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Cuvânt înainte

„Tatăl nostru ceresc așteaptă să reverse asupra noastră plinătatea bine-
cuvântării Sale. Este privilegiul nostru să bem din belșug din fântâna iubi-
rii nemărginite. Ce uimitor este că ne rugăm atât de puțin! Dumnezeu este 
gata și dispus să asculte rugăciunea sinceră a celui mai umil dintre copiii Săi, 
și totuși există din partea noastră multă reticență vădită de a face cunoscute 
lui Dumnezeu nevoile noastre. Ce pot gândi îngerii cerului despre sărmanele 
ființe umane neajutorate, care sunt supuse ispitei, când inima iubirii infinite a 
lui Dumnezeu tânjește după ei, gata a le da mult mai mult decât pot cere sau 
gândi ei, și totuși ei se roagă atât de puțin și au atât de puțină credință?...

Întunericul celui rău îi cuprinde pe cei care neglijează să se roage. Ispitele 
șoptite ale vrăjmașului îi ademenesc la păcat; și aceasta pentru că ei nu fac uz 
de privilegiile pe care Dumnezeu li le-a dat în rânduiala divină a rugăciunii. 
De ce ar fi fiii și fiicele lui Dumnezeu reticenți a se ruga, când rugăciunea este 
mâna credinței, care deschide vistieria cerului, unde sunt strânse resursele 
fără margini ale Omnipotenței? Fără rugăciune neîncetată și veghere sârgu-
itoare suntem în pericolul de a deveni neglijenți și de a devia de la calea cea 
dreaptă. Adversarul caută în mod continuu să blocheze calea spre tronul ha-
rului, pentru ca noi să nu obținem, prin cerere serioasă și credință, harul și 
puterea necesare pentru a rezista ispitei.”—Calea către Hristos, p. 94, 95 (engl.) 
(rom. cap. 11, Privilegiul rugăciunii). 

Ce mare privilegiu avem de a veni în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, 
Tatăl nostru. Uneori se poate să nu fim capabili să ne punem jos pe genunchi 
pentru a ne ruga Lui în mod formal, totuși chiar și așa putem comunica cu 
El. Cel care știe cum să îngrijească de noi într-un mod atât de abundent încât 
întrece tot ce putem cere sau gândi noi, va auzi și va răspunde la rugăciunile 
noastre, nu întotdeauna după cum dorim noi, ci după cum vede El că e cel 
mai bine. Când facem rugăciunea o prioritate și un obicei regulat, noi ne vom 
îndrepta spre El pentru călăuzire într-un mod la fel de natural precum planta 
se întoarce spre soare. „Nicio rugăciune sinceră nu este pierdută. În mijlocul 
imnurilor corului ceresc, Dumnezeu aude strigătele celei mai slabe ființe uma-
ne. Noi ne revărsăm dorința inimii în cămăruțele noastre, șoptim o rugăciune 
mergând pe drum și cuvintele noastre ajung la tronul Monarhului universu-
lui. Ele pot fi neauzite de vreo ureche omenească, însă nu se pot stinge în tăce-
re, nici nu pot fi pierdute între activitățile de afaceri care se desfășoară. Nimic 
nu poate îneca dorința sufletului. Ea se ridică peste gălăgia străzii, deasupra 
confuziei mulțimii, spre curțile cerești. Dumnezeu este Cel căruia îi vorbim, 
și rugăciunea noastră este auzită.”—Parabolele Domnului, p. 174 (engl.) (rom. 
cap. 14, „Nu va face Dumnezeu dreptate alor Săi?”).

Domnul să ne ajute, pe măsură ce studiem lecțiile din trimestrul acesta, să 
învățăm să ne încredem mai mult în Tatăl nostru ceresc și să avem comuniune 
neîntreruptă cu El.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 7 iulie 2018

Darul Sabatului întâi  
pentru Departamentele Media  
din Moldova și Uniunile din 

Europa de Est

„Duceți-vă și faceți ucenici din 
toate neamurile, botezându-i în Nu-
mele Tatălui și al Fiului și al Sfântu-
lui Duh. Şi învățați-i să păzească tot 
ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului.” ” (Matei 28:19, 20).

Luând în considerare misiunea încredințată de Isus, bisericile din Moldo-
va și Ucraina recunosc faptul că Evanghelia trebuie să fie predicată prin toate 
mijloacele care sunt la dispoziția noastră. Astăzi trăim într-o lume unde inter-
netul și mediile electronice au devenit principala sursă de informație pentru 
mulți din regiunea noastră.

Recunoscând această realitate, în 17 septembrie 2012 un mic studio și-a 
început lucrarea în Chisinău, Moldova. Aici am înregistrat video-uri, pe care 
mai apoi le-am publicat pe internet. În timpul acestei perioade mai mult de 
650 de video-uri au fost înregistrate în limbile română și rusă. Limba rusă a 
fost aleasă ca limbă principală, întrucât este cea mai răspândită limbă în Eura-
sia și cea mai răspândită limbă maternă din Europa. Aproape 300 milioane de 
oameni folosesc limba rusă ca prima sau a doua lor limbă. 

În Ucraina, începând din 2012 am transmis întâlnirile religioase prin ca-
nalul nostru YouTube, SDARM_UA. Mai mult de 2000 video-uri au fost pu-
blicate pe canal. Acestea includ prezentări despre viețuirea sănătoasă, subiec-
te evanghelistice și doctrinare, Istoria Reformațiunii, subiecte pentru tineri 
și muzică creștină. De asemenea am publicat Lecțiile Biblice pentru Şcoala 
de Sabat și predici pentru persoane cu probleme de auz. Plănuim acum să  
creăm o pagină web unde vom publica video-uri misionare și cursuri biblice 
în format audio și video pentru necredincioși. Avem, de asemenea, un proiect 
de a dezvolta un canal radio, care va emite prin internet pentru diferite grupe 
de vârstă.

Pentru dezvoltarea acestor proiecte avem nevoie să creăm un studio și 
avem nevoie de echipament și lumini suplimentare. Însă mijloacele noastre 
sunt limitate. Din acest motiv apelăm la voi, iubiții noștri frați și surori din 
întreaga lume, să ne susțineți în această lucrare! Mulțumim frumos pentru 
amabilitatea voastră în a ne ajuta să strângem fonduri pentru această lucrare. 

Departamentele Media din Moldova și Uniunile Est-Europene
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    Lecția 1 Sabat, 7 iulie 2018

Ce este rugăciunea?
„Ascultă glasul strigătului meu, Împăratul meu și Dumnezeul 

meu: căci către Tine mă voi ruga” (Psalmii 5:1, 2).
„Rugăciunea este deschiderea inimii către Dumnezeu ca și către 

un prieten.”—Calea către Hristos, p. 93 (engl.) (rom. cap. 11, Privilegiul 
rugăciunii).
Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, p. 93-104 (engl.)  
                                                                                     (rom. cap. Privilegiul rugăciunii).

Duminică  1 iulie

1.  VORBIND CU DUMNEZEU
a.  Cum vorbeau primii noștri părinți cu Dumnezeu, și cum a întrerupt 

păcatul această comunicare? Geneza 1:27-30; 3:8-10; 1 Timotei 2:5.

Geneza 1:27-30: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după 
chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumne-
zeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi 
pământul și supuneţi-l; și stăpâniţi peste peștii mării, peste păsările cerului 
și peste orice vieţuitoare care se mișcă pe pământ.” Şi Dumnezeu a zis: „Iată 
că v-am dat orice iarbă care face sămânţă și care este pe faţa întregului pă-
mânt și orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăţilor 
care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană 
toată iarba verde.” Şi așa a fost.” 

Geneza 3:8-10: „Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla 
prin grădină în răcoarea zilei: și omul și nevasta lui s-au ascuns de faţa Dom-
nului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a che-
mat pe om și i-a zis: „Unde ești?” El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în gră-
dină; și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns.” 

1 Timotei 2:5: „Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor 
între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos.” 

„După căderea lui Adam, Domnul nu a mai vorbit direct cu omul; rasa 
umană a fost dată în mâinile lui Hristos, și toată comunicarea se realiza 
prin El spre omenire.”—Principiile fundamentale ale educaţiei creștine, p. 237 
(engl.) (rom. cap. 31, Hristos ca Învăţător).
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b.  Ce privilegiu a furnizat Dumnezeu așa încât noi, care suntem 
păcătoși, să mai putem totuși comunica liber cu El, în mod indi-
vidual? Ioan 16:23 (ultima parte), 24; Matei 7:7, 8.

Ioan 16:23 u.p. „Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în 
Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, 
și veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” 

Matei 7:7, 8: „Cereţi, și vi se va da; căutaţi și veţi găsi; bateţi, și vi se va des-
chide. Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide.”

„Rugăciunea este respirația sufletului. Ea este secretul puterii spiri-
tuale. Nu poate fi substituită cu niciun alt mijloc al harului, și totuși să fie 
menținută sănătatea spirituală. Rugăciunea aduce inima în contact imedi-
at cu Izvorul de viață, și întărește tendoanele și mușchii experienței religi-
oase. Neglijați exercițiul rugăciunii, sau angajați-vă în rugăciune în mod 
spasmodic, din când în când, după cum pare convenabil, și veți pierde 
sprijinul vostru în Dumnezeu. Facultățile spirituale își pierd vitalitatea, 
experienței religioase îi lipsesc sănătatea și vigoarea...

Doar pe măsură ce Îl contemplăm pe Isus, ne dorim să fim ca El; doar 
pe măsură ce vedem neprihănirea Sa, flămânzim și însetăm pentru a o 
poseda; și doar pe măsură ce cerem cu rugăciune serioasă, ne va acorda 
Dumnezeu dorința inimii noastre.

Solii lui Dumnezeu trebuie să petreacă mult timp cu El, dacă vor să 
aibă succes în lucrarea lor.”—Slujitorii evangheliei, p. 254, 255 (engl.) (rom.
cap. 7, subcap. Rugăciunea în taină).

Luni  2 iulie

2.  COMUNICAREA ESENŢIALĂ PENTRU PRIETENIE
a.  Dumnezeu vrea ca tu să fii prietenul Său. Care trei aspecte sunt 

fundamentul pentru această relație? Ioan 15:13-15. 

Ioan 15:13-15: „Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viaţa pentru 
prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. Nu vă 
mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său; ci v-am numit 
prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.”

„Fiecare tovărășie pe care o formăm, oricât de limitată, exercită o oare-
care influență asupra noastră. Măsura în care cedăm acelei influențe va fi 
determinată de gradul de intimitate, de constanța relațiilor și de dragostea 
și venerarea pentru persoana cu care ne asociem. Astfel, prin familiarizare și 
asociere cu Hristos noi putem deveni ca El, singurul Exemplu fără greșeală.
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Comunicarea cu Hristos—cât de inexprimabil de prețioasă! Este privi-
legiul nostru să ne bucurăm de o astfel de comuniune, dacă o vom căuta, 
dacă vom face orice sacrificiu pentru a ne-o asigura.”—Mărturii, vol. 5,  
p. 222, 223. 

b.  La cât de mulți oameni le oferă Dumnezeu această relație? Ioan 
3:16. Numiți o persoană care a acceptat oferta de prietenie a lui 
Dumnezeu. Iacov 2:23. 

Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singu-
rul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.”

Iacov 2:23: „Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe 
Dumnezeu, și i s-a socotit ca neprihănire”; și el a fost numit „prietenul lui 
Dumnezeu.”

c.  Cum încep în general prieteniile? Proverbe 18:24. În timp ce as-
cultarea de Dumnezeu va fi dovada prieteniei noastre cu El 
(Ioan 15:14), ce acțiune este necesară pentru a clădi prietenia 
noastră cu El? Filipeni 4:16.

Proverbe 18:24 (engl. KJV, rom. BTF): „Un om care are prieteni trebuie să se 
arate el însuși prietenos; și există un prieten care se lipește mai aproape decât 
un frate”.

Filipeni 4:6: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile 
voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri.”

„Tatăl nostru ceresc așteaptă să reverse asupra noastră plinătatea bine-
cuvântării Sale. Este privilegiul nostru să bem din belșug la fântâna iubirii 
fără țărm. Ce uimitor este că ne rugăm atât de puțin! Dumnezeu este gata 
și dispus să asculte rugăciunea sinceră a celui mai umil dintre copiii Săi, 
și totuși există din partea noastră multă reticență vădită de a face cunos-
cute lui Dumnezeu nevoile noastre. Ce pot gândi îngerii cerului despre 
sărmanele ființe umane neajutorate, care sunt supuse ispitei, când inima 
iubirii infinite a lui Dumnezeu tânjește după ei, gata să le dea mult mai 
mult decât pot cere sau gândi ei, și totuși ei se roagă atât de puțin și au 
atât de puțină credință? Îngerii din ceruri iubesc să se plece înaintea lui 
Dumnezeu; ei iubesc să fie aproape de El. Ei privesc comunicarea cu Dum-
nezeu drept cea mai mare bucurie a lor; și totuși, fiii acestui pământ, care 
au nevoie atât de mult de ajutorul pe care doar Dumnezeu îl poate da, par 
să fie mulțumiți să umble fără lumina Spiritului Său, tovărășia prezenței 
Sale.”—Calea către Hristos, p. 94 (engl.) (rom. cap. 11, Privilegiul rugăciunii).
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Marți 3 iulie

3.  SUPUNÂNDU-NE ÎN MOD COMPLET
a.  De câte ori S-a rugat Isus în Ghetsimani pentru aceeași proble-

mă? S-au schimbat cuvintele rugăciunii Sale? Matei 26:39, 42, 44. 

Matei 26:39, 42, 44 „Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pă-
mânt și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine 
paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu... S-a depărtat a 
doua oară și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de 
Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!”... I-a lăsat din nou, S-a 
depărtat și S-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte.”

„De trei ori a rostit El acea rugăciune. De trei ori natura umană s-a dat 
înapoi din fața ultimului sacrificiu, care încorona lucrarea Lui. Însă acum 
istoria rasei umane trece prin fața Răscumpărătorului lumii. El vede că, 
dacă sunt lăsați în seama lor înșiși, călcătorii legii trebuie să piară. El vede 
neajutorarea omului. El vede puterea păcatului. Vaiurile și plângerile unei 
lumi blestemate răsar în fața Lui. El privește soarta ei iminentă, și decide. 
Va salva omul, oricare ar fi prețul pentru Sine. El acceptă pentru Sine bote-
zul de sânge, pentru ca prin El milioanele care pier să câștige viața veșnică. 
El a părăsit curțile cerului, unde totul este puritate, fericire și slavă, pentru 
a salva oaia pierdută, acea lume care a căzut prin păcătuire. Şi El nu se va 
abate de la misiunea Sa. El va deveni ispășirea pentru o rasă care a păcătuit 
de bună voie. Rugăciunea Sa acum exprimă doar supunere: ‘Dacă nu se 
poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia 
Ta!’ ”—Hristos, Lumina lumii, p. 690, 693 (engl.) (rom. cap. 74, Ghetsimani).

b.  Cum S-a supus Însuși Isus Tatălui? Matei 26:39 (ultima parte). A 
răspuns Tatăl rugăciunii lui Isus de a-L salva de la cruce? Verse-
tele 45, 46; Romani 8:32 (prima parte). 

Matei 26:39 u.p. „Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.”

Matei 26: 45, 46: „Apoi a venit la ucenici și le-a zis: „Dormiţi de acum și 
odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile 
păcătoșilor. Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.” 

Romani 8:32 p.p. „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pen-
tru noi toţi.”

c.  Ce putem învăța din rugăciunea de supunere înălțată de Isus? 
Iacov 4:6-8.
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Iacov 4:6-8: Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scrip-
tura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”  Su-
puneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, și el va fugi de la 
voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâi-
nile, păcătoșilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!”

„Este greu pentru noi să ne supunem crucificării eului; însă când lu-
crarea este pe de-a-ntregul supusă lui Dumnezeu, Celui care cunoaște slă-
biciunile și păcătoșenia noastră, El ia cea mai bună cale pentru a face să 
apară rezultatele dorite. Prin conflict constant și credință simplă a umblat 
Enoh cu Dumnezeu. Noi toți putem face același lucru.”—The Review and 
Herald, 22 iunie 1886.

„Domnul își va îndeplini partea, dacă agentul uman se va supune con-
trolului Spiritului Sfânt. Dacă ne consacrăm lui Dumnezeu trup, suflet, și 
spirit, El va face exact cum a spus—El va fi găsit de toți cei care Îl caută în 
mod serios.”—Manuscript Releases, vol. 10, p. 96, 97. 

Miercuri  4 iulie

4.  IMPLORARE STĂRUITOARE ÎN DIFICULTĂŢI

a.  Pentru ce s-a rugat Iacov atunci când a auzit că fratele său, Esau, 
venea să îl întâmpine cu 400 de oameni, pe când el se întorcea la 
casa tatălui său, în Palestina? Geneza 32:9-11.

Geneza 32:9-11: „Iacov a zis: „Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumneze-
ul tatălui meu Isaac! Tu, Doamne, care mi-ai zis: „Întoarce-te în ţara ta și în 
locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ţi meargă bine!” Eu sunt prea mic 
pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia, pe care ai arătat-o faţă de 
robul Tău; căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, și iată că 
acum fac două tabere. Izbăvește-mă, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna 
lui Esau! Căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească, pe mine, pe 
mame și pe copii.”

b.  După ce i-a trimis un dar lui Esau, ca să îi potolească mânia, 
cum și-a așternut Iacov din nou temerile și grijile înaintea lui 
Dumnezeu? Osea 12:4. Câtă persistență și determinare a de-
monstrat Iacov?  Geneza 32:24-31. 

Osea 12:4 (engl. KJV, rom. BTF): „A avut putere asupra îngerului și a în-
vins; el a plâns și i-a făcut cerere; l-a găsit în Betel și acolo a vorbit cu noi.” 

Geneza 32:24-31: „Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el 
până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit 
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la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe 
când se lupta cu el. Omul acela a zis: „Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zori-
le.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lasă să pleci până nu mă vei binecuvân-
ta.” Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el. Apoi 
a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat cu 
Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor.” Iacov L-a întrebat: „Spune-mi, 
Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri numele?” Şi l-a bine-
cuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel; „căci”, a zis el, 
„am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă și totuși am scăpat cu viaţă.” Răsărea 
soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă.”

„Iacov și-a trecut familia dincolo de valea râului, în timp ce el a rămas 
singur în urmă. El decisese să petreacă noaptea în rugăciune, și dorea să 
fie singur cu Dumnezeu. Dumnezeu putea să înmoaie inima lui Esau. În 
El era singura speranță a patriarhului.”—Patriarhi și profeţi, p. 196 (engl.) 
(rom. cap. 18, Noaptea luptei).

c.  Ca răspuns la rugăciunea lui Iacov, cum i-a schimbat Dumne-
zeu, atât pe Iacov cât și pe Esau? Geneza 32:31; 33:4.

Geneza 32:31: „Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov 
șchiopăta din coapsă.”

Geneza 33:4: „Esau a alergat înaintea lui; l-a îmbrăţișat, i s-a aruncat pe 
grumaz și l-a sărutat. Şi au plâns.”

„Greșeala care condusese la păcatul lui Iacov de a obține prin fraudă 
dreptul de întâi născut a fost acum în mod clar pusă înaintea lui. El nu 
se încrezuse în promisiunile lui Dumnezeu, ci căutase prin propriile sale 
eforturi să aducă la îndeplinire ceea ce Dumnezeu ar fi îndeplinit la timpul 
și în modul Său. Ca o dovadă că fusese iertat, numele lui a fost schimbat 
din unul care amintea de păcatul său, în unul care comemora victoria sa. 
‘Numele Tău,’ spuse îngerul, ‘nu va mai fi Iacov [uzurpator],  ci Israel: 
pentru că asemenea unui prinț tu ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii, și 
ai biruit.’ 

Iacov primise binecuvântarea după care tânjise sufletul său...
În timp ce Iacov se lupta cu Îngerul, un alt mesager ceresc a fost tri-

mis la Esau. Într-un vis, Esau și-a văzut fratele plecat timp de douăzeci 
de ani în exil de la casa tatălui său; el a fost martor al mâhnirii sale la 
aflarea faptului că mama sa era moartă; el l-a văzut înconjurat de oștirile 
lui Dumnezeu. Acest vis a fost relatat de Esau soldaților săi, împreună cu 
mandatul de a nu-l vătăma pe Iacov, pentru că Dumnezeul tatălui său era 
cu el.”—Ibid., p. 197, 198.
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Joi 5 iulie

5.  ADEVĂRATA COMUNICARE SCHIMBĂ VIEŢI
a.  Ce știe Dumnezeu despre noi? Matei 6:8 (ultima parte). Care 

este cea mai mare nevoie a noastră? Ezechiel 36:26, 27. 

Matei 6:8 u.p.: „căci Tatăl vostru știe de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca 
să-I cereţi voi.”

Ezechiel 36:26, 27: „Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; 
voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi 
pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmaţi poruncile Mele, și să păziţi, 
și să împliniţi legile Mele.”

„Schimbarea de care avem nevoie este o schimbare a inimii, și aceasta 
poate fi obținută doar căutându-L pe Dumnezeu în mod individual, prin 
rugăciune serioasă ca harul Său să poată veni asupra noastră, și caractere-
le noastre să fie schimbate. Aceasta este schimbarea de care avem nevoie 
astăzi, și pentru obținerea acestei experiențe ar trebui să depunem ener-
gie perseverentă și să manifestăm o seriozitate sinceră.”—Solii alese, vol. 1, 
p.187 (engl.) (rom. cap. 23, Feriţi-vă de fixarea unui timp).

b.  Ce asigurare avem că Dumnezeu are un răspuns pregătit înainte 
ca noi să ne rugăm? Isaia 65:24; Matei 6:8. Care este scopul lui 
Dumnezeu prin rugăciune? Ioan 14:13, 14. 

Isaia 65:24: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să ispră-
vească vorba, îi voi asculta!”

Matei 6:8: „Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveţi 
trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.”

Ioan 14:13, 14: „și orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl 
să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.”

„Rugăciunea este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu ca înain-
tea unui prieten. Nu pentru că ea e necesară ca noi să Îi facem cunoscut 
lui Dumnezeu ceea ce suntem noi, ci pentru ca ea să ne facă în stare să Îl 
primim. Rugăciunea nu Îl coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne ridică pe noi 
la El.”—Calea către Hristos, p. 93 (engl.) (rom. cap. Privilegiul rugăciunii).

„Rugăciunea nu este menită să îndeplinească vreo schimbare în Dum-
nezeu; ea ne aduce pe noi în armonie cu Dumnezeu. Ea nu ține locul dato-
riei.”—The Youth’s Instructor, 18 august 1898. 
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Vineri 6 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Când nu menținem o comuniune regulată cu Dumnezeu prin rugă-
ciune, ce se întâmplă cu noi?

2.  De ce este esențială rugăciunea pentru dezvoltarea unei prietenii 
cu Dumnezeu?

3.  Descrieți experiența lui Isus în grădina Ghetsimani, pe măsură ce 
El S-a supus voinței Tatălui Său.

4.  Pentru cine se ruga Iacov când s-a luptat cu Îngerul?
5.  De ce avem nevoie atât de mult să ne rugăm, când Dumnezeu știe 

deja totul despre noi?
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   Lecția 2 Sabat, 14 iulie 2018

Viața de rugăciune a lui David
„Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile 

înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru” (Psalmii 62:8).

„Rugăciunea lui David era în mod continuu îndreptată spre 
Dumnezeu. Încrederea sa era în Dumnezeu, și el a urmat înaintea Lui  
într-un mod perfect.”—The Signs of the Times, 17 august 1888.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeţi, p. 717-726 (engl.)  
                                                                          (cap. 71, Păcatul și căinţa lui David).

Duminică 8 iulie

1.  RUGÂNDU-SE ÎN TIMP DE PERSECUŢIE

a.  Cum a fost tratat David de către Saul? 1 Samuel 19:9, 10; 23:7, 8.

1 Samuel 19:9, 10: „Atunci duhul cel rău, trimis de Domnul, a venit peste 
Saul, care ședea în casă, cu suliţa în mână. David cânta, și Saul a vrut să-l 
pironească cu suliţa de perete. Dar David s-a ferit de el, și Saul a lovit cu 
suliţa în perete. David a fugit și a scăpat noaptea.” 

1 Samuel 23:7,8: „Saul a fost înștiinţat de sosirea lui David la Cheila și a zis: 
„Dumnezeu îl dă în mâinile mele, căci a venit și s-a închis într-o cetate cu 
porţi și zăvoare.” Şi Saul a chemat tot poporul la război, ca să se coboare la 
Cheila și să împresoare pe David și pe oamenii lui.”

„După moartea lui Samuel, David a fost lăsat în pace timp de câteva 
luni. Din nou, el s-a retras în deșertul Zifiților; însă acești vrăjmași, sperând 
să își asigure favoarea regelui, l-au informat despre locul de ascunzătoare 
al lui David. Această informație a trezit demonul pasiunii, care dormise în 
pieptul lui Saul. Încă o dată el și-a convocat oamenii de arme și i-a condus 
în urmărirea lui David. Însă spioni prietenoși i-au adus fiului lui Ișai vești 
despre faptul că Saul îl urmărea din nou.”—Patriarhi și profeţi, p. 668 (engl.) 
(rom. cap. 63, David și Saul).

b.  Ce s-a rugat David când a fost vânat de Saul? Cum s-a supus 
David lui Dumnezeu? Psalmii 7:1-5, 17. 
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Psalmii 7:1-5, 17: „Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Sca-
pă-mă de toţi prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu 
care înghite, fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am 
făcut un astfel de rău, dacă este fărădelege pe mâinile mele, dacă am răsplătit 
cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea 
fără temei, atunci: să mă urmărească vrăjmașul și să m-ajungă, să-mi calce 
viaţa la pământ, și slava mea în pulbere să mi-o arunce!... (17) Eu voi lăuda 
pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta Numele Domnului, Numele 
Celui Preaînalt.” 

„Doar prin Hristos este limitată puterea Satanei. Acesta este un adevăr 
important, pe care toți trebuie să îl înțeleagă. Satan este ocupat în fiecare 
moment, mergând dintr-o parte în alta, în susul și în josul pământului, că-
utând pe cine să înghită. Însă rugăciunea serioasă a credinței va zădărnici 
cele mai puternice eforturi ale sale. Atunci luați ‘scutul credinței,’ fraților, ‘cu 
care veți putea să stingeți toate săgețile arzătoare ale celui rău.’ ”—Mărturii, 
vol. 5, p. 294.

Luni 9 iulie

2.  CĂDEREA LUI DAVID

a.  Ce menționează Biblia cu privire la caracterul lui David?  
1 Samuel 13:13, 14; 1 Regi 11:38.

1 Samuel 13:13, 14: „Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun și n-ai 
păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi 
întărit pe vecie domnia ta peste Israel; dar acum, domnia ta nu va dăinui. 
Domnul Şi-a ales un om după inima Lui și Domnul l-a rânduit să fie căpete-
nia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul.”. 

1 Regi 11:38: „Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla în 
căile Mele și dacă vei face ce este drept înaintea Mea, păzind legile și porun-
cile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi cu tine, îţi voi zidi o casă 
trainică, așa cum am zidit lui David, și-ţi voi da ţie pe Israel.”

„Atunci când [David] a umblat conform sfatului lui Dumnezeu a fost 
numit el un om după voia lui Dumnezeu. Când a păcătuit, aceasta a în-
cetat să mai fie adevărat despre el, până după ce prin căință el s-a întors 
la Dumnezeu.”—Patriarhi și profeţi, p. 723 (engl.) (rom. cap. 71, Păcatul și 
căinţa lui David). 

„David a fost iubit de Dumnezeu nu pentru că el ar fi fost un om per-
fect, ci pentru că el nu a nutrit o împotrivire încăpățânată față de voia ex-
primată a lui Dumnezeu. Spiritul său nu s-a ridicat în rebeliune împotriva 
mustrării...
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David a greșit mult, însă el a fost umilit exact la fel de mult și căința sa 
a fost la fel de profundă ca vina sa. Nu a existat nici o persoană mai umilă 
decât David sub un sentiment al păcatului său. El s-a arătat un bărbat pu-
ternic, nu prin faptul că s-a împotrivit întotdeauna ispitei, ci prin umilința 
sufletului și prin căința sinceră manifestată. El nu și-a pierdut niciodată 
încrederea în Dumnezeu, care a pus mustrarea aspră în gura profetului 
Său. El nu avea nicio ură pentru profetul lui Dumnezeu. El era iubit, de 
asemenea, pentru că s-a bazat pe mila unui Dumnezeu pe care el Îl iubise, 
căruia Îi slujise și pe care Îl onorase.”—Pamphlet 28, 1890, p. 16.

b.  Ce păcate din viața sa a încercat David să ascundă? 2 Samuel 12:9.

2 Samuel 12:9: „Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând 
ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de nevastă 
pe nevasta sa, și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.”

c.  Care a fost reacția lui David când păcatul său a fost cunoscut? 
Cum și-a recunoscut el vina? 2 Samuel 12:13; Psalmii 51:3, 4.

2 Samuel 12:13: „David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnu-
lui!” Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri.”

Psalmii 51:3, 4: „Căci îmi cunosc bine fărădelegile, și păcatul meu stă necurmat 
înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit și am făcut ce este 
rău înaintea Ta; așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta.”

„Acest episod din istoria lui David este plin de semnificație pentru pă-
cătosul căit. El este unul dintre cele mai puternice ilustrații date nouă des-
pre luptele și ispitele omenirii, și despre căința sinceră față de Dumnezeu 
și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Prin toate veacurile, acesta s-a 
dovedit o sursă de încurajare pentru sufletele care, după ce au căzut în pă-
cat, s-au luptat sub povara vinei. Mii de copii ai lui Dumnezeu, care au fost 
ademeniți în păcat, când erau gata să dispere și-au amintit cum căința și măr-
turisirea sinceră ale lui David au fost acceptate de Dumnezeu, chiar dacă el a 
suferit pentru fărădelegea sa; și ei au prins de asemenea curaj să se căiască și 
să încerce din nou să meargă pe calea poruncilor lui Dumnezeu.”—Patriarhi 
și profeţi, p. 726 (engl.) (rom. cap. 71, Păcatul și căinţa lui David).
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Marți  10 iulie

3.  IMPLORÂND IERTARE
a.  Care au fost cele două lucruri pentru care se ruga stăruitor David, 

după ce și-a mărturisit păcatul? Psalmii 51:1, 2; 1 Ioan 1:9.
Psalmii 51:1, 2: „Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După 
îndurarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârșire de 
nelegiuirea mea și curăţă-mă de păcatul meu!”

1 Ioan 1:9: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne 
ierte păcatele și să ne cureţe de orice nelegiuire.”

„Tot răul făcut altora se răsfrânge înapoi de la cel vătămat la Dumne-
zeu. De aceea David caută să obțină iertare nu de la preot, ci de la Creato-
rul omului. El se roagă: ‘Ai milă, o, Dumnezeule, conform îndurării Tale 
iubitoare: conform mulțimii îndurărilor Tale șterge fărădelegile mele.’ ”—
Mărturii, vol. 5, p. 639 (engl.) (rom. 79, Mărturisirea acceptabilă).

b.  Unde este sediul necurăției? Ieremia 17:9; Marcu 7:21-23. 

Ieremia 17:9: „Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; 
cine poate s-o cunoască?”

Marcu 7:21-23: „Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, 
preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, 
înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste 
lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.”

„Mulți dintre voi pot să aibă în cap o noțiune de religie, o religie exterioară, 
când inima nu este curățată. Dumnezeu privește la inimă; ‘toate lucrurile sunt 
goale și descoperite ochilor Celui cu care avem de-a face.’ Va fi El mulțumit cu 
orice în afară de adevăr în adâncul inimii? Fiecare suflet cu adevărat convertit 
va purta dovezile inconfundabile că mintea firească este supusă.”—Ibid., 
vol. 1, p. 163 (engl.) (rom. cap. 27, Tinerii păzitori ai Sabatului). 

c.  Ce rugăciune a lui David ar trebui să repetăm zilnic? Psalmii 
51:10-12.

Psalmii 51:10-12: „Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în 
mine un duh nou și statornic! Nu mă lepăda de la faţa Ta și nu lua de la mine 
Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijină-mă cu 
un duh de bunăvoinţă!”
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„Mulți se bizuie pe o presupusă speranță, fără un adevărat funda-
ment. Izvorul nu e curățit, de aceea râurile care pornesc din acel izvor nu 
sunt curate. Curățați izvorul, și râurile vor fi curate. Dacă inima este cura-
tă, cuvintele voastre, îmbrăcămintea voastră, faptele voastre, vor fi toate 
drepte. Adevărata evlavie lipsește...

Am văzut cum poate fi obținut acest har. Mergi în cămăruța ta, și aco-
lo, singur, imploră-l pe Dumnezeu: ‘Creează în mine o inimă curată, o, 
Dumnezeule; și reînnoiește un spirit curat în mine.’ Fii serios, fii sincer. 
Rugăciunea fierbinte are o mare putere. Asemenea lui Iacov, luptă în ru-
găciune. Agonizează. Isus, în grădină, a transpirat stropi mari de sânge; 
tu trebuie să depui un efort. Nu părăsi cămăruța ta până când nu te simți 
puternic în Dumnezeu; apoi veghează, și atât timp cât veghezi și te rogi, 
tu poți supune aceste tendințe rele, și harul lui Dumnezeu poate apărea 
în tine și o va face.”—Ibid., p. 158 (engl.) (rom. cap. 27, Tinerii păzitori ai 
Sabatului). 

Miercuri 11 iulie

4.  EXPRIMÂND RECUNOŞTINŢĂ  FAŢĂ  
 DE DUMNEZEU

a.  Ce a recunoscut David cu privire  la binecuvântările lui Dumne-
zeu? 1 Cronici 29:11-14.

1 Cronici 29:11-14: „A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreţia, 
veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău; a Ta, Doam-
ne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice! De la Tine 
vine bogăţia și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea, 
și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumne-
zeul nostru, Te lăudăm și preamărim Numele Tău cel slăvit. Căci ce sunt eu 
și ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bunăvoie? Totul 
vine de la Tine și din mâna Ta primim ce-Ţi aducem.”

„Dumnezeu presară binecuvântări de-a lungul întregii noastre căi... 
Putem să ne plângem și să ne tânguim, să ne jelim și să ne împiedicăm 
la fiecare pas, sau putem să adunăm florile prețioase, parfumate, și să ne 
bucurăm în Domnul pentru bunătatea Sa manifestată în faptul că ne face 
calea spre cer atât de plăcută.”—Înalta noastră chemare, p. 245 (engl.) (rom.
cap. 239, Binecuvântări răspândite ca razele soarelui).

„Pe măsură ce noi ne predăm pe noi înșine în serviciul omenirii, El ni 
se dă pe Sine nouă. 
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Nimeni nu poate da loc în inima și viața sa fluviului de binecuvântări 
ale lui Dumnezeu să curgă spre alții, fără să primească el însuși o răsplată 
bogată.”—Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 81 engl. (cap. 4, Adevăratul 
motiv în slujire).

b.  Cum și-a exprimat David câteva dintre sentimentele sale despre 
Dumnezeu? Psalmii 31:19-23; 57:10. 

Psalmii 31:19-23: „O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pen-
tru cei ce se tem de Tine și pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa 
fiilor oamenilor! Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi 
ocrotești în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. Binecuvântat să fie Dom-
nul, căci Şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aș fi fost 
într-o cetate întărită. În pornirea mea nechibzuită ziceam: „Sunt izgonit di-
naintea Ta!” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat spre 
Tine. Iubiţi, dar, pe Domnul, toţi cei iubiţi de El. Căci Domnul păzește pe cei 
credincioși, și pedepsește aspru pe cei mândri.”

Psalmii: 57:10. „Căci bunătatea Ta ajunge până la ceruri, și credincioșia Ta 
până la nori.”

„Cântarea de recunoștință și laudă trebuie să fie auzită de cei în întune-
ric. Pentru veștile bune ale evangheliei, pentru promisiunile și asigurările 
ei, trebuie să ne exprimăm recunoștința, căutând să le facem bine altora. 
Îndeplinirea acestei lucrări va aduce raze de neprihănire cerească sufletelor 
obosite, nedumerite, suferinde. Ea este ca un izvor deschis pentru sufletul 
obosit de drum, însetat. La fiecare lucrare a îndurării, fiecare faptă de dra-
goste, îngerii lui Dumnezeu sunt prezenți.”—Mărturii, vol. 9, p. 31 (engl.) 
(cap. Exemplul nostru).

c.  Pentru ce alt lucru putem fi recunoscători astăzi?  
Psalmii 103:10-14; Ieremia 31:34 (ultima parte).

Psalmii 103:10-14: „Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește 
după fărădelegile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este 
de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; cât este de departe răsăritul 
de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi. Cum se 
îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci 
El știe din ce suntem făcuţi; Își aduce aminte că suntem ţărână.”

Ieremia 31:34 u.p. „căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce 
aminte de păcatul lor.”

„Ar trebui să fim altruiști, să căutăm întotdeauna ocazii, chiar în lu-
crurile mici, de a arăta recunoștință pentru favorurile pe care le-am primit 
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de la alții și să pândim ocazii de a-i înveseli și a le ușura și alina durerile 
și poverile prin acte de amabilitate gingașă și mici fapte de iubire. Aces-
te gesturi amabile, de solicitudine, care, începând în familiile noastre se 
extind în afara cercului familiei, ajută la alcătuirea sumei fericirii vieții; 
și neglijarea acestor lucruri mici alcătuiește suma amărăciunii și durerii 
vieții.”—Căminul adventist, p. 428 (engl.) (rom. cap. 69, Curtoazie și amabi-
litate).

Joi 12 iulie

5.  RUGÂNDU-SE PENTRU ELIBERARE

a.  Cu ce cuvinte L-a lăudat David pe Dumnezeu pentru eliberarea 
de vrăjmașii săi? 2 Samuel 22:1-7, 18-20.

2 Samuel 22:1-7, 18-20: „David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei 
cântări, după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din 
mâna lui Saul. El a zis: „Domnul este stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul 
meu. Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu și 
puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea. Mântuito-
rule! Tu mă scapi de silnicie. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt 
izbăvit de vrăjmașii mei. Căci valurile morţii mă înconjuraseră, șuvoaiele 
nimicirii mă înspăimântaseră; legăturile mormântului mă înconjuraseră, 
laţurile morţii mă prinseseră. În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, 
am chemat pe Dumnezeul meu; din locașul Lui, El mi-a auzit glasul, și stri-
gătul meu a ajuns la urechile Lui... (18-20) M-a izbăvit de potrivnicul meu 
cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine. Ei mă prinseseră 
în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinitorul meu, El m-a scos 
la loc larg. El m-a mântuit pentru că mă iubește.”

b.  Cum putem noi, asemenea lui David, să ne rugăm astăzi pentru 
eliberare de păcat? Psalmii 6:4; 25:20; Matei 6:13. 

Psalmii 6:4: „Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul! Mântuiește-mă, 
pentru îndurarea Ta!”

Psalmii 25:20: „Păzește-mi sufletul și scapă-mă! Nu mă lăsa să fiu dat de 
rușine când mă încred în Tine!”

Matei 6:13: „și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este 
Împărăţia și puterea și slava în veci.”

„Mulți primesc evanghelia ca pe o cale de a scăpa de suferință, mai 
degrabă decât ca pe o eliberare de păcat. Ei se bucură pentru o vreme, 
pentru că se gândesc că religia îi va elibera de dificultăți și încercări. În 
timp ce pentru ei viața decurge lin, pot părea a fi creștini consecvenți. Însă 
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ei cedează sub testul înfocat al ispitei. Ei nu pot suporta reproșul de dragul 
lui Hristos. Când cuvântul lui Dumnezeu le atrage atenția la vreun păcat 
nutrit sau când cere tăgăduire de sine sau sacrificiu, ei sunt ofensați. I-ar 
costa prea mult efort să facă o schimbare radicală în viața lor. Ei privesc la 
inconveniențele și încercarea actuală, și uită de realitățile veșnice.”—Para-
bolele Domnului, p. 47, 48 (engl.) (rom. cap. 2, Semănătorul a ieșit să semene, 
subcap. În locurile pietroase).

„Când ne rugăm pentru binecuvântări pământești, răspunsul la rugă-
ciunile noastre poate să fie amânat sau Dumnezeu poate să ne dea altceva 
decât cerem noi; dar nu așa stau lucrurile când cerem eliberare de păcat. 
Este voința Lui să ne curețe de păcat, să ne facă copii ai Săi, și să ne facă în 
stare să ducem o viață sfântă.”—Hristos, Lumina lumii, p. 266 (engl.) (rom. 
cap. 27, Tu poţi să mă curăţești).

Vineri 13 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Ce limitează puterea lui Satan? Când poate Hristos să ne ajute cel 
mai mult?

2.  De ce a fost David iubit de Dumnezeu?

3.  Cum trebuie să ne rugăm, dacă dorim să avem o inimă curată, pură?

4.  Cum putem arăta noi gratitudine față de Dumnezeu într-un mod 
practic, și care va fi rezultatul?

5.  Ce ar trebui să căutăm noi, dincolo de simpla eliberare de dificultăți?
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    Lecția 3  Sabat, 21 iulie 2018

Rugăciunea în Psalmi
„Cum tânjește un cerb după pâraiele de apă, așa tânjește sufletul 

meu după tine, o, Dumnezeule” (Psalmii 42:1, engl.).

„Mi-a fost atrasă atenția de către Spiritul lui Dumnezeu spre mul-
tele încurajări date nouă în Psalmi... Dacă poporul nostru ar realiza 
posibilitățile care se află în credință și rugăciune sporită, ar exista o 
schimbare hotărâtă în bisericile noastre. Cei care sunt acum doborâți 
și îngrijorați ar fi ridicați din descurajările lor și s-ar bucura în Dom-
nul.”—Australasian Union Conference Record, 29 aprilie 1907. 

Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 8, p. 270-278 (engl.)  
                                              (rom. cap. Dumnezeul cel veșnic - Îndelunga Sa îndurare).

Duminică 15 iulie

1.  ACCES LA TRONUL HARULUI

a.  Care sunt unele dintre temele abordate de David în Psalmi cu 
privire la experiența creștină? Psalmii 25:16-18; 28:2, 7, 8.

Psalmii 25:16-18: „Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și ne-
norocit. Neliniștea inimii mele crește: scoate-mă din necazul meu! Uită-Te la 
ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele.” 

Psalmii 28:2, 7, 8: „Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine 
și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt... Domnul este tăria mea 
și scutul meu; în El mi se încrede inima, și sunt ajutat. De aceea îmi este 
plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele. Domnul este tăria popo-
rului Său, El este stânca izbăvitoare a unsului Său.”

b.  Ce poate aștepta cu încredere păcătosul căit atunci când îi cere 
în mod sincer iertare lui Dumnezeu? Psalmii 51:1-6.

Psalmii 51:1-6: „Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După în-
durarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârșire de 
nelegiuirea mea și curăţă-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădele-
gile, și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împo-
triva Ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta; așa că vei fi drept în 
hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta. Iată că sunt născut în nelegiuire, și 
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în păcat m-a zămislit mama mea. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul 
inimii: fă, dar, să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!”

„O căință ca aceasta [a lui David], este dincolo de puterea noastră de 
a îndeplini; ea se obține doar de la Hristos, care S-a înălțat la cer și a dat 
daruri oamenilor. Tocmai aici este un punct în care mulți pot greși, iar ca 
urmare nu reușesc să obțină ajutorul pe care Hristos dorește să li-l dea. Ei 
cred că nu pot veni la Hristos dacă nu se căiesc mai întâi, și că pocăința 
pregătește iertarea pentru păcatele lor. Este adevărat că pocăința precede 
iertarea păcatelor; pentru că doar inima frântă și căită va simți nevoia de 
un Mântuitor. Însă trebuie păcătosul să aștepte până când s-a căit, înainte 
de a veni la Isus? Trebuie să fie făcută pocăința un obstacol între păcătos și 
Mântuitorul?”—Calea către Hristos, p. 25, 26 (engl.) (rom. cap. 3, Pocăinţa). 

Luni  16 iulie

2.  CÂND DUMNEZEU IARTĂ
a.  Cu ce condiții poate obține un păcătos îndurarea lui Dumne-

zeu? Psalmii 32:5. 

Psalmii 32:5: „Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns 
fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai 
iertat vina păcatului meu.”

„Condițiile pentru a obține îndurarea lui Dumnezeu sunt simple, 
drepte și rezonabile. Domnul nu ne cere să facem vreun lucru chinuitor 
pentru ca să putem avea iertarea de păcat. Nu avem nevoie să facem pere-
grinaje lungi și obositoare sau să îndeplinim penitențe dureroase, pentru 
a recomanda sufletele noastre Dumnezeului cerului sau pentru a ispăși 
fărădelegea noastră; însă cel care își mărturisește și părăsește păcatul, va 
găsi îndurare.”—Calea către Hristos, p. 37 (engl.) (rom. cap. 4, Mărturisirea).

„Când El permite încercări și suferință, este ‘pentru folosul nostru, ca 
noi să fim părtași ai sfințeniei Sale.’ Dacă este primită în credință, încer-
carea care pare atât de amară și de grea de suportat, se va dovedi o bine-
cuvântare. Lovitura cea cruntă, care umbrește bucuriile pământului, va fi 
mijlocul care ne va întoarce privirea spre cer. Cât de mulți sunt, care nu 
L-ar fi cunoscut niciodată pe Isus, dacă durerea nu i-ar fi condus să caute 
mângâiere în El!...

Domnul va lucra pentru toți cei care își pun încrederea în El. Victorii 
prețioase vor fi dobândite de cei credincioși. Lecții prețioase vor fi învățate. 
Experiențe prețioase vor fi realizate...
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Hristos ridică inima zdrobită și rafinează sufletul care plânge, până 
când acesta devine sălașul Său.” —Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 302 (engl.) 
(rom. cap. Cei care plâng vor fi mângâiaţi).

b.  Ce a făcut David când s-a apropiat de Dumnezeu, și care a fost 
răspunsul lui Dumnezeu? Psalmii 66:17-20.

Psalmii 66:17-20: „Am strigat către El cu gura mea, și îndată lauda a fost 
pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi 
ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugă-
ciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea 
și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!” 

„Salvatorul nostru este întotdeauna gata să audă și să răspundă la ru-
găciunea inimii zdrobite, și harul și pacea sunt înmulțite celor credincioși 
ai Săi. Cu bucurie, El le oferă binecuvântările de care au ei nevoie în lupta 
lor împotriva relelor care îi asaltează.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 532 
(engl.) (rom. cap. 52, Statornic până la sfârșit).

c.  În ce măsură ne iartă Dumnezeu păcatele noastre? Psalmii 103:3, 
12-14.

Psalmii 103:3, 12-14: „El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate 
bolile tale; ... cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El 
fărădelegile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se în-
dură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuţi; Își 
aduce aminte că suntem ţărână.”

„Lăsați ca Hristos, Viața divină, să locuiască în voi și prin voi să reve-
leze dragostea de origine cerească, ce va inspira speranță în cei lipsiți de 
speranță și va aduce pacea cerului în inima rănită de păcat.”—Cugetări de 
pe muntele Fericirilor, p. 114, 115 (engl.) (rom. cap. 5, Rugăciunea Domnului).

Marți 17 iulie

3.  ATITUDINEA CORECTĂ

a.  Cu ce spirit L-a căutat David pe Domnul în rugăciune? Cum a re-
flectat viața sa practică starea inimii sale? Psalmii 26:2-5, 8; 119:58. 

Psalmii 26:2-5, 8: „Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin 
cuptorul de foc rărunchii și inima! Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor 
mei, și umblu în adevărul Tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu 
merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu 
stau împreună cu cei răi.... (8) Doamne, eu iubesc locașul Casei Tale și locul 
în care locuiește slava Ta.”
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Psalmii 119:58: „Te rog din toată inima mea: ai milă de mine, după 
făgăduinţa Ta!”

b.  Ce acțiuni sunt dovezi ale unei schimbări interioare a inimii? 
Isaia 1:16,17; Ezechiel 33:15. 

Isaia 1:16, 17: „Spălaţi-vă deci și curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei 
faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să 
faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanu-
lui, apăraţi pe văduvă!”

Ezechiel 33:15: „dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează 
învăţăturile care dau viaţa și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit, 
și nu va muri.”

„Mărturisirea nu va fi acceptabilă pentru Dumnezeu fără o căință sin-
ceră și reformă. Trebuie să existe schimbări decisive în viață; orice este 
neplăcut lui Dumnezeu trebuie înlăturat. Acesta va fi rezultatul unei au-
tentice păreri de rău pentru păcat.”—Calea către Hristos, p. 39 (engl.) (rom. 
cap. 4, Mărturisirea).

„O unire cu Hristos prin credință vie este trainică; fiecare altă unire 
trebuie să piară... Însă această unire ne costă ceva... Trebuie să aibă loc o 
dureroasă lucrare de detașare, precum și o lucrare de atașare. Mândria, 
egoismul, vanitatea, spiritul lumesc—păcatul sub toate formele sale—tre-
buie să fie biruit, dacă dorim să intrăm într-o legătură de unire cu Hristos. 
Motivul pentru care mulți găsesc viața de credință în așa măsură deplo-
rabil de grea, pentru care ei sunt atât de instabili, de schimbători, este, că 
ei încearcă să se atașeze de Hristos fără să se detașeze de idolii nutriți.”—
Credinţa prin care trăiesc, p. 221 (engl.) (rom. cap. Separaţi de lume).

c.  Ce atitudine dorește Dumnezeu să avem când venim înaintea 
Lui? Psalmii 95:2; 100:4.

Psalmii 95:2: „Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece 
în cinstea Lui!.”

Psalmii 100:4: „Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile 
Lui! Lăudaţi-L și binecuvântaţi-I Numele.”

„Dumnezeu așteaptă de la copiii Săi ascultători să ceară binecuvântă-
rile Sale și să vină înaintea Lui cu laude și cu mulțumire. Dumnezeu este 
Fântâna vieții și a puterii. El poate să facă pustia un câmp roditor pentru 
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poporul care păzește poruncile Sale, pentru că aceasta este pentru slava 
numelui Său. El a făcut pentru poporul Său ales ceea ce ar trebui să inspi-
re fiecare inimă cu recunoștință, și Îl mâhnește faptul că se oferă atât de 
puțină laudă. El dorește să aibă o mai puternică exprimare de la poporul 
Său, care să arate că ei știu că au motiv de bucurie și veselie.

Modul lui Dumnezeu de procedare cu poporul Său ar trebui repetat 
adesea. Cât de frecvent a ridicat Dumnezeu semne indicatoare în modul Său 
de procedare cu Israelul din vechime!... Avem nevoie să ne amintim adesea 
bunătatea lui Dumnezeu și să Îl lăudăm pentru lucrările Sale minunate.”—
Mărturii, vol. 6, p. 364, 365 (engl.) (rom. secțiunea 6, cap. Întâlnirile din Sabat).

Miercuri 18 iulie

4.  CREDINŢĂ ŞI ÎNCREDERE

a.  Cu ce cuvinte și-a exprimat David credința în Domnul? Psalmii 
27:1-5.

Psalmii 27:1-5: „Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? 
Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? Când înaintează 
cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii și 
vrăjmașii mei – se clatină și cad. Chiar o oștire de ar tăbărî împotriva mea, 
inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot 
plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte: aș vrea 
să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea 
Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba 
Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va 
înălţa pe o stâncă.”

„Dumnezeul nostru are cerul și pământul sub comanda Sa și El știe 
exact ce avem nevoie. Noi putem vedea doar puțin din drumul dinain-
tea noastră;  ‘însă toate lucrurile sunt goale și descoperite înaintea ochilor 
Aceluia, cu care avem a face’ (Evrei 4:13). Mai presus de confuzia de pe 
pământ, El stă întronat; toate lucrurile sunt deschise inspecției Sale divine; 
și din eternitatea Sa măreață și calmă, El dispune ceea ce providența Sa 
vede că e cel mai bine.

Nici măcar o vrabie nu cade la pământ fără ca Tatăl să observe. Ura 
lui Satan împotriva lui Dumnezeu îl conduce să își găsească desfătarea în 
distrugerea chiar a creaturilor negrăitoare. Doar prin grija protectoare a lui 
Dumnezeu sunt păstrate păsările ca să ne înveselească prin cântările lor de 
bucurie. Însă El nu uită nici măcar de vrăbii. ‘Nu vă temeți deci, voi sunteți 
mai de preț decât multe vrăbii’ (Matei 10:31).”—Mărturii, vol. 8, p. 272, 273 
(engl.) (rom. secțiunea 5, cap. Grija Sa providenţială).
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b.  Cum și-a exprimat David încrederea în Dumnezeu când vrăjmașii 
săi pământești îl depășeau numeric? Psalmii 56:2, 9, 11.

Psalmii 56:2, 9, 11: „Toată ziua mă hărţuiesc potrivnicii mei; sunt mulţi, și 
se războiesc cu mine ca niște trufași... (9) Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua 
când Te strig: știu că Dumnezeu este de partea mea... (11) Mă încred în 
Dumnezeu și nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă niște oameni?”

„De ce nu arătăm că avem un Salvator viu, unul care poate umbla cu 
noi în întuneric la fel ca și în lumină, și că ne putem încrede în El?...

Am văzut nori interpunându-se între noi și soare, dar nu am plâns și 
nu ne-am îmbrăcat în sac de teamă că nu vom mai vedea niciodată soarele. 
Nu am manifestat nicio teamă cu privire la acest lucru, ci am așteptat cât 
se poate de senini până când norul a trecut și a descoperit soarele. La fel și 
în încercările și ispitele noastre. Norii pot părea că închid din fața noastră 
razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii; însă știm că fața Răscum-
părătorului nostru nu este ascunsă pentru totdeauna. El privește asupra 
noastră cu dragoste și compasiune gingașă. Să nu ne lepădăm încrederea 
noastră, care are o mare recompensă ca răsplată, ci când norii atârnă dea-
supra sufletului, să ne ținem ochii ațintiți acolo unde putem vedea Soarele 
Neprihănirii și să ne bucurăm că avem un Salvator viu. Gândiți-vă cât de 
frumoasă a fost lumina de care ne-am bucurat; mențineți mintea ațintită 
asupra lui Isus, și lumina va străluci din nou asupra noastră, iar gândurile 
mohorâte vor fugi. Vom avea bucurie în Hristos și vom merge cântând 
pe calea noastră spre Muntele Sion.”—Înalta noastră chemare, p. 65 (engl.) 
(rom. cap. 59, Bucurie de nedescris și plină de slavă).

Joi 19 iulie

5. DUMNEZEU SATISFACE SUFLETUL ÎNSETAT

a.  Descrieți ardoarea care ar trebui să însoțească rugăciunile noas-
tre. Psalmii 42:1-4

Psalmii 42:1-4: „Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufle-
tul meu pe Tine, Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, 
după Dumnezeul cel Viu; când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui 
Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare: 
„Unde este Dumnezeul tău?” Mi-aduc aminte și-mi vărs tot focul inimii în 
mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulţime și cum înain-
tam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie 
și mulţumire ale unei mulţimi în sărbătoare.”



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2018 27

„Să dăm deoparte obiceiul nepăsător, inert, în care am căzut, și să ne 
rugăm ca și când chiar dorim ceea ce spunem. ‘Rugăciunea eficientă și fer-
ventă a unui om neprihănit realizează mult.’ [Iacov 5:16 engl. KJV]. Credința 
se prinde în mod ferm de promisiunile lui Dumnezeu și își aduce cererile cu 
fervoare; însă când viața sufletului stagnează, actele exterioare de devoțiune 
devin formale și lipsite de putere.”—Gospel Workers (1892), p. 426.

b.  Când ne apropiem de Dumnezeu în mijlocul încercărilor și lup-
telor noastre, ce asigurare avem? Psalmii 77:1, 14, 15. 

Psalmii 77:1, 14, 15: „Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul 
meu către Dumnezeu, și El mă va asculta... (14, 15) Tu ești Dumnezeul care 
faci minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare. Prin braţul Tău, Tu ai 
izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif.”

„Pentru toți cei care se întind după mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu 
pentru a o simți, momentul celei mai mari descurajări este timpul când 
ajutorul divin este cel mai aproape. Ei vor privi înapoi cu recunoștință spre 
cea mai întunecată parte a căii lor.... Din fiecare ispită și din fiecare încer-
care, El îi va scoate cu o credință mai fermă și cu o experiență mai boga-
tă.”—Hristos, Lumina lumii, p. 528 (engl.) (rom. cap. 58, Lazăre, vino afară).

„Dacă Îl vom căuta, Hristos ne va da ajutor în fiecare încercare. Ochii 
noștri vor fi deschiși să discearnă promisiunile vindecătoare înregistrate în cu-
vântul Său. Duhul Sfânt ne va învăța cum să ne însușim fiecare binecuvântare 
care va fi un antidot pentru mâhnire. Pentru fiecare înghițitură amară care 
este pusă la buzele noastre, noi vom descoperi o ramură vindecătoare.”—Pe 
urmele Marelui Medic, p. 248 (engl.) (rom. cap. 18, Vindecare pentru minte).

Vineri 20 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  În ce punct greșesc mulți și eșuează în a obține binecuvântarea 
promisă?

2.  În loc de a îndeplini acte mărețe de jertfire de sine cu scopul de a 
obține iertare și îndurare, ce pași avem nevoie să facem noi?

3.  Ce atitudine ne va conduce să facem o mărturisire autentică?
4.  Ce ar trebui să facem când încercările par să ascundă fața Soarelui 

Neprihănirii de privirea noastră?
5.  Cu ce fel de spirit ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu? Care 

este promisiunea pe care o avem, când facem aceasta?
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    Lecția 4 Sabat, 28 iulie 2018

Rugăciunea în taină
„Când te rogi, intră în odăița ta, și când ai închis ușa, roagă-te 

Tatălui tău care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va 
răsplăti pe față” (Matei 6:6). 

„Nu există nici un timp sau loc în care este nepotrivit să înălțăm o 
cerere lui Dumnezeu... În mulțimea de pe străzi, în mijlocul ocupațiilor 
de afaceri, putem... să implorăm călăuzire divină.”—Calea către Hris-
tos, p. 99 (engl.) (cap. 11, Privilegiul rugăciunii).

Recomandare pentru studiu: Profeţi și regi, p. 628-634 (engl.)  
                                                                                 (rom. cap. 52, Un om al ocaziei).

Duminică 22 iulie

1.  RUGÂNDU-NE LA LUCRU

a.  Ce vești îl preocupau pe Neemia, și cum a descoperit angajato-
rul său preocuparea aceasta? Neemia 1:2-4; 2:1, 2. 

Neemia 1:2-4: „A venit Hanani, unul din fraţii mei, și câţiva oameni din 
Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpaţi care mai rămăseseră din robie și 
despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: „Cei ce au mai rămas din robie sunt 
acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire și ocară; zidurile Ierusalimului sunt 
dărâmate și porţile sunt arse de foc.” Când am auzit aceste lucruri, am șezut 
jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea 
Dumnezeului cerurilor.” 

Neemia 2:1, 2: „În luna Nisan, anul al douăzecilea al împăratului Arta-
xerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. 
Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis: „Pentru ce ai 
faţa tristă? Totuși nu ești bolnav; nu poate fi decât o întristare a inimii.” 
Atunci m-a apucat o mare frică.”

b.  Ce a cerut regele, și cum a răspuns Neemia? Neemia 2:4. Cum a 
fost ascultată rugăciunea în taină a lui Neemia? Versetul 6.

Neemia 2:4: „Şi împăratul mi-a zis: „Ce ceri?” Eu m-am rugat Dumnezeu-
lui cerurilor.”



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2018 29

Neemia 2:6: „Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis atunci: 
„Cât va ţine călătoria ta și când te vei întoarce?” Împăratul a găsit cu cale să 
mă lase să plec, și i-am hotărât o vreme.”

„Omul lui Dumnezeu nu s-a aventurat să răspundă până când nu 
căutase mai întâi călăuzire de la Unul mai presus decât Artaxerxes... În 
acea rugăciune scurtă Neemia s-a apropiat de prezența Regelui regilor și a 
câștigat de partea sa o putere care poate schimba inimile, cum sunt schim-
bate cursurile apelor.

A ne ruga cum s-a rugat Neemia în ceasul său de nevoie este o resursă 
la dispoziția creștinului în circumstanțe în care alte forme de rugăciune ar 
fi imposibile. Truditorii de pe căile aglomerate ale vieții, asaltați și aproape 
copleșiți de nedumerire, pot trimite în sus către Dumnezeu o cerere pentru 
călăuzire divină. Călătorii pe mare și pe uscat, când sunt amenințați de ceva 
pericol, se pot încredința astfel protecției Cerului. În timpuri de dificultăți 
sau primejdii neașteptate, inima își poate înălța strigătul după ajutor către 
Unul care S-a legat prin jurământ să vină în ajutorul celor credincioși, în-
crezători, ai Săi, oricând ei strigă către El.”—Profeţi și regi, p. 631, 632 (engl.) 
(rom. cap. 52, Un om al ocaziei).

Luni  23 iulie

2.  CĂUTÂND SĂ NE RUGĂM PRIN ACŢIUNILE  
 NOASTRE

a.  Când demonizatul care locuia printre morminte în țara Gadare-
nilor L-a văzut pentru prima dată pe Isus, ce a încercat el să 
facă? Marcu 5:5, 6. 

Marcu 5:5,6: „Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munţi, 
ţipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a 
închinat.”

b.   Întrucât Satan nu i-a permis acestui om să se roage, ce a ieșit în 
schimb din gura lui? Marcu 5:7. Ce a făcut Isus pentru acest om 
aspru și lepădat, și pentru tovarășul lui (Matei 8:28)? Marcu 5:8.

Marcu 5:7: „Şi a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul 
Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu, să nu mă 
chinuiești!”

Marcu 5:8: „Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta!”
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„Cuvintele Sale au străpuns mințile întunecate ale nefericiților bărbați. 
Ei realizau vag că era aproape Unul care îi putea salva de demonii care îi 
chinuiau. Ei au căzut la picioarele Salvatorului pentru a I se închina; însă 
când buzele lor s-au deschis pentru a implora îndurarea Sa, demonii au 
vorbit prin ei.”—Hristos, Lumina lumii, p. 337, 338 (engl.) (rom. cap. 35, 
Taci, fii liniștită).

c.  Care a fost rezultatul primei rugăciuni tăcute a celor doi oa-
meni? Luca 8:35. Ce putem învăța din rugăciunea neexprimată a 
demonizaților?

Luca 8:35: „Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Isus și au 
găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Isus, îmbrăcat și 
în toate minţile; și i-a apucat frica.”

„Nimeni nu a căzut atât de jos, nimeni nu e atât de josnic, încât să nu 
poată găsi eliberare în Hristos. Demonizatul, în loc de rugăciune, a putut 
doar să rostească cuvintele lui Satan; totuși apelul nerostit al inimii a fost 
auzit. Niciun strigăt al unui suflet în nevoie, chiar dacă nu este rostit în cu-
vinte, nu va rămâne neauzit. Cei care vor consimți să intre într-o relație de 
legământ cu Dumnezeul cerului nu sunt lăsați în puterea lui Satan sau în in-
firmitatea propriei lor naturi. Ei sunt invitați de Salvatorul: ‘Să se prindă de 
puterea Mea, ca să facă pace cu Mine; și vor face pace cu Mine’ (Isaia 27:5). 
Spiritele întunericului se vor lupta pentru sufletul care a fost cândva sub 
stăpânirea lor, însă îngerii lui Dumnezeu se vor lupta cu putere învingătoa-
re pentru acel suflet. Domnul spune, ‘Se va lua prada celui puternic, sau va 
fi eliberat cel captiv pe drept?’... Așa vorbește Domnul: ‘Chiar captivii celui 
puternic vor fi luați, și prada celui îngrozitor va fi eliberată: pentru că Eu mă 
voi certa cu cel care se ceartă cu tine, și Eu îi voi salva pe copiii tăi’ ” (Isaia 
49:24, 25).—Ibid., p. 258, 259 (engl.) (rom.cap. 26, La Capernaum).

Marți  24 iulie

3.  DORINŢA NEROSTITĂ DUPĂ IERTARE

a.  A prezentat femeia prinsă în preacurvie vreo scuză sau vreo jus-
tificare personală? Ioan 8:3-7.

Ioan 8:3-7: „Atunci cărturarii și fariseii I-au adus o femeie prinsă în prea-
curvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Isus: „Învăţătorule, feme-
ia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a 
poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?” Spuneau 
lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în 
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jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a 
ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi 
cu piatra în ea.”

b.  A urât Isus păcatul ei? Explicați răspunsul vostru. Psalmii 45:7; 
Evrei 1:8, 9.

Psalmii 45:7: „Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumne-
zeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai presus 
decât pe tovarășii Tăi de slujbă.” 

Evrei 1:8, 9: „pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, 
este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; Tu ai iubit 
neprihănirea și ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău 
Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii Tăi.”

„În timp ce [Isus] nu îndulcește păcatul, nici nu reduce sentimentul de 
vină, El nu caută să condamne, ci să salveze. Lumea avea pentru această 
femeie greșită doar dispreț și batjocură; însă Isus i-a spus cuvinte de mân-
gâiere și speranță. Cel fără păcat are milă de slăbiciunea păcătoasei, și îi 
întinde o mână de ajutor...

Oamenii urăsc păcătosul, în timp ce iubesc păcatul. Hristos urăște pă-
catul, însă îl iubește pe păcătos. Acesta va fi spiritul tuturor celor care Îl 
urmează. Dragostea creștină este înceată la a cenzura, grabnică să desco-
pere căință, gata de a ierta, de a încuraja, de a-l pune pe cel rătăcitor pe 
calea sfințeniei, și de a-i fixa picioarele pe ea.”—Hristos, lumina lumii, p. 462 
(engl.) (rom. cap. 50, Printre curse).

c.  Cum a răspuns Isus cerinței nerostite după iertare a acestei fe-
mei? Ioan 8:10, 11.

Ioan 8:10, 11: „Atunci S-a ridicat în sus; și, când n-a mai văzut pe nimeni 
decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a 
osândit?” „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te 
osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești.”

„Femeia stătuse înaintea lui Isus chircită de teamă. Cuvintele Lui, ‘Cel 
care este fără de păcat, să arunce primul piatra,’ fuseseră percepute de ea 
ca o sentință de moarte. Ea nu îndrăznea să își ridice ochii spre fața Salva-
torului, ci în tăcere își aștepta teribilul destin. Cu uimire ea îi văzu pe acu-
zatorii ei depărtându-se fără cuvinte și confuzi; apoi în urechile ei ajunseră 
cuvintele: ‘Nici eu nu te osândesc: du-te, și să nu mai păcătuiești.’ Inima ei 
era topită, și ea s-a aruncat la picioarele lui Isus, exprimându-și prin sus-
pine iubirea recunoscătoare, și cu lacrimi amare mărturisindu-și păcatele.
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Pentru ea, acesta a fost începutul unei noi vieți, o viață de puritate 
și pace, devotată serviciului lui Dumnezeu. În înălțarea acestui suflet 
căzut, Isus îndeplini un miracol mai mare decât în vindecarea celei mai 
cumplite boli fizice; El vindecă maladia spirituală care este spre moarte 
veșnică. Această femeie căită a devenit una dintre cei mai statornici urmași 
ai Lui. Ea a răsplătit mila Sa iertătoare cu iubire și devoțiune jertfitoare de 
sine.”—Ibid.

Miercuri  25 iulie

4.  EXPRIMÂNDU-SE PRIN ACŢIUNI DISPERATE

a.  Cât de interesat era un sărman paralitic să Îl vadă pe Isus? Luca 
5:18, 19.

Luca 5:18, 19: „Şi iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și 
căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui. Fiindcă n-aveau pe unde 
să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au 
coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus.”

„Mă voi referi la paraliticul care nu își folosise membrele timp de mulți 
ani. Iată-l! Preoții, conducătorii și scribii au examinat cazul său și l-au de-
clarat lipsit de speranță. I-au spus că prin propriul său păcat el adusese 
asupra sa această stare, și că nu era nicio speranță pentru el. Însă a ajuns 
la el vorba că exista un om numit Isus care făcea fapte mărețe. El vindeca 
bolnavii și El chiar înviase morți. ‘Dar cum pot să merg la El?’ spuse el.

‘Te vom duce noi chiar în prezența Lui’, au răspuns prietenii săi; ‘am 
auzit că El a venit în cutare loc.’ 

Şi astfel ei au luat pe omul lipsit de nădejde și l-au dus în locul unde 
știau că era Isus. Însă mulțimea înconjurase clădirea în număr atât de  
mare, încât nu aveau nicio șansă, nici măcar să ajungă la ușă. Ce aveau 
să facă? Paraliticul sugeră ca ei să deschidă acoperișul și să îndepărteze 
cărămizile și să îl lase în jos prin acoperiș.”—Credinţa și faptele, p. 67 (engl.) 
(rom. cap. 9, Calitatea credinţei noastre).

b.  Ce dorință nerostită a paraliticului a îndeplinit Isus? Luca 5:20. 
Cum a revelat Isus faptul că El putea citi gândurile oricui, nu 
doar ale acestui om? Luca 5:21-23.

Luca 5:20: „Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt 
iertate!”; Luca 5:21-23: „Cărturarii și fariseii au început să cârtească și să 
zică în ei înșiși: „Cine este Acesta, de rostește hule? Cine poate să ierte păca-
tele decât singur Dumnezeu?” Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cu-
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vântul și le-a zis: „Pentru ce cârtiţi în inimile voastre? Ce este mai lesne, a 
zice: „Păcatele îţi sunt iertate” sau a zice: „Scoală-te și umblă”?”

„Isus știa exact de ce avea nevoie acest suflet bolnav de păcat. El știa 
că acesta fusese torturat din pricina propriei sale conștiințe, așa că i-a spus: 
‘Păcatele îți sunt iertate.’ Ce ușurare veni asupra minții sale! Ce speranță 
i-a umplut inima!” —Ibid.

c.  Ce a arătat vindecarea concretă a omului despre puterea pe care 
o avea Isus? Luca 5:24-26.

Luca 5:24-26: „Dar, ca să știţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte pă-
catele: „Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ţi patul și 
du-te acasă”. Şi, numaidecât, slăbănogul s-a sculat, în faţa lor, a ridicat patul pe 
care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toţi au rămas uimiţi și slăveau 
pe Dumnezeu; plini de frică, ziceau: „Azi am văzut lucruri nemaipomenite.”

„Cel care la creațiune ‘a zis și s-a făcut’, care ‘poruncește și ce poruncește 
ia ființă’ (Psalmii 33:9), rostise viață sufletului mort în fărădelegi și păca-
te. Vindecarea trupului era o dovadă despre puterea care înnoise inima. 
Hristos porunci paraliticului să se ridice și să umble, ‘ca să știți’, spuse El, 
‘că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele.’ ”—Hristos, Lumina 
lumii, p. 270 (engl.) (rom. cap. 27, Poţi să mă curăţești).

Joi 26 iulie

5.  RUGĂCIUNE PRIN ATINGERE

a.  Cum a ales o femeie, după ce a suferit de o boală serioasă timp 
de 12 ani, să își exprime față de Isus cererea ei timidă de vinde-
care? Marcu 5:25-29. 

Marcu 5:25-29: „Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de 
sânge. Ea suferise mult de la mulţi doctori; cheltuise tot ce avea, și nu simţise 
nicio ușurare; ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit 
pe dinapoi prin mulţime și s-a atins de haina Lui. Căci își zicea ea: „Dacă aș 
putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.” Şi îndată a secat iz-
vorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală.”

„Ocazia de aur venise, ea era în prezența marelui Medic! Însă în mij-
locul confuziei, ea nu putea fi auzită de El, nici nu putea să primească 
mai mult decât doar o imagine trecătoare a chipului Său. Temându-se să 
nu piardă singura ei șansă de vindecare de boala ei, ea s-a strecurat cu 
insistență înainte, spunându-și: ‘Dacă măcar mă voi atinge de haina Sa 
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voi fi vindecată.’ Ea a prins ocazia, pe când El trecea, și s-a întins spre El, 
abia atingându-I tivul hainei. Însă în acel moment ea s-a simțit vindecată 
de boala ei. În mod instantaneu sănătatea și tăria au luat locul slăbiciunii 
și durerii. Ea își concentrase toată credința vieții ei în acea unică atingere 
care a  vindecat-o.”—The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 320.

b.  Cum a recunoscut Isus apoi în mod public rugăciunea nerostită 
a credinței ei? Marcu 5:30-34. Ce ne învață aceasta despre credință?

Marcu 5:30-34: „Isus a cunoscut îndată că o putere ieșise din El; și, întor-
cându-Se spre mulţime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?” Ucenicii 
I-au zis: „Vezi că mulţimea Te îmbulzește și mai zici: „Cine s-a atins de 
Mine?” El Se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. 
Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a 
aruncat la picioarele Lui și I-a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis: „Fiică, 
credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace și fii tămăduită de boala ta.”

„Isus nu trece niciodată fără să răspundă rugăciunea tăcută a credinței. 
Cel care Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și care se străduiește să se pună 
în legătură cu Mântuitorul, va primi binecuvântarea Sa în schimb.”—Ibid., 
p. 322. 

Vineri 27 iulie 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Ce privilegiu avem când suntem în nevoi, chiar dacă nu putem să 
îngenunchem înaintea lui Dumnezeu? Cum putem face aceasta?

2.  Aude Isus rugăciunile tăcute, tainice, care vin dintr-o inimă onestă?
3.  Pot acțiunile noastre să slujească drept rugăciune? Cum?
4.  De ce tip de vindecare avem toți nevoie, și cât de dispus este Isus 

să ne ajute?
5.  Reacționează Isus doar la cuvintele care ies din gura noastră, sau și 

la gândurile neexprimate ale inimii?
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Sabat, 4 august 2018

Darul Sabatului Întâi  
pentru Şcoli misionare și proiecte 

educaționale

„Fiecare ființă umană, creată după 
chipul lui Dumnezeu, este înzestrată cu 
o putere asemănătoare cu cea a Creato-
rului—individualitate, puterea de a gândi și a face. Bărbații în care această 
putere este dezvoltată sunt cei care poartă responsabilități, care sunt conducă-
tori în întreprinderi și care influențează caractere. Lucrarea adevăratei educații 
este de a dezvolta această putere, de a instrui și antrena tinerii să fie cugetă-
tori, și nu doar să reflecte gândurile altor oameni... În loc de slăbănogi educați, 
instituțiile de învățământ pot trimite în societate bărbați puternici în gândire și 
acțiune, oameni care sunt stăpâni și nu sclavi ai circumstanțelor, oameni care 
posedă lărgime a minții, claritate a gândirii, și curajul convingerilor lor.”—
Educaţia, p. 17, 18 (engl.) (rom. cap. 1, Sursa și scopul adevăratei educaţii).

Scopul Departamentului de Educație este de a susține înființarea de ase-
menea instituții. Şcolile pentru educația generală și școlile misionare sunt 
necesare acum mai mult decât oricând pentru educarea copiilor noștri. Cu 
mai mult de un secol în urmă, mesagerul Domnului scria: „Mult mai mult 
se poate face pentru a salva și educa pe copiii celor care în prezent nu pot 
părăsi orașele. Aceasta este o chestiune demnă de cele mai bune eforturi ale 
noastre. Şcoli ale bisericii trebuie să fie întemeiate pentru copiii din orașe, 
și în legătură cu aceste școli trebuie să se ia măsuri pentru predarea de stu-
dii superioare, acolo unde acestea sunt cerute.”—Îndrumarea copilului, p. 306 
(engl.) (rom. cap. 52, Alegerea școlii).

„Oriunde sunt câțiva păzitori ai Sabatului, părinții ar trebui să se uneas-
că pentru a asigura un loc pentru o școală de zi, unde copiii și tinerii lor pot 
să fie instruiți. Ei ar trebui să angajeze un învățător creștin, care, ca un misi-
onar consacrat, îi va educa pe copiii lor într-un așa mod încât să îi conducă 
să devină misionari...

Dacă părinții vor realiza importanța acestor mici centre de educație, co-
operând pentru a face lucrarea pe care Dumnezeu o vrea îndeplinită în acest 
timp, planurile vrăjmașului pentru copiii noștri vor fi zădărnicite.”—Ibid., p. 
307 (engl.) (rom. cap. 52, Alegerea școlii).

Apelăm la voi în acest Sabat să oferiți cu generozitate pentru susținerea 
acestei lucrări în toate bisericile noastre din întreaga lume.

Fraţii voștri din Departamentul de Educaţie al CG
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   Lecția 5  Sabat, 4 august 2018

Rugăciune personală
„Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voas-

tre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri” 
(Filipeni 4:6).

„Rugăciunea în taină susține viața interioară. Inima care iubește pe 
Dumnezeu va dori să comunice cu El și se va sprijini pe El în încredere 
sfântă.”—Înalta noastră chemare, p. 130 (engl.) (rom. cap. 124, Învăţaţi cum 
să vă rugaţi).

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului, p.139-140 (engl.)  
                                                                                   (rom. cap. 12, Cerând pentru a da). 

Duminică 29 iulie

1.  ATITUDINEA ÎN RUGĂCIUNE

a.  Ce postură ar trebui să respectăm în rugăciune? Psalmii 95:6; 
Efeseni 3:14. 

Psalmii 95:6: „veniţi să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genun-
chiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!

Efeseni 3:14: „…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnu-
lui nostru Isus Hristos.”

b.  Unde și cum ar trebui să ne spunem rugăciunile noastre perso-
nale? Matei 6:6. 

Matei 6:6: „Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi ușa și roagă-te Tatălui 
tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.”

„Este imposibil ca sufletul să prospere în timp ce rugăciunea nu re-
prezintă un exercițiu special al minții. Doar rugăciunea în familie și ru-
găciunea publică nu sunt suficiente. Rugăciunea în taină este foarte im-
portantă; în singurătate, sufletul este dezgolit în fața ochiului examinator 
al lui Dumnezeu și fiecare motiv este investigat. Rugăciunea în taină! Cât 
de prețioasă! Sufletul în comuniune cu Dumnezeu! Rugăciunea în taină tre-
buie să fie auzită doar de Dumnezeul care ascultă rugăciunea. Nicio ureche  
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curioasă nu trebuie să primească povara unor asemenea cereri. În rugăciu-
nea tainică sufletul este liber de influențele înconjurătoare, liber de agitație. 
În mod calm, totuși arzător, el se întinde după Dumnezeu. Rugăciunea în 
taină este frecvent denaturată și scopurile ei dulci sunt pierdute, prin rugă-
ciunea cu voce tare. În loc de acea încredere calmă, liniștită, și de credința în 
Dumnezeu, în timp ce sufletul este revărsat în tonuri joase, umile, este încu-
rajată agitația, și rugăciunea în taină își pierde influența domolitoare, sacră. 
Există o furtună de sentimente, o furtună de cuvinte, care fac imposibil să 
discerni vocea blândă, ușoară, care vorbește sufletului în timp ce acesta este 
angajat în devoțiunea sa tainică, sinceră, din inimă.”—Mărturii, vol. 2, p. 
189, 190 (engl.) (rom. cap. 28, Spiritul lumesc în biserică). 

Luni 30 iulie

2.  RUGĂCIUNEA DE MIJLOCIRE

a.  În timp ce Daniel contempla faptul că profeția despre cei 70 de 
ani în care Ierusalimul avea să fie pustiu se apropia de încheie-
re, cu privire la ce a fost el inspirat să se roage? Daniel 9:3-19. Pe 
cine a văzut Daniel vinovat de păcat? Pe cine a dat el vina?

Daniel 9:3-19: „Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut 
cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului 
Dumnezeului meu și I-am făcut următoarea mărturisire: „Doamne Dumne-
zeule mare și înfricoșat, Tu, care ţii legământul și dai îndurare celor ce Te 
iubesc și păzesc poruncile Tale! Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am 
fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. N-am 
ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor 
noștri, căpeteniilor noastre, părinţilor noștri și către tot poporul ţării. Tu, 
Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de rușine, 
nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Is-
rael, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în care i-ai izgonit, din pricina 
fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine! Doamne, nouă ni se 
cuvine să ni se umple faţa de rușine, da, nouă, împăraţilor noștri, căpetenii-
lor noastre și părinţilor noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta! La Dom-
nul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui 
ne-am răzvrătit! N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca 
să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii; ci tot 
Israelul a călcat Legea Ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De 
aceea ne-au și lovit blestemele și jurămintele scrise în Legea lui Moise, robul 
lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit 
astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpeteniilor 
noastre care ne-au cârmuit și a adus peste noi o mare nenorocire, așa cum 
niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care 
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a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în Legea lui Moise, 
toată nenorocirea aceasta a venit peste noi; și noi n-am rugat pe Domnul 
Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat 
aminte la adevărul Tău. De aceea, și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceas-
ta să vină peste noi; căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lu-
crurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui. Şi acum, Doamne 
Dumnezeul nostru, Tu, care ai scos pe poporul Tău din ţara Egiptului prin 
mâna Ta cea puternică și Ţi-ai făcut un Nume așa cum este și astăzi: noi am 
păcătuit, am săvârșit nelegiuire. Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, 
abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel 
sfânt; căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinţilor 
noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocara tuturor celor ce ne înconjoară. 
Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și, 
pentru dragostea Domnului, fă să strălucească faţa Ta peste Sfântul Tău Locaș 
pustiit! Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă! Deschide ochii și privește la 
dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu 
pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndură-
rile Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lu-
crează și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele 
Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău!”

„Cu o credință întemeiată pe cuvântul sigur al profeției, Daniel pleda 
pe lângă Domnul pentru îndeplinirea grabnică a acestor promisiuni. El 
pleda ca onoarea lui Dumnezeu să fie păstrată. În cererea sa, el s-a iden-
tificat pe sine în mod complet cu cei care nu îndepliniseră scopul divin, 
mărturisind păcatele lor ca și când ar fi fost ale sale proprii...

Deși Daniel fusese de mult timp în serviciul lui Dumnezeu, și fusese 
numit de cer ca ‘prea iubit’, totuși acum el apărea înaintea lui Dumnezeu 
ca un păcătos, prezentând insistent marea nevoie a poporului pe care el îl 
iubea. Rugăciunea sa era elocventă în simplitatea ei, și în mod intens seri-
oasă.”—Profeţi și regi, p. 554, 555 (engl.) (rom. cap. 45, Întoarcerea captivilor).

„Domnul care a ascultat rugăciunea lui Daniel va asculta și rugăciunea ta 
dacă te vei apropia de El așa cum a făcut-o Daniel.”—In Heavenly Places, p. 75. 

b.  Care a fost răspunsul la rugăciunea lui Daniel? Daniel 9:20-23.
Daniel 9:20-23: „Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam 
păcatul meu și păcatul poporului meu, Israel, și îmi aduceam cererile înain-
tea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului 
meu; pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor iute, 
omul Gabriel pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în 
clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine și 
mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea. Când ai început tu 
să te rogi, a ieșit cuvântul, și eu vin să ţi-l vestesc; căci tu ești preaiubit și 
scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta și înţelege vedenia!”
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c.  Cum mijlocește Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, pentru noi? Ro-
mani 8:26. Ce vrea Dumnezeu să facem pentru alții? Iacov 5:16.

Romani 8:26: Şi tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu 
știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu 
suspine negrăite.”

Iacov 5:16: „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele și rugaţi-vă unii pentru alţii, 
ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”

„Hristos, Mijlocitorul nostru, și Duhul Sfânt mijlocesc în mod constant 
în favoarea omului, însă Spiritul nu mijlocește pentru noi așa cum face 
Hristos, care prezintă sângele Său, vărsat de la întemeierea lumii; Duhul 
lucrează asupra inimilor, stârnind în suflet exprimarea de rugăciuni și 
pocăință, laudă și mulțumire. Recunoștința care curge de pe buzele noas-
tre este rezultatul faptului că Duhul atinge corzile sufletului în amintiri 
sfinte, trezind muzica inimii.”—Comentarii Biblice [Comentarii E.G.White], 
vol. 6, p. 1077, 1078 (engl.) (rom. cap. referitor la Romani 8).

„Apelurile, cererile, rugămințile dintre om și om mișcă oamenii și au 
un rol în reglementarea afacerilor națiunilor. Însă rugăciunea mișcă cerul. 
Doar acea putere care vine ca răspuns la rugăciune îi va face pe oameni 
înțelepți în înțelepciunea cerului și îi va face capabili să lucreze în unitatea 
Spiritului, uniți laolaltă în legăturile păcii. Rugăciunea, credința, încrede-
rea în Dumnezeu, aduc o putere divină care pune socotelile umane în ade-
vărata lor valoare—nimic.”—In  Heavenly Places, p. 75.

Marți 31 iulie

3.  RUGĂCIUNE PENTRU SFINŢENIE

a.  Cum ne-a învățat Isus să ne rugăm când recunoaștem că suntem 
păcătoși? Luca 18:13. 

Luca 18:13: „Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să și-i ridice 
spre cer; ci se bătea în piept și zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!”

„Dumnezeu nu ne abandonează din cauza păcatelor noastre. S-ar pu-
tea să greșim și să întristăm Spiritul Său, însă când ne căim și venim la El 
cu inimi căite, El nu ne va respinge.”—Credinţa și faptele, p. 35 (engl.) (rom.
cap. 3, Hristos, Neprihănirea noastră).

„Când Îl implorăm pe Dumnezeu să aibă milă de noi în nenorocirea 
noastră și să ne conducă prin Duhul Său Sfânt, El nu va respinge niciodată 
rugăciunea noastră.”—Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 207 (engl.) (rom.
cap. 199, Primit doar prin har).
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b.  Ce atitudine trebuie să respingem noi, fiind păcătoși?  
Luca 18:11, 12.

Luca 18:11, 12: „Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine 
astfel: „Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, 
nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe 
săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”

„Îndreptățirea de sine este pericolul acestui veac; ea separă sufletul de 
Hristos. Cei care se încred în propria lor neprihănire nu pot înțelege cum 
mântuirea vine prin Hristos. Ei numesc păcatul neprihănire și neprihăni-
rea păcat. Ei nu au o înțelegere a caracterului păcătos al fărădelegii, nici 
o înțelegere a terorii legii; pentru că ei nu respectă standardul moral al 
lui Dumnezeu.”—Credinţa și faptele, p. 96 (engl.) (rom. cap. 13, Credinţa și 
faptele—mână în mână).

c.  Care este promisiunea lui Dumnezeu pentru fiecare rugăciune 
de mărturisire onestă? Luca 18:14; 1 Ioan 1:9.

Luca 18:14: „Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă soco-
tit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit; și oricine se 
smerește va fi înălţat.”

1 Ioan 1:9: „Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în 
întuneric până acum.”

„Vrăjmașul va veni la voi și vă va spune: ‘Nu e de niciun folos să te 
rogi. Nu ai făcut tu cutare lucru rău? Nu ai păcătuit tu împotriva lui Dum-
nezeu? Nu ți-ai violat tu conștiința?’ Răspundeți-i: ‘Ba da; dar Hristos mi-a 
poruncit să mă rog. El a spus: ‘Dacă ne mărturisim păcatele, El este cre-
dincios și drept ca să ne ierte păcatele, și să ne curețe de orice nelegiuire.’ ” 
—The Bible Echo, 15 februarie 1893. 

„Niciodată nu e respins cineva care vine la El cu o inimă căită. Nicio 
rugăciune sinceră nu este pierdută. În mijlocul imnurilor corului ceresc, 
Dumnezeu aude strigătele celei mai slabe ființe umane. Noi ne revărsăm 
dorința inimii în cămăruțele noastre, șoptim o rugăciune când mergem 
pe cale, și cuvintele noastre ajung la tronul Monarhului universului. Ele 
pot să nu fie auzite de vreo ureche omenească, însă ele nu se pot stinge în 
tăcere, nici nu pot fi pierdute printre activitățile de afaceri care se derulea-
ză. Nimic nu poate îneca dorința sufletului. Ea se ridică deasupra gălăgiei 
orașului, deasupra confuziei mulțimii, spre curțile cerești. Dumnezeu este 
cel căruia îi vorbim, și rugăciunea noastră este auzită.”—Parabolele Domnu-
lui, p. 174 (engl.) (rom. cap. 14, Nu va face El dreptate alor Săi?).
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Miercuri  1 august

4.  RUGÂNDU-NE PENTRU ÎNŢELEPCIUNE

a.  Ce ne oferă Dumnezeu fiecăruia dintre noi, dacă noi vrem mă-
car să cerem? Cum trebuie să cerem? Iacov 1:5, 6.

Iacov 1:5, 6: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înţelepciunea, s-o ceară de 
la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. 
Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoiește 
seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.”

„Nu e nevoie să mergeți la capătul pământului pentru înțelepciune, 
căci Dumnezeu este aproape. Nu capacitățile pe care le posedați acum sau 
pe care le veți avea vreodată vă vor da succes. Ceea ce poate face Dumne-
zeu pentru voi va realiza aceasta. Avem nevoie să avem mult mai puțină 
încredere în ceea ce poate face omul și mult mai multă încredere în ceea 
ce poate face Dumnezeu pentru fiecare suflet care crede. El tânjește ca 
voi să vă întindeți după El prin credință. El tânjește ca voi să așteptați 
lucruri mari de la El. El tânjește să vă dea o înțelegere în lucruri vremel-
nice, precum și în chestiuni spirituale. El poate rafina intelectul. El poate 
da tact și îndemânare. Puneți-vă talentele la lucru, cereți-I lui Dumnezeu 
înțelepciune, și aceasta vă va fi dată.”—Parabolele Domnului, p. 146 (engl.)
(rom. cap. 12, Cerând pentru a da). 

b.  Cum ne va separa înțelepciunea lui Dumnezeu de cei din jurul 
nostru? Psalmii 119:97-100; Deuteronomul 4:5-9.

Psalmii 119:97-100: „Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc 
la ea. Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna 
le am cu mine. Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc 
la învăţăturile Tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc po-
runcile Tale.”

Deuteronom 4:5-9: „Iată, v-am învăţat legi și porunci, cum mi-a poruncit 
Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpâ-
nire. Să le păziţi și să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea și priceperea 
voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și 
vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept și priceput!” Care 
este, în adevăr, neamul acela așa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui așa 
de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl 
chemăm? Şi care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci 
așa de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? 
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Numai ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, 
în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut 
ochii și să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi.” 

„După cum în ascultare de legile Sale naturale pământul urma să dea 
comorile sale, tot astfel, în ascultare de legea Sa morală, inimile oamenilor 
urma să reflecte atributele caracterului Său. Chiar păgânii urma să recu-
noască superioritatea acelora care Îi slujeau și se închinau viului Dumne-
zeu.” —Ibid., p.289.

c.  Cum ar trebui să căutăm după înțelepciune? Care două cerințe 
le pune Dumnezeu în fața noastră pentru ca noi să primim 
înțelepciunea Sa? Proverbe 2:1-6.

Proverbe 2:1-6: „Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine 
învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune și dacă-ţi vei pleca ini-
ma la pricepere; dacă vei cere înţelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepe-
re, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, 
atunci vei înţelege frica de Domnul și vei găsi cunoștinţa lui Dumnezeu. 
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoștinţă și pricepere.”

„Este imposibil să studiezi Biblia cu un spirit umil, gata de a se lăsa 
învățat, fără să dezvolți și să întărești intelectul. Cei care devin cel mai 
bine familiarizați cu înțelepciunea și scopul lui Dumnezeu, așa cum este 
acesta revelat în cuvântul Său, devin bărbați și femei cu tărie mentală; și 
ei pot deveni lucrători eficienți împreună cu marele Educator, Isus Hris-
tos.”—Principiile fundamentale ale educaţiei creștine, p. 432 (engl.) (rom. cap. 
55, Adevărata educaţie superioară).

Joi 2 august

5.  RUGÂNDU-NE CU RECUNOŞTINŢĂ

a.  Ce uităm adesea în rugăciunile noastre personale? Filipeni 4:6. 

Filipeni 4:6: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile 
voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri.”

„Exercițiile noastre devoționale nu ar trebui să constea în totalitate în 
a cere și a primi. Să nu ne gândim întotdeauna doar la nevoile noastre și 
niciodată la beneficiile pe care le primim. Noi nu ne rugăm nici pe depar-
te prea mult, însă suntem prea săraci cu exprimarea mulțumirilor. Noi 
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suntem primitorii constanți ai îndurărilor lui Dumnezeu, și totuși cât de 
puțină recunoștință exprimăm noi, cât de puțin Îl lăudăm pentru ceea ce 
a făcut pentru noi.”—Calea către Hristos, p. 102, 103 (engl.) (rom. cap. 11, 
Privilegiul rugăciunii).

b.  Cum putem fi recunoscători lui Dumnezeu pentru fiecare zi? 
Psalmii 68:19; Plângerile lui Ieremia 3:22-25. 

Psalmul 68:19 (engl. KJV): „Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne 
încarcă cu binecuvântări”; 

Plângerile lui Ieremia 3:22-25: „bunătăţile Domnului nu s-au sfârșit, în-
durările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credin-
cioșia Ta este atât de mare! –„Domnul este partea mea de moștenire”, zice 
sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjdu-
iește în El, cu sufletul care-L caută.” 

„Dacă simțurile noastre nu ar fi fost tocite de păcat și de contemplarea 
imaginilor întunecate pe care Satan le prezintă în mod constant în fața 
noastră, un torent continuu și aprins de gratitudine ar curge din inimile 
noastre spre Cel care ne încarcă zilnic cu binecuvântări față de care noi 
suntem complet lipsiți de merite. Cântecul etern al celor mântuiți va fi 
lauda Celui care ne-a iubit și ne-a spălat de păcatele noastre în propriul 
Său sânge; iar dacă vom cânta vreodată acea cântare în fața tronului lui 
Dumnezeu, trebuie să o învățăm aici.”—That I May Know Him, p.168. 

Vineri 3 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  De ce este atât de important ca rugăciunile noastre să fie făcute în 
taină (discret, în locul ascuns)?

2.  Ce putere ne este dată ca răspuns la rugăciune, și cum trebuie să fie 
folosită această putere pentru alții?

3.  La ce rugăciune răspunde Dumnezeu întotdeauna—fără întârziere?
4.  Când vor vedea cei din jurul nostru marile binecuvântări din sluji-

rea lui Dumnezeu și închinarea la El?
5.  Ce cântare avem nevoie să învățăm aici pe pământ, ca să ne putem 

alătura celor mântuiți, când ei o vor cânta în cer?
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   Lecția 6  Sabat, 11 august 2018

Adunări de rugăciune
„Vă mai spun iarăși, că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ 

să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ce-
ruri.” (Matei 18:19).

„Este mare nevoie de rugăciune în taină, dar este de asemenea ne-
voie să se strângă laolaltă câțiva creștini și, cu seriozitate, să își uneas-
că cererile către Dumnezeu.”—In Heavenly Places, p.91.

Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 2, p. 577-582 (engl.) (rom. cap. 70,  
                                                             Întâlniri sociale);  In Heavenly Places, p.91-93.

Duminică  5 august

1.  DE CE SĂ MERGI LA ÎNTÂLNIREA  
 PENTRU RUGĂCIUNE?

a.  Care este scopul întâlnirii de rugăciune? De ce este atât de im-
portant să participăm? 1 Tesaloniceni 5:11; Evrei 10:25. 

1 Tesaloniceni 5:11: „De aceea mângâiaţi-vă și întăriţi-vă unii pe alţii, cum 
și faceţi în adevăr.” 

Evrei 10:25: „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne 
îndemnăm unii pe alţii și cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”

„Căutați fiecare ocazie de a merge acolo unde se obișnuiește să se facă 
rugăciune. Cei care caută într-adevăr comuniune cu Dumnezeu vor fi văzuți 
la ora de rugăciune, credincioși în îndeplinirea datoriei lor, serioși și nerăb-
dători să strângă toate beneficiile pe care le pot dobândi. Ei vor folosi fiecare 
ocazie de a se plasa acolo unde pot primi razele de lumină din cer.

Noi ne întâlnim laolaltă pentru a ne zidi unii pe alții prin schimb de 
gânduri și sentimente, pentru a strânge putere, lumină și curaj prin faptul 
că ne familiarizăm cu scopurile și aspirațiile celorlalți; și prin rugăciunile 
noastre serioase, din inimă, oferite în credință, noi primim înviorare și tă-
rie de la Sursa tăriei noastre. Aceste întâlniri ar trebui să fie ocazii dintre 
cele mai prețioase.”—In Heavenly Places, p. 91.

„În timp ce suntem îndemnați să nu părăsim adunarea noastră lao-
laltă, aceste adunări nu trebuie să fie doar pentru împrospătarea noastră. 
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Trebuie să fim inspirați cu zel mai mare pentru a împărți mângâierea pe 
care am primit-o noi.”—Mărturii, vol. 6, p. 365 (engl.) (rom. secțiunea 6, 
subcap. Întâlnirile din Sabat).

Luni 6 august

2.  CUM SĂ CONDUCEM O ÎNTÂLNIRE DE  
 RUGĂCIUNE

a.  Ce principiu trebuie să respectăm cu privire la timpul pentru 
rugăciune? 1 Corinteni 14:40. 

1 Corinteni 14:40: „Dar toate să se facă în chip cuviincios și cu rânduială.”

„Adunările de conferință și de rugăciune nu ar trebui să fie făcute 
plictisitoare. Dacă e posibil, toți ar trebui să fie punctuali la ora stabilită; 
și dacă sunt unii care întârzie, care sunt cu o jumătate de oră sau chiar 
cincisprezece minute în urma timpului, nu ar trebui să fie așteptați. Dacă 
sunt doar doi prezenți, ei pot pretinde făgăduința. Întâlnirea ar trebui să 
fie începută la ora stabilită dacă este posibil, fie că sunt puțini sau mulți. 
Formalitatea și rigiditatea rece trebuie să fie lăsate la o parte, și toți ar tre-
bui să fie punctuali la datorie.”—Mărturii, vol. 2, p. 577, 578 (engl.) (rom.
cap. 70, Întâlnirile sociale).

„Conform luminii pe care am primit-o, întâlnirile noastre ar trebui să 
fie spirituale și sociale, și nu prea lungi.”—Ibid., p.579.

b.  Cum consideră Dumnezeu rugăciunile publice prelungite?  
Matei 6:5.

Matei 6:5: „Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roa-
ge stând în picioare în sinagogi și la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi 
de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata.”

„La ocazii obișnuite nu ar trebui să fie rugăciuni publice cu durată 
mai mare de zece minute. După ce s-a schimbat postura, și cântarea sau 
îndemnul au întrerupt rutina, dacă vreunii simt povara de a se ruga, să se 
roage.”—Ibid., p. 578.

„Mă tem că sunt unii care nu își prezintă problemele înaintea lui Dum-
nezeu în rugăciune privată, ci le păstrează pentru adunarea de rugăciune, 
și acolo își spun rugăciunile pentru câteva zile. Unii ca aceștia pot fi numiți 
ucigași ai adunărilor de conferință și de rugăciune. Ei nu emit nici o lu-
mină; ei nu zidesc pe nimeni. Rugăciunile lor reci, înghețate, și mărturiile 
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lor lungi, despre eșecuri, aruncă o umbră. Toți sunt fericiți când ei au ter-
minat, și este aproape imposibil să risipești răceala și întunericul pe care 
rugăciunile și îndemnurile lor le aduc într-o adunare.”—Ibid., p. 578, 579. 

c.  Cum i-a învățat Isus pe ucenici să se roage în adunările pe care 
le ținea El? Matei 6:7.

Matei 6:7: „Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleași vorbe, ca păgânii, că-
rora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.”

„Când Hristos îi învăța pe oameni, El nu devota timpul pentru rugă-
ciune. El nu le impunea, așa cum făceau fariseii, ceremonii și rugăciuni 
lungi și plictisitoare.”—Ibid.p.580. 

Marți  7 august

3.  UN TIMP DE PĂRTĂŞIE

a.  Ce ar trebui să fie pregătit fiecare să facă la adunarea pentru ru-
găciune? Marcu 5:19 (a doua parte); Maleahi 3:16.

Marcu 5:19 u.p. : „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ţi-a făcut Dom-
nul și cum a avut milă de tine.”

Maleahi 3:16: „Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu 
altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat; și o carte de aduce-
re aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul și cin-
stesc Numele Lui.”

„Toți cei care aleargă în cursa creștină ar trebui să aibă, și vor avea, o 
experiență vie, care este nouă și interesantă. O experiență vie este alcătuită 
din încercări, conflicte și ispite zilnice, eforturi și victorii zilnice, și o mare 
pace și bucurie câștigate prin Isus. O relatare simplă a acestor experiențe 
dă lumină, tărie și cunoștință ce va ajuta altora în înaintarea lor în viața 
divină.”—Mărturii, vol. 2, p. 579 (engl.) (rom. cap. 70, Întâlnirile sociale).

„Putem învăța zilnic mai mult de la Tatăl nostru ceresc, câștigând o 
experiență proaspătă a harului Său; atunci vom dori să vorbim despre dra-
gostea Sa; și în timp ce facem aceasta, inimile noastre vor fi încălzite și în-
curajate. Dacă ne-am gândi și am vorbi mai mult despre Isus și mai puțin 
despre eu, am avea mult mai mult parte de prezența Sa...

Nu doar o singură persoană trebuie să facă toată mărturisirea despre 
Isus, ci fiecare om care iubește pe Dumnezeu trebuie să dea mărturie des-
pre cât de prețios este harul Său și adevărul.”—In Heavenly Places, p. 392. 
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b.  Dincolo de faptul că relatăm experiența noastră, în ce alt mod pu-
tem contribui la adunarea de rugăciune? Psalmii 35:18; 107:31, 32. 

Psalmii 35:18: „Şi eu Te voi lăuda în adunarea cea mare și Te voi slăvi în 
mijlocul unui popor mare la număr.”

Psalmii 107:31, 32: „O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea 
Lui și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor! Să-L înalţe în adunarea 
poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor!”

„Când crești în har, vei iubi să participi la întâlniri religioase, și vei da 
cu bucurie mărturie înaintea adunării despre dragostea lui Hristos... Cât de 
multă putere vor da un cuvânt de speranță, curaj și hotărâre într-un curs 
drept celui care este înclinat să alunece în obiceiuri care demoralizează! 
Scopul ferm pe care îl poți avea în îndeplinirea principiilor bune va avea 
o influență pentru a echilibra sufletele în direcția cea bună. Nu există nicio 
limită pentru binele pe care îl poți face.”—That I May Know Him, p. 161.

„Dumnezeu dorește ca fiii Săi ascultători să pretindă binecuvântarea Sa 
și să vină înaintea Lui cu laudă și recunoștință. Dumnezeu este Izvorul de 
viață și putere.... El a făcut pentru poporul Său ales lucruri care ar trebui să 
inspire cu recunoștință fiecare inimă, și Îl mâhnește faptul că se oferă atât 
de puțină laudă. El dorește să primească o exprimare mai puternică de la 
poporul Său, arătând că ei știu că au motiv de bucurie și veselie.”—Mărturii, 
vol. 6, p. 364 (engl.) (rom. secțiunea 6, subcap. Adunările din Sabat).

Miercuri 8 august

4.  ADUNÂNDU-NE PENTRU RUGĂCIUNE  
 ÎN GRUPURI MICI

a.  Ce exemplu avem despre patru tineri care se rugau la școală? 
Daniel 2:13-18.

Daniel 2:13-18: „Hotărârea ieșise, înţelepţii începuseră să fie omorâţi, și 
căutau și pe Daniel, și pe tovarășii lui, ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit 
cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care 
ieșise să omoare pe înţelepţii Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, 
căpitanul împăratului: „Pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră?” 
Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Şi Daniel s-a dus la împărat și l-a 
rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în 
casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și 
Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această 
taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalţi înţelepţi ai Babi-
lonului.”



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 201848

„Daniel și tovarășii săi trebuia să moară împreună cu profeții falși; 
însă, asumându-și riscul de a-și pierde viața, Daniel se aventurează să in-
tre în prezența regelui, cerând să-i fie acordat timp ca să poată arăta visul 
și interpretarea. 

Monarhul cade de acord cu această cerere; și acum Daniel se întâlnește 
cu cei trei tovarăși ai săi, și împreună ei aduc problema în fața lui Dumne-
zeu, căutând înțelepciune de la Sursa de lumină și cunoștință. Deși erau 
în curtea regelui, înconjurați de ispită, ei nu și-au uitat responsabilitatea 
față de Dumnezeu. Ei erau puternici în conștiența faptului că providența 
Sa îi adusese acolo unde erau ei; că ei îndeplineau lucrarea Sa, îndeplinind 
cerințele adevărului și ale datoriei. Ei aveau încredere în Dumnezeu. Ei 
se adresaseră Lui pentru putere atunci când erau nedumeriți și în pericol, 
și El fusese pentru ei un ajutor permanent.”—Sfinţirea vieţii, p. 35 (engl.) 
(cap. 4, Încercarea de foc).

„Îngenunchiați, ei au cerut ca Dumnezeu să le dea puterea și 
înțelepciunea care urma să fie singurele care erau suficiente în marea lor 
nevoie.”—Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 216 (engl.) (rom. cap. Înfruntând 
moartea cu curajul lui Daniel).

b.  Cum a primit răspuns rugăciunea lor? Daniel 2:19, 46-49. 

Daniel 2:19, 46-49: „După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vede-
nie în timpul nopţii. Şi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor...  
(46-49) Atunci împăratul Nebucadneţar a căzut cu faţa la pământ și s-a închi-
nat înaintea lui Daniel, și a poruncit să i se aducă jertfe de mâncare și miresme. 
Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: „Cu adevărat, Dumnezeul vostru este 
Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraţilor, și El descoperă tainele, fiind-
că ai putut să descoperi taina aceasta!” Apoi împăratul a înălţat pe Daniel și 
i-a dat daruri multe și bogate; i-a dat stăpânire peste tot ţinutul Babilonului și 
l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înţelepţilor Babilonului. Daniel a 
rugat pe împărat să dea grija treburilor ţinutului Babilonului în mâna lui 
Şadrac, Meșac și Abed-Nego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului.

„Servii lui Dumnezeu nu au apelat la El în zadar. Ei Îl onoraseră, și în 
ceasul de încercare El i-a onorat. Taina a fost descoperită lui Daniel, și el s-a 
grăbit să ceară o întrevedere cu împăratul.”—Sfinţirea vieţii, p. 35 (engl.) 
(rom. cap. 4, Încercarea de foc).

c.  Ce putem învăța din rugăciunea lui Daniel și a prietenilor săi? 
Matei 18:20.

Matei 18:20: „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, 
sunt și Eu în mijlocul lor.”
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„Există o mare nevoie de rugăciune în taină, însă este de asemenea ne-
voie ca grupe mici de creștini să se întâlnească laolaltă, și să își unească cu 
seriozitate rugăciunile către Dumnezeu. În aceste mici grupuri, Isus este 
prezent, dragostea de suflete devine mai profundă în inimi, și Duhul înro-
lează energiile sale puternice, pentru ca agenții umani să poată fi pregătiți 
pentru a-i salva pe cei care sunt pierduți.”—Lift Him Up, p. 358.

Joi 9 august

5.  LA ADUNAREA DE TABĂRĂ

a.  Ce stare, pentru care S-a rugat Isus, ar trebui să fie, de asemenea, 
subiectul nostru de rugăciune? Psalmii 133:1; Efeseni 4:3.

Psalmii 133:1: „Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască fraţii împreună!” 

Efeseni 4:3: „și căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.”

b.  Cum poate fi atinsă această condiție, în special la adunările de 
tabără? Matei 18:19; Proverbe 24:6 (ultima parte). Cum îi afec-
tează aceasta pe cei care participă?

Matei 18:19: „Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pă-
mânt să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.”

Proverbe 24:6 u.p.: „și prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa.”

„Cei care lucrează la adunări de tabără ar trebui să se angajeze frecvent 
laolaltă în rugăciune și sfat, pentru ca să poată lucra în mod inteligent. La 
aceste întâlniri există multe lucruri care reclamă atenție. Însă predicatorii 
ar trebui să își ia timp să se întâlnească laolaltă pentru rugăciune și sfat 
în fiecare zi. Ar trebui să știți că toate lucrurile se desfășoară în parame-
tri corecți, ‘că stați’, după cum mi-au fost spuse cuvintele ‘umăr la umăr, 
mergând în marș înainte, și nu trăgând în diferite părți.’ Când lucrarea 
este dusă înainte în acest mod, există unitate a inimii, și va fi armonie în 
acțiune. Acesta va fi un mijloc de a aduce binecuvântarea lui Dumnezeu 
asupra poporului.

Înainte de a prezenta un discurs, predicatorii ar trebui să își ia timp 
pentru a-L căuta pe Dumnezeu pentru înțelepciune și putere. În vremu-
rile de mai demult, predicatorii mergeau adesea deoparte și se rugau îm-
preună, și nu încetau până când Duhul Sfânt nu răspundea rugăciunilor 
lor. Apoi ei se întorceau de la locul de rugăciune cu fețele luminate; și 
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când vorbeau adunării, cuvintele lor erau cu putere. Ei ajungeau la inimi-
le oamenilor, pentru că Duhul care le dădea lor binecuvântarea pregătea 
inimile să primească solia lor. Universul ceresc face mult mai mult decât 
ne dăm noi seama pentru a pregăti calea pentru ca sufletele să fie converti-
te.”—Mărturii, vol. 6, p. 50 (engl.) (rom. secțiunea 2, Lucrarea evanghelistică, 
subcap. Rugăciunea și sfatul).

Vineri 10 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE 

1.  Care sunt unele dintre binecuvântările obținute din participarea la 
întâlnirile de rugăciune?

2.  Cât de mult timp ar trebui devotat rugăciunii? De ce?
3.  De ce ar trebui să ne împărtășim experiența la întâlnirea de rugă-

ciune?
4.  Ce putem învăța din întâlnirea de rugăciune ținută de Daniel și cei 

trei tovarăși ai săi?
5.  De ce ar trebui ca cei ce conduc întâlnirile noastre de tabără să își 

facă adesea timp pentru a se ruga și sfătui împreună?
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   Lecția 7 Sabat, 18 august 2018

Rugăciunea publică
„Ci voi, când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgâ-

nii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați” 
(Matei 6:7).

„Cererile lungi, obositoare, să fie lăsate pentru cămăruță, dacă cine-
va are vreunele de acest fel de făcut. Lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să 
pătrundă în inimile voastre, și acesta va înlătura toată formalitatea usca-
tă.”—Mărturii, vol. 4, p. 171 (engl.) (rom. cap. 17, Ieremia mustră pe Israel).

Recomandare pentru studiu: Slujitorii evangheliei, p. 175-179 (engl.) (rom. cap. 5, 
subcap. Rugăciunea publică, Reverenţa la rugăciune, Atitudinea noastră în rugăciune).

Duminică  12 august

1.  RUGĂCIUNEA ÎN ÎNCHINARE ŞI SLUJIRE

a.  Ce atitudine ar trebui să caracterizeze închinarea noastră publi-
că și modul în care ne adresăm lui Dumnezeu? Psalmii 96:9.

Psalmii 96:9: „Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, 
tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!”

„Umilința și reverența ar trebui să caracterizeze comportamentul tutu-
ror celor care vin în prezența lui Dumnezeu. În numele lui Isus putem să 
venim înaintea Lui cu încredere, însă nu trebuie să ne apropiem de El cu 
îndrăzneala încumetării, ca și când El ar fi pe același nivel cu noi. Există unii 
care se adresează mărețului și atot-puternicului și sfântului Dumnezeu, care 
locuiește într-o lumină de neapropiat, ca și cum s-ar adresa unuia egal cu ei, 
sau chiar inferior.”—Patriarhi și profeţi, p. 252 (engl.) (rom. cap. 22, Moise).

b.  Ce poziție în rugăciunea publică reflectă în mod adecvat această 
atitudine? Psalmii 95:6; Fapte 20:36; 21:5. 

Psalmii 95:6: „veniţi să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genun-
chiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!”
Fapte 20:36: „După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat și s-a rugat împreună 
cu ei toţi.” Fapte 21:5: „Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am vă-
zut de drum; și ne-au petrecut toţi, cu nevestele și copiii, până afară din cetate. 
Am îngenuncheat pe mal și ne-am rugat.”
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„Am primit scrisori care mă întrebau cu privire la atitudinea corectă ce 
trebuie luată de o persoană care aduce o rugăciune Suveranului universu-
lui. De unde au luat frații noștri ideea că ar trebui să stea în picioare atunci 
când se roagă lui Dumnezeu? O persoană care a fost educată cam cinci ani 
la Battle Creek a fost rugată să conducă în rugăciune înainte ca Sora White 
să vorbească oamenilor. Însă când l-am văzut stând drept, în picioare, în 
timp ce buzele sale erau pe punctul de a se deschide pentru a se ruga lui 
Dumnezeu, sufletul meu a fost mișcat înăuntrul meu să îl mustru deschis. 
Strigându-l pe nume, i-am spus: ‘Pune-te pe genunchi.’ Aceasta este întot-
deauna poziția adecvată.”—Solii alese, vol. 2, p. 311 (engl.) (rom.cap. 32, 
Atitudinea cuvenită la rugăciune).

Luni 13 august

2.  SCURT ŞI LA SUBIECT

a.  Ce exemplu ne-a lăsat Isus despre modul cum să ne rugăm în 
public? Matei 6:9-13.

Matei 6:9-13: „Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care ești în 
ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum 
în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; și 
ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiţilor noștri; și nu 
ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia și pute-
rea și slava în veci. Amin!”

„Rugăciunea Domnului nu a fost menită să fie repetată doar ca o sim-
plă formă, ci este o ilustrație cu privire la cum ar trebui să fie rugăciunile 
noastre—simple, serioase, și cuprinzătoare. Într-o simplă cerere spuneți-I 
Domnului toate nevoile voastre și exprimați-I recunoștința pentru toate 
îndurările Sale.”—Mărturii, vol. 6, p. 357 (engl.) (secțiunea 6, Avertizări și 
sfaturi, subcap. Sabatul în cămin).

„Hristos a imprimat ucenicilor ideea că rugăciunile lor trebuie să fie 
scurte, exprimând exact ceea ce doreau, și nimic mai mult. El prezintă 
lungimea și esența rugăciunilor lor, exprimând dorințele lor pentru bine-
cuvântări temporare și spirituale, și recunoștința lor pentru acestea. Cât 
de cuprinzătoare este această rugăciune model! Ea cuprinde nevoia reală 
a tuturor. Unul sau două minute sunt suficiente pentru orice rugăciune 
obișnuită.”—Ibid., vol. 2, p. 581 (engl.) (rom. cap. 70, Întâlnirile sociale). 

b.  Ce principiu despre cum ar trebui să vorbim se poate aplica de 
asemenea și rugăciunilor publice? Proverbe 10:19. De ce sunt 
unele rugăciuni publice atât de lungi?
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Proverbe 10:19: „Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel 
ce-și ţine buzele, este un om chibzuit.”

„Discursurile lungi, prozaice (banale), sunt nelalocul lor oriunde, și în 
mod special în adunările sociale. Celor care sunt băgăcioși, și întotdeauna 
gata să vorbească, li se permite să restrângă mărturia celor timizi și retrași. 
Cei care sunt cei mai superficiali au în general cel mai mult de spus. Rugă-
ciunile lor sunt lungi și mecanice. Ei îi obosesc pe îngeri și pe oamenii care 
îi ascultă. Rugăciunile noastre ar trebui să fie scurte și la subiect. Cererile 
lungi, obositoare, să fie lăsate pentru cămăruță, dacă cineva are vreunele 
de acest fel de făcut. Lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile 
voastre, și acesta va înlătura toată formalitatea uscată.”—Mărturii, vol. 4, 
p. 171 (engl.) (rom. cap. 17, Ieremia mustră pe Israel).

„Tocmai pentru că rugăciunea în taină este neglijată, se întâmplă adesea 
că se spun în public rugăciuni lungi, plictisitoare. Predicatorii să nu revizu-
iască în cererile lor o săptămână de datorii neglijate, sperând să ispășească 
neglijența lor și să își liniștească conștiința. Astfel de rugăciuni au adesea ca 
rezultat faptul că îi coboară pe alții la un nivel scăzut de spiritualitate.”—
Slujitorii evangheliei, p. 176 (engl.) (rom. cap. 5, subcap. Rugăciunea publică).

„Rugăciunile prozaice, asemănătoare predicilor, sunt nebinevenite și 
nelalocul lor în public. O rugăciune scurtă, oferită cu fervoare și credință, 
va înmuia inimile ascultătorilor; însă în timpul rugăciunilor lungi ei 
așteaptă cu nerăbdare, ca și când ar dori ca fiecare cuvânt să o încheie.”—
Ibid., p. 179 (engl.) (rom. cap. 5, subcap. Atitudinea noastră în rugăciune). 

Marți 14 august

3.  RUGÂNDU-NE ÎN UMILINŢĂ

a.  Ce atitudine ar trebui să evităm în rugăciune? Matei 6:5, 7, 8. 

Matei 6:5, 7, 8: „Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se 
roage stând în picioare în sinagogi și la colţurile uliţelor, pentru ca să fie 
văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata... Când vă rugaţi, 
să nu bolborosiţi aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o 
mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru 
știe de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.”

„Mulți se roagă într-un mod sec, ca și când ar ține o predică. Aceștia 
se roagă oamenilor, nu lui Dumnezeu. Dacă s-ar ruga lui Dumnezeu, și 
ar înțelege cu adevărat ce fac, ar fi alarmați de cutezanța lor; pentru că 
ei Îi prezintă lui Dumnezeu un discurs în modul rugăciunii, ca și când 
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Creatorul universului ar avea nevoie de informații speciale cu privire la 
chestiunile generale ce au legătură cu lucrurile care se întâmplă în lume. 
Toate aceste rugăciuni sunt ca o aramă sunătoare și un chimval zăngăni-
tor. În ceruri nu se ține cont de ele. Îngerii lui Dumnezeu sunt sătui de ele, 
așa cum sunt și muritorii care sunt obligați să le asculte.”—Mărturii, vol. 2, 
p. 581, 582 (engl.) (rom. cap. 70, Întâlnirile sociale).

„Când vă rugați, fiți scurți, și direct la subiect. Nu-I țineți Domnului 
o predică în rugăciunile voastre lungi. Cereți-I pâinea vieții, la fel cum un 
copil flămând îi cere pâine tatălui său pământesc. Dumnezeu va revărsa 
asupra noastră orice binecuvântare necesară, dacă I-o cerem în simplitate 
și credință.”—Ibid., vol. 5, p. 201 (engl.) (rom. cap. 22, Privind spre Isus).

b.  Ce este de valoare în ochii lui Dumnezeu? 1 Petru 3:4; Iacov 4:6. 
Atunci, cum să ne rugăm?

1 Petru 3:4: „ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui 
duh blând și liniștit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.” 

Iacov 4:6: „Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptu-
ra: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”

„Rugăciunea este cel mai sfânt exercițiu al sufletului. Ea ar trebui să fie 
sinceră, umilă, serioasă—dorințele unei inimi reînnoite șoptite în prezența 
unui Dumnezeu sfânt. Când petiționarul simte că este în prezența divină, 
eul va fi uitat. El nu va avea nicio dorință de a etala talentul uman; el nu 
va căuta să placă urechilor omului, ci să obțină binecuvântarea după care 
tânjește sufletul.”—Ibid.

c.  Când nu va asculta Dumnezeu o rugăciune oferită în public? 
Psalmii 66:18.

Psalmii 66:18: „Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar 
fi ascultat Domnul.”

„Dacă vom cugeta nelegiuire în inimile noastre, dacă ne agățăm de un 
păcat cunoscut, Domnul nu ne va asculta; însă rugăciunea sufletului pocă-
it, zdrobit, este întotdeauna acceptată. Când toate greșelile noastre sunt în-
dreptate, putem crede că Dumnezeu va răspunde cererilor noastre. Propriul 
nostru merit nu ne va recomanda niciodată favorii lui Dumnezeu; demni-
tatea lui Hristos este cea care ne va salva, sângele Său cel care ne va curăți; 
totuși noi avem o lucrare de făcut, de a ne conforma cu condițiile acceptă-
rii.”—Calea către Hristos, p. 95 (engl.) (rom. cap. 11, Privilegiul rugăciunii). 
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Miercuri 15 august

4.  CONDUCĂTORII DEDICAŢI LUI DUMNEZEU  
 SE ROAGĂ

a.  Ce exemplu de rugăciune publică ne-a lăsat Regele Solomon la 
dedicarea templului? 2 Cronici 6:12, 13. 

2 Cronici 6:12, 13: „Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în faţa 
întregii adunări a lui Israel, și a întins mâinile. Căci Solomon făcuse o treap-
tă de aramă și o pusese în mijlocul curţii. Ea era lungă de cinci coţi, lată de 
cinci coţi și înaltă de trei coţi; a șezut pe ea, s-a așezat în genunchi în faţa 
întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile spre cer.”

„La dedicarea templului, Solomon a stat cu fața spre altar. În curtea tem-
plului era o treaptă sau o platformă de aramă, și după ce a urcat pe aceasta, 
el a stat pe ea și și-a ridicat mâinile spre cer, și a binecuvântat imensa aduna-
re a lui Israel, și întreaga adunare a lui Israel a stat în picioare....

Căci Solomon făcuse o treaptă de aramă... și o pusese în mijlocul 
curții... A șezut pe ea, s-a așezat în genunchi în fața întregii adunări a lui 
Israel și a întins mâinile spre cer. ”—Solii alese, vol. 2, p. 312, 313 (engl.)
(rom. cap. 32, Atitudinea cuvenită în rugăciune).

b.  Ce putem învăța din această rugăciune? 2 Cronici 6:14-42. 

2 Cronici 6:14-42: „Şi a zis:„Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu este Dum-
nezeu ca Tine, în ceruri și pe pământ: Tu ţii legământul și îndurarea Ta faţă 
de robii Tăi care umblă înaintea Ta cu toată inima lor! Astfel, Ţi-ai ţinut 
cuvântul dat robului Tău David, tatăl meu; și ce ai spus cu gura Ta împlinești 
astăzi prin puterea Ta. Acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, ţine făgăduinţa 
pe care ai făcut-o tatălui meu, David, când ai zis: „Niciodată nu vei fi lipsit 
înaintea Mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnie al lui Israel, 
numai fiii tăi să ia seama la calea lor și să meargă în Legea Mea, cum ai mers 
tu înaintea Mea.” Împlinească-se, dar, Doamne Dumnezeul lui Israel, 
făgăduinţa pe care ai făcut-o robului Tău David! Dar ce! Să locuiască Dum-
nezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile și cerurile 
cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cât mai puţin această Casă pe care am zidit-
o eu! Totuși, Doamne Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău 
și la cererea lui! Ascultă strigătul și rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău. 
Ochii Tăi să fie zi și noapte deschiși peste Casa aceasta, peste locul despre care 
ai zis că acolo va fi Numele Tău! Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău 
în locul acesta! Ascultă cererile robului Tău și ale poporului Tău, Israel, când 
se vor ruga în locul acesta! Ascultă din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascul-
tă și iartă! Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și se va pune 
peste el un jurământ, ca să-l facă să jure, și dacă va veni să jure înaintea al-
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tarului Tău, în Casa aceasta – ascultă-l din ceruri, lucrează și judecă pe robii 
Tăi: osândește pe cel vinovat și fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui; 
fă dreptate celui nevinovat și răsplătește-i după nevinovăţia lui! Când popo-
rul Tău, Israel, va fi bătut de vrăjmaș, pentru că a păcătuit împotriva Ta: 
dacă se vor întoarce la Tine și vor da slavă Numelui Tău, dacă Îţi vor face 
rugăciuni și cereri în Casa aceasta – ascultă-i din ceruri, iartă păcatul popo-
rului Tău, Israel, și adu-i înapoi în ţara pe care ai dat-o lor și părinţilor lor. 
Când cerul va fi închis și nu va fi ploaie, din pricina păcatelor lor împotriva 
Ta: dacă se vor ruga în acest loc și vor da slavă Numelui Tău, și dacă se vor 
întoarce de la păcatele lor (pentru că-i vei fi pedepsit), ascultă-i din ceruri, 
iartă păcatul robilor Tăi și al poporului Tău, Israel, învaţă-i calea cea bună în 
care trebuie să meargă și trimite ploaie pe pământul pe care l-ai dat de 
moștenire poporului Tău! Când vor fi în ţară foametea, ciuma, rugina în 
grâu și mălura, lăcustele de un soi sau altul, când vrăjmașul va împresura pe 
poporul Tău, în ţara lui, în cetăţile lui, când vor fi urgii sau boli de vreun fel: 
dacă un om, dacă tot poporul Tău, Israel, va face rugăciuni și cereri, și fieca-
re își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre Casa aceasta – 
ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, și iartă-l; răsplătește fiecăruia 
după căile lui, Tu, care cunoști inima fiecăruia – căci numai Tu cunoști ini-
ma copiilor oamenilor – ca să se teamă de Tine și să umble în căile Tale tot 
timpul cât vor trăi în ţara pe care ai dat-o părinţilor noștri! Când străinul 
care nu este din poporul Tău, Israel, va veni dintr-o ţară depărtată, din pri-
cina Numelui Tău celui mare, din pricina mâinii Tale celei tari și din pricina 
braţului Tău întins, când va veni să se roage în Casa acesta –ascultă-l din 
ceruri, din locul locuinţei Tale, și dă străinului aceluia tot ce-Ţi va cere, pen-
tru ca toate popoarele pământului să cunoască Numele Tău, să se teamă de 
Tine ca poporul Tău, Israel, și să știe că Numele Tău este chemat peste Casa 
aceasta pe care am zidit-o! Când va ieși poporul Tău la luptă împotriva 
vrăjmașilor lui, urmând calea pe care îi vei porunci s-o urmeze: dacă Îţi vor 
face rugăciuni cu privirile îndreptate spre cetatea aceasta pe care ai ales-o și 
spre Casa pe care am zidit-o în Numele Tău – ascultă din ceruri rugăciunile 
și cererile lor și fă-le dreptate! Când vor păcătui împotriva Ta – căci nu este 
om care să nu păcătuiască – și când vei fi mâniat împotriva lor și-i vei da în 
mâna vrăjmașului, care-i va duce robi într-o ţară depărtată sau apropiată: 
dacă își vor veni în fire în ţara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine și 
Îţi vor face cereri în ţara robiei lor și vor zice: „Am păcătuit, am săvârșit fă-
rădelegi, am făcut rău!”, dacă se vor întoarce la Tine din toată inima lor și 
din tot sufletul lor, în ţara robiei lor, unde au fost duși robi, dacă-Ţi vor face 
rugăciuni cu privirile întoarse spre ţara lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, 
spre cetatea pe care ai ales-o și spre Casa pe care am zidit-o Numelui Tău – 
ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le 
dreptate: iartă poporului Tău păcatele făcute împotriva Ta! Acum, Dumne-
zeule, ochii Tăi să fie deschiși, și urechile să-Ţi fie cu luare aminte la rugăciu-
nea făcută în locul acesta! Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-Te, vino la 
locul Tău de odihnă, Tu și chivotul măreţiei Tale. Preoţii Tăi, Doamne Dum-
nezeule, să fie îmbrăcaţi cu mântuirea, și preaiubiţii Tăi să se bucure de feri-
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cire! Doamne Dumnezeule, nu îndepărta pe unsul Tău, adu-Ţi aminte de 
bunătăţile făgăduite robului Tău David!” 

„Rugăciunea lungă pe care a făcut-o atunci [Solomon] era adecvată 
pentru acea ocazie. Ea era inspirată de Dumnezeu, exprimând sentimente 
de cea mai nobilă pietate contopită cu cea mai adâncă umilință.”—Ibid., p. 
313 (engl.) (rom. cap. 32, Atitudinea cuvenită în rugăciune).

c.  Cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunea publică, umilă, pentru 
eliberare, a lui Iosafat (2 Cronici 20:5-12), și care a fost răspunsul 
lui Iosafat? 2 Cronici 20:14-19.

2 Cronici 20:14-19: „Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării 
peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, 
levitul, dintre fiii lui Asaf. Şi Iahaziel a zis: „Ascultaţi, tot Iuda și locuitorii din 
Ierusalim, și tu, împărate Iosafat! Așa vă vorbește Domnul: „Nu vă temeţi și 
nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci 
Dumnezeu. Mâine coborâţi-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Ţiţ, și-i 
veţi găsi la capătul văii, în faţa pustiului Ieruel. Nu veţi avea de luptat în lup-
ta aceasta: așezaţi-vă, staţi acolo și veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Dom-
nul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeţi și nu vă înspăimântaţi; mâine, ieșiţi-le 
înainte, și Domnul va fi cu voi!” Iosafat s-a plecat cu faţa la pământ, și tot Iuda 
și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine îna-
intea Lui. Leviţii dintre fiii chehatiţilor și dintre fiii coreiţilor s-au sculat și au 
lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel.”

„Stând în curtea templului în fața poporului său, Iosafat și-a revărsat 
inima în rugăciune, implorând promisiunile lui Dumnezeu, și mărturisind 
neajutorarea lui Israel...

Cu încredere, Iosafat putea să Îi spună Domnului: ‘Ochii noștri sunt 
asupra ta’ (Versetele 3-12). Timp de mulți ani el îi învățase pe oameni să 
se încreadă în Cel care în secolele trecute intervenise atât de des pentru 
a-i salva pe aleșii Săi de la distrugere completă; și acum, când împărăția 
era în pericol, Iosafat nu era singur; ‘Tot Iuda stătea în picioare înaintea 
Domnului, cu pruncii, nevestele și fiii lor.’ (Versetul 13). Uniți, ei au postit 
și se rugau; uniți ei Îl căutaseră pe Dumnezeu pentru ca El să îi încurce pe 
vrăjmașii lor, ca numele lui Iehova să poată fi glorificat.”—Profeţi și regi,  
p. 199, 200 (engl.) (rom. cap. 15, Iosafat).

Joi 16 august

5.  EXEMPLUL LUI ISUS DE RUGĂCIUNE PUBLICĂ

a.  Care era scopul lui Isus în una din puținele rugăciuni publice 
consemnate ale Sale? Ioan 11:41-43. 
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Ioan 11:41-43: „Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a 
ridicat ochii în sus și a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Ştiam că 
totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca 
să creadă că Tu M-ai trimis.” După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas 
tare: „Lazăre, vino afară!”

„Ridicându-și ochii, Mântuitorul S-a rugat: ‘Tată, Îți mulțumesc că 
M-ai ascultat. Ştiam că totdeauna Mă asculți; dar vorbesc astfel, pentru 
norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.’ Murmurul care 
a urmat după rugăciunea aceasta a fost întrerupt de Isus, care a strigat cu 
o voce tare: ‘Lazăre, vino afară.’ ”—The Spirit of Prophecy , vol. 2, p.365.

b.  Care a fost rezultatul acestei rugăciuni a credinței? Ioan 11:44.

Ioan 11:44: „Şi mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și 
cu faţa înfășurată cu un ștergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l și lăsaţi-l să meargă.”

„Această minune care a încununat activitatea lui Isus, a făcut pe mulți 
să creadă în El. Însă unii dintre cei care erau în mulțimea din jurul mor-
mântului, și care au auzit și au văzut minunatele lucrări făcute de Isus, 
nu erau convertiți, ci își oțeleau inimile împotriva dovezilor propriilor lor 
ochi și urechi. Această demonstrație de putere a lui Hristos a fost manifes-
tarea supremă oferită de Dumnezeu omului ca o dovadă că El trimisese 
pe Fiul Său în lume pentru salvarea rasei umane. Dacă fariseii respingeau 
această dovadă puternică, nicio putere din Cer și de pe pământ nu putea 
să smulgă de la ei necredința lor satanică.”—Ibid., p.366.

Vineri  17 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Care ar trebui să fie poziția noastră când ne rugăm în public? Cum 
afectează aceasta vocea noastră în rugăciune?

2.  Ce putem învăța din rugăciunea pe care Isus i-a învățat pe ucenicii Săi?
3.  Cum s-ar putea ca rugăciunile noastre să ajungă ca arama sunătoa-

re și ca un chimval zăngănitor?
4.  Cum a primit răspuns într-un mod atât de uimitor rugăciunea lui 

Iosafat?
5.  Care a fost scopul scurtei rugăciuni publice a lui Isus în fața mor-

mântului lui Lazăr?
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   Lecția 8 Sabat, 25 august 2018

Rugându-ne pentru alții
„Rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are 

rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16).
„Începeți să vă rugați pentru suflete, veniți aproape de Hristos, aproa-

pe de coasta Sa sângerândă. Faceți ca un spirit blând și liniștit să împodo-
bească viețile voastre, și lăsați ca cererile voastre serioase, zdrobite, umile, 
să se înalțe la El pentru înțelepciune, ca să puteți avea succes în salvarea nu 
doar a propriului suflet, ci a sufletelor altora.”—Solii pentru tineret, p. 207 
(engl.) (rom. cap. 62, Tinerii ca și câștigători de suflete).

Recomandare pentru studiu: Profeţi și regi, p. 119-137, 155-158 (cap. 9, Ilie,    
                   Tișbitul; cap. 10, Vocea unei mustrări aspre; cap. 12, De la Izreel la Horeb). 

Duminică  19 august

1.  RUGÂNDU-TE PENTRU CEI CE TE RĂNESC

a.  Cât de mult a suferit Iov? Iov 1:13-22; 2:7-10.

Iov 1:13-22: Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa 
fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol, care a zis: „Boii arau și 
măgăriţele pășteau lângă ei. Şi s-au aruncat niște Sabeeni asupra lor, i-au luat 
și au trecut pe slujitori prin ascuţișul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau 
de știre.” Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: „Focul lui Dumnezeu 
a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am 
scăpat, ca să-ţi dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: 
„Niște Haldei, înșiraţi în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și 
au trecut pe slujitori prin ascuţișul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de 
știre.” Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: „Fiii tăi și fiicele tale 
mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Şi deodată, a venit un vânt 
mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colţuri ale casei: casa s-a 
prăbușit peste tineri, și au murit. Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de știre.” 
Atunci Iov s-a sculat, și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-
se la pământ, s-a închinat și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și 
gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat – 
binecuvântat fie Numele Domnului!” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și 
n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu.”
Iov 2:7-10: „Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o 
bubă rea, din talpa piciorului până în creștetul capului. Şi Iov a luat un ciob 
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să se scarpine și a șezut pe cenușă. Nevasta sa i-a zis: „Tu rămâi neclintit în 
neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu, și mori!” Dar Iov i-a răspuns: 
„Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu 
primim și răul?” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui.”

b.  Când s-a încheiat suferința lui Iov? Iov 42:7-10.

Iov 42:7-10: „După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Eli-
faz din Teman: „Mânia Mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi 
prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit așa de drept de Mine, cum a vorbit robul 
Meu Iov. Luaţi acum șapte viţei și șapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov 
și aduceţi o ardere de tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, și 
numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit 
așa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.” Elifaz din Teman, 
Bildad din Şuah, și Ţofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese 
Domnul. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov 
iarăși 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.”

„Domnul a întors robia lui Iov când el s-a rugat, nu doar pentru sine 
însuși, ci pentru cei care i se împotriveau. Când a simțit că dorea ca sufle-
tele care îi greșiseră să fie ajutate, el însuși a primit ajutor. Să ne rugăm, nu 
doar pentru noi înșine, ci pentru cei care ne-au rănit, și care continuă să ne 
rănească. Rugați-vă, rugați-vă, în special în mintea voastră. Nu dați odih-
nă Domnului; pentru că urechile Sale sunt deschise să audă rugăciunile 
sincere, stăruitoare, când sufletul se umilește înaintea Lui.”—Comentarii 
Biblice [SDA Comments E.G.White], vol. 3, p. 1141 (cap. referitor la Iov 38).

c.  Cum a fost răsplătit Iov pentru faptul că s-a gândit la alții în loc 
să se gândească la propria sa suferință intensă? Iov 42:11-13.

Iov 42:11-13: „Fraţii, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă 
și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenoroci-
rile pe care le trimisese Domnul peste el, și fiecare i-a dat un chesita și un inel 
de aur. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecu-
vântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii de oi, șase mii de 
cămile, o mie de perechi de boi și o mie de măgăriţe. A avut șapte fii și trei fete.”

Luni 20 august

2.  RUGÂNDU-SE PENTRU O CETATE ÎNTREAGĂ

a.  După ce a eliberat orașul Sodoma, împreună cu nepotul său, 
care a fost reacția lui Avraam față de planul Domnului de a dis-
truge Sodoma? Geneza 18:20-25.
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Geneza 18:20-25: „Şi Domnul a zis: „Strigătul împotriva Sodomei și Go-
morei s-a mărit, și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea Mă 
voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit 
până la Mine; și dacă nu va fi așa, voi ști.” Bărbaţii aceia s-au depărtat și au 
plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. Avraam s-a 
apropiat și a zis: „Vei nimici Tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poa-
te că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare și pe 
ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care 
sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun 
să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe de Tine așa ceva! Departe de Tine! 
Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate?”

„Dumnezeu îi acordase o mare onoare lui Avraam. Îngeri din cer um-
blau și conversau cu el, cum vorbesc între ei prietenii. Când judecățile stă-
teau să fie revărsate asupra Sodomei, faptul acesta nu a fost ascuns de el, și 
el a devenit un mijlocitor pe lângă Dumnezeu pentru păcătoși...

‘Taina Domnului este cu cei ce se tem de El’ (Psalmii 25:14 engl. KJV). 
Avraam Îl onorase pe Dumnezeu, și Domnul îl onorase pe el, luându-l 
în sfatul Său și făcându-i cunoscute scopurile Sale.”—Patriarhi și profeţi,  
p. 138, 139 (engl.) (rom. cap. 12, Avraam în Canaan).

b.  Cum a pledat Avraam pe lângă Dumnezeu pentru Sodoma, recu-
noscând faptul că nu cunoștea adevărata stare a cetății? Geneza 
18:26-33.

Geneza 18:26-33: „Şi Domnul a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de 
oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.” 
Avraam a luat din nou cuvântul și a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc 
Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din cincizeci de 
oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?” 
Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea patruzeci și cinci de 
oameni buni.” Avraam I-a vorbit mai departe și a zis: „Poate că se vor găsi în 
ea numai patruzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici pen-
tru cei patruzeci.” Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai 
vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Şi Domnul 
a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.” Avraam 
a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea 
numai douăzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru 
cei douăzeci.” Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi 
numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” 
Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.” După ce a 
isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Şi Avraam s-a întors la 
locuinţa lui.”
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„Deși Lot devenise un locuitor al Sodomei, el nu participase la nelegiu-
irea locuitorilor ei. Avraam crezuse că în acel oraș intens populat trebuie 
să existe și alți închinători la adevăratul Dumnezeu... Avraam nu a între-
bat doar o dată, ci de mai multe ori. Devenind mai cutezător pe măsură ce 
cerințele sale erau ascultate, el a continuat până a obținut asigurarea că și 
dacă ar fi în ea doar zece oameni neprihăniți, orașul ar fi salvat.

Dragostea pentru sufletele care piereau a inspirat rugăciunea lui Avra-
am. În timp ce el ura păcatele acelei cetăți corupte, el dorea ca păcătoșii să fie 
salvați. Interesul său profund pentru Sodoma dovedește neliniștea pe care 
ar trebui să o simțim noi pentru cel necăit. Noi ar trebui să urâm păcatul, dar 
să avem milă și dragoste pentru păcătos. Peste tot în jurul nostru sunt suflete 
care coboară spre o ruină la fel de lipsită de speranță, la fel de îngrozitoa-
re ca cea care a căzut asupra Sodomei.... Unde sunt cei care, cu umilință și 
credință perseverentă, pledează pe lângă Dumnezeu pentru păcătos?”—Pa-
triarhi și profeţi, p. 139, 140 (engl.) (rom. cap. 12, Avraam în Canaan).

c.  În cele din urmă, câte persoane a putut Dumnezeu să salveze 
din Sodoma? Geneza 19:30.

Geneza 19:30: „Lot a ieșit din Ţoar și a rămas pe munte, cu cele două fete ale lui, 
căci s-a temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peșteră, cu cele două fete ale lui.”

Marți  21 august

3.  RUGÂNDU-NE PENTRU CEL NECĂIT

a.  Ce a fost promis lui Israel, ca disciplină, dacă ei nu ascultau de 
Dumnezeu în mod continuu? Deuteronom 28:15, 16, 23, 24. 

Deuteronom 28:15, 16, 23, 24: „Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnu-
lui Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui 
și toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni 
peste tine și de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat 
pe câmp... (23) Cerul deasupra capului tău va fi de aramă, și pământul sub 
tine va fi de fier. Domnul va trimite ţării tale, în loc de ploaie, praf și pulbere 
care vor cădea din cer peste tine până vei fi nimicit.”

b.  Bazându-se pe acea promisiune, care a fost rugăciunea lui Ilie 
pentru Israel în timpul unei perioade de neascultare față de 
Dumnezeu strigătoare la cer? Iacov 5:17. 

Iacov 5:17: „Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi; și s-a rugat 
cu stăruinţă să nu plouă, și n-a plouat deloc în ţară trei ani și șase luni.”
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„În agonia sufletului [Ilie] l-a rugat pe Dumnezeu să oprească din cursul 
său rău poporul cândva favorizat, să îi viziteze cu judecățile sale, dacă va fi 
nevoie, ca ei să poată vedea în adevărata ei lumină îndepărtarea lor de cer. 
El tânjea să îi vadă aduși la căință înainte ca ei să meargă atât de departe în 
răutatea lor, încât să Îl provoace pe Domnul să îi distrugă cu totul.

Rugăciunea lui Ilie a primit răspuns. Apeluri frecvent repetate, mus-
trări și avertizări nu reușiseră să aducă pe Israel la pocăință. Timpul sosise 
când Dumnezeu trebuia să le vorbească prin mijlocul judecăților. Întrucât 
închinătorii lui Baal pretindeau că bogățiile cerului, roua și ploaia, nu ve-
neau de la Iehova, ci de la forțele stăpânitoare ale naturii, și că prin energia 
creatoare a soarelui pământul era îmbogățit și făcut să dea rod bogat, bles-
temul lui Dumnezeu avea să cadă greu asupra țării stricate... Până când 
[Israel] nu urma să se întoarcă la Dumnezeu cu căință și să Îl recunoască 
pe El ca sursă a tuturor binecuvântărilor, asupra țării nu avea să cadă nici 
rouă, nici ploaie.”—Profeţi și regi, p. 120 (engl.) (rom. cap. 9, Ilie, Tișbitul).

c.  Odată ce Israel L-a recunoscut pe Dumnezeu ca fiind suprem, 
care a fost rugăciunea lui Ilie, și care a fost rezultatul? Iacov 
5:18; 1 Regi 18:42-45.

Iacov 5:18: „Apoi s-a rugat din nou, și cerul a dat ploaie, și pământul și-a 
dat rodul.”

1 Regi 18:42-45: „Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Dar Ilie s-a suit pe vâr-
ful Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu faţa între genunchi și a 
zis slujitorului său: „Suite-te și uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a 
uitat și a zis: „Nu este nimic!” Ilie a zis de șapte ori: „Du-te iarăși.” A șaptea 
oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” 
Ilie a zis: „Suie-te și spune lui Ahab: „Înhamă și coboară-te, ca să nu te opreas-
că ploaia.” Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a 
venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Izreel.”

„Când pe Muntele Carmel [Ilie] s-a rugat pentru ploaie (1 Regi 18:41-
45), credința sa a fost testată, dar el a perseverat, făcându-și cunoscută ce-
rerea sa lui Dumnezeu... 

Dumnezeu nu răspunde întotdeauna rugăciunilor noastre de prima 
dată când Îl rugăm; pentru că dacă ar face aceasta, noi am putea considera 
ca de la sine înțeles faptul că am avea un drept la toate binecuvântările și 
favorurile pe care El le revarsă asupra noastră. În loc de a cerceta inimile 
noastre pentru a vedea dacă am nutrit vreun rău, sau dacă am îngăduit vre-
un păcat, noi am deveni neglijenți, și nu am recunoaște dependența noastră 
de El și nevoia noastră de ajutorul Său.”—Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 
88 (engl.) (rom. cap. 80, Exemplul lui Ilie).
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Miercuri 22 august 

4.  RUGÂNDU-NE PENTRU CEI CARE SUNT ÎN   
 CIRCUMSTANŢE CUMPLITE

a.  Ce s-a întâmplat cu Petru, și cum a răspuns biserica? Fapte 12:1-5.

Fapte 12:1-5: „Cam în aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii 
din biserică, pentru ca să-i chinuiască; și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui 
Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Pe-
tru. – Erau zilele praznicului Azimelor. – După ce l-a prins și l-a băgat în 
temniţă, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după 
Paști să-l scoată înaintea norodului.  Deci Petru era păzit în temniţă, și bise-
rica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.”

„La moartea lui Iacov a fost mâhnire și consternare. Când Petru a fost 
de asemenea închis, întreaga biserică s-a angajat în post și rugăciune....

În timp ce executarea lui Petru a fost amânată, sub diferite pretexte, 
până după Paște, biserica lui Hristos a avut un timp de cercetare adâncă a 
inimii, și de rugăciune serioasă. Cereri puternice, lacrimi, și post se ames-
tecau laolaltă. Ei se rugau fără încetare pentru Petru; ei simțeau că el nu 
putea să fie pierdut pentru lucrarea creștină; și simțeau că ajunseseră într-
un punct în care, fără ajutorul special al lui Dumnezeu, biserica lui Hristos 
urma să dispară.”—The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 335, 336. 

b.  Cum a răspuns Dumnezeu rugăciunilor poporului Său credin-
cios? Fapte 12:6-12.

Fapte 12:6-12: „În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfăţișeze la 
judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanţuri; și 
niște păzitori păzeau temniţa la ușă. Şi iată, un înger al Domnului a stat 
lângă el pe neașteptate, și o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul a deșteptat 
pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: „Scoală-te iute!” Lanţurile i-au căzut 
jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: „Încinge-te și leagă-ţi încălţămintea.” 
Şi el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină și vino după mine.” 
Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este 
adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a 
doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, și ea li s-a deschis singură; 
au ieșit și au trecut într-o uliţă. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când și-a 
venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe în-
gerul Său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iu-
deu.” După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa 
Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă și se 
rugau.”



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2018 65

c.  Care sunt unele dintre promisiunile care ne asigură că Dumne-
zeu va fi cu noi în timpuri dificile? Psalmii 28:7; 91:14-15.

Psalmii 28:7: „Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede 
inima, și sunt ajutat.”
Psalmii 91:14, 15: „Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi iz-
băvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi 
răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.”

„Adesea se solicită rugăciune pentru cei în probleme, care suferă și 
sunt descurajați; și este drept așa. Ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să 
reverse lumină în mintea întunecată și să mângâie inimile pline de durere. 
Însă Dumnezeu răspunde rugăciunii celor care se așază pe calea binecu-
vântărilor Sale. În timp ce ne rugăm pentru cei întristați, ar trebui să îi 
încurajăm să încerce să îi ajute pe cei care sunt mai nevoiași decât ei înșiși. 
Întunericul va fi îndepărtat din propriile lor inimi, pe măsură ce ei încearcă 
să îi ajute pe alții. Pe când încercăm să îi mângâiem pe alții cu mângâierea 
cu care noi suntem mângâiați, binecuvântarea se întoarce la noi.”—Pe ur-
mele Marelui Medic, p. 256 (engl.) (rom. cap. 18, Vindecarea minţii).

„Să privim la stâlpii monumentali, la amintirile despre ceea ce a făcut 
Domnul ca să ne mângâie și să ne scape din mâna distrugătorului. Să păs-
trăm proaspete în mintea noastră toate îndurările gingașe pe care ni le-a arătat 
Dumnezeu—lacrimile pe care El le-a șters, durerile pe care le-a alinat, temerile 
pe care le-a îndepărtat, frica pe care a risipit-o, lipsurile pe care le-a împlinit, 
binecuvântările pe care le-a revărsat—întărindu-ne astfel pentru tot ceea ce ne 
stă în față în timpul cât ne-a mai rămas din peregrinajul nostru.”—Calea către 
Hristos, p. 125 (engl.) (rom. cap. 13, Bucurându-ne în Domnul).

Joi 23 august

5.  DUMNEZEU ÎŞI ADUCE AMINTE CÂND ALŢII  
 NU SE ROAGĂ

a.  Ce s-a întâmplat cu Pavel în timp ce era protejat de romani, pe 
când aceștia investigau cazul său? Fapte 23:12-15. 

Fapte 23:12-15: „La ziuă, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mân-
ca, nici nu vor bea, până nu vor omorî pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta 
erau mai mulţi de patruzeci. Ei s-au dus la preoţii cei mai de seamă și la bătrâni și 
le-au zis: „Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom 
omorî pe Pavel. Acum, dar, voi, împreună cu soborul, daţi de știre căpitanului și 
rugaţi-l să-l aducă mâine jos, înaintea voastră, ca și cum aţi vrea să-i cercetaţi pri-
cina mai cu de-amănuntul; și, până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm.”
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b.  Cum a intervenit Dumnezeu pentru a-l salva pe Pavel? Fapte 
23:16-22. 

Fapte 23:16-22: „Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în 
cetăţuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis: „Du 
pe tinerelul acesta la căpitan, căci are să-i spună ceva.” Sutașul a luat pe tâ-
năr cu el, l-a dus la căpitan și a zis: „Pavel cel întemniţat m-a chemat și m-a 
rugat să aduc la tine pe acest tinerel, care are să-ţi spună ceva.” Căpitanul l-a 
apucat de mână, l-a luat deoparte și l-a întrebat: „Ce ai să-mi spui?” El a 
răspuns: „Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea 
soborului, ca și cum ai avea să-l cercetezi mai cu de-amănuntul. Tu să nu-i 
asculţi, pentru că mai mulţi de patruzeci dintre ei îl pândesc și s-au legat cu 
blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorî; acum stau 
gata și n-așteaptă decât făgăduinţa ta.” Căpitanul a lăsat pe tinerel să plece 
și i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri.”

„Când Petru fusese întemnițat și condamnat la moarte, frații se ru-
gaseră stăruitor lui Dumnezeu zi și noapte pentru eliberarea sa. Însă în 
favoarea lui [Pavel], care era privit ca un apostat în ce privește învățăturile 
primite de la Moise, un învățător ce predica învățături periculoase, nu s-a 
manifestat nici un astfel de interes. Nu bătrânilor, al căror sfat îl adusese în 
această poziție periculoasă, ci simpatiei grijulii a unei rude, îi datora Pavel 
salvarea de la o moarte violentă.”—Sketches from the Life of Paul, p. 226.

c.  De unde știm că Dumnezeu își va aminti de copiii Săi credincioși 
de astăzi? Evrei 13:5 (ultima parte); Psalmii 37:28.

Evrei 13:5 u.p.: „El însuși a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip 
nu te voi părăsi.”

Psalmii 37:28: „Căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii 
Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar sămânţa celor răi este nimicită.”

Vineri 24 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Ce s-a întâmplat cu Iov, când s-a rugat pentru cei care i se împotri-
veau? Ce putem învăța din aceasta?

2.  Ce l-a inspirat pe Avraam să se roage pentru Sodoma? Cum putem 
nutri același spirit astăzi?

3.  De ce s-a rugat Ilie ca Dumnezeu să își viziteze poporul cu judecăți?
4.  Ce tip de rugăciune a fost făcută pentru Petru, și care a fost rezultatul?
5.  Cum și-a amintit Dumnezeu de Pavel când el a fost părăsit de frații săi?
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Sabat, 1 septembrie 2018

Darul Sabatului Întâi pentru un 
sediu în Madagascar

Madagascar este cea mai mare insulă 
din apropierea coastei de sud-est a Afri-
cii. Ea adăpostește peste o mie de specii 
de animale și plante sălbatice. 90% din 
acestea nu se găsesc nicăieri altundeva în 
lume. Este o insulă cu păduri tropicale, plaje frumoase și recife de corali. În 
apropierea capitalei agitate, Antananarivo, se află Ambohimanga, un com-
plex situat pe un deal ce găzduiește palate regale și locuri de înhumare, și 
împodobit cu copaci masivi, seculari, de baobab. 

Populația Madagascarului este de 24 milioane. Conform unui recensă-
mânt recent, 55% din populație sunt afiliați crezurilor tradiționale, 40% sunt 
creștini iar restul de 5% din populație sunt musulmani. Creștinii malgași 
sunt împărțiți aproape egali între protestanți și romano-catolici. Limbile ofi-
ciale sunt franceza și malgașa.

Solia reformei a ajuns în Madagascar în 2013, când fratele John Bosco, 
un predicator din Rwanda, a decis să viziteze această țară. Un cuplu dintr-o 
biserică protestantă l-a primit și l-a ajutat să se cazeze. Fratele Bosco le-a 
prezentat câteva studii biblice iar cuplul a devenit foarte interesat de Ade-
vărul Prezent. În zilele de Sabat, această familie oferea un loc de închinare, 
invitându-și prietenii și copiii să participe la aceste întâlniri religioase. Mai 
târziu, solia reformei s-a răspândit în alte părți ale țării prin această familie. 
Un lucrător biblic a fost în scurt timp trimis din Rwanda, cu ajutorul a doi 
voluntari din Brazilia. După 6 luni de muncă intensă, au fost botezate prime-
le 49 de suflete. Acum avem în Madagascar o biserică de peste 80 de membri 
și peste 200 membri ai Şcolii de Sabat. Recent misiunea a fost organizată în 
mod oficial.

Membrii noștri sunt risipiți în întreaga țară. Acum dorim să întemeiem 
sediul nostru în Antananarivo, întrucât acest oraș este amplasat în centrul in-
sulei și este un nucleu ideal pentru lucrarea noastră misionară. Vom avea de 
asemenea un spațiu de închinare, și un loc pentru tipărirea pliantelor.

Acum apelăm la frații noștri din întreaga lume să ne ajute în mod gene-
ros la ridicarea acestei clădiri. Este rugăciunea noastră ca Domnul să binecu-
vânteze amabilitatea voastră în lucrarea sa misionară.

„Sufletul binefăcător va fi săturat, și cel ce udă pe alții va fi udat și el” 
(Proverbe 11:25).

În numele fraţilor și surorilor voastre din Misiunea Madagascar
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   Lecția 9 Sabat, 1 septembrie 2018

Limitele rugăciunii
„Și aceasta este încrederea pe care o avem în El, că, dacă cerem 

ceva după voia Lui, El ne ascultă” (1 Ioan 5:14).

„Cei care rămân în Isus au asigurarea că Dumnezeu îi va asculta, 
pentru că ei iubesc să facă voia Lui. Ei nu se roagă doar formal, rostind 
multe cuvinte, ci vin la Dumnezeu cu încredere serioasă, umilă, ca un 
copil la un tată gingaș, și își revarsă relatarea mâhnirilor, temerilor și 
păcatelor lor și, în numele lui Isus, prezintă dorințele și nevoile lor; ei 
pleacă din prezența Sa, bucurându-se de asigurarea iubirii iertătoare 
și harului susținător.”—Înalta noastră chemare, p. 147 (engl.) (rom. cap. 
141, Bucurându-ne de asigurare).

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, p. 524-536 (engl.)  
      (rom. cap. 58, Lazăre, vino afară).

Duminică 26 august

1.  DUMNEZEU LUCREAZĂ PRIN AMÂNARE

a.  Ce cerere au adus Maria și Marta în atenția lui Isus? Ioan 11:1, 3. 
Ce credință comunica această exprimare?

Ioan 11:1, 3: „Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei și al Martei, sora 
ei, era bolnav. (3) Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că 
acela pe care-l iubești este bolnav.”

„Când Lazăr s-a îmbolnăvit, [Maria și Marta] au trimis vorbă lui Isus: 
‘Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav.’ Nu a fost spus nimic 
mai mult, nicio solie urgentă ca El să vină. Ele așteptau în mod absolut 
ca iubitul lor Prieten să vină imediat și să îl vindece pe fratele lor.”—Ma-
nuscipt Releases, vol. 21, p. 109.

b.  Cum a răspuns Isus la rugăciunea surorilor? Ioan 11:6. Care a 
fost rezultatul întârzierii lui Isus? Ioan 11:11-14.

Ioan 11:6: „Deci când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile 
în locul în care era;” Ioan 11:11-14: „După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, 
prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l trezesc din somn.” Ucenicii I-au 
zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” Isus vorbise despre moartea 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2018 69

lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Isus 
le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit.”

„Imediat ce mesagerul a plecat, [Maria și Marta] au văzut o schimbare 
rapidă spre rău în cel bolnav. Febra lui a crescut în mod rapid, și imediat ei 
au realizat că în lupta dintre viață și moarte, moartea triumfase. Cu inimi 
pline de agonie, ele l-au văzut pe fratele lor murind.”—Ibid.

Luni 27 august

2.  SCOPUL LUI DUMNEZEU CÂND NE FACE SĂ  
 AŞTEPTĂM

a.  De ce a permis Isus ca Lazăr să moară? Ioan 11:4, 15. Ce onoare 
a fost acordată lui Lazăr ca rezultat al faptului că Isus a amânat 
să vină să-l vadă? Ioan 11:38-44.

Ioan 11:4, 15: „Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta 
nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumne-
zeu să fie proslăvit prin ea.” ... (15) „Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru 
voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.”

Ioan 11:38-44: „Isus S-a înfiorat din nou în Sine și S-a dus la mormânt. 
Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. „Daţi piatra 
la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, 
căci este mort de patru zile.” Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, 
vei vedea slava lui Dumnezeu?” Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea 
mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus și a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai 
ascultat. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul 
care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” După ce a zis aceste vorbe, 
a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” Şi mortul a ieșit cu mâinile și 
picioarele legate cu fâșii de pânză și cu faţa înfășurată cu un ștergar. Isus le-a 
zis: „Dezlegaţi-l și lăsaţi-l să meargă.”

„Pentru binele [ucenicilor], El a permis ca Lazăr să moară. Dacă El l-ar 
fi restabilit din boală, făcându-l sănătos, minunea, care este cea mai con-
cludentă dovadă a caracterului Său divin, nu ar fi fost săvârșită.”—Hristos, 
Lumina lumii, p. 528 (cap. 58, Lazăre, vino afară).

b.  Ce putem învăța din experiența lui Isus cu Lazăr?  
Psalmii 37:5, 7 (prima parte).

Psalmii 37:5, 7 u.p.: „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, 
și El va lucra... Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce 
izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele.”
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„Nimic nu rănește sufletul atât cât o fac săgețile ascuțite ale necredinței. 
Când vine încercarea, cum se va întâmpla, nu te îngrijora, nici nu te plân-
ge. Liniștea în suflet face mai distinctă vocea lui Dumnezeu. ‘Atunci ei se 
veselesc pentru că s-au liniștit’ (Psalmii 107:30 engl. KJV). Amintește-ți 
că sub tine sunt brațele veșnice. ‘Odihnește-te în Domnul și așteaptă-L 
cu răbdare’ (Psalmii 37:7 engl. KJV). El te conduce într-un port al unei 
experiențe pline de har.”—In Heavenly Places, p. 269.

c.  De ce amână Dumnezeu uneori răspunsul la rugăciunile noas-
tre? Evrei 10:35, 36; Iov 23:10.

Evrei 10:35, 36: „Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă 
o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia 
lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.”

Iov 23:10: „Dar El știe ce cale am urmat; și, dacă m-ar încerca, aș ieși curat 
ca aurul.”

„Suntem ispitiți uneori să ne gândim că promisiunea ‘Cereți și vi se va 
da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide’ nu este îndeplinită dacă 
răspunsul nu vine imediat când e făcută cererea. Este privilegiul nostru de 
a cere binecuvântări speciale, și de a crede că ele ne vor fi date. Însă dacă 
binecuvântările cerute nu ne sunt date imediat, noi nu trebuie să credem 
că rugăciunile noastre nu sunt auzite. Vom primi, chiar dacă răspunsul 
este amânat pentru un timp. În îndeplinirea planului de răscumpărare, 
Hristos vede suficiente lucruri în omenire care să Îl descurajeze. Însă El 
nu Se descurajează. În îndurare și dragoste, El continuă să ne ofere noi 
oportunități și privilegii. Ca urmare trebuie să ne odihnim în Domnul și să 
Îl așteptăm cu răbdare. Răspunsul la rugăciunile noastre poate să nu vină 
atât de repede precum dorim noi, și poate să nu fie tocmai ce am cerut noi; 
dar Cel care știe ce este pentru binele suprem al copiilor Săi va revărsa un 
bine mult mai mare decât am cerut noi, dacă noi nu devenim lipsiți de 
credință și descurajați.”—The Youth’s Instructor, 6 aprilie 1899. 

Marți 28 august

3.  REFUZÂND SĂ SE ROAGE PENTRU O CALE DE  
 SCĂPARE

a.  Când Isus era pe punctul de a deveni jertfă pentru păcatele 
noastre, cum a întâmpinat natura Sa umană conflictul ce-I stătea 
în față? Matei 26:39; Luca 22:42. 
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Matei 26:39: „Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ și 
S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul 
acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.”

Luca 22:42: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși 
facă-se nu voia Mea, ci a Ta.”

„Un nor misterios părea că Îl învăluie pe Fiul lui Dumnezeu. Întune-
cimea lui era simțită de cei din apropierea Lui. El ședea afundat în gân-
duri. În cele din urmă tăcerea a fost întreruptă de vocea Sa tristă: ‘Acum 
sufletul Meu este tulburat; și ce să spun? Tată, izbăvește-Mă din ceasul 
acesta?’ Anticipând, Hristos bea deja cupa amărăciunii. Natura Sa umană 
Se dădea înapoi de la ceasul când avea să fie abandonat, când, după toate 
aparențele, El urma să fie părăsit până și de Dumnezeu, când toți aveau 
să Îl vadă pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. El Se dădea înapoi de la 
expunere publică, de la a fi tratat ca cel mai rău dintre infractori, de la o 
moarte rușinoasă și de ocară. O presimțire a conflictului Său cu puterile 
întunericului, un sentiment al poverii îngrozitoare a fărădelegii umane, 
și mânia Tatălui din cauza păcatului au sleit spiritul lui Isus și au făcut 
ca paloarea morții să se aștearnă pe chipul Lui.”—Hristos, Lumina lumii,  
p. 624 (engl.) (rom. cap. 64, În curtea de afară).

b.  Deși natura Sa umană se dădea înapoi din fața conflictului ce Îi 
stătea înainte, cum a exprimat Isus supunerea Sa față de Tatăl 
Său? Matei 26:42; Ioan 12:27. 

Matei 26:42: „S-a depărtat a doua oară și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se 
poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!”

Ioan 12:27: „Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?… Tată, 
izbăvește-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până 
la ceasul acesta!”

„În criza supremă, când inima și sufletul se sfarmă sub povara păca-
tului, Gabriel este trimis pentru a-L susține pe suferindul divin și pentru 
a-L sprijini și întări să pășească pe cărarea Sa pătată cu sânge. Şi în timp 
ce îngerul susține trupul Său sleit, Hristos ia cupa amară, și consimte să 
bea conținutul ei.”—Comentarii biblice ale Noului Testament [Comentariile 
E.G.White], vol. 5, p. 1123 (cap. referitor la Luca 22).

c.  Pentru ce anume a refuzat Isus să Se roage, arătând astfel supu-
nerea Sa față de voia Tatălui Său? Matei 26:52-54.

Matei 26:52-54: „Atunci Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei 
ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care 
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Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 
Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple?”

„Isus i-a poruncit [lui Petru] să pună sabia la loc, și i-a spus: ‘Crezi 
că nu pot să Îl rog acum pe Tatăl meu, și El va trimite mai mult decât 
doisprezece legiuni de îngeri?’... Isus a adăugat: ‘Dar cum se va împlini 
atunci scriptura, că așa trebuie să se împlinească?’ Inimile ucenicilor s-au 
afundat din nou în disperare și dezamăgire amară, în timp ce Isus Se lăsa 
condus.”—Spiritual Gifts, vol. 1, p. 48. 

Miercuri 29 august

4.  DIFICULTATEA OFERIRII DE AJUTOR  
 CELUI NEPRIHĂNIT PRIN SINE ÎNSUŞI

a.  Cum a mustrat Ieremia poporul din zilele sale, și cum a aplicat 
Isus aceste cuvinte la cei din jurul Său? Ieremia 7:3, 4; Matei 21:13. 

Ieremia 7:3, 4: „Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: 
„Îndreptaţi-vă căile și faptele, și vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta. (4) Nu 
vă hrăniţi cu nădejdi înșelătoare zicând: „Acesta este Templul Domnului, 
Templul Domnului, Templul Domnului!”

Matei 21:13: „și le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugă-
ciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peșteră de tâlhari.”

„Preoții și conducătorii își împietriseră inimile prin egoism și avariție. 
Tocmai din simbolurile care arătau spre Mielul lui Dumnezeu ei făcuseră 
un mijloc de a câștiga bani. Astfel sacralitatea serviciului de jertfe fusese 
într-o mare măsură distrusă în ochii poporului. Indignarea lui Isus a fost 
stârnită; El știa că sângele Său, care atât de curând urma să fie vărsat pen-
tru păcatele lumii, avea să fie la fel de puțin apreciat de preoți și conducă-
tori, ca și sângele animalelor, pe care ei îl făceau să curgă în continuu.”—
Hristos, Lumina lumii, p. 590 (cap. 65, Templul curăţit din nou). 

b.  Cum se repetă aceeași stare de lucruri astăzi? Apocalipsa 3:14-20.

Apocalipsa 3:14-20: „Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice 
Cel ce este Amin, Martorul credincios și adevărat, Începutul zidirii lui Dum-
nezeu: „Ştiu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau 
în clocot! Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din 
gura Mea. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, și nu duc lipsă de 
nimic”, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cum-
peri de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţești; și haine albe, ca să te 
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îmbraci cu ele și să nu ţi se vadă rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, 
ca să-ţi ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iu-
besc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te! Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude 
cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.”

„Dumnezeu este credincios legământului Său cu poporul Său. Cuvân-
tul Său este infailibil. Poporul Său aduce suferință asupra sa prin părăsirea 
sfatului Său pentru propria lor înțelepciune umană. Este imposibil ca ru-
găciunile lor să ajungă la tronul Său, pentru că rebeliunea neascultării este 
chiar esența cererilor lor. Hristos a venit din cer pentru a predica cuvântul 
pe care Tatăl Său I L-a încredințat pentru membrii căzuți ai familiei Sale. 
Cei care aud și ascultă merg pe căi sigure... Prin puterea lui Hristos ei sunt 
victorioși asupra oricărui dușman.”—The Review and Herald, 8 aprilie 1902. 

c.  Ce instrucțiune aspră a fost dată lui Ieremia cu privire la rugă-
ciunea pentru cei care acoperă păcatul cu o pretinsă sfințenie? 
Ieremia 7:16. Doar cum putem să ne rugăm pentru cei care se 
află în această stare? Fapte 26:18.

Ieremia 7:16: „Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, 
nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă Mine; căci nu te voi asculta!”

Fapte 26:18: „ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, 
și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin credinţa în 
Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinţiţi.”

„Dumnezeu va folosi membrii bisericii Sale ca mâna Sa de ajutor, dacă 
ei se vor așeza acolo unde pot fi folosiți. Însă El nu comunică prin canale 
impure; pentru că aceasta ar dezonora numele Său sfânt.”—Ibid.

„Linia de demarcație dintre biserică și lume a fost aproape ștearsă; și 
dacă nu se face reformă, dacă ochii celor care au fost orbiți de vrăjmaș nu 
sunt deschiși, ei vor fi pierduți.”—The Signs of the Times, 25 iulie 1892.

Joi 30 august

5.  RUGÂNDU-NE ÎN ARMONIE CU VOIA  
 LUI DUMNEZEU

a.  Ce limite condiționează toate rugăciunile? 1 Ioan 5:14.

1 Ioan 5:14: „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după 
voia Lui, ne ascultă.”
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„A ne ruga în numele lui Hristos înseamnă mult. Înseamnă că trebuie 
să acceptăm caracterul Său, să manifestăm spiritul Său, și să facem fapte-
le Sale. Promisiunea Salvatorului este dată condiționat. ‘Dacă Mă iubiți’, 
spune El, ‘păziți poruncile Mele’. El îi salvează pe oameni nu în păcat, ci 
din păcat; și cei care Îl iubesc, vor manifesta dragostea lor prin ascultare. 

Toată adevărata ascultare vine din inimă. Lucrarea lui Hristos era din 
inimă. Iar dacă noi consimțim, El Se va identifica atât de mult cu gândurile 
și scopurile noastre, va contopi inima și mintea noastră în așa măsură cu 
voia Sa, încât atunci când ascultăm de El, noi vom îndeplini doar propri-
ile noastre impulsuri. Voința, rafinată și sfințită, își va găsi cea mai mare 
desfătare în îndeplinirea serviciului Său. Când Îl cunoaștem pe Dumnezeu 
așa cum este privilegiul nostru să Îl cunoaștem, viața noastră va fi o viață 
de continuă ascultare.”—Hristos, Lumina lumii, p. 668 (engl.) (cap. 73, Să nu 
vi se tulbure inima).

„În rugăciunea credinței există o știință divină; este o știință pe care 
fiecare persoană care dorește să facă din viața sa un succes, trebuie să o 
înțeleagă. Hristos spune: ‘Orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți 
că l-ați și primit, și-l veți avea.’ (Marcu 11:24). El face clar faptul că cererea 
noastră trebuie să fie în armonie cu voința lui Dumnezeu; noi trebuie să 
cerem lucrurile pe care le-a promis El, și orice primim trebuie să fie folosit 
în îndeplinirea voii Sale. Odată împlinite condițiile, promisiunea este fără 
echivoc.”—Educaţia, p. 257, 258 engl. (cap. 20, Credinţa și rugăciunea).

Vineri  31 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Ce s-a întâmplat când Isus a întârziat să vină să îl vadă pe Lazăr, 
atunci când acesta era bolnav? Cum au reacționat surorile acestuia?

2.  Ce ar trebui să facem dacă rugăciunile noastre nu primesc răspuns 
în modul și timpul pe care le așteptăm noi? De ce se întâmplă 
aceasta?

3.  Descrieți suferința lui Isus înainte de a muri pe cruce. Ce atitudine 
a avut El?

4.  De ce nu poate Dumnezeu să îi ajute pe cei care se consideră ei 
înșiși neprihăniți?

5.  Când ne va da Dumnezeu lucrurile pentru care ne rugăm?
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   Lecția 10 Sabat, 8 septembrie 2018

Rugându-ne pentru Duhul Sfânt
„Cereți de la Domnul ploaie în vremea ploii târzii; astfel Domnul 

va face nori strălucitori, și le va da averse de ploaie, la fiecare om 
verdeață în câmp” (Zaharia 10:1 engl. KJV, rom. BTF).

„Ar trebui să ne rugăm în mod la fel de serios pentru coborârea 
Duhului Sfânt, cum s-au rugat ucenicii în ziua Cincizecimii. Dacă ei 
au avut nevoie de el în acel timp, noi avem mai mult nevoie de el 
astăzi. Întunecimea morală, asemenea unui giulgiu funebru, acope-
ră pământul. Tot felul de doctrine false, erezii și înșelăciuni satani-
ce conduc pe căi greșite mințile oamenilor. Fără Duhul și puterea lui 
Dumnezeu va fi în zadar faptul că noi lucrăm pentru a prezenta ade-
vărul.”—Mărturii, vol. 5, p. 158.

Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru predicatori, p. 506-512 engl.  
                                                             (cap. 18, subcap. Rugaţi-vă pentru ploaia târzie). 

Duminică 2 septembrie 

1.  PUTEREA PROMISĂ

a.  Ce putere ne este promisă dacă ne dedicăm cu totul lui Dumne-
zeu? Fapte 1:5, 8. Cu ce scop este promisă această putere? Luca 
6:38 (prima parte).

Fapte 1:5, 8: „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi 
botezaţi cu Duhul Sfânt.”... Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî 
Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în 
Samaria și până la marginile pământului.”

Luca 6:38 p.p.: „Daţi, și vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură 
bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra.”

„Nu vreunei restricții a lui Dumnezeu se datorează faptul că bogățiile 
harului Său nu se revarsă asupra oamenilor. Darul său este divin. El l-a dat 
cu o generozitate pe care oamenii nu o apreciază pentru că ei nu iubesc să 
primească. Dacă toți ar fi dispuși să primească, toți ar fi umpluți de Duhul... 
Noi suntem prea ușor mulțumiți cu o atingere la suprafață, când este pri-
vilegiul nostru să așteptăm o mișcare puternică a Duhului lui Dumnezeu.
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Cu primirea acestui dar, toate celelalte daruri ar fi ale noastre; pentru 
că am urma să avem acest dar în conformitate cu plenitudinea bogățiilor 
harului lui Hristos, și El este gata să ofere fiecărui suflet conform capacității 
sale de a-l primi. Atunci să nu fim mulțumiți doar cu o mică măsură din 
această binecuvântare, doar cu acea cantitate care ne-ar păzi de somnul de 
moarte, ci să căutăm cu sârguință abundența harului lui Dumnezeu.”—
My Life Today, p. 57. 

„Ceea ce primim de la Hristos trebuie să dăm altora... Nimeni, care 
primește harul lui Hristos, nu poate să îl țină pentru sine.”—Slujirea medicală, 
p. 334 engl. (secțiunea 18, subcap.  O chemare la o mai mare tăgăduire de sine).

Luni 3 septembrie

2.  PREGĂTINDU-NE SĂ PRIMIM PUTEREA

a.  Cum trebuia să primească ucenicii binecuvântarea promisă? 
Luca 24:49.

Luca 24:49: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar 
rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

„În ascultare de porunca lui Hristos, ei au așteptat în Ierusalim promi-
siunea Tatălui—revărsarea Duhului. Ei nu au așteptat în lenevie. Raportul 
spune că ei ‘tot timpul stăteau în templu, lăudând și binecuvântând pe 
Dumnezeu’ (Luca 24:53). Ei se întâlneau, de asemenea, pentru a prezen-
ta cererile lor Tatălui în numele lui Isus.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 35 
engl. (cap. 4, Cincizecimea).

„Când avem o consacrare deplină, din toată inima în serviciul lui Hris-
tos, Dumnezeu va recunoaște acest fapt printr-o revărsare fără măsură a 
Duhului Său; însă aceasta nu se va întâmpla cât timp cea mai mare parte 
a bisericii nu sunt lucrători împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate 
revărsa Spiritul Său atunci când egoismul și îngăduirea de sine sunt atât 
de evidente; când predomină un spirit care, tradus în cuvinte, ar exprima 
răspunsul lui Cain: ‘Sunt eu păzitorul fratelui meu?’ ”—My Life Today, p. 59.

b.  Care a fost starea ucenicilor înainte ca ei să primească această 
putere? Fapte 2:1.

Fapte 2:1: „În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în același loc.”

„Ucenicii s-au rugat cu seriozitate intensă pentru calificarea de a-i 
aborda pe oameni și pentru ca în relațiile lor zilnice să rostească cuvin-
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te care urma să îi conducă pe păcătoși la Hristos. Dând la o parte toate 
diferențele, toată dorința după supremație, ei s-au apropiat unii de alții în 
părtășie creștină...

Aceste zile de pregătire au fost zile de adâncă cercetare a inimii. Uceni-
cii au simțit nevoia lor spirituală și au strigat către Domnul după ungerea 
sfântă, care urma să îi facă pregătiți pentru lucrarea salvării de suflete. 
Ei nu au cerut o binecuvântare doar pentru ei. Ei erau apăsați de povara 
pentru salvarea sufletelor.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 37 engl. (cap. 4, 
Cincizecimea).

c.  De ce are nevoie fiecare dintre noi pentru a se pregăti să  
primească această putere? Fapte 3:19.

Fapte 3:19: „Pocăiţi-vă, dar, și întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi 
se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.”

„Să aibă loc o lucrare de reformă și căință. Toți să caute revărsarea 
Duhului Sfânt. La fel ca ucenicii după înălțarea lui Hristos, poate să fie 
nevoie de câteva zile de căutare serioasă a lui Dumnezeu și de îndepărtare 
a păcatului.”—My Life Today, p.58.

Marți 4 septembrie

3.  PRIMIND PUTEREA

a.  Care a fost experiența ucenicilor când au primit puterea Duhu-
lui Sfânt? Fapte 2:2-4. Cum se va compara această experiență cu 
experiența bisericii lui Dumnezeu din ultimele zile?

Fapte 2:2-4: „Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puter-
nic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute 
împărţindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au 
umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le 
dădea Duhul să vorbească.”

„Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost ‘ploaia timpurie’, și 
rezultatul a fost glorios. Însă ploaia târzie va fi mai abundentă.”—My Life 
Today, p.60.

b.  Ce au făcut ei cu puterea pe care au primit-o? Fapte 4:33.

Fapte 4:33: „Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Dom-
nului Isus. Şi un mare har era peste toţi.”
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„Ucenicii... erau împovărați de povara salvării de suflete. Evanghelia 
trebuia dusă în cele mai îndepărtate părți ale pământului, și ei cereau în-
zestrarea cu puterea pe care Hristos o promisese. Atunci a fost revărsat 
Spiritul Sfânt, și mii au fost convertiți într-o zi.

La fel poate fi acum. În locul speculațiilor oamenilor, să fie predicat 
Cuvântul lui Dumnezeu. Creștinii să dea la o parte disensiunile lor și să se 
dedice pe ei înșiși lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduți. Să ceară 
cu credință binecuvântarea, și aceasta va veni. 

Zelul pentru Dumnezeu a mânat pe ucenici să dea mărturie despre 
adevăr cu putere măreață. Să nu aprindă acest zel inimile noastre cu o 
hotărâre de a spune istoria iubirii răscumpărătoare, a lui Hristos, și El răs-
tignit?”—Ibid., p. 61. 

c.  Care este condiția cu care vom primi această putere? Ioel 2:15-17.

Ioel 2:15-17: „Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o aduna-
re de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bă-
trâni, strângeţi copiii și chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din cămara lui 
și mireasa din odaia ei! Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și 
altar și să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară 
moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre 
neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?”

„Doar cei care primesc în mod constant provizii proaspete de har vor 
avea putere proporțională cu nevoile lor zilnice și cu abilitatea lor de a 
folosi acea putere. În loc de a aștepta cu nerăbdare un timp în viitor când, 
printr-o înzestrare specială cu putere spirituală, ei vor primi o calificare 
miraculoasă pentru salvarea de suflete, ei se dedică zilnic lui Dumnezeu, 
ca El să facă din ei vase potrivite pentru serviciul Său. Zilnic ei folosesc 
ocaziile de slujire care sunt în apropierea lor. Ei mărturisesc zilnic pentru 
Maestrul, oriunde s-ar afla, fie în vreo sferă umilă de muncă în cămin sau 
într-un domeniu public de utilitate.”—Ibid., p. 60.

Miercuri  5 septembrie

4.  O PROMISIUNE PENTRU NOI ASTĂZI

a.  Ce promisiune ne este dată astăzi cu privire la puterea specială 
a Duhului Sfânt? Ioel 2:23.

Ioel 2:23: „Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă și înveseliţi-vă în Domnul 
Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie tim-
purie și târzie, ca odinioară.”
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„Este adevărat că în timpul sfârșitului, când lucrarea lui Dumnezeu pe 
pământ se apropie de încheiere, eforturile serioase depuse de credincioșii 
consacrați sub călăuzirea Duhului Sfânt vor fi însoțite de dovezi evidente 
ale favorii divine. Prin simbolul ploii timpurii și al celei târzii, care cade în 
Orient la timpul semănatului și al seceratului, profeții evrei au prezis re-
vărsarea unui har spiritual într-o măsură extraordinară asupra bisericii lui 
Dumnezeu. Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost începutul ploii 
timpurii, sau al primei ploi, și rezultatul a fost glorios. Până la sfârșitul 
timpului, prezența Spiritului va rămâne cu adevărata biserică.

Însă aproape de încheierea recoltei, este promisă o revărsare specială 
a harului spiritual, pentru a pregăti biserica pentru revenirea Fiului omu-
lui. Această revărsare a Duhului este asemănată cu căderea ploii târzii; 
și tocmai pentru această putere trebuie creștinii să își înalțe cererile către 
Domnul recoltei ‘în vremea ploii târzii.’ Ca răspuns, ‘Domnul va face nori 
strălucitori, și le va da averse de ploaie.’ ‘El va face să cadă... ploaia, ploaia 
timpurie și ploaia târzie’ (Zaharia 10:1 engl. KJV, rom. BTF; Ioel 2:23).”—
Istoria faptelor apostolilor, p. 54, 55 engl. (cap. 5, Darul Duhului). 

b.  Ce lucrare a fost profețită de Ioan? Apocalipsa 18:1. Cum putem 
lua parte astăzi la lucrarea celui de-al patrulea înger?

Apocalipsa 18:1: „După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, 
care avea o mare putere; și pământul s-a luminat de slava lui.”

„Duhul lui Dumnezeu mișcă inimile oamenilor, și cei care răspund 
influenței lui vor deveni lumini în lume. Peste tot ei sunt văzuți mergând 
să comunice altora lumina pe care au primit-o, așa cum făceau ei (n.tr. 
ucenicii) după coborârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii. Şi în timp ce 
ei lasă ca lumina lor să strălucească, ei primesc mai mult și mai mult din 
puterea Duhului. Pământul este luminat de slava lui Dumnezeu...

Sute și mii au fost văzuți vizitând familiile și deschizând înaintea lor 
Cuvântul lui Dumnezeu. Inimile erau convinse de puterea Duhului Sfânt, 
și un spirit de adevărată convertire era manifestat. În fiecare parte se des-
chideau uși pentru proclamarea adevărului. Lumea părea luminată de 
influența cerească.”—My Life Today, p.63. 

Joi 6 septembrie

5.  RUGÂNDU-NE PENTRU DUHUL SFÂNT

a.  Ţinând cont de timpurile în care trăim, care este dorința lui 
Dumnezeu pentru noi astăzi? Zaharia 10:1.
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Zaharia 10:1: „Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate 
fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeaţa de pe câmp.”

„Ploaia târzie, care coace recolta pământului, reprezintă harul spiritu-
al care pregătește biserica pentru venirea Fiului omului. Însă dacă ploaia 
timpurie nu a căzut, nu va exista viață; paiul verde nu va răsări. Dacă aver-
sele timpurii nu și-au făcut lucrarea, ploaia târzie nu poate aduce sămânța 
la desăvârșire...

Trebuie să existe o dezvoltare constantă a virtuții creștine, o înaintare 
constantă în experiență creștină...

Doar cei care trăiesc la nivelul luminii pe care o au vor primi o lumină 
mai mare. Dacă noi nu înaintăm zilnic în exemplificarea virtuților creștine 
active, noi nu vom recunoaște manifestările Duhului Sfânt în ploaia târzie. 
Ea poate cădea pe inimile celor din jurul nostru, însă noi nu o vom dis-
cerne, nici nu o vom primi.”—Mărturii pentru predicatori, p. 506, 507 engl. 
(cap. 18, subcap. Rugaţi-vă pentru ploaia târzie).

„Cu inimi umile să ne rugăm în modul cel mai serios ca acum, în tim-
pul ploii târzii, ploaia târzie să cadă asupra noastră. La fiecare întâlnire 
la care participăm, rugăciunile noastre ar trebui să se înalțe ca tocmai în 
acel timp Dumnezeu să împartă sufletelor noastre căldură și umiditate. 
Când Îl căutăm pe Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, acesta va lucra în noi 
blândețe, umilință a minții, o dependență conștientă de Dumnezeu pentru 
ploaia târzie, desăvârșitoare. Dacă ne rugăm în credință pentru binecu-
vântare, o vom primi așa cum a promis Dumnezeu.”—Ibid., p.509.

Vineri 7 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  De ce avem nevoie de puterea Duhului Sfânt chiar mai mult decât 
au avut nevoie ucenicii?

2.  Ce putem învăța din experiența ucenicilor în pregătirea pentru re-
vărsarea Duhului Sfânt?

3.  În loc de a privi în viitor spre un timp când, printr-un dar special 
de putere spirituală, noi vom fi în mod miraculos calificați pentru 
câștigarea de suflete, ce putem face astăzi?

4.  Cum devenim noi lumini în lume? Ce se întâmplă când lăsăm lu-
mina noastră să lumineze?

5.  Care este lucrarea ploii timpurii? Cum este aceasta în legătură cu 
ploaia târzie?
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  Lecția 11 Sabat, 15 septembrie 2018

Învață-ne să ne rugăm
„Și s-a întâmplat că, într-o zi, pe când El Se ruga într-un anume 

loc, după ce a terminat El, unul dintre ucenici i-a zis: ‘Doamne, învață-
ne să ne rugăm, cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii lui” (Luca 11:1).

„Ucenicii lui Hristos au fost foarte impresionați de rugăciunile Sale 
și de obiceiul Său de a comunica cu Dumnezeu. Într-o zi, după o scurtă 
absență din apropierea Domnului lor, ei L-au găsit absorbit în rugăciune. 
Părând inconștient de prezența lor, El a continuat să Se roage cu voce tare. 
Inimile ucenicilor au fost mișcate în profunzime. Când El a încetat să se 
roage, ei au exclamat: ‘Doamne, învață-ne să ne rugăm’.”—Parabolele Dom-
nului, p. 140 engl. (cap. 12, Cerând pentru a da).

Recomandare pentru studiu: Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 102-122 engl.  
                                                                                         (cap. 5, Rugăciunea Domnului).

Duminică 9 septembrie

1.  LECŢII DIN RUGĂCIUNEA DOMNULUI

a.  Când ucenicii au auzit diferența dintre rugăciunea lui Hristos și 
rugăciunile formale ale preoților lor, ce I-au cerut ei lui Isus? Ce 
model de rugăciune ne-a dat Domnul? Luca 11:1-4.

Luca 11:1-4: „Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit ru-
găciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum 
a învăţat și Ioan pe ucenicii lui.” El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi: Tatăl 
nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se 
voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-
ne-o nouă în fiecare zi; și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm 
oricui ne este dator; și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.”

b.  Cum ne învață Isus să începem rugăciunile noastre? Cui ne rugăm 
noi? Matei 6:6, 9. Ce înseamnă să ne rugăm în numele lui Isus?

Matei 6:6, 9: „Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi ușa și roagă-te 
Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răs-
plăti... Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care ești în ceruri! 
Sfinţească-se Numele Tău.”
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„A ne ruga în numele lui Hristos înseamnă mult. Înseamnă că trebuie 
să acceptăm caracterul Său, să manifestăm spiritul Său, și să facem fapte-
le Sale. Promisiunea Salvatorului este dată condiționat. ‘Dacă Mă iubiți,’ 
spune El, ‘păziți poruncile Mele.’ El îi salvează pe oameni nu în păcat, ci 
din păcat; și cei care Îl iubesc își vor arăta dragostea prin ascultare.”—Hris-
tos, Lumina lumii, p. 668 engl. (cap. 73, Să nu vi se tulbure inima).

„A ne ruga în numele lui Isus este ceva mai mult decât o simplă 
menționare a acelui nume la începutul și la sfârșitul rugăciunii. Înseamnă 
a ne ruga în armonie cu gândul și spiritul lui Isus, în timp ce credem pro-
misiunile Sale, ne bazăm pe harul Său, și îndeplinim faptele Sale.”—Calea 
către Hristos, p. 100, 101 engl. (cap. 11, Privilegiul rugăciunii).

Luni 10 septembrie

2.  CONDIŢII PENTRU RĂSPUNS LA RUGĂCIUNI

a.  Care sunt condițiile cu care Dumnezeu răspunde la rugăciuni? 
1 Ioan 3:22; Matei 21:22. 

1 Ioan 3:22: „Şi orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile 
Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.”

Matei 21:22: „Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”

„Promisiunile lui Dumnezeu sunt toate făcute condiționat. Dacă noi 
îndeplinim voia Sa, dacă umblăm în adevăr, atunci putem cere ce dorim, și 
va fi împlinit pentru noi. În timp ce dorim în mod serios să fim ascultători, 
Dumnezeu va asculta cererile noastre; însă El nu ne va binecuvânta în ne-
ascultare. Dacă alegem să nu ascultăm de poruncile Sale, noi putem striga 
‘Credință, credință, doar să ai credință’, dar răspunsul va veni cu siguranță 
din Cuvântul lui Dumnezeu: ‘Credința fără fapte este moartă’ (Iacov 2:20). 
O astfel de credință va fi doar ca o alamă sunătoare și un chimval zăngă-
nitor. Pentru a avea beneficiile harului lui Dumnezeu noi trebuie să ne 
îndeplinim partea noastră; noi trebuie să lucrăm cu credincioșie și să adu-
cem roade corespunzătoare cu pocăința.”—Credinţa și faptele, p. 47 engl.  
(cap. 5, Credinţa și faptele).

b.  Care este datoria noastră față de cei care sunt în nevoie în jurul 
nostru? Proverbe 3:27, 28. Cum se răsfrânge din nou, asupra 
noastră, comportamentul nostru față de cei nevoiași?
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Proverbe 3:27, 28: „Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi 
s-o faci. Nu zice aproapelui tău: „Du-te și vino iarăși; îţi voi da mâine!” când 
ai de unde să dai.”

„Dumnezeu cere să îți deschizi inima larg pentru cei nevoiași, și să ai 
cea mai gingașă compasiune pentru cei care sunt în suferință, sau care su-
feră din pricina lipsurilor. Dacă te întorci în mod nepăsător de la strigătul 
lor, Domnul Se va întoarce în mod la fel de sigur de la rugăciunea ta, și nu 
te va asculta în necazul tău.”—The Review and Herald, 6 octombrie 1891.

c.  Cum vrea Dumnezeu ca noi să cooperăm cu El pentru a-i ajuta 
pe alții? 1 Corinteni 3:9.

1 Corinteni 3:9: „Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi 
sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.”

„Suntem conlucrători cu Dumnezeu. Tu nu trebuie să stai în indolență, 
așteptând vreo ocazie importantă, pentru a face o mare lucrare pentru Ma-
estrul. Nu trebuie să neglijezi datoria care stă chiar în calea ta, ci trebuie 
să folosești micile ocazii care se deschid în jurul tău.”—Credinţa și faptele,  
p. 47 engl. (cap. 5, Credinţa și faptele).

„Ar trebui să îi încurajăm [pe cei întristați] să încerce să îi ajute pe cei 
mai nevoiași decât sunt ei înșiși. Întunericul va fi risipit din propriile lor 
inimi în timp ce încearcă să îi ajute pe alții. Când încercăm să îi mângâiem 
pe alții cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați, binecuvânta-
rea se întoarce la noi.”—Pe urmele Marelui Medic, p. 256 engl. (rom. cap. 18, 
Vindecarea minţii).

Marți 11 septembrie

3.  POSTURA CUVENITĂ ÎN TIMPUL RUGĂCIUNII

a.  Ce exemple biblice avem despre îngenunchere în timpul rugă-
ciunii, care ne demonstrează că această poziție este atât o dato-
rie, cât și un privilegiu? 1 Regi 8:54, 55; Efeseni 3:14.

1 Regi 8:54, 55: „Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciu-
nea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde 
îngenunchease cu mâinile întinse spre cer. Şi, stând în picioare, a binecuvân-
tat cu glas tare toată adunarea lui Israel...”

Efeseni 3:14: „…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnu-
lui nostru Isus Hristos.”
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„În rugăciunea publică, precum și în cea privată, este datoria noastră 
de a ne pleca pe genunchi în fața lui Dumnezeu când Îi oferim rugăciunile 
noastre. Acest act arată dependența noastră de Dumnezeu.”—Solii alese, 
vol. 2, p. 312 engl. (cap. 32, Atitudinea cuvenită în rugăciune).

„Isus, exemplul nostru, ‘a îngenuncheat și S-a rugat’ (Luca 22:41). 
Despre ucenicii Săi se raportează, de asemenea, că ei ‘au îngenuncheat și 
s-au rugat’ (Fapte 9:40). Pavel declara: ‘Îmi plec genunchii înaintea Tată-
lui Domnului nostru Isus Hristos’ (Efeseni 3:14). Mărturisind înaintea lui 
Dumnezeu păcatele lui Israel, Ezra a îngenuncheat. (Vezi Ezra 9:5). Daniel 
‘se pleca pe genunchii săi de trei ori pe zi și se ruga, și aducea mulțumiri 
înaintea lui Dumnezeu’ (Daniel 6:10).”—Profeţi și regi, p. 48 engl. (cap. 2, 
Templul și dedicarea sa).

b.  Care a fost poziția lui Ilie când s-a rugat pentru ploaie? 1 Regi 18:42. 
Cine altcineva s-a rugat într-o poziție similară, și de ce nu este potri-
vită această atitudine pentru închinarea publică? Matei 26:39. 

1 Regi 18:42: „Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful 
Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu faţa între genunchi”.

Matei 26:39: „Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ și 
S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul 
acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.”

„Priviți-L [pe Hristos] contemplând prețul care trebuie plătit pentru su-
fletul uman. În agonia Sa El se prinde de pământul rece, ca și când ar vrea 
să împiedice să fie tras mai departe de Dumnezeu. Roua rece a nopții cade 
pe chipul Său plecat, însă El nu ia seama. De pe buzele Sale palide se aude 
strigătul amar: ‘O, Tatăl Meu, dacă este posibil, fă să treacă de la Mine aceas-
tă cupă.’ Totuși chiar și acum El adaugă, ‘Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum 
voiești Tu.’ ”—Hristos, Lumina lumii, p. 687 engl. (cap. 74, Ghetsimani).

„Cât de mult se pierde în închinarea din familie când cel care se roagă 
își pleacă în jos fața, și vorbește cu o voce joasă, slabă, ca și când tocmai 
se înzdrăvenește după o boală prelungită... Rugăciunea care este rostită în 
acest mod este cuvenită pentru cămăruță, însă nu e potrivită pentru închina-
rea publică; pentru că dacă cei care sunt adunați împreună cu acești oameni 
nu aud ce se spune, ei nu pot spune: Amin.”—Christian Education, p. 127.

c.  Ce poziție a cerut Isus mulțimii să ia, înainte ca El să mulțumească 
pentru mâncarea pe care o aveau în față? Ioan 6:10, 11.

Ioan 6:10, 11: „Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să șadă jos.” În locul acela era 
multă iarbă. Oamenii au șezut jos, în număr de aproape cinci mii. Isus a luat 
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pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au 
împărţit celor ce ședeau jos; de asemenea, le-a dat și din pești cât au voit.”

Miercuri 12 septembrie

4.  RUGÂNDU-NE CU UN SPIRIT SUPUS

a.  Cum putem arăta supunere față de Dumnezeu în rugăciunile 
noastre? 1 Ioan 5:14, 15. 

1 Ioan 5:14, 15: „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva 
după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că 
suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.”

„Isus spune: ‘Orice lucru pe care îl doriți, când vă rugați, credeți că 
l-ați primit și îl veți avea’ (Marcu 11:24). Există o condiție pentru această 
promisiune—să ne rugăm conform voii lui Dumnezeu. Însă voia lui Dum-
nezeu este ca El să ne curețe de păcat, să ne facă copii ai Săi, și să ne facă în 
stare să trăim o viață sfântă. Ca urmare noi putem cere aceste binecuvân-
tări și putem crede că le primim, și să îi mulțumim lui Dumnezeu că le-am 
primit. Este privilegiul nostru de a merge la Isus și a fi curățiți, și de a sta în 
fața legii fără rușine sau remușcări.”—Credinţa prin care trăiesc, p. 141 engl.
(cap. 5, subcap. Întărit prin Duhul).

„Orice cale alege Dumnezeu pentru noi, orice drum rânduiește El pen-
tru picioarele noastre, aceea e  singura cale sigură. Noi trebuie să cultivăm 
zilnic un spirit de supunere copilărească, și să ne rugăm ca ochii noștri să 
fie unși cu alifia cerească, pentru ca să putem discerne indicațiile voinței 
divine, ca să nu devenim confuzi în ideile noastre, pentru că voința noas-
tră pare să fie atot-controlatoare.”–That I May Know Him, p. 249.

b.  Cum a demonstrat Maria supunere față de Dumnezeu? Luca 
1:38. Cum putem avea și noi aceeași atitudine?

Luca 1:38: „Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele 
tale!” Şi îngerul a plecat de la ea.”

c.  Ce merge mână în mână cu adevărata supunere? Iacov 1:6.

Iacov 1:6: „Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine 
se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.”

„Ca slujitori ai harului ceresc, noi trebuie să cerem în credință și apoi 
să așteptăm în mod încrezător salvarea din partea lui Dumnezeu. Noi nu 
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trebuie să pășim în fața Lui, încercând în propria noastră putere să adu-
cem la îndeplinire lucrurile pe care le dorim noi. În numele Lui noi tre-
buie să cerem, și apoi trebuie să acționăm ca și când credem în eficiența 
Sa.”—Minte, caracter și personalitate, vol. 2, p. 467 engl. (cap. 40, Teama și 
îngrijorarea).

„Rugăciunile noastre apatice, cu jumătate de inimă, nu vor aduce 
răspunsuri din cer. O, trebuie să ne prezentăm stăruitor cererile noastre! 
Cereți cu credință, așteptați cu credință, primiți cu credință, bucurați-vă 
în nădejde, pentru că oricine caută, găsește. Fiți serioși în această privință. 
Căutați-L pe Dumnezeu cu toată inima.”—Înalta noastră chemare, p. 131 
engl. (cap. 125, Căutaţi-L pe Dumnezeu cu toată inima).

„Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit nu este niciodată pierdută. 
Răspunsul poate să nu vină așa cum l-am așteptat noi, însă va veni, pentru 
că însuși Cuvântul lui Dumnezeu este garanția.”—Ibid., p. 134 engl. (cap. 
128, Așteptaţi răspunsul lui Dumnezeu).

Joi 13 septembrie

5.  CÂND SĂ NE RUGĂM

a.  În ce momente ale zilei ar trebui să ne rugăm? Psalmii 55:17. 

Psalmii 55:17 (BTF): „Seara și dimineaţa și la amiază, mă voi ruga și voi 
striga, iar el îmi va asculta vocea.”

b.  Ar trebui să ne limităm rugăciunile doar la acele momente?  
1 Tesaloniceni 5:17.

1 Tesaloniceni 5:17: „Rugaţi-vă neîncetat.”

„Nu există timp sau loc în care este nepotrivit să oferim o cerere lui 
Dumnezeu... În aglomerația străzii, în mijlocul întreprinderilor de afaceri, 
putem înălța o rugăciune lui Dumnezeu și cere călăuzirea divină, așa cum 
a făcut Neemia când și-a făcut cunoscută cererea în fața Împăratului Arta-
xerxes.”—Calea către Hristos, p. 99 engl.(cap. 11, Privilegiul rugăciunii).

„Putem vorbi cu Isus în timp ce mergem pe drum, și El spune: Eu sunt 
la dreapta ta.

Noi putem comunica cu Dumnezeu în inimile noastre: putem umbla 
în tovărășia lui Hristos. Când suntem angajați în munca noastră zilnică, 
putem șopti dorința inimii noastre, fără să fie auzită de vreo ureche ome-
nească; însă acel cuvânt nu poate muri în liniște, nici nu poate fi pierdut. 
Nimic nu poate îneca dorința sufletului. Dumnezeu este Cel căruia îi vor-
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bim, și rugăciunea noastră este ascultată.”—Slujitorii evangheliei, p.258 
engl. (cap. 7, subcap. Rugăciunea în taină).

Vineri  14 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Cum trebuie să trăim dacă ne rugăm în numele lui Isus?
2.  Când răspunde Dumnezeu la rugăciune?
3.  De ce ar trebui să ne plecăm pe genunchi în rugăciunea noastră 

obișnuită, publică și privată?
4.  Cum putem să ne rugăm cu un spirit supus? Ce răspuns vom fi noi 

dispuși să acceptăm?
5.  Cum putem să ne rugăm lui Dumnezeu în timp ce ne îndeplinim 

datoriile zilnice?
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   Lecția 12 Sabat, 22 septembrie 2018

Învățând să ne rugăm
„O, Doamne, Tu m-ai învățat din tinerețea mea: și până acum eu 

am vestit lucrările tale minunate” (Psalmii 71:17).

„În biserica din cămin copiii trebuie să învețe să se roage și să se în-
creadă în Dumnezeu... Veniți cu umilință, cu o inimă plină de gingășie, 
și cu un sentiment despre ispitele și pericolele din fața voastră și a co-
piilor voștri; prin credință legați-i de altar, implorând pentru ei grija 
Domnului. Învățați-i pe copii să ofere cuvintele lor simple de rugăciune.  
Spuneți-le că pentru Dumnezeu este o încântare ca ei să apeleze la El.”—
Sfaturi pentru părinţi, educatori și elevi, p. 110 engl. (cap. 13, Şcoala din cămin).

Recomandare pentru studiu: Îndrumarea copilului, p. 517-526 engl. (cap. 78, Pute-
rea rugăciunii), Patriarhi și profeţi, p. 569-574 engl. (cap. 55, Copilul Samuel).

Duminică 16 septembrie

1.  TIMOTEI ÎNVAŢĂ SĂ SE ROAGE

a.  Unde și cum a învățat Timotei să se roage? 2 Timotei 1:5; 3:14, 15.

2 Timotei 1:5: „Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălășluit 
întâi în bunica ta Lois și în mama ta, Eunice, și sunt încredinţat că și în tine.”

2 Timotei 3:14, 15: „Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat și de care 
ești deplin încredinţat, căci știi de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoști 
Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin 
credinţa în Hristos Isus.”

„Tatăl lui Timotei era un grec și mama sa o evreică. Din copilărie, el 
cunoscuse Scripturile. Pietatea pe care o vedea în căminul său era sănătoa-
să și rațională. Credința mamei sale și a bunicii sale în oracolele sfinte era 
pentru el ceva ce îi amintea constant de binecuvântarea din îndeplinirea 
voii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu era regula după care aceste 
două femei îl călăuziseră pe Timotei. Puterea spirituală a lecțiilor pe care el 
le primise de la ele l-a ținut pur în vorbire și nemânjit de influențele rele cu 
care era el înconjurat. Astfel instructoarele sale din cămin cooperaseră cu 
Dumnezeu în pregătirea lui pentru a purta poveri.”—Istoria faptelor aposto-
lilor, p. 203 engl. (cap. 20, Înălţând crucea).
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„Mama și bunica lui Timotei erau una în eforturile lor de a-l instrui 
pentru Dumnezeu. Care era manualul său?—Biblia. Pavel, tatăl său în 
evanghelie, declară: ,Din pruncie cunoști sfintele scripturi.’ ”—Comentarii 
Biblice ale Noului Testament, (E.G.White Comments) vol. 7, p. 918 (cap. re-
feritor la 2 Timotei 2).

Luni 17 septembrie

2.  SAMUEL ÎNVAŢĂ SĂ SE ROAGE

a.  Ştia copilul Samuel să recunoască vocea lui Dumnezeu și să 
identifice răspunsurile la rugăciunile sale? 1 Samuel 3:7. Era 
această necunoaștere ceva obișnuit în zilele sale? 1 Samuel 3:1.

1 Samuel 3:7: „Samuel nu cunoștea încă pe Domnul, și cuvântul Domnului 
nu-i fusese încă descoperit.”; 1 Samuel 3:1: „Tânărul Samuel slujea Dom-
nului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, și vede-
niile nu erau dese.”

„Samuel era un copil înconjurat de cele mai corupătoare influențe. El 
vedea și auzea lucruri care îi mâhneau sufletul. Fiii lui Eli, care slujeau în 
slujbele sfinte, erau controlați de Satan... [Samuel] nu lua parte, nici nu 
avea cea mai mică plăcere, la păcatele care umpleau întregul Israel cu ra-
poarte îngrozitoare. Samuel Îl iubea pe Dumnezeu; el își păzea sufletul 
într-o așa strânsă legătură cu cerul încât un înger a fost trimis să vorbească 
cu el cu privire la păcatele fiilor lui Eli, care corupeau Israelul.”—Mărturii, 
vol. 3, p. 472, 473 engl. (cap. 39, Starea lumii). 

„Înainte de a primi acest mesaj de la Dumnezeu, ‘Samuel nu cunoștea 
încă pe Domnul, și Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit’; aceas-
ta înseamnă că el nu era încă familiarizat cu astfel de manifestări directe 
ale prezenței lui Dumnezeu, cum le erau date profeților. Scopul lui Dum-
nezeu era de a i Se descoperi într-un mod neașteptat, ca Eli să audă despre 
acest lucru prin surprinderea și întrebările tânărului.”—Patriarhi și profeţi, 
p. 582 engl. (cap. 57, Chivotul luat de Filisteni).

b.  Cum a confundat Samuel vocea lui Dumnezeu cu vocea priete-
nului și mentorului său pământesc, Eli? Ce i-a sugerat lui Eli 
faptul că Dumnezeu îl chema pe Samuel? 1 Samuel 3:2-6, 8.

1 Samuel 3:2-6, 8. „Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și 
nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu 
nu se stinsese încă; și Samuel era culcat în Templul Domnului, unde era 
chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: 
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„Iată-mă!” Şi a alergat la Eli și a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răs-
puns: „Nu te-am chemat; întoarce-te și te culcă.” Şi s-a dus și s-a culcat. 
Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și 
a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat, fiule, 
întoarce-te și te culcă.”... Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a 
treia oară. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis: „Iată-mă, căci m-ai 
chemat.” Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil.”

„Presupunând că vocea era cea a lui Eli, copilul s-a grăbit la patul pre-
otului, spunând: ‘Iată-mă; m-ai chemat.’ Răspunsul a fost: ‘Nu te-am che-
mat, fiule; culcă-te din nou.’ De trei ori a fost chemat Samuel, și de trei ori 
a răspuns în același mod. Şi atunci Eli a fost convins că vocea misterioasă 
era vocea lui Dumnezeu. Domnul trecuse pe lângă slujitorul Său, bătrânul 
cu părul cărunt, pentru a comunica cu un copil. Aceasta era în sine o mus-
trare amară, dar meritată, pentru Eli și casa sa.”—Ibid., p.581. 

c.  A vorbit Dumnezeu lui Samuel când băiatul a realizat că îl che-
ma Dumnezeu? Ce a spus El? 1 Samuel 3:11.

1 Samuel 3:11: „Atunci Domnul a zis lui Samuel: „Iată că voi face în Israel 
un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi.”

Marți 18 septembrie

3.  DAVID ÎNVAŢĂ SĂ SE ROAGE

a.  Când David era un fugar în prima parte a vieții sale, fugind de 
un împărat furios, nebun, ce cerere a făcut el și cum a răspuns 
Dumnezeu? 1 Samuel 23:1, 2, 4, 10-12.

1 Samuel 23:1, 2, 4, 10-12: „Au venit și au spus lui David: „Iată că filistenii 
au început lupta împotriva Cheilei și au jefuit ariile.” David a întrebat pe 
Domnul și a zis: „Să mă duc și să bat pe filistenii aceștia?” Şi Domnul i-a 
răspuns: „Du-te, bate pe filisteni și izbăvește Cheila.” (4) David a întrebat 
iarăși pe Domnul. Şi Domnul i-a răspuns: „Scoală-te și coboară-te la Cheila, 
căci dau pe filisteni în mâinile tale.”... (10-12) Şi David a zis: „Doamne 
Dumnezeul lui Israel, robul Tău a aflat că Saul vrea să vină la Cheila ca să 
nimicească cetatea din pricina mea. Mă vor da în mâinile lui locuitorii din 
Cheila? Se va coborî Saul aici, cum a aflat robul Tău? Doamne Dumnezeul 
lui Israel, binevoiește și descoperă lucrul acesta robului Tău!” Şi Domnul a 
răspuns: „Se va coborî.” David a mai zis: „Mă vor da locuitorii din Cheila, 
pe mine și pe oamenii mei, în mâinile lui Saul?” Şi Domnul a răspuns: „Te 
vor da.”
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„Vânat încă de rege, David nu a găsit niciun loc de odihnă sau 
siguranță. La Cheila oastea sa vitează salvă orașul de la a fi capturat de 
Filisteni, însă ei nu erau în siguranță, nici chiar între oamenii pe care îi 
scăpaseră. De la Cheila, ei s-au retras în pustia Zif.”—Patriarhi și profeţi,  
p. 660 engl. (cap. 65, Mărinimia lui David).

b.  După ce David a devenit rege și a căzut în ispită, ce rugăciune a 
făcut el către Dumnezeu? Psalmii 51:1-4, 7.

Psalmii 51:1-4, 7: „Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După 
îndurarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârșire de 
nelegiuirea mea și curăţă-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădele-
gile, și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împo-
triva Ta, am păcătui și am făcut ce este rău înaintea Ta; așa că vei fi drept în 
hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta... (7) Curăţă-mă cu isop, și voi fi cu-
rat; spală-mă, și voi fi mai alb decât zăpada.” 

„După marele său păcat, în chinul remușcării și al dezgustului de 
sine, el totuși s-a întors la Dumnezeu ca la cel mai bun prieten al său.”—
Educaţia, p. 165 engl. (cap.17, Poezia și cântarea).

„Rugăciunea lui David după căderea sa ilustrează natura adevăratei 
păreri de rău pentru păcat. Căința sa a fost sinceră și profundă. Nu a exis-
tat niciun efort de a micșora vina sa; nicio dorință de a scăpa de judecata 
ce îl amenința nu a inspirat rugăciunea sa. David vedea enormitatea fără-
delegii sale; el vedea mânjitura sufletului său; el era scârbit de păcatul său. 
Nu doar pentru iertare se ruga el, ci pentru curăție a inimii.”—Calea către 
Hristos, p. 24, 25 engl. (cap. 3, Pocăinţa).

c.  Pentru ce s-a rugat David, și cu ce scop? Psalmii 51: 12, 13.

Psalmii 51:12, 13: „Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijină-mă cu 
un duh de bunăvoinţă! Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, și 
păcătoșii se vor întoarce la Tine.”

„Dumnezeu a intenționat ca istoria căderii lui David să slujească drept 
avertizare că nici cei pe care El i-a binecuvântat mult și i-a favorizat nu 
trebuie să se simtă siguri și să neglijeze vegherea și rugăciunea.... Mii 
au fost conduși astfel să realizeze propriul lor pericol din partea puterii 
vrăjmașului. Căderea lui David, unul atât de onorat de Domnul, a trezit în 
ei neîncredere în sine. Ei au simțit că doar Dumnezeu putea să îi țină prin 
puterea Sa prin credință.”—Patriarhi și profeţi, p. 724 engl. (cap. 71, Păcatul 
și căinţa lui David). 
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Miercuri 19 septembrie 

4.  MANASE ÎNVAŢĂ SĂ SE ROAGE

a.  Cine a fost Manase? Descrieți caracterul său la începutul dom-
niei sale. 2 Cronici 32:33; 33:1-10.

2 Cronici 32:33:„ Ezechia a adormit cu părinţii săi și l-au îngropat în cel 
mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimu-
lui i-au dat cinste la moarte. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Manase.” 

2 Cronici 33:1-10: „Manase avea doisprezece ani când a ajuns împărat și a 
domnit cincizeci și cinci de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea 
Domnului, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea 
copiilor lui Israel. A zidit iarăși înălţimile pe care le dărâmase tatăl său, Eze-
chia. A ridicat altare Baalilor, a făcut idoli Astartei și s-a închinat înaintea în-
tregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. A zidit altare în Casa Domnului, măcar că 
Domnul zisese: „În Ierusalim va fi Numele Meu pe vecie.” A zidit altare între-
gii oștiri a cerurilor, în cele două curţi ale Casei Domnului. Şi-a trecut fiii prin 
foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece și vrăjitorii și ţinea la el oa-
meni care chemau duhurile și care-i spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai 
mult ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mânie. A pus chipul cioplit al 
idolului pe care-l făcuse în Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spuse-
se lui David și fiului său Solomon: „În Casa aceasta și în Ierusalim, pe care 
l-am ales din toate seminţiile lui Israel, Îmi voi pune Numele pe vecie. Nu voi 
mai strămuta pe Israel din ţara pe care am dat-o părinţilor voștri, numai să 
caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată Legea, învăţăturile și 
poruncile date prin Moise.” Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ie-
rusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le 
nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și 
poporului său, dar ei n-au vrut să asculte.” 

„Împărăția lui Iuda, prosperă în timpul lui Ezechia, a fost din nou umi-
lită în timpul lungilor ani de domnie nelegiuită a lui Manase, când păgânis-
mul a fost reînviat și mulți dintre oameni au fost conduși în idolatrie. ‘Ma-
nase a făcut pe Iuda și pe locuitorii Ierusalimului să greșească, și să facă mai 
rău decât păgânii’. Lumina glorioasă a generațiilor anterioare a fost urmată 
de întunericul superstiției și erorii. Rele grave se înfiripau și înfloreau—tira-
nie, oprimare, ură față de tot ce este bine. Dreptatea era pervertită; violența 
predomina.”—Profeţi și regi, p. 381 engl. (cap. 32, Manase și Iosia). 

b.  Ce experiență a adus Dumnezeu asupra acestui rege mândru 
pentru a-i obține atenția și a-l învăța să se roage? 2 Cronici 33:11. 
Care a fost consecința acestei așteptări atât de îndelungate până 
să se roage?
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2 Cronici 33:11: „Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile 
oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanţuri. 
L-au legat cu lanţuri de aramă și l-au dus la Babilon.”

„Ca o arvună a ceea ce urma să vină asupra poporului, dacă aveau să 
continue în nepocăință, Domnul a permis ca regele lor să fie capturat de o 
bandă de soldați asirieni, care ‘l-au pus în lanțuri, și l-au dus la Babilon,’ 
capitala lor temporară. Această suferință l-a făcut pe rege să își vină în 
fire; ‘el L-a căutat pe Domnul Dumnezeul său, și s-a smerit adânc îna-
intea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni: și Domnul S-a lă-
sat înduplecat de el, și i-a ascultat cererile, și l-a adus înapoi la Ierusalim, 
în împărăția sa. Atunci Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu’  
(2 Cronici 33:11-13). Însă această căință, cu toate că a fost remarcabilă, a 
venit prea târziu pentru a salva împărăția de la influența corupătoare a 
anilor de practici idolatre. Mulți se poticniseră și căzuseră, pentru a nu se 
mai ridica vreodată.”—Ibid., p. 383.

c.  Care a fost rezultatul nou-descoperitei vieți de rugăciune a lui 
Manase? 2 Cronici 33:12, 13, 15, 16. Pentru ce era el cunoscut la 
timpul morții sale? 2 Cronici 33: 18, 19.

2 Cronici 33:12, 13, 15, 16: „Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului 
Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. 
I-a făcut rugăciuni; și Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile și 
l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Dom-
nul este Dumnezeu... (15) A înlăturat din Casa Domnului dumnezeii străini 
și idolul Astartei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele Casei 
Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. (16) A așezat din 
nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulţumire și de laudă și a po-
runcit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel.”

2 Cronici 33:18, 19: „Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către 
Dumnezeul lui și cuvintele prorocilor care i-au vorbit în Numele Domnului 
Dumnezeului lui Israel sunt scrise în faptele împăraţilor lui Israel. Rugăciu-
nea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, lo-
curile unde a zidit înălţimi și a înălţat idoli Astartei și chipuri cioplite, îna-
inte de a se smeri, sunt scrise în cartea lui Hozai.”
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Joi 20 septembrie

5.  PĂGÂNII INVAŢĂ SĂ SE ROAGE

a.  Ce l-a făcut pe păgânul Naaman să Îl accepte pe Creator ca 
Dumnezeu al Său? 2 Regi 5:1, 9-15.

2 Regi 5:1, 9-15: „Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere 
înaintea stăpânului său și mare vază; căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. 
Dar omul acesta tare și viteaz era lepros... (9) Naaman a venit cu caii și cu 
carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună prin-
tr-un sol: „Du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan; și carnea ţi se va face 
sănătoasă și vei fi curat.” Naaman s-a mâniat și a plecat, zicând: „Eu cre-
deam că va ieși la mine, se va înfăţișa el însuși, va chema Numele Domnului 
Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu 
sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele 
lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat?” Şi s-a în-
tors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească 
și au zis: „Părinte, dacă prorocul ţi-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? 
Cu atât mai mult trebuie să faci ce ţi-a spus: „Scaldă-te, și vei fi curat.” S-a 
coborât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului 
lui Dumnezeu; și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș, și 
s-a curăţat. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când 
a ajuns, s-a înfăţișat înaintea lui și a zis: „Iată, cunosc acum că nu este Dum-
nezeu pe tot pământul, decât în Israel. Şi acum, primește, rogu-te, un dar din 
partea robului tău.”

„O sclavă, departe de căminul ei, această fetiță era cu toate acestea 
unul dintre martorii lui Dumnezeu, îndeplinind în mod inconștient scopul 
pentru care Dumnezeu îl alesese pe Israel ca popor al Său. Pe când slujea 
în acel cămin păgân, simpatiile ei au fost trezite în favoarea stăpânului 
său... Ea știa că puterea Cerului era cu Elisei, și ea a crezut că prin această 
putere Naaman putea fi vindecat.

Comportamentul tinerei captive, modul în care ea s-a purtat în acel 
cămin păgân, este o mărturie puternică despre puterea instruirii timpurii 
din cămin.”—Profeţi și regi, p. 244, 245 engl. (cap. 20, Naaman).

b.  Ce experiență l-a condus pe monarhul cândva păgân, Nebucad-
nețar, să se încreadă în mod umil în Dumnezeu? Daniel 4:28-36. 
Care a fost experiența sa religioasă după umilirea sa? Daniel 4: 
2, 3, 27.
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Daniel 4:28-36: „Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului 
Nebucadneţar. După douăsprezece luni, pe când se plimba pe acoperișul pa-
latului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: „Oare nu 
este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împă-
rătească, prin puterea bogăţiei mele și spre slava măreţiei mele?” Nu se 
sfârșise încă vorba aceasta a împăratului, și un glas s-a coborât din cer și a 
zis: „Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia! Te vor izgoni din 
mijlocul oamenilor, și vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îţi vor da să 
mănânci iarbă ca la boi, și vor trece peste tine șapte vremuri, până vei 
recunoaște că Cel Preaînalt stăpânește peste împărăţia oamenilor și că o dă 
cui vrea!” Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui 
Nebucadneţar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, 
trupul i-a fost udat de roua cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturu-
lui și unghiile, ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, 
Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am 
binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește veșnic, 
Acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui Împărăţie dăinuie din neam în 
neam. Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea 
cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului, și nimeni nu poate să stea 
împotriva mâinii Lui, nici să-I zică: „Ce faci?” În vremea aceea mi-a venit 
mintea înapoi; slava împărăţiei mele, măreţia și strălucirea mea mi s-au dat 
înapoi; sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat; am fost pus iarăși 
peste împărăţia mea, și puterea mea a crescut.”

Daniel 4: 2, 3, 37: „Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe 
care le-a făcut Dumnezeul cel Preaînalt faţă de mine. Cât de mari sunt sem-
nele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui! Împărăţia Lui este o împărăţie 
veșnică, și stăpânirea Lui dăinuie din neam în neam!... (37) Acum, eu, 
Nebucadneţar, laud, înalţ și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucră-
rile Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, și El poate să smerească 
pe cei ce umblă cu mândrie!” 

„Regele Nebucadnețar, în fața căruia Daniel onorase de atâtea ori nu-
mele lui Dumnezeu, ,a fost în cele din urmă convertit în mod temeinic, și a 
învățat să ‘laude și să înalțe și să cinstească pe Împăratul cerului.’ 

Regele de pe tronul babilonean a devenit un martor pentru Dumne-
zeu, dându-și mărturia sa, caldă și elocventă, dintr-o inimă recunoscătoa-
re, care se împărtășea din harul și îndurarea, neprihănirea și pacea naturii 
divine.”—Comentarii biblice ale Vechiului Testament [E.G.White Comments], 
vol. 4, p. 1170 engl. (cap. referitor la Daniel 4).
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Vineri 21 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Cum l-au instruit pentru Dumnezeu pe Timotei mama și bunica 
lui?

2.  De ce a ales Dumnezeu să comunice cu copilul Samuel?
3.  Ce dovedește sinceritatea rugăciunii lui David după căderea sa? 

L-a abandonat Prietenul său pe David?
4.  Ce ne învață despre Dumnezeu rugăciunea lui Manase?
5.  Cum i-au condus martorii lui Dumnezeu pe conducătorii păgâni să 

se roage lui Dumnezeu?
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   Lecția 13 Sabat, 29 septembrie 2018

Rugăciunea ca mod de viață
„Domnul mi-a ascultat cererea; Domnul va primi rugăciunea 

mea” (Psalmii 6:9).

„Cultivați obiceiul de a vorbi cu Mântuitorul când sunteți singuri, 
când mergeți, și când sunteți ocupați cu munca voastră zilnică. Inima 
voastră să fie permanent înălțată în rugăciune tăcută pentru ajutor, 
pentru lumină, pentru putere, pentru cunoștință. Fiecare respirație să 
fie o rugăciune.”—Pe urmele Marelui Medic, p. 510, 511 engl.(cap. 43, O 
experienţă mai înaltă).

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, p. 115-126 engl.  
                                                                                           (cap. 13, Bucuria în Domnul).

Duminică 23 septembrie

1.  RUGĂCIUNE NEÎNCETATĂ

a.  Cum putem menține o atitudine de devoțiune de-a lungul zilei? 
1 Tesaloniceni 5:17. Înseamnă aceasta că trebuie să nu facem ni-
mic altceva toată ziua, decât să ne rugăm?

1 Tesaloniceni 5:17: „Rugaţi-vă neîncetat.”

„Viața trebuie să fie asemenea vieții lui Hristos—între munte și mulțime. 
Cel care nu face nimic altceva decât să se roage, va înceta în curând să se roa-
ge, sau rugăciunile lui vor deveni o rutină formală. Când oamenii se exclud 
de la viața socială, departe de sfera datoriei creștine și a purtării crucii; când 
ei încetează să lucreze în mod serios pentru Maestrul, care a lucrat în mod 
serios pentru ei, ei pierd subiectul pentru care să se roage și nu au niciun 
stimulent pentru devoțiune. Rugăciunile lor devin personale și egoiste.”—
Calea către Hristos, p. 101 engl. (cap. 11, Privilegiul rugăciunii).

b.  Unde începe această lucrare? Proverbe 23:7 (prima parte);  
2 Corinteni 10:5.

Proverbe 23:7 p.p. (BTF): „Fiindcă așa cum gândește în inima lui, așa este el.”
2 Corinteni 10:5: „Noi răsturnăm izvodirile minţii și orice înălţime care se 
ridică împotriva cunoștinţei lui Dumnezeu; și orice gând îl facem rob ascul-
tării de Hristos.”
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„Dacă nu se face un efort serios pentru a menține gândurile centrate 
asupra lui Hristos, harul nu se poate manifesta în viață. Mintea trebuie să 
se angajeze în războiul spiritual. Fiecare gând trebuie adus în supunere 
față de ascultarea de Hristos. Toate obiceiurile trebuie aduse sub controlul 
lui Dumnezeu.”—In Heavenly Places, p. 164. 

Luni 24 septembrie

2.  RUGĂCIUNI PUTERNICE

a.  Care este subiectul multor psalmi, majoritatea dintre aceștia fi-
ind scriși de Regele David? Psalmii 61:1; 69:13. 

Psalmii 61:1: „Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciu-
nea mea!”

Psalmii 69:13: „Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la vremea 
potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi aju-
torul Tău!”

b.  Pentru care alt scop au fost destinați psalmii? Psalmii 144:9; 149:1.

Psalmii 144:9: „Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare nouă, Te voi lăuda cu 
lăuta cu zece corzi.”

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

„Există doar puține alte mijloace mai eficiente pentru fixarea cuvintelor 
în memorie decât repetarea lor prin cântare. Şi o astfel de cântare are o pute-
re minunată. Ea are puterea de a supune naturile aspre și necultivate; pute-
rea de a mobiliza gândul și a trezi simpatii, de a promova armonia în acțiune 
și a alunga întunericul și presimțirile care distrug curajul și slăbesc efortul...

Ca parte a serviciului religios, cântarea este în aceeași măsură un act 
de închinare, precum este rugăciunea. Într-adevăr, multe cântări sunt o 
rugăciune. Dacă copilul este învățat să realizeze aceasta, el se va gândi mai 
mult la semnificația cuvintelor atunci când cântă și va fi mai susceptibil la 
puterea lor.”—Educaţia, p. 167, 168 engl. (cap. 17, Poezia și cântarea).

c.  Povestiți despre câteva dintre rugăciunile puternice făcute de 
alți regi din Vechiul Testament. 1 Regi 3:6-9; 2 Regi 19:15-19;  
2 Cronici 20:5-12. Cum putem încorpora pasaje biblice în rugă-
ciunile noastre?
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1 Regi 3:6-9: „Solomon a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de 
robul Tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea Ta în credincioșie, în 
dreptate și în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai păstrat această mare 
bunăvoinţă și i-ai dat un fiu, care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede 
astăzi. Acum Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să 
împărăţească în locul tatălui meu, David; și eu nu sunt decât un tânăr, nu 
sunt încercat. Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor 
foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulţimii 
lui. Dă, dar, robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să 
deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe 
poporul acesta așa de mare la număr!?”

 2 Regi 19:15-19: „căruia i-a făcut următoarea rugăciune: „Doamne Dumne-
zeul lui Israel care șezi pe heruvimi! Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor 
împărăţiilor pământului! Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-Ţi 
urechea și ascultă! Doamne, deschide-Ţi ochii și privește. Auzi cuvintele lui 
Sanherib, care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel Viu. 
Da, Doamne, este adevărat că împăraţii Asiriei au nimicit neamurile și le-au 
pustiit ţările și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau dumnezei, 
ci erau lucrări făcute de mâna omului, erau lemn și piatră; și i-au nimicit. 
Acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să 
știe toate împărăţiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne!”

2 Cronici 20:5-12: „Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusa-
limului, în Casa Domnului, înaintea curţii celei noi. Şi a zis: „Doamne 
Dumnezeul părinţilor noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești 
Tu peste toate împărăţiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, 
așa că nimeni nu Ţi se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul 
nostru, pe locuitorii ţării acesteia dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat-
o Tu pentru totdeauna de moștenire seminţei lui Avraam care Te iubea? Ei au 
locuit-o și Ţi-au zidit în ea un Locaș Sfânt pentru Numele Tău, zicând: 
„Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, 
ne vom înfăţișa înaintea Casei acesteia și înaintea Ta, căci Numele Tău este 
în Casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre, și 
Tu ne vei asculta și ne vei mântui!” Acum iată, fiii lui Amon și ai lui Moab 
și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din 
ţara Egiptului – căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit – iată-i cum ne răs-
plătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta, pe care ne-ai dat-o 
în stăpânire! O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi sun-
tem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva 
noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptaţi spre Tine!”

„Există o binecuvântare pe care toți o pot avea, care o caută în modul 
corect. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și acesta este o binecuvântare 
care aduce toate celelalte binecuvântări în alaiul său. Dacă venim la Dum-
nezeu ca niște copilași, cerând harul Său și putere și mântuire, nu pentru 
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înălțarea noastră, ci ca să putem aduce binecuvântare celor din jurul nostru, 
cererile noastre nu vor fi respinse. Atunci să studiem Cuvântul lui Dumne-
zeu ca să putem ști cum să ne prindem de făgăduințele Sale și să le pretin-
dem ca ale noastre. Atunci vom fi fericiți.”—In Heavenly Places, p. 113. 

„Este slava lui Dumnezeu aceea de a da virtute copiilor Săi. El dorește 
să vadă bărbați și femei ajungând la cel mai înalt standard; și când prin 
credință ei se prind de puterea lui Hristos, când imploră promisiunile Sale 
care nu dau greș, și le pretind ca ale lor, când cu stăruință ce nu se lasă des-
curajată ei caută puterea Duhului Sfânt, ei vor fi făcuți desăvârșiți în El.”—
Istoria faptelor apostolilor, p. 530 engl. (cap. 52, Credincios până la moarte).

Marți  25 septembrie

3.  MONUMENTE CE AMINTESC DE RUGĂCIUNI  
 ASCULTATE

a.  După ce Dumnezeu a îndeplinit o mare minune pentru a-i trece 
pe Israeliți prin Râul Iordan, ce le-a cerut El să facă? Iosua 4:1-9.

Iosua 4:1-9: „După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a 
zis lui Iosua: „Ia doisprezece bărbaţi din popor, câte un bărbat din fiecare 
seminţie. Dă-le porunca următoare: „Luaţi de aici, din mijlocul Iordanului, 
din locul unde s-au oprit preoţii, douăsprezece pietre, pe care să le duceţi cu 
voi și să le puneţi în locul unde veţi petrece noaptea aceasta.” Iosua a chemat 
pe cei doisprezece bărbaţi, pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un băr-
bat de fiecare seminţie, și le-a zis: „Treceţi înaintea chivotului Domnului 
Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră 
pe umăr, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel, pentru ca acesta să fie 
un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri 
într-o zi: „Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?” Să le spuneţi: „Apele 
Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnu-
lui; când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două, 
și pietrele acestea să fie întotdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Isra-
el.” Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat douăspre-
zece pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua, Domnul, după 
numărul seminţiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei și le-au pus în locul 
unde aveau să rămână peste noapte. Iosua a ridicat și el douăsprezece pietre 
în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoţilor care du-
ceau chivotul legământului; și ele au rămas acolo până în ziua de azi.”

„Însă înainte ca preoții să fi ieșit din râu, pentru ca această minune 
uimitoare să nu fie uitată niciodată, Domnul i-a cerut lui Iosua să aleagă 
bărbați de seamă din fiecare seminție, care să ia pietre din locul din râu 
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unde stătuseră preoții, și să le poarte pe umerii lor până la Ghilgal, și acolo 
să ridice un monument în amintirea faptului că Dumnezeu îi făcuse pe 
Israeliți să treacă prin Iordan ca pe pământ uscat. Acest monument urma 
să fie o amintire perpetuă despre minunea pe care Dumnezeu o îndepli-
nise pentru ei, și mereu și mereu ei urma să își amintească această istorie 
minunată, până când ea urma să fie imprimată în mod neșters în mințile 
lor, până la cea mai tânără generație.”—Mărturii, vol. 4, p. 158 engl. (cap. 
16, Cucerirea Ierihonului).

b.  Asupra căror lucruri ar trebui să evităm să ne concentrăm în 
viața noastră? Psalmii 25:7; 79:8.

Psalmii 25:7: „Nu-Ţi aduce aminte de greșelile din tinereţea mea, nici de 
fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bună-
tatea Ta, Doamne!”

Psalmii 79:8: „Nu-Ţi mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci 
să ne iasă degrabă înainte îndurările Tale! Căci suntem nenorociţi de tot!”

„Nu este înțelept să adunăm toate amintirile neplăcute ale trecutu-
lui—fărădelegile și dezamăgirile lui—pentru a vorbi despre ele și a le de-
plânge până când suntem copleșiți de descurajare. Un suflet descurajat 
este umplut de întuneric, excluzând lumina lui Dumnezeu din propriul 
său suflet și aruncând o umbră pe cărarea altora.”—Calea către Hristos, p. 
117 engl. (cap. 13, Bucuria în Domnul).

c.  Ce ar trebui să contemplăm în schimb? Psalmii 105:5; Evrei 12:2, 3.

Psalmii 105:5: „Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, 
de minunile și de judecăţile rostite de gura Lui.”

Evrei 12:2, 3: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinţei 
noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit 
crucea, a dispreţuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea 
păcătoșilor o împotrivire așa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă 
pierdeţi inima și să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.” 

„Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru tablourile strălucite pe care El ni 
le-a prezentat. Să strângem laoaltă toate asigurările binecuvântate ale iubirii 
Sale, ca să putem privi continuu asupra lor: Fiul lui Dumnezeu părăsind tro-
nul Tatălui Său, îmbrăcând natura Sa divină cu natura umană, ca să poată să 
îl salveze pe om din puterea lui Satan; triumful Său în favoarea noastră, des-
chizând oamenilor cerul, revelând viziunii umane camera în care prezența 
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Dumnezeirii își dezvăluie slava Sa; rasa umană înălțată din prăpastia ruinei 
în care o cufundase păcatul, și adusă din nou în legătură cu Dumnezeul infi-
nit, și, după ce a trecut testul divin prin credință în Răscumpărătorul nostru, 
îmbrăcată în neprihănirea lui Hristos, și înălțată pe tronul Său—acestea sunt 
tablourile pe care Dumnezeu vrea să le contemplăm noi.”—Ibid., p.118.

Miercuri  26 septembrie

4.  RUGĂCIUNE CU SPERANŢĂ

a.  Care fusese experiența ucenicilor în rugăciune? Ioan 16:24 (pri-
ma parte).

Ioan 16:24 p.p.: „Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu.”

„Până acum ucenicii nu erau familiarizați cu resursele și puterea neli-
mitată a Salvatorului. El le-a spus: ‘Până aici nu ați cerut nimic în numele 
Meu’ (Ioan 16:24). El le-a explicat că secretul succesului lor urma să fie în 
a cere tărie și har în numele Său... Fiecare rugăciune sinceră este ascultată 
în cer. Poate că nu e exprimată în mod fluent; dar dacă inima este în ea, ea 
se va înălța către sanctuarul în care Isus slujește, și El o va prezenta Tatălui 
fără nici un cuvânt ciudat, bâlbâit, ci frumoasă și parfumată cu tămâia 
propriei Sale desăvârșiri.”—Hristos, Lumina lumii, p. 667 engl. (cap. 73, Să 
nu vi se tulbure inima).

b.  Cum i-a încurajat Isus să se apropie de Tatăl în rugăciune? Ioan 
14:13, 14; 16:24 (a doua parte). Pentru cine altcineva sunt aceste 
promisiuni? 

Ioan 14:13, 14: „și orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl 
să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” 

Ioan 16:24 a doua parte: „...cereţi, și veţi căpăta”.

„ ‘Toate lucrurile pe care le cereți în rugăciune, crezând, le veți avea’ 
(Matei 21:22 engl. KJV.). Aceste cuvinte sunt garanția că tot ceea ce poate 
oferi un Salvator atotputernic va fi dat celor care se încred în El. Ca sluji-
tori ai harului cerului, noi trebuie să cerem în credință și apoi să așteptăm 
cu încredere mântuirea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să pășim înaintea 
Lui, încercând în propria noastră putere să aducem la îndeplinire ceea ce 
dorim. Trebuie să cerem în numele Lui, și apoi să acționăm ca și când am 
crede în eficiența Sa.”—Minte, caracter și personalitate, vol. 2, p. 467 engl. 
(cap. 50, Teama și îngrijorarea).
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„O, frați și surori, ceea ce ne lipsește este o credință vie, luptătoare, 
crescândă, în promisiunile lui Dumnezeu, care sunt într-adevăr pentru 
tine și pentru mine.”—Pacific Union Recorder, 26 decembrie 1912. 

c.  Ce rol joacă speranța, când ne apropiem de Dumnezeu prin ru-
găciune? Cum ar trebui să venim înaintea Lui? Romani 5:5; 
Evrei 4:16.

Romani 5:5: „Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui 
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost 
dat.”

Evrei 4:16: „Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, 
ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de 
nevoie.”

„Nu există nimic ce poate să facă sufletul atât de puternic pentru a se 
împotrivi ispitelor lui Satan în marele conflict al vieții, precum a-L căuta 
pe Dumnezeu în umilință, așezând în fața Sa sufletul nostru în toată ne-
ajutorarea sa, așteptând ca El să fie ajutorul și apărătorul nostru.”—Fii și 
fiice ale lui Dumnezeu, p. 121 engl. (cap. 4, subcap. Să venim cu îndrăzneală la 
tronul harului).

Joi 27 septembrie

5.  RUGĂCIUNEA CA TERAPIE

a.  Ce promisiuni putem pretinde ca să putem avea tărie în conflic-
tul nostru cu vrăjmașul? Isaia 40:29; 41:10; Psalmii 31:24.

Isaia 40:29: „El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin.” 

Isaia 41:10: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci 
Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin 
cu dreapta Mea biruitoare.”; Psalmii 31:24: „Fiţi tari și îmbărbătaţi-vă ini-
ma, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!”

„Cel care slujește sub steagul pătat cu sânge al Prințului Emanuel va 
avea de făcut ceea ce va reclama efort eroic și rezistență răbdătoare. Însă 
soldatul crucii stă în primul rând al bătăliei fără să se dea înapoi. Când 
vrăjmașul își concentrează atacul asupra lui, el se întoarce spre cetățuie 
după ajutor, și când prezintă Domnului promisiunile cuvântului, el este 
întărit pentru datoriile orei. El realizează nevoia sa de tărie de sus. Victo-
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riile pe care le câștigă nu îl conduc la înălțare de sine, ci îl fac să se sprijine 
mai mult și mai deplin pe Cel Puternic. Bizuindu-se pe acea Putere, el 
este făcut în stare să prezinte solia salvării în mod atât de puternic, încât 
aceasta vibrează în alte minți.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 362 engl.(cap. 
34, Un grup de predicatori consacraţi).

b.  Ce alte promisiuni putem pretinde în rugăciune, ca acestea să 
ne dea curaj în bătălia împotriva păcatului? Iosua 1:9; Isaia 
49:25; 1 Corinteni 15:57. 

Iosua 1:9: „Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbărbă-
tează-te”? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău 
este cu tine în tot ce vei face.” 

Isaia 49:25: „„Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată, și cel 
prins de asupritor va scăpa; căci Eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi 
scăpa pe fiii tăi.”; 

1 Corinteni 15:57: „Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă 
biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!”

„Ce sursă spre care putem privi în toate timpurile de probleme; ini-
ma nu poate avea presimțiri rele! Omul este greșit, îndărătnic, rebel și 
disprețuitor chiar împotriva lui Dumnezeu; dar Domnul este amabil și 
răbdător și cu o compasiune gingașă. El are cerul și pământul sub coman-
da Sa, și El știe exact ce avem nevoie înainte chiar ca noi să prezentăm 
înaintea Lui nevoile și dorințele noastre.”—My Life Today, p.10.

Vineri 28 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  De ce nu e nevoie să ne retragem din societate și să ne dedicăm 
viețile noastre exclusiv rugăciunii?

2.  Cum putem include Cuvântul lui Dumnezeu în rugăciunile noas-
tre? Ce va face pentru noi acest lucru?

3.  Ce putem învăța din modul în care Israeliții foloseau monumente-
le pentru a-și aminti de călăuzirea lui Dumnezeu în viețile lor? 
Cum putem face noi același lucru?

4.  Cum putem avea noi victoria împotriva ispitei?
5.  Descrieți puterea lui Dumnezeu de a ne ajuta în toate luptele noas-

tre.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2018 105

Apusul soarelui **) pentru diferite zone ale țării:

Iulie
      6. B: 21:02; CT: 20:51; IS: 21:07; SV: 21:14; MS: 21:16; SM: 21:28; AR: 21:28
    13. B: 20:58; CT: 20:47; IS: 21:03; SV: 21:10; MS: 21:12; SM: 21:24; AR: 21:24
    20. B: 20:53; CT: 20:42; IS: 20:57; SV: 21:04; MS: 21:07; SM: 21:18; AR: 21:18
    27. B: 20:46; CT: 20:35; IS: 20:49; SV: 20:56; MS: 20:59; SM: 21:10; AR: 21:11
August
      3. B: 20:38; CT: 20:27; IS: 20:40; SV: 20:46; MS: 20:50; SM: 21:00; AR: 21:02
    10. B: 20:28; CT: 20:17; IS: 20:29; SV: 20:36; MS: 20:40; SM: 20:50; AR: 20:52
    17. B: 20:18; CT: 20:07; IS: 20:17; SV: 20:24; MS: 20:28; SM: 20:38; AR: 20:40
    24. B: 20:06; CT: 19:55; IS: 20:05; SV: 20:11; MS: 20:16; SM: 20:25; AR: 20:28
    31. B: 19:54; CT: 19:43; IS: 19:51; SV: 19:57; MS: 20:03; SM: 20:11; AR: 20:15
Septembrie
      7. B: 19:41; CT: 19:31; IS: 19:38; SV: 19:44; MS: 19:49; SM: 19:57; AR: 20:02
    14. B: 19:28; CT: 19:18; IS: 19:24; SV: 19:29; MS: 19:35; SM: 19:43; AR: 19:48
    21. B: 19:15; CT: 19:05; IS: 19:09; SV: 19:15; MS: 19:21; SM: 19:28; AR: 19:34
    28. B: 19:02; CT: 18:52; IS: 18:55; SV: 19:01; MS: 19:08; SM: 19:14; AR: 19:21

**) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: sunset.bloggify.org*

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

   7 – Revista „The American Santinel” și misiunea sa 
 14 – Slujitorii Domnului (prima parte)
 21 – Slujitorii Domnului (continuare)
 28 – Darul inestimabil

   4 – Caracterul lui Dumnezeu descoperit în Hristos (p.p.)
  11 – Caracterul lui Dumnezeu descoperit în Hristos (cont.)
 18 – Cuvântul S-a făcut trup
 25 – Purtarea de grijă a lui Dumnezeu pt. lucrarea Sa

   1 –  Rugăciunea pentru bolnavi (Pe urmele Marelui Medic, cap. 22)
   8 –  Ziua cincizecimii (Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 4)
  15 –  Darul Duhului (Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 5)
 22 –  În căutarea adevărului (Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 14)
  29 –  În groapa cu lei (Profeţi și regi, cap. 44)

  
Se

pt
em

br
ie

   
   

Au
gu

st
   

   
 I

ul
ie

*) Datorită faptului că studiul din Testimonies vol. 5 se încheie în luna august, pentru 
luna septembrie propunem ca teme de studiu lecții din diferite mărturii, care să supli-
menteze studiul lecțiilor școlii de Sabat din sabatele respective. 
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