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Cuvânt înainte

Poporul lui Dumnezeu este favorizat mai mult decât toþi locuitorii
pãmântului prin faptul cã beneficiazã de instruire directã de la Dumnezeu
Însuºi. Aceastã instruire este actualizatã pentru a ieºi în întâmpinarea nevoilor
copiilor Sãi din fiecare veac. Cu mult timp înainte de noile miºcãri populare
ecologiste ºi de mediu ºi cu mult înainte de deteriorarea calitãþii hranei care
a dus la apelul pentru întoarcerea la alimentele organice ºi metodele organice,
Domnul a dat luminã poporului Sãu.

Doar puþini au acordat o atenþie serioasã avertismentului dat. Acum
nevoia a devenit atât de evidentã pentru toþi încât nu mai este la fel de uºor
a asculta. Terenul la þarã, care a fost mai înainte relativ ieftin, este acum
scump datoritã cererii sporite. Creºterea criminalitãþii împotriva persoanelor
ºi a proprietãþii atinge proporþii epidemice ºi, dupã cum a fost prezis, se
înrãutãþeºte cu rapiditate. ªi oraºele de astãzi sunt þinute ostatice
supermarketurilor ºi companiilor de utilitãþi pentru toate nevoile lor.

„Domnul doreºte ca poporul Sãu sã se mute la þarã, unde îºi poate lucra
propriul teren ºi creºte propriile fructe ºi legume, ºi unde copiii pot fi aduºi în
contact direct cu lucrãrile lui Dumnezeu în naturã. Luaþi-vã familiile departe
de oraºe, aceasta este solia mea.” – Lucrarea medicalã , pg.350.

Avertizarea a fost datã. Toþi studenþii ªcolii de Sabat ar trebui sã examineze
instrucþiunile pe care le vom studia ºi sã facã planuri pentru prosperitatea lor
viitoare. Nimeni sã nu se arunce orbeºte într-o presupusã vieþuire la þarã
fãrã sã fi studiat în prealabil temeinic aceastã chestiune. Când e fãcutã în
propria noastrã înþelepciune, vieþuirea la þarã eºueazã; dar când punem
conducerea vieþilor noastre sub controlul Creatorului nostru, suntem siguri
cã vom reuºi în tot ceea ce El ne-a poruncit.

Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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SABAT, 3 IANUARIE 2004

Darul Sabatului întâi
pentru Dallas, Texas

Texas este unul din cele mai mari
teritorii geografice ale Statelor Unite.
Astãzi este una dintre pãrþile cu cea mai
rapidã creºtere ale Câmpului Central al SUA
(care are responsabilitatea de a duce înainte
lucrarea în 12 state din centrul Statelor Unite).
Cheia pentru proclamarea evangheliei în acest stat
este marea metropolã Dallas. Ca ºi centru comercial, acest mare oraº de 1,3 milioane
de locuitori este de asemenea punctul de tranzit pentru multe persoane care cãlãtoresc
în interes de serviciu.

Ca ºi stat, Texasul este inima „centurii biblice” a Americii. Acesta a fost un stat
tradiþional protestant ºi conservator. Dar o creºtere a imigraþiei din America Latinã a
fãcut ca religia Romano-Catolicã sã fie astãzi printre cele mai rãspândite în Texas.
Aici se aflã un popor care are nevoie de adevãrul prezent.

În timp ce a vizitat Texasul în 1879, sora White a scris o scrisoare fiului ei cu
privire la lucrarea de acolo: „Willie, te-ar durea inima dacã ai privi la acest larg câmp
din Texas cu un singur predicator ºi apelurile pentru ajutor care vin din toate direcþiile.
Îþi spun cã Dumnezeu ar putea folosi sute de tineri dacã ei ar vrea sã se dedice pentru
a lucra cu umilinþã înaintea lui Dumnezeu... Sufletul meu este miºcat pânã în profunzime.
Atât de mulþi sunt în întuneric, care tânjesc totuºi dupã luminã. Ei nu sunt satisfãcuþi
cu starea lor prezentã. Ei pledeazã sã vinã predicatori. Ei ascultã cuvântul cu bucurie,
dar întunericul moral este atât de mare încât una sau douã predici aruncã doar o
licãrire de luminã.

„E nevoie nu doar de predicatori, ci de aceia care pot acþiona ca misionari –
bãrbaþi ºi femei cu o bunã înþelegere, cu valoare moralã ºi cu þinutã moralã, care sã
poatã circula prin popor ºi sã reverse luminã, preþioasa luminã, pretutindeni.” –
Manuscript Releases, vol.16, pg.69.

Biserica din acest oraº a crescut constant de-a lungul anilor ºi locul prezent de
adunare nu mai poate satisface nevoile membrilor ºi cele ale numeroºilor vizitatori.
Pentru aceasta este nevoie de ajutorul vostru. Fondurile colectate în acest Sabat vor
fi destinate construirii unui far în Dallas, aºa încât evanghelia sã poatã strãluci în
toatã regiunea.

Comitetul Câmpului Central al SUA
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        Lecþia 1 Sabat, 3 ianuarie 2004
s.a.

Exodul
„Cãci tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învãþãtura

noastrã, ca prin rãbdarea ºi mângâierea pe care o dau scripturile sã
putem avea nãdejde.” (Romani 15:4).

„Dumnezeu ne-a ales din lume pentru ca sã putem fi un popor deosebit
ºi sfânt.” – The Review and Herald, 10 noiembrie 1855.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg.294, 295, 329-336; 428-434.
            Psalmii 78.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 28 decembrie28 decembrie28 decembrie28 decembrie28 decembrie

1. IEªIREA
a. De ce a devenit poporul lui Dumnezeu sclav în Egipt dupã mulþi

ani de pace ºi prosperitate? Exodul 1:5-14.

„Acei care erau credincioºi lui Dumnezeu au înþeles cã [robia lor] se
datora îndepãrtãrii lui Israel de El – din pricina dispoziþiei lor de a se încuscri
cu naþiunile pãgâne, fiind astfel conduºi în idolatrie – cã Domnul a îngãduit
ca ei sã ajungã robi.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.295.

b. De ce a dorit poporul sã pãrãseascã Egiptul? Exodul 2:23.

„În necazul lor [israeliþii] au strigat cãtre Domnul pentru eliberare din
jugul egiptean, pentru ca sã poatã fi eliberaþi de influenþa corupãtoare a
idolatriei.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.294.

c. Care a fost scopul lui Dumnezeu prin ducerea lor în Canaan?
Exodul 8:1.

„Dumnezeu i-a scos pe israeliþi din Egipt, pentru ca sã-i poatã aºeza în
þara Canaanului, ca pe un popor curat, sfânt ºi fericit. Pentru îndeplinirea
acestui scop El i-a supus unui curs de disciplinã, atât pentru binele lor cât ºi
pentru binele posteritãþii lor.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.430.
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LuniLuniLuniLuniLuni 29 decembrie29 decembrie29 decembrie29 decembrie29 decembrie

2. ÎNCOTRO NE ÎNDREPTÃM?
a. Care este scopul lui Dumnezeu pentru poporul Sãu de astãzi ºi

cum se comparã acesta cu scopul Sãu pe care l-a avut pentru
Israel cu atât de mulþi ani în urmã? 1 Petru 2:9.

„A fost scopul [Domnului] de a face din aceastã naþiune de robi un
popor care sã descopere caracterul Sãu naþiunilor idolatre ale lumii.” –
Fundamentele educaþiei creºtine, pg.522.

„[Tot la fel ºi astãzi] este scopul lui Dumnezeu de a manifesta prin poporul
Sãu principiile împãrãþiei Sale. Pentru ca în viaþã ºi caracter ei sã manifeste
aceste principii, El doreºte sã-i despartã de obiceiurile ºi practicile lumii.” –
Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.260.

b. A fost pregãtit Israel pentru eliberarea lui Dumnezeu când a cerut
prima datã ajutor? Exodul 6:6-9.

„Evreii se aºteptaserã sã dobândeascã eliberarea lor fãrã vreo încercare
specialã a credinþei lor sau vreo adevãratã suferinþã sau greutate. Dar ei nu
erau încã pregãtiþi pentru eliberare. Ei aveau puþinã credinþã în Dumnezeu ºi
nu erau dispuºi sã îndure cu rãbdare greutãþile lor pânã când El avea sã
gãseascã potrivit a lucra pentru ei. Mulþi erau mulþumiþi sã rãmânã în sclavie,
mai degrabã decât sã întâmpine greutãþile legate de mutarea într-o þarã strãinã;
ºi obiceiurile unora deveniserã atât de asemãnãtoare cu cele ale egiptenilor,
încât preferau sã locuiascã în Egipt.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.295.

c. Cum rãspund mulþi la chemarea lui Dumnezeu astãzi? Proverbele
1:24-33.

„Fereascã Domnul ca istoria copiilor lui Israel în depãrtarea lor de
Dumnezeu, în refuzul de a umbla în luminã, în refuzul de a-ºi mãrturisi pãcatele
de necredinþã ºi în respingerea soliilor Sale sã fie experienþa poporului care
pretinde a crede adevãrul pentru acest timp. Fiindcã dacã procedeazã
asemenea copiilor lui Israel în faþa avertismentelor ºi mustrãrilor, va urma
aceeaºi soartã în aceste ultime zile, ca aceea care a venit asupra copiilor lui
Israel.” – The Review and Herald, 21 octombrie 1890.

d. În loc de aceasta, ce ar trebui sã caracterizeze atitudinea noastrã?
1 Samuel 3:10; Isaia 25:1.
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MarţiMarţiMarţiMarţiMarţi 30 decembrie30 decembrie30 decembrie30 decembrie30 decembrie

3. NICI O MURMURARE PERMISÃ
a. Ce a fost o mare descurajare pentru pretinsul popor al lui

Dumnezeu în cãlãtoria lor spre Þara Fãgãduitã? Exodul 16:8;
Evrei 3:12.

„Copiii lui Israel pãreau sã posede o inimã rea de necredinþã. Ei nu voiau
sã îndure greutãþi în pustie. Când întâmpinau greutãþi pe cale, ei le priveau
ca imposibilitãþi. Încrederea lor în Dumnezeu ceda ºi ei nu puteau vedea
înaintea lor altceva decât moartea.” – The Spirit of Prophecy, vol.1, pg.221.

b. Ce le dovedise Dumnezeu israeliþilor cu stâlpul de foc ºi nor?
Exodul 13:21; 33:14.

c. Ce ne-a fãgãduit Dumnezeu dacã-L urmãm în toate lucrurile?
Matei 28:20. Chiar cu aceste fãgãduinþe, cum rãspundem noi
prea adesea la dorinþa lui Dumnezeu de a conduce viaþa noastrã?

„Necredinþa ºi murmurãrile copiilor lui Israel ilustreazã poporul lui
Dumnezeu care este acum pe pãmânt. Mulþi privesc înapoi la ei ºi se mirã
de necredinþa lor ºi de murmurãrile lor continue, dupã ce Domnul a fãcut
atât de mult pentru ei, dându-le dovezi repetate ale iubirii ºi grijii Sale pentru
ei. Ei cred cã ei nu s-ar fi dovedit nerecunoscãtori. Dar unii care gândesc
astfel murmurã ºi se plâng de lucruri de mai micã importanþã. Ei nu se
cunosc pe sine. Dumnezeu îi încearcã în mod frecvent ºi le încearcã credinþa
în lucruri mici; ºi ei nu suportã încercarea mai bine decât Israelul din vechime.

Mulþi au satisfãcute nevoile lor prezente; totuºi ei nu vor sã se încreadã
în Domnul pentru viitor. Ei manifestã necredinþã ºi se cufundã în întristare ºi
posomorâre în faþa lipsei anticipate. Unii sunt într-un necaz continuu ca nu
cumva sã ajungã în lipsã ºi copiii lor sã sufere. Când se ridicã dificultãþi sau
când sunt aduºi la strâmtoare – când iubirea ºi credinþa lor în Dumnezeu
sunt încercate – ei se dau înapoi din faþa încercãrii ºi murmurã înaintea
acestui proces.” – The Spirit of Prophecy, vol.1, pg.223.
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MiercuriMiercuriMiercuriMiercuriMiercuri 31 decembrie31 decembrie31 decembrie31 decembrie31 decembrie

4. EL LE-A DAT DOVEZI
a. Ce lecþie i-a învãþat Dumnezeu prin oferirea manei? Exodul 16:15;

Psalmii 78:24; Isaia 33:16.

b. Ce trebuia sã înveþe poporul din minunea cu apa? Psalmii 105:41;
Isaia 41:17.

c. Ce alte aspecte ale caracterului lui Dumnezeu putem învãþa din
grija Sa pentru Israel în pustie? Psalmii 105:37; Matei 6:25-34.

„Moise a spus poporului cã Dumnezeu i-a pãstrat pânã atunci ca sã nu
fie vãtãmaþi de ºerpi, ceea ce era un semn al grijii Sale pentru ei. El le-a spus
cã din pricina murmurãrii lor fãrã motiv ºi a plângerii lor pentru greutãþile din
cãlãtorie, cã Dumnezeu a îngãduit sã fie muºcaþi de ºerpi. Aceasta era pentru
a le arãta cã Dumnezeu i-a ocrotit de rele multe ºi mari, care, dacã El ar fi
îngãduit sã se abatã asupra lor, ei ar fi suferit ceea ce ar fi putut numi
greutãþi. Dar Dumnezeu a pregãtit calea înaintea lor. Nu era nici o boalã
între ei. Picioarele lor nu s-au umflat în toate cãlãtoriile lor, nici hainele lor nu
s-au învechit. Dumnezeu le-a dat hrana îngerilor ºi cea mai curatã apã din
stânca de cremene. ªi, cu toate aceste semne ale iubirii Sale, dacã ei se
plângeau, El avea sã le trimitã judecãþile Sale asupra lor pentru nerecunoºtinþa
lor ºi sã-i facã sã înþeleagã grija Lui îndurãtoare din trecut pentru ei, pe care
ei n-au luat-o în seamã.” – The Spirit of Prophecy, vol.1, pg.315.

„Acela care se îngrijeºte de pãsãri ºi de flori Se va îngriji de fiinþele
formate dupã chipul Sãu.” – Marele Medic, pg.232.

d. Unde doreºte Dumnezeu sã conducã acum pe poporul Sãu?
Psalmii 23:2,3.

„Numai Dumnezeu ne poate conduce în siguranþã pe cãile care duc la
þara mai bunã.” – Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.302.

„[În timpul cât a fost pe pãmânt,] când [marele Învãþãtor] putea, El conducea
[pe ascultãtorii atenþi] departe de oraºele aglomerate, spre liniºtea de la þarã. Aici
El Se ruga cu ei ºi le vorbea despre adevãrurile veºnice.” – Evanghelizare, pg.32.
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JJJJJoioioioioi 1 ianuarie1 ianuarie1 ianuarie1 ianuarie1 ianuarie

5. CALEA SA ESTE CEA MAI BUNÃ
a. Ce ºtim despre Creatorul nostru? 1 Ioan 4:8; Maleahi 3:6.

b. Ce ºtim despre toate cãile Sale? Deuteronomul 32:4; Osea 14:9;
Apocalipsa 15:3.

c. Care este dorinþa Domnului pentru viaþa noastrã astãzi? Iosua
1:7; 1 Regi 2:3; 3 Ioan 2.

„Nu sunt semnele iubirii lui Dumnezeu suficiente pentru a ne umple inimile
cu mulþumire ºi laudã? Isus doreºte ca noi sã ne încredem în El, suportând
cu rãbdare întârzierile pe care nu le putem evita. El Îºi aminteºte fiecare
cuvânt pe care l-a rostit pentru a-i conduce pe copiii Sãi sã se încreadã în El.
El þine întotdeauna minte legãmântul Sãu. Cuvântul Sãu nu va da greº
niciodatã. Fie ca Domnul sã ne creascã credinþa în Mijlocitorul nostru.” –
The Watchman, 13 martie 1902.

„Puneþi-vã toatã încrederea voastrã în Dumnezeu. Rugaþi-vã, rugaþi-vã,
rugaþi-vã, rugaþi-vã în credinþã. Încredinþaþi pãstrarea sufletului vostru lui
Dumnezeu. El va pãstra ceea ce Îi este încredinþat pânã în ziua aceea...
Umblaþi în umilinþã cu Dumnezeu.  Domnul vede orice suferinþã, orice durere,
orice încercare care vine peste sufletul omenesc ºi El ºtie cum sã aplice
balsamul.” – That I May Know Him, pg.268.

VineriVineriVineriVineriVineri 2 ianuarie2 ianuarie2 ianuarie2 ianuarie2 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care a fost scopul lui Dumnezeu când a dus pe poporul Sãu în Canaan?
2. Care este scopul lui Dumnezeu pentru viaþa mea ºi sunt eu dispus  sã-I per-

mit sã-ªi împlineascã voinþa Sa?
3. Care a fost cea mai mare problemã a lui Israel ºi existã vreo paralelã cu viaþa

noastrã?
4. În ce domenii ale vieþuirii noastre zilnice trebuie sã ne încredem mai mult în

Dumnezeu?
5. Dacã Dumnezeu S-a îngrijit de poporul Sãu din pustie, Se va îngriji El pentru

noi chiar ºi când ne cheamã sã locuim la þarã?
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     Lecþia 2 Sabat, 10 ianuarie 2004

Despãrþirea
„Popoare, în orice vreme, încredeþi-vã în El, vãrsaþi-vã inimile

înaintea Lui! Dumnezeu este adãpostul nostru.” (Psalmii 62:8).
„Noi nu ne putem încrede în propria noastrã înþelepciune, în experienþa

noastrã, în cunoºtinþa noastrã a adevãrului; trebuie sã învãþãm zilnic, privind
la Învãþãtorul nostru ceresc pentru instruire ºi atunci, fãrã a þine seama de
confort, plãcere sau convenienþã, trebuie sã mergem înainte, ºtiind cã Acela
care ne-a chemat este credincios.” – Înalta noastrã chemare, pg.362 eng.

Recomandare pentru studiu: Calea cãtre Hristos, pg.105-113.
Testimonies, vol.4, pg.21-28.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 4 ianuarie4 ianuarie4 ianuarie4 ianuarie4 ianuarie
1. O DILEMÃ OBIªNUITÃ
a. Care este natura fiinþelor omeneºti despãrþite de Hristos?

Deuteronom 28:66. Cine este autorul acesteia? Genesa 3:1.

„Nu existã nimic ce sã doreascã [Satana] mai mult, decât sã distrugã
încrederea în Dumnezeu ºi în cuvântul Sãu. Satan stã în fruntea marii oºtiri a
celor ce se îndoiesc ºi el lucreazã cu toatã puterea lui sã amãgeascã sufletele
sã intre în rândurile lui. Devine la modã a te îndoi.” – Marea luptã, pg.525.

b. Este uºor a te încrede într-un viitor nesigur? Descrieþi vieþile a
doi oameni care ne-au arãtat prin exemplu cum sã rãspundem
chemãrii lui Dumnezeu. Evrei 11:7,8.

c. Cum putem birui astãzi îndoiala? Matei 21:21; Romani 10:17.

„Oricum ar fi deghizatã, adevãrata cauzã a îndoielii ºi scepticismului
este în cele mai multe cazuri iubirea de pãcat. Învãþãturile ºi restricþiile
cuvântului lui Dumnezeu nu sunt binevenite inimii mândre ºi iubitoare de
pãcat ºi acei care nu vor sã asculte de cererile ei sunt gata sã se îndoiascã
de autoritatea ei.” – Calea cãtre Hristos, pg.111.
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LuniLuniLuniLuniLuni 5 ianuarie5 ianuarie5 ianuarie5 ianuarie5 ianuarie

2. VREI CA EU SÃ MÃ SCHIMB?
a. Bãrbaþii ºi femeile doresc adesea lucrurile cu care sunt obiºnuiþi.

Ce problemã a avut Israel la scurt timp dupã ce a pãrãsit Egiptul?
Numeri 11:5; Fapte 7:39.

„Când cu o anumitã ocazie [copiii lui Israel] au poftit dupã ceapa ºi
prazul din Egipt ºi au murmurat din pricinã cã nu au avut totul sã le satisfacã
apetitul ºi ºi-au declarat alegerea lor de a se întoarce în captivitate mai
degrabã decât sã-ºi tãgãduiascã apetitul, tot astfel ei Îl insultau acum pe
Dumnezeu în faþã, prin faptul cã respingeau regula Sa înþeleaptã.” – 1888
Materials, pg.922.

b. Cum a procedat Dumnezeu cu atitudinea lor? Numeri 11:10, 18-
21; 14:26-35.

„Dumnezeu a dat poporului ceea ce nu era spre cel mai mare bine al lor,
fiindcã ei au persistat în a dori aceasta; ei nu au vrut sã fie satisfãcuþi cu acele
lucruri care s-ar fi dovedit un beneficiu pentru ei. Dorinþele lor rãzvrãtite au
fost satisfãcute, dar ei au fost lãsaþi sã sufere rezultatul. Ei au mâncat fãrã nici
o restricþie ºi excesele lor au fost pedepsite în grabã. ‚Domnul a lovit poporul
cu o plagã foarte mare’ (Numeri 11:33). Un mare numãr de oameni au fost
doborâþi de febrã aprinsã, în timp ce cei mai vinovaþi dintre ei au fost loviþi de
îndatã ce au gustat hrana pe care au poftit-o.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.434.

c. Care este principala þintã a procedurii lui Dumnezeu cu noi? Este
aceasta doar de a ne schimba locul de domiciliu sau ºi atitudinea?
Deuteronom 8:1-6.

„Mi s-a arãtat conformarea la lume a unora dintre pretinºii pãzitori ai
Sabatului. O, am vãzut cã este o dizgraþie pentru mãrturisirea lor, o dizgraþie
pentru cauza lui Dumnezeu. Ei tãgãduiesc mãrturisirea lor. Ei cred cã nu
sunt ca lumea, dar sunt atât de aproape de ea în îmbrãcãminte, în conversaþie
ºi acþiune, încât nu mai existã nici o distincþie... De ce este aºa de greu a
duce o viaþã umilã, de tãgãduire de sine? Fiindcã pretinºii creºtini nu sunt
morþi faþã de lume. Este uºor a trãi dupã ce suntem morþi. Dar mulþi tânjesc
dupã ceapa ºi prazul din Egipt... Ei nu intrã prin poarta cea îngustã pe calea
cea strâmtã.” – Testimonies , vol.1, pg.130,131.
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MarţiMarţiMarţiMarţiMarţi 6 ianuarie6 ianuarie6 ianuarie6 ianuarie6 ianuarie

3. EXPERIENÞA DIN PUSTIE
a. Ce experienþã a avut Moise, care l-a fãcut în stare sã fie folosit

de Dumnezeu? Exodul 2:15.

„Când Moise hrãnea turma sa pe pãºunile Madianului, Domnul îl pregãtea
pentru o poziþie de mare responsabilitate; el urma sã fie împreunã lucrãtor
cu Dumnezeu. Educat în curtea lui Faraon, împãratul Egiptului, el nu era
bine calificat sã ocupe locul de conducãtor al unui popor suferind ºi ispitit, sã
le ajute în apãsarea lor, sã aibã înþelegere faþã de suferinþele lor ºi sã-i conducã
printr-un deºert aspru ºi periculos în þara fãgãduinþei. În providenþa Sa, Domnul
l-a luat pe Moise de la curtea împãratului ºi i-a încredinþat lucrarea umilã de
pãstor, pentru ca, în timp ce îngrijea de oi în deºert, sã poatã fi instruit pentru
încercãrile, ispitele ºi pericolele pustiei ºi l-a calificat pentru slujba de pãstor
al propriei Sale turme, pentru o bisericã al cãrei Dumnezeu era Domnul.
Timp de patruzeci de ani a fost Moise în aceastã ºcoalã de instruire din
munþi.” – The Signs of the Times, 24 august 1891.

„[Moise] a fost de asemenea calificat pentru datoriile sale prin lungii ani
de meditaþie liniºtitã ºi comuniune cu Dumnezeu în pustia Horeb.” – Ibid., 6
mai 1886.
b. Ar fi putut Israel sã intre în Þara Fãgãduitã mai curând decât ar

fi intrat ei? Care era motivul ce stãtea la baza faptului cã Dumnezeu
le-a dat patruzeci de ani în deºert? Evrei 12:7-11.

c. Ce lecþie i-a învãþat Dumnezeu pe mulþi în pustie? Avem noi
nevoie de aceeaºi lecþie? Coloseni 3:2.

„Prosperitatea spiritualã continuã doar atâta vreme cât omul depinde cu
totul de Dumnezeu pentru înþelepciune ºi pentru desãvârºirea caracterului.
ªi acei care îºi simt cel mai mult nevoia lor de dependenþã de Dumnezeu
sunt de obicei acei care au cele mai puþine comori pãmânteºti ºi onoare
pãmânteascã pe care sã se bazeze.” Sfaturi pentru isprãvnicie, pg.119.

„Noi ar trebui ca în continuu sã ne slãbim legãturile cu aceastã lume ºi
sã le întãrim pe cele cu Cerul.” – The Signs of the Times , 14 august 1884.
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MiercuriMiercuriMiercuriMiercuriMiercuri 7 ianuarie7 ianuarie7 ianuarie7 ianuarie7 ianuarie

4. CINE A CULES ROADELE?
a. Au cules adulþii care au pãrãsit Egiptul vreun rod pe urma

cãlãtoriei lor în pustie? Argumentaþi rãspunsul. Evrei 3:8,9,17-19.

„Cãlãtoria din pustie nu a fost rânduitã doar ca judecatã a rãzvrãtiþilor ºi
murmurãtorilor, ci trebuia sã serveascã de disciplinã pentru generaþia care se
ridica, pregãtind intrarea lor în Þara Fãgãduitã.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.465.

b. Ar fi putut ei avea un alt fel de experienþã? Evrei 3:7; 4:1,2.

„Când Moise i-a fãcut de cunoscut lui Israel voia lui Dumnezeu cu privire
la ei, ei pãreau sã se cãiascã sincer de purtarea lor pãcãtoasã. Dar Domnul
ºtia cã le pãrea rãu de rezultatul umblãrii lor rele, ºi nu cã ar fi avut un sentiment
adânc al nerecunoºtinþei ºi neascultãrii lor. Dar pocãinþa lor a venit prea târziu;
mânia îndreptãþitã a lui Dumnezeu a fost trezitã ºi osânda lor a fost pronunþatã,
ºi aceasta nu mai putea fi amânatã. Când au aflat cã Domnul nu avea sã
renunþe la porunca Sa, împotrivirea lor s-a stârnit din nou ºi au declarat cã nu
voiau sã se întoarcã în pustie.” Testimonies, vol.4, pg.158.

c. Care este marea noastrã nevoie ºi de ce? Psalmii 4:5.

„Conflictul dinaintea noastrã pretinde exercitarea unui spirit de tãgãduire
de sine, de neîncredere în eu ºi de dependenþã doar de Dumnezeu pentru
folosirea înþeleaptã a oricãrei ocazii de a salva sufletele.” – Profeþi ºi regi,
pg.50.

„Când ne dãm seama de slãbiciunea noastrã, învãþãm sã depindem de o
putere care nu este inerentã nouã. Nimic nu poate sã se prindã atât de
puternic de inimã ca un sentiment permanent al responsabilitãþii noastre faþã
de Dumnezeu. Nimic nu coboarã atât de adânc în cele mai adânci motive de
conduitã, ca un sentiment al iubirii iertãtoare a lui Hristos. Noi trebuie sã
venim în legãturã cu Dumnezeu ºi atunci vom fi umpluþi de Duhul Sãu Sfânt,
care ne face în stare sã intrãm în legãturã cu semenii noºtri.” – Hristos
Lumina lumii, pg.367.
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JoiJoiJoiJoiJoi 8 ianuarie8 ianuarie8 ianuarie8 ianuarie8 ianuarie

5. CUM RÃMÂNE CU MINE?
a. De unde putem ºti starea inimii noastre? Ieremia 17:9. Pe cine

ar trebui sã rugãm s-o cerceteze? Psalmii 139:23,24.

b. Dacã gãsesc cã n-am fost binevoitor sã urmez vreunul din sfaturile
Domnului, ce ar trebui sã fac? Ezechiel 18:30; Psalmii 51:6-10.

„O, cât de mulþi pierd cele mai bogate binecuvântãri pe care Dumnezeu
le are pentru ei în sãnãtate ºi înzestrãri spirituale! Sunt multe suflete care
luptã pentru biruinþe speciale ºi binecuvântãri speciale pentru ca sã realizeze
vreun lucru mare. Cu acest scop, ei simt întotdeauna cã trebuie sã ducã o
luptã în agonie cu rugãciune ºi lacrimi. Când aceste persoane cerceteazã
Scripturile cu rugãciune pentru a cunoaºte voia expresã a lui Dumnezeu ºi
apoi fac voia Lui din inimã ºi fãrã vreo rezervã sau îngãduinþã de sine, ei vor
afla odihnã. Toatã agonia, toate lacrimile ºi luptele nu le vor aduce
binecuvântarea dupã care tânjesc. Eul trebuie predat în întregime. Ei trebuie
sã facã lucrarea care se prezintã, însuºindu-ºi abundenþa harului lui
Dumnezeu care este fãgãduitã tuturor acelora care o cer în credinþã.” –
Testimonies, vol.9, pg.146.

c. Existã vreo fãgãduinþã pe care o pot pretinde când caut sã cunosc
ºi sã împlinesc voia lui Dumnezeu? 2 Cronici 7:14; Isaia 41:9,10;
1 Ioan 1:9.

VineriVineriVineriVineriVineri 9 ianuarie9 ianuarie9 ianuarie9 ianuarie9 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1.  Pot accepta eu îndoiala în experienþa mea creºtinã?
2. Ce ar trebui sã fac dacã doresc totuºi lucrurile lumii?
3. De ce ne disciplineazã ºi instruieºte Dumnezeu ºi doreºte sã determine o

schimbare în viaþa noastrã?
4. Chiar dacã experienþa mea nu a fost ceea ce ar fi trebuit sã fie, existã totuºi

speranþã pentru mine?
5. Este pocãinþa mea realã? Doresc eu acum sã fac schimbãrile necesare pentru

a aduce viaþa mea în armonie cu voia lui Dumnezeu?
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       Lecþia 3 Sabat, 17 ianuarie 2004

Un timp de contemplare
„Opriþi-vã ºi sã ºtiþi cãci Eu sunt Domnul.” (Psalmii 46:10).

„Când orice altã voce este adusã la tãcere ºi aºteptãm în liniºte înaintea
Lui, tãcerea sufletului face ca glasul lui Dumnezeu sã fie auzit într-un mod ºi
mai clar.” – Marele Medic, pg.47.

Recomandare pentru studiu:  Hristos Lumina lumii, pg.262-265.
  Profeþi ºi regi, pg.98-100.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 11 ianuarie11 ianuarie11 ianuarie11 ianuarie11 ianuarie

1. NICI UN LUCRU RÃU ÎNAINTEA OCHILOR MEI
a. Dumnezeu are mai multe motive pentru a chema poporul Sãu la

þarã. Ce observã ochii noºtri când intrãm într-un oraº? Dar când
mergem la þarã? Ce principiu biblic trebuie sã înþelegem? Psalmii
101:3.

„Atât de mare este rãutatea acestor oraºe încât mult din ceea ce vãd
ochii ºi aud urechile are o influenþã demoralizatoare.” – Manuscript
Releases, vol.10, pg.209.
b. Asupra a ce doreºte Dumnezeu sã ne concentrãm? Filipeni 4:8.

„În loc de a locui acolo unde pot fi vãzute doar lucrãrile oamenilor, unde
imaginile ºi sunetele sugereazã frecvent gânduri rele, unde agitaþia ºi confuzia
aduc istovire ºi neliniºte, mergeþi acolo unde puteþi privi lucrãrile lui Dumnezeu.
Gãsiþi odihnã a spiritului în frumuseþea, liniºtea ºi pacea naturii. Ochiul sã se
odihneascã asupra câmpiilor înverzite, asupra poienilor ºi a dealurilor. Priviþi
la cerul albastru, neîntunecat de praful ºi fumul oraºului ºi respiraþi aerul
înviorãtor al cerului. Mergeþi acolo unde departe de zãpãceala ºi risipa vieþii
de oraº, puteþi oferi copiilor voºtri tovãrãºia voastrã, unde îi puteþi învãþa sã
înveþe de la Dumnezeu prin lucrãrile Sale ºi sã-i instruiþi pentru vieþi de
integritate ºi utilitate.” Marele Medic, pg.313,314.
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LuniLuniLuniLuniLuni 12 ianuarie12 ianuarie12 ianuarie12 ianuarie12 ianuarie

2. A SPUNE LUCRURILOR PE NUME
a. De ce sunt aºa de importante lucrurile pe care le privim ºi la

care ne gândim? 2 Corinteni 3.18.

„Mintea unui bãrbat sau a unei femei nu se degradeazã într-o clipã de la
curãþie ºi sfinþenie la depravare, corupþie ºi crimã. Este necesar timp pentru
a transforma omenescul în divin, sau pentru a-i degrada pe aceia formaþi
dupã chipul lui Dumnezeu la ceea ce este brutal sau satanic. Privind suntem
schimbaþi. Deºi fãcut dupã chipul Creatorului sãu, omul poate sã-ºi educe
mintea în aºa fel, încât pãcatul faþã de care odinioarã avea repulsie îi va
deveni plãcut. Când înceteazã sã vegheze ºi sã se roage, el înceteazã sã
pãzeascã citadela, inima ºi sã se angajeze în pãcat ºi crimã. Mintea este
înjositã ºi este imposibil a o înãlþa din stricãciune câtã vreme este educatã
pentru a subjuga puterile morale ºi intelectuale ºi pentru a le aduce în supunere
la patimi urâte. Trebuie pãstratã o luptã constantã împotriva minþii trupeºti;
ºi trebuie sã fim ajutaþi de influenþa rafinatoare a harului lui Dumnezeu, care
va atrage mintea în sus ºi o va obiºnui sã mediteze asupra lucrurilor curate ºi
sfinte.” – Testimonies, vol.2, pg.424.

b. De ce doreºte Dumnezeu ca vederea noastrã spiritualã sã fie
îmbunãtãþitã? Ezechiel 3:17; 44:23; Evrei 5:14.

“În starea prezentã de decãdere religioasã, este o nevoie stringentã de
oameni serioºi ºi credincioºi ca Neemia ºi Ezra – oameni care nu vor evita
sã spunã pãcatului pe nume ºi care nu se vor da înapoi de la a apãra onoarea
lui Dumnezeu. Acei asupra cãrora Dumnezeu a pus povara lucrãrii Sale nu
trebuie sã tacã ºi sã acopere relele predominante cu un veºmânt de falsã
iubire. Este nevoie de oameni curajoºi ºi energici, care sã expunã pãcatele
la modã. Nelegiuirea nu trebuie sã fie atenuatã ºi scuzatã.” – The Signs of the
Times, 24 ianuarie 1884.

“În timp ce servul lui Hristos ar trebui sã caute cu toatã rãbdarea ºi iubirea
sã-i salveze pe pãcãtoºi, el nu ar trebui în nici un caz sã aprobe pãcatul. El nu
trebuie sã permitã percepþiilor sale sã fie înceþoºate de contactul cu nelegiuirea
sau judecãþilor sale sã fie pervertite de pãrerea lumii. Scuzând ºi diminuând
pãcatul, noi pierdem sentimentul caracterului sãu oribil. Compasiunea pentru
cei rãtãciþi nu ar trebui sã degenereze în îngãduirea pãcãtuirii. Pentru a pãstra
calea sigurã, creºtinul trebuie sã adauge la rãbdare evlavia. Atunci va vedea ºi
el cum vede Dumnezeu.”–  The Review and Herald, 20 decembrie 1881.
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MarţiMarţiMarţiMarţiMarţi 13 ianuarie13 ianuarie13 ianuarie13 ianuarie13 ianuarie

3. LA CE SUNT RECEPTIVE URECHILE NOASTRE?
a. Isus nu doreºte doar îmbunãtãþirea vederii noastre spirituale, ci

ºi a auzului nostru. Ce ne promite El dacã urmãm instrucþiunile
Sale? Apocalipsa 2:7; Isaia 30:21.

“Dupã ce ne-a dat îndrumãri generale, Isus nu ne lasã sã ghicim calea în
mijlocul drumurilor lãturalnice ºi al trecãtorilor periculoase. El ne conduce
pe o cale îngustã; ºi câtã vreme Îl urmãm, paºii noºtri nu vor aluneca. Isus a
fost Acela care a condus vechiul Israel chiar dacã norul Îl ascundea ziua de
privirile lor ºi stâlpul de foc noaptea; ºi în aceastã perioadã importantã a
istoriei lumii, El va conduce într-un mod la fel de evident poporul Sãu. Calea
nu este una nesigurã. Calea este marcatã ºi fiecare pas este rânduit de
Domnul.” – The Signs of the Times , 6 martie 1884.

b. Cum putem zãdãrnici încercãrile Satanei de a ne bloca înaintarea?
Iacov 4:7.

“Nu este sigur pentru noi a zãbovi pentru a contempla avantajele care
vor fi culese prin cedarea la sugestiile Satanei. Pãcatul înseamnã dezonoare
ºi dezastru pentru fiecare suflet care se complace în el; dar este orbitor ºi
înºelãtor în natura sa ºi ne va ademeni cu prezentãri mãgulitoare. Dacã ne
aventurãm pe terenul Satanei, nu avem nici o asigurare de protecþie de
puterea sa. În mãsura în care depinde de noi, ar trebui sã închidem fiecare
cale prin care ispititorul ar putea gãsi acces la noi.” – Cugetãri de pe Muntele
Fericirilor, pg.118 eng.

c. Cum învãþ sã ascult personal de glasul lui Hristos? Evrei 3:15.

“Fãcând rugãciunea pe care ne-a dat-o Hristos, noi ne predãm cãlãuzirii
lui Dumnezeu, cerându-I sã ne conducã pe cãi sigure. Noi nu putem face
aceastã rugãciune cu sinceritate ºi sã ne hotãrâm totuºi sã umblãm pe vreuna
din cãile alese de noi înºine. Vom aºtepta ca mâna Sa sã ne conducã.” –
Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg.118 eng.

“Trebuie sã-L auzim individual vorbind inimii noastre. Când orice alt glas este
adus la tãcere ºi în liniºte aºteptãm înaintea Lui, tãcerea sufletului face ca glasul lui
Dumnezeu sã se audã într-un mod ºi mai distinct. El ne porunceºte: ‘Opriþi-vã ºi sã
ºtiþi cã Eu sunt Domnul’ (Psalmii 46:10).” – Hristos Lumina lumii, pg.265.
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MiercuriMiercuriMiercuriMiercuriMiercuri 14 ianuarie14 ianuarie14 ianuarie14 ianuarie14 ianuarie

4.  ÎNCETINIÞI PASUL
a.  În stilul de viaþã grãbit din zilele noastre, ce ne cheamã Dumnezeu

sã facem? Psalmii 46:10.

“Trebuie sã ne abatem de la o mie de teme care ne solicitã atenþia. Sunt
chestiuni care consumã timpul ºi stârnesc curiozitatea, dar care nu duc la nici un
rezultat. Cele mai înalte interese pretind cea mai mare atenþie ºi energie care
sunt atât de des acordate lucrurilor nesemnificative.” – Marele Medic, pg.394.

“Dar dacã faceþi doar acele lucruri necesare mângâierii ºi fericirii voastre
vremelnice, veþi gãsi timp sã vã citiþi Biblia cu interes plin de rugãciune ºi sã
vã desãvârºiþi un caracter creºtin.” – Testimonies , vol.4, pg.115.

b. Mulþi au atât de multe de fãcut, încât le este greu sã stea liniºtiþi.
Care este rãspunsul lui Dumnezeu la aceasta? Efeseni 2:10; Iacov
4:15.

“Munca peste mãsurã provoacã uneori o pierdere a autocontrolului. Dar
Domnul nu forþeazã niciodatã la miºcãri grãbite ºi complicate. Mulþi adunã
asupra lor poveri pe care Tatãl ceresc îndurãtor nu le-a pus asupra lor.
Datorii pe care El n-a rânduit ca ei sã le îndeplineascã se succed una dupã
alta. Dumnezeu doreºte ca noi sã ne dãm seama cã nu slãvim Numele Lui
când luãm asupra noastrã atât de multe datorii încât sã fim suprasolicitaþi ºi,
ajungând sã avem o inimã ºi o minte istovitã, suntem iritaþi, supãraþi ºi
nemulþumiþi. Noi trebuie sã purtãm doar acele responsabilitãþi pe care ni le
dã Domnul, încrezându-ne în El ºi pãzindu-ne astfel inimile curate, bune ºi
înþelegãtoare.” – The Review and Herald , 31 octombrie 1907.

c. Sunt doar lucrurile rele cele pe care trebuie sã le dãm la o parte
pentru a petrece un timp bun cu Domnul ºi cu familiile noastre?
Luca 10:38-42; 21:34.

“Unul dintre pericolele veacului prezent este devotarea a prea mult timp
pentru probleme de afaceri ºi griji care nu sunt necesare, pe care le creãm
noi înºine, în timp ce dezvoltarea caracterului creºtin este neglijatã.” – The
Spirit of Prophecy , vol.2, pg.359.

“Domnul Îºi aminteºte cã suntem doar þãrânã ºi nu aºteaptã mai mult de
la noi decât ceea ce putem face… Nu încercaþi sã faceþi într-o singurã zi
lucrul de douã zile.” – The Signs of the Times, 5 august 1897.
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JJJJJoioioioioi 15 ianuarie15 ianuarie15 ianuarie15 ianuarie15 ianuarie

5. EXEMPLUL NOSTRU
a. Isus S-a pregãtit în multe moduri pentru lucrarea Sa publicã. Unde

ºi când a avut El comuniune cu Tatãl Sãu? Isaia 50:4.

“[Isus] pãrea ca unul care a fost pus deoparte. Ceasurile Sale de fericire
se gãseau atunci când era singur cu natura ºi cu Dumnezeu. Ori de câte ori
era privilegiul Sãu, El Se abãtea de la scena muncii Sale pentru a merge în
câmp ºi a medita la câmpiile verzi, pentru a avea comuniune cu Dumnezeu pe
coasta muntelui sau în mijlocul copacilor pãdurii. Dimineaþa devreme Îl gãsea
adesea în vreun loc izolat, meditând, cercetând Scripturile, sau în rugãciune.
De la aceste ore liniºtite, El Se întorcea acasã pentru a-ªi relua îndatoririle ºi
a da un exemplu de muncã rãbdãtoare.” – Hristos Lumina lumii, pg.62.

b. Chiar ºi în mijlocul nevoilor care-L presau, cu mulþimi care
solicitau timpul ºi ajutorul Sãu, ce a fãcut Isus ºi unde? Matei 14:23.

c. Ce putem învãþa din învãþãtura pe care Hristos a dat-o ucenicilor
Sãi? Marcu 6:31.

“[Înaintea ucenicilor]se afla o mare lucrare ºi mai întâi de toate ei trebuia
sã înveþe cã tãria lor nu se afla în ei, ci în Dumnezeu. Asemenea lui Moise în
pustia Sinai, asemenea lui David între dealurile Iudeii, sau asemenea lui Ilie
la pârâul Cherit, ucenicii trebuia sã se despartã de scenele activitãþii lor
intense pentru a avea comuniune cu Hristos, cu natura ºi cu propriile lor
inimi.” – Hristos Lumina lumii , pg.263.

VineriVineriVineriVineriVineri 16 ianuarie16 ianuarie16 ianuarie16 ianuarie16 ianuarie
ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce trebuie sã înþelegem atunci când ne alegem locuinþa?
2.  De ce este important sã nu fim înconjuraþi de pãcat?
3. ªtiu eu sã ascult de glasul lui Dumnezeu care mã conduce zilnic?
4. Cum pot eu sã-mi simplific viaþa pentru a lãsa timp pentru lucrurile cele mai

importante?
5. Doreºte Isus ca eu sã fiu întotdeauna ocupat? Ce schimbare ar trebui sã fac?
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       Lecþia 4 Sabat, 24 ianuarie 2004

Schimbaþi în mod imperceptibil
“El a fãcut toate lucrurile frumoase la vremea lor.” (Eclesiastul 3:11).

“Îndemn cu tãrie poporul nostru sã facã din cãutarea spiritualitãþii lucrarea
vieþii lor. Hristos este la uºã.” – Selected Messages, bk.2, pg.356.

Recomandare pentru studiu: Conflict and Courage, pg.15.
Testimonies, vol.4, pg.113-116.
My Life Today, pg.87,88.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 18 ianuarie18 ianuarie18 ianuarie18 ianuarie18 ianuarie

1. ÎNVÃÞÂND DE LA ALÞII
a. Se spune cã poþi sã-þi dai seama de felul unui om dupã prietenii

pe care acesta ºi-i alege. Ce este dat pe faþã de locul unde alegem
sã locuim? Proverbele 13:20.

“Ce se aseamãnã se atrage. Ce se aseamãnã se apreciazã reciproc.
Sfinþenia se aliazã cu sfinþenia, credinþa cu credinþa.” – Testimonies , vol.5,
pg.695.

b. În istoria lui Avraam ºi Lot, sunt câteva lecþii foarte importante.
Unde a mers Lot când i s-a oferit sã aleagã unde dorea sã
locuiascã? Genesa 13:11-13. Era acesta un plan înþelept?

“Tovãrãºiile rele sunt întotdeauna dãunãtoare evlaviei ºi devoþiunii ºi
principiile care sunt aprobate de Dumnezeu pot fi subminate de asemenea
asocieri. Dumnezeu nu doreºte ca cineva din noi sã fie asemenea lui Lot,
care a ales un cãmin într-un loc unde el ºi familia sa erau aduºi în contact
constant cu rãul. Lot a mers bogat în Sodoma ºi a plecat fãrã nimic, condus
de mâna îngerului, în timp ce solii mâniei aºteptau sã reverse focul ce urma
sã-i mistuie pe locuitorii acelei cetãþi mult favorizate ºi sã-i ºteargã frumuseþea
fermecãtoare, fãcând pustiu ºi înfiorãtor un loc pe care odinioarã Dumnezeu
îl fãcuse foarte frumos.” – Testimonies , vol.7, pg.63.

“Când ne alegem un cãmin, Dumnezeu doreºte sã ne gândim, mai întâi
de toate, la influenþele morale ºi religioase care ne vor înconjura pe noi ºi
familiile noastre.” – Christian Education, pg.225.
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2. MOTIVAÞIA

a. Care a fost motivaþia alegerii Sodomei de cãtre Lot? Genesa
13:10. Cum s-ar putea sã ne afecteze pe noi locul în care trãim?
Luca 8:14.

“Lot a ales Sodoma ca loc de reºedinþã, fiindcã urmãrea mai mult avantajele
vremelnice pe care avea sã le câºtige decât influenþa moralã care avea sã-l
înconjoare pe el ºi familia sa.” – The Signs of the Times, 29 mai 1884.

b. Ce a pierdut Lot locuind în Sodoma? Genesa 19:23-26, 36-38.

“Locuitorii Sodomei erau corupþi; cuvintele lor rele rãsunau zilnic la
urechile lui [Lot] ºi sufletul sãu neprihãnit era tulburat de violenþa ºi
criminalitatea pe care nu le putea împiedica. Copiii sãi deveneau asemenea
acestor oameni rãi, pentru cã asocierea cu ei le pervertise caracterul moral…
Este scopul lui Satan sã-i atragã pe bãrbaþi ºi femei în oraºe, ºi pentru a-ºi
atinge scopul, el inventeazã orice noutate ºi amuzament, orice fel de excitare.
ªi oraºele pãmântului de astãzi devin asemenea oraºelor dinainte de potop.”
– Conflict and Courage, pg.48.

“Ce a câºtigat [Lot] în ceea ce priveºte lucrurile acestei lumi? Proprietãþile
sale au fost distruse, o parte din copiii sãi au pierit în nimicirea acelei cetãþi
rele, soþia sa a fost transformatã într-un stâlp de sare pe marginea drumului
ºi el însuºi a fost salvat ca prin foc. ªi rezultatele rele ale alegerii sale egoiste
nu s-au rezumat la aceasta; ci corupþia moralã a locului era atât de întreþesutã
cu caracterul copiilor sãi, încât ei n-au putut face diferenþa între bine ºi rãu,
între pãcat ºi neprihãnire.” The Signs of the Times, 29 mai 1884.

c. Ce putem învãþa de la Lot, aºa încât sã nu repetãm aceeaºi
greºealã? Proverbele 1:10,15,16.

“Dacã ne expunem unor influenþe îndoielnice, ne putem aºtepta ca
Dumnezeu sã sãvârºeascã o minune pentru a anula rezultatele umblãrii
noastre greºite? Nicidecum. Ieºiþi din oraºe cât de curând cu putinþã.” The
General Conference Bulletin, 30 martie 1903.
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3. CEALALTÃ PARTE A ISTORIEI

a. Avraam a luat o altã decizie. Unde ºi-a stabilit el domiciliul?
Genesa 13:12.

„Dupã despãrþirea de Lot, Avraam a primit din nou de la Domnul o
fãgãduinþã a întregii þãri. Curând dupã aceasta, el s-a mutat la Hebron,
punându-ºi cortul sub stejarii lui Mamre ºi ridicând lângã el un altar pentru
Domnul. În libertatea acelor platouri înalte, înconjurat de poieni ºi vii, cu
câmpii de grâu ce se legãna în vânt ºi cu pajiºtile întinse ale dealurilor ce le
înconjura, el a locuit mulþumit cu viaþa lui simplã, patriarhalã ºi i-a lãsat lui
Lot luxul periculos al vãii Sodomei.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.141,142.

b. Care au fost rezultatele în familia sa? Genesa 18:18,19.

„Exemplul evlavios [al lui Avraam] ºi umblarea lui neprihãnitã, unite cu
instrucþiunile credincioase date servilor sãi ºi întregii sale gospodãrii, i-a condus
sã se teamã de Dumnezeul lui Avraam, sã-L iubeascã ºi sã aibã respect
sfânt faþã de El.” – The Spirit of Prophecy , vol.1, pg.93.

c. Ce parte din exemplul lui Avraam o putem implementa în propria
noastrã viaþã? Proverbele 22:6.

„Cine va primi avertizarea? O spunem din nou: Afarã din oraºe! Nu vã
gândiþi cã faptul cã trebuie sã mergeþi între dealuri ºi munþi ar fi o mare
privaþiune, ci cãutaþi acele locuri retrase unde sã puteþi fi singuri cu Dumnezeu,
pentru a putea învãþa voia ºi calea Sa.” – Selected Messages, bk.2, pg.355.

„Taþii ºi mamele ar trebui sã simtã cã au datoria de a îndruma afecþiunile
tinerilor, pentru ca acestea sã poatã fi îndreptate spre acei care vor fi tovarãºi
potriviþi. Ei ar trebui sã considere de datoria lor ca, prin propria lor învãþãturã
ºi exemplu, cu ajutorul lui Dumnezeu, sã modeleze în aºa fel caracterele
copiilor din primii lor ani, pentru ca sã fie curate ºi nobile ºi sã fie atrase spre
bine ºi adevãr. Ce se aseamãnã se atrage ºi cei care sunt la fel se apreciazã
unul pe altul. Iubirea de adevãr, de curãþie ºi de evlavie sã fie de timpuriu
implantate în suflet, ºi tânãrul va cãuta societatea acelora care posedã aceste
caracteristici.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.193.
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4. PREGÃTIÞI PENTRU DATORIE

a. Caracterul se dezvoltã prin multe lucruri, inclusiv prin ceea ce
ne înconjoarã ºi prin asocierile noastre. Ce s-a dezvoltat în viaþa
lui Elisei în cãminul sãu de la þarã? 1 Regi 19:19.

„Atenþia lui Ilie a fost atrasã la Elisei, fiul lui ªafat, care cu servii sãi ara
cu douãsprezece perechi de boi. El era educator, conducãtor ºi lucrãtor.
Elisei nu locuia în oraºele dens populate. Tatãl sãu era fermier, agricultor.
Elisei ºi-a primit educaþia departe de oraº ºi de risipa de la curte. El a fost
instruit în obiceiuri de simplitate, de ascultare de pãrinþii sãi ºi de Dumnezeu.
Astfel, în liniºte ºi mulþumire, el a fost pregãtit pentru lucrarea umilã de
cultivare a pãmântului. Dar deºi era de un spirit blând ºi liniºtit, Elisei nu a
avut un caracter schimbãtor. Integritatea, credincioºia, iubirea sa de
Dumnezeu ºi teama de El erau caracteristici ale sale. El avea trãsãturile
unui conducãtor, dar în toate acestea era blândeþea unuia care era obiºnuit
sã slujeascã. Mintea lui a fost obiºnuitã sã se ocupe cu lucrurile mici, sã fie
credincios în tot ceea ce fãcea, aºa încât dacã Dumnezeu l-ar fi chemat sã
acþioneze mai direct pentru El, Elisei ar fi fost pregãtit sã-I asculte glasul.

Împrejurimile locuinþei lui Elisei erau unele ale bogãþiei; dar el ºi-a dat
seama cã pentru a obþine o educaþie completã, el trebuia sã fie un lucrãtor
constant în orice lucrare care trebuia sã fie fãcutã. El nu fusese de acord sã
fie în vreo privinþã mai puþin informat decât servii tatãlui sãu. El învãþase mai
întâi cum sã serveascã, pentru ca sã poatã ºti sã conducã, sã instruiascã ºi
sã comande.” – The Youth’s Instructor, 14 aprilie 1898.

b. Cum l-a pregãtit aceasta pentru lucrarea lui Dumnezeu? Luca
16:10; 1 Corinteni 10:31.

„Elisei a aºteptat cu rãbdare, fãcându-ºi lucrarea cu credincioºie. Zi de
zi, prin ascultare practicã ºi prin harul divin în care se încredea, el a dobândit
verticalitate ºi putere a scopului. În timp ce fãcea tot ce-i stãtea în putinþã
pentru a coopera cu tatãl sãu în lucrarea familiei, el fãcea serviciul lui
Dumnezeu. El învãþa cum sã coopereze cu Dumnezeu.” – The Youth’s
Instructor, 14 aprilie 1898.



24

JJJJJoioioioioi 22 ianuarie22 ianuarie22 ianuarie22 ianuarie22 ianuarie

5. SCHIMBAÞI DIN LÃUNTRU
a. Când ne hotãrâm sã urmãm planul Domnului ºi trãim în locuri de

la þarã, ce ne va înconjura? Eclesiastul 3:11 (prima parte); Genesa 1:31.

„Privesc aceste flori ºi, de fiecare datã când le vãd, mã gândesc la
Eden. Ele sunt o expresie a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Astfel El ne dã
în aceastã lume o pregustare a Edenului. El doreºte ca noi sã ne desfãtãm în
lucrurile frumoase ale creaþiunii Sale ºi sã vedem în ele o expresie a ceea ce
va face El pentru noi. El doreºte ca noi sã trãim acolo unde sã putem avea
spaþiu suficient. Poporul Sãu nu trebuie sã se înghesuie în oraºe. El doreºte
ca ei sã-ºi scoatã familiile din oraºe, pentru ca sã se poatã pregãti mai bine
pentru viaþa veºnicã... Ce vom deveni noi când Dumnezeu ne stãpâneºte
minþile? Adevãraþi domni ºi doamne creºtine. Dumnezeu ne poate umple
vieþile cu pacea Sa, cu bucuria ºi fericirea Sa. El doreºte ca bucuria Lui sã
fie în noi, pentru ca bucuria noastrã sã poatã fi deplinã.” – The General
Conference Bulletin, 30 martie 1903.

b. Ce se va întâmpla când privim lucrurile frumoase din creaþiunea
lui Dumnezeu? Romani 1:20 (prima parte).

„Îndemn cu insistenþã poporul nostru sã facã din cãutarea spiritualitãþii
lucrarea vieþii lor. Hristos este la uºã. De aceea spun poporului nostru: Sã nu
consideraþi o privaþiune atunci când sunteþi chemaþi sã pãrãsiþi oraºele ºi sã
vã mutaþi la þarã. Bogate binecuvântãri îi aºteaptã aici pe acei care doresc
sã le apuce. Privind scenele naturii, lucrãrile Creatorului, studiind lucrarea
mâinilor lui Dumnezeu, veþi fi schimbaþi în mod imperceptibil în acelaºi chip.”
– Selected Messages, bk.2, pg.356.

VineriVineriVineriVineriVineri 23 ianuarie23 ianuarie23 ianuarie23 ianuarie23 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care ar trebui sã fie primul nostru gând atunci când ne alegem un cãmin?
2. Ne va proteja Dumnezeu dacã noi nu urmãm sfatul Sãu?
3. Prin ce se deosebea viaþa lui Avraam?
4. Cum poate viaþa la þarã sã producã un caracter diferit?
5. Ce se va întâmpla când ne înconjurãm cu creaþiunea lui Dumnezeu ºi unim

aceasta cu dorinþa de a-L cunoaºte mai bine?
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       Lecþia 5 Sabat, 31 ianuarie 2004

Planul Creatorului
„Ci sã creºteþi în harul ºi în cunoºtinþa Domnului ºi Mântuitorului

nostru Isus Hristos. A Lui sã fie slava acum ºi în veºnicie.” (2 Petru
3:18).

„[Oamenii care erau sub îndrumarea Domnului] erau agricultori ºi
crescãtori de turme ºi cirezi ºi, în aceastã viaþã liberã ºi independentã, cu
ocaziile ei pentru muncã, studiu ºi meditaþie, ei au învãþat de la Dumnezeu ºi
i-au învãþat pe copiii lor despre faptele ºi cãile Sale. Aceasta a fost metoda
de educaþie pe care Dumnezeu a dorit s-o instaureze în Israel.” – Cãminul
adventist, pg.164.

Recomandare pentru studiu: Educaþia, pg.15-17.
        Fundamentele educaþiei creºtine, pg.426-430.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 25 ianuarie25 ianuarie25 ianuarie25 ianuarie25 ianuarie

1. CE ESTE EDUCAÞIA?
a. Ce se include în semnificaþia termenului de educaþie? Proverbele

9:10.

„Adevãrata educaþie înseamnã mai mult decât urmarea unui anumit studiu.
Ea este largã. Ea include dezvoltarea armonioasã a tuturor puterilor fizice ºi
a facultãþilor mintale. Ea învaþã iubirea ºi teama de Dumnezeu ºi este o
pregãtire pentru îndeplinirea credincioasã a îndatoririlor vieþii.” – Sfaturi pentru
pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.55.

„Educaþia care aduce studentul într-o strânsã relaþie cu Învãþãtorul trimis de
Dumnezeu este adevãrata educaþie.” – Fundamentele educaþiei creºtine, pg.531.

b. Ce se întâmplã în metoda falsã de educaþie? Proverbele 14:12.

„Sunt douã clase de educatori în lume. O clasã este formatã din acei pe
care Dumnezeu îi face canale de luminã ºi cealaltã clasã este formatã din
aceia pe care Satana îi foloseºte ca agenþii sãi, care sunt înþelepþi în facerea
rãului... Cealaltã clasã este în legãturã cu prinþul întunericului, care este tot
timpul în alertã pentru a gãsi o ocazie de a-i învãþa pe alþii cunoºtinþa rãului.”
– Christian Education , pg.70,71.



26

LuniLuniLuniLuniLuni 26 ianuarie26 ianuarie26 ianuarie26 ianuarie26 ianuarie

2. ÎNVÃÞAÞI VOI PRIMELE PRINCIPII?

a. Care este instrucþiunea specificã a lui Dumnezeu cu privire la
modul cum sã-i învãþãm pe copii voinþa Lui? Deuteronomul 6:6-9.

„Câtã vreme Dumnezeu îmi dã putere sã vorbesc poporului nostru, voi
continua sã apelez la pãrinþi sã pãrãseascã oraºele ºi sã-ºi întemeieze cãmine
la þarã, unde pot cultiva pãmântul ºi sã înveþe din cartea naturii lecþii de
puritate ºi simplitate. Lucrurile din naturã sunt predicatorii tãcuþi ai Domnului,
daþi nouã pentru a ne învãþa adevãrurile spirituale. Ele ne vorbesc de iubirea
lui Dumnezeu ºi proclamã înþelepciunea Artistului Maestru.” – Cãminul
adventist, pg.133.

„Este planul lui Dumnezeu ca agricultura sã fie legatã cu lucrarea
sanatoriilor ºi ºcolilor noastre. Tinerii noºtri au nevoie de educaþia care se
câºtigã din aceastã direcþie de muncã. Este bine ºi mai mult decât bine –
este esenþial – sã se depunã eforturi pentru a aduce la îndeplinire planul
Domnului în aceastã privinþã.” – Testimonies, vol.8, pg.181.

b. De ce a ales Dumnezeu aceastã cale? Psalmii 32:8; 37:3.

„Studiul în direcþia agriculturii ar trebui sã fie unul dintre primele principii
ale educaþiei date în ºcolile noastre. Aceasta este chiar prima lucrare în care
ar trebui sã fim angajaþi. ªcolile noastre nu ar trebui sã depindã de produse
importate, pentru cereale ºi legume ºi pentru fructele atât de esenþiale pentru
sãnãtate.” Testimonies, vol.6, pg.164.

„ ‚Elevilor ar trebui sã li se dea o educaþie practicã în agriculturã. Aceasta
va fi de o valoare inestimabilã pentru mulþi în lucrarea lor viitoare. Instruirea
care trebuie obþinutã în doborârea copacilor ºi în cultivarea pãmântului ca ºi
în direcþie literarã, este educaþia pe care tinerii noºtri ar trebui sã caute s-o
dobândeascã. Agricultura va deschide resurse pentru autoîntreþinere. Alte
direcþii de muncã, adaptate diferiþilor elevi, pot sã fie de asemenea dezvoltate.
Dar cultivarea pãmântului va aduce o binecuvântare specialã lucrãtorilor.
Noi ar trebui sã-i instruim în aºa fel pe tineri, încât sã le fie drag a se angaja
în cultivarea pãmântului.’ ” – Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi , pg.253.

„Trebuie sã se facã o lucrare temeinicã de cultivare a pãmântului ºi din
aceasta studenþii trebuie sã înveþe cât de necesar este de a face o lucrare
temeinicã în cultivarea grãdinii inimii lor.” The Review and Herald, 1 septembrie
1904.
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3. CONTRASTUL

a. Descrieþi contrastul între rezultatele metodei lui Dumnezeu
contra rezultatelor metodei vrãjmaºului. Psalmii 128:1-6;
Proverbele 3:1-8.

„Educaþia care îºi are centrul în familie a fost aceea care a predominat
în zilele patriarhilor. Pentru ºcolile astfel întemeiate, Dumnezeu a oferit cele
mai favorabile condiþii pentru dezvoltarea caracterului. Oamenii care erau
sub îndrumarea Sa urmau încã planul de viaþã pe care El l-a rânduit de la
început. Acei care s-au depãrtat de Dumnezeu ºi-au construit cetãþi ºi,
strângându-se în ele, s-au preamãrit în splendoarea, luxul ºi viciul care fac
din oraºele de astãzi mândria lumii ºi blestemul ei. Dar oamenii care au þinut
cu tãrie la principiile de viaþã ale lui Dumnezeu au locuit în câmpii ºi între
dealuri. Ei au fost agricultori ºi îngrijitori de turme ºi cirezi; ºi în aceastã viaþã
liberã ºi independentã, cu ocaziile ei de lucru, studiu ºi meditaþie, ei au învãþat
de la Dumnezeu ºi i-au învãþat pe copiii lor despre lucrãrile ºi cãile Sale.

Aceasta a fost metoda de educaþie pe care Dumnezeu a dorit s-o
întemeieze în Israel.” –Educaþia, pg.27.

b. De ce este atât de important locul unde trebuie pusã în practicã
metoda lui Dumnezeu de educaþie? Genesa 2:15.

„Niciodatã nu poate fi datã o educaþie corespunzãtoare tinerilor din
aceastã þarã sau din altã þarã, dacã ei nu sunt despãrþiþi la o mare distanþã de
oraºe.” – Fundamentele educaþiei creºtine, pg.319.

c. Ce se include în aceastã metodã de educaþie? Eclesiastul 9:10.

„Ar trebui sã se trezeascã în copii ºi tineri o ambiþie de a se ocupa cu
ceva care va fi benefic pentru ei ºi folositor pentru alþii. Exerciþiul care
dezvoltã mintea ºi caracterul, care învaþã mâinile sã fie utile, care îi instruieºte
pe tineri sã poarte partea lor la poverile vieþii, este aceea care dã putere
fizicã ºi întãreºte fiecare facultate. ªi existã o rãsplatã pentru hãrnicia plinã
de virtute, pentru cultivarea obiceiului de a trãi pentru a face bine.” – Sfaturi
pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.120,121.
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4. REZULTATELE

a. Care au fost rezultatele educaþiei evlavioase a lui Iosif, David ºi
Daniel asupra societãþii? Genesa 45:26; 2 Samuel 5:3; Daniel
2:48.

„Viitorul societãþii va fi determinat de copiii ºi tinerii de astãzi ºi ceea ce
vor fi aceºti tineri ºi copii depinde de cãmin. Pe seama lipsei instruirii corecte
în cãmin poate fi pusã cea mai mare parte din bolile, mizeria ºi crimele care
sunt un blestem pentru omenire. Dacã viaþa din cãmin ar fi curatã ºi
adevãratã, dacã copiii care au pornit de sub îngrijirea sa ar fi pregãtiþi pentru
a face faþã responsabilitãþilor ºi pericolelor vieþii, ce schimbare s-ar vedea în
lume!” – Marele Medic, pg.301.

b. Când îi învãþãm pe copiii noºtri conform cu planul Creatorului,
care va fi rezultatul în viaþa copiilor noºtri? Psalmii 147:13,14;
Proverbele 8:32,33.

„Fiecare fiinþã umanã, creatã dupã chipul lui Dumnezeu, este înzestratã
cu o putere asemenea celei a Creatorului – individualitate, putere de a gândi
ºi de a face. Oamenii în care este dezvoltatã aceastã putere sunt oameni
care poartã responsabilitãþi, care sunt conducãtori în a întreprinde ceva ºi
care influenþeazã caracterul.” – Educaþia, pg.12.

c. Existã excepþii de la acest plan? Putem noi alege sã procedãm
altfel ºi sã avem totuºi rezultate bune? 1 Corinteni 15:33;
Galateni 6:7.

„Nu existã nici o familie dintr-o sutã care sã beneficieze fizic, mintal sau
spiritual pe urma locuirii în oraº. Credinþa, speranþa, iubirea ºi fericirea pot fi
câºtigate mult mai bine în locuri retrase, unde sunt câmpii, dealuri ºi copaci.
Luaþi-vã copiii departe de priveliºtile ºi sunetele oraºului, departe de zgomotul
ºi zarva maºinilor ºi minþile lor vor deveni mai sãnãtoase. Le va fi mai uºor
sã întipãreascã în inimile lor adevãrul cuvântului lui Dumnezeu.” – The Paulson
Collection, pg.14.
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5. CEL MAI MARE ÎNVÃÞÃTOR

a. Ce putem învãþa de la copilãria lui Isus? Luca 2:52. Unde a
dobândit El cunoºtinþa Sa? Iov 12:7,8.

„Care au fost condiþiile alese de Tatãl infinit pentru Fiul Sãu? Un cãmin
izolat între dealurile Galileii; o gospodãrie întreþinutã prin muncã cinstitã ºi
demnã; o viaþã de simplitate, luptã zilnicã cu dificultãþile ºi greutãþile, jertfire
de sine, economie ºi un serviciu rãbdãtor ºi bucuros; ceasul studiului alãturi
de mama Sa, cu sulul Scripturii deschis înainte; amurgul ºi zorii liniºtiþi din
valea înverzitã; lucrãrile sfinte ale naturii; studiul creaþiunii ºi al providenþei;
ºi comuniunea sufletului cu Dumnezeu – acestea au fost condiþiile ºi ocaziile
din prima parte a vieþii lui Isus.” – Marele Medic, pg. 312.

b. Care era scopul în acest mod de educaþie? Isaia 50:4.

„Pe lângã cãile nesfinte ale lumii, [Isus] a strâns multã cunoºtinþã ºtiinþificã
din naturã. El a studiat viaþa plantelor ºi animalelor, ºi viaþa omului... El a
cãutat în mod continuu sã scoatã din lucrurile vãzute ilustraþii prin care sã
prezinte învãþãturile vii ale lui Dumnezeu.” – Hristos Lumina lumii, pg.48.

„Pãrinþii lui Isus au fost sãraci ºi dependenþi de munca lor zilnicã. El era
familiarizat cu sãrãcia, tãgãduirea de sine ºi privaþiunile. Aceastã experienþã
a fost o pazã sigurã pentru El. În viaþa Sa activã nu au existat momente de
lenevie care sã invite ispita. Nici o orã fãrã scop nu a deschis calea pentru
tovãrãºii corupãtoare. Pe cât posibil, El a închis uºa ispititorului.” – Ibid.,
pg.49.

VineriVineriVineriVineriVineri 30 ianuarie30 ianuarie30 ianuarie30 ianuarie30 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este deosebirea între educaþia falsã ºi cea adevãratã?
2. Sunt agricultura ºi industria opþiuni în metoda lui Dumnezeu de educare?
3. Care este rezultatul diferit al fiecãrei metode?
4. Cum va afecta educaþia evlavioasã societatea noastrã în ansamblu?
5. Ce a arãtat Isus prin exemplul Sãu cu privire la cea mai bunã educaþie?
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SABAT, 7 FEBRUARIE 2004

Darul Sabatului întâi

Fondul de ajutor pentru
caz de dezastre

Evenimentele recente care au
avut loc sunt unele de mare necaz.
Pãmântul se zguduie ºi se clatinã în
pregãtire pentru evenimentele de
încheiere ale istoriei acestei lumi.
Când aceste lucruri au loc în jurul
nostru (sãrãcie, boalã, inundaþii,
cutremure de pãmânt), este necesar sã ne
folosim mijloacele pentru a-i ajuta pe cei în
nevoie.

„Am fost instruitã sã atrag atenþia poporului nostru la capitolul cincizeci ºi opt
din Isaia. Citiþi cu grijã acest capitol ºi înþelegeþi felul lucrãrii care va aduce viaþã în
biserici. Lucrarea evangheliei trebuie sã fie dusã înainte cu ajutorul generozitãþii
noastre, ca ºi prin munca noastrã. Când întâlniþi suflete suferinde care au nevoie de
ajutor, acordaþi-le acest ajutor. Când îi întâlniþi pe aceia care sunt flãmânzi, hrãniþi-i.
Procedând astfel voi veþi lucra în direcþia lucrãrii lui Hristos. Lucrarea sfântã a
Maestrului a fost o lucrare de binefacere. Poporul nostru de pretutindeni sã fie
încurajat sã ia parte la ea.” – Welfare Ministry, pg.29.

„Starea de lucruri din lume aratã cã timpuri de necaz sunt chiar înaintea noastrã.
Ziarele cotidiene sunt pline de indicii ale unui conflict teribil în viitorul apropiat.
Jafuri îndrãzneþe sunt la ordinea zilei. Grevele sunt ºi ele obiºnuite. Furturi ºi crime
sunt sãvârºite la tot pasul.” – Testimonies, vol.9, pg.11.

„Vom ajunge sã aflãm de sãrãcie ºi necaz în familii ºi cei apãsaþi ºi suferinzi vor
trebui sã fie uºuraþi. Noi ºtim foarte puþin din suferinþa omeneascã ce existã
pretutindeni în jurul nostru, dar când avem ocazie, ar trebui sã fim gata sã acordãm
imediat ajutor acelora care se aflã în situaþii grele.” – Welfare Ministry, pg.137.

Vã rugãm sã vã amintiþi pe 7 februarie de aceastã lucrare importantã. Darul
vostru sã fie mijlocul prin care este alinatã suferinþa ºi este dat ajutor acelora care se
simt neputincioºi. Fondurile colectate aici vor fi folosite pentru a ajuta victimelor din
întreaga lume.

„Cei sãraci sunt moºtenirea lui Dumnezeu. Hristos ªi-a dat viaþa pentru ei. El îi
cheamã pe acei pe care i-a rânduit sã acþioneze ca administratorii Sãi, sã dea cu
generozitate din mijloacele încredinþate lor pentru a ajuta celor sãraci ºi a sprijini
lucrarea Sa pe pãmânt. Domnul este bogat în resurse. El a rânduit oameni ca sã
acþioneze ca ºi ispravnici ai Sãi în aceastã lume. Ceea ce El le-a dat, ei trebuie sã
foloseascã în serviciul Sãu.” – Ibid., pg.272.

Departamentul de binefacere al Conferinþei Generale
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        Lecþia 6 Sabat, 7 februarie 2004

Probleme ºi soluþii
„Doamne, tãria, cetãþuia ºi scãparea mea în ziua necazului!”

(Ieremia 16:19).
„Dacã în providenþa lui Dumnezeu noi ne putem gãsi locuri departe de

oraºe, Domnul doreºte ca noi sã facem aceasta. Ne stau înainte vremuri
grele.” – Maranatha, pg.180.

Recomandare pentru studiu: Country Living, pg.7-12.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 1 februarie1 februarie1 februarie1 februarie1 februarie

1. AVERTISMENTE
a. Ce ne spune Dumnezeu despre timpurile ce ne stau înainte?

2 Timotei 3:1.

„Ne stau în faþã timpuri periculoase. Întreaga lume va fi implicatã în
încurcãturã ºi necaz.” – Sfaturi pentru sãnãtate, pg.471.

b. În faþa numeroaselor lucruri care urmeazã sã se întâmple în viitor,
ce doreºte Dumnezeu sã facem noi? Psalmii 91.

„Mi s-a poruncit sã declar solia cã cetãþile pline de fãrãdelegi ºi deosebit
de pãcãtoase vor fi nimicite de cutremure, de incendiu ºi de inundaþii. Toatã
lumea va fi avertizatã cã existã un Dumnezeu care Îºi va manifesta autoritatea
Sa de Dumnezeu. Agenþii Sãi nevãzuþi vor provoca nimicire, devastare ºi
moarte. Toate bogãþiile strânse vor fi ca nimica...

Oraºele naþiunilor vor fi tratate cu severitate, totuºi nu vor primi toatã
mãsura mâniei lui Dumnezeu, fiindcã unele suflete se vor desprinde totuºi
din amãgirile vrãjmaºului, se vor cãi ºi se vor converti, în timp ce marea
mulþime îºi va strânge mânie pentru ziua mâniei.” –  Evanghelizarea, pg.15.

„În armonie cu lumina ce mi-a fost datã, îi îndemn pe oameni sã iasã afarã din
marile aglomerãri urbane. Oraºele noastre cresc în rãutate ºi devine tot mai evident
cã acei care rãmân în ele fãrã ca acest lucru sã fie necesar, fac aceasta punându-
ºi în pericol însãºi mântuirea sufletelor lor.” – Sermons and Talks, vol.2, pg.289.
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LuniLuniLuniLuniLuni 2 februarie2 februarie2 februarie2 februarie2 februarie

2. AERUL PE CARE-L RESPIRÃM

a. Având în vedere Romani 12:1,2, cum trebuie sã ne îngrijim de
sãnãtatea noastrã?

„Bãrbaþii ºi femeile trebuie sã fie învãþaþi sã examineze atent fiecare
obicei ºi fiecare practicã, ºi sã renunþe imediat la acele lucruri care determinã
o stare nesãnãtoasã a trupului ºi care aruncã astfel o umbrã întunecatã
asupra minþii.” – Testimonies, vol.7, pg.101.

b. Descrieþi câteva din binecuvântãrile speciale ale lui Dumnezeu,
pe care adesea le considerãm ca fiind de la sine înþelese sã le
avem. Iov 22:12; 37:14-18. Unde pot toate acestea sã fie cel mai
bine apreciate?

„Viaþa în aer liber, departe de oraºele aglomerate, este restauratoare de
sãnãtate. Aerul curat are în el sãnãtate ºi viaþã. Când este inspirat, el are un
efect dãtãtor de viaþã asupra întregului sistem.” – Lucrarea medicalã, pg.263.

„Aerul este binecuvântarea gratuitã a cerului, calculatã sã dea vitalitate
întregului sistem.” – Testimonies, vol.1, pg.663.

c. Cum a vãzut profetul din vechime strãzile oraºelor? Naum 2:4.
Ce ni s-a spus cu mulþi ani în urmã despre aerul oraºelor ºi cum
s-a înrãutãþit aceastã stare de atunci?

„Zgomotul, agitaþia ºi confuzia din oraºe, viaþa lor constrânsã ºi artificialã,
sunt cele mai obositoare ºi istovitoare pentru cei bolnavi. Aerul, încãrcat cu
fum ºi praf, cu gaze otrãvitoare ºi cu microbi de boalã, este un pericol pentru
viaþã.” – Marele Medic, pg.229.

„[Satan] dã aerului o miasmã mortalã ºi mii de oameni mor de molimã.”
– Marea luptã, pg.590.

„Împrejurimile fizice din oraºe sunt adesea un pericol pentru sãnãtate.
Expunerea constantã de a lua contact cu boala, predominarea aerului stricat,
a apei ºi a hranei necurate, locuinþele aglomerate, întunecate ºi nesãnãtoase
sunt unele dintre multele rele care trebuie întâmpinate. Nu a fost scopul lui
Dumnezeu ca oamenii sã fie înghesuiþi în oraºe, îngrãmãdiþi pe strãzi ºi în
apartamente.” – Marele Medic, pg.312.
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MarţiMarţiMarţiMarţiMarţi 3 februarie3 februarie3 februarie3 februarie3 februarie

3. PÂINEA ªI APA

a. Ce avertisment ni se dã în Apocalipsa 13:17?

„Se apropie cu grãbire timpul când puterea stãpânitoare a uniunilor
sindicale va fi foarte asupritoare. În repetate rânduri Domnul m-a învãþat cã
cei din poporul nostru trebuie sã-ºi ia familiile departe de oraºe, la þarã, unde
sã-ºi poatã cultiva propriile lor alimente; cãci în viitor problema cumpãrãrii ºi
a vânzãrii va fi una foarte serioasã. Acum ar trebui sã începem sã urmãm
instrucþiunile ce ne-au fost date tot mereu: Ieºiþi din oraºe în zone rurale,
unde casele nu sunt aglomerate una lângã alta ºi unde veþi fi liberi de amestecul
vrãjmaºilor.” – Selected Messages, bk.2, pg.141.

b. Care este fãgãduinþa lui Dumnezeu pentru ultimele zile? Isaia
33:16.

„Cu o cultivare corespunzãtoare ºi inteligentã a sa, pãmântul îºi va da
comorile pentru beneficiul omului. Munþii ºi dealurile se schimbã, pãmântul
se învecheºte asemenea unei mantii; dar binecuvântarea lui Dumnezeu, care
întinde o masã pentru poporul Sãu în pustie, nu va înceta niciodatã.” –
Testimonies, vol.6, pg.164.

„Slujiþi Domnului ºi aveþi în vedere un singur scop, de a cãuta binele
veºnic al tuturor acelora cu care sunteþi în legãturã, þinând tare la integritatea
voastrã, în tãria Dumnezeului vostru. El va împlini fãgãduinþa Sa. Pâinea nu
vã va lipsi ºi apa vã va fi asiguratã. Aceasta nu se referã doar la pâinea ºi
apa vremelnicã, ci la pâinea ºi apa vieþii veºnice.” – That I May Know Him,
pg.268.

c. Care sunt condiþiile primirii aceste fãgãduinþe? Isaia 33:14,15;
1 Ioan 2:3,4.

„Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este condiþia cu care fãgãduinþele
Sale sunt împlinite.” – The Signs of the Times, 30 noiembrie 1904.
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MiercuriMiercuriMiercuriMiercuriMiercuri 4 februarie4 februarie4 februarie4 februarie4 februarie

4. ESTE DEJA TIMPUL?
a. Ce putem învãþa de la Lot cu privire la întârziere? Genesa 19:12-

17, 24.

„Tot mai mult, pe mãsurã ce timpul înainteazã, poporul nostru va trebui sã
pãrãseascã oraºele. Timp de ani de zile am fost învãþaþi cã fraþii ºi surorile
noastre ºi în special familiile cu copii ar trebui sã facã planuri de a pãrãsi oraºele
când li se oferã posibilitatea de a face aceasta. Mulþi vor trebui sã lucreze cu
seriozitate pentru a ajuta la deschiderea cãii. Dar pânã când le este posibil sã
plece, câtã vreme rãmân, ei ar trebui sã fie cei mai activi în a face lucrare
misionarã, oricât de limitatã ar fi sfera lor de influenþã. Când îºi predau lui
Dumnezeu talanþii ºi tot ce au, pentru a fi folosite cum va îndruma ei; când vor
trãi consacrarea lor angajându-se în lucrare misionarã practicã ori de câte ori
ocazia le permite aceasta, Dumnezeu îi va binecuvânta cu înþelepciune ºi
prevedere, ºi în propriul Sãu timp ºi mod El va face posibil pentru ei sã se
stabileascã acolo unde sã nu fie înconjuraþi constant de influenþele contaminatoare
ale vieþii moderne de la oraº.” – The Review and Herald, 27 septembrie 1906.

b. În experienþa din zilele lui Noe, ce alte avertismente sunt date
pentru acei care cred cã au mult timp la dispoziþie? Genesa 7:13-23.

„În scurt timp va fi o asemenea ceartã ºi confuzie în oraºe, încât acei
care vor dori sã le pãrãseascã, nu vor mai putea sã facã aceasta.” – The
General Conference Bulletin, 6 aprilie 1903.

c. Ce semne care se înmulþesc în jurul nostru ar trebui sã ne
determine la analizã serioasã ºi cu rugãciune ºi la acþiune? Matei
24:15-18.

„Dupã cum înconjurarea Ierusalimului de cãtre oºtile romane a fost
semnalul de refugiere pentru creºtinii iudei, tot astfel asumarea puterii din
partea naþiunii noastre prin decretul care impune sabatul papal, va fi un
avertisment pentru noi. Atunci va fi timpul de a pãrãsi oraºele mari, pregãtindu-
ne sã le pãrãsim ºi pe cele mai mici, pentru locuinþe retrase în locuri izolate,
între munþi. ªi acum, în loc de a cãuta locuinþe scumpe aici, noi ar trebui sã
ne pregãtim sã ne mutãm într-o þarã mai bunã, o þarã cereascã. În loc de a
ne cheltui mijloacele pentru satisfacere de sine, noi ar trebui sã studiem cum
sã facem economie.” – Testimonies , vol.5, pg.459.
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JJJJJoioioioioi 5 februarie5 februarie5 februarie5 februarie5 februarie

5. CORABIA DE REFUGIU
a. Ce putem învãþa de la cei credincioºi lui Dumnezeu dinainte de

potop? Evrei 11:7.

b. Ce corabie de refugiu avem acum? Apocalipsa 20:10,14.

„Cãminele noastre ar trebui sã fie un loc de refugiu pentru tinerii ispitiþi.
Sunt mulþi care stau la rãscruce de drumuri. Orice influenþã, orice impresie
determinã alegerea care le va forma destinul atât aici cât ºi în veºnicie. Rãul
îi invitã. Mijloacele sale sunt fãcute strãlucitoare ºi atractive... Aceºti tineri
au nevoie de o mânã întinsã spre ei cu înþelegere... Dacã i-am ... invita în
cãminele noastre ºi i-am înconjura cu influenþe înveselitoare ºi dãtãtoare de
ajutor, sunt mulþi care ºi-ar întoarce cu bucurie paºii spre calea ce duce în
sus.” – Marele Medic, pg.303.

„Când decretul emis de diverºi conducãtori ai creºtinãtãþii împotriva
pãzitorilor poruncilor va retrage protecþia autoritãþilor ºi îi va abandona pe
mâna acelora care le cautã nimicirea, poporul lui Dumnezeu va fugi din
oraºe ºi sate ºi se va asocia în grupe, locuind în locurile cele mai pustii ºi
singuratice.” – Marea luptã, pg.625,626.

c. De ce altceva ne va mai proteja viaþa la þarã? Isaia 8:12; Ieremia
17:5; Psalmii 146:3.

„Uniunile sindicale vor fi unul din agenþii care vor aduce asupra acestui
pãmânt un timp de strâmtorare cum n-a mai fost de la începutul lumii.” –
Spalding and Magan Collection, pg.260.

VineriVineriVineriVineriVineri 6 februarie6 februarie6 februarie6 februarie6 februarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce avertismente ne sunt date cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor?
2. Ce binecuvântare necesarã se gãseºte din abundenþã la þarã?
3. Cum ne va da Dumnezeu pâinea ºi apa înainte de crizã?
4.  Când este cel mai bun timp de a ne muta la þarã?
5. De ce ar trebui sã învãþãm chiar de acum sã ne cultivãm singuri alimentele?
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      Lecþia 7 Sabat, 14 februarie 2004

Lucrarea misionarã
„ªi stãpânul a spus servului sãu: Ieºi la drumuri ºi la garduri ºi

pe cei ce-i vei gãsi, sileºte-i sã intre, ca sã mi se umple casa.” (Luca
14:23).

„Timpuri serioase ne stau înainte ºi este mare nevoie ca familiile sã iasã
din oraºe la þarã, pentru ca adevãrul sã poatã fi dus la poteci ca ºi la drumurile
pãmântului.” – Testimonies, vol.6, pg.164.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg.87-91.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 8 februarie8 februarie8 februarie8 februarie8 februarie
1. NUMAI ÎN ORAªE?
a. Cunoaºtem cu toþi porunca lui Dumnezeu de a merge în oraºe

pentru a vesti evanghelia. Unde altundeva suntem însãrcinaþi sã
predicãm? Fapte 1:8; 13:47.

„Hristos îi instruieºte pe servii Sãi sã meargã de asemenea ºi la poteci ºi
la garduri, la cei sãraci ºi umili ai pãmântului. În curþile ºi strãzile marilor
oraºe, pe strãduþele singuratice ale satelor, sunt familii ºi indivizi – poate
strãini într-o þarã strãinã – care sunt fãrã relaþii de bisericã ºi care, în
singurãtatea lor, ajung sã simtã cã Dumnezeu i-a uitat. Ei nu înþeleg ce trebuie
sã facã pentru a fi mântuiþi. Mulþi sunt afundaþi în pãcat. Mulþi sunt în necaz.
Ei sunt presaþi cu suferinþã, lipsã, necredinþã ºi deznãdejde. Boli de tot felul
îi afecteazã, atât trupeºte cât ºi sufleteºte. Ei doresc mult sã gãseascã o
alinare pentru necazurile lor ºi Satana îi ispiteºte sã caute aceasta în plãceri
care duc la ruinã ºi moarte.” – Parabolele Domnului, pg.181.

b. Majoritatea pãrinþilor celor credincioºi menþionaþi în Evrei 11
nu au locuit în oraºe. A cui chemare au ascultat-o ei? Ioan
10:2-4,27.

„Fiul lui Dumnezeu a fost acela care a dat primilor noºtri pãrinþi fãgãduinþa
rãscumpãrãrii. El a fost Acela care S-a descoperit patriarhilor. Adam... a
înþeles evanghelia.” – Patrarhi ºi profeþi, pg.415,416.
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LuniLuniLuniLuniLuni 9 februarie9 februarie9 februarie9 februarie9 februarie

2. METODELE LUI ENOH

a. Ce principiu este o cheie a vieþii creºtine biruitoare? Efeseni
5:11. Cum l-a afectat acesta pe patriarhul Enoh în alegerea Sa
unde sã trãiascã?

„El [Enoh] nu ºi-a stabilit domiciliul printre cei rãi... El s-a pus pe sine ºi
familia sa într-un loc unde atmosfera avea sã fie cât de curatã cu putinþã.
Atunci, din când în când, mergea la locuitorii lumii cu solia datã lui de
Dumnezeu... Dupã ce îºi proclama solia, el lua întotdeauna împreunã cu el
înapoi la locul sãu retras pe câte cineva care a primit solia.” – CBVT , pg.17.

b. Cum îºi fãcea Enoh lucrarea Sa misionarã? Marcu 16:15.

„Puterea dãtãtoare de viaþã veºnicã a lui Hristos, Mântuitorul rãstignit,
ar trebui prezentatã oamenilor... Enoh a fost un reprezentant al lui Hristos, la
fel cum a fost Ioan, ucenicul cel iubit. Enoh a umblat cu Dumnezeu, ºi nu s-
a mai vãzut fiindcã Dumnezeu l-a luat la Sine. Lui i-a fost încredinþatã solia
celei de-a doua veniri a lui Hristos... solia predicatã de Enoh ºi înãlþarea sa
la cer a fost un argument convingãtor pentru toþi acei ce au trãit în timpul
lui.” – Testimonies, vol.6, pg.361,362.

„Ca ºi popor al lui Dumnezeu pãzitor al poruncilor, noi trebuie sã pãrãsim
oraºele. La fel ca Enoh, noi trebuie sã lucrãm în oraºe dar sã nu locuim în
ele.” – Evanghelizare, pg.48.

c. Ce a fost asociat cu efortul personal? 1 Tesaloniceni 5.17.

„Întristat de creºterea rãutãþii celor neevlavioºi ºi temându-se ca
necredinþa lor sã nu-i scadã reverenþa faþã de Dumnezeu, Enoh a evitat
asocierea constantã cu ei ºi a petrecut mult timp în singurãtate, ocupându-se
cu meditaþia ºi rugãciunea. Astfel el l-a slujit pe Domnul, cãutând o cunoºtinþã
mai clarã a voii Sale, pentru ca s-o poatã împlini. Pentru el rugãciunea era
asemenea respiraþiei sufletului; el a trãit chiar în atmosfera cerului.” –
Patriarhi ºi profeþi, pg.87.
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3. OCAZII PENTRU SERVIRE
a. Ce ocazii misionare existã la þarã? Proverbele 20:5; Marcu 5:19.

„În planificarea extinderii lucrãrii, trebuie sã se cuprindã mult mai mult
decât oraºele. În locurile izolate sunt multe, multe familii care au nevoie de
a li se acorda atenþie pentru a se vedea dacã înþeleg lucrarea pe care Isus o
face pentru poporul Sãu.

Acei de la drumuri nu trebuie sã fie neglijaþi; nici acei de la garduri; ºi în
timp ce cãlãtorim dintr-un loc în altul ºi trecem pe lângã o casã dupã alta, ar
trebui sã întrebãm adesea: ‚Au auzit solia oamenii care locuiesc în aceste
locuri? A fost adus adevãrul Cuvântului lui Dumnezeu la urechile lor? Înþeleg
ei cã sfârºitul tuturor lucrurilor este aproape ºi cã judecãþile lui Dumnezeu
sunt pe cale de a fi revãrsate? Înþeleg ei cã fiecare suflet a fost cumpãrat cu
un preþ infinit?’ Când mã gândesc la aceste lucruri, inima mea doreºte foarte
mult sã vadã adevãrul dus în simplitatea lui la cãminele acestor oameni de la
drumuri ºi din locurile îndepãrtate de centrele urbane aglomerate... Este
privilegiul nostru sã-i vizitãm ºi sã le aducem la cunoºtinþã iubirea lui Dumnezeu
pentru ei ºi sã le facem de cunoscut soluþia Sa minunatã pentru salvarea
sufletelor lor.” – Evanghelizare, pg.27.

„Domnul va lucra prin acei care vor deschide Scripturile acelor oameni
care ºi-au stabilit locuinþa în aceste locuri retrase de la þarã. Apelez la fraþii
ºi surorile mele sã se uneascã în sãvârºirea acestei lucrãri bune ºi s-o ducã
la bun sfârºit... La oamenii care locuiesc la þarã se ajunge adesea mai uºor
decât la acei care locuiesc în oraºe dens locuite. Aici, în mijlocul scenelor
naturii, caracterul creºtin se formeazã cu mai mare uºurinþã decât în mijlocul
rãutãþii vieþii de oraº. Când adevãrul se prinde de inimile celor simpli ºi Duhul
lui Dumnezeu lucreazã asupra minþilor lor, conducându-i sã rãspundã la
proclamarea Cuvântului, vor fi unii care se vor ridica sã ajute la sprijinirea
cauzei lui Dumnezeu atât prin mijloacele lor, cât ºi prin munca lor.” – The
Paulson Collection, pg.8,9.

b. Ce altceva va atinge inimile pentru Isus? Luca 9:2.

„În eforturile noastre de a-i ajuta pe cei bolnavi, noi trebuie sã-i luãm la
o parte de oraºe, unde sunt tot timpul deranjaþi de zgomotul trenurilor ºi al
maºinilor pe stradã ºi unde nu se vede aproape nimic în afarã de case, spre
locuri unde pot fi înconjuraþi de scene din naturã, unde pot avea binecuvântarea
aerului proaspãt ºi a razelor de soare.” – Manuscript, vol.4, pg.281.
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4. O ALTÃ METODÃ

a. Când ne gândim la lucrarea misionarã, care este principala
metodã care ne vine în minte? Romani 10:14.

b. Dumnezeu a rânduit de asemenea alte moduri interesante de a
ajunge la oameni. Gândiþi-vã la câteva posibilitãþi. Proverbe
27:18; 31:16, 26; Eclesiastul 5:9.

„Fermierii creºtini pot face o adevãratã lucrare misionarã ajutându-i pe
sãraci sã gãseascã locuinþe la þarã ºi învãþându-i cum sã lucreze pãmântul ºi
sã-l facã productiv. Învãþaþi-i cum sã foloseascã mijloacele agriculturii, cum
sã cultive diferitele culturi, cum sã sãdeascã livezile ºi sã îngrijeascã de ele.”
– Marele Medic, pg.166.

„Propriile noastre cãmine ºi împrejurimi ar trebui sã fie lecþii practice
care sã-i înveþe pe alþii moduri de îmbunãtãþire, aºa încât hãrnicia, curãþia,
gustul ºi rafinamentul sã poatã lua locul leneviei, necurãþiei, asprimii ºi
dezordinii. Prin vieþile ºi exemplul nostru, noi putem sã-i ajutãm pe alþii sã
deosebeascã ceea ce este urât în caracterul lor sau în mediul care-i înconjoarã,
ºi, cu politeþe creºtinã, putem încuraja îmbunãtãþirea. Când manifestãm interes
în ei, vom gãsi ocazia sã-i învãþãm cum sã-ºi foloseascã cel mai bine
energiile.” Ibid., pg.169.

c. Cum trebuie sã avertizãm oraºele din locurile noastre de la þarã?
Luca 14:23.

„Pentru oraºe trebuie sã se lucreze de la avanposturi. Serva Domnului a
spus: ‚Nu vor fi avertizate aceste oraºe? Da, dar nu de poporul lui Dumnezeu
care sã locuiascã în ele, ci prin vizitarea lor, pentru a le avertiza cu privire la
ceea ce vine asupra pãmântului.’” – Evanghelizare, pg.48.

„De ce a lucrat Mântuitorul nostru pentru a semãna sãmânþa în locurile
izolate? De ce a plecat El încet din oraºele care au fost locurile Sale de a
transmite lumina prin deschiderea Scripturilor? Era un cuvânt de auzit ºi
unele suflete aveau sã accepte adevãrul, care nu-l auziserã încã. Hristos a
cãlãtorit încet ºi a deschis Scripturile în simplitatea lor, pentru minþile care
doreau sã primeascã adevãrul.” – Ibid., pg.28.
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5. CONDIÞIILE NECESARE
a. Care sunt condiþiile necesare pentru lucrare misionarã oriunde

locuiþi? Matei 22:37-39.

b. Cum putem rãspunde la întrebarea: „Îmi iubesc cu adevãrat
semenul?” Isaia 41:6.

„Oriunde este pus poporul lui Dumnezeu, în oraºele aglomerate, în sate
sau de-a lungul drumurilor de þarã, existã un câmp misionar pentru care este
pusã o responsabilitate asupra lor prin însãrcinarea Domnului. Ei trebuie sã
se apuce de datoria cea mai apropiatã. Mai întâi de toate este lucrarea în
familie; apoi ei ar trebui sã caute sã-i câºtige pe semenii lor la Hristos ºi sã
aducã înaintea lor marile adevãruri ale acestui timp.” The Review and Herald,
23 aprilie 1901.

„Acei de la drumuri nu trebuie sã fie neglijaþi; nici acei de la garduri; ºi în
timp ce cãlãtorim dintr-un loc în altul ºi trecem pe lângã o casã dupã alta, ar
trebui sã întrebãm adesea: ‚Au auzit solia oamenii care locuiesc în aceste
locuri? A fost adus adevãrul Cuvântului lui Dumnezeu la urechile lor? Înþeleg
ei cã sfârºitul tuturor lucrurilor este aproape ºi cã judecãþile lui Dumnezeu
sunt pe cale de a fi revãrsate? Înþeleg ei cã fiecare suflet a fost cumpãrat cu
un preþ infinit?’ Când mã gândesc la aceste lucruri, inima mea doreºte foarte
mult sã vadã adevãrul dus în simplitatea lui la cãminele acestor oameni de la
drumuri ºi din locurile îndepãrtate de centrele urbane aglomerate... Este
privilegiul nostru sã-i vizitãm ºi sã le aducem la cunoºtinþã iubirea lui Dumnezeu
pentru ei ºi sã le facem de cunoscut soluþia Sa minunatã pentru salvarea
sufletelor lor.” – Evanghelizare, pg.27.

VineriVineriVineriVineriVineri 13 februarie13 februarie13 februarie13 februarie13 februarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Unde trebuie sã fie predicatã evanghelia?
2. Cum a avut Enoh succes în lucrarea sa misionarã?
3. Ce este diferit în procedura cu oamenii de la þarã?
4. Cum pot fi cãminele noastre de la þarã un centru misionar?
5. De ce este cea mai mare nevoie înainte de a-i cãuta pe alþii?
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       Lecþia 8 Sabat, 21 februarie 2004

Vorbind practic – cum?
„Dacã vreunuia din voi îi lipseºte înþelepciunea, s-o cearã de la

Dumnezeu, care dã tuturor cu mânã largã ºi fãrã mustrare ºi ea îi va
fi datã.” (Iacov 1:5).

„Nu ne va folosi sã urmãm propria noastrã judecatã ºi înclinaþie când ne
alegem împrejurimile locuinþei. Ar trebui sã cãutãm sfat la Dumnezeu ºi sã-
L lãsãm pe El sã ne conducã... Sã fim gata sã devenim peregrini ºi cãlãtori
aici, pentru ca sã putem câºtiga o þarã mai bunã, o þarã cereascã.” – The
Signs of the Times, 29 mai 1884.

Recomandare pentru studiu: Testimonies , vol.3, pg.497-499.
Marele Medic, pg.267,268.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 15 februarie15 februarie15 februarie15 februarie15 februarie

1. DECIZII MAJORE
a. Ce ar trebui sã facem înainte de a lua vreo decizie majorã? Isaia

45:11; Psalmii 25:5.

„Înþelepciunea agentului omenesc nu este suficientã pentru a face planuri în
acest timp. Pune fiecare plan înaintea lui Dumnezeu cu post ºi umilinþã a sufletului
înaintea Domnului Isus ºi încredinþeazã-þi cãile Domnului. Fãgãduinþa sigurã este
cã El îþi va conduce cãile. El este infinit în resurse. Sfântul lui Israel, care cheamã
oºtile cereºti pe nume ºi þine stelele cerului în poziþia lor, vã are pe fiecare individual
în grija Sa.” – Spalding and Magan Collection , pg.84.

b. Cum putem cunoaºte cu siguranþã dorinþa lui Dumnezeu pentru
viaþa noastrã? Judecãtori 20:27.

„Sunt moduri în care Domnul conduce ºi îndrumã poporul Sãu. Dumnezeu
are toatã înþelepciunea ºi toatã cunoºtinþa. El a zis, [Iacov 1:5 citat]...
Adevãratul cãutãtor serios va renunþa la calea lui pentru cãile lui Dumnezeu,
pentru ca sã poatã fi condus în cãile pe care Dumnezeu poate alege sã-l
conducã, unde Domnul are mari binecuvântãri care-l aºteaptã, deºi pentru
fiinþele omeneºti care nu vãd departe, aceasta pare a fi doar pierdere ºi
dezastru.” – 1888 Materials, pg.279.
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2. AVERTISMENTE

a. Ce avertismente sunt date de Domnul ºi de ce? Proverbe 14:29;
21:5.

„Scrisoarea ta îmi spune, fratele meu, cã sunt mulþi care sunt profund
miºcaþi sã se mute din Battle Creek. Este nevoie, mare nevoie, ca aceastã
lucrare sã fie fãcutã, ºi acum. Acei care au simþit în sfârºit nevoia sã se
mute, sã nu facã aceasta în pripã, cu grabã sau din impuls, sau într-un mod
în care dupã aceea sã regrete profund cã s-au mutat.” – Selected Messages,
bk.2, pg.361.

„Pot fi unii care se vor grãbi sã facã ceva ºi sã se angajeze în lucruri
despre care nu ºtiu nimic. Dumnezeu nu le cere aceasta. Gândiþi-vã cu
nepãrtinire, rugãciune ºi studiind Cuvântul cu toatã grija ºi cu un spirit de
rugãciune, cu mintea ºi inima trezite sã asculte glasul lui Dumnezeu... A
înþelege glasul lui Dumnezeu este un lucru mare...

Dacã unii se miºcã în pripã ºi fug din Battle Creek ºi sunt aduºi în
descurajare, ei vor reflecta, nu doar la sine pentru cã au acþionat neînþelept,
ci asupra altora, pe care îi vor învinui cã ar fi exercitat presiuni asupra lor.
Toatã nemulþumirea ºi înfrângerea lor sunt puse pe seama acelora asupra
cãrora n-ar trebui sã fie puse.” – Ibid., pg.362, 363.

b. Ce pregãtire spiritualã este vitalã? Iov 37:2; Fapte 22:14. De ce
pregãtire practicã este nevoie? Proverbe 24:27; 1 Tesaloniceni
3:10; 4:11,12.

„Nici un om care-ºi poate câºtiga cele necesare traiului nu are dreptul
de a depinde de alþii.” – Testimonies, vol.6, pg.278.

„Aveþi grijã sã nu se facã miºcãri pripite în urmarea sfatului de mutare
din Battle Creek. Nu faceþi nimic fãrã a cãuta înþelepciune de la Dumnezeu,
care a fãgãduit sã dea cu generozitate ºi fãrã mustrare tuturor celor care o
cer. Tot ce poate face cineva este sã dea sfaturi ºi apoi sã-i lase pe aceia
care sunt convinºi cu privire la datorie sã se miºte sub cãlãuzirea divinã ºi cu
inimile deschise pentru a învãþa de la Dumnezeu ºi a asculta de El.” Selected
Messages, bk.2, pg.361.
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3. ACÞIUNE PROMPTÃ, BINE GÂNDITÃ

a. Numiþi unele pericole de care ar trebui sã fim conºtienþi. Luca
14:28-30; Fapte 24:25; Evrei 3:15-19.

„Toþi sã-ºi ia timp sã se gândeascã cu atenþie; ºi sã nu fie asemenea
omului din parabolã care a început sã construiascã ºi n-a mai putut sã termine.
Nu ar trebui sã se facã nici o miºcare pânã când aceastã mutare ºi tot ce
implicã ea nu au fost considerate cu atenþie – pânã când nu a fost totul
cântãrit... Oricãrui om i-a fost datã lucrarea sa conform cu abilitatea lui.
Atunci acesta sã nu se miºte cu ezitare, ci în mod ferm, totuºi încrezându-se
cu umilinþã în Dumnezeu.” – Country Living, pg.26.

„Feriþi-vã de amânare. Nu amânaþi lucrarea de pãrãsire a pãcatelor
voastre ºi de cãutare de curãþie a inimii prin Isus. Aici mii ºi mii s-au rãtãcit
spre pierderea lor veºnicã. Nu mã voi ocupa aici de scurtimea ºi nesiguranþa
vieþii; dar existã un pericol teribil – un pericol insuficient înþeles – în întârzierea
de a ceda la vocea rugãtoare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, în alegerea
de a trãi în pãcat; cãci aceasta este în realitate o astfel de alegere. Pãcatul,
oricât de mic ar putea fi privit, poate fi tolerat doar cu preþul pierderii veºnice.
Lucrul pe care nu-l vom birui ne va birui el pe noi ºi va lucra spre nimicirea
noastrã.” – Calea cãtre Hristos,  pg.32,33.

„Timpul pentru acþiune este petrecut în ezitare, gândind cã vom face
mâine un anumit lucru; dar mâine se va vedea adesea cã este prea târziu.”
– Testimonies, vol.4, pg.468.

b. Când întârziem în ascultarea de Dumnezeu, care va fi rezultatul?
Ieremia 8:20.

„Este nevoie de discernãmânt pentru a distinge glasul lui Dumnezeu.
Acei care nu vor acþiona când îi cheamã Dumnezeu, ci care aºteaptã pentru
dovezi mai sigure ºi ocazii mai favorabile, vor umbla în întuneric, fiindcã
lumina le va fi retrasã. Dovezile date într-o zi, dacã sunt respinse, s-ar putea
sã nu se mai repete niciodatã.” – Testimonies, vol.3, pg.251,252.

„Nu peste mult timp va fi o asemenea luptã ºi confuzie în oraºe, încât
acei care doresc sã le pãrãseascã nu vor mai putea face aceasta. Noi trebuie
sã ne pregãtim pentru aceste lucruri. Aceasta este lumina care îmi este
datã.” – The Review and Herald, 14 aprilie 1903.
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4. ÎN MULÞIMEA SFÃTUITORILOR

a. Explicaþi cum aceste proverbe ne pot ajuta atunci când ne gândim
sã ne mutãm la þarã. Proverbele 11:14; 15:22; 19:20.

„În timp ce unii învãþãtori pot fi puternici ºi eficienþi în învãþãtura doctrinelor
biblice, ei nu vor fi toþi bãrbaþi care sã aibã o cunoºtinþã a vieþii practice ºi
care sã poatã sfãtui minþile nedumerite cu siguranþã. Ei nu înþeleg situaþia de
incertitudine care va veni peste fiecare familie care va face o schimbare.
De aceea, toþi sã aibã mare grijã la ceea ce spun; dacã nu cunosc gândul lui
Dumnezeu în unele privinþe, sã nu vorbeascã din ceea ce presupun sau
anticipeazã ei. Dacã nu ºtiu un lucru precis, ei sã spunã aceasta ºi individul
sã se bazeze numai pe Dumnezeu. Sã se facã multã rugãciune ºi aceasta
împreunã cu post, pentru ca nimeni sã nu umble în întuneric, ci în luminã,
dupã cum Dumnezeu este în luminã.” – Selected Messages, bk.2, pg.362.

b. De la ce fel de sfãtuitori ar trebui sã cerem sfat? Proverbele
12:17.

„O, dacã ar exista bãrbaþi înþelepþi ºi plini de consideraþie, bãrbaþi bine
echilibraþi, care sã fie sfãtuitori siguri, care sã înþeleagã natura umanã, care
sã ºtie cum sã îndrume ºi sã sfãtuiascã în teamã de Dumnezeu.” – Selected
Messages, bk.2, pg.362.

c. Ce altceva ar mai trebui sã ne amintim cu privire la mutarea într-
un alt loc? Eclesiastul 4:12.

„Membri laici ai bisericilor noastre pot realiza o lucrare pe care în prezent
de-abia au început-o. Nimeni nu ar trebui sã se mute în locuri noi, doar de
dragul câºtigului lumesc; ci unde existã o deschidere pentru obþinerea celor
necesare traiului, familiile care sunt bine întemeiate în adevãr, una sau douã
familii într-un loc, sã lucreze ca misionari. Ei ar trebui sã simtã iubire pentru
suflete ºi povara de a lucra pentru ele ºi ar trebui sã studieze cum sã le
aducã la adevãr. Ele pot rãspândi publicaþiile noastre, pot þine adunãri în
propriile lor locuinþe ºi pot face cunoºtinþã cu vecinii ºi sã-i invite sã vinã la
adunãri ºi la studii biblice. Ei pot face ca lumina lor sã strãluceascã în fapte
bune.” – The Review and Herald, 15 mai 1888.
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5. LÃSAÞI-L PE EL SÃ CONDUCÃ
a. Cum aratã Domnul Isus direcþia Sa? Proverbele 6:23; Psalmii 73:24.

„Sunt trei moduri în care Domnul ne descopere voia Lui, pentru a ne
conduce ºi pentru a ne face capabili sã-i îndrumãm pe alþii. Cum putem
deosebi glasul Lui de cel al unui strãin? Cum putem sã-l distingem de glasul
unui pãstor fals? Dumnezeu ne descopere voia Sa în cuvântul Sãu, Sfintele
Scripturi. Glasul Sãu este de asemenea descoperit în lucrãrile Sale
providenþiale ºi va fi recunoscut dacã noi nu de despãrþim sufletele de El,
umblând pe propriile noastre cãi, lucrând conform voii noastre ºi urmând
îndemnurile unei inimi nesfinþite, pânã când simþurile au ajuns atât de confuze,
încât lucrurile veºnice nu mai sunt deosebite ºi glasul lui Satan este aºa de
bine deghizat, încât este acceptat ca glas al lui Dumnezeu. O altã cale pe
care glasul lui Dumnezeu este auzit este prin apelurile Duhului Sãu Sfânt,
care fac impresie asupra inimii, ºi care se vor regãsi în caracter. Dacã vã
îndoiþi cu privire la vreun subiect, trebuie sã consultaþi mai întâi Scripturile...
Ar trebui sã fiþi în stare sã distingeþi glasul Lui.” – Testimonies, vol.5, pg.506.
b. Cum i-a condus Hristos pe alþii în trecut? Fapte 8:29; 9:11.

„Hristos a vorbit în trecut în toate generaþiile; El a condus poporul Sãu ºi
a fost lumina lumii.” – The Review and Herald, 18 februarie 1890.

c. Cum putem fi asiguraþi cã Hristos ne va conduce ºi pe noi astãzi
în acelaºi mod? Psalmii 25:9; Romani 8:14.

„Domnul doreºte sã ne conducã cu blândeþe ºi consecvenþã.” –
Manuscript Releases, vol.1, pg.291.
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ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce trebuie sã facem înainte de a lua vreo decizie majorã?
2. De ce trebuie sã ne rugãm ºi sã avem mare grijã înainte de a ne muta?
3. Cât timp este sigur a întârzia de a face ceea ce a spus Dumnezeu?
4. Ce fel de sfat ar trebui sã cãutãm cu privire la mutare?
5. ªtiu eu cum sã ascult ºi sã urmez glasul lui Dumnezeu?
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      Lecþia 9 Sabat, 28 februarie 2004

Ce sã cãutãm
„Prin credinþã Avraam, când a fost chemat sã plece într-un loc pe

care avea sã-l ia ca moºtenire, a ascultat ºi a plecat fãrã sã ºtie unde
se duce.” (Evrei 11:8).

„Nu este mai sigur locul pregãtit pentru noi în locuinþele cereºti decât
este locul special destinat pe pãmânt unde noi sã lucrãm pentru Dumnezeu.”
– Parabole, pg.257.

Recomandare pentru studiu: Marele Medic, pg.311-316.
Cãminul adventist, pg.135-142.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 22 februarie22 februarie22 februarie22 februarie22 februarie
1. CONSIDERAÞII DE SÃNÃTATE
a. Domnul va conduce familiile care sunt în acord cu principiile Sale

de sãnãtate ºi de bun mers. Spre ce fel de loc ne va conduce
Domnul ºi de ce? Matei 7:24,25.

„Pe cât posibil, toate clãdirile destinate locuirii omeneºti ar trebui aºezate
pe un teren înalt, bine drenat. Aceasta va asigura un loc uscat ºi va preveni
pericolul îmbolnãvirilor din cauza umezelii ºi a mirosurilor urâte.” – Marele
Medic, pg.239.

b. De ce trebuie sã fie evitate zonele umede? Matei 7:26,27.

„Ceea ce se emanã din încãperi ºi haine umede ºi jilave este otrãvitor
pentru sistem.” – The Health Reformer, 1 februarie 1874.

„Aceastã chestiune [a unei bune ventilaþii] este adesea tratatã cu prea
mare uºurinþã. O stare continuã de sãnãtate precarã, boli serioase ºi multe
decese rezultã din umiditate ºi din molima unor locuinþe aºezate în zone
joase ºi prost drenate.” – Marele Medic, pg.239.

„Dacã dorim ca în cãminele noastre sã locuiascã sãnãtatea ºi fericirea,
trebuie sã le situãm deasupra mirosurilor ºi ceþei din zonele joase ºi sã oferim
intrare liberã agenþilor dãtãtori de viaþã ai cerului.” – Ibid., pg.240.
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2. NEVOI FIZICE

a. Ce binecuvântare specialã din cer ar trebui sã fie tot timpul
disponibilã? Eclesiastul 11:7.

„În construire, mulþi iau mãsuri speciale pentru plantele ºi florile lor. Sera
sau fereastra destinate folosirii lor este caldã ºi însoritã; cãci fãrã cãldurã,
aer ºi razele soarelui, plantele nu ar trãi ºi nu ar înflori. Dacã aceste condiþii
sunt necesare pentru viaþa plantelor, cu cât mai necesare sunt ele pentru
propria noastrã sãnãtate ºi pentru aceea a familiilor ºi musafirilor noºtri!

Renunþaþi la perdelele grele, deschideþi ferestrele ºi obloanele, nu permiteþi
ca via, oricât ar fi ea de frumoasã, sã umbreascã ferestrele ºi nu permiteþi
copacilor sã stea atât de aproape de casã, încât sã opreascã razele soarelui.
Lumina soarelui poate decolora stofele ºi covoarele ºi poate lipsi de strãlucire
ramele tablourilor; dar va aduce o strãlucire sãnãtoasã pe obrajii copiilor.” –
Marele Medic, pg.240.

b. Ce alt lucru este necesar pentru cãminele ºi familiile noastre,
chiar dacã se gãseºte mai greu? Cântarea Cântãrilor 4:15.

„[Tabãra] este un loc bun, pe jumãtate înconjuratã de un râu repede de
apã curatã într-un crâng de plopi.” – Manuscript Releases, vol.21, pg.198.

c. În lumina evenimentelor ce ne stau înainte, la ce altceva ar trebui
sã ne gândim cu privire la sursa noastrã de alimentare cu apã?
Proverbele 5:15.

„Marea noastrã preocupare cu privire la loc a fost chestiunea unei bogate
resurse de apã... Apa este moale ºi curatã ºi ne-am bucurat mult sã ºtim cã
existã o bogatã sursã de asemenea apã. Acest izvor este o comoarã mai
preþioasã decât aurul, argintul sau pietrele preþioase.” – The Review and Herald,
16 martie 1905.

„Curãþia desãvârºitã, abundenþa de raze de soare, grija atentã faþã de
condiþiile sanitare în fiecare detaliu al vieþii de cãmin sunt esenþiale pentru a
trãi liberi de boli ºi pentru voioºia ºi vigoarea locuitorilor cãminului.” – Marele
Medic, pg.240.
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3. MATERIALE DE CONSTRUCÞIE

a. Ce fel de locuinþe sunt cele mai bune în clime umede ºi de ce?

„Clãdirile din cãrãmidã ºi piatrã nu sunt cele mai de dorit pentru un
sanatoriu, fiindcã ele sunt în general reci ºi umede... Pentru sãnãtate, o
clãdire din lemn este preferabilã uneia din cãrãmidã.” – Testimonies , vol.7,
pg.59,60.

b. Ce ar trebui avut în vedere când pregãtim un cãmin?

„La construirea de case este important a se asigura o bunã ventilaþie ºi
razele soarelui din abundenþã. Lãsaþi sã fie un curent de aer ºi o abundenþã
de luminã în fiecare încãpere din casã. Dormitoarele ar trebui aranjate în
aºa fel, încât sã se asigure o liberã circulaþie a aerului zi ºi noapte. Nici o
camerã nu este bunã de dormitor, dacã nu poate fi deschisã zilnic pentru aer
ºi razele soarelui. În cele mai multe þãri dormitoarele au nevoie de instalaþii
de încãlzire pentru ca sã poatã fi bine încãlzite ºi uscate când timpul este
rece sau umed.” – Marele Medic, pg.239.

„Fiecare încãpere din casã ar trebui sã fie bine ventilatã în fiecare zi ºi,
când este timp umed, ar trebui încãlzitã cu foc.” – The Health Reformer, 1
februarie 1874.

c. Numiþi un aspect al captivitãþii care a fost descris de cãtre acei
care erau în Babilon în captivitate. Plângeri 5:4. Cum a oferit
cãminul sorei White un contrast confortabil, pentru a promova
sãnãtatea, pentru care ea era recunoscãtoare?

„M-am gândit la casa noastrã mare ºi confortabilã din Battle Creek, cu
încãperile ei înalte ºi aerisite ºi mi-am pus întrebarea dacã nu am face un
mai rapid progres spre sãnãtate dacã am fi la casa noastrã? M-am gândit la
marele rezervor de apã fierbinte de pe soba noastrã – gata de a fi folosit
oricând ºi la marele bazin de apã moale ºi la filtrul nostru din pivniþã, la
diversele bazine de baie ºi la baia dotatã cu o sobã.” – The Review and
Herald, 27 februarie 1866.
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4. FRUMOASA SIMPLITATE
a. De ce poate creºtinul umil sã fie recunoscãtor, chiar dacã a început

într-o locuinþã micã? Psalmii 49:16-18; Proverbe 15:25.

„Pãrinþii pot sã-ºi asigure mici case la þarã, cu teren de cultivat, unde pot
avea livezi ºi unde sã poatã cultiva legume ºi fructe care sã ia locul mâncãrii
de carne, care este atât de vãtãmãtoare sângelui vital ce curge prin vene. În
asemenea locuri copiii nu vor fi înconjuraþi cu influenþele corupãtoare ale
vieþii de oraº. Dumnezeu va ajuta poporului Sãu sã gãseascã asemenea
cãmine în afara oraºelor.” – Medical Ministry, pg.350.

„Pretutindeni prin munþi erau mici vãi unde familiile s-ar fi putut stabili ºi
sã aibã câþiva acri de pãmânt pentru grãdinã sau livadã.” – Manuscript
Releases, vol.1, pg.334.

b. Ce principii trebuie sã înþelegem în toate aspectele atunci când
ne stabilim locuinþele? Proverbele 15:16,17; 24:3; 1 Timotei 6:8.

„Practicaþi economia în casele voastre. Mulþi cultivã idoli ºi li se închinã.
Daþi la o parte idolii voºtri. Renunþaþi la plãcerile voastre egoiste. Vã îndemn
cu insistenþã sã nu vã cheltuiþi mijloacele în împodobirea caselor voastre, fiindcã
sunt banii lui Dumnezeu ºi vã vor fi ceruþi înapoi.” – Testimonies, vol.6, pg.415.

„Curãþia puritanã ºi simplitatea ar trebui sã caracterizeze locuinþele ºi
îmbrãcãmintea tuturor acelora care cred adevãrurile solemne pentru acest
timp. Toate mijloacele cheltuite fãrã a fi nevoie pe îmbrãcãminte sau pe
împodobirea caselor noastre sunt o irosire de cãtre noi a banilor Domnului.
Aceasta reprezintã o fraudare a cauzei lui Dumnezeu pentru satisfacerea
mândriei.” – Ibid., vol.5, pg.181.

„Mobilaþi-vã casa cu lucruri simple, lucruri care vor putea fi uºor de
folosit, care pot fi cu uºurinþã þinute curate ºi care pot fi înlocuite fãrã mari
cheltuieli. Prin exercitarea bunului gust, voi puteþi face un cãmin foarte simplu
sã fie atractiv ºi primitor, dacã iubirea ºi mulþumirea se gãsesc acolo.” –
Marele Medic, pg.315.

„Aveþi înaintea lui Dumnezeu obligaþia sã fiþi întotdeauna modele de
cuviinþã în cãminele voastre... Amintiþi-vã cã în cer nu este dezordine ºi cã
locuinþa voastrã ar trebui sã fie un cer aici jos. Amintiþi-vã cã îndeplinind cu
credincioºie zi de zi lucrurile mici care sunt de fãcut în cãmin, voi sunteþi
împreunã lucrãtori cu Dumnezeu, desãvârºind un caracter creºtin.” –
Îndrumarea copilului, pg.76.
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5. ELEMENTE SUPLIMENTARE

a. La ce altceva ar trebui sã ne gândim când avem în vedere un
posibil cãmin? Coloseni 4:15.

„Dacã am avea un loc potrivit pentru adunare, am putea sã-i invitãm pe
vecinii noºtri sã vinã. Dar sufrageria noastrã lungã ºi îngustã, aglomeratã ca
ºi când ar fi împachetatã cu grijã, nu este un loc foarte potrivit pentru închinare.
Mi s-a oferit un mic spaþiu în colþul camerei ºi sunt îngrãmãditã aproape de
zid. Totuºi Domnul Isus este în adunare.” – Mãrturii pentru predicatori,
pg.212,213.

b. Ce altã parte vitalã a experienþei noastre creºtine trebuie sã fie
luatã în consideraþie atunci când facem planuri? Romani 12:13.

„Când decretul emis de diferiþi conducãtori ai creºtinãtãþii împotriva
pãzitorilor poruncilor va retrage protecþia autoritãþilor ºi îi va abandona pe
seama acelora care le urmãresc nimicirea, copiii lui Dumnezeu vor fugi din
oraºe ºi sate ºi se vor asocia în grupe, locuind în cele mai pustii ºi singuratice
locuri.” – Marea luptã, pg.625.

„Dacã aveþi prezenþa lui Dumnezeu ºi posedaþi inimi serioase ºi iubitoare,
un cãmin umil fãcut luminos de aer ºi razele soarelui ºi înveselit de un bun
venit al ospitalitãþii neegoiste, va fi pentru familia voastrã ºi pentru cãlãtorul
obosit un cer pe pãmânt.” Testimonies , vol.2, pg.465.

VineriVineriVineriVineriVineri 27 februarie27 februarie27 februarie27 februarie27 februarie
ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce fel de împrejurimi sunt cele mai bune pentru cãminele noastre?
2. Aveþi voi încredere cã Dumnezeu ºtie unde sã gãseascã ceea de ce aveþi nevoie?
3. Plãnuiþi voi pentru timpul când nu vom mai putea folosi multe facilitãþi?
4.  De ce este nevoie pentru confortul familiilor noastre?
5. Aveþi voi resursele necesare pentru a-i putea primi ºi pe alþii în cãminele

voastre?
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Darul Sabatului întâi

SABAT, 6 MARTIE 2004

Proiectul vostru
de construcþie

Anul acesta,
Departamentul ªcolii de
Sabat al Conferinþei
Generale, împreunã cu
Departamentul de Tineret al
Conferinþei Generale sponsorizeazã
un proiect de construcþie al tineretului.
Tinerii din multe þãri diferite ºi-au oferit în mod voluntar timpul pentru a
merge în þãri nevoiaºe ºi a ajuta la clãdirea de case de închinare pentru fraþi.

Cel mai recent proiect a fost desfãºurat în Haiti, o naþiune insularã din
Caraibe. Tineri din Australia, Austria, Canada, Germania ºi Statele Unite au
cãlãtorit pentru a-i ajuta pe fraþi în aceastã Misiune în dezvoltare. Prin harul
lui Dumnezeu au putut cu toþii sã construiascã o bisericã ºi sã renoveze
complexul misionar. ªi toate acestea în timp ce slujeau nevoilor comunitãþii
pe care o vizitau.

Anul acesta proiectul este desfãºurat în Regiunea Pacificului, pentru a
ajuta naþiunea insularã Papua Noua Guinee. Fraþii de aici sunt plini de iubire
pentru Domnul, dar mijloacele lor sunt foarte limitate. Acum tinerii de pe tot
globul intenþioneazã sã vinã în aceastã þarã ºi sã construiascã o casã de
închinare potrivitã pentru aceste suflete minunate.

În vreme ce nu toþi pot sã participe direct la proiect, toþi pot ajuta la
aceastã lucrare. Este nevoie de ajutorul vostru. Este nevoie de materiale de
construcþie ºi de diferite piese pentru a încheia aceastã lucrare. Vã rugãm
sã vã amintiþi de marile nevoi din aceastã parte a lumii când dãruiþi pentru
acest Dar special pentru Sabatul întâi.

Departamentul de Tineret al Conferinþei Generale
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      Lecþia 10 Sabat, 6 martie 2004

Finanþarea proiectului
„Dar cãutaþi mai întâi împãrãþia lui Dumnezeu ºi neprihãnirea Lui

ºi toate aceste lucruri vã vor fi date pe deasupra.” (Matei 6:33).
„Voi aveþi de învãþat o lecþie... ºi aceasta este de a realiza mult cu mijloace

puþine.” – Cãminul adventist, pg. 367.

Recomandare pentru studiu: Cãminul adventist, pg.364-368.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 29 februarie29 februarie29 februarie29 februarie29 februarie
1. CE COSTÃ MAI MULT?
a. Care ar trebui sã fie prima consideraþie când plãnuim aºezarea

domiciliului? Matei 6:33.

b. Am studiat mai devreme despre Lot. La ce ar fi trebuit sã ne
gândim noi, dacã am fi fost în locul lui cu privire la alegerea lui,
în special în favoarea familiei sale? Marcu 8:36,37.

c. Ce principii vor face viaþa noastrã mai simplã ºi mai fericitã?
Filipeni 4:11; Proverbele 16:8.

„Adesea noi ne plângem de sãrãcia resurselor disponibile; dar dacã
creºtinii ar fi mai serioºi, ei ar putea înmulþi resursele de o mie de ori. Egoismul
ºi îngãduinþa de sine sunt cele care blocheazã calea spre utilitatea noastrã.

Cât de multe mijloace sunt cheltuite pentru lucruri care sunt doar idoli,
lucruri care rãpesc timpul ºi gândirea ºi puterea care ar fi trebuit sã fie
investite pentru o folosinþã mai înaltã. Cât de mulþi bani sunt irosiþi pe case ºi
mobilã scumpã, pe plãceri egoiste, lux ºi alimente nesãnãtoase.” – The Signs
of the Times,  15 decembrie 1909.

„O, dacã am putea sã fim satisfãcuþi cu mai puþine dorinþe ale inimii ºi cu mai
puþinã luptã pentru lucrurile greu de obþinut cu care sã ne înfrumuseþãm cãminele,
în timp ce aceea ce Dumnezeu preþuieºte mai presus de mãrgãritare, un duh
blând ºi liniºtit, nu sunt cultivate. Virtutea simplitãþii, blândeþii ºi a adevãratei
afecþiuni ar face din cel mai umil cãmin un paradis.” – Testimonies, vol.4, pg.644.
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2. ADMINISTRAREA FINANCIARÃ

a. Pentru a face faþã provocãrilor financiare ale vieþii, sunt unele
principii pe care trebuie sã le implementãm. Care sunt acestea?
Proverbele 10:4; 11:24; 16:20; 28:8.

„Trebuie sã se manifeste înþelepciune în ceea ce priveºte cumpãrãturile.
Banii trebuie fãcuþi sã ajungã cât de mult posibil. Prin administrare îngrijitã,
mulþi dolari pot fi economisiþi.” Sfaturi pentru isprãvnicie, pg.214.

„Dacã fratele ºi sora B ar fi fost buni administratori, tãgãduindu-se pe
sine, ei ar fi putut sã aibã de mult timp un cãmin al lor ºi pe lângã acesta sã aibã
mijloace la care sã apeleze în caz de strâmtorare.” – Testimonies, vol.3, pg.30.

b. Un alt aspect al succesului financiar a fost învãþat de Isus în Ioan
6:12. Care este acesta ºi cum putem aplica principiul lui?

„Hristos a spus: ‚Strângeþi fãrâmiturile, ca nimic sã nu se piardã.’... ªi
prin învãþãturã ºi exemplu, pãrinþii ar trebui sã-i înveþe pe copii lor ºtiinþa de
a face ca puþin sã ajungã cât de mult posibil. Multe familii sãrace sunt sãrace
fiindcã îºi cheltuiesc banii de îndatã ce îi primesc.” – Sfaturi pentru isprãvnicie,
pg.215,216.

„Dacã aveþi obiceiuri extravagante, daþi-le la o parte din viaþa voastrã.
Asemenea obiceiuri, dacã sunt îngãduite, vã vor duce la faliment pentru
veºnicie. ªi obiceiurile de economie, hãrnicie ºi integritate sunt, chiar ºi în
aceastã lume, o parte mai bunã pentru voi ºi copiii voºtri decât o zestre
bogatã.” – Testimonies, vol.6, pg.416,417.

„Pentru a economisi dolarii, trebuie economisiþi cenþii cu grijã. Oamenii
care au fost plini de succes în lucrãrile lor, au fost întotdeauna economi,
perseverenþi ºi energici.” – Ibid., vol.4, pg.467.

„Dacã a existat vreodatã un timp când sã fi fost nevoie de sacrificii,
acest timp este acum. Fraþii ºi surorile mele, practicaþi economia în cãminele
voastre. Daþi la o parte idolii pe care i-aþi pus înaintea lui Dumnezeu. Renunþaþi
la plãcerile voastre egoiste. Vã rog, nu cheltuiþi mijloace pentru împodobirea
caselor voastre; cãci banii voºtri Îi aparþin lui Dumnezeu ºi trebuie sã dãm
socotealã înaintea Lui pentru folosirea lor. Nu folosiþi banii Domnului pentru
a satisface mofturile copiilor voºtri. Învãþaþi-i cã Dumnezeu are o pretenþie
asupra a tot ceea ce ei posedã ºi cã nimic nu poate sã anuleze aceastã
pretenþie.” – The Review and Herald , 24 decembrie 1903.
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3. CE SÃ FACEM CU DATORIA

a. Care ar trebui sã fie þinta noastrã? Romani 13:8. De ce?
Proverbele 22:7.

„Mai bine aþi fi trãit foarte umiliþi ºi v-aþi fi pãstrat o conºtiinþã curatã. Sã
nu datoraþi nimãnui nimic ºi nu veþi avea atât de multe probleme. Trãiþi cu
ceea ce vã aparþine. Feriþi-vã de datorii cum v-aþi feri de un mare rãu.” – To
Whom It May Concern, pg.7 (Pamphlet 107, scris în 1869).

„Trebuie sã aveþi grijã ca nimeni sã nu-ºi conducã afacerile într-un mod
care sã-l aducã în datorie... Când cineva ajunge sã fie cufundat în datorii, el
este într-una din cursele Diavolului, pe care acesta le întinde pentru suflete...
A lua bani ºi a-i folosi pentru vreun scop, înainte ca aceºti bani sã fi fost
câºtigaþi, este o cursã.” – Cãminul adventist, pg.364,365.

b. Cum putem realiza aceasta? Proverbele 3:9,10; 12:11; 2 Regi
4:7.

„Faceþi un legãmânt solemn cu Dumnezeu pentru ca prin binecuvântarea
Sa sã vã plãtiþi datoriile ºi apoi sã nu mai datoraþi nimãnui nimic, chiar dacã
ar fi sã trãiþi doar cu pâine ºi terci. Este aºa de uºor când vã pregãtiþi masa
sã cheltuiþi 25 de cenþi pentru lucruri deosebite. Aveþi grijã de cenþi ºi dolarii
îºi vor purta singuri de grijã. Bãnuþii de aici ºi bãnuþii de acolo, care sunt
cheltuiþi pentru una sau alta vor creºte curând devenind dolari. Tãgãduiþi eul
cel puþin câtã vreme sunteþi înconjuraþi de datorii... Nu oscilaþi, nu vã lãsaþi
descurajaþi ºi nu daþi înapoi. Tãgãduiþi-vã gustul, tãgãduiþi-vã îngãduirea
apetitului, economisiþi-vã bãnuþii ºi plãtiþi-vã datoriile. Scãpaþi de ele cât de
curând posibil. Când puteþi sta ca oameni liberi, fãrã a mai datora nimãnui
nimic, veþi fi dobândit o mare biruinþã.” – Sfaturi pentru isprãvnicie, pg.206.

c. Care este adesea cauza datoriei? Luca 16:10.

„Mi s-a arãtat cã tu, fratele ºi sora mea, aveþi mult de învãþat. Voi nu v-aþi
limitat la mijloacele voastre. Voi n-aþi învãþat sã faceþi economie. În cazul în
care câºtigaþi mult, voi nu ºtiþi cum sã folosiþi aceasta cât mai bine... Dolarii vã
alunecã din buzunar cu foarte mare uºurinþã.” – Testimonies, vol.2, pg.382.
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4. ESTE NEVOIE DE PRECAUÞIE
a. De ce precauþie este nevoie sã se þinã seama când cãutãm sã

lucrãm cu hãrnicie pentru a ieºi din datorii ºi a rãmâne liberi de
acestea? Proverbele 27:23, 1 Corinteni 9:25, Filipeni 4:5.

„Amintiþi-vã cã omul trebuie sã-ºi pãstreze talantul inteligenþei dat lui de
Dumnezeu prin pãstrarea maºinãriei fizice într-o acþiune armonioasã. Exerciþiu
fizic zilnic este necesar pentru o bunã sãnãtate. Nu munca, ci munca peste
mãsurã, fãrã perioade de odihnã, este aceea care-i doboarã pe oameni,
primejduindu-le puterea de viaþã. Acei care lucreazã peste mãsurã vor ajunge
curând locul unde lucreazã într-un mod deznãdãjduit.” – Minte, caracter ºi
personalitate, vol. 2, pg.9. (sublinierea autorului).

„Vã rog din nou sã nu lucraþi peste mãsurã. Trebuie sã pãstrãm puþinã
putere de rezervã pentru a putea face faþã situaþiilor de urgenþã ce pot apãrea.
Pentru cã aveþi un depozit la bancã, nu extrageþi din el pânã când aþi extras
prea mult. Atât voi cât ºi eu trebuie sã urmãm acest avertisment.” –
Manuscript Releases, vol.17, pg.310.

„Unii nu-ºi vor aduce vãtãmare lor înºiºi, dar alþii, care sunt conºtiincioºi,
vor lucra cu siguranþã peste mãsurã. Perioade de odihnã sunt necesare pentru
toþi, ºi în special pentru femei.” – Evanghelizare, pg.305.

b. Care sunt rezultatele muncii peste mãsurã? 1 Corinteni 9:27.

„Aduceþi în lucrarea zilei speranþã, curaj ºi amabilitate. Nu lucraþi peste
mãsurã. Mai bine sã lãsaþi nefãcute unele dintre lucrurile plãnuite pentru
ziua respectivã, decât sã vã epuizaþi ºi sã ajungeþi suprasolicitaþi, pierzând
curajul necesar pentru îndeplinirea misiunilor zilei urmãtoare. Nu cãlcaþi astãzi
legile naturii, ca sã nu vã pierdeþi puterea pentru ziua ce urmeazã.” – The
Signs of the Times, 10 mai 1905.

„Lucrul peste mãsurã provoacã uneori o pierdere a stãpânirii de sine.
Dar Domnul nu obligã niciodatã la lucrãri grãbite ºi complicate. Mulþi strâng
asupra lor poveri pe care Tatãl ceresc îndurãtor nu le-a pus asupra lor.
Datoriile pe care El n-a dorit niciodatã ca ei sã le împlineascã se succed cu
sãlbãticiune una dupã alta. Dumnezeu doreºte ca noi sã înþelegem cã nu
slãvim numele Sãu când luãm atât de multe poveri, încât suntem suprasolicitaþi
ºi, ajungând istoviþi cu inima ºi mintea, devenim iritaþi, irascibili ºi morocãnoºi.
Noi trebuie sã purtãm doar responsabilitãþile pe care ni le dã Domnul,
încrezându-ne în El ºi pãzindu-ne astfel inimile curate, amabile ºi
înþelegãtoare.” – The Review and Herald, 31 octombrie 1907.
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5. LUCRURI DE CARE SÃ NE ADUCEM AMINTE
a. De ce ar trebui sã ne aducem aminte când ne strãduim sã împlinim

voinþa lui Dumnezeu? Filipeni 4:19; Luca 12:30; Matei 6:32.

„Mâna iubirii Sale infinite este miºcatã sã ne satisfacã nevoile.” – This
Day With God, pg.27.

„Deºi este o împãrãþie spiritualã, nu vã temeþi cã nevoile voastre pentru
viaþa aceasta vor rãmâne nesatisfãcute. Dacã vã predaþi în serviciul lui
Dumnezeu, Acela care are toatã puterea în cer ºi pe pãmânt Se va îngriji de
nevoile voastre.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg.99 eng.
b. Când ne gãsim locuinþele noastre la þarã, ce altceva ar trebui sã

avem totdeauna în minte? 1 Cronici 29:14.

„Tot ce avem este al Domnului. Banii noºtri, timpul nostru, talentele
noastre ºi noi înºine Îi aparþinem Lui. El ni le-a împrumutat, pentru a ne pune
la încercare ºi a dezvolta ceea ce este în inimile noastre.” – The Signs of the
Times, 1 aprilie 1875.

„Întreaga noastrã influenþã Îi aparþine lui Dumnezeu. Tot ce dobândim
trebuie folosit spre slava Lui. Toatã proprietatea pe care Domnul ne-a
încredinþat-o trebuie sã fie þinutã pe altarul lui Dumnezeu, pentru a-I fi datã
Lui înapoi.” – Mãrturii pentru predicatori, pg.130.

„Religia ºi afacerile nu sunt douã lucruri separate; ele sunt una. Religia
biblicã trebuie întreþesutã cu tot ce facem sau spunem. Agenþii divini ºi
omeneºti trebuie sã se combine în realizãri vremelnice ca ºi în realizãri
spirituale. Ei trebuie sã fie uniþi în toate întreprinderile omeneºti, în munca
mecanicã ºi agricolã, în întreprinderi comerciale ºi ºtiinþifice. Trebuie sã existe
cooperare în tot ce cuprinde activitatea creºtinã.” – Parabole, pg.275.

VineriVineriVineriVineriVineri 5 martie5 martie5 martie5 martie5 martie
ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1.  Am eu caracteristica mulþumirii în viaþa mea?
2.  Sunt eu atent ºi plin de grijã la folosirea banilor mei?
3.  Care este atitudinea ºi practica mea cu privire la împrumuturi?
4.  Am învãþat eu sã fiu echilibrat în lucru ºi odihnã?
5. Am eu încredere cã Domnul Se va îngriji de nevoile mele când ascult de voia Lui?
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      Lecþia 11 Sabat, 13 martie 2004

Nu aduceþi oraºul la þarã
„În adevãr, cei ce trãiesc dupã îndemnurile firii pãmânteºti, umblã

dupã lucrurile firii pãmânteºti, pe când cei ce trãiesc dupã îndemnurile
Duhului, umblã dupã lucrurile Duhului.” (Romani 8:5).

„Dacã [mulþi pãzitori ai Sabatului] doresc sã aibã o adevãratã influenþã
salvatoare, atunci sã trãiascã la înãlþimea mãrturisirii lor, sã-ºi arate credinþa
prin faptele lor drepte ºi sã facã mare deosebirea dintre creºtin ºi lume.” –
The Review and Herald, 6 ianuarie 1863.

Recomandare pentru studiu: The Review and Herald, 6 ianuarie 1863.
Patriarhi ºi profeþi, pg.82,83.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 7 martie7 martie7 martie7 martie7 martie

1. CE IUBEªTI TU?
a. În unele zone este foarte uºor a aduce oraºul la þarã. Cum se

face acest lucru ºi cum ne putem pãzi împotriva lui? 2 Timotei
3:4; 1 Petru 2:11.

b. Care a fost adevãratul motiv al lui Israel pentru care a dorit sã
se întoarcã în Egipt? Numeri 11:4-6.

„Cu o anumitã ocazie [Israel] a plâns dupã ceapa ºi prazul din Egipt ºi a
murmurat fiindcã nu avea tot ce-ºi dorea pentru a-ºi satisface apetitul.” –
1888 Materials, pg.922.

c. Cum aratã Israelul modern aceeaºi dorinþã dupã „Egipt”? 1 Ioan
2:15,16.

„De ce este atât de greu a duce o viaþã umilã ºi tãgãduitoare de sine?
Fiindcã pretinºii creºtini nu sunt morþi faþã de lume. Este uºor a trãi dupã ce
suntem morþi. Dar existã dorul dupã ceapa ºi prazul din Egipt. Ei au o înclinaþie
de a se îmbrãca ºi a se purta cât se poate de mult asemenea lumii ºi totuºi sã
meargã în cer. Unii ca aceºtia urcã pe altã cale. Ei nu intrã pe poarta cea
strâmtã ºi pe calea cea îngustã.” – The Review and Herald, 6 ianuarie 1863.
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2. CE ESTE MAI UªOR?

a. Studiind în istoria timpurie a omenirii, unde vedem cã au locuit
adesea cei drepþi ºi de ce? Evrei 11:38. Ce ocupaþii aveau ei?

„Abel a dus o viaþã de pãstor, locuind în corturi sau colibe ºi descendenþii
lui Set au urmat aceeaºi direcþie, socotindu-se ‚strãini ºi cãlãtori pe pãmânt,’
în cãutarea unei patrii mai bune, adicã a unei patrii cereºti’ (Evrei 11:13,16).”
– Patriarhi ºi profeþi, pg.82.

b. Unde au ales cei nelegiuiþi sã-ºi stabileascã locuinþele ºi care
erau ocupaþiile lor? Genesa 4:17.

„[Cain] ºi-a ales primul ocupaþia de agricultor ºi el a întemeiat un oraº,
numindu-l dupã numele celui mai mare fiu al sãu. El a plecat din prezenþa
Domnului, respingând fãgãduinþa Edenului restaurat, pentru a-ºi cãuta
proprietatea ºi bucuria pe pãmânt, sub blestemul pãcatului, stând astfel în
fruntea marii grupe de oameni care se închinã dumnezeului acestei lumi. În
ceea ce aparþine doar de progresul material ºi pãmântesc, descendenþii sãi
au ajuns sã se distingã.” – Patriarhi ºi profeþi, pg.82.

c. Ce principiu nu au reuºit sã înþeleagã copiii credinciosului Set ºi
care au fost rezultatele? Genesa 6:2; 2 Corinteni 6:14-18.

„Pentru o vreme cele douã clase au rãmas separate. Urmaºii lui Cain,
împrãºtiindu-se din locul primei lor aºezãri, s-au rãspândit peste câmpiile ºi
vãile unde locuiserã copiii lui Set ºi aceºtia din urmã, pentru a scãpa de
influenþa lor contaminatoare, s-au retras în munþi ºi ºi-au stabilit locuinþele
acolo. Câtã vreme a continuat aceastã despãrþire, ei ºi-au pãstrat curatã
închinarea lor la Dumnezeu. Dar odatã cu trecerea timpului, ei s-au aventurat,
puþin câte puþin, sã se amestece cu locuitorii vãilor. Aceastã asociere a produs
cele mai rele rezultate... Copiii lui Set, atraºi de frumuseþea fiicelor
descendenþilor lui Cain, s-au fãcut neplãcuþi lui Dumnezeu cãsãtorindu-se
cu ele,... ºi ºi-au pierdut caracterul lor sfânt ºi deosebit.” – Patriarhi ºi profeþi,
pg.82.
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3. AVEM UN VRÃJMAª

a. Se bucurã Satana cã noi ne apropiem de Isus? 1 Petru 5:8;
Apocalipsa 12:12.

„Întrucât Satana vede cã timpul sãu este scurt, el îi conduce [pe acei
care sunt egoiºti ºi pofticioºi] sã fie tot mai egoiºti ºi mai pofticioºi ºi apoi se
bucurã când îi vede plini de sine, strâmþi, zgârciþi ºi egoiºti. Dacã ochii unora
ca aceºtia ar putea fi deschiºi, ei l-ar vedea pe Satana într-un triumf diavolesc,
tresãltând de bucurie din pricina lor ºi râzând de nebunia acelora care îi
acceptã sugestiile ºi intrã în capcanele lui.” – Spiritual Gifts, vol. 1, pg.181.

b. De ce putem fi siguri cã încercãrile vor veni asupra noastrã chiar
ºi la þarã? 1 Petru 4:12.

„I-am vãzut pe unii cu o credinþã puternicã ºi strigãte de agonie, stãruind
pe lângã Dumnezeu. Feþele lor erau palide ºi marcate de o adâncã neliniºte,
expresie a luptei lor interioare... Îngerii rãi se îngrãmãdeau în jurul lor,
îngrãmãdind întuneric în jurul lor pentru ca sã-L ascundã pe Isus de privirile
lor ºi pentru ca ochii lor sã fie atraºi la întunericul care-i înconjura ºi astfel ei
sã fie conduºi a nu se mai încrede în Dumnezeu ºi a murmura împotriva Lui.
Singura lor siguranþã era în a-ºi þine ochii îndreptaþi spre cer. Îngerii lui
Dumnezeu aveau în grijã poporul Sãu ºi când atmosfera otrãvitoare a îngerilor
rãi era îngrãmãditã în jurul acestor suflete, îngerii cereºti îºi legãnau în continuu
aripile deasupra lor pentru a împrãºtia întunericul gros.” – Experienþe ºi viziuni ,
pg.168.

c. Cum ar trebui sã rãspundem când au loc împrejurãri care ne
ispitesc sã ne întoarcem la tot confortul vieþii de oraº? Filipeni
3:13,14.

„Este mai uºor a merge într-o direcþie rea decât a face bine; cãci Satana
ºi îngerii sãi ispitesc în mod constant a face rãu.

Dar este Unul care a fãgãduit sã-i asculte pe cei în nevoie când strigã.
Mergeþi la Dumnezeu când sunteþi ispitiþi sã vorbiþi sau sã acþionaþi greºit.
Cereþi-I în credinþã putere, ºi El v-o va da.” – An Appeal to the Youth, pg.58.
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4. BINECUVÂNTAREA HÃRNICIEI

a. Ce mai presupune locuirea la þarã? Genesa 3:19; 2 Tesaloniceni
3:12.

b. Cum considerã Domnul munca fizicã? 2 Tesaloniceni 3:6-13.

„Locuitorilor din Eden li s-a încredinþat spre îngrijire grãdina ‚ca s-o
pãzeascã ºi s-o îngrijeascã’. Ocupaþia lor nu era una istovitoare, ci plãcutã ºi
înviorãtoare. Dumnezeu a rânduit lucrul ca o binecuvântare pentru om, pentru
a-i ocupa mintea, pentru a-i întãri trupul ºi pentru a-i dezvolta facultãþile. În
activitate fizicã ºi mintalã, Adam a gãsit una din cele mai înalte plãceri ale
existenþei sale sfinte. ªi când, ca rezultat al neascultãrii sale, el a fost izgonit
din frumosul sãu cãmin ºi a fost obligat sã lupte cu un teren încãpãþânat
pentru a-ºi câºtiga pâinea zilnicã, tocmai acea muncã, deºi mult diferitã de
ocupaþia sa plãcutã în grãdinã, a fost pentru el o pazã împotriva ispitei ºi o
sursã de fericire. Acei care privesc munca drept un blestem, chiar dacã
aceasta este însoþitã de istovire ºi durere, cultivã o rãtãcire. Cei bogaþi privesc
adesea cu superioritate aspra claselor muncitoare, dar acest lucru este cu
totul opus scopului lui Dumnezeu cu crearea omului. Ce sunt proprietãþile
chiar ale celor mai bogaþi în comparaþie cu moºtenirea datã lui Adam la
început? Totuºi Adam nu trebuia sã stea în inactivitate. Creatorul nostru,
care înþelege ce este pentru fericirea omului, i-a rânduit lui Adam lucrarea
sa. Adevãrata bucurie a vieþii este aflatã doar de bãrbaþii ºi femeile care
lucreazã. Îngerii sunt lucrãtori harnici; ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pe lângã
copiii oamenilor. Creatorul nu a pregãtit nici un loc pentru practica leneviei.”
– Patriarhi ºi profeþi, pg.45,46.

c. Cum considerãm noi lucrul? Îl privim noi aºa cum este descris
în 1 Corinteni 3:9 ºi 10:31?

„Religia creºtinã este practicã. Ea nu face pe nimeni incapabil pentru
îndeplinirea cu credincioºie a vreuneia dintre îndatoririle esenþiale ale vieþii...
Ea nu este o religie de inactivitate cum este prezentatã aici, ci una care
pretinde folosirea energicã a tuturor puterilor fizice ºi mintale.” –
Fundamentele educaþiei creºtine, pg.428.
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5. O ALTÃ GREªEALÃ
a. Lot a comis o greºealã ce a fost repetatã adesea de generaþia

noastrã. Care a fost aceasta? Genesa 19:20.

„Lot, nedorind sã fugã la munþi, pledase pe lângã Domnul sã cruþe un
orãºel mai mic, la câteva mile depãrtare de Sodoma, în care el sã poatã fugi.
Ce necredinþã a manifestat! Credinþa lui era foarte slabã... Rezultatul mergerii
lor în Þoar este clar înregistrat în Scripturi. Toate oraºele din jurul Sodomei
erau corupte cu pãcatele sodomiþilor... Lot ºi-ar fi putut scuti familia de
multe rele dacã nu s-ar fi stabilit în acel oraº rãu ºi murdar. Tot ce a fãcut
Lot ºi familia lui în Sodoma, ar fi putut fi fãcut de cãtre ei, chiar dacã ar fi
trãit într-un loc la oarecare depãrtare de oraº. Enoh a umblat cu Dumnezeu
ºi totuºi n-a trãit în mijlocul vreunui oraº murdãrit cu tot felul de violenþã ºi
rãutate, ca Lot în Sodoma.” – Southern Union Worker, 16 octombrie 1913.

b. În loc de a mai aºtepta convenienþa, plãcerile ºi uºurinþa, ce ar
trebui sã doreascã inimile noastre? Isaia 30:15, Eclesiastul 8:5.

„Dumnezeu cheamã creaturile Sale sã-ºi abatã atenþia de la încurcãtura ºi
confuzia din jurul lor ºi sã admire lucrarea mâinilor Lui. Când studiem lucrãrile
sale, îngerii din cer vor fi alãturi de noi pentru a ne lumina minþile ºi a le pãzi de
amãgirile lui Satan. Când priviþi la lucrurile minunate pe care le-a fãcut mâna
lui Dumnezeu, lãsaþi ca inima voastrã mândrã ºi nechibzuitã sã-ºi simtã
dependenþa ºi inferioritatea ei. Cât de grozav este când recunoaºterea lui
Dumnezeu nu este fãcutã când ar trebui! Cât de trist este sã te umileºti când
este prea târziu!” – Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.371.

VineriVineriVineriVineriVineri 12 martie12 martie12 martie12 martie12 martie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1.  În ce mod specific este adus modul de viaþã de la oraº prea adesea ºi la þarã?
2. Cum a ales poporul lui Dumnezeu ocupaþiile pe care le-a ales?
3. Cum putem proceda cu ispita de a dori o viaþã uºoarã?
4. Cum privesc eu munca? Cum ar trebui s-o privesc?
5. Care este cel mai bun loc pentru a ne bucura de frumuseþea liniºtitã a creaþiunii

lui Dumnezeu?
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      Lecþia 12 Sabat, 20 martie 2004

Centrul de instruire al lui Dumnezeu
„...Acesta este... glasul celui ce strigã în pustie: ‚Pregãtiþi calea

Domnului, neteziþi-I cãrãrile’.” (Matei 3:3).

„[Pustia] era o atmosferã calculatã pentru a desãvârºi cultura moralã ºi
a þine permanent teama de Domnul înaintea lui [Ioan Botezãtorul].” –
Testimonies, vol.4, pg.112.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg.526,527.
The Youth’s Instructor, 7 ianuarie 1897.

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică 14 martie14 martie14 martie14 martie14 martie
1. NIMENI NU ESTE MAI MARE
a. Am studiat pe scurt câteva exemple de locuire la þarã ale patri-

arhilor, dar acum sã privim la cel mai mare profet. Care era
numele lui? Matei 11:11. De ce este el descris ca un ante-
mergãtor al lui Hristos? Matei 3:11.

b. Unde i-a condus Duhul Sfânt pe pãrinþii lui Ioan sã locuiascã?
Luca 1:39,40. Unde a ales Ioan sã locuiascã atunci când s-a fãcut
mare? Luca 3:2.

„Un înger din cer a venit sã-i instruiascã [pe Zaharia ºi Elisabeta] cu
privire la modul cum sã-ºi instruiascã ºi sã-ºi educe copilul, aºa încât sã lucreze
în armonie cu Dumnezeu, pregãtind un sol care sã anunþe venirea lui Hristos.
Ca pãrinþi ei trebuia sã coopereze cu credincioºie cu Dumnezeu la formarea
unui asemenea caracter în Ioan, care sã-l facã în stare sã îndeplineascã partea
pe care Dumnezeu i-a rânduit-o ca ºi lucrãtor competent.... Pãrinþii s-ar fi
putut gândi cã el avea de fãcut o lucrare specialã pentru Domnul ºi cã Domnul
avea sã se ocupe de el. Dar pãrinþii n-au gândit astfel; ei s-au mutat într-un loc
retras la þarã, unde fiul lor nu avea sã fie expus la ispitele vieþii de oraº sau
determinat sã se îndepãrteze de sfatul ºi învãþãtura pe care ei, ca pãrinþi,
aveau sã i-o dea. Ei ºi-au fãcut partea în dezvoltarea unui caracter în copil,
care avea sã satisfacã în orice mod scopul pentru care Dumnezeu i-a rânduit
viaþa.” – The Signs of the Times, 16 aprilie 1896.
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2. CUM A ÎNVÃÞAT IOAN?

a. De ce erau date asemenea instrucþiuni speciale pentru creºterea
lui Ioan? Psalmii 86:10,11.

„Ioan a fost chemat sã facã o lucrare specialã; el trebuia sã pregãteascã
drumul Domnului, sã îndrepte cãrãrile Sale.”– The Review and Herald, 18
februarie 1890.

b. De ce a fost aºezat Ioan la þarã ºi educat diferit de contemporanii
sãi? Luca 1:13-17; Psalmii 32:8.

„Domnul nu l-a trimis [pe Ioan] la ºcolile profeþilor ºi învãþãtorilor. El l-a
luat departe de adunãrile oamenilor în deºert, pentru ca sã poatã învãþa din
naturã ºi de la Dumnezeul naturii. Dumnezeu n-a dorit ca el sã fie modelat
de preoþi ºi conducãtori. El era chemat sã facã o lucrare specialã.” – The
Review and Herald, 18 februarie 1890.

„În sistemul educaþional nu era nici un loc pentru acea experienþã
personalã în care sufletul învaþã pentru sine puterea unui ‚Aºa zice Domnul’
ºi câºtigã acea încredere în cuvântul divin, care este singura ce poate aduce
pace ºi putere de la Dumnezeu. Ocupaþi cu seria lor de forme, studenþii din
aceste ºcoli nu au gãsit ore liniºtite în care sã aibã comuniune cu Dumnezeu
ºi sã asculte glasul Sãu vorbind inimilor lor. Ceea ce rabinii considerau a fi o
educaþie superioarã era în realitate cea mai mare piedicã în calea adevãratei
educaþii. Ea era opusã la orice dezvoltare realã. Sub instruirea lor, puterile
tinerilor erau reprimate ºi minþile lor erau constrânse ºi îngustate.” –
Fundamentele educaþiei creºtine, pg.451.

„El S-a supus la privaþiune ºi singurãtate în pustie, unde putea sã pãstreze
sentimentul sacru al maiestãþii lui Dumnezeu studiind în marea Sa carte a
naturii ºi familiarizându-se acolo cu caracterul Sãu, aºa cum era acesta
descoperit în lucrãrile Sale minunate. Era o atmosferã calculatã sã
desãvârºeascã cultura moralã ºi sã pãstreze teama de Domnul în continuu
înaintea lui.” – Testimonies , vol.4, pg.112.

„Principiul tãgãduirii de sine ºi al jertfirii de sine, care este descoperit în
exemplul lui Hristos, al lui Ioan Botezãtorul, al lui Daniel ºi al celor trei tineri
trebuie sã treacã asemenea unei brazde de plug prin obiceiurile ereditare ºi
cultivate ºi prin toate împrejurãrile ºi mediul înconjurãtor.” – Manuscript
Releases, vol.20, pg.114.
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3. CUM SÃ PRIVIM PÃCATUL

a. De ce a ales Ioan pustia dupã ce a aflat care era scopul lui Dumne-
zeu pentru el? Psalmii 101:3.

„Ioan nu s-a simþit suficient de puternic pentru a face faþã marii presiuni
a ispitei pe care avea s-o întâmpine amestecându-se cu societatea. El se
temea ca nu cumva caracterul sãu sã fie modelat dupã obiceiurile
predominante ale evreilor ºi a ales sã se despartã de lume ºi sã-ºi facã
locuinþa în pustie. El s-a lipsit de confortul obiºnuit al vieþii; hrana lui era
simplã ºi îmbrãcãmintea lui fãcutã din pãr de cãmilã, iar în jurul mijlocului
avea un brâu de piele.” – The Youth’s Instructor, 7 ianuarie 1897.

„Ioan, antemergãtorul lui Hristos, nu s-a expus la o umblare rea ºi la
influenþele corupãtoare ale lumii. El s-a temut de efectul acestora asupra
conºtiinþei lui, cã pãcatul nu avea sã-i mai parã atât de grozav de pãcãtos. El
a ales mai degrabã sã-ºi stabileascã locuinþa în pustie, unde simþurile sale nu
aveau sã fie pervertite de ceea ce-l înconjura. Nu ar trebui sã învãþãm ceva
din acest exemplu al unuia pe care Hristos l-a onorat ºi despre care a zis:
‚Dintre cei care sunt nãscuþi din femeie, nu s-a ridicat nici unul mai mare
decât Ioan Botezãtorul’ (Matei 11:11)?” – Testimonies, vol.4, pg.112.

b. Ce a trebuit sã facã Ioan pentru a fi pregãtit sã vorbeascã împo-
triva pãcatului,? Leviticul 10:10,11; Psalmii 119:48; Efeseni 5:11;
Evrei 5:14.

„Ioan avea de fãcut o lucrare specialã pentru Dumnezeu. El trebuia sã
se ocupe de pãcatele ºi greºelile poporului. Pentru a fi pregãtit pentru aceastã
lucrare publicã importantã, el trebuia sã se califice în particular, cãutând
cunoºtinþa divinã. El trebuia sã mediteze ºi sã se roage, ºi, prin studiu, sã
devinã familiarizat cu profeþiile ºi cu voia lui Dumnezeu... În locul retras din
pustie, Ioan a devenit tare în spirit. Prin obiceiurile sale stricte de cumpãtare,
el ºi-a asigurat sãnãtatea fizicã, mintalã ºi moralã. Discernãmântul sãu era
clar ºi judecata sa corectã.” – The Youth’s Instructor , 7 ianuarie 1897.
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4. UN ALT IOAN BOTEZÃTORUL?

a. Ni se spune cã Ioan este reprezentantul unui alt grup de oameni.
Cine sunt aceºtia? Maleahi 4:5,6; Apocalipsa 18:1.

„[Ioan] era un reprezentant al acelora care trãiesc în ultimele zile, cãrora
Dumnezeu le-a încredinþat adevãruri sfinte pentru a fi prezentate înaintea
oamenilor, pentru a pregãti calea pentru cea de-a doua venire a lui Hristos.
ªi aceleaºi principii de cumpãtare pe care le-a practicat Ioan ar trebui sã fie
respectate de acei care în zilele noastre trebuie sã avertizeze lumea cu privire
la venirea Fiului omului.” – Christian Temperance and Bible Hygiene, pg.39.

b. În ce mod trebuie sã imitãm stilul de viaþã al lui Ioan? Marcu
1:1-6.

„Ioan s-a despãrþit de prieteni ºi de luxul vieþii. Simplitatea îmbrãcãmintei
lui, o hainã þesutã din pãr de cãmilã, era o mustrare permanentã pentru
extravaganþa ºi etalarea preoþilor evrei ºi pentru popor în general. Dieta sa
complet vegetarianã, formatã din roºcove ºi miere sãlbaticã, era o mustrare
pentru îngãduirea apetitului ºi îmbuibarea ce predominau pretutindeni...
Marele subiect al reformei trebuie sã fie propagat ºi gândirea publicului
trebuie sã fie miºcatã. Cumpãtarea în toate lucrurile trebuie pusã în legãturã
cu solia, pentru a întoarce poporul lui Dumnezeu de la idolatria sa, de la
îmbuibarea sa ºi de la extravaganþa în îmbrãcãminte ºi în alte lucruri.” –
Testimonies, vol.3, pg.62.

„Ioan Botezãtorul era un om plin de Duhul Sfânt de la naºterea lui, ºi
dacã era cineva care ar fi putut rãmâne neafectat de influenþele corupãtoare
ale veacului în care trãia, cu siguranþã cã acesta era Ioan. Totuºi el n-a
îndrãznit sã se încreadã în puterea lui; el s-a despãrþit de prietenii ºi rudele
sale, pentru ca afecþiunile sale naturale sã nu se dovedeascã o cursã pentru
el. El n-a vrut sã se aºeze în calea ispitei fãrã ca acest lucru sã fie necesar,
nici sã se aºeze acolo unde luxul sau chiar confortul vieþii l-ar fi condus sã se
complacã într-o viaþã lejerã sau sã-ºi satisfacã apetitul ºi astfel sã-ºi slãbeascã
puterea sa fizicã ºi mintalã. Printr-o astfel de umblare, misiunea importantã
pentru care venise nu ar mai fi putut fi realizatã.” – Ibid., vol.4, pg.111,112.
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5. ULTIMA LUCRARE
a. Care este ultima lucrare pentru poporul lui Dumnezeu pe pãmânt?

Matei 3:1,2; 2 Timotei 4:2.

„În acest veac, chiar înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos pe
norii cerului, trebuie sã se facã o asemenea lucrare ca cea a lui Ioan.
Dumnezeu cheamã oameni care sã pregãteascã un popor pentru a sta în
marea zi a Domnului... Ca popor care crede în venirea în curând a Domnului
Hristos, noi avem de dus o solie – ‚Pregãteºte-te sã întâlneºti pe Dumnezeul
Tãu’ (Amos 4:12). Solia noastrã trebuie sã fie la fel de directã cum a fost
solia lui Ioan. El i-a mustrat pe împãraþi pentru nelegiuirea lor. În ciuda faptului
cã viaþa sa era în pericol, el n-a ezitat sã declare cuvântul lui Dumnezeu. ªi
lucrarea noastrã în acest veac trebuie sã fie fãcutã cu aceeaºi credincioºie.”
– Maranatha, pg.116.

b. De ce va fi nevoie pentru a fi în stare sã ne îndeplinim însãrcina-
rea? 2 Timotei 2:3,4; Marcu 13:13.

„Timpul de strâmtorare ºi necaz ce ne stã înainte va necesita o credinþã
care sã poatã suporta oboseala, întârzierea ºi foamea – o credinþã care nu
va slãbi, chiar dacã ar fi sever încercatã.” – Conflict and Courage, pg.369.

„Pentru a da o asemenea solie ca solia datã de Ioan, trebuie sã avem o
experienþã spiritualã ca a lui.” Maranatha, pg.116.

„Noi putem refuza a fi pervertiþi ºi sã ne aºezãm acolo unde tovãrãºiile
rele nu ne vor corupe inimile. Individual, tinerii ar trebui sã caute sã se
asocieze cu acei care se strãduiesc cu paºi neºovãielnici sã ajungã mai
sus.” – The Faith I Live By, pg.234.
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ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Unde a locuit antemergãtorul lui Hristos?
2. Ce s-a câºtigat prin locuirea lui în pustie?
3. De ce este important pentru noi sã fim despãrþiþi de pãcat?
4. Care sunt caracteristicile acelui grup special de oameni care se pregãtesc

pentru a doua venire a lui Hristos?
5. Cum va fi ajutatã sau împiedecatã pregãtirea noastrã pentru cer de cãtre

locul unde ne alegem domiciliul?
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      Lecþia 13 Sabat, 27 martie 2004

Pregãtire pentru cer
„Dar, dupã cum este scris: ,Lucruri pe care ochiul nu le-a vãzut,

urechea nu le-a auzit ºi la inima omului nu s-au suit, aºa sunt lucrurile pe
care le-a pregãtit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corintei 2:9).

„Cerul este acolo unde este Hristos. Cerul n-ar fi cer pentru acei care Îl
iubesc pe Hristos dacã El n-ar fi acolo. Ne formãm noi în mod individual
caractere care ar fi potrivite pentru societatea lui Hristos ºi a îngerilor
cereºti?” – The Review and Herald, 19 octombrie 1897.

Recomandare pentru studiu: Hristos Lumina lumii , pg.47-51.
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1. TIMPUL DE PREGÃTIRE
a. De ce ne este acordat un timp pe care sã-l trãim pe pãmânt?

Efeseni 4:13.

„Noi nu putem intra în cer cu vreo diformitate sau nedesãvârºire de
caracter ºi trebuie sã fim pregãtiþi pentru cer acum, în aceastã viaþã de
probã.” – The Signs of the Times , 15 februarie 1892.

„Fiecare clipã din timpul nostru de încercare este preþioasã; cãci este
timpul nostru pentru clãdirea caracterului. Ar trebui sã dãm cea mai mare
atenþie cultivãrii naturii noastre spirituale. Ar trebui sã veghem asupra inimilor
noastre, pãzindu-ne gândurile ca nu cumva necurãþia sã ne pãteze sufletul.
Ar trebui sã cãutãm sã pãstrãm fiecare facultate a minþii în cea mai bunã
condiþie, pentru ca sã-I putem servi lui Dumnezeu cu toatã puterea noastrã.
La nimic nu ar trebui sã i se permitã sã întrerupã comuniunea noastrã cu
Dumnezeu.” – The Review and Herald, 31 octombrie 1912.

b. Care este adevãrata þintã ce ne este pusã înainte ºi cum trebuie
sã ne pregãtim pentru ea în fiecare zi? Apocalipsa 3:12; Galateni
2:20.

„Înclinaþiile care controleazã inima naturalã trebuie sã fie supuse prin harul
lui Hristos, înainte ca omul cãzut sã poatã fi calificat pentru a intra în cer ºi a se
bucura de societatea îngerilor curaþi ºi sfinþi.” – Istoria faptelor apostolilor, pg.212.
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2. ATMOSFERA CERULUI

a. Cum este cerul? 1 Corinteni 2:9; Apocalipsa 21:3.

b. Unde putem sã ne pregãtim pentru acea atmosferã? Psalmii 23:1,2.

„Mulþi dintre acei care locuiesc în oraºe nu au nici un petic de iarbã
verde pe care sã-ºi punã piciorul... dacã aceºtia ar putea fi duºi într-o zonã
cu ferme, înconjuratã de câmpii verzi, de pãduri, dealuri ºi pâraie, de cer
senin ºi aerul proaspãt ºi curat de la þarã, aceasta ar fi pentru ei aproape ca
cerul.

Despãrþiþi într-un mare grad de contactul cu oamenii ºi de dependenþa
de ei ºi despãrþiþi de principiile, obiceiurile ºi excitaþiile corupãtoare ale lumii,
ei s-ar apropia mai mult de inima naturii. Prezenþa lui Dumnezeu ar fi mai
realã pentru ei. Mulþi ar învãþa lecþia dependenþei de El. Prin naturã ei ar
auzi glasul Sãu vorbind inimilor lor despre pace ºi iubire ºi mintea, trupul ºi
sufletul ar rãspunde la puterea vindecãtoare ºi dãtãtoare de viaþã.” – Marele
Medic, pg.164,165.

c. Deºi ne sunt reamintite zilnic efectele pãcatului, ce vorbeºte
simþurilor noastre despre iubirea lui Hristos? Psalm 104.

„Natura vorbeºte fãrã încetare simþurilor noastre. Inima deschisã va fi
impresionatã de iubirea ºi slava lui Dumnezeu, aºa cum este aceasta
descoperitã prin lucrãrile mâinilor Sale. Urechea care ascultã poate auzi ºi
înþelege comunicarea lui Dumnezeu prin lucrurile din naturã. Câmpiile verzi,
copacii înalþi, bobocii ºi florile, norul care trece, ploaia care cade, pârâul
susurând, splendorile cerului, vorbesc inimilor noastre ºi ne invitã sã devenim
familiarizaþi cu Acela care le-a fãcut pe toate.” – Christian Education, pg.54.

„Contactul constant cu taina vieþii ºi frumuseþea naturii ca ºi duioºia
necesarã în îngrijirea de aceste lucruri frumoase ale creaþiunii lui Dumnezeu,
tind sã ne facã mintea mai agerã ºi sã rafineze ºi sã înalþe caracterul; ºi
lecþiile învãþate pregãtesc lucrãtorul sã se ocupe cu mai mult succes de alte
minþi.” – Educaþia, pg.92.
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3. LECÞII DIN ABUNDENÞÃ

a. Ce a folosit Isus pentru a ne învãþa adevãruri spirituale mari ºi
minunate? Matei 6:26,28; Ioan 3:8; 10:14.

„Multe sunt cãile pe care Dumnezeu încearcã sã ni Se facã de cunoscut
ºi sã ne aducã în comuniune cu El. Natura vorbeºte fãrã încetare simþurilor
noastre. Inima deschisã va fi impresionatã de iubirea ºi slava lui Dumnezeu,
aºa cum sunt acestea descoperite prin lucrarea mâinilor Sale. Urechea care
ascultã poate auzi ºi înþelege comunicãrile lui Dumnezeu prin lucrurile din
naturã. Câmpiile verzi, copacii înalþi, bobocii ºi florile, norul care trece, ploaia
care cade, pârâul susurând, splendorile cerului, vorbesc toate inimilor noastre
ºi ne invitã sã ne familiarizãm cu Acela care le-a creat pe toate.

Mântuitorul nostru a legat lecþiile Sale preþioase de lucrurile din naturã.
Copacii, pãsãrile, florile vãilor, dealurile, lacurile, cerurile frumoase, ca ºi
întâmplãrile ºi mediul înconjurãtor al vieþii de zi cu zi au fost toate legate de
cuvintele adevãrului, pentru ca lecþiile Sale sã fie astfel readuse în memorie,
chiar în mijlocul ocupaþiilor ºi grijilor vieþii de muncã a omului.” – Christian
Education, pg.54.

b. Ce lecþii ale lui Isus au profeþit furtuna care se apropia? Matei
7:24-27; 1 Corinteni 10:4.

„Dumnezeu a descoperit ce urma sã aibã loc în ultimele zile, pentru ca
poporul Sãu sã poatã fi pregãtit sã stea împotriva furtunii de împotrivire ºi
mânie. Acei care au fost avertizaþi cu privire la evenimentele dinaintea lor,
nu trebuie sã ºadã în aºteptarea calmã a furtunii care are sã vinã, mângâindu-
se cu faptul cã Domnul îi va ocroti pe credincioºii Sãi în ziua necazului.” –
Credinþa prin care trãiesc, pg.325.

„Trebuie sã vegheaþi cu cea mai mare grijã asupra modului în care
construiþi. Se apropie o furtunã care vã va pune nãdejdea la încercare pânã
la maxim. Ar trebui sã sãpaþi adânc ºi sã vã puneþi temelia sigurã...

Aveþi grijã... ca temelia voastrã sã fie stânca solidã, ca sã fiþi consolidaþi
în ea, aceastã Stâncã fiind Hristos.” – Testimonies, vol.3, pg.411.
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4. PROTECÞIE ÎMPOTRIVA FURTUNII
a. Cum putem fi siguri cã zidim pe Stânca Isus Hristos? 1 Ioan

5:14,15.

„Viitorul important este înaintea noastrã. Pentru a întâmpina încercãrile ºi
ispitele sale ºi pentru a îndeplini datoriile sale, ni se va cere o mare credinþã,
energie ºi perseverenþã. Dar noi putem triumfa glorios; cãci nici un suflet care
vegheazã, se roagã ºi crede nu va fi prins în cursele vrãjmaºului. Întreg cerul
este interesat în binele nostru ºi aºteaptã cererea noastrã de înþelepciune ºi
putere. Fiecãrei influenþe împotrivitoare, fie aceasta pe faþã sau pe ascuns, se
poate sã i se reziste cu succes, ‚nu prin putere, nici prin tãrie, ci prin Duhul
Meu, zice Domnul oºtirilor’ (Zaharia 4:6). Dumnezeu este la fel de doritor
acum sã lucreze prin eforturile omeneºti ºi sã realizeze lucruri mari prin unelte
slabe, cum a fost ºi în vechime.” – The Watchman, 25 decembrie 1906.

„Nu este suficient, zice [Hristos], ca voi sã ascultaþi cuvintele Mele.
Prin ascultare, voi trebuie sã faceþi din ele temelia caracterului vostru. Eul
este doar un nisip miºcãtor. Dacã veþi zidi doar pe teorii ºi invenþii omeneºti,
casa voastrã se va prãbuºi. Prin vânturile ispitirii, furtuna încercãrii, acesta
va fi mãturat. Dar aceste principii pe care vi le-am dat eu vor rãmâne în
picioare. Primiþi-Mã pe Mine; zidiþi pe cuvintele Mele.”– Hristos Lumina
lumii, pg.228.

b. Ne va proteja Dumnezeu când nu urmãm sfatul Sãu? 1 Samuel
2:30; Marcu 7:6. Dar dacã îl urmãm?

„Influenþa vãtãmãtoare a pãcatului otrãveºte viaþa sufletului. Singura
noastrã siguranþã este despãrþirea de acei care locuiesc în întunericul sãu.
Domnul ne-a îndemnat sã ieºim dintre ei ºi sã fim despãrþiþi ºi sã nu atingem
nici un lucru necurat ºi El ne va primi ºi ne va fi tatã ºi noi vom fi fiii ºi fiicele
Sale. Dacã dorim sã fim adoptaþi în familia lui Dumnezeu pentru a deveni
copii ai Împãratului ceresc, noi trebuie sã satisfacem condiþiile Sale; trebuie
sã ieºim din lume ºi sã stãm ca popor deosebit înaintea Domnului, ascultând
de preceptele Sale ºi slujindu-I Lui.” – Testimonies, vol.4, pg.113.

„Sã presupunem cã locuirea la þarã nu este la fel de favorabilã câºtigãrii
existenþei, nu la fel de avantajoasã pentru înaintarea în lucrurile vremelnice;
nu ar onora Dumnezeu încrederea voastrã în El? ªi nu ar face tãgãduirea
voastrã de sine pentru Hristos ca partea voastrã sã fie una binecuvântatã?”
– The Review and Herald, 20 ianuarie 1891.
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5. CHEMAREA

a. Dumnezeu a dat îndurãtor o solie poporului Sãu. Care este
aceasta? 2 Corinteni 6:17.

„Înainte ca biciul sã vinã peste locuitorii pãmântului, Domnul îi cheamã
pe toþi acei care sunt israeliþi sã se pregãteascã într-adevãr pentru acel
eveniment. Pãrinþilor le trimite strigãtul avertizator: Strângeþi-vã copiii în casele
voastre, strângeþi-i departe de acei care nesocotesc poruncile lui Dumnezeu,
care învaþã pe alþii rãul ºi îl practicã ei înºiºi. Ieºiþi din oraºele mari cât de
repede posibil. Întemeiaþi ºcoli de bisericã. Daþi copiilor voºtri cuvântul lui
Dumnezeu ca temelie pentru toatã educaþia lor.” – Testimonies, vol.6, pg.179.

„Solia Domnului a fost: ‚Ieºiþi din oraºe; renunþaþi la ispita continuã de a
vã angaja în afaceri comerciale, care au fost o atât de mare vãtãmare pentru
lucrare.’ Un eºec de a urma soliile date ºi repetate de ani de zile, a fost o
vãtãmare hotãrâtã pentru sufletele multora.” – The Publishing Ministry, pg.165.

b. Care ar trebui sã fie rãspunsul nostru voios la chemarea Lui
adresatã inimii noastre? Iosua 24:15; Isaia 6:8.

„Lumea trebuie sã audã avertizarea. Când vine chemarea: ‚Pe cine sã
trimit ºi cine va merge pentru noi?’ trimiteþi rãspunsul clar ºi distinct: ‚Iatã-
mã, trimite-mã’ (Isaia 6.8).”– Testimonies , vol.6, pg.305.
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ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. De ce pregãtire este nevoie înainte de a-L putea întâmpina pe Hristos?
2. Care este metoda lui Dumnezeu de a dezvolta caracterul lui Hristos în noi?
3.  De ce a folosit Domnul Isus natura pentru a-ªi prezenta lecþiile?
4. Ne va proteja Dumnezeu în furtunã dacã nu-L ascultãm?
5. Cum voi rãspunde eu chemãrii lui Dumnezeu de a locui la þarã?
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