sunt educați, instruiți și 
disciplinați, pregătiți să îndeplinească marele scop pentru care le-au fost date 
puterile lor.” - Patriarhi și profeți, p. 129, 130, cap. 11: Chemarea lui Avraam.

Vineri                                                                                   12 ianuarie
 ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.   Cum trebuie să fim influențați permanent de  înțelegerea pe care o 
avem despre marea luptă?

2.  Pe măsură ce se intensifică marea luptă, ce ar trebui să realizeze 
părinții?  

3.   De ce a fost Iov capabil să răspundă cu un calm considerabil atacu-
rilor împotriva lui?

4.  Data viitoare când în calea mea va veni o încercare neașteptată, ce ar 
trebui să îmi amintesc?

5.  De ce vom crește dacă privim încercările într-un mod mai matur?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A Ieremia 29:11 Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.Ioan 16:33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.
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    Lecția 3                                                         Sabat, 20 ianuarie, 2018

   Răbdarea lui Iov
„Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-

se de răbdarea lui Iov” (Iacov 5:11, prima parte).
 „[Dumnezeu] a îngăduit ca încercările să vină asupra voastră, pentru ca 

prin ele să puteți experimenta roadele dătătoare de pace ale neprihănirii.”—
Mărturii, vol. 3, p. 416, cap. Individualismul.

 
Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 5, p. 341–348, cap. Iubirea între frați. 

Duminică                                                                           14 ianuarie

1.  SPERANŢA DE DINCOLO DE NORI
a.  Ca om, cum s-a simțit Iov în necazul lui? Iov 3:1–3, 9–11, 20–22.
 

b.  Ce ar trebui să luăm cu toții în considerare în timpuri dificile? 
Iov 5:17–19.

 

„Cel mai bun timp de a exercita credință este tocmai atunci când ne simțim 
lipsiți de Spirit. Când nori groși de întuneric par să plutească deasupra minții 
noastre, atunci e timpul să lăsăm credința să străpungă întunericul și să 
împrăștie norii.” - Experiențe și viziuni, p. 72, cap. Rugăciune și credință.

La fiecare suflet lovit, Isus vine cu slujba vindecării. Viața după moar-
tea cuiva drag, durerea și suferința pot fi iluminate de revelații prețioase ale 
prezenței Lui.

Dumnezeu nu dorește ca noi să rămânem apăsați de necazul nerostit, cu 
inimi îndurerate și frânte. El dorește ca să privim în sus și să vedem fața sa 
dragă, plină de iubire. Prețiosul Mântuitor stă lângă mulți care au ochii atât de 
orbiți de lacrimi, încât nu pot să Îl discearnă. El tânjește să ne prindă de mână, 
să ne vadă privind spre El în credință simplă, îngăduindu-I să ne călăuzească. 
Inima Sa este deschisă la durerile, necazurile și încercările noastre. El ne-a iubit 
cu o dragoste veșnică și ne-a înconjurat cu o amabilitate iubitoare. Putem să 
lăsăm inima să rămână în El și să medităm asupra bunătății Sale  ziua întreagă. 
El ne va înălța sufletul deasupra necazului și nedumeririi zilei, într-un tărâm al 
păcii.” - Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 12, cap. Ferice de cei ce plâng...

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A Iov 3:1 După aceea, Iov a deschis gura şi a blestemat ziua în care s-a născut. 2 A luat cuvântul şi a zis: 3 Blestemată să fie ziua în care m-am născut, şi noaptea care a zis: S-a zămislit un copil de parte bărbătească! 9 să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aştepte lumina, şi să nu mai vadă genele zorilor zilei! 10 Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferinţa dinaintea ochilor mei. 11 De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieşirea din pântecele ei? 20 Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă, şi viaţă celor amărâţi la suflet, 21 care aşteaptă moartea şi nu vine; măcar că o doresc mai mult decât o comoară, 22 care n-ar mai putea de bucurie şi de veselie, dacă ar găsi mormântul?

AZS-MR
Notă autoadezivă
1B Iov 5:17 Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic. 18 El face rana, şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte. 19 De şase ori te va izbăvi din necaz, şi de şapte ori nu te va atinge răul
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 Luni                                                                                    15 ianuarie

2.  A CUI INIMĂ AVEM TENDINŢA SĂ O CERCETĂM?
a.  De ce a căutat Iov să își cerceteze inima? Proverbe 26:2; Iov 9:1–4; 

10:1, 2.
 

„Într-o mare măsură, experiențele vieții sunt rodul gândurilor și faptelor 
noastre.” - Educația, p. 146, cap. Biografii biblice.
b.  Când cădem în suferințe neașteptate, de ce este înțelept să ur-

măm exemplul lui Iov de auto-examinare?  2 Corinteni 13:5; 
Psalmi 139:23, 24.

 

„Dacă fiecare se va cerceta și va vedea ce păcate pândesc în propria inimă, 
care Îl împiedică pe Hristos să pătrundă, va găsi o astfel de lucrare de făcut în-
cât va fi gata să îi evalueze pe alții ca fiind mai buni decât el. El nu va mai căuta 
să scoată paiul din ochiul fratelui său în timp ce în ochiul lui se găsește o bâr-
nă.” -  Schițe istorice ale misiunilor străine ale adventiștilor de ziua a șaptea, p. 213.
c.  De ce ne avertizează Isus să nu fim gata de a judeca repede cauza 

necazurilor altora?  Luca 13:1–5.
 

d.   Explicați răspunsul lui Iov când prietenii i-au judecat greșit ne-
cazul. Iov 16:1–3.

 „Încă un alt element de amărăciune a fost adăugat la paharul lui [Iov]. 
Prietenii lui, văzând în împrejurările potrivnice doar o pedeapsă pentru păcat, 
au îngrămădit asupra spiritului său zdrobit și împovărat acuzațiile lor că el ar 
fi înfăptuit răul.” - Educația, p. 155, cap. Biografii biblice.

„Există răutate în lumea noastră, dar nu toată suferința este rezultatul unui 
curs stricat al vieții. Iov este adus în mod distinct înaintea noastră ca un om căru-
ia Domnul i-a îngăduit să sufere. Vrăjmașul l-a deposedat de toate proprietățile 
sale; legăturile sale de familie au fost rupte; copiii i-au fost luați. Pentru o vreme 
trupul lui a fost acoperit de răni dezgustătoare și el a suferit mult. Prietenii lui au 
venit ca să îl mângâie, dar ei încercau să îl determine să vadă că era responsabil, 
prin cursul păcătos al acțiunilor sale, de necazul lui...Încercând să îl reprezinte ca 
fiind vinovat înaintea lui Dumnezeu și ca meritând pedeapsa, ei au adus o încer-
care dureroasă asupra lui și L-au reprezentat pe Dumnezeu într-o lumină falsă.” 
-  Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 3, p. 1140.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A Proverbe 26:2 Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat.Iov 9:1 Iov a luat cuvântul şi a zis: 2 Ştiu bine că este aşa. Şi cum ar putea omul să-şi scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? 3 Dacă ar voi să se certe cu El, din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. 4 A Lui este înţelepciunea, şi atotputernicia: cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? Iov 10:1 M-am dezgustat de viaţă! Voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. 2 Eu zic lui Dumnezeu: Nu mă osândi! Arată-mi pentru ce Te cerţi cu mine!

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B 2Corinteni 13:5 Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.Psalmi 139:23 Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! 24 Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!

AZS-MR
Notă autoadezivă
2C Luca 13:1 În vremea aceea au venit unii, şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor Galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. 2 Credeţi voi, le-a răspuns Isus, că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi Galileeni, pentru că au păţit astfel? 3 Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. 4 Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam, şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni, care locuiau în Ierusalim? 5 Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2D Iov 16:1 Iov a luat cuvântul şi a zis: 2 Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toţi sunteţi nişte mângâietori supărăcioşi. 3 Când se vor sfârşi aceste vorbe în vânt? Şi pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale?
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Marți                                                                                 16 ianuarie

3.  REFLECTÂNDU-L PE MÂNGÂIETORUL DIVIN
a.  Ce ar trebui să învățăm din atitudinea lui Iov față de prietenii 

lui? Iov 16:4, 5.
 

„Niciun creștin să nu fie găsit ca acuzator al fraților. Satan este cel care 
poartă acest titlu; el îi acuză înaintea lui Dumnezeu zi și noapte, el stârnește 
pe vrăjmașii credinței noastre să ne acuze și îi determină pe cei care aparțin 
aceleași credințe prețioase să critice și să condamne pe alții. Noi nu trebuie să 
luăm parte în lucrarea sa. Acestea sunt zile de încercare și de o mare primejdie, 
vrăjmașul sufletelor este pe urma fiecăruia; și în timp ce stăm separați de lume, 
ar trebui să înaintăm împreună în credință și dragoste. Uniți, suntem puternici; 
despărțiți suntem slabi.

Suntem îndemnați să ne iubim ca frații, să fim amabili, curtenitori, înde-
lung răbdători, în cinste dând întâietate unul altuia.” - Schițe istorice, p. 213, 214.

b.  Cum trebuie să fim noi, asemenea psalmistului, mângâiați când 
nicio ființă umană nu înțelege și nu simpatizează cu durerea și 
necazul nostru? Psalmi 27:10; 73:25, 26.

 

„În experiența tuturor vin vremuri de dezamăgire profundă și descuraja-
re cumplită – zile în care necazul le este partea și când le este greu să creadă 
că Dumnezeu este încă binefăcătorul iertător al copiilor Lui de pe Pământ; 
zile în care încercările chinuie sufletul, până când moartea pare de preferat în 
comparație  cu viața. Atunci se întâmplă că mulți pierd legătura lor cu Dum-
nezeu și sunt aduși în sclavia îndoielilor, în robia necredinței. Dacă în astfel 
de vremuri am putea discerne cu vederea spirituală menirea providențelor lui 
Dumnezeu, am vedea îngerii căutând să ne salveze, luptându-se să ne așeze 
picioarele pe o temelie mai sigură decât dealurile veșnice și o nouă credință, 
o nouă viață s-ar înfiripa.” - Profeți și regi, p. 162, cap. 12: De la Izreel la Horeb.

„În timp ce revizuim, nu capitolele întunecate din experiența noastră, ci 
manifestările marii îndurări a lui Dumnezeu, Îl vom lăuda mai mult decât ne 
plângem. Vom vorbi despre credincioșia iubitoare a lui Dumnezeu, ca un păstor 
adevărat, duios, milostiv față de turma Sa, despre care El a declarat că nimeni 
nu o va smulge din mâna Sa. Limbajul inimii nu va fi murmurarea egoistă și 
nemulțumirea. Lauda, ca niște izvoare de apă curată, va curge de la credincioșii 
adevărați ai lui Dumnezeu.” - Mărturii, vol. 6, p. 367, cap. Respectarea Sabatului.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A Iov 16:4 Ca voi aş vorbi eu, de aţi fi în locul meu? V-aş copleşi cu vorbe, aş da din cap la voi, 5 v-aş mângâia cu gura, şi aş mişca din buze ca să vă uşurez durerea?

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B Psalmi 27:10 Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.Psalmii 73:25 Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. 26 Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.
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Miercuri                                                                          17 ianuarie

4.  DEZVOLTÂND RĂBDAREA
a.  Ce perspectivă ne ajută să dezvoltăm răbdarea în încercări?  

Iacov 5:10; Plângerile lui Ieremia 3:31–33.
 

„Viața este o disciplină. În timp ce se află în lume, creștinul va avea de în-
tâmpinat influențe nefavorabile. Vor veni provocări care vor proba caracte-
rul; și prin întâmpinarea acestora cu un spirit potrivit, va fi dezvoltat farmecul 
creștin. Dacă jignirile și insultele sunt suportate cu blândețe, dacă vorbelor in-
sultătoare li se răspunde prin cuvinte amabile și faptelor de asuprire cu bună-
tate, aceasta este dovada că Spiritul lui Hristos locuiește în inimă, că viața de la 
Vița cea vie curge prin ramuri. Ne aflăm în școala lui Hristos, unde trebuie să 
învățăm să fim blânzi și smeriți cu inima; și în ziua socotelilor finale vom vedea 
că toate obstacolele pe care le-am întâlnit, toate greutățile și neplăcerile pe care 
am fost chemați să le purtăm, sunt lecții practice de aplicare a principiilor vieții 
creștine. Dacă le îndurăm cu bine, ele vor dezvolta asemănarea cu Hristos în 
caracter și vor distinge pe creștin de lume.

Există un standard înalt pe care trebuie să-l atingem dacă vrem să fim copii 
ai lui Dumnezeu, nobili, curați, sfinți și neîntinați; și este necesar un proces 
de curățire dacă dorim să ajungem acest standard. Cum ar fi realizată aceas-
tă curățire dacă nu ar fi dificultăți de întâmpinat, obstacole de trecut, nimic 
care să solicite răbdarea și rezistența noastră? Aceste încercări nu sunt cele mai 
mici binecuvântări din experiența noastră. Ele sunt destinate să ne motiveze 
în hotărârea noastră de a avea succes. Trebuie să le folosim ca mijloace ale lui 
Dumnezeu pentru a câștiga victorii hotărâte asupra eului în loc să le permitem 
să ne împiedice, să ne subjuge și să ne distrugă.” - Mărturii, vol. 5, p. 344, 345, 
cap. Iubirea între frați.
b.  Cum prezintă Scriptura încercările ca fiind în legătură cu răbda-

rea?  Romani 5:3, 4.

 

„Domnul ne aduce în mod frecvent în situații dificile pentru a ne exercita 
eforturile într-o mai mare măsură. În providența Sa apar uneori anumite lucruri 
iritante pentru a ne testa răbdarea și credința. Dumnezeu ne dă lecții de încrede-
re. El ne învață unde să privim pentru ajutor și putere în timp de nevoie. Astfel 
obținem cunoștința practică a voii Sale divine, de care avem atât de multă nevoie 
în experiența vieții noastre. Credința devine puternică în conflictul aprins cu în-
doiala și frica.” -  Ibid., vol. 4, p. 116, 117, cap. Influența anturajului social.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A Iacov 5:10 Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe prorocii, care au vorbit în Numele Domnului.Plângerile lui Ieremia 3:31 Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. 32 Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el, după îndurarea Lui cea mare: 33 căci El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B Romani 5:3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, 4 răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.
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Joi                                                                                        18 ianuarie

5.  AGONIZÂND ÎN RUGĂCIUNE
a.  De ce sunt încercările de astăzi esențiale pentru conflictul care 

ne stă în față? Zaharia 13:9.
 

„Dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Lui în timpul perioadei celei mai 
dure încercări este la fel de puternică și gingașă ca în zilele celei mai însorite 
prosperități; dar este nevoie ca ei să fie așezați în cuptorul de foc; deșertăciunea 
lor lumească trebuie să fie arsă, așa încât chipul lui Hristos să poată fi reflectat 
în mod perfect.

Timpul de primejdie și suferință dinaintea noastră va cere o credință care 
poate suporta oboseala, amânarea și foamea – o credință care nu va slăbi deși as-
pru încercată. Perioada de probă este oferită tuturor ca să se pregătească pentru 
acel timp... Acei care nu sunt doritori să se lepede de sine, să agonizeze înaintea 
lui Dumnezeu, să se roage îndelung și cu seriozitate pentru binecuvântarea Sa, 
nu o vor obține. A te lupta cu Dumnezeu – cât de puțini știu ce înseamnă aceasta! 
Cât de puțini au avut vreodată sufletele lor legate de Dumnezeu cu dorința in-
tensă până când fiecare putere să fie solicitată. Când valuri de disperare pe care 
limbajul nu le poate exprima trec peste cel care se roagă, cât de puțini se prind cu 
credință de neînduplecat de promisiunile lui Dumnezeu...

Ar trebui să ne familiarizăm de acum cu Dumnezeu, punând la încercare 
promisiunile Lui. Îngerii înregistrează fiecare rugăciune serioasă și sinceră. Ar 
trebui mai degrabă să ne lipsim de plăceri egoiste decât să neglijăm comuniu-
nea cu Dumnezeu. Cea mai profundă sărăcie, cea mai mare renunțare la sine, 
cu aprobarea Sa, este mai bună decât bogățiile, onorurile, confortul și prieteni-
ile fără aceasta. Trebuie să ne luăm timp să ne rugăm. Dacă îngăduim minților 
noastre să fie absorbite în interese lumești, Domnul ne poate da timp să ne 
îndepărtăm de idolii noștri de aur, de casele sau de terenurile noastre fertile.” 
- Marea luptă, p. 621, 622, cap. 39: Timpul strâmtorării. 

VINERI                                                                                             19 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Unde este Dumnezeu când oameni ca Iov suferă?
2.  Cum aș putea fi vinovat de greșeala prietenilor lui Iov?
3.  Ce ar trebui să facem când pare că nu avem răspuns la suferința noastră?
4.  Cum ne dezvoltă încercările răbdarea?
5.  Descrieți tipul de experiență de care avem nevoie în pregătirea pen-

tru evenimentele finale.

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A Zaharia 13:9 Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc, şi o voi curăţi cum se curăţă argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi voi asculta; Eu voi zice: Acesta este poporul Meu! Şi ei vor zice: Domnul este Dumnezeul meu!
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   Lecția 4                                                         Sabat, 27 ianuarie, 2018

Slavă doar lui Dumnezeu
„El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, 

ci pentru îndurarea Lui” (Tit 3:5, prima parte).
 „Nu avem nimic ce să ne recomande înaintea lui Dumnezeu; dar argumen-

tul pe care îl putem invoca acum și oricând este condiția noastră complet nea-
jutorată, care face ca puterea Sa răscumpărătoare să fie o necesitate.” - Hristos 
Lumina lumii, p. 317, cap. 32: Sutașul.

 
Recomandare pentru studiu:   Educația, p. 253–261, cap. Credința și rugăciunea.

Duminică                                                                          21 ianuarie

1.  SUFERINŢA UNUI BĂRBAT VIRTUOS
a.  Descrieți virtuțile care caracterizau viața de zi cu zi a lui Iov. Iov 

29:5, 8–16.
 

„Dumnezeu ne-a dat în cuvântul Lui o imagine a unui bărbat prosper 
– unul a cărui viață a fost în cel mai adevărat sens un succes, un bărbat pe 
care atât cerul, cât și Pământul se desfătau onorându-l. [Iov 29:4–16 citat.]”—
Educația, p. 142, cap. Principii și metode în afaceri.
b.  Ce lecție valabilă oricând trebuie să învățăm din încercările lui 

Iov?  Psalmi 34:18, 19.
 

„Este foarte natural pentru ființele umane să gândească despre calamități 
că sunt un indiciu sigur al unor mari nelegiuiri și păcate enorme; dar oamenii 
adesea fac o greșeală în măsurarea caracterului în acest fel. Noi nu trăim în 
timpul judecății de pedepsire. Binele și răul sunt amestecate și nenorocirile 
vin asupra tuturor. Uneori oamenii trec limita dincolo de care protecția lui 
Dumnezeu le poartă de grijă și atunci Satan își exercită puterea Sa asupra lor 
și Dumnezeu nu intervine. Iov a fost aspru încercat și prietenii lui căutau să îl 
determine să recunoască faptul că suferințele lui erau rezultatul păcatului și 
să îi producă sentimentul că se află sub condamnare. Ei prezentau cazul lui 
ca și cum ar fi un mare păcătos.”—Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. 
White], vol. 3, p. 1140.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A Iov 29:5 când Cel Atotputernic încă era cu mine, şi când copiii mei stăteau în jurul meu; 8 tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau şi stăteau în picioare. 9 Mai marii îşi opreau cuvântările, şi îşi puneau mâna la gură. 10 Glasul căpeteniilor tăcea, şi li se lipea limba de cerul gurii. 11 Urechea care mă auzea, mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda. 12 Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor, şi pe orfanul lipsit de sprijin. 13 Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. 14 Mă îmbrăcam cu dreptatea şi-i slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta şi turban. 15 Orbului îi eram ochi, şi şchiopului picior. 16 Celor nenorociţi le eram tată, şi cercetam pricina celui necunoscut

AZS-MR
Notă autoadezivă
1B Psalmi 34:18 Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. 19 De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.
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Luni                                                                                     22 ianuarie

2.  UN SEMNAL DE ALARMĂ
a.  Deși conștiința lui Iov era curată și viața sa neprihănită, ce dorea 

Dumnezeu ca servul lui credincios să își ia timp să ia în conside-
rare? Iov 38:1–7; 40:1, 2.

 
„Fiecare floare care se deschide, fiecare frunză cu nervurile ei delicate, 

vor mărturisi abilitățile infinite ale marelui Maestru Artist. Stâncile masive și 
munții falnici care se ridică în depărtare nu sunt rezultatul întâmplării. Aces-
tea vorbesc cu elocvență tăcută despre Cineva care stă pe tronul Universului 
mare și înălțat... Toate planurile Sale sunt desăvârșite. Ce respect și reverență 
ar trebui să inspire numele Lui! - Înalta noastră chemare, p. 251 (2 septembrie).
b.  Cum a răspuns Iov la semnalul de alarmă al lui Dumnezeu? 

Cum ar trebui să răspundă toți cei care, asemenea lui Iov, poate 
ca au fost, fără milă, greșit interpretați și calomniați pe nedrept 
de alții? Iov 40:3–5; 42:6.

 

„Unii prieteni limitați în vederi și lipsiți de experiență nu pot, cu viziunea 
lor strâmtă, aprecia sentimentele celui care a fost în strânsă armonie cu sufletul 
lui Hristos în legătură cu mântuirea altora. Motivațiile sale sunt greșit inter-
pretate și acțiunile sale răstălmăcite de cei care erau prietenii lui, până când, 
asemenea lui Iov, el își înalță rugăciunea serioasă: Salvează-mă de prietenii 
mei. Dumnezeu ia cazul lui Iov în mâna Sa Însuși. Răbdarea lui a fost pusă as-
pru la încercare; dar când Dumnezeu vorbește, toate sentimentele sale iritate se 
schimbă. Îndreptățirea de sine, despre care el simțea că îi este necesară pentru 
a rezista condamnării prietenilor lui, nu este necesară înaintea lui Dumnezeu. 
El niciodată nu judecă greșit; El niciodată nu greșește. Domnul Îi spune lui Iov, 
‘Încinge-ți mijlocul ca un viteaz;’ și Iov, imediat ce aude vocea divină, își pleacă 
sufletul cu un sentiment al păcătoșeniei sale și zice înaintea lui Dumnezeu, ‘mi-
e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă’ (Iov 38:3; 42:6).”—Mărturii, 
vol. 3, p. 509, cap. Conducerea.

„Trăim vremuri primejdioase. Adventiștii de Ziua a Șaptea sunt poporul 
lui Dumnezeu care mărturisește a păzi poruncile; dar ei își pierd spiritul lor de 
devoțiune. Spiritul acesta de reverență pentru Dumnezeu îi învață pe oameni 
cum să se apropie de Creatorul lor – cu teamă și respect prin credință, nu în ei 
înșiși, ci într-un Mijlocitor. Astfel omul este ținut strâns, indiferent în ce împre-
jurare este așezat.” - Notebook Leaflets, vol. 1, p. 121.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A Iov 38:1 Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, şi a zis: 2 Cine este cel ce Îmi întunecă planurile, prin cuvântări fără pricepere? 3 Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi. 4 Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. 5 Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? 6 Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului, 7 atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie, şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?  Iov 40:1 Domnul, a vorbit lui Iov, şi a zis: 2 Eşti încredinţat acum tu, care vorbeşti împotriva Celui Atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B Iov 40:3 Iov a răspuns Domnului, şi a zis: 4 Iată, eu sunt prea mic; ce să-Ţi răspund? Îmi pun mâna la gură. 5 Am vorbit odată, şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic. Iov 42:6 De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.
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Marți                                                                                   23 ianuarie

 3.  HARUL ÎMBELŞUGAT AL LUI DUMNEZEU
a.  Ce ar trebui să învățăm de la verdictul final al Domnului cu pri-

vire la Iov și prietenii lui? Iov 42:7–9.
 

b.  Ce a făcut Dumnezeu apoi pentru Iov? De ce? Iov 42:10–17; 
Psalmi 66:10–12.

 

„Din adâncimile descurajării și deznădejdii, Iov s-a ridicat la înălțimile în-
crederii fără rezerve în harul și puterea mântuitoare a lui Dumnezeu.” - Profeți 
și regi, p. 163, cap. 12: De la Izreel la Horeb.

„Când Iov a zărit o licărire a Creatorului său, i-a fost scârbă de sine însuși și s-a 
pocăit în praf și cenușă. Apoi Domnul a putut să îl binecuvânteze din abundență 
și să facă din ultimii ani ai lui cei mai buni ani din viață.” - Ibid., p. 164.
c.  De ce ar trebui ca atitudinea credinciosului Iov să fie o inspirație 

pentru fiecare creștin? Iacov 5:11; Efeseni 2:8–10.

 
„Acei care trăiesc cel mai aproape de Isus discern cel mai clar slăbiciunea 

și păcătoșenia omenirii și singura lor speranță este în meritele unui Mântuitor 
răstignit și înviat.” - Marea luptă, p. 471, cap. 27: Redeșteptări moderne.

„În planul Său divin, prin bunăvoința Sa nemeritată, Domnul a hotărât ca 
faptele bune să fie răsplătite. Noi suntem acceptați doar prin meritele lui Hris-
tos; și actele de îndurare, faptele de caritate, pe care le facem, sunt roade ale 
credinței; și ele devin o binecuvântare pentru noi; pentru că oamenii vor fi 
răsplătiți după faptele lor. Mireasma meritelor lui Hristos este cea care face 
ca faptele noastre bune să fie acceptate de Dumnezeu și harul ne face capabili 
să facem faptele bune pentru care El ne răsplătește. Faptele noastre în și prin 
ele însele nu au niciun merit. Când am făcut tot ce este posibil ca noi să facem, 
trebuie să ne socotim ca niște slujitori netrebnici. Nu merităm nicio mulțumire 
de la Dumnezeu. Am făcut doar ceea ce era datoria noastră să facem și lucrările 
noastre nu ar fi putut fi îndeplinite în puterea propriei noastre naturi păcătoa-
se.” - The Review and Herald, 29 ianuarie, 1895.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A Iov 42:7 După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: Mânia Mea S-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit aşa de drept de Mine, cum a vorbit robul Meu Iov. 8 Luaţi acum şapte viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov, şi aduceţi o ardere de tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov. 9 Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese Domnul. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B Iov 42:10 Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. 11 Fraţii, surorile, şi vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă, şi au mâncat cu el în casă. L-au plâns şi l-au mângâiat pentru toate nenorocirile, pe care le trimisese Domnul peste el, şi fiecare i-a dat un chesita şi un inel de aur. 12 În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut patrusprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi, şi o mie de măgăriţe. 13 A avut şapte fii şi trei fete; 14 celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de a doua Cheţia, şi celei de a treia Cheren-Hapuc. 15 În toată ţara nu erau femei aşa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moştenire printre fraţii lor. 16 Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani, şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. 17 Şi Iov a murit bătrân şi sătul de zile. Psalmi 66:10 Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. 11 Ne-ai adus în laţ, şi ne-ai pus o grea povară pe coapse. 12 Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3C Iacov 5:11 Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.Efeseni 2:8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
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 Miercuri                                                                            24 ianuarie

4.  HRISTOS ÎNĂLŢAT
a.  Fiindcă Iov era un om virtuos, ce ar trebui să realizăm despre 

nevoile spirituale ale acestui om (sau ale oricărei alte persoane)? 
1 Petru 1:18, 19.

 
„Rugăciunile, laudele, mărturisirea cu pocăință a păcatului se înalță din 

partea adevăraților credincioși ca o tămâie în sanctuarul ceresc, dar trecând 
prin canalele corupte ale omenirii, ele sunt atât de întinate încât, dacă nu sunt 
curățite de sânge, ele nu pot avea valoare înaintea lui Dumnezeu. Ele nu se 
înalță în curăție fără pată și dacă Mijlocitorul, care este la dreapta lui Dumne-
zeu, nu prezintă și nu curăță totul prin neprihănirea Sa, acestea nu sunt accep-
tabile înaintea lui Dumnezeu. Toată tămâia din templele pământești trebuie să 
fie presărată cu picăturile curățitoare ale sângelui lui Hristos.”- Solii alese, vol. 
1, p. 344, cap. 52: Hristos, Marele nostru Preot.

„Cu cât avem mai mult din Spiritul lui Hristos, cu atât mai umili vom deve-
ni. Când obținem vederi clare cu privire la Hristos, niciun cuvânt de înălțare de 
sine nu va mai ieși de pe buzele noastre. Când Domnul i-a dat lui Iov o viziune 
a măreției Sale, Iov a încetat să își mai apere propria neprihănire.  El și-a simțit 
păcătoșenia și s-a umilit înaintea purității și sfințeniei lui Dumnezeu. ‘Mi-e 
scârbă de mine’, a zis el,‘și mă pocăiesc în praf și cenușă’ (Iov 42:6). Totuși, prin 
pana inspirației Dumnezeu îl prezintă pe Iov ca fiind desăvârșit și neprihănit, 
unul care se temea de Dumnezeu și se ferea de rău. ‘Nu este nimeni ca el pe 
Pământ’ (Iov 1:8).” - Semnele timpului, 11 august, 1898.
b.  De unde știm că Iov se încredea în Hristos ca Mântuitor al lui? 

Iov 19:25–27. La ce hotărâre motivatoare ar trebui să ne conducă 
aceasta pe fiecare din noi?

 
„Acum aveți ore prețioase de probă care vă sunt acordate pentru a vă for-

ma un caracter drept. . . . Vă este acordată acum o perioadă în care trebuie să 
răscumpărați vremea. Nu puteți prin propriile puteri să înlăturați defectele și 
greșelile voastre; ele au fost cultivate de voi timp de mulți ani, deoarece nu le-ați 
văzut în hidoșenia lor; în puterea lui Dumnezeu, puneți-le deoparte cu hotărâre. 
Prin credință vie trebuie să vă prindeți de brațul care este puternic ca să mântu-
iască. Umiliți-vă înaintea lui Dumnezeu inima voastră săracă, mândră, plină de 
îndreptățire de sine; coborâți mai jos, foarte jos, zdrobiți de păcătoșenia voastră 
la picioarele Lui. Devotați-vă lucrării de pregătire. Nu vă odihniți până când nu 
puteți spune cu adevărat: ‘Mântuitorul meu trăiește și pentru că El trăiește, voi 
trăi și eu’.” - Mărturii, vol. 2, p. 88, cap. Reforma în cămin. 

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A 1Petru 1:18 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B Iov 19:25 Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pământ. 26 Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. 27 Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu
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 Joi                                                                                        25 ianuarie

5.  ÎNCREZÂNDU-NE ÎN BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU

a.  Când perspectiva pare sumbră, ce atitudine ne întărește să ur-
măm credința lui Iov? Iov 13:15, 16.

 
 „Noi suntem îndreptățiți să umblăm prin vedere atât timp cât putem, dar 

când nu mai vedem calea în mod clar, atunci trebuie să ne punem mâna în cea 
a Tatălui nostru ceresc și să Îl lăsăm să ne conducă. Sunt urgențe în viața tutu-
ror în care nu putem nici să înăintăm după cele ce vedem, nici să ne încredem 
în memorie sau experiență. Tot ce putem face este să ne încredem pur și simplu 
și să așteptăm. Îl vom onora pe Dumnezeu încrezându-ne în El pentru că este 
Tatăl nostru ceresc.” - Manuscript Releases, vol. 19, p. 186.

„Sunteți ispitiți să dați frâu liber sentimentelor de presimțiri neliniștite 
sau deznădejde cumplită? În zilele întunecate, când aparențele par cele mai 
amenințătoare, nu vă temeți. Aveți credință în Dumnezeu.” - Profeți și regi, p. 
164, cap. 12: De la Izreel la Horeb.

b.  Cum ilustrează istoria lui Iov neprihănirea prin credință și cum 
trebuie această temă să fie reflectată în viețile noastre? Romani 
5:1–5; Tit 3:3–7.

 
„Doar bazându-ne pe puterea și neprihănirea lui Hristos putem să rezis-

tăm testului pe care îl aduce Dumnezeu. Va trebui să ne educăm mintea și 
din nou și din nou să ne aducem aminte de faptul că Hristos are mâna întinsă 
asupra noastră. Cu buzele Sale divine, El ne-a spus: ‘Fără Mine, nu puteți face 
nimic,’ dar prin Hristos putem face toate lucrurile. Nu trebuie să ne trasăm noi 
drumul pe care vom merge; ci, dacă luăm tot ce vine asupra noastră ca fiind 
providența lui Dumnezeu, chiar necazul nostru va lucra răbdare și nu va fi 
nevoie să ne scufundăm în descurajare în timp ce privim prin credință la Isus.” 
- Semnele timpului, 28 martie, 1892.

Vineri                                                                                   26 ianuarie
 ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  De ce pot fi în pericol judecând greșit cazul unei persoane care suferă?  
2.  Ce a dispărut aproape cu totul din închinarea față de Dumnezeu, 

dar este cu toate acestea esențial?
3.  Ce l-a făcut pe Iov să se dezguste de starea sa nenorocită?
4.  De ce este atât de important să ne bazăm pe Mântuitorul divin?
5.   Indiferent cât de rele devin lucrurile, ce ar trebui să avem întot-

deauna în minte?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A Iov 13:15 Da, mă va ucide: n-am nimic de nădăjduit; dar îmi voi apăra purtarea în faţa Lui. 16 Chiar şi lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăzneşte să vină înaintea Lui.

AZS-MR
Notă autoadezivă
5B Romani 5:1 Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 2 Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har, în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, 4 răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. 5 Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.Tit 3:3 Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. 4 Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, 5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, 6 pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; 7 pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.
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 SABAT, 3 februarie, 2018
 

Darul Sabatului Întâi pentru  
dezastrele din lume și binefacere
 
„El face dreptate celor asupriți; dă 

hrană celor flămânzi.” (Psalmi 146:7).
Domnul Isus a spus: „Ferice de 

cei milostivi, căci ei vor avea parte de 
milă.” Peste tot în jurul nostru se află 
cei nenorociți, suferinzi, îndurerați și 
cei care sunt gata să piară. Este o mare 
nevoie de a exercita mila astăzi, mai 
mult ca niciodată. Dumnezeu ne-a fă-
cut ispravnici ai Săi și El nu trebuie să 
fie acuzat pentru suferințele, durerea, sărăcia și nevoile omenirii. Domnul a 
oferit provizii abundente pentru noi toți. El ne-a dat fonduri îndestulătoare 
prin care să alinăm nevoile celor care suferă și sunt defavorizați.

În fiecare zi auzim despre cutremure, războaie, inundații, vulcani și alte 
dezastre și nenorociri peste tot în lume, care aduc  distrugere și mari pagu-
be proprietăților și vieților. Imediat ce auzim despre vreo calamitate, trecem 
la acțiune pentru a răspunde nevoilor lor. Modul în care răspundem depin-
de considerabil de natura dezastrului, țara, situația economică și geo-politi-
că în funcție de caz. Imediat începem să evaluăm situația pentru a determina 
acțiunile cele mai potrivite.

În plus față de aceasta, în timp de pace, Departamentul de Binefacere oferă 
ajutor cum ar fi finanțarea prin proiecte, asistență tehnică, instruire, consiliere 
și identificare de proiecte și implementarea lor. Acolo unde avem competență, 
vrem să ajutăm prin oferirea de supravegherea și îndrumarea de care este ne-
voie. Scopul nostru este de a responsabiliza bisericile locale pentru a veni în în-
tâmpinarea nevoilor comunităților lor; fie sub formă de hrană, îmbrăcăminte, 
pături, adăpost sau sprijin emoțional și sfat.

Cu împărtășirea dragostei lui Dumnezeu în jurul lumii e ca și cu un avion 
care are nevoie de combustibil care să-i permită să înainteze. Darurile voastre 
de bunăvoie sunt combustibilul care propulsează aproape orice aspect în ce 
privește ajutarea acestor nevoiași. Fără implicarea voastră și acest combustibil, 
cele mai bune eforturi sunt de asemenea un dezastru sigur. Este greu pentru 
fiecare să mergem în locurile unde sunt calamități, dar mijloacele noastre pot 
ajunge departe. Apelăm la voi ca inima voastră să fie mișcată pentru a lua par-
te la această nobilă sarcină. Vă rugăm, dăruiți cu generozitate pentru această 
cauză.

Frații voștri din Departamentul de Binefacere
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   Lecția 5                                                         Sabat, 3 februarie, 2018

Un timp de criză spirituală
„De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli” (1 Co-

rinteni 10:14).
 „Întotdeauna a fost o rămășiță care a rămas credincioasă față de Iehova; 

și din timp în timp Domnul a ridicat bărbați credincioși și curajoși pentru a 
îndepărta idolatria și a elibera pe israeliți de vrăjmașii lor.” - Patriarhi și profeți, 
p. 545, cap. 53: Cei dintâi judecători. 
Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 543–547, cap. 53:  
                                                                           Cei dintâi judecători, prima parte a lecției.

Duminică                                                                           28 ianuarie

 1.  VINOVAŢI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU
a.  Când au ocupat Canaanul, ce a neglijat Israel să facă?  Judecători 

1:28–33.
 

„Domnul a împlinit cu credincioșie, de partea Sa, promisiunile făcute față 
de Israel; Iosua a sfărâmat puterea canaaniților și a împărțit pământul între 
seminții. Le rămăsese lor doar să finalizeze lucrarea de a scăpa de locuitorii 
țării, încrezându-se în asigurarea ajutorului divin. Dar au eșuat în a face aceas-
ta. Intrând în legături cu canaaniții, ei au încălcat pe față porunca lui Dumne-
zeu și astfel au eșuat în a împlini condiția prin care El promisese să îi pună în 
posesia Canaanului.” - Patriarhi și profeți, p. 543, cap. 53: Cei dintâi judecători.

 
b.  Ce arată că aceasta era o chestiune foarte serioasă? Exodul 23:24, 25.

 

„Chiar de la prima întrevedere a lui Dumnezeu cu ei la Sinai, [Israel] fusese 
avertizat împotriva idolatriei...

„Dar fără să le pese de destinul lor înalt, ei au ales cursul comodității și al 
îngăduirii de sine; ei au lăsat să le scape ocaziile de a finaliza cucerirea țării.” 
-Ibid., p. 543, 544, cap. 53: Cei dintâi judecători. 

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A Judecători 1:28 Când Israel a fost destul de tare, a supus pe Canaaniţi la un bir, dar nu i-a izgonit. 29 Efraim n-a izgonit pe Canaaniţii care locuiau la Ghezer, şi Canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim la Ghezer. 30 Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; şi Canaaniţii au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuşi la un bir. 31 Nici Aşer n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic şi din Rehob; 32 şi Aşeriţii au locuit în mijlocul Canaaniţilor, locuitorii ţării, căci nu i-au izgonit. 33 Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Şemeş, nici pe locuitorii din Bet-Anat, şi a locuit în mijlocul Canaaniţilor, locuitorii ţării; dar locuitorii din Bet-Şemeş şi din Bet-Anat au fost supuşi la un bir.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1B Exodul 23:24 Să nu te închini înaintea dumnezeilor lor, şi să nu le slujeşti; să nu te iei după popoarele acestea, în purtarea lor, ci să le nimiceşti cu desăvârşire, şi să le dărâmi capiştele. 25 Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi depărta boala din mijlocul tău.
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Luni                                                                                      29 ianuarie

2.   COSTUL SCUMP AL NEGLIJENŢEI
a.  Dând greș în a-și îndeplini datoria înaintea lui Dumnezeu, ce i 

s-a întâmplat lui Israel și cum a fost acest lucru o împlinire a 
profeției? Psalmi 106:35–40; Numeri 33:55.

 

„Până când generația care a primit instrucțiuni de la Iosua s-a stins, idola-
tria a progresat doar puțin; dar părinții pregătiseră calea pentru apostazia co-
piilor lor. Disprețuirea restricțiilor Domnului din partea celor care au intrat în 
posesiunea Canaanului a semănat semințele răului care au continuat să aducă 
roada amară pentru multe generații. Obiceiurile simple ale evreilor le asigura-
seră sănătate fizică; dar asocierea cu păgânii i-a condus la îngăduirea apetitului 
și pasiunii, care le-au diminuat în mod treptat puterea fizică și au scăzut pute-
rile mentale și morale. Prin păcatele lor, israeliții s-au despărțit de Dumnezeu; 
puterea Lui a fost înlăturată de la ei și ei nu au mai putut să triumfe asupra 
vrăjmașilor lor. Astfel, ei au fost aduși în supunere chiar față de națiunea pe 
care prin Dumnezeu ei ar fi putut să o supună.” - Patriarhi și profeți, p. 544, 545, 
cap. 53: Cei dintâi judecători.
b.  Ce pas a fost în cele din urmă Domnul obligat să facă și de ce ar 

trebui să luăm în serios această chestiune în zilele noastre? Jude-
cători 2:12; Psalmi 78:58, 60, 61.

 

„Cel mai amarnic păcat al idolatriei există în biserică. Orice se interpune 
între creștin și slujirea cu toată inima lui Dumnezeu, ia forma unui idol și cel 
mai deplorabil păcat al idolatriei este însăși idolatria.” - The Paulson Collection, 
p. 343.

„Asemenea vechiului Israel biserica L-a dezonorat pe Dumnezeul, înde-
părtându-se de lumină, neglijându-și datoriile și abuzând de privilegiul ei înalt 
și solemn de a fi deosebită și sfântă la caracter. Membrii ei au încălcat legămân-
tul lor de a trăi pentru Dumnezeu și doar pentru El. Ei s-au unit cu cei egoiști și 
iubitori de lume.” - Mărturii, vol. 2, p. 441, 442, cap. Un apel către biserică.

„Dumnezeu consideră idolatrii pe cei care se încred în propria înțelepciune 
și propriile concepții, depinzând pentru succes de bogățiile și puterea lor, lup-
tând să se întărească prin alianță cu oamenii pe care lumea îi numește mari, dar 
care dau greș în a discerne pretențiile obligatorii ale legii Sale.” - The Review and 
Herald, 15 martie, 1906.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A Psalmi 106:35 Ci s-au amestecat cu neamurile, şi au învăţat faptele lor, 36 au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei. 37 Şi-au jertfit fiii şi fiicele la idoli, 38 au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor şi fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan, şi ţara a fost spurcată astfel prin omoruri. 39 S-au spurcat prin faptele lor, au desfrânat prin faptele lor. 40 Atunci Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului Său, şi a urât moştenirea Lui.Numeri 33:55 Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa, vă vor fi ca nişte spini în ochi şi ca nişte ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmaşi în ţara în care veţi merge să vă aşezaţi

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B Judecători 2:12 Au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, care-i scosese din ţara Egiptului, şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor, şi au mâniat pe Domnul.Psalmi 78:58 L-au supărat prin înălţimile lor, şi I-au stârnit gelozia cu idolii lor. 60 A părăsit locuinţa Lui din Silo, cortul în care locuia între oameni. 61 Şi-a dat slava pradă robiei, şi măreţia Lui în mâinile vrăjmaşului.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 201828

Marți                                                                                   30 ianuarie

3.   FUGIND DE IDOLATRIE
 

a.   Ce apeluri sunt făcute în era creștină cu privire la idolatrie?  
1 Corinteni 10:14; Galateni 5:19–21. Descrieți viziunea înfricoșată 
arătată solului Domnului cu privire la primejdiile acestui păcat.

 

„O mare oaste de păgâni idolatri purta un steag negru, pe care erau ilustra-
te soarele, luna și stelele. Această oaste părea să fie foarte fioroasă și furioasă. 
Mi s-a arătat apoi o altă oaste care purta un steag alb curat, pe care era scris, 
‘Puritate, curăție și sfințenie pentru Domnul.’ Fețele lor erau marcate cu hotă-
râre și supunere cerească. Am văzut pe idolatri păgâni apropiindu-se de ei și a 
avut loc un mare măcel. Creștinii se risipeau înaintea lor; și totuși cei din oastea 
de creștini se apropiau tot mai mult unul de altul și țineau steagul mai ferm. Pe 
măsură ce mulți cădeau, alții se adunau în jurul steagului și ocupau rândurile.

Am văzut oastea de idolatri consultându-se împreună. Pentru că nu au 
reușit să îi determine pe creștini să cedeze, au recurs la un alt plan. I-am văzut 
lăsând steagul lor jos și s-au apropiat apoi de acea oaste hotărâtă a creștinilor 
și le-au făcut oferte. La început, propunerile lor au fost complet refuzate. Apoi, 
am văzut oastea creștină consultându-se împreună. Unii ziceau că ar trebui să 
lase steagul mai jos, să accepte propunerile și să își salveze viețile și în cele din 
urmă puteau câștiga putere să ridice steagul lor printre păgâni. Puțini, totuși, 
nu au cedat în fața acestui plan, ci au ales cu hotărâre să moară ținând steagul 
lor sus mai degrabă decât să îl lase jos. Apoi am văzut pe mulți lăsând steagul 
și unindu-se cu păgânii; dar cei fermi și credincioși l-au apucat din nou și l-au 
purtat la înălțime. Am văzut că erau persoane care părăseau în mod constant 
oastea celor care purtau steagul curat și se uneau cu idolatrii sub steagul cel 
negru, pentru a-i persecuta pe cei care purtau steagul alb. Mulți au fost uciși, 
totuși steagul cel alb a fost ținut sus și credincioșii s-au ridicat pentru a se adu-
na în jurul său.” - Experiențe și viziuni, p. 211, 212, cap. Marea apostazie.

b.   Numiți o altă formă comună de idolatrie care trebuie evitată.  
Coloseni 3:5, 6.

 

„Orice zgârcenie este condamnată ca idolatrie. Orice îngăduință egoistă 
este o ofensă în ochii lui Dumnezeu.” - Parabolele Domnului, p. 261, cap. 21: 
Omul bogat și săracul Lazăr.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A 1 Corinteni 10:14 De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli. Galateni 5:19 Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B Coloseni 3:5  De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli. 6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2018 29

Miercuri                                                                             31 ianuarie

4.   ERA NEVOIE DE UN ELIBERATOR

a.  Ce consecințe amare au urmat idolatriei lui Israel în timpul ju-
decătorilor?  Judecători 6:1–5.

 

„Locuitorii cruzi și teribili ai deșertului, ‘ca o mulțime de lăcuste’ (Judecă-
tori 6:5) au venit să se înghesuie în țară, cu cirezile și turmele lor. Ca o ciumă 
care devorează, s-au împrăștiat în țară, de la râul Iordan la câmpiile filistenilor. 
Au venit chiar când începea să se coacă recolta și au rămas până când ultimele 
fructe ale pământului au fost strânse. Ei au devastat câmpiile de ceea ce creștea 
pe ele și au jefuit și maltratat pe locuitori, apoi s-au întors în deșert. Astfel 
israeliții locuind într-o țară neapărată, au fost forțați să își abandoneze casele și 
să se adune în orașele cu ziduri, să caute refugiu în cetăți sau chiar să găsească 
adăpost în peșteri și în întăriturile stâncoase dintre munți.” - Patriarhi și profeți, 
p. 546, cap. 53: Cei dintâi judecători.

b.  Ce au făcut în final israeliții și ce răspuns plin de îndurare au 
primit ei?  Judecători 6:6–10.

 

„Când poporul în necazul lor a dat atenție la mustrarea Domnului și și-a 
mărturisit păcatele, Dumnezeu le-a ridicat un ajutor.” - Ibid.

 
c.  Pe cine a ridicat Dumnezeu ca om al momentului? De ce? Jude-

cători 6:11–14; Proverbele 4:26; Hagai 1:7.
 

„Când Ghedeon lucra în taină și liniște, el medita cu tristețe la condiția Isra-
elului și se gândea cum ar putea fi sfărâmat jugul asupritorului de pe poporul 
lui.” - Ibid.

„Cel a cărui minte este deschisă la Cuvântul lui Dumnezeu va lua în con-
siderare cu rugăciune fiecare cale a picioarelor sale, așa încât să Îl poată onora 
pe Dumnezeu și să păstreze calea Domnului.” - „Și să-L cunosc pe El”, p. 251.

 

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A Judecători 6:1 Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian, timp de şapte ani. 2 Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munţilor, în peşteri şi pe stânci întărite. 3 După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec şi fiii Răsăritului, şi porneau împotriva lui. 4 Tăbărau în faţa lui, nimiceau roadele ţării până spre Gaza; şi nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. 5 Căci se suiau împreună cu turmele şi corturile lor, soseau ca o mulţime de lăcuste, erau fără număr, ei şi cămilele lor, şi veneau în ţară ca s-o pustiască.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B Judecători 6:6 Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, şi copiii lui Israel au strigat către Domnul. 7 Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, 8 Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei. 9 V-am scăpat din mâna Egiptenilor şi din mâna tuturor celor ce vă apăsau; i-am izgonit dinaintea voastră, şi v-am dat vouă ţara lor. 10 V-am zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă temeţi de dumnezeii Amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4C Judecători 6:11 Apoi a venit Îngerul Domnului, şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian. 12 Îngerul Domnului i S-a arătat, şi i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule! 13 Ghedeon I-a zis: Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăseşte, şi ne dă în mâinile lui Madian! 14 Domnul S-a uitat la el, şi a zis: Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu? Proverbele 4:26 Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărâte:Hagai 1:7 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
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Joi                                                                                           1 februarie

5.  UN OM DE ACŢIUNE UMIL
a.  Ce atitudine ar trebui să învățăm din spiritul lui Ghedeon când 

a vorbit cu Mesagerul cerului?  Judecători 6:15, 22, 23.
 

„Când Dumnezeu trimitea în vechime pe îngerii Lui să slujească sau să 
comunice indivizilor, și acele persoane realizau că au văzut și au vorbit cu 
un înger, ele erau impresionate cu reverență și se temeau că vor muri. Ele au 
avut viziuni atât de slăvite ale maiestății și puterii teribile a lui Dumnezeu că 
se gândeau că aceasta îi va nimici dacă au fost aduși într-o legătură strânsă cu 
cineva care venea direct din prezența Sa sfântă.” - Mărturii, vol. 1, p. 410, cap. 
76: Lucrarea în Est. 

b.  Ce cerință importantă a îndeplinit Ghedeon, care era esențială 
pentru a începe lucrarea de reformă în poporul lui? Judecători 
6:24–27.

 

„Eliberarea lui Israel a fost precedată de un protest solemn împotriva în-
chinării la Baal. Ghedeon trebuia să declare război idolatriei înainte de a ieși la 
luptă împotriva vrăjmașilor poporului său.

„Îndrumarea divină a fost îndeplinită cu credincioșie. Știind că urma să 
găsească împotrivire dacă ar fi încercat să îndeplinească lucrurile pe față, Ghe-
deon a făcut o lucrare în taină; cu ajutorul slujitorilor săi, îndeplinind totul 
într-o singură noapte.” - Patriarhi și profeți, p. 547, cap. 53: Cei dintâi judecători.

Vineri                                                                                    2 februarie
 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
 
1.  De ce este important să ne despărțim de sursele cunoscute de ispită?
2.  Care păcat anume a dus la asuprirea din partea madianiților?
3.  Ce este mai periculos – persecuția din partea celui rău sau compro-

misul cu cel rău?
4.  În timp de criză, ce descoperă îndurarea uimitoare al lui Dumnezeu?
5.  Ce pași am nevoie să fac pentru a realiza o reformă reală în viața mea?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A Judecători 6:15 Ghedeon I-a zis: Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. 22 Ghedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului faţă-n faţă. 23 Şi Domnul i-a zis: Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri.

AZS-MR
Notă autoadezivă
5B Judecători 6:24 Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului, şi i-a pus numele Domnul păcii: altarul acesta este şi astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. 25 În aceeaşi noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: Ia viţelul tatălui tău, şi un alt taur de şapte ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, şi taie parul închinat Astartei, care este deasupra. 26 Să zideşti apoi şi să întocmeşti, pe vârful acestei stânci, un altar Domnului, Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea, şi să aduci o ardere de tot, cu lemnul din stâlpul idolului pe care-l vei tăia. 27 Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui, şi a făcut ce spusese Domnul; dar fiindcă se temea de casa tatălui său, şi de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua.
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   Lecția 6                                                        Sabat, 10 februarie, 2018

 Reînviorând o rămășiță
„Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun 

ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a 
scris la oaste.” (2 Timotei 2:3, 4).

 „Urmați pas cu pas pe calea datoriei. Poate aveți de urcat locuri abrupte, 
dar mergeți înainte pe calea umilinței, a credinței și a lepădării de sine, lăsând 
norii de îndoială în urma voastră.” - Solii alese, vol. 2, p. 272.

 
Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 547–549, cap. 53: Cei dintâi  
               judecători, a doua parte.

Duminică                                                                            4 februarie

1.  DUHUL LUI DUMNEZEU LA LUCRU
a.  După ce Ghedeon a înlăturat  în timpul nopții altarul lui Baal ce 

îi aparținea tatălui său, cum au reacționat oamenii din cetate în 
următoarea dimineață? Judecători 6:28–30.

 

b.  Cum a răspuns tatăl lui Ghedeon? De ce? Judecători 6:31, 32.
 

„Ghedeon i-a spus tatălui său, Ioas, despre vizita îngerului și despre promi-
siunea că Israel va fi eliberat. El i-a relatat de asemenea despre porunca divină 
de a a distruge altarul lui Baal. Duhul lui Dumnezeu a mișcat inima lui Ioas. El 
a văzut că zeii la care se închina nu aveau nicio putere să se salveze pe ei înșiși 
de la distrugerea completă și astfel nu puteau să-i protejeze pe închinătorii lor. 
Când mulțimea idolatră a protestat cerând moartea lui Ghedeon, Ioas a stat 
fără teamă în apărarea lui și a încercat să arate poporului cât de lipsiți de pu-
tere și nevrednici de încredere sau adorație erau zeii lor. [Judecători 6:31 citat.]

El le-a amintit că pedeapsa cu moartea era în mod drept asupra lor în loc să 
fie asupra lui Ghedeon, pentru că ei au călcat legea lui Dumnezeu împotriva 
idolatriei.” -  Semnele timpului, 23 iunie, 1881.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A Judecători 6:28 Când s-au sculat oamenii din cetate dis-de-dimineaţă, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra lui era tăiat; şi al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. 29 Ei şi-au zis unul altuia: Cine a făcut lucrul acesta? Şi au întrebat şi au făcut cercetări. Li s-a spus: Ghedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. 30 Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas: Scoate pe fiul tău, ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal şi a tăiat parul sfânt care era deasupra lui.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1B Judecători 6:31 Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfăţişat înaintea lui: Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal? Voi trebuie să-i veniţi în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal, să moară până dimineaţă. Dacă Baal este un Dumnezeu, să-şi apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul. 32 În ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal (Apere-se Baal), căci au zis: Apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul.
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 Luni                                                                                      5 februarie

2.  PROVIDENŢA MINUNATĂ A LUI DUMNEZEU
a.  Cum a contribuit înlăturarea idolilor la progres? Judecători 6:33–

35.
 

„Întreaga lucrare [de distrugere a idolilor], împreună cu apelurile 
mișcătoare ale lui Ghedeon, au dus la un efect puternic asupra oamenilor din 
Ofra. Toate gândurile de violență au fost alungate; și când, mișcat de Duhul 
Domnului, Ghedeon a sunat din trâmbiță pentru război, ei au fost printre pri-
mii care s-au adunat la el. El a trimis apoi soli prin toată seminția lui Manase 
și de asemenea la Așer, Zabulon și Neftali și toți au ascultat cu bucurie chema-
rea.” - Semnele timpului, 23 iunie, 1881.

b.  Ce putem învăța din rugăciunile lui Ghedeon prin care cerea 
confirmare de la Domnul? Ce spirit a determinat cererile sale? 
Judecători 6:36–40.

 

„Ghedeon a simțit în mod profund insuficiența sa pentru marea lucrare 
dinaintea lui. El nu a îndrăznit să se așeze în fruntea armatei fără o dovadă 
evidentă că Dumnezeu l-a chemat la această lucrare și că va fi cu el...  

„Necredința sugera că lâna absoarbe în mod natural umezeala când aceasta 
se află în atmosferă și că testul nu a fost decisiv. Astfel, [Ghedeon] a cerut o 
reînnoire a semnului, cerând în mod umil ca necredința să nu-L stârnească pe 
Domnul la mânie. Cererea lui a fost îndeplinită... 

Înainte de onoare este umilința. Domnul poate folosi cel mai eficient pe cei 
care sunt cei mai sensibili cu privire la propria lor nevrednicie și ineficiență. El 
îi va învăța să exercite curajul credinței. El îi va face puternici, unind slăbiciu-
nea lor cu puterea Lui, și înțelepți, unind ignoranța lor cu înțelepciunea Lui.

Dumnezeu va accepta slujirea tuturor celor care vor lucra în ascultare de 
voința Sa, celor care în niciun caz nu vor aduce vreo pată asupra conștiinței lor, 
care nu vor permite vreunei influențe să îi abată de la calea datoriei... 

Cei care se lasă învățați și se încred, având un scop corect și o inimă curată, 
nu au nevoie să aștepte ocazii mari sau capacități extraordinare înainte ca să 
își folosească puterile. Ei nu trebuie să stea șovăitori, întrebând și temându-se 
ce va spune sau va gândi lumea despre ei. Nu trebuie să ne împovărăm cu în-
grijorare neliniștită, ci să mergem înainte, îndeplinind liniștiți, cu credincioșie, 
lucrarea pe care Dumnezeu ne-a desemnat-o și să lăsăm rezultatele pe deplin 
în grija Sa.” - Ibid.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A Judecători 6:33 Tot Madianul, Amalec şi fiii Răsăritului, s-au strâns împreună, au trecut Iordanul, şi au tăbărât în valea Isreel. 34 Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului; a sunat din trâmbiţă, şi Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. 35 A trimis soli în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis soli în Aşer, în Zabulon şi în Neftali, care s-au suit să le iese înainte.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B Judecători 6:36 Ghedeon a zis lui Dumnezeu: Dacă vrei să izbăveşti pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, 37 iată, voi pune un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă, şi tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaşte că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. 38 Şi aşa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis-de-dimineaţă, a stors lâna, şi a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă. 39 Ghedeon a zis lui Dumnezeu: Să nu Te aprinzi de mânie împotriva mea, şi nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aş vrea numai să mai fac o încercare cu lâna: numai lâna să rămână uscată, şi tot pământul să se acopere cu rouă. 40 Şi Dumnezeu a făcut aşa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată, şi tot pământul s-a acoperit cu rouă.
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 Marți                                                                                   6 februarie

3.  DUMNEZEU CUNOAŞTE INIMA
a.  Ce lege a fost întemeiată în vechiul Israel, descoperind compasi-

unea lui Dumnezeu pentru familii în timp de război? Deutero-
nomul 20:5–8.

 

„Exista o lege în Israel ca înainte să se meargă într-o bătălie, să se facă urmă-
toarea proclamare prin toată armata: [Deuteronomul 20:5–8 citat]. Ce ilustrație 
extraordinară a iubirii tandre și milostive a lui Hristos! Cel care a instituit 
relațiile în viață și legăturile de rudenie, a luat o hotărâre specială ca acestea să 
nu fie întrerupte într-o măsură prea mare. El nu dorea ca cineva să meargă la 
luptă fără să vrea. Această proclamare lămurea de asemenea în mod puternic 
influența care putea fi exercitată de un om care este deficient în credință și 
curaj, și arăta mai departe efectul gândurilor și sentimentelor noastre asupra 
propriului nostru curs de acțiune.” - Semnele timpului, 30 iunie, 1881.

 
b.  Acum, că Ghedeon primise asigurarea îndrumării lui Dumne-

zeu în acțiunea sa, cum l-a uimit din nou Domnul? De ce? Jude-
cători 7:1, 2. Ce efect are mândria asupra noastră azi?

 

„Deoarece numărul lor era atât de mic în comparație cu al vrăjmașului, 
Ghedeon s-a abținut de la a face proclamarea obișnuită [din Deuteronomul 
20:5–8]. El a fost umplut de uimire la declarația că armata lui era prea mare. 
Dar Domnul vedea mândria și necredința care existau în inimile poporului 
său. Treziți de apelurile mișcătoare ale lui Ghedeon, ei au fost gata să se înro-
leze; dar mulți au fost umpluți de teamă când au văzut mulțimea madianiților. 
Totuși, dacă Israel ar fi triumfat, tocmai aceștia și-ar fi luat slava asupra lor în 
loc să pună biruința pe seama lui Dumnezeu.

„Ghedeon a ascultat instrucțiunile Domnului și cu o inimă grea a văzut 
douăzeci și două de mii sau mai mult de două treimi din întreaga sa forță, 
plecând la casele lor.” -  Patriarhi și profeți, p. 549, cap. 53: Cei dintâi judecători.

„Mândria inimii este o trăsătură de caracter de temut. ‘Mândria merge îna-
intea căderii’ (Proverbe 16:18, prima parte). Aceasta este adevărat în familie, 
biserică și națiune.” - Credința prin care trăiesc, p. 68 (3 martie).

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A Deuteronomul 20:5 Mai marii oştirii să vorbească apoi poporului şi să zică: Cine a zidit o casă nouă, şi nu s-a aşezat încă în ea, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi să se aşeze altul în ea. 6 Cine a sădit o vie, şi n-a mâncat încă din ea, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi să mănânce altul din ea. 7 Cine s-a logodit cu o femeie, şi n-a luat-o încă, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi s-o ia altul. 8 Mai marii oştirii să vorbească mai departe poporului, şi să spună: Cine este fricos şi slab la inimă, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu înmoaie inima fraţilor lui.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B Judecători 7:1 Ierubaal, sau Ghedeon, şi tot poporul care era cu el, s-au sculat dis-de-dimineaţă, şi au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, în vale. 2 Domnul a zis lui Ghedeon: Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult, pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar putea să se laude împotriva Mea, şi să zică: Mâna mea m-a izbăvit.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 201834

Miercuri                                                                              7 februarie

4.  UN TEST AL CARACTERULUI
a.  După ce armata lui Ghedeon a fost redusă al numai 10 000 de 

oameni, ce i-a zis Dumnezeu să facă înainte de a merge la luptă? 
De ce? Judecători 7:4, 5.

 

„Poporul a fost condus jos, de-a lungul râului, așteptând să facă un atac 
imediat asupra dușmanului. Câțiva mai grăbiți au luat puțină apă în mâini și 
au băut-o în timp ce mergeau; dar aproape toți ceilalți s-au aplecat pe genunchi 
și au băut încet de la suprafața apei. Acei care au luat apa în mâini erau doar 
trei sute din cei zece mii; totuși aceștia au fost aleși; tuturor celorlalți li s-a per-
mis să se întoarcă la casele lor.

„Caracterul este adesea testat prin cele mai simple mijloace. Acei care în 
timp de primejdie erau preocupați să își satisfacă propriile dorințe, nu erau 
oameni în care se te încrezi în timp de urgență. Domnul nu are loc în lucrarea 
Lui pentru cei nepăsători și îngăduitori de sine. Oamenii aleși de El au fost cei 
puțini care nu au îngăduit propriilor lor dorințe să le amâne îndeplinirea dato-
riei.” - Patriarhi și profeți, p. 549, cap. 53: Cei dintâi judecători.

b.   Cum se aplică principiul concret pe care Dumnezeu l-a predat în 
mod asemănător bisericii Sale de astăzi? Filipeni 2:4; 3:13, 14.

 

„Succesul nu depinde de putere sau de număr. Dumnezeu poate elibera 
prin puțin ca și prin mulți. O biserică mare nu este în mod obligatoriu o biseri-
că puternică. Unii din membri ei pot cultiva egoism, mândrie sau necredință; 
alții pot fi necinstiți, alții corupți în inimă și viață. Toate acestea sunt o sursă 
de slăbiciune pentru biserică. Aceștia aduc neplăcerea lui Dumnezeu asupra 
poporului Său și marele adversar va lucra prin ei pentru înaintarea cauzei sale 
proprii.

„În vechime, acei al căror interes lumesc distrăgea inimile lor de la lucrarea 
lui Dumnezeu, erau îndemnați să se întoarcă la casele lor. Ar fi mai bine pentru 
cauza adevărului de astăzi, dacă acei a căror atenție este absorbită de interese 
personale, s-ar despărți de lucrarea lui Dumnezeu și s-ar ocupa de lucrurile în 
care își găsesc desfătarea inimile lor. Atunci ei nu ar exercita, printr-un exem-
plu rău, o influență atât de periculoasă asupra altora.

„Dumnezeu este onorat, nu atât de mult printr-un mare număr, cât prin 
caracterul celor care Îi slujesc.” - Semnele timpului, 30 iunie, 1881.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A Judecători 7:4 Domnul a zis lui Ghedeon: Poporul este încă prea mult. Pogoară-i la apă, şi acolo ţi-i voi alege; acela despre care îţi voi spune: Acesta să meargă cu tine, va merge cu tine; şi acela despre care îţi voi spune: Acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. 5 Ghedeon a pogorât poporul la apă, şi Domnul a zis lui Ghedeon: Pe toţi cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăieşte câinele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B Filipeni 2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.Filipeni 3:13 Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, 14 alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
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 Joi                                                                                          8 februarie

5.  SOLDAŢI AI PRINŢULUI PĂCII
a.  Care este planul lui Dumnezeu pentru toți cei înrolați în armata 

Sa spirituală? 2 Timotei 2:3–5.
 

„Nu suntem așezați în această lume doar pentru a avea grijă de noi înșine, 
ci ni se cere să ajutăm în marea lucrare de salvare, imitând astfel viața de lepă-
dare de sine, sacrificiu de sine, și utilitate a lui Hristos.”-  Mărturii, vol. 1, p. 325, 
cap. 64: Unitatea credinței.

„Adevăratul caracter creștin este marcat de un singur scop, o hotărâre ne-
strămutată, care refuză să cedeze influențelor lumești, care va avea drept scop 
nimic mai puțin decât standardul Bibliei. Dacă oamenii își vor permite să de-
vină descurajați în slujba lui Dumnezeu, marele adversar va prezenta sufici-
ente motive pentru a-i întoarce de la calea dreaptă a datoriei la una ușoară și 
lipsită de responsabilități. Acei care pot fi mituiți sau corupți, descurajați sau 
înspăimântați, nu vor fi de niciun ajutor în lupta creștină. Acei care își pun 
afecțiunile în comorile pământești sau onorurile lumești, nu vor împinge bă-
tălia împotriva domniilor și puterilor și răutății spirituale din locurile înalte.

Toți cei care vor fi soldați ai crucii lui Hristos, trebuie să îmbrace armura și 
să se pregătească pentru luptă. Ei nu ar trebui să fie intimidați de amenințări; 
sau înspăimântați de pericole. Ei trebuie să fie atenți la primejdii, totuși fermi 
și curajoși să înfrunte pe dușman și să lupte pentru Dumnezeu. Consacrarea 
urmașului lui Hristos trebuie să fie deplină. Tata, mama, soția, copiii, casele, 
terenurile, totul, trebuie să fie secundare lucrării și cauzei lui Dumnezeu. El 
trebuie să fie gata să poarte cu răbdare, cu bucurie și cu voioșie tot ceea ce, în 
providența lui Dumnezeu poate fi chemat să sufere. Răsplata sa finală va fi de 
a sta cu Hristos pe tronul slavei nemuritoare.” - Semnele timpului, 30 iunie, 1881.

Vineri                                                                                    9 februarie 
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Cum pot să fac apel la cineva aflat în apostazie, așa cum a făcut Ghe-

deon pentru Ioas?
2.  De ce a fost Ghedeon cel care a fost desemnat cu sarcina de a elibe-

ra pe poporul lui Dumnezeu?
3.  De ce a dorit Dumnezeu ca numărul celor 32 000 să fie redus la 10 000?
4.  Explicați cum testul modului în care oamenii au băut apă poate fi 

aplicat azi.
5.  Ce înseamnă să fii un soldat spiritual pentru împărăție, nu pentru 

această lume?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A 2 Timotei 2:3 Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. 4 Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. 5 Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.
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    Lecția 7                                                       Sabat, 17 februarie, 2018

  Încredere activă
 „Şi Ghedeon le-a zis [bărbaților lui Israel], Eu nu voi domni 

peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni 
peste voi” (Judecători 8:23).

 „Când sunteți teribil încercați, nu vă așezați încrederea în brațul de carne, 
ci în Dumnezeul cel viu. Să aveți credință în Cel care este de partea voastră gata 
să vă spună ce pași să urmați în timp de nedumerire și încercare. El a trasat 
totul.” - Sermons and Talks, vol. 2, p. 178.

 
Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 550–559, cap. 53: Cei dintâi  
                                                                                                      judecători, partea a III-a.

Duminică                                                                         11 februarie

1.  OAMENI SERIOŞI AI MOMENTULUI
a.  Dintre cei 10 000 care au băut apa înainte de luptă, cât de mulți 

și-au luat misiunea în  serios și ce rezultat le-a promis Dumne-
zeu? Judecători 7:6–9.

 

„Nu doar că [mica rămășiță] avea curaj și auto-control, ci ei erau bărbați de 
credință. Ei nu se întinaseră prin idolatrie.” - Semnele timpului, 30 iunie, 1881.

„Domnul este la fel de dornic să lucreze prin eforturi omenești acum și 
să îndeplinească lucruri mari prin instrumente slabe. Este esențial să avem o 
cunoaștere inteligentă a adevărului; cum altfel am putea întâmpina împotri-
vitorii săi vicleni? Biblia trebuie studiată, nu doar pentru doctrinele pe care le 
învață, ci pentru lecțiile sale practice. Nu ar trebui să fiți surprinși niciodată, nu 
ar trebui să fiți vreodată fără armura pusă. Fiți pregătiți pentru orice urgență, 
pentru orice chemare a datoriei. Fiți așteptători, veghind pentru orice ocazie 
de a prezenta adevărul, familiarizați cu profețiile, familiarizați cu lecțiile lui 
Hristos. Dar nu vă încredeți în argumente bine pregătite. Argumentul singur 
nu este suficient. Dumnezeu trebuie căutat pe genunchi; trebuie să mergeți să-i 
întâmpinați pe oameni prin puterea și influența Duhului Său.

Acționați cu promptitudine. Dumnezeu vă vrea bărbați ai momentului, așa 
cum au fost bărbații care alcătuiau oastea lui Ghedeon.” - The Review and He-
rald, 1 iulie, 1884.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A Judecători 7:6 Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de trei sute de oameni; şi tot poporul celălalt a îngenuncheat ca să bea. 7 Şi Domnul a zis lui Ghedeon: Cu cei trei sute de oameni care au lipăit, vă voi mântui, şi voi da pe Madian în mâinile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă. 8 Au luat merindele poporului şi trâmbiţele lui. Apoi Ghedeon a trimis pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fiecare în cortul lui, şi a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale. 9 Domnul a zis lui Ghedeon în timpul nopţii: Scoală-te, şi pogoară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale.
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Luni                                                                                     12 februarie

2.  ALEGÂND CALEA ÎNGUSTĂ
a.  Ce relevă folosirea de către Dumnezeu a unui mic număr în lu-

crarea Sa? Cum ne îndeamnă El să acționăm chiar și în școlile 
noastre? Romani 9:27; 12:1, 2; Iacov 4:4.

 

„Unii vor insista că dacă educația religioasă trebuie să facă distincte școlile 
noastre, acestea vor deveni nepopulare; că acei care nu sunt de credința noas-
tră nu le vor frecventa. Foarte bine; atunci lăsați-i să meargă în alte școli, unde 
vor găsi un sistem educațional care se va potrivi gusturilor lor. Este scopul lui 
Satan ca prin aceste considerente să împiedice realizarea obiectivului pentru 
care au fost înființate școlile noastre. Împiedicați prin șiretlicurile sale, condu-
cătorii judecă după modul lumii și copiază planurile sale și imită obiceiurile 
sale. Mulți și-au arătat până acum lipsa lor de înțelepciune de sus alăturân-
du-se vrăjmașilor lui Dumnezeu și ai adevărului în oferirea de amuzamente 
lumești pentru studenți. Făcând aceasta, ei au adus asupra lor neplăcerea lui 
Dumnezeu, pentru că i-au condus greșit pe tineri și au făcut lucrarea pentru 
Satan. Cu această lucrare, cu toate rezultatele ei, va trebui să se întâlnească la 
bara de judecată a lui Dumnezeu.

Acei care urmează un astfel de curs arată că nu pot fi demni de încredere... 
Când Domnul ne cere să fim separați și deosebiți, cum putem noi să râvnim la 
popularitate sau să căutăm să imităm obiceiurile și practicile lumii? ...

A coborî standardul pentru a ne asigura popularitate și o creștere a numă-
rului și apoi a face ca această creștere să fie o cauză de bucurie, indică o mare 
orbire. Dacă numărul ar fi o dovadă a succesului, Satan poate pretinde superi-
oritate; pentru că în această lume urmașii lui sunt de departe, majoritatea. Mă-
sura de putere morală care pătrunde în școlile noastre este testul prosperității 
ei. Virtutea, inteligența și evlavia oamenilor care alcătuiesc școlile noastre, nu 
numărul lor, acestea ar trebui să fie sursa bucuriei și mulțumirii.” - Mărturii, 
vol. 6, p. 142, 143, cap. Piedici în calea reformei.

„Mulți care ocupă poziții de răspundere în biserica lui Dumnezeu, își sa-
crifică integritatea pentru a-și asigura favoarea celor neevlavioși. Un curent 
puternic îi trage în jos și ei decid că este mai ușor să plutească împreună cu 
valul decât să vâslească împotriva lui. Asemenea copiilor lui Israel, ei sacrifi-
că binecuvântările lui Dumnezeu prin nepăsarea lor și lenevia lor spirituală. 
Mulți își înalță idoli în inimi – idoli ai egoismului, idoli ai mândriei și iubirii 
de etalare. Lucrurile veșnice își pierd valoarea. Retrageți influențele pe care ni 
le-a dat Dumnezeu cu scopul de a persevera și de a ne întări spiritualitatea și 
aceasta va slăbi și va muri. Trebuie să căutăm în mod continuu să ne apropiem 
de Dumnezeu și să învățăm voia Sa.” - Semnele timpului,  30 iunie, 1881.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1B Romani 9:27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.Romani 12:1 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.Iacov 4:4 Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.
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Marți                                                                                  13 februarie

3.  BIRUINŢĂ ŞI TACT
a.  În lucrarea lui Dumnezeu de astăzi, ce ar trebui să învățăm din 

strategia neobișnuită dată armatei lui Ghedeon? Judecători 7:12–22.
 

„Este un lucru periculos pentru oameni să se împotrivească Duhului adevă-
rului și harului și neprihănirii, deoarece manifestările sale nu sunt în de acord 
cu ideile lor și nu s-au aliniat cu planurile lor metodice. Domnul lucrează în pro-
priul Său mod și după propriul Său plan. Oamenii să se roage ca să se poată dez-
brăca de eu și să poată fi în armonie cu cerul. . . . În instrucțiunea pe care Domnul 
i-a dat-o lui Ghedeon când era pe cale să lupte împotriva madianiților – aceea 
că trebuia să meargă împotriva vrăjmașilor lui cu o armată de trei sute sunând 
din trâmbițe și ducând în mână ulcioare goale și strigând,  ‘Sabia Domnului și a 
lui Ghedeon’— acești bărbați exacți, metodici și meticuloși  nu ar vedea altceva 
decât incoerență și confuzie. Ei s-ar da înapoi cu protest hotărât și împotrivire. Ei 
ar fi ținut lungi controverse pentru a arăta lipsa de soliditate și pericolul care ar 
însoți purtarea unei lupte într-un asemenea mod extrem și în judecată lor limita-
tă ar denunța toate mișcările de acest tip ca fiind complet ridicole și iraționale.” 
- Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 2, p. 1004 (Judecători 7).

 
b.  Explicați beneficiul pe care l-a avut tactul lui Ghedeon în relația 

cu frații lui. Judecători 7:23–25; 8:1–3.
 

„[Bărbații din Efraim] erau geloși și mânioși, ca și când Ghedeon ar fi fost 
condus de propria lui voință și judecată. Ei nu remarcau mâna lui Dumnezeu 
în triumful lui Israel, ei nu au apreciau puterea și îndurarea Lui în eliberarea 
lor; și chiar acest fapt i-a dovedit nevrednici să fie aleși ca instrumentele Sale 
speciale...

 Spiritul de gelozie poate fi cu ușurință stârnit într-o ceartă care produce 
luptă și vărsare de sânge; dar răspunsul modest al lui Ghedeon a calmat mâ-
nia bărbaților lui Efraim și ei s-au întors în pace în casele lor. Ferm și fără a 
face compromis în ceea ce privește principiul și în luptă ‘un viteaz de valoare,’ 
Ghedeon a arătat de asemenea un spirit de amabilitate care este rar dovedit.” - 
Patriarhi și profeți, p. 554, 555, cap. 53: Cei dintâi judecători.

 

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A Judecători 7:12 Madian, Amalec, şi toţi fiii Răsăritului, erau răspândiţi în vale, ca o mulţime de lăcuste, şi cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. 13 Ghedeon a sosit; şi iată că un om istorisea tovarăşului său un vis. El zicea: Am visat un vis: şi se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit până la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos, şi cortul a fost dărâmat. 14 Tovarăşul lui a răspuns, şi a zis: Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată tabăra. 15 Când a auzit Ghedeon istorisirea visului şi tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel, şi a zis: Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. 16 A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni, şi le-a dat tuturor trâmbiţe şi ulcioare goale, cu nişte făclii în ulcioare. 17 El le-a zis: Să vă uitaţi la mine, şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu; 18 şi când voi suna din trâmbiţă, eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei, şi să ziceţi: Sabia Domnului şi a lui Ghedeon! 19 Ghedeon şi cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopţii, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiţă, şi au spart ulcioarele pe care le aveau în mână. 20 Cele trei cete au sunat din trâmbiţă şi au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă şi trâmbiţele cu mâna dreaptă ca să sune, şi au strigat: Sabia Domnului şi a lui Ghedeon! 21 Au rămas fiecare la locul lui în jurul taberei, şi toată tabăra a început să alerge, să ţipe, şi să fugă. 22 Cei trei sute de oameni au sunat iarăşi din trâmbiţă; şi în toată tabăra, Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Şita spre Ţerera, până la hotarul de la Abel-Mehola lângă Tabat.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B Judecători 7:23 Bărbaţii lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Aşer şi din tot Manase, şi au urmărit pe Madian. 24 Ghedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim, ca să spună: Pogorâţi-vă înaintea lui Madian, şi tăiaţi-le trecerea apelor până la Bet-Bara, şi Iordan. Toţi bărbaţii lui Efraim s-au strâns, şi au pus stăpânire pe trecerea apelor până la Bet-Bara şi Iordan. 25 Au pus mâna pe două căpetenii ale lui Madian: Oreb şi Zeeb; au ucis pe Oreb la stânca lui Oreb, şi au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian, şi au adus capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon de cealaltă parte a Iordanului. Judecatori 8:1  Bărbaţii lui Efraim au zis lui Ghedeon: Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat, când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian? Şi au avut o mare ceartă cu el. 2 Ghedeon le-a răspuns: Ce-am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rămase în via lui Efraim decât culesul întregii vii a lui Abiezer? 3 În mâinile voastre a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian: Oreb, şi Zeeb. Ce-am putut face eu deci pe lângă voi? După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia.
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Miercuri                                                                           14 februarie

4.  STÂND ÎN PICIOARE, APOI CĂZÂND
a.  Cum a fost atitudinea lui Ghedeon exemplară în refuzul de a 

încălca principiile de teocrație ale lui Dumnezeu? Judecători 
8:22, 23.

b.   În pofida modestiei sale simple, ce greșeală a făcut Ghedeon 
apoi și la ce avertizare ar trebui să dăm atenție din aceasta? Jude-
cători 8:24–27.

 

„Perioada de inactivitate care urmează unei mari lupte este adesea pli-
nă de pericole mai mari decât este perioada conflictului. Ghedeon era expus 
acum acestui pericol. Un spirit de neliniște era asupra lui. Până acum el fusese 
mulțumit să împlinească îndrumările date lui de Dumnezeu; dar acum, în loc să 
aștepte pentru călăuzirea divină, el a început să plănuiască singur. Când armate-
le Domnului au câștigat o biruință importantă, Satan își dublează eforturile pen-
tru a răsturna lucrarea lui Dumnezeu. Astfel, gânduri și planuri au fost sugerate 
minții lui Ghedeon, prin care poporul Israel urma să fie dus în rătăcire.

Deoarece i s-a poruncit să aducă jertfă pe stâncă acolo unde i s-a arătat 
Îngerul, Ghedon a concluzionat că fusese desemnat să oficieze ca preot. Fără a 
aștepta confirmarea divină, s-a hotărât să ofere un loc potrivit și să instituie un 
sistem de închinare similar celui care se desfășura la tabernacol. Cu puternicul 
sentiment popular de partea sa, nu a fost dificil să aducă la îndeplinire acest 
plan. La cererea sa, toți cerceii de aur luați de la madianiți i-au fost aduși ca par-
tea sa de pradă. Poporul a adunat de asemenea multe alte materiale prețioase, 
împreună cu hainele bogat împodobite ale prinților Madianului. Din materi-
alele astfel procurate, Ghedeon a construit un efod și un pieptar, o imitație a 
celor purtate de marele preot. Umblarea lui s-a dovedit o cursă pentru el și 
familia lui, dar și pentru Israel. Închinarea neautorizată i-a condus pe mulți 
din popor să-L lepede pe Domnul în cele din urmă în totalitate, pentru a sluji 
idolilor. După moartea lui Ghedeon, un mare număr dintre cei care erau din 
propria familie, s-au alăturat acestei apostazii. Poporul a fost condus departe 
de Dumnezeu prin chiar omul care înlăturase odată idolatria lor.

Puțini realizează cât de vastă este influența cuvintelor și acțiunilor lor. Cât 
de adesea erorile părinților produc cele mai dezastruoase efecte asupra copi-
ilor lor și asupra copiilor copiilor lor, mult după ce protagoniștii înșiși au fost 
puși în mormânt.” - Patriarhi și profeți, p. 555, 556, cap. 53: Cei dintâi judecători.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A Judecători 8:22 Bărbaţii lui Israel au zis lui Ghedeon: Domneşte peste noi, tu, şi fiul tău, şi fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. 23 Ghedeon le-a zis: Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B Judecători 8:24 Ghedeon le-a zis: Am să vă fac o rugăminte: daţi-mi fiecare verigile de nas pe care le-aţi luat ca pradă.  Vrăjmaşii aveau verigi de aur, căci erau Ismaeliţi. 25 Ei au zis: Ţi le vom da cu plăcere. Şi au întins o manta, pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. 26 Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Ghedeon, a fost de o mie şapte sute de sicli de aur, afară de lunişoare, de cerceii de aur, şi hainele de purpură, pe care le purtau împăraţii Madianului, şi afară de lănţişoarele de la gâtul cămilelor lor. 27 Ghedeon a făcut din ele un efod, şi l-a pus în cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul; şi a fost o cursă pentru Ghedeon şi pentru casa lui.
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Joi                                                                                        15 februarie
5.  NU VĂ ÎNCREDEŢI ÎN BRAŢUL DE CARNE
a.  Cum a afectat greșeala de mai târziu a lui Ghedeon poporul, 

după moartea sa? Judecători 8:28, 33–35. Unde se găsește 
siguranța noastră  astăzi?

 
„[Ghedeon] se gândea că el este cel mai mic în casa tatălui său. Înțelepciunea 

omenească nu l-ar fi ales pe el; dar Dumnezeu a văzut în Ghedeon un om al 
integrității și curajului moral. El a fost neîncrezător în sine și dornic să asculte 
învățăturile lui Dumnezeu și să îndeplinească scopurile Sale. Domnul nu depin-
de de oamenii din poziții înalte, cu inteligență mare sau cunoștințe vaste. Astfel 
de oameni sunt în mod frecvent mândri și înfumurați. Ei se simt competenți să 
conceapă și să execute planuri fără sfatul de la Dumnezeu. Ei se despart de ade-
vărata Viță și astfel devin uscați și neroditori, ca mlădițele uscate.

Domnul va face de rușine mândria oamenilor. El va da succes eforturilor 
celor mai slabe, metodelor celor mai nepromițătoare, când sunt desemnate în 
mod divin și când se pășește în ele cu umilință și încredere. Dumnezeu nu va 
testa credința noastră dincolo de ceea ce putem suporta. El ne va da suficiente 
dovezi, că putem, în slăbiciunea noastră, să ne sprijinim pe brațul puterii Sale 
și să ne încredem cu totul în puterea Sa. Talentele, educația și influența, pot, 
sub puterea sfințitoare a Duhului Sfânt, să fie angajate în slujba lui Dumnezeu; 
dar Satan este mai adesea slujit prin ele, decât Isus Hristos.” - Semnele timpului, 
30 iunie, 1881.

„Acei care stau în cele mai înalte poziții pot conduce în rătăcire. Cei mai 
înțelepți greșesc; cei mai puternici pot șovăi și se pot împiedica. Este nevoie 
ca lumina de sus să fie constant revărsată asupra căii noastre. Singura noastră 
siguranță stă în a ne încredința propria noastră cale fără rezerve Celui care a 
spus, ‘Urmați-Mă.’ ”—Patriarhi și profeți, p. 556, cap. 53: Cei dintâi judecători.

Vineri                                                                                  16 februarie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Descrieți datoriile noastre ca „oameni ai momentului” pentru 

Dumnezeu astăzi.
2.  Ce greșeală este adesea făcută în instituțiile denominaționale care 

lucrează pentru public?
3.  De ce a ales Dumnezeu o strategie atât de simplă pentru a-i înfrân-

ge pe madianiți?
4.  Chiar și pentru cei care par umili, ce greșeală a lui Ghedeon poate fi 

o cursă?
5.  De ce suntem avertizați împotriva încrederii în brațul de carne?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A Judecători 8:28 Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel, şi n-a mai ridicat capul. Şi ţara a avut odihnă patruzeci de ani, în timpul vieţii lui Ghedeon. 33 După moartea lui Ghedeon, copiii lui Israel au început iarăşi să curvească cu Baalii şi au luat pe Baal-Berit ca dumnezeu al lor. 34 Copiii lui Israel nu şi-au adus aminte de Domnul, Dumnezeul lor, care-i izbăvise din mâna tuturor vrăjmaşilor care-i înconjurau. 35 Şi n-au ţinut la casa lui Ierubaal, a lui Ghedeon, după tot binele pe care-l făcuse el lui Israel
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   Lecția 8                                                        Sabat, 24 februarie, 2018

Plănuind familii biruitoare
„Cum să creștem copilul și cum să ne purtăm cu el?” (Judecători 

13:12, trad. BTF).
 „În cultivarea a ceea ce este cel mai bun în ei înșiși, părinții exercită o 

influență pentru a modela societatea și a înălța generațiile viitoare... Chiar înain-
te de nașterea copilului, ar trebui să înceapă pregătirea care îl va face capabil să 
lupte cu succes în bătălia împotriva răului.” -  Divina vindecare, p. 371, cap. Mama.

 
Recomandare pentru studiu: Divina vindecare, p. 371–378, cap. Mama.  

                                    Solii alese, vol. 2, p. 420–433, Nota Suplimentară 1  
   - Boala și cauzele ei, capitolul 2  (prima parte).

Duminică                                                                              18 februarie

1.  CĂLĂUZIRE PENTRU AMBII PĂRINŢI
a.  Care a fost instrucțiunea dată de îngerul Domnului soției lui 

Manoah și cum au manifestat atât ea, cât și soțul ei, zelul lor de 
a-L onora pe Domnul?  Judecători 13:2–12; Iacov 1:5.

 

„Fiecare mamă să meargă adesea la Mântuitorul ei în rugăciune,  ‘Învață-ne 
cum să creștem copilul și cum să ne purtăm cu el?’ Să ia seama la instrucțiunile 
pe care le-a dat Dumnezeu în cuvântul Lui și înțelepciunea îi va fi dată pe mă-
sură ce va avea nevoie de ele.”- Patriarhi și profeți, p. 573, cap. 55: Copilul Samuel.

„Asupra taților ca și asupra mamelor zace o responsabilitate atât pentru 
educația timpurie a copiilor ca și pentru cea târzie și ambilor părinți li se cere o 
pregătire plină de grijă și amănunțită cât mai urgent. Înainte de a lua asupra lor 
posibilitățile de a fi tați și mame, bărbații și femeile ar trebui să devină obișnuiți 
cu legile dezvoltării fizice – cu fiziologia și igiena, cu importanța influențelor 
prenatale, cu legile eredității, igienei, îmbrăcămintei, exercițiului și tratamen-
tul bolilor; ei ar trebui de asemenea să înțeleagă legile dezvoltării mentale și 
educației morale.” - Educația, p. 276, cap. Pregătirea.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A Judecători 13:2 Era un om în Ţorea, din familia Daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă, şi nu năştea. 3 Îngerul Domnului S-a arătat femeii, şi i-a zis: Iată că tu eşti stearpă, şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu. 4 Acum ia bine seama, să nu bei nici vin, nici băutură tare, şi să nu mănânci nimic necurat. 5 Căci vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui; şi el va începe să izbăvească pe Israel din mâna Filistenilor. 6 Femeia s-a dus şi a spus bărbatului ei: Un om al lui Dumnezeu a venit la mine, şi avea înfăţişarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfăţişare înfricoşată. Nu l-am întrebat de unde este, şi nici nu mi-a spus care-i este numele. 7 Dar mi-a zis: Tu vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu; şi acum să nu bei nici vin nici băutură tare, şi să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui, până în ziua morţii lui. 8 Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, Te rog, să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis, şi să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naşte! 9 Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah, şi Îngerul lui Dumnezeu a venit iarăşi la femeie. Ea şedea într-un ogor, şi Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. 10 Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei, şi i-a zis: Iată că omul care venise în cealaltă zi la mine, mi s-a arătat iarăşi. 11 Manoah s-a sculat, a mers după nevasta sa, s-a dus la omul acela, şi i-a zis: Tu ai vorbit femeii acesteia? El a răspuns: Eu. 12 Manoah a zis: Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil, şi ce va fi de făcut? Iacov 1:5 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată
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Luni                                                                                     19 februarie

2.   O RESPONSABILITATE SOLEMNĂ
a.  Ce sfat a fost repetat ambilor părinți? De ce? Judecători 13:13, 14, 24.

 

„Binele copilului va fi afectat de obiceiurile mamei. Poftele și pasiunile ei 
trebuie să fie controlate de principiu. Există lucruri pe care ea să le evite, cărora 
să li se împotrivească, dacă împlinește scopul lui Dumnezeu pentru ea atunci 
când i-a oferit un copil. Dacă înainte de nașterea copilului ea este îngăduitoare 
de sine, dacă este egoistă, nerăbdătoare și pretențioasă, aceste trăsături vor fi 
reflectate în dispoziția copilului. Astfel, mulți copii au primit ca dar la naștere 
tendințe aproape de nebiruit către rău.

Dar dacă mamă aderă neclintită la principiile drepte, dacă este cumpătată și 
jertfitoare de sine, dacă este amabilă, blândă și neegoistă, ea poate da copiilor ei 
aceleași trăsături prețioase de caracter.” -  Divina vindecare, p. 372, 373, cap. Mama.

„Nu era destul că Samson, copilul care trebuia să elibereze pe Israel, să aibă 
o moștenire bună la naștere. Aceasta trebuia urmată de o educație atentă. Din 
pruncie trebuia educat să cultive obiceiuri stricte de cumpătare.” - Ibid., p. 379, 
cap. Copilul.
b.  De ce este privilegiul de părinte o chestiune foarte solemnă? 

Psalmi 127:3.
 

„Tatăl ar trebui să aibă în minte că modul cum își tratează soția înainte de 
nașterea copiilor va afecta considerabil dispoziția mamei în timpul acelei peri-
oade și va avea mult de a face cu caracterul dezvoltat de copil după nașterea sa. 
Mulți tați au devenit atât de nerăbdători de a obține repede proprietăți, încât 
considerațiile mai înalte au fost sacrificate și unii bărbați au fost neglijenți în mod 
criminal față de mamă și copiii ei și prea adesea viețile acestora au fost sacrificate 
pentru dorința puternică de a acumula bogăție. Mulți nu suferă imediat aceas-
tă pedeapsă grea pentru relele făcute și sunt adormiți în ce privește rezultatele 
umblării lor. Uneori condiția soției nu este mai bună decât a unui sclav și uneori 
ea este vinovată în aceeași măsură cu soțul ei, de irosirea puterilor fizice, pentru 
obținerea mijloacelor pentru un trai la modă. Este o crimă pentru aceștia să aibă 
copii, pentru că urmașii lor vor fi adesea deficienți în valori fizice, mentale și mo-
rale și vor purta amprenta mizerabilă, fidelă și egoistă a părinților lor și lumea va 
fi blestemată de josnicia lor.” - Solii alese, vol. 2, p. 428, 429.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A Judecători 13:13 Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah: Femeia să se ferească de tot ce i-am spus. 14 Să nu guste nici un rod din viţă, să nu bea nici vin, nici băutură tare, şi să nu mănânce nimic necurat; să păzească tot ce i-am poruncit. 24 Femeia a născut un fiu, şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, şi Domnul l-a binecuvântat.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B Psalmi 127:3 Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.
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3.  LUCRÂND PENTRU SUCCESUL SPIRITUAL
a.  Numiți unele puncte cheie pentru a ne bucura de o mai mare 

pace în viața de familie. Filipeni 4:5–8.
 

„Mamei, înainte de a da naștere copiilor ei, i se permite adesea să lucre-
ze peste puteri. Poverile și grijile ei sunt rar ușurate și acea perioadă, care ar 
trebui să fie pentru ea, dintre toate, un timp de odihnă, este una din cele mai 
obositoare, mai triste și mai întunecate. Prin efort mult prea mare din partea 
ei, ea își privează copilul de acea hrană pe care natura a furnizat-o pentru el și 
supraîncălzindu-și sângele, ea oferă o calitate slabă a sângelui. Copilul este je-
fuit de vitalitatea sa, jefuit de puterea fizică și mentală. Tatăl ar trebui să învețe 
cum să o facă pe mamă fericită. El nu ar trebui să își îngăduie să vină în cămin 
cu fruntea întunecată.” - Solii alese, vol. 2, p. 427, 428, Notă suplimentară 1 - Boala 
și cauzele ei, capitolul 2.

„Este datoria bărbaților și femeilor să acționeze cu rațiune cu privire la lu-
crarea lor. Ei nu ar trebui să își epuizeze energiile în mod nenecesar, pentru că 
făcând astfel, ei nu doar că aduc suferință asupra lor, ci prin greșelile lor aduc 
neliniște, oboseală și suferință asupra celor pe care îi iubesc. Ce îi cheamă la o 
așa cantitate de muncă? Necumpătarea în mâncare și băutură și dorința pentru 
bogăție au condus la această necumpătare în muncă.” - Ibid., p. 429.

„Mamelor, fața voastră să fie plină de soare. Zâmbiți dacă puteți și mintea 
și inima copiilor vor reflecta lumina de pe fețele voastre.” - Căminul advent, p. 
436, cap. 71: Vorbirea.
b.  De ce avea nevoie urgentă Israel să crească bărbați curajoși și 

cum există o nevoie similară astăzi?  Judecători 13:1; Ieremia 
2:12–14; 1 Corinteni 3:3.

 
„Nevoia cea mai mare a lumii este nevoia de bărbați – bărbați care nu pot 

fi cumpărați sau vânduți, bărbați care în adâncul sufletului lor sunt cinstiți 
și onești, bărbați care nu se tem să spună păcatului pe nume, bărbați a căror 
conștiință este la fel de credincioasă față de datorie cum este acul busolei față 
de pol, bărbați care vor sta pentru adevăr chiar dacă s-ar nărui cerurile.

Dar un astfel de caracter nu este rezultatul unei întâmplări; nu este datorită 
unor favoruri sau înzestrări speciale ale Providenței. Un caracter nobil este re-
zultatul unei discipline de sine, unei supuneri a naturii josnice față de cea mai 
înaltă – predarea eului în slujba dragostei față de Dumnezeu și față de om.” - 
Educația, p. 57, cap. Viețile unor mari bărbați.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A Filipeni 4:5 Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. 6 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. 8 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B Judecători 13:1 Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile Filistenilor, timp de patruzeci de ani.Ieremia 2:12  Miraţi-vă de aşa ceva, ceruri, înfioraţi-vă de spaimă şi groază, zice Domnul. 13 Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă. 14 Este Israel un rob cumpărat, sau fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă? 1 Corinteni 3:3 Pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?
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4.  INFLUENŢA TOVĂRĂŞIILOR
a.  Ce cerere le-a făcut Samson părinților săi? Judecători 14:1–3. În 

ciuda intențiilor lor bune, ce pericole puteau să omită părinții 
lui Samson? 1 Corinteni 15:33.

 

„Cetatea Țorea fiind în apropierea țării filistenilor, Samson venea să sociali-
zeze cu ei în termeni amicali. Astfel în tinerețea sa au apărut relațiile de priete-
nie intimă, ale căror influențe i-au întunecat întreaga viață.” - Patriarhi și profeți, 
p. 562, cap. 54: Samson.

„Tinerii creștini ar trebui să manifeste mare grijă în formarea prieteniilor și în 
alegerea tovarășilor. Aveți grijă, ca nu cumva lucrurile pe care le socotiți acum 
a fi aur curat să se dovedească metal de proastă calitate. Asociațiile lumești tind 
să așeze obstacole în calea slujirii voastre lui Dumnezeu și multe suflete sunt 
distruse de uniri nefericite... cu acei care nu pot niciodată să înalțe sau să înnobi-
leze.” - Solii pentru tineret, p. 436, cap. 148 - Dragostea adevărată.

„Tații și mamele ar trebui să simtă că le revine datoria de a călăuzi afecțiunile 
tinerilor, ca ei să poată fi așezați în preajma celor care le vor fi tovarăși potriviți. 
Ei ar trebui să simtă ca o datorie, prin propria învățătură și exemplu, cu ajuto-
rul harului lui Dumnezeu, să modeleze în așa fel caracterul copiilor începând 
din cei mai timpurii ani, încât ei să fie curați și nobili și să fie atrași spre bine 
și adevăr. Ce se aseamănă se atrage; ce se aseamănă se apreciază. Lăsați ca 
dragostea de adevăr și puritate să fie implantată devreme în suflet și tinerii 
vor căuta societatea celor care posedă aceste caracteristici.” - Ibid., p. 466., cap. 
157 - Exemplul lui Isaac.

„În timp ce nu trebuie să încetăm să avertizăm, să implorăm și să prezen-
tăm adevărul acelor părinți care sunt necredincioși, a ne amesteca și uni cu ei în 
tovărășie va însemna ruina copiilor voștri.” - Manuscript Releases, vol. 9, p. 74.

„Tați și mame, realizați voi importanța responsabilităților care zac asupra 
voastră? Îngăduiți voi copiilor voștri să se asocieze cu alți copii fără să luați la 
cunoștință ce educație primesc ei? Nu le îngăduiți să fie singuri cu alți copii.” - 
Îndrumarea copilului, p. 114, cap. Puritate.
b.   Cine a fost responsabil pentru nefericirea din viața lui Samson?  

Galateni 6:5, 7.
 

„Dacă Samson ar fi ascultat cu credincioșie poruncile divine, la fel de cre-
dincios cum au făcut-o părinții lui, el ar fi avut un destin mai nobil și mai fericit. 
Dar tovărășia cu idolatrii l-a corupt.” - Patriarhi și profeți, p. 562, cap. 54: Samson.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A Judecatori 14:1 Samson s-a pogorât la Timna, şi a văzut acolo o femeie din fetele Filistenilor. 2 Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale, şi a zis: Am văzut la Timna o femeie din fetele Filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă. 3 Tatăl său şi mama sa i-au zis: Nu este nici o femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la Filisteni, care sunt netăiaţi împrejur? Şi Samson a zis tatălui său: Ia-mi-o, căci îmi place.1 Corinteni 15:33 Nu vă înşelaţi: Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B Galateni 6:5 căci fiecare îşi va purta sarcina lui însuşi. 7 Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera
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5.  CĂLĂUZIRE DISPONIBILĂ
a.  De ce a interzis Dumnezeu căsătoria celor credincioși cu 

necredincioșii? Care au fost rezultatele unei astfel de alianțe? 
Judecători 3:5–8; Deuteronomul 7:3; Neemia 13:23–26.

 „Nu vă căsătoriți niciodată cu un necredincios.” - Înalta noastră chemare, p. 
257 (8 septembrie).

„Domnul a dat  în mod clar în Cuvântul Său instrucțiunea că poporul Lui 
să nu se unească cu acei care nu au dragostea și teama de El înaintea lor. Astfel 
de tovarăși vor fi rar mulțumiți cu dragostea și respectul pe care le merită de 
drept. Ei vor căuta în mod constant să câștige de la soția sau soțul temător de 
Dumnezeu vreo favoare ce va implica desconsiderarea cerințelor divine. Pen-
tru omul evlavios și pentru biserica cu care acesta se află în legătură, o soție 
lumească sau un prieten lumesc este ca un spion în câmpul de luptă, care ve-
ghează orice ocazie de a trăda pe slujitorul lui Hristos și a-l expune atacurilor 
vrăjmașe.” - Semnele timpului, 27 septembrie, 1910.
b.  Ce ar trebui să ia în considerare cu rugăciune creștinii când cau-

tă un soț / o soție?  2 Corinteni 6:14–18; 1 Corinteni 7:39.
 
„În vechime, angajamentele de căsătorie erau în general făcute de părinți 

și acesta era obiceiul printre acei care se închinau lui Dumnezeu. Nimănui nu 
i se cerea să se căsătorească cu acei pe care nu îi puteau iubi; dar în dăruirea 
afecțiunii lor, tinerii erau călăuziți de judecata părinților cu experiență, temă-
tori de Dumnezeu. Era privit ca o dezonoare la adresa părinților și chiar o 
crimă să se urmeze un curs contrar acestuia.” - Patriarhi și profeți, p. 171, cap. 
15: Căsătoria lui Isaac.

Vineri                                                                                     23 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.   Ce cunoștință îi înzestrează mai bine pe viitorii părinți pentru a 
oferi copiilor lor o temelie solidă?

2.  Ce fel de împrejurări fac nerecomandabilă o sarcină?
3.  Explicați secretul pentru dezvoltarea unei integrități în temere de 

Dumnezeu.  
4.  De ce este atât de important să fim vigilenți în tovărășiile formate în 

tinerețe?
5.  Ce linii călăuzitoare sunt importante în alegerea unui soț / unei soții?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A Judecători 3:5 Şi copiii lui Israel au locuit în mijlocul Canaaniţilor, Hetiţilor, Amoriţilor, Fereziţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor; 6 au luat de neveste pe fetele lor, şi au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor, şi au slujit dumnezeilor lor. 7 Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul, şi au slujit Baalilor şi idolilor. 8 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel, şi i-a vândut în mâinile lui Cuşan-Rişeataim, împăratul Mesopotamiei. Şi copiii lui Israel au fost supuşi opt ani lui Cuşan-Rişeataim. Deuteronomul 7:3 Să nu te încuscreşti cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor, şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi;Neemia 13:23 Tot pe vremea aceea, am văzut pe nişte Iudei, care îşi luaseră neveste Asdodiene, Amonite şi Moabite. 24 Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană, şi nu ştiau să vorbească limba evreiască; nu cunoşteau decât limba cutărui sau cutărui popor. 25 I-am mustrat, şi i-am blestemat; am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul, şi i-am pus să jure în Numele lui Dumnezeu, zicând: Să nu vă daţi fetele după fiii lor, şi să nu luaţi fetele lor de neveste nici pentru fiii voştri, nici pentru voi. 26 Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el, în mulţimea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui, şi Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuşi, femeile străine l-au târât şi pe el în păcat.

AZS-MR
Notă autoadezivă
5B 2 Corinteni 6:14 Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 15 Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 16 Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 17 De aceea: Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. 18 Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic. 1 Corinteni 7:39 O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul.
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SABAT, 3 martie, 2018
 

Pentru Casa de odihnă  
Bunul Samaritean din Brazilia de Nord

 
„Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la 

bătrânețea căruntă, ca să vestesc tăria Ta 
neamului de acum și puterea Ta, neamului 
de oameni care va veni” (Psalmii 71:18).

Casa de odihnă și așezământul de în-
grijire pentru bătrâni Bunul Samaritean, un 
institut al ASCENBRA (Conferința câm-
pului brazilian central), este așezată în 
localitatea Padre Bernardo în statul Goias. 
Se află la aproximativ 21 mile (34 km) de Brasilia, capitala țării. Instituția a fost 
întemeiată inițial în 2003 într-o zonă îndepărtată și a fost apoi mutată în locul 
actual pentru a facilita transportul pentru rezidenții care necesită asistență me-
dicală. În momentul de față avem 30 de rezidenți și 12 profesioniști (asistenți, 
tehnicieni asistenți, îngrijitori de bătrâni și personal sanitar). De la momentul 
când instituția a fost deschisă la început, câteva suflete noi au fost botezate ca 
rezultat al aflării soliei în timpul șederii lor ca rezidenți. Restul casei cazează 
mulți bătrâni membri ai bisericii care se află în dificultate sau ale căror rude nu 
sunt capabile să le ofere o îngrijire potrivită. Sunt de asemenea și cetățeni în 
vârstă care sunt trimiși din instituțiile publice care îndrumă oamenii spre acest 
așezământ datorită serviciilor de calitate.

Acum avem un mare proiect în construcție – un nou așezământ care mă-
soară 21,226 ft2 (1,972 m2) dedicat în mod special acestei lucrări importante. 
Noua clădire ne așteptăm să întâmpine cererile actuale și poate chiar să extin-
dă numărul de rezidenți ai casei de odihnă de la 30 la 40. Vom procura paturi 
noi, mai confortabile, mai mult spațiu de socializare și o structură mai bună 
pentru ca profesioniștii să poată oferi un nivel mai înalt de îngrijiri.

Lucrarea este deja în curs, dar ne confruntăm cu mari provocări financi-
are deoarece ea necesită un buget de aproximativ 650,000 US$. Credem că  
Dumnezeul nostru minunat este în fruntea acestei lucrări și avem nevoie ur-
gentă de colaborarea fraților, surorilor și prietenilor noștri pentru a o finaliza. 
Astfel, pentru darul din acest prim Sabat, vă rugăm să vă amintiți de această 
nobilă ramură a lucrării de binefacere realizată de biserica noastră.

 Cu încredere că putem conta pe voi toți, ne exprimăm aici sincerele noastre 
mulțumiri.

 
Departamentul de binefacere Bunul Samaritean, Uniunea Braziliei de Nord
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   Lecția 9                                                               Sabat, 3 martie, 2018

 Slăbiciune schimbată în putere
 „Ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de 

firea pământească pentru ca să-i treziți poftele” (Romani 13:14).
 „Din punct de vedere fizic, [Samson] era cel mai puternic bărbat de pe 

Pământ; dar în auto-control, integritate și fermitate a fost cel mai slab dintre 
bărbați.”— Semnele timpului, 13 octombrie, 1881.

 
Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 563–568, cap. Samson.

 

Duminică                                                                          25 februarie

1.  CULEGÂND CEEA CE A FOST SEMĂNAT
a.  Ce rod amar a devenit imediat vizibil în căsătoria lui Samson cu 

o necredincioasă? Judecători 14:7, 10, 20.
 

„[Samson] nu a întrebat dacă Îl putea fi glorifica mai bine pe Dumnezeu 
prin unirea cu subiectul alegerii sale sau dacă prin aceasta se așeza pe el însuși 
într-o poziție în care nu putea împlini scopul pe care trebuia să-l realizeze în 
viață. Tuturor celor care caută în primul rând să-L onoreze pe El, Dumnezeu 
le-a promis înțelepciune; dar nu există nicio făgăduință pentru cei care sunt 
înclinați spre a-și place lor înșiși...

La sărbătoarea căsătoriei sale, Samson a fost adus în legături apropiate cu 
acei care-l urau pe Dumnezeul lui Israel. Oricine intră în mod voluntar în ase-
menea relații va simți nevoia să se conformeze, într-o anume măsură compor-
tamentului și obiceiurilor  tovarășilor lui. Timpul astfel petrecut este mai rău 
decât irosit. Gândurile sunt pentru amuzament și sunt rostite  cuvinte care tind 
să dărâme fortăreața principiilor și să slăbească citadela sufletului.

„Soția, de dragul căreia Samson încălcase porunca lui Dumnezeu, s-a do-
vedit lipsită de loialitate înainte de încheierea sărbătorii căsătoriei. Revoltat 
de trădare, Samson a părăsit-o pentru un timp și a mers singur la casa lui din 
Țorea. Când, ulterior s-a înduplecat și s-a întors la mireasa lui, a descoperit că 
ea devenise soția altuia.” - Patriarhi și profeți , p. 563, cap. Samson.

 

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A Judecători 14:7 S-a pogorât şi a vorbit cu femeia aceea, şi ea i-a plăcut. 10 Tatăl lui Samson s-a pogorât la femeia aceea. Şi acolo Samson a făcut un ospăţ, căci aşa făceau tinerii. 20 Nevasta sa a fost dată unuia din tovarăşii lui, cu care era prieten el
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Luni                                                                                     26 februarie

2.  OMENIREA ÎMPOTRIVINDU-SE HARULUI LUI  
 DUMNEZEU
a.  Cum a arătat răzbunarea lui Samson pe filisteni un exemplu de 

putere unică dată lui de Dumnezeu pentru eliberarea lui Israel? 
Judecători 15:4–8, 13–15.

 

b.  Cât timp a domnit Samson în Israel ca judecător? Judecători 
15:20. Cum a arătat poporul modul în care natura umană adesea 
împiedică planurile lui Dumnezeu?

 

„Dacă Israeliții ar fi fost gata să se unească împreună cu Samson și să conti-
nue biruința, ei ar fi putut la acest timp să fie eliberați de puterea asupritorilor 
lor. Dar ei deveniseră descurajați și lași. Ei neglijaseră lucrarea pe care le-a 
poruncit Dumnezeu s-o realizeze, de a-i nimici pe păgâni și se uniseră cu ei în 
practicile lor degradante, tolerând cruzimea lor și, atâta timp cât nu era îndrep-
tată împotriva lor, chiar aprobând nedreptatea lor. Când ei înșiși au fost aduși 
sub puterea asupritorului, ei s-au supus liniștiți degradării din care ar fi trebuit 
să se elibereze, dacă ar fi ascultat de Dumnezeu. Chiar atunci când Domnul le 
ridica un eliberator, nu de puține ori ei îl lăsau singur și se uneau cu vrăjmașii.” 
- Patriarhi și profeți, p. 564, cap. Samson.

c.  În ciuda apostaziei lui Samson, cum i-a arătat Dumnezeu îndu-
rare?  Judecători 16:1–3.

 

„Samson încălcase porunca lui Dumnezeu luând o soție dintre filisteni și din 
nou se aventurase printre ei – acum vrăjmașii lui de moarte – îngăduindu-și 
pasiuni nepermise. Încrezându-se în marea sa putere, care insuflase în filisteni 
o asemenea teroare, el a mers cu îndrăzneală la Gaza, să viziteze o curvă din 
acel loc. Locuitorii cetății au aflat de prezența lui și au fost dornici să se răzbune. 
Vrăjmașul lor era închis în siguranță între zidurile celei mai întărite dintre toate 
cetățile; ei s-au simțit siguri de prada lor și doar au așteptat până dimineață pen-
tru a-și finaliza victoria. La miezul nopții, Samson s-a trezit. Vocea acuzatoare a 
conștiinței l-a umplut cu remușcări când și-a amintit că rupsese legământul lui 
de nazireu. Dar în ciuda păcatului său, harul lui Dumnezeu nu îl părăsise. Pute-
rea sa enormă i-a slujit din nou pentru a se elibera.” - Ibid., p. 565.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A Judecători 15:4 Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi, şi a luat nişte făclii: apoi a legat vulpile coadă de coadă, şi a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc. 5 A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele Filistenilor, şi a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât şi grâul care era în picioare, ba încă şi grădinile de măslini. 6 Filistenii au zis: Cine a făcut lucrul acesta? Li s-a răspuns: Samson, ginerele Timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta şi a dat-o tovarăşului lui. Şi Filistenii s-au suit, şi au ars-o pe ea şi pe tatăl ei. 7 Samson le-a zis: Aşa faceţi? Nu voi înceta decât după ce-mi voi răzbuna pe voi. 8 I-a bătut aspru, pe spate şi pe pântece; apoi s-a pogorât şi a locuit în crăpătura stâncii Etam. 13 Ei i-au răspuns: Nu; vrem numai să te legăm şi să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî. Şi l-au legat cu două funii noi, şi l-au scos din stâncă. 14 Când a ajuns la Lehi, Filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la braţe s-au făcut ca nişte fire de in ars în foc, şi legăturile i-au căzut de pe mâini. 15 El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna şi a luat-o şi a ucis cu ea o mie de oameni.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B Judecători 15:20 Samson a fost două zeci de ani judecător în Israel, pe vremea Filistenilor.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2C Judecători 16:1 Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă, şi a intrat la ea. 2 S-a spus oamenilor din Gaza: Samson a venit aici. Şi l-au înconjurat, şi au pândit toată noaptea la poarta cetăţii. Au stat liniştiţi toată noaptea, şi au zis: Când se va lumina de ziuă, îl vom omorî. 3 Samson a rămas culcat până la miezul nopţii. Pe la miezul nopţii, s-a sculat, şi a apucat porţile cetăţii cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri, şi le-a dus pe vârful muntelui din faţa Hebronului.
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Marți                                                                                  27 februarie

3.  SPIRALA DESCENDENTĂ
a.  În mrejele cărui păcat înainta treptat Samson? Judecători 16:4–6; 

Galateni 6:8. Cum a dus acest păcat la ruina lucrării sale?
 

„[Samson] nu s-a mai aventurat printre filisteni, dar a continuat să caute 
acele plăceri senzuale care l-au momit spre ruină. . . . Valea Sorec era renumită 
pentru viile sale; acestea erau de asemenea o ispită pentru nazarineanul nesta-
tornic, care își îngăduise deja folosirea vinului, rupând astfel o altă legătură 
care îl lega de puritate și de Dumnezeu. Filistenii au avut o privire vigilentă 
asupra mișcărilor vrăjmașului lor și când el s-a degradat prin această nouă 
prietenie, ei s-au hotărât ca prin Dalila să realizeze ruinarea lui.

O delegație formată din câte unul dintre bărbații conducători ai fiecărei 
provincii filistene a fost trimisă în valea Sorec. Ei nu au îndrăznit să îl ia prizo-
nier atâta timp cât poseda puterea sa cea mare, ci scopul lor era să învețe, dacă 
este posibil, secretul puterii sale. De aceea au mituit-o pe Dalila să îl afle și să 
li-l divulge.” - Patriarhi și profeți, p. 565, cap. Samson.

 
b.  Ce avertizări ar trebui să luăm din spirala descendentă în care 

cădea progresiv Samson? Proverbe 5:21, 22; 7:10, 22, 23; Romani 13:14.
 

„Pasiunea nebună a lui Samson pare aproape incredibilă. La început, el nu 
a fost atât de complet subjugat încât să își dea de gol secretul; dar el a călcat în 
mod deliberat într-o plasă a înșelătorului sufletelor și ochiurile ei se strângeau 
mai mult în jurul lui la fiecare pas.” -  Semnele timpului, 13 octombrie, 1881.

„În societatea femeii acesteia seducătoare, judecătorul lui Israel a pierdut 
ore prețioase care ar fi trebuit devotate cu sfințenie bunăstării poporului său. 
Dar pasiunile orbitoare care îl fac până și pe cel mai puternic să devină slab, 
câștigaseră control asupra rațiunii și conștiinței.” - Ibid.

„Samson în primejdia sa avea aceeași sursă de putere pe care a avut-o Iosif. 
El putea alege binele sau răul, după cum îi plăcea. Dar în loc să se prindă de 
puterea lui Dumnezeu, el a îngăduit pasiunilor sălbatice ale naturii sale să aibă 
supremație deplină. Puterile rațiunii au fost pervertite, moralul corupt. Dum-
nezeu îl chemase pe Samson la o poziție de mare responsabilitate, onoare și 
utilitate, dar mai întâi el trebuia să învețe să conducă, învățând în primul rând 
să asculte de legile lui Dumnezeu.” -  Ibid.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A Judecători 16:4 După aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila. 5 Domnitorii Filistenilor s-au suit la ea, şi i-au zis: Înduplecă-l, şi află de unde-i vine puterea lui cea mare şi cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm şi să-l slăbim, şi-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint. 6 Dalila a zis lui Samson: Spune-mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta cea mare, şi cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit. Galateni 6:8 Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B Proverbe 5:21 Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului, şi El vede toate cărările lui. 22 Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui, şi este apucat de legăturile păcatului lui.Proverbe 7:10 Şi, iată că, i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată. 22 Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, 23 ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul.Romani 13:14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.
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Miercuri                                                                            28 februarie

4.  ÎN FUNDUL ABISULUI
a.  Ce rezultate amare au urmat după slăbiciunea spirituală a lui 

Samson? Judecători 16:15–21.
 

„După ce a fost tuns, Dalila a început să-l necăjească și să-i producă durere, 
încercând astfel să testeze puterea lui; pentru că filistenii nu îndrăzneau să se 
apropie de el până când nu erau pe deplin convinși că puterea lui dispăruse. 
Apoi ei l-au prins și, scoțându-i ambii ochi, l-au dus la Gaza. Aici a fost legat cu 
cătușe în închisoarea lor și i s-a dat muncă silnică de făcut.

„Ce schimbare pentru cel care fusese judecătorul și apărătorul lui Isra-
el! - acum slab, orb, în închisoare, degradat la cea mai josnică slujbă! Puțin 
câte puțin el violase condițiile chemării sale sacre. Dumnezeu îl răbdase mult 
timp; dar când se predase într-atât puterii păcatului încât să își trădeze secre-
tul, Domnul s-a depărtat de la el. Nu era nicio putere doar în părul său lung, 
ci acesta era un semn al loialității lui față de Dumnezeu; și când simbolul a 
fost sacrificat în îngăduirea pasiunii, binecuvântările pentru care acesta era un 
semn, au fost de asemenea pierdute.” - Patriarhi și profeți, p. 566, cap. Samson.

b.  Cum poate răspunsul lui Samson în cea mai descurajatoare oră a 
vieții sale să aducă speranță fiecăruia dintre noi?  Luca 5:32.

 

„În suferință și umilință, fiind bătaia de joc a filistenilor, Samson a învățat 
mai mult despre propria lui slăbiciune decât cunoscuse vreodată mai înainte; 
și nenorocirea sa l-a condus la pocăință.” - Ibid.

 
c.  Ce a început să i se întâmple lui Samson din punct de vedere fi-

zic, arătând harul uimitor al lui Dumnezeu față de păcătoși?  Ju-
decători 16:22. Ce atitudine începea să pună stăpânire pe Sam-
son? Marcu 9:24.

 

„Părul lui [Samson] a început să crească treptat, indicând revenirea puteri-
lor sale extraordinare.” - Semnele timpului, 13 octombrie, 1881.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A Judecători 16:15 Ea i-a zis: Cum poţi spune: Te iubesc! când inima ta nu este cu mine? Iată că de trei ori ţi-ai bătut joc de mine, şi nu mi-ai spus de unde-ţi vine puterea ta cea mare. 16 Fiindcă ea îl necăjea şi-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul i s-a umplut de o nelinişte de moarte, 17 şi-a deschis toată inima faţă de ea, şi i-a zis: Briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş slăbi, şi aş fi ca orice alt om. 18 Dalila, văzând că îşi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să cheme pe domnitorii Filistenilor, şi a pus să le spună: Suiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui. Şi domnitorii Filistenilor s-au suit la ea, şi au adus argintul în mâini. 19 Ea l-a adormit pe genunchii ei. Şi chemând un om, a ras cele şapte şuviţe de pe capul lui Samson, şi a început astfel să-l slăbească. El şi-a pierdut puterea. 20 Atunci ea a zis: Filistenii sunt asupra ta, Samson! Şi el s-a trezit din somn, şi a zis: Voi face ca şi mai înainte, şi mă voi scutura. Nu ştia că Domnul Se depărtase de el. 21 Filistenii l-au apucat, şi i-au scos ochii; l-au pogorât la Gaza, şi l-au legat cu nişte lanţuri de aramă. El învârtea la râşniţă în temniţă.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B Luca 5:32 N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi ci pe cei păcătoşi.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4C Judecători 16:22 Dar părul capului lui a început iarăşi să crească, după ce fusese ras.Marcu 9:24 Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!
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 Joi                                                                                              1 martie

5.  TRIUMFUL HARULUI LUI DUMNEZEU
a.  Cum și de ce și-a bătut joc Satan de condiția rușinoasă a elibera-

torului frânt a lui Dumnezeu? Judecători 16:23–25.
 

„În timp ce filistenii triumfau pentru marea lor biruință, ei atribuiau onoa-
rea zeilor lor, lăudându-i ca fiind superiori Dumnezeului lui Israel. Disputa, în 
loc să fie între Samson și filisteni, era acum între Iehova și Dagon.” - Semnele 
timpului, 13 octombrie, 1881.
b.  Ce cerere plănuită a făcut Samson celui care îl ținea de mână? Ce 

rugăciune a rostit Samson în șoaptă către Dumnezeu?  Judecă-
tori 16:26–28.

 

„După un timp, ca și când ar fi fost slăbit, Samson a cerut permisiunea să se 
sprijine de cei doi stâlpi centrali care susțineau acoperișul templului. Apoi el a 
rostit în tăcere rugăciunea, ‘O Doamne, Dumnezeule, adu-Ți aminte de mine, 
Te rog, și dă-mi putere, Te rog, numai încă o dată, O, Dumnezeule, ca să pot să 
mă răzbun imediat pe filisteni’ ”—Patriarhi și profeți, p. 567, cap. Samson.
c.  Ce a folosit Dumnezeu pentru a transmite credința mântuitoare 

a lui Samson? În ce ”muzeu al celebrităților” a fost acest om slab 
inclus?  Judecători 16:30; Evrei 11:32, 33.

 

Vineri                                                                                            2 martie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
 
1.  De ce ar trebui ca rezultatul căsătoriei lui Samson să ne surprindă?
2.  Pe ce cale spirituală a condus căsătoria lui Samson?
3.  Cum este istoria lui Samson și a Dalilei repetată în diferite moduri 

astăzi?
4.  Ce schimbare a făcut Samson după ce și-a pierdut ochii?
5.  Cum și de ce a binecuvântat Dumnezeu rugăciunea lui Samson la 

sfârșitul vieții lui?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A Judecători 16:23 Şi domnitorii Filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă dumnezeului lor Dagon, şi ca să se înveselească. Ei ziceau: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmaşul nostru. 24 Şi când l-a văzut poporul, au lăudat pe dumnezeul lor, zicând: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmaşul nostru, pe acela care ne pustiia ţara, şi ne înmulţea morţii. 25 În bucuria inimii lor, au zis: Chemaţi pe Samson, ca să ne desfăteze! Au scos pe Samson din temniţă, şi el a jucat înaintea lor. L-au aşezat între stâlpi.

AZS-MR
Notă autoadezivă
5B Judecători 16:26 Şi Samson a zis tânărului care-l ţinea de mână: Lasă-mă, ca să mă pot atinge de stâlpii pe care se reazemă casa, şi să mă reazem de ei. 27 Casa era plină de bărbaţi şi de femei; toţi domnitorii Filistenilor erau acolo, şi pe acoperiş erau aproape trei mii de inşi, bărbaţi şi femei, care priveau la Samson, cum juca. 28 Atunci Samson a strigat către Domnul, şi a zis: Doamne, Dumnezeule! Adu-ţi aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta, şi cu o singură lovitură să-mi răzbun pe Filisteni pentru cei doi ochi ai mei!

AZS-MR
Notă autoadezivă
5C Judecători 16:30 Samson a zis: Să mor împreună cu Filistenii! S-a plecat cu toată puterea, şi casa a căzut peste domnitori şi peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii.Evrei 11:32 Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci! 33 Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor,
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  Lecția 10                                                           Sabat, 10 martie, 2018

Cerut de la Domnul
„Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut 

un fiu, căruia i-a pus numele Samuel (Dumnezeu a ascultat), căci, a 
zis ea, de la Domnul l-am cerut.” (1 Samuel 1:20).

„Influența zilnică a mamei asupra copiilor ei îi pregătește pentru viață 
veșnică sau pentru moarte veșnică. Ea exercită în căminul ei o putere mai de-
cisivă decât cea a predicatorului de la amvon, sau chiar a regelui pe tronul 
lui. Ziua lui Dumnezeu va descoperi cât de mult datorează lumea mamelor 
evlavioase pentru bărbații care au susținut neclintiți adevărul și reforma.” - 
Reflectându-L pe Hristos, p. 195.

 
Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 569–574,  

                                                                              cap. 55: Copilul Samuel.

Duminică                                                                               4 martie

1.  STEARPĂ ŞI TRĂDATĂ
a.  Ce a adus tristețe Anei, soția lui Elcana? 1 Samuel 1:1, 2.

 

„Dragostea lui Elcana pentru tovarășa pe care și-a ales-o era profundă și 
neschimbătoare; totuși un nor umbrea fericirea căsniciei lor. Căminul nu era 
făcut fericit de vocea copiilor. În cele din urmă, dorința puternică de a-și per-
petua numele l-a condus pe soț, așa cum făceau mulți alții, de a adopta o cale 
pe care Dumnezeu nu o sfințise – aceea de a introduce în familie o a doua 
soție, care să îi fie subordonată primei. Acest fapt a fost determinat de lipsa de 
credință în Dumnezeu și a avut ca urmare rezultate rele. Pacea familiei, până 
atunci unită și armonioasă, a fost distrusă. Asupra Anei lovitura a căzut cu o 
greutate copleșitoare. Toată fericirea părea să fi zburat pentru totdeauna din 
viața ei. Ea își purta încercările fără să se plângă, totuși durerea ei nu era mai 
puțin ascuțită sau amară.

„Penina, noua soție, era o femeie cu o gândire inferioară și cu o atitudine 
invidioasă și geloasă. Pe măsură ce anii treceau și fii și fiice erau adăugate fami-
liei, ea devenea mândră și încrezută și își trata rivala cu dispreț și obrăznicie.” 
- Semnele timpului, 27 octombrie, 1881.

 

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A 1 Samuel 1:1 Era un om din Ramataim-Ţofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, Efratit. 2 El avea două neveste; una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea.
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 2.   JUDECATĂ GREŞIT ŞI ÎNŢELEASĂ GREŞIT
a.   Explicați scena tipică din familia lui Elcana în perioada sărbăto-

rilor de la Şilo. 1 Samuel 1:3–5.
 

„Chiar în timpul sărbătorilor sacre asociate cu închinarea la Dumnezeu, 
spiritul cel rău, care blestemase căminul lui [Elcana], își găsea intrare. După ce 
fuseseră aduse celelalte jertfe, era obiceiul ca să fie adusă jertfa de ispășire. O 
parte specifică a acesteia era dată preotului și apoi cel care aducea jertfa, după 
ce împărțea fiecărui membru al familiei sale o parte din cele rămase, se alătura 
lor într-o sărbătoare solemnă, totuși plină de bucurie. Cu aceste ocazii, Elcana 
dădea mamei copiilor săi o parte pentru ea și pentru fiecare fiu și fiică a ei și 
apoi, ca un semn de considerație pentru Ana, prima și cea mai iubită soție, îi 
dădea o porție dublă. Aceasta a stârnit invidia și gelozia celei de-a doua soții 
și ea își arăta cu îndrăzneală pretențiile de superioritate ca una mult mai favo-
rizată de Dumnezeu; ea indica plină de insinuări spre faptul că Ana nu avea 
copii, ca dovadă a faptului că nu Îi era plăcută Domnului.” - Semnele timpului, 
27 octombrie, 1881.

b.  Descrieți amploarea amărăciunii îndurate de Ana. 1 Samuel 1:6, 7.
 

„Această scenă se repeta din nou și din nou, nu doar la adunările anuale, 
ci ori de câte ori împrejurările ofereau vreo ocazie pentru Penina să se înal-
țe înjosind-o pe rivala ei. Comportarea acestei femei îi părea Anei o încercare 
aproape dincolo de suportabil. Satan o angajase ca agent al lui pentru a o necăji 
și, dacă era posibil, a o irita, și a distruge pe unul din copiii credincioși ai lui 
Dumnezeu. În cele din urmă, când batjocurile dușmanei ei se repetau la una 
din sărbătorile anuale, curajul și tăria de caracter ale Anei au cedat. Incapabilă 
de a-și mai ascunde sentimentele, ea plânse fără să se abțină. Expresiile de 
bucuriei de orice fel îi păreau o bătaie de joc. Ea nu putea să mai ia parte la 
sărbătoare.” - Ibid.
c.   Cum a încercat în zadar Elcana să își mângâie soția lui dragă?  

1 Samuel 1:8.
 

„Era imposibil pentru Elcana să înțeleagă pe deplin sentimentele [Anei] sau 
să aprecieze situația.” - Ibid.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A 1 Samuel 1:3 Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oştirilor şi să-I aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas, preoţi ai Domnului. 4 În ziua când îşi aducea Elcana jertfa, dădea părţi nevestei sale Penina, tuturor fiilor, şi tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. 5 Dar Anei îi dădea o parte îndoită; căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B 1 Samuel 1:6 Potrivnica ei o înţepa dese ori, ca s-o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. 7 Şi în toţi anii era aşa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înţepa la fel. Atunci ea plângea şi nu mânca.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2C 1 Samuel 1:8 Elcana, bărbatul ei, îi zicea: Ano, pentru ce plângi, şi nu mănânci? Pentru ce ţi-este întristată inima? Oare nu preţuiesc eu pentru tine mai mult decât zece fii?
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3.   CREDINCIOASĂ ŞI AMABILĂ
a.  Ce ar trebui să învățăm din caracterul Anei și din soluția pe care 

a căutat-o pentru problema ei? 1 Samuel 1:9–11; Psalmi 50:15.
 

„Umilința, conștiinciozitatea și o încredere fermă în Dumnezeu, erau trăsă-
turile principale ale caracterului [Anei]” - Semnele timpului, 27 octombrie, 1881.

„Ana nu i-a adus niciun reproș soțului ei pentru căsătoria sa neînțeleaptă. 
Mâhnirea pe care nu o putea împărtăși cu niciun prieten pământesc, o ducea 
înaintea Tatălui ei ceresc și căuta mângâiere doar de la El... Există o mare pu-
tere în rugăciune. Marele nostru vrăjmaș caută în mod constant să țină sufle-
tul îngrijorat departe de Dumnezeu. Un apel către Cer din partea celui mai 
umil sfânt este mai de temut de către Satan decât decretele guvernului sau 
dispozițiile date de împărați.

Rugăciunea Anei nu era auzită de urechea muritoare, dar a pătruns ure-
chea Domnului oștirilor.” - Ibid.

 
b.  După ce a fost judecată greșit prin invidia rivalei ei, cum a fost 

Ana judecată greșit de marele preot din casa lui Dumnezeu? 1 
Samuel 1:12–14.

 

„Petrecerea de la sărbători aproape că înlocuise adevărata evlavie din po-
porul Israel. Exemplele de necumpătare, chiar printre femei, se petreceau în 
mod frecvent, și acum Eli s-a hotărât să aplice ceea ce el considera o mustrare 
bine-meritată.” - Ibid.

 
c.  Cum a descoperit răspunsul nobil al Anei o mare măsură din 

harul caracterului asemenea lui Hristos? 1 Samuel 1:15, 16.
 

„Ana vorbise cu Dumnezeu. Ea credea că rugăciunea ei fusese ascultată și 
pacea lui Hristos i-a umplut inima. Natura ei era amabilă, sensibilă, totuși nu 
s-a lăsat pradă nici supărării, nici indignării față de acuzația nedreaptă că ar 
fi fost beată în casa lui Dumnezeu. Cu reverența cuvenită pentru unsul Dom-
nului, a respins cu calm acuzația și a explicat cauza simțămintelor ei.” - Ibid.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A 1 Samuel 1:9 Ana s-a sculat, după ce au mâncat şi au băut ei la Silo. Preotul Eli şedea pe un scaun, lângă unul din uşiorii Templului Domnului. 10 Şi Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât şi plângea! 11 Ea a făcut o juruinţă, şi a zis: Doamne, Dumnezeul oştirilor! Dacă vei binevoi să cauţi spre întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte de mine şi nu vei uita pe roaba Ta, şi dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui, şi brici nu va trece peste capul lui. Psalmi 50:15 Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B 1 Samuel 1:12 Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. 13 Ana vorbea în inima ei, şi numai buzele şi le mişca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este beată, 14 şi i-a zis: Până când vei fi beată? Du-te de te trezeşte.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3C 1 Samuel 1:15 Ana a răspuns: Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei, şi n-am băut nici vin, nici băutură ameţitoare; ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. 16 Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere şi supărare m-a făcut să vorbesc până acum.  
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4.  PRIMII TREI ANI AI LUI SAMUEL
a.  Ce minune a îndeplinit Domnul ca răspuns la rugăciunea Anei? 

1 Samuel 1:17–20.
 

b.  Ce ar trebui să învățăm din temeinicia instruirii pe care i-a dat 
Ana tânărului Samuel? Proverbe 22:6.

 

„În timpul primilor trei ani de viață a profetului Samuel, mama lui l-a 
învățat cu grijă să discearnă între bine și rău. Prin orice obiect familiar care îl 
înconjura, ea căuta să îi conducă gândurile în sus către Creator.” - Îndrumarea 
copilului, p. 197, cap. Avantajul primilor ani.

„Primii trei ani sunt timpul în care se îndoaie micul pom. Mamele ar trebui 
să înțeleagă importanța acordată acestei perioade. Atunci se pune temelia.” - 
Ibid., p. 194.

„Ana, o femeie a rugăciunii și a jertfirii de sine și cu inspirație cerească, a 
fost cea care a dat naștere lui Samuel, copilul educat de cer, judecătorul inco-
ruptibil, fondatorul școlilor sacre ale lui Israel.” - Divina vindecare, p. 372, cap. 
Mama.
c.  Ce ar trebui să învățăm de la Ana cu privire la seriozitatea jură-

mântului făcut față de Dumnezeu? 1 Samuel 1:11, 21–28; Eclesi-
astul 5:4, 5.

 

„Imediat ce micuțul a crescut suficient așa încât să poată fi despărțit de 
mama lui, ea și-a împlinit juruința. Ea își iubea copilul cu toată devoțiunea 
inimii de mamă; zi de zi, în timp ce privea dezvoltarea puterilor sale și asculta 
gânguritul lui copilăresc, sentimentele ei se legau de el tot mai mult. El era 
singurul ei fiu, darul special al Cerului; însă ea îl primise ca pe o comoară 
consacrată lui Dumnezeu și ea nu ar fi reținut de la Dătător ceea ce era al Său.

Încă o dată, Ana a călătorit cu soțul ei la Șilo și i-a prezentat preotului, în 
numele lui Dumnezeu, darul ei prețios.” - Patriarhi și profeți, p. 570, 571, cap. 
55: Copilul Samuel.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A 1 Samuel 1:17 Eli a luat din nou cuvântul, şi a zis: Du-te în pace, şi Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o! 18 Ea a zis: Să capete roaba ta trecerea înaintea ta! Şi femeia a plecat. A mâncat, şi faţa ei n-a mai fost aceeaşi. 19 S-au sculat dis-de-dimineaţă, şi, după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors şi au venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevasta sa Ana, şi Domnul şi-a adus aminte de ea. 20 Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată, şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel (Dumnezeu a ascultat), căci a zis ea, de la Domnul l-am cerut

AZS-MR
Notă autoadezivă
Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Proverbe 22:6)

AZS-MR
Notă autoadezivă
4C 1 Samuel 1:11 Ea a făcut o juruinţă, şi a zis: Doamne, Dumnezeul oştirilor! Dacă vei binevoi să cauţi spre întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte de mine şi nu vei uita pe roaba Ta, şi dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui, şi brici nu va trece peste capul lui. 21 Bărbatul său Elcana s-a suit apoi cu toată casa lui, să aducă Domnului jertfa de peste an, şi să-şi împlinească juruinţa. 22 Dar Ana nu s-a suit, şi a zis bărbatului ei: Când voi înţărca copilul, îl voi duce, ca să fie pus înaintea Domnului şi să rămână acolo pentru totdeauna. 23 Elcana, bărbatul ei, i-a zis: Fă ce vei crede, aşteaptă până-l vei înţărca. Numai împlinească-Şi Domnul cuvântul Lui! Şi femeia a rămas acasă, şi a dat ţâţă fiului ei, până l-a înţărcat. 24 Când l-a înţărcat, l-a suit cu ea, şi a luat trei tauri, o efă de făină, şi un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Silo: copilul era încă mic de tot. 25 Au junghiat taurii, şi au dus copilul la Eli. 26 Ana a zis: Domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul tău trăieşte, domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine şi mă rugam Domnului. 27 Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam. 28 De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie dat Domnului. Şi s-au închinat acolo înaintea Domnului. Eclesiastul 5:4 Dacă ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlineşti, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlineşte juruinţa, pe care ai făcut-o. 5 Mai bine să nu faci nici o juruinţă, decât să faci o juruinţă şi să n-o împlineşti.
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5.  UN CÂNTEC DE LAUDĂ ŞI O PROFEŢIE
a.  Ce a fost condusă Ana să declare în mod public cu putere?   

1 Samuel 2:1. (engl. ‘Ana s-a rugat și a spus: Mi se bucură inima 
în Domnul, cornul meu este înălțat în Domnul... )

 

„[Ana] a simțit că nu putea face ceva mai puțin ca semn al recunoștinței ei de-
cât să facă o recunoaștere publică a îndurării divine și a bunătății iubitoare. Du-
hul inspirației a venit asupra ei și deși era o femeie reținută și timidă, vocea ei s-a 
auzit acum în adunarea poporului, răsunând de laude la adresa lui Dumnezeu...

Cornul este pentru unele animale arma de atac și de apărare; folosind această 
imagine, Ana recunoștea că eliberarea ei venise de la Dumnezeu. În entuziasmul 
ei, nu era nicio înălțare înfumurată a eului. Ea nu se bucura nici în Samuel, nici 
în propășirea ei personală, ci în Domnul.” - Semnele timpului, 27 octombrie, 1881.
 b.  Cum ne aduc cuvintele Anei mângâiere și înțelepciune?  

1 Samuel 2:2–10.
 

„[1 Samuel 2:3 citat.] În timp ce se referă aici la atitudinea îngâmfată și im-
pertinentă a Peninei, Ana pare să vorbească de asemenea tuturor vrăjmașilor 
adevăratei evlavii, care se slăvesc pe ei înșiși și insultă și disprețuiesc pe copiii 
credinței. Mândria și îngâmfarea nu Îl pot înșela pe Dumnezeu. Lui Îi sunt cu-
noscute inimile și viețile tuturor. El cântărește faptele. El face distincție între ca-
racterele oamenilor și cântărește motivele lor în balanță. Când vede că va fi bine 
pentru om și pentru slava Sa proprie, El va interveni în favoarea poporului Său. 
La timpul potrivit, El va răsplăti pe cel neprihănit și va pedepsi pe cel rău.” - Ibid.

Vineri                                                                                         9 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Cum repetă mulți prea adesea același tip de greșeală pe care l-a fă-

cut Elcana?
2.  Ce ar trebui să facem cu ”Peninele” din viața noastră?
3.  În ce moduri pot fi vinovat de judecată greșită împotriva cuiva pe 

care îl cunosc?
4.  Explicați lucrarea părinților în timpul primilor trei ani din viața 

unui copil.
5.  Ce a îndemnat-o pe Ana să facă declarația publică pe care a făcut-o?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A 1 Samuel 2:1 Ana s-a rugat, şi a zis: Mi se bucură inima în Domnul, Puterea mea a fost înălţată de Domnul; Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmaşilor mei, Căci mă bucur de ajutorul Tău.

AZS-MR
Notă autoadezivă
5B 1 Samuel 2:2 Nimeni nu este sfânt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decât Tine; Nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru. 3 Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, Şi toate faptele sunt cântărite de El. 4 Arcul celor puternici s-a sfărâmat, Şi cei slabi sunt încinşi cu putere. 5 Cei ce erau sătui, se închiriază pentru pâine, Şi cei ce erau flămânzi se odihnesc; Chiar cea stearpă naşte de şapte ori, Şi cea care avea mulţi copii stă lâncezită. 6 Domnul omoară şi învie, El pogoară în locuinţa morţilor şi El scoate de acolo. 7 Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă 8 El ridică din pulbere pe cel sărac, Ridică din gunoi pe cel lipsit. Ca să-i pună să şadă alături cu cei mari. Şi le dă de moştenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă; Căci ai Domnului sunt stâlpii pământului, Şi pe ei a aşezat El lumea. 9 El va păzi paşii preaiubiţilor Lui, Dar cei răi vor fi nimiciţi în întuneric; Căci omul nu va birui prin putere. 10 Vrăjmaşii Domnului vor tremura, Din înălţimea cerului El Îşi va arunca tunetul asupra lor; Domnul va judeca marginile pământului. El va da Împăratului Său putere, Şi El va înălţa tăria Unsului Lui.
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Un copil consacrat
„Chiar un copil se cunoaște după faptele lui, dacă purtarea lui 

este curată și dacă este dreaptă” (Proverbe 20:11 - engl).

„Domnul l-a acceptat pe Samuel chiar din copilăria lui, deoarece inima lui 
era curată. El a fost dat lui Dumnezeu, o jertfă consacrată și Domnul l-a făcut 
un canal de lumină.” Sfaturi pentru părinți, profesori și studenți, p. 537, cap. 79: 
Tinerii, purtători de poveri.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 575-580, cap. 56: Eli și fiii săi.

Duminică                                                                              11 martie

1.  CHEMAT PENTRU SLUJIRE
a.  Ce făcea Samuel în noua sa viață la templu?  1 Samuel 2:11, 18. 

Ce făcea Ana pentru Samuel și cum a binecuvântat-o Dumnezeu 
pe Ana? 1 Samuel 2:19–21.

 

„Nu era obișnuit pentru leviți să intre în slujba lor specială până când nu 
aveau douăzeci și cinci de ani, dar Samuel a fost o excepție de la această regu-
lă. În fiecare an i se încredințau datorii mai importante; și în timp ce era încă 
un copil, a fost îmbrăcat cu un efod de in ca semn al consacrării sale față de 
lucrarea de la sanctuar. Chiar tânăr fiind atunci când a fost adus să slujească în 
tabernacol, Samuel avea și atunci datorii de îndeplinit în slujba lui Dumnezeu, 
după puterea lui. Acestea erau la început foarte umile și nu  întotdeauna foarte 
plăcute; dar ele trebuiau realizate cu cea mai mare dăruire și cu o inimă bine-
voitoare.” - Patriarhi și profeți, p. 573, cap. 55: Copilul Samuel.

„Când a fost despărțită de copilul ei, grija mamei credincioase nu a încetat. 
El era subiectul rugăciunilor ei. În fiecare an, ea îi făcea o mică mantie și când 
venea cu soțul ei la jertfele anuale, ea i-o oferea copilului ca un semn al dragos-
tei sale. Cu fiecare împunsătură de ac pentru acea haină ea rostea o rugăciune 
ca el să poată fi curat, nobil și cinstit. Ea nu cerea că el să ajungă mare, ci stăruia 
cu seriozitate ca el să fie bun.” - Semnele timpului, 3 noiembrie, 1881.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A 1 Samuel 2:11 Elcana s-a dus acasă, la Rama, şi copilul a rămas în slujba Domnului, înaintea preotului Eli. 18 Samuel făcea slujba înaintea Domnului; şi copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in.1 Samuel 2:19 Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică, şi i-o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. 20 Eli a binecuvântat pe Elcana şi pe nevasta sa, şi a zis: Să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului! Şi s-au întors acasă. 21 Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată, şi a născut trei fii şi două fiice. Şi tânărul Samuel creştea înaintea Domnului. 
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Luni                                                                                         12 martie

 2.  CU ELI ŞI FAMILIA LUI
a.  Ce este scris despre Samuel în tinerețea lui?  1 Samuel 2:26. Care 

era relația dintre copilul Samuel și Eli, marele preot?
 

„Samuel fusese așezat sub grija lui Eli, și frumusețea caracterului său a 
atras afecțiunea caldă a bătrânului preot. El era amabil, generos, ascultător și 
respectuos. Eli, îndurerat de îndărătnicia fiilor săi, găsea odihnă și mângâiere 
și binecuvântare în prezența celui încredințat grijii sale. Samuel era de ajutor și 
afectuos și niciun tată nu și-a iubit vreodată copilul lui mai tandru decât a iubit 
Eli acest tânăr. Era un lucru ciudat că între judecătorul suprem al națiunii și un 
simplu copil să existe o asemenea afecțiune caldă. Pe măsură ce infirmitățile 
vârstei veneau asupra lui Eli și el devenea plin de neliniște și remușcări din 
cauza umblării destrăbălate a propriilor săi fii, el se întorcea la Samuel pentru 
mângâiere.” - Patriarhi și profeți, p. 573, cap. 55: Copilul Samuel.

b.  Deși tânărul Samuel locuia în casa marelui preot, ce ar trebui să 
realizăm despre mediul de acolo? Ce avertizare serioasă i-a fost 
dată lui Eli? 1 Samuel 2:12, 22, 27–31.

 

„Tinerețea lui Samuel a fost petrecută în tabernacol, devotată în mod so-
lemn închinării lui Dumnezeu; totuși chiar aici el nu era liber de influențe rele 
sau de un exemplu păcătos. Fiii lui Eli sunt descriși în cuvântul sacru ca ‘fii 
ai lui Belial’. Ei nu se temeau de Dumnezeu, nici nu își cinsteau tatăl; dar Sa-
muel nu căuta tovărășia lor, nici nu a urmat căile lor rele. Efortul lui constant 
era de a face din sine însuși ceea ce Dumnezeu dorea ca el să devină. Acesta 
este privilegiul oricărui tânăr. Lui Dumnezeu îi place când chiar și copiii mici 
se consacră în slujba Sa; ei ar trebui să nu fie descurajați în eforturile lor de a 
deveni creștini...

Cel mai tânăr copil care Îl iubește și se teme de Dumnezeu, este mai mare 
în ochii Lui decât cel mai talentat și mai învățat bărbat care neglijează măreața 
mântuire.” - Semnele timpului, 3 noiembrie, 1881.

„În ciuda numărului mare de suverani cărora oamenii le declară loialita-
te, toată omenirea slujește unuia dintre cei doi stăpâni -  Prințul luminii sau 
Prințul întunericului. Samuel slujea primului, fiii lui Eli celui din urmă.” - Ibid.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A 1 Samuel 2:26 Tânărul Samuel creştea mereu, şi era plăcut Domnului şi oamenilor.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B 1 Samuel 2:12 Fiii lui Eli erau nişte oameni răi. Nu cunoşteau pe Domnul. 22 Eli era foarte bătrân, şi a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat şi că se culcau cu femeile care slujeau afară la uşa cortului întâlnirii. 27 Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli, şi i-a zis: Aşa vorbeşte Domnul: Nu M-am descoperit Eu casei tatălui tău, când erau în Egipt, în casa lui Faraon? 28 Eu l-am ales dintre toate seminţiile lui Israel, ca să fie în slujba Mea, în preoţie, ca să se suie la altarul Meu, să ardă tămâia, şi să poarte efodul înaintea Mea; şi am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc şi aduse de copiii lui Israel. 29 Pentru ce călcaţi voi în picioare jertfele Mele şi darurile Mele, care am poruncit să se facă în locaşul Meu? Şi cum se face că tu cinsteşti pe fiii tăi mai mult decât pe Mine, ca să vă îngrăşaţi din cele dintâi roade luate din toate darurile poporului Meu Israel? 30 De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Spusesem că şi casa ta şi casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea Mea. Şi acum, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte, dar cei ce Mă dispreţuiesc, vor fi dispreţuiţi. 31 Iată că vine vremea când voi tăia braţul tău şi braţul casei tatălui tău, aşa încât nu va mai fi nici un bătrân în casa ta.
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Marți                                                                                       13 martie

3.  ASCULTAREA CA O SIMPLĂ OPŢIUNE?
a.  Explicați problema lui Eli și cum putem fi vinovați noi, repetând 

aceeași greșeală astăzi. 1 Samuel 2:22–25; Isaia 3:12 (prima parte).
 

„Eli a fost gata să vadă și să mustre păcatele poporului, uneori, ca în cazul 
Anei, chiar administrând o mustrare nedreaptă; dar păcatele propriilor fii îi 
păreau mai puțin ofensatoare decât păcatele altora. În afecțiunea sa nepotrivită 
el era mereu gata să găsească scuze pentru umblarea lor coruptă.” - Semnele 
timpului, 24 noiembrie, 1881.

„Eli își instruise copiii în legea lui Dumnezeu și le dăduse un bun exemplu 
în propria viață; dar aceasta nu era întreaga sa datorie. Dumnezeu îi cerea, atât 
ca tată cât și ca preot, să îi împiedice de la a-și urma voința lor pervertită. El a 
dat greș în a face acest lucru.” - Ibid., 10 noiembrie, 1881.

„[Eli] nu a impus ascultarea.” - The Review and Herald, 30 august, 1881.
 

b.  Ce trebuie să realizăm când vedem slăbiciune spirituală în copiii 
noștri? Proverbe 26:2; Deuteronom 6:6, 7.

 

„În inima fiecărui creștin serios se ridică întrebarea, ‘De ce, oh, de ce, într-o 
țară a Bibliilor și a învățăturilor creștine, poate să exercite vrăjmașul sufletelor  
o putere așa de mare asupra tinerilor noștri, în mod atât de liber?’ Motivul este 
evident. Părinții neglijează responsabilitatea lor solemnă. Ei nu sunt serioși, 
perseverenți și credincioși în lucrarea de educare a copiilor pentru Dumne-
zeu, înăbușind dorințele lor rele și impunând ascultare față de autoritatea 
părinților, chiar din pruncie.” - Semnele timpului, 3 noiembrie, 1881.

„Mama nu ar trebui să permită copilului ei să aibă vreun avantaj asupra ei 
în nicio situație; și, pentru a menține această autoritate, nu este necesar să ape-
leze la metode aspre; o mână fermă și promptă și amabilitatea care convinge 
copilul de iubirea voastră vor realiza acest scop...

„Niciodată nu ar trebui ca să li se îngăduie [copiilor] să arate lipsă de res-
pect părinților. Îndărătniciei nu ar trebui să i se permită niciodată să treacă 
nemustrată. Binele viitor al copilului cere disciplină amabilă, iubitoare, dar fer-
mă.” - Îndrumarea copilului, p. 83, cap. A fi învățat din pruncie.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A 1 Samuel 2:22 Eli era foarte bătrân, şi a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat şi că se culcau cu femeile care slujeau afară la uşa cortului întâlnirii. 23 El le-a zis: Pentru ce faceţi astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. 24 Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi, nu este bine; voi faceţi pe poporul Domnului să păcătuiască. 25 Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu; dar dacă păcătuieşte împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuşi ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Isaia 3:12 (prima parte) Poporul meu este asuprit de nişte copii, şi-l stăpânesc nişte femei! ....

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B Proverbe 26:2 Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat.Deuteronom 6:6 Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7 Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
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4.  VREDNIC DE O CHEMARE ÎNALTĂ
a.  În contrast cu fiii lui Eli, ce poate fiecare copil să învețe din 

experiența micului Samson la templu? Proverbele 20:11; Psalmii 
71:17.

 

„Dacă copiii ar fi educați să privească cercul umil al datoriilor de fiecare zi 
ca un curs trasat lor de Domnul, ca o școală în care trebuie să fie antrenați ca să 
ofere o slujire credincioasă și eficientă, cu cât de mult mai plăcută și onorabilă 
ar părea munca lor. A face fiecare datorie ca pentru Domnul răspândește un 
farmec în jurul celei mai umile slujbe și leagă pe lucrătorul de pe Pământ cu 
ființele sfinte care fac voia lui Dumnezeu în cer.” - Patriarhi și profeți, p. 574, cap. 
55: Capitolul Samuel.
b.  De ce putem fi inspirați de modul în care Samuel a fost un mar-

tor extraordinar pentru bătrânul Eli și doar cum a fost acest lucru 
posibil? 2 Corinteni 2:14–17.

 

„În timp ce inima lui Eli era plină de neliniște și remușcare pentru umbla-
rea rea a fiilor lui, el găsea alinare și mângâiere în integritatea și devoțiunea tâ-
nărului Samuel. Ajutorul lui imediat și fidelitatea lui neschimbătoare au ușurat 
poverile preotului măcinat de griji. Eli îi iubea pe Samuel; pentru că el vedea că 
harul și dragostea lui Dumnezeu erau asupra lui... 

„Pe măsură ce Samuel se făcea tot mai mare, neliniștea părinților pentru 
el creștea tot mai mult. Multe au fost rugăciunile înălțate ca el să nu fie con-
taminat de răutatea despre care se zvonea cu privire la fiii lui Eli.” - Semnele 
timpului, 15 decembrie, 1881.
c.  Relatați istoria minunată a chemării lui Dumnezeu față de Sa-

muel.  1 Samuel 3:1–10.
 

„Când nu avea decât doisprezece ani, fiul Anei a primit o misiune specială 
de la Cel Prea Înalt... De trei ori Samuel a fost chemat și de trei ori a răspuns 
în același fel; și atunci Eli a fost convins că acea chemare misterioasă era vocea 
lui Dumnezeu. Ce sentiment trebuie să fi neliniștit inima marelui preot în acea 
oră! Dumnezeu trecuse pe lângă slujitorul Său ales, omul cu părul încărunțit, 
pentru a vorbi cu un copil.” - Ibid.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A Proverbele 20:11 Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană.Psalmii 71:17 Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale.

AZS-MR
Evidenţiere
Samuel

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B 2 Corinteni 2:14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. 15 În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: 16 pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? 17 Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4C 1 Samuel 3:1 Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, şi vedeniile nu erau dese. 2 Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi, şi nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, 3 iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă; şi Samuel era culcat în Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. 4 Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: Iată-mă! 5 Şi a alergat la Eli, şi a zis: Iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a răspuns. Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă. Şi s-a dus şi s-a culcat. 6 Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli, şi a zis: Iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a răspuns: Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te şi te culcă. 7 Samuel nu cunoştea încă pe Domnul, şi Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. 8 Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli, şi a zis: Iată-mă, căci m-ai chemat. Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil, 9 şi a zis lui Samuel: Du-te, de te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, să spui: Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă. Şi Samuel s-a dus să se culce la locul lui. 10 Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi: Samuele, Samuele! Şi Samuel a răspuns: Vorbeşte, căci robul Tău ascultă.
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 Joi                                                                                            15 martie

5.   O SOLIE CARE FACE URECHILE SĂ ŢIUIE
a.  Ce solie i-a dat Dumnezeu lui Samuel și cum s-a simțit băiatul 

când a trebuit să o transmită? 1 Samuel 3:12–15.
 

„Samuel nu fusese neștiutor cu privire la umblarea rea pe care o urmau fiii 
lui Eli, totuși era plin de teamă și uimire că Domnul i-a încredințat o solie atât 
de teribilă. El s-a trezit dimineața și a mers la îndatoririle sale ca de obicei, dar 
cu o povară grea în inima sa tânără. Cât de serios tânjea el după simpatia și sfa-
tul părinților lui în acea oră de încercare! Domnul nu îi poruncise să descopere 
preotului și fiilor lui denunțul îngrozitor; de aceea el rămase tăcut, evitând cât 
de mult posibil prezența lui Eli. El tremura, ca nu cumva unele întrebări să îl 
oblige să declare judecățile divine împotriva celui pe care îl iubea și respecta 
atât de mult.” - Semnele timpului, 15 decembrie, 1881.
b.  Plin de respect și ascultător ca întotdeauna, ce a trebuit Samuel 

să facă în curând? Ce ar trebui să luăm în considerare când ne 
gândim la solia dată? 1 Samuel 3:18.

 

„În fiecare veac, judecățile lui Dumnezeu au căzut asupra Pământului de-
oarece oamenii au încălcat legea Sa. La ce să ne așteptăm, atunci, când pri-
vim la răutatea care predomină în ziua de astăzi?... Mulți dintre conducătorii 
recunoscuți ai bisericii și ai națiunii, calcă și îi învață și pe alții să calce acea 
lege, care este la fel de sacră înaintea lui Dumnezeu ca propriul tron sau nume. 
Este vremea ca Domnul Însuși să Își arate autoritatea pe Pământ. . . . El înde-
părtează grija Sa protectoare, providențială, și trimite judecățile Sale asupra 
copiilor oamenilor.” - Ibid. 

Vineri                                                                                16 noiembrie
 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  Deși lăsat singur la templu, fără părinții lui, de ce era Samuel în siguranță?
2.  De ce era Eli capabil să îl aprecieze atât de mult pe Samuel?
3.  Cum pot părinții să fie asemenea lui Eli astăzi?
4.  Numiți câteva din cheile purității lui Samuel în curtea coruptă a templului.  
5.  Ce dovedește responsabilitatea pe care o așteaptă Dumnezeu de la 

toate vârstele?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A 1 Samuel 3:12 În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui; voi începe şi voi isprăvi. 13 I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoştinţă, şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. 14 De aceea jur casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu va fi ispăşită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. 15 Samuel a rămas culcat până dimineaţa, apoi a deschis uşile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea.

AZS-MR
Notă autoadezivă
5B 1 Samuel 3:18 Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Şi Eli a zis: Domnul este acesta, să facă ce va crede!
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  Lecția 12                                                            Sabat, 24 martie, 2018

De la I-cabod la Ebenezer
 „Samuel a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a as-

cultat” (1 Samuel 7:9, ultima parte).
 „Samuel se străduia să-l impresioneze pe Israel cu faptul că ei au ceva de 

făcut pentru a-și asigura favoarea divină. Ei trebuia să se pocăiască de păcatele 
lor și să îndepărteze idolii.” - Semnele timpului, 26 ianuarie, 1882.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 581‚ 591, cap. 57: Chivotul luat 
de filisteni; Mărturii, vol. 4, p. 516, 517, cap. Lucrarea la Battle-Creek

Duminică                                                                              18 martie
1.  NENOROCIRE IMINENŢĂ ASUPRA NAŢIUNII
a.  Pentru ce dar a devenit renumit Samuel?  1 Samuel 3:19‚ 21.
 

b.  Între timp, deși Eli s-a plecat în supunere umilă la mustrarea 
împotriva casei sale, cum a văzut Dumnezeu situația? Eclesias-
tul 8:11.

 

„Eli nu a manifestat roadele adevăratei pocăințe. El și-a mărturisit vina, 
dar a dat greș în a renunța la păcat. An după an, Domnul a amânat judecățile 
Lui amenințătoare. Multe s-ar fi putut face în acei ani pentru răscumpărarea 
greșelilor trecutului, dar preotul în vârstă nu a luat nicio măsură eficientă pen-
tru a corecta relele care întinau sanctuarul Domnului. . . . Avertizările au fost 
disprețuite de popor, precum și de preoți. De asemenea, oamenii din națiunile 
înconjurătoare, care nu erau ignoranți față de nelegiuirile practicate în Israel, 
au devenit deja mai îndrăzneți în idolatria și nelegiuirea lor. Ei n-aveau nicio 
conștiință a vinei pentru păcatele lor, așa cum ar fi avut dacă israeliții și-ar fi 
păstrat integritatea. Dar se apropia o zi a pedepsei. Autoritatea lui Dumnezeu 
fusese pusă deoparte și închinarea Lui neglijată și disprețuită și a fost necesar 
ca El să intervină așa încât onoarea numelui Său să poată fi păstrată.” - Patriarhi 
și Profeți, p. 582, 583, cap. 57: Chivotul luat de filisteni. 

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A 1 Samuel 3:19 Samuel creştea, Domnul era cu el, şi n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale. 21 Domnul nu înceta să Se arate în Silo; căci Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin cuvântul Domnului.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1B Eclesiastul 8:11 Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău.
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Luni                                                                                       19 martie

2.  INVOCÂND UN SIMBOL
a.  Ce decizie necugetată a luat Israel când se aflau într-o stare spi-

rituală lipsită de putere și cine a fost responsabil pentru această 
decizie? 1 Samuel 4:2‚ 4.

 

„Această expediție [de a ieși împotriva filistenilor în bătălie] a fost între-
prinsă de israeliți fără sfat din partea lui Dumnezeu, fără acordul marelui preot 
sau al profetului. [1 Samuel 4:2 citat.] Când forțele distruse și descurajate s-au 
întors în tabără, ‘bătrânii lui Israel au zis, pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim 
bătuți astăzi de filisteni?’ (1 Samuel 4:3). Națiunea era coaptă pentru judecățile 
lui Dumnezeu, totuși ei nu vedeau că propriile lor păcate produseseră acest 
teribil dezastru.” - Patriarhi și profeți, p. 583, cap. 57: Chivotul luat de filisteni.

„În loc de a-și mărturisi și părăsi păcatele care au adus înfrângerea asu-
pra lor,  [Israeliții] se angajaseră acum să inventeze alte mijloace prin care să 
câștige biruința. S-au gândit la chivotul lui Dumnezeu. Ce minuni fuseseră fă-
cute când preoții l-au purtat înaintea poporului în Iordan! Cum s-au despărțit 
apele acestuia, croind o cale sigură pentru acea mare oștire! Ei își aminteau de 
asemenea cum a fost purtat el în jurul cetății Ierihon șapte zile într-o liniște 
solemnă și apoi când trâmbițele au sunat și poporul a dat un strigăt puternic, 
zidurile masive s-au prăbușit la pământ.

Rememorarea acestor glorioase victorii a inspirat întreg Israelul cu speranță 
proaspătă și curaj.” - Semnele timpului, 22 decembrie, 1881.

b.  Ce indică înțelegerea greșită din partea poporului cu privire la 
chivot și cum putem noi cădea în aceeași cursă astăzi? 1 Samuel 4:5.

 

„[Israel] nu a considerat că doar legea lui Dumnezeu era cea care îi oferea 
chivotului sacralitatea și că prezența lui le-ar fi adus prosperitate doar dacă 
ascultau de acea lege...

„Totuși vedem o orbire și o nepăsare similare din partea multora din ziua de 
azi... Dumnezeu a dat Israelului modern avertizări, sfaturi și mustrări pentru 
a-i aduce la pocăință și reformă a vieții. Dar prea adesea acestea produc doar o 
impresie de moment. Persoanele avertizate se întorc curând la propriile lor căi... 
Este un lucru să recunoști pretențiile legii lui Dumnezeu și cu totul altceva să 
aduci o ascultare credincioasă și de bună-voie față de toate cerințele sale.” - Ibid.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A 1 Samuel 4:2 Filistenii s-au aşezat în linie de bătaie împotriva lui Israel, şi lupta a început. Israel a fost bătut de Filisteni, care au omorât pe câmpul de bătaie aproape patru mii de oameni. 4 Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oştirilor, care stă între heruvimi. Cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas, erau acolo, împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B 1 Samuel 4:5 Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul.
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 Marți                                                                   20 martie

3.  ÎNCREDERE NECHIBZUITĂ
a.  Cu ce considerație au privit filistenii chivotul? Care a fost rezultatul 

bătăliei?  1 Samuel 4:6‚ 10. De ce nu l-a ajutat chivotul pe Israel?  

„[Israel] a pierdut din vedere distincția dintre prezența divină acordată unui 
popor ascultător și credincios și chivotul, care era doar un simbol al acelei prezențe. 
Astfel ei au privit cu încredere spre chivot pentru acele binecuvântări pe care doar 
Dumnezeu singur le putea acorda. Ei n-au văzut marele contrast dintre starea lui 
Israel când Domnul a lucrat atât de măreț în favoarea lor și starea lor actuală.

Atunci ei umblaseră în ascultare de Dumnezeu. Chivotul fusese purtat de 
bărbați sfinți în conformitate cu porunca Sa precisă și Căpetenia Domnului 
oștirilor mergea înaintea depozitarului legii Sale. Atunci brațul Lui le-a adus 
eliberare. Dar acum ei își urmau propriile planuri, în contrast cu sfatul și au-
toritatea divine. Chivotul era purtat de fiii lui Belial care erau osândiți la nimi-
cire. Totuși poporul avea mințile atât de sucite de Satan încât să își imagineze 
că ei puteau să Îl determine pe Dumnezeu să lupte pentru ei, când legea care 
se afla sub tronul harului îi condamna la înfrângere, nenorocire și moarte.” - 
Semnele timpului, 22 decembrie, 1881.

„Dumnezeu a îngăduit chivotului Său să fie luat de vrăjmașii lor pentru a 
arăta Israelului cât de zadarnic este să se încreadă în chivot, simbolul prezenței 
Sale, în timp ce ei profanează poruncile conținute de acest chivot. Dumnezeu 
i-a umilit îndepărtând acel chivot sacru de la ei, puterea și încrederea cu care ei 
se făleau.” - Daruri spirituale, vol. 4a, p. 106.

b.  Ce tragedii au fost scoase în evidență prin nenorocirea acestei 
înfrângeri? 1 Samuel 4:11, 15–22.

 

„Domnul a pedepsit extrem de aspru pe poporul Său Israel, descoperin-
du-le ipocrizia și mustrând încumetarea lor și astfel a lăsat pe paginile istoriei 
mărturia pentru toate veacurile viitoare, că nelegiuirile pretinsului popor nu 
vor trece nepedepsite. Cu cât mai mare este cunoștința voinței lui Dumnezeu, 
cu atât mai mare este păcatul celor care o disprețuiesc. Dumnezeu nu este de-
pendent de oameni pentru a face ca numele Său să fie de temut și onorat pe 
Pământ. El acceptă lucrători dintre acei care umblă în credincioșie și umilință 
înaintea Lui, dar El va respinge pe toți cei care mărturisesc că Îi slujesc și totuși 
urmează o cale a nedreptății.” - Semnele timpului, 22 decembrie, 1881.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A 1 Samuel 4:6 Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de Filisteni, şi au zis: Ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra Evreilor? Şi au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. 10 Filistenii au început lupta, şi Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare, şi din Israel au căzut treizeci de mii de oameni pedeştri.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B 1 Samuel 4:11 Chivotul lui Dumnezeu a fost luat, şi cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas, au murit. 15 Şi Eli era în vârstă de nouăzeci şi opt de ani, avea ochii întunecaţi şi nu mai putea să vadă. 16 Omul a zis lui Eli: Vin de pe câmpul de bătaie, şi din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis: Ce s-a întâmplat, fiule? 17 Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis: Israel a fugit dinaintea Filistenilor, şi poporul a suferit o mare înfrângere; şi chiar cei doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas, au murit, şi chivotul Domnului a fost luat. 18 Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu, şi Eli a căzut de pe scaun pe spate, lângă poartă; şi-a rupt ceafa şi a murit, căci era om bătrân şi greu. El fusese judecător în Israel patruzeci de ani. 19 Nora sa, nevasta lui Fineas, era însărcinată, şi sta să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei şi despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat şi a născut, căci au apucat-o durerile naşterii. 20 Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis: Nu te teme, căci ai născut un fiu! Dar ea n-a răspuns şi n-a luat seama la ce i se spunea. 21 A pus copilului numele I-Cabod! (Nu mai e slavă), zicând: S-a dus slava din Israel! Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu, şi din pricina socrului şi bărbatului ei. 22 Ea a zis: S-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat.
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Miercuri                                                                               21 martie

4.  RĂSPUNDERE ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU
a.  În judecata care s-a abătut asupra casei lui Eli, cărei avertizări 

solemne ar trebui să îi dăm atenție referitor la modul în care is-
toria se repetă?  Matei 7:19, 23; Isaia 58:1.

 

„Eli era blând, iubitor și amabil și avea un interes viu pentru slujba lui 
Dumnezeu și propășirea cauzei Sale. El era un bărbat care avea putere în ru-
găciune. El niciodată nu s-a ridicat cu rebeliune împotriva cuvintelor lui Dum-
nezeu. Dar el a fost găsit cu lipsă; el nu avea tărie de caracter pentru a mustra 
păcatul și a aplica dreptatea împotriva păcătosului așa încât Dumnezeu să se 
poată baza pentru a ține curat Israelul. El nu a adăugat credinței sale curajul și 
puterea de a spune Nu la timpul potrivit și la locul potrivit. Păcatul este păcat; 
neprihănirea este neprihănire. Sunetul de trâmbiță trebuie să răsune. Noi tră-
im într-un veac rău. Închinarea la Dumnezeu va deveni coruptă dacă nu există 
bărbați treji la fiecare post al datoriei. Nu mai este timp acum pentru ca cineva 
să fie absorbit de ușurătate egoistă. Niciunui cuvânt pe care Dumnezeu l-a 
rostit nu trebuie să i se permită să cadă la pământ.

„În timp ce unii din Battle Creek au mărturisit a crede în Mărturii, ei le-
au călcat în picioare. Doar puțini le-au citit cu interes; doar puțini le-au dat 
atenție. Îngăduirea eului, mândria, moda și etalarea sunt amestecate cu închi-
narea la Dumnezeu. El dorește oameni curajoși, de acțiune, care nu vor privi 
la înălțarea de idoli și la pătrunderea urâciunilor fără a-și înălța vocile ca o 
trâmbiță, arătând poporului nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei.” - Măr-
turii, vol. 4, p. 517, cap. Lucrarea la Battle Creek.

„Avertizările și mustrările nu sunt date pentru cei greșiți dintre adventiștii 
de ziua a șaptea deoarece viețile lor sunt mai vrednice de mustrare decât sunt 
viețile celor care mărturisesc a fi creștini în bisericile cu numele, nici pentru că 
exemplul lor sau faptele lor sunt mai rele decât ale acelor adventiști care nu vor 
să asculte de pretențiile legii lui Dumnezeu, ci pentru că ei au o lumină mare și 
prin mărturisirea lor, au luat poziție ca popor deosebit, ales al lui Dumnezeu, 
având legea lui Dumnezeu scrisă în inimile lor.” - Ibid., vol. 2, p. 452.

b.  Când filistenii au fost blestemați pentru că au furat simbolul 
unui Dumnezeu la care nu se închinau, cât de mult a durat până 
au returnat chivotul? Cât de mult a durat până ce Israel l-a prețuit 
din nou ca un simbol sacru? 1 Samuel 6:1; 7:1, 2.

 

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A Matei 7:19 Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc. 23 Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege. Isaia 58:1 Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B 1 Samuel 6:1 Chivotul Domnului a fost şapte luni în ţara Filistenilor.1Samuel 7:1 Locuitorii din Chiriat-Iearim au venit, şi au suit chivotul Domnului; l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, şi au sfinţit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. 2 Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat-Iearim. Trecuseră douăzeci de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul.
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Joi                                                                                             22 martie

5.  O MINUNE A HARULUI
a.  Ce apel serios a făcut Samuel poporului Israel și cu ce rezultate 

frumoase? 1 Samuel 7:3‚ 6.
 

„Imediat ce Samuel a început să judece în Israel, chiar din tinerețea sa, el a 
convocat o adunare a poporului pentru post și rugăciune și umilință profundă 
înaintea lui Dumnezeu. El a purtat mărturia lui solemnă primită din gura lui 
Dumnezeu. Poporul a început atunci să învețe unde se găsea puterea lor.” - 
Mărturii, vol. 4, p. 517.
b.   Ce ar trebui să învățăm din modul în care Dumnezeu a fost în-

durător față de Israelul umilit? De ce ar trebui să ne cercetăm 
inimile așa cum au făcut ei? 1 Samuel 7:7‚ 10, 12.

 

„Condiția poporului lui Dumnezeu din ziua de azi este similară cu aceea a 
Israelului idolatru. Mulți care poartă numele de creștini slujesc altor dumnezei 
pe lângă Domnul. Creatorul nostru cere devoțiunea noastră supremă, loialita-
tea noastră primordială. Orice tinde să abată dragostea noastră de Dumnezeu 
sau să interfereze cu slujirea datorată Lui, devine prin aceasta un idol. Pentru 
unii pământurile lor, casele lor, negoțurile lor, sunt idoli. Întreprinderile de 
afaceri sunt urmărite cu zel și energie, în timp ce slujirea lui Dumnezeu este 
făcută de o importanță secundară. Închinarea de familie este neglijată, rugă-
ciunea în taină uitată. Mulți pretind că se comportă drept cu semenii lor și par 
să simtă că făcând așa ei se achită de întreaga lor datorie. Dar nu este destul să 
păstrezi ultimele șase porunci ale decalogului. Noi trebuie să Îl iubim pe Dom-
nul Dumnezeul nostru cu toată inima. Nimic mai puțin decât ascultarea de 
fiecare precept – nimic mai puțin decât dragostea supremă față de Dumnezeu 
precum și dragostea egală față de semenii noștri – nu poate satisface pretențiile 
legii divine.” -  Semnele timpului, 26 ianuarie, 1882.

Vineri                                                                                          23 martie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce nu este destul să ne supunem mustrării?
2. De ce nu a fost prezența chivotului de ajutor pe câmpul de bătălie?
3. Care era însemnătatea cuvântului „I-cabod”  în istoria lui Israel?
4. Eli era un om al rugăciunii, dar ce lipsea în spiritualitatea lui?
5. Cum avem noi – ca Israel – nevoie de o experiență a „Mițpei” astăzi?  

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A 1 Samuel 7:3‚ 6 Samuel a zis întregii case a lui Israel: Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astarteele, îndreptaţi-vă inima spre Domnul, şi slujiţi-I numai Lui; şi El vă va izbăvi din mâna Filistenilor. . 6 Şi s-au strâns la Miţpa. Au scos apă şi au vărsat-o înaintea Domnului, şi au postit în ziua aceea, zicând: Am păcătuit împotriva Domnului! Samuel judeca pe copiii lui Israel la Miţpa.

AZS-MR
Notă autoadezivă
5B 1 Samuel 7:7 Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Miţpa, şi domnitorii Filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s-au temut de Filisteni, 10 Pe când aducea Samuel arderea de tot, Filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva Filistenilor, şi i-a pus pe fugă. Au fost bătuţi dinaintea lui Israel. 12 Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen, şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: Până aici Domnul ne-a ajutat.
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  Lecția 13                                                           Sabat, 31 martie, 2018

 Ultimul judecător al lui Israel
„Şi Samuel a zis, Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și 

jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai 
mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât gră-
simea berbecilor.” (1 Samuel 15:22).

„Samuel... a exercitat o influență mult mai puternică decât  [Saul], deoarece 
raportul vieții sale unul de credincioșie, ascultare și devoțiune.” - Patriarhi și 
Profeți, p. 663, cap. 58:  

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 592‚ 615, cap. 58: Școlile    
                                                               Profeților și cap. 59: Primul împărat al lui Israel.

Duminică                                                                              25 martie

1.  SECRETE PENTRU BIRUINŢĂ
a.  Ce observații putem să ne însușim din experiența lui Israel din 

timpul în care Samuel judeca națiunea?  1 Samuel 7:12‚ 17.
 

„Astăzi este nevoie de o astfel de reînviorare a adevăratei religii a inimii, 
precum a fost experimentată de  vechiul Israel. Avem nevoie, ca ei, să aducem 
roade vrednice de pocăință –  să înlăturăm păcatele noastre, curățind templul 
întinat al inimii așa încât Isus să poată domni în el...

Pocăința este primul pas care trebuie făcut de toți cei care se întorc la Dum-
nezeu, nimeni nu poate face această lucrare pentru noi. Trebuie să ne umilim 
în mod individual sufletele înaintea lui Dumnezeu și să înlăturăm idolii noștri. 
Când am făcut tot ce putem face, Domnul Își va manifesta mântuirea Sa.

„Și când lumina Cerului împrăștie întunericul nostru, să ne dovedim, ase-
menea lui Samuel, recunoștința printr-un memorial de aducere aminte față de 
Dumnezeu.” - Semnele timpului, 26 ianuarie, 1882.

b.  De ce trebuie să se facă apeluri serioase către poporul pretins al 
lui Dumnezeu până la încheierea timpului? Isaia 2:17–22.

 

AZS-MR
Notă autoadezivă
1A 1 Samuel 7:12 Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen, şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: Până aici Domnul ne-a ajutat. 17 Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui; şi acolo judeca pe Israel. Şi a zidit acolo un altar Domnului.

AZS-MR
Notă autoadezivă
1B Isaia 2:17 Mândria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. 18 Toţi idolii vor pieri. 19 Oamenii vor intra în peşterile stâncilor şi în crăpăturile pământului, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul. 20 În ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care şi-i făcuseră, ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci; 21 şi vor intra în găurile stâncilor, şi în crăpăturile pietrelor, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul. 22 Nu vă mai încredeţi dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare: căci ce preţ are el?
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Luni                                                                                        26 martie

2.  UN PAS ESENŢIAL
a.  Care a fost cauza declinului poporului lui Dumnezeu? Osea 4:6. 

Ce a făcut Samuel pentru a promova o creștere spirituală stator-
nică, de durată în popor?

 

„S-au luat măsuri pentru instruirea tinerilor, prin înființarea școlilor 
profeților. Dacă un tânăr dorea să cerceteze mai profund adevărurile cuvân-
tului lui Dumnezeu și să caute înțelepciune de sus, ca să poată deveni un 
învățător în Israel, aceste școli erau deschise pentru el. Școlile profeților au fost 
întemeiate de Samuel pentru a sluji ca barieră împotriva corupției larg răspân-
dite, pentru a oferi bunăstare morală și spirituală tinerilor și pentru a promova 
prosperitatea viitoare a națiunii, furnizându-i bărbați calificați care să lucre-
ze în temere de Dumnezeu ca lideri și sfătuitori. În realizarea acestui obiec-
tiv, Samuel a adunat echipe de bărbați tineri care erau evlavioși, inteligenți 
și studioși. Aceștia erau numiți fiii profeților. Pe măsură ce ei comunicau cu 
Dumnezeu și studiau cuvântul Lui și lucrările Lui, înțelepciunea de sus era 
adăugată înzestrărilor lor naturale. Instructorii erau bărbați nu doar pricepuți 
în adevărurile divine, ci unii care se bucurau ei înșiși de comuniunea cu Dum-
nezeu și primeau înzestrările speciale ale Spiritului Său. Ei se bucurau de res-
pectul și încrederea oamenilor, atât pentru învățătura, cât și pentru evlavia lor.

În zilele lui Samuel existau două astfel de școli – una la Rama, casa profe-
tului, și alta la Chiriat-Iearim, unde se afla chivotul. Altele au fost întemeiate 
în vremurile ce au urmat.” - Patriarhi și profeți, p. 593, cap. 58: Școlile profeților.
b.  Care trebuie să fie nota dominantă a unor astfel de școli?  Isaia 

34:16; Psalmi 12:6.
 

„Dorim ca întreaga lume să cunoască, nu doar că tinerii noștri sunt educați 
în științe, ci că ei au păstrat în mod permanent înaintea lor importanța obținerii 
unei cunoștințe a legii lui Dumnezeu și a ascultării de ele.” - College Record,  
1 ianuarie, 1878.

„Nu există unele lecții pe care educatorii din zilele noastre trebuie să le 
învețe de la vechile școli ale evreilor? Cel care l-a creat pe om s-a îngrijit de 
dezvoltarea sa în trup și minte și suflet. Astfel, adevăratul succes în educație 
depinde de fidelitatea cu care oamenii îndeplinesc planul Creatorului.” - Patri-
arhi și profeți, p. 595, cap. 58: Școlile profeților.

AZS-MR
Notă autoadezivă
2A Osea 4:6Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!

AZS-MR
Notă autoadezivă
2B Isaia 34:16 Căutaţi în cartea Domnului, şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi, nici una nici alta nu vor da greş, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele sălbăticiuni.Psalmi 12:6 Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ, şi curăţit de şapte ori
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Marți                                                                                      27 martie

3.  SAMUEL DEZAMĂGIT
a.  Cu ce dezamăgire s-a confruntat Samuel la bătrânețe? 1 Samuel 

8:1–3. Într-o oarecare măsură, cum a fost tratat el oarecum nedrept?
 

„Învestit de puterea divină cu întreită autoritate de judecător, profet și 
preot,  [Samuel] a lucrat cu zel neobosit și dezinteresat pentru binele poporu-
lui său și națiunea prosperase sub conducerea sa înțeleaptă. Ordinea fusese 
restaurată, evlavia promovată și spiritul de nemulțumire fusese înfrânat pen-
tru o vreme. Dar cu înaintarea în ani, profetul a fost forțat să împărtășească și 
cu alții grijile guvernării și el i-a numit pe cei doi fii ai săi în rolul de ajutoare 
ale sale. În timp ce Samuel a continuat datoriile slujbei sale la Rama, tinerii 
bărbați au fost repartizați la Beerșeba ca să împartă dreptatea pentru poporul 
de lângă granița de sud a țării.

Samuel își numise fiii în slujbă cu deplina învoire a poporului.” - Patriarhi 
și profeți, p. 604, cap. 59: Primul împărat al lui Israel.

„Poporul a văzut că fiii lui [Samuel] nu călcau pe urmele pașilor lui. Deși 
ei nu erau mârșavi, cum fuseseră copiii lui Eli, totuși ei era necinstiți și șovă-
itori. În timp ce își ajutau tatăl în lucrarea lui dificilă, iubirea lor de câștig i-a 
condus să favorizeze cauza celor nedrepți.” - Spiritul profeției, vol. 1, p. 353.

„Cazurile de abuz din popor nu au fost aduse înaintea lui Samuel. Dacă el 
ar fi știut de umblarea rea a fiilor lui, el i-ar fi îndepărtat fără ezitare; dar nu 
aceasta era ceea ce doreau petiționarii. Samuel a văzut că motivul lor real era 
nemulțumirea și mândria.” - Patriarhi și profeți, p. 604, cap. 59: Primul împărat 
al lui Israel.
b.  În loc de a cere ca relele să fie corectate, ce a cerut poporul de la 

Samuel? Cum a acționat el ca răspuns? 1 Samuel 8:4–6.
 

„Bătrânul profet a privit la cerere ca la o dezaprobare la adresa lui și un 
efort direct de a-l pune de-o parte. El nu și-a descoperit totuși sentimentele; el 
nu a rostit niciun reproș, ci a adus problema înaintea Domnului în rugăciune 
și a căutat sfat doar de la El.” - Ibid., p. 604, 605.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3A 1 Samuel 8:1 Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. 2 Fiul său întâi născut se numea Ioel, şi al doilea Abia; ei erau judecători la Beer-Şeba. 3 Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui; ci se dădeau la lăcomie, luau mită şi călcau dreptatea.

AZS-MR
Notă autoadezivă
3B 1 Samuel 8:4 Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel la Rama. 5 Ei au zis: Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. 6 Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: Dă-ne un împărat ca să ne judece. Şi Samuel s-a rugat Domnului.
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Miercuri                                                                                 28 martie

4.  CINE VA FI ÎMPĂRATUL NOSTRU?
a.  Cum i-a poruncit Domnul lui Samuel să răspundă la cererea po-

porului pentru un împărat? De ce? 1 Samuel 8:7‚ 18.
 

„Acei care disprețuiesc și resping pe slujitorul credincios al lui Dumnezeu ara-
tă dispreț, nu doar față de om, ci și față de Stăpânul Care l-a trimis. Cuvântul lui 
Dumnezeu, mustrările și sfaturile Sale, sunt făcute nule; autoritatea Sa este cea pe 
care o resping.” - Patriarhi și profeți, p. 605, cap. 59: Primul împărat al lui Israel.
b. Ce principiu veșnic dorește Dumnezeu să luăm din această 

experiență, principiu explicat de profeți mai târziu ?  Osea 13:11; 
Ezechiel 14:3‚ 8.

 

„Domnul prezisese, prin profeții Lui, că Israel avea să fie guvernat de un 
rege; dar nu rezultă de aici  că această formă de guvernare era cea mai bună 
pentru ei sau după voia Sa... Când oamenii aleg să își urmeze propria lor cale, 
fără să caute sfat de la Dumnezeu sau în opoziție cu voința Sa descoperită, El le 
îndeplinește adesea dorințele, pentru ca, prin experiența amară care urmează, 
ei să poată fi conduși să realizeze nebunia lor și să se căiască de păcatele lor. 
Mândria și înțelepciunea omenească se vor dovedi o călăuză periculoasă. Ceea 
ce inima își dorește contrar voinței lui Dumnezeu se va descoperi în cele din 
urmă că este un blestem mai degrabă decât o binecuvântare.” - Ibid., p. 605, 
606, cap. 59: Primul împărat al lui Israel.
c.  După ce Saul, primul rege, a fost așezat pe tron, cum a căutat 

Dumnezeu cu îndurare să facă situația să fie cât mai bună?   
1 Samuel 10:1, 6, 9; 15:17.

 

d.  Ce a fost constrâns în cele din urmă Dumnezeu să facă primului 
împărat? De ce? 1 Samuel 13:14; 15:22, 23; Fapte 13:20‚ 22. Cum 
guvernează El poporul Lui de astăzi? Efeseni 4:11‚ 16.

 

„Dumnezeu nu a stabilit nicio putere împărătească în Biserica Adventista 
de Ziua a Șaptea pentru a controla întregul corp sau pentru a controla vreo 
ramură a lucrării. El nu a lăsat ca povara conducerii să zacă asupra câtorva 
oameni. Responsabilitățile sunt distribuite între un număr mare de oameni 
competenți.” - Mărturii, vol. 8, p. 236, cap. Conducerea.

AZS-MR
Notă autoadezivă
4A 1 Samuel 8:7 Domnul a zis lui Samuel: Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. 18 Şi atunci veţi striga împotriva împăratului vostru pe care-l veţi alege, dar Domnul nu vă va asculta

AZS-MR
Notă autoadezivă
4B Osea 13:11 Ţi-am dat un împărat în mânia Mea, şi ţi-l iau în urgia Mea!Ezechiel 14:3 Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă, şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei? 8 Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului acestuia, îl voi face un semn şi de pomină, şi-l îl voi nimici cu desăvârşire din mijlocul poporului Meu. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul!

AZS-MR
Notă autoadezivă
4C 1 Samuel 10:1 Samuel a luat sticluţa cu untdelemn, şi a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat, şi a zis: Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moştenirii Lui? 6 Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei, şi vei fi prefăcut într-alt om. 9 De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, şi toate semnele acestea s-au împlinit în aceeaşi zi. 1Samuel 15:17 Samuel a zis: Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel, şi nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel?

AZS-MR
Notă autoadezivă
4D 1 Samuel 13:14 dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Şi-a ales un om după inima Lui, şi Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul.1Samuel 15:22 Samuel a zis: Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 23 Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat. Fapte 13:20 După aceste lucruri le-a dat judecători, până la prorocul Samuel. 22 apoi l-a înlăturat, şi le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.Efeseni 4:11Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 16 Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.
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Joi                                                                                             29 martie

5.  O MOŞTENIRE DUMNEZEIASCĂ
a.  Numiți una dintre cele mai triste zile din istoria lui Israel și 

explicați de ce a fost atât de sfâșietoare. 1 Samuel 25:1; Psalmi 116:15.
 

„Moartea lui Samuel a fost privită ca o pierdere ireparabilă pentru națiunea 
lui Israel. Un mare și bun profet și un judecător eminent a trecut la moarte și 
durerea poporului era profundă și sinceră... 

Pe măsură ce poporul compara umblarea lui Saul cu cea a lui Samuel, ei 
au văzut ce greșeală au făcut dorind un împărat pentru a nu mai fi diferiți față 
de națiunile din jurul lor. Mulți priveau cu îngrijorare la starea societății, care 
devenea rapid contaminată de lipsa de religiozitate și de nelegiuire... 

Națiunea pierduse pe cel ce fusese întemeietorul și conducătorul școlilor 
sacre, dar aceasta nu era totul. Ea îl pierduse pe cel la care poporul se obișnuise 
să meargă cu necazurile lor mari – pierduse pe unul care mijlocea în mod con-
stant la Dumnezeu în favoarea celor mai bune interese ale poporului său. Mij-
locirea lui Samuel le dăduse un sentiment de siguranță; pentru că ‘mare putere 
are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit’ (Iacov 5:16)...

Atunci când națiunea era măcinată de lupte interne, când sfatul temător 
de Dumnezeu al lui Samuel părea cea mai mare nevoie a lor, Dumnezeul l-a 
trecut la odihnă pe slujitorul lui în vârstă. Amare au fost gândurile poporului 
în timp ce priveau locul lui tăcut de odihnă  și își aminteau nebunia lor în a-l 
respinge pe el drept conducător al lor; pentru că el era într-o legătură atât de 
apropiată cu Cerul, încât părea că leagă tot Israelul de tronul lui Iehova. Samu-
el era cel care îi învățase să Îl iubească și să Îl asculte pe Dumnezeu.” - Patriarhi 
și profeți, p. 663, 664, cap. 65: Mărinimia lui David.

Vineri                                                                                      30 martie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  Cum a început Samuel în mod înțelept perioada sa ca judecător al 
lui Israel?

2.  Din ce anume se observă viziunea sa de a aduce pe termen lung 
lumină în viitorul națiunii lui Dumnezeu?  

3.  Atât Eli cât și Samuel au avut fii neascultători, dar care era diferența?
4.  De ce este atât de important să ne predăm pe deplin voinței lui 

Dumnezeu atunci când ne rugăm?
5.  De ce ar trebui să avem o apreciere mai profundă pentru conducă-

tori asemănători lui Samuel?

AZS-MR
Notă autoadezivă
5A 1 Samuel 25:1 Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat şi l-a plâns, şi l-au îngropat în locuinţa lui la Rama. Atunci David s-a sculat şi s-a pogorât în pustia Paran.Psalmi 116:15 Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.



Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiază:
Mărturii pentru comunitate, vol. V

   6 – Influența creștină în cămin și biserică/Un vis impresionant
  13 – Necesitatea studierii zilnice a Bibliei
 20 – Educația lucrătorilor
 27 – Ambiție nesfântă

   3 – Apariția răului (prima parte)
  10 – Apariția răului (a doua parte)
 17 – Iubirea față de cei greșiți 
 24 – Îndatoririle bisericii / Alegerea conducătorilor

   3 –  O scrisoare
 10 –  Iubirea lui Dumnezeu pentru cei păcătoși
  17 –  Mărturisirea primită
 24 –  Idei greșite cu privire la mărturisire 
 31 –  Prezența lui Dumnezeu, o realitate / Prezența               

                                                        Domnului Hristos în sala de clasă

*) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html
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Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale țării:

Ianuarie
  5. B: 16:50; CT: 16:41; IS: 16:34; SV: 16:38; MS: 16:49; SM: 16:51; AR: 17:03;
12. B: 16:58; CT: 16:49; IS: 16:43; SV: 16:46; MS: 16:57; SM: 16:59; AR: 17:11;
19. B: 17:07; CT: 16:57; IS: 16:52; SV: 16:56; MS: 17:06; SM: 17:09; AR: 17:21;
26. B: 17:16; CT: 17:07; IS: 17:02; SV: 17:06; MS: 17:16; SM: 17:19; AR: 17:31.

Februarie
  2. B: 17:27; CT: 17:18; IS: 17:15; SV: 17:19; MS: 17:28; SM: 17:32; AR: 17:42;
  9. B: 17:36; CT: 17:26; IS: 17:24; SV: 17:28; MS: 17:38; SM: 17:42; AR: 17:51;
16. B: 17:46; CT: 17:36; IS: 17:35; SV: 17:39; MS: 17:48; SM: 17:53; AR: 18:02;
23. B: 17:55; CT: 17:45; IS: 17:46; SV: 17:50; MS: 17:59; SM: 18:04; AR: 18:12.

Martie
  2. B: 18:05; CT: 17:55; IS: 17:56; SV: 18:01; MS: 18:09; SM: 18:14; AR: 18:22;
  9. B: 18:14; CT: 18:04; IS: 18:08; SV: 18:11; MS: 18:19; SM: 18:25; AR: 18:32;
16. B: 18:23; CT: 18:12; IS: 18:16; SV: 18:22; MS: 18:29; SM: 18:35; AR: 18:42;
23. B: 18:31; CT: 18:21; IS: 18:26; SV: 18:32; MS: 18:38; SM: 18:45; AR: 18:51;
30. B: 19:40; CT: 19:30; IS: 19:36; SV: 19:42; MS: 19:48; SM: 19:55; AR: 20:00.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2018 73




