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Cuvânt înainte

“Nimeni sã nu-þi dispreþuiascã tinereþea; ci fii o pildã pentru credincioºi: în
vorbire, în purtare, în dragoste, în credinþã, în curãþie.” (1 Timotei 4:12).

De ce sã scriem o lecþie despre tineri la secþiunea pentru adulþi a Lecþiilor
biblice pentru Sabat? Este nevoie ca adulþii sã petreacã un timp studiind lucrurile
prin care au trecut deja? “Fiecare copil adus pe lume este proprietatea lui Isus
Hristos ºi ar trebui educat prin învãþãturã ºi exemplu sã-L iubeascã pe Dumnezeu
ºi sã asculte de El; dar cei mai mulþi pãrinþi au neglijat lucrarea datã lor de
Dumnezeu, needucându-i ºi neinstruindu-i pe copiii lor de la prima mijire de
inteligenþã sã-L cunoascã ºi sã-L iubeascã pe Hristos. Prin eforturi scrupuloase
pãrinþii trebuie sã urmãreascã mintea receptivã deschizându-se ºi sã treacã totul
în viaþa de cãmin pe un plan secundar faþã de datoria clarã ce le-a fost încredinþatã
de Dumnezeu – aceea de a-ºi instrui copiii în mustrarea ºi învãþãtura Domnului.”
(Cãminul adventist, pg.166).

“Copiii ºi tinerii ar trebui sã înceapã de timpuriu sã-L caute pe Dumnezeu;
fiindcã obiceiurile ºi impresiile timpurii vor exercita adesea o influenþã puternicã
asupra vieþii ºi caracterului. De aceea tinerii care doresc sã fie asemenea lui Samuel,
Ioan ºi în special asemenea lui Hristos, trebuie sã fie credincioºi în lucrurile mici,
abãtându-se de la tovarãºii care plãnuiesc rãul ºi care cred cã viaþa lor în lume
trebuie sã fie una de plãcere ºi îngãduinþã egoistã. Multe dintre micile îndatoriri
din cãmin sunt trecute cu vederea ca nefiind importante; dar dacã lucrurile mici
sunt neglijate, ºi îndatoririle mai mari vor fi neglijate de asemenea. Voi doriþi sã
fiþi bãrbaþi ºi femei cu integritate, cu caractere curate, sãnãtoase ºi nobile. Începeþi
lucrarea în cãmin; luaþi micile îndatoriri ºi îndepliniþi-le cu minuþiozitate ºi
exactitate. Când Domnul vede cã sunteþi credincioºi în lucrurile mici, El vã va
încredinþa responsabilitãþi mai mari. Aveþi grijã cum clãdiþi ºi ce fel de material
puneþi în clãdire. Caracterele pe care vi le formaþi acum vor fi durabile ca veºnicia.”
(Ibid., pg.273).

Acum este timpul când biserica trebuie sã lucreze pentru a-i educa atât pe
tineri ºi pe pãrinþi cu privire la modul cum sã-ºi formeze caractere desãvârºite
pentru servire în viitor în lucrarea Domnului. “Domnul nu este glorificat când
copiii sunt neglijaþi ºi trecuþi cu vederea… Ei pretind mai mult decât o atenþie
trecãtoare, mai mult decât un cuvânt de încurajare. Este nevoie de o lucrare
minuþioasã, atentã ºi însoþitã de rugãciune pentru ei. Inima care este plinã de
iubire ºi simpatie va ajunge la inimile tinerilor care sunt în aparenþã nepãsãtori ºi
cazuri fãrã speranþã.” (Îndrumarea copilului, pg.378).

Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Sabat, 6 iulie 2002

Darul Sabatului întâi

pentru Honduras

Lucrarea de reformã a ajuns în
aceastã þarã central-americanã
muntoasã în 1961 prin lucrarea de
colportaj. În câteva luni au fost
întemeiate ºcoli de Sabat în oraºele
Tegucigalpa ºi La Ceiba. Niciunde în
America Centralã nu a crescut lucrarea
atât de repede ca în Honduras. Câmpul
misionar a crescut ºi astãzi are cea mai
mare concentrare de reformiºti din zonã.

Ca parte a Uniunii Central-Americane, fraþii
din Honduras au întreprins mai multe proiecte care
au nevoie de ajutorul vostru. Darul din aceastã
lunã o sã ajute lucrarea misionarã din aceastã þarã
în dezvoltare. Printre proiectele care sunt
programate sã beneficieze pe urma darului vostru
sunt Departamentul Medical Misionar ºi ªcoala
Elementarã Ghetsimani din La Ceiba.

Vã rugãm sã vã amintiþi de lucrarea din
Honduras când vã pregãtiþi pentru acest dar.
“Poporul lui Dumnezeu are o mare lucrare înaintea
sa, o lucrare care trebuie sã creascã în continuu la
o proeminenþã mai mare. Eforturile noastre în
direcþia misionarã trebuie sã devinã mult mai
ample. O lucrare mai hotãrâtã decât a fost fãcutã
pânã în prezent trebuie fãcutã înainte de a doua
venire a Domnului nostru Isus Hristos. Poporul
lui Dumnezeu nu trebuie sã-ºi înceteze lucrarea
pânã când nu a înconjurat lumea.” (Sfaturi pentru
ªcoala Sabatului, pg.115).

Fraþii voºtri din Uniunea Central-Americanã

Statistica demograficã

Suprafaþã: 112090 km 2

Populaþie: 6249598 (2000

estimativ)

Capitalã: Tegucigalpa (populaþie

1500000)

Rata de alfabetizare:  73%

Limbi: Spaniolã, englezã –

vorbitã pe scarã largã

Religii: Romano-catolici 94%,

minoritate protestantã

Economie

Moneda naþionalã: Lempira

PIB/PCL: 14,4 milioane $

2400$/locuitor (1998 estimativ)

Inflaþia: 14,5% (2000 estimativ)

Parteneri comerciali principali:

Germania, Japonia, Spania,

Guatemala, Mexic, El Salvador,

SUA
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Sabat, 6 iulie 2002
s.a. 21:02

Dezvoltarea caracterului
“Nimeni sã nu-þi dispreþuiascã tinereþea; ci fii o pildã pentru

credincioºi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinþã, în curãþie.”
(1 Timotei 4:12).

“Hristos a venit sã înveþe familia umanã calea mântuirii, ºi El a fãcut
aceastã cale atât de clarã, încât ºi un copil mic sã poatã umbla pe ea.”–
Solii pentru tineret, pg.12.

Recomandare pentru studiu:
Solii pentru tineret, pg.12-38.
Îndrumarea copilului, pg.143-165.

Duminicã 30 iunie

1. INTEGRITATE MORALÃ

a. Care este scopul lui Dumnezeu pentru tineri? 1 Timotei 4:12
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“În istoria lui Iosif, Daniel ºi a tovarãºilor sãi, vedem cum lanþul de
aur al adevãrului îi poate lega pe tineri de tronul lui Dumnezeu. Ei n-au
putut fi ispitiþi sã se abatã de la calea lor dreaptã. Ei au preþuit favoarea lui
Dumnezeu mai presus de favoarea ºi laudele prinþilor ºi Dumnezeu i-a
iubit ºi ªi-a întins scutul asupra lor. Din pricina integritãþii lor credincioase,
din pricina hotãrârii lor de a-L onora pe Dumnezeu mai presus de orice
putere omeneascã, Domnul i-a onorat în mod evident înaintea oamenilor.”–
Solii pentru tineret, pg.23,24.

b. Cine poate servi drept exemplu tinerilor? 1 Corinteni 16:10,11.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“În istoria lui Timotei se gãsesc lecþii preþioase. El era doar un flãcãu
când a fost ales de Dumnezeu ca învãþãtor; dar principiile sale erau atât
de bine fixate printr-o educaþie corectã încât a fost fãcut capabil pentru

Lecþia 1
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aceastã poziþie importantã. El ºi-a purtat responsabilitãþile cu o blândeþe
asemenea lui Hristos. El era credincios, statornic ºi fidel ºi Pavel l-a ales
sã fie tovarãºul sãu în muncã ºi cãlãtorie. Pentru ca Timotei sã nu fie
întâmpinat cu desconsiderare din pricina tinereþii sale, Pavel i-a scris:
‘Nimeni sã nu-þi dispreþuiascã tinereþea’. El putea face aceasta fiindcã
Timotei nu era îngâmfat, ci cãuta în continuu cãlãuzire.”–CBNT, pg.225.

Luni 1 iulie

2. BUCURIE

a. Cum va avea atitudinea noastrã un impact asupra experienþei
noastre creºtine? Proverbele 15:13.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Nu este nimic întunecat în religia lui Isus. În timp ce toatã uºurãtatea,
glumele ºi nimicurile despre care apostolul spune cã nu sunt potrivite
trebuie sã fie evitate cu grijã, existã o odihnã ºi pace dulce în Isus, care va
fi exprimatã pe faþa creºtinului. Creºtinii nu vor fi îndureraþi, întristaþi ºi
disperaþi. Ei vor fi echilibraþi; totuºi ei vor arãta lumii o bucurie pe care
numai harul o poate împãrtãºi…

Dacã existã cineva care ar trebui sã fie în continuu recunoscãtor, acesta
ar trebui sã fie creºtinul. Dacã este cineva care se bucurã de fericire, chiar
ºi în aceastã viaþã, acesta este urmaºul credincios al lui Isus Hristos. Este
datoria copiilor lui Dumnezeu sã fie veseli. Ei ar trebui sã încurajeze o
dispoziþie veselã. Dumnezeu nu poate fi glorificat de cãtre copiii Sãi care
trãiesc în continuu sub un nor ºi aruncã umbrã oriunde merg. Creºtinul ar
trebui sã rãspândeascã razele soarelui în loc de umbrã… Ei vor avea o
înfãþiºare veselã.”–Îndrumarea copilului, pg.106,107.

b. Care este rezultatul bucuriei? Proverbele 17:22.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Tinerii sã asculte avertismentul; ei sã nu fie pripiþi în conversaþie, ci
modeºti ºi retraºi. Ei sã fie grabnici la ascultarea lucrurilor care vor folosi
sufletului ºi înceþi la vorbire, dacã aceasta nu este pentru a-L reprezenta
pe Isus ºi a mãrturisi pentru adevãr. Manifestaþi umilinþa minþii prin
modestia comportamentului. Conversaþia voastrã sã fie dreasã cu har.
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Educaþi-vã sufletul spre bucurie, recunoºtinþã ºi spre exprimarea mulþumirii
faþã de Dumnezeu pentru marea iubire cu care ne-a iubit ºi împodobiþi
astfel învãþãtura Domnului ºi Mântuitorului nostru în toate lucrurile, în
toate locurile ºi în toate timpurile. Preamãriþi-L pe Maestru prin
mãrturisirea în caracterul vostru a lucrãrii Duhului Sfânt asupra sufletului
vostru. Hristos sã rãsarã în suflet ca un izvor de viaþã. Bucuria creºtinã
este chiar frumuseþea sfinþeniei. Acei care sunt bogaþi în credinþã vor
manifesta graþia lui Hristos.”–The Youth’s Instructor , 11 iulie 1895.

Marþi 2 iulie

3. POLITEÞE, RESPECT, SIMPLITATE

a. Ce roade vor manifesta tinerii creºtini? Galateni 5:22,23.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Dacã Hristos rãmâne cu noi, vom fi creºtini în cãmin, la fel ca ºi în
afara lui. Acela care este creºtin va avea cuvinte amabile pentru rudele ºi
tovarãºii lui. El va fi amabil, curtenitor, iubitor, simpatic ºi se va educa
pentru un locaº în familia de sus. Dacã este membru al familiei împãrãteºti,
el va reprezenta împãrãþia în care merge. El va vorbi copiilor sãi cu
amabilitate; fiindcã îºi va da seama cã ºi ei sunt moºtenitori ai lui
Dumnezeu, membri ai curþii cereºti. Între copiii lui Dumnezeu nu locuieºte
nici un spirit de asprime.”–My Life Today, pg.196.

b. Care este natura respectului? Romani 12:10.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Copiii au pretenþii pe care pãrinþii lor ar trebui sã le recunoascã ºi sã
le respecte. Ei au dreptul la o asemenea educaþie ºi instruire care-i va face
membri utili, respectaþi ºi iubiþi ai societãþii de aici ºi le va da o calificare
moralã pentru societatea lumii curate ºi sfinte de dupã aceea. Tinerii ar
trebui învãþaþi cã atât bunãstarea lor prezentã cât ºi cea viitoare depind
într-o mare mãsurã de obiceiurile pe care ºi le formeazã în copilãrie ºi
tinereþe. Ei ar trebui obiºnuiþi devreme cu supunerea, tãgãduirea de sine
ºi o consideraþie pentru fericirea altora. Ei ar trebui învãþaþi sã-ºi supunã
temperamentul pripit, sã-ºi reþinã orice cuvinte pãtimaºe ºi sã manifeste o
bunãtate constantã, curtoazie ºi auto-control. Taþii ºi mamele ar trebui sã
facã studiul vieþii lor din aceea ca odraslele lor sã devinã aºa de desãvârºite
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în caracterul lor, cum poate sã-i facã efortul uman combinat cu ajutorul
divin. Ei au acceptat aceastã lucrare, cu toatã importanþa ºi
responsabilitatea ei, prin faptul cã au adus copii pe lume.”–The Review
and Herald, 21 martie, 1882.

c. Cum va fi exprimatã roada duhului în viaþa zilnicã? Efeseni 4:2.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Noi ar trebui sã-i învãþãm pe copiii noºtri lecþii de simplitate ºi
încredere. Noi ar trebui sã-i învãþãm sã-L iubeascã pe Creatorul lor, sã se
teamã de El ºi sã-L asculte. În toate planurile ºi scopurile vieþii, slava Sa
ar trebui sã fie þinutã pe primul loc; Iubirea Lui ar trebui sã fie izvorul
fiecãrei acþiuni.”–Îndrumarea copilului, pg.141.

Miercuri 3 iulie

4. RESPONSABILITATE

a. Pe lângã ascultare, la ce altceva sunt chemaþi tinerii? Matei 19:16-
22.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Tinerii sã nu fie ignoraþi; ei sã aibã o parte în muncã ºi responsabilitate.
Sã simtã cã au de îndeplinit un rol în a-i ajuta ºi binecuvânta pe alþii.
Chiar ºi copiii ar trebui învãþaþi sã facã mici servicii de iubire ºi îndurare
pentru cei mai puþin avantajaþi decât ei.”–Testimonies, vol.6, pg.401.

b. Care este pericolul de a nu ne asuma responsabilitatea pentru
acþiunile noastre? Luca 16:15.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Bãrbaþii ºi femeile formuleazã multe scuze pentru înclinaþia lor spre
pãcat. Pãcatul este reprezentat ca o necesitate, ca un rãu care nu poate fi
biruit. Însã pãcatul nu este o necesitate. Hristos a trãit în aceastã lume din
copilãrie pânã la maturitate ºi în acel timp, El a înfruntat toate ispitele de
care este asaltat omul ºi le-a biruit. El este un model desãvârºit de copilãrie,
tinereþe ºi maturitate.”–Credinþa prin care trãiesc, pg.219.
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“Dumnezeu îi încearcã pe toþi tinerii. Mulþi ºi-au scuzat nepãsarea ºi
lipsa de reverenþã prin exemplul rãu ce le-a fost dat de mãrturisitori cu
mai multã experienþã. Dar aceasta n-ar trebui sã reþinã pe nimeni de la
facerea de bine. În ziua socotelii finale nu puteþi aduce asemenea scuze
cum le aduceþi acum. Veþi fi condamnaþi pe drept, fiindcã aþi cunoscut
calea, dar n-aþi ales sã umblaþi pe ea.”–Solii pentru tineret, pg.329.

“Acei care sunt cei mai gata sã se scuze sau sã se îndreptãþeascã în pãcat
sunt adesea cei mai aspri în judecarea ºi condamnarea altora. Mulþi, asemenea
lui Saul, aduc asupra lor neplãcerea lui Dumnezeu, dar resping sfatul ºi
dispreþuiesc mustrarea. Chiar ºi când sunt convinºi cã Domnul nu este cu
ei, ei refuzã sã vadã în ei cauza necazului lor. Ei cultivã un spirit mândru ºi
lãudãros, în timp ce îngãduie sã aibã o judecatã crudã ºi mustrare severã a
altora care sunt mai buni decât ei.”–Patriarhi ºi profeþi, pg.721.

c. Care este responsabilitatea noastrã cu privire la vorbirea noastrã?
Psalmii 19:14; Eclesiastul 5:2.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Încurajaþi-i pe toþi sã foloseascã un limbaj simplu, curat ºi elevat.
Vorbirea, pronunþia ºi vocea – cultivaþi aceste talente, nu sub îndrumarea
vreunui mare orator al lumii, ci sub puterea Duhului Sfânt al lui
Dumnezeu.”–The Voice in Speech and Song, pg.15.

Joi 4 iulie

5. RUGÃCIUNE, CONSACRARE

a. Ce este necesar pentru o bunã dezvoltare a caracterului?
1 Tesaloniceni 5:17,18.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Prin rugãciune zilnicã ºi consacrare, toþi pot sã fie într-o asemenea
relaþie cu Tatãl lor ceresc, încât El sã poatã revãrsa asupra lor binecuvântãri
bogate.

În special acei care sunt de curând la credinþã trebuie sã fie foarte treji
ºi în gardã faþã de strategiile Satanei. Ei trebuie sã adere cu statornicie la
o credinþã neclãtinatã în marea jertfã ispãºitoare.”–The Review and Herald,
3 ianuarie 1907.
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b. Cum ar trebui sã ne rugãm? Matei 6:5-15.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Mântuitorul… nu ne limiteazã la folosirea exact a acestor cuvinte.
Ca fiind una cu omenirea, El Îºi prezintã propriul Sãu ideal de rugãciune,
cuvinte atât de simple încât pot fi folosite ºi de cãtre un copilaº ºi totuºi
atât de cuprinzãtoare, încât semnificaþia lor nu poate fi pãtrunsã pe deplin,
nici de minþile cele mai mari.”–Cugetãri de pe muntele fericirilor, pg.88.

c. Care va fi rezultatul rugãciunii ºi al consacrãrii? Isaia 60:1.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Pentru urmaºii Sãi credincioºi, Hristos a fost un tovarãº zilnic ºi un
prieten familiar. Ei au trãit într-o legãturã apropiatã, într-o comuniune
constantã cu Dumnezeu. Asupra lor a rãsãrit slava Domnului. În ei a fost
reflectatã lumina cunoºtinþei slavei lui Dumnezeu pe faþa lui Isus Hristos.
Acum ei se bucurã în razele neîntunecate ale slavei ºi gloriei Împãratului
în maiestatea Sa. Ei sunt pregãtiþi pentru comuniunea cerului fiindcã au
cerul în inimile lor.”–Parabolele Domnului, pg.421.

Vineri 5 iulie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Cum putem fiecare dintre noi sã fim un exemplu de integritate?
2. În mijlocul stresului vieþii, ce atitudine ar trebui sã avem grijã

sã cultivãm?
3. Cine meritã respectul nostru ºi de ce?
4. Cum puteþi sã vã asumaþi responsabilitatea pentru acþiunile voastre?
5. Cum puteþi dezvolta o comuniune mai apropiatã cu Hristos?
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Sabat, 13 iulie 2002
s.a. 20:58

Viaþa din cãmin

“Copii, ascultaþi în Domnul de pãrinþii voºtri, cãci este drept.”
(Efeseni 6:1).

“Din fiecare cãmin creºtin ar trebui sã strãluceascã o luminã sfântã.” –
Patriarhi ºi profeþi, pg.155.

Recomandare pentru studiu:
Cãminul adventist, pg.268-272.
Îndrumarea copilului, pg.49-58.

Duminicã 7 iulie

1. RELAÞII DE FAMILIE

a. Care ar trebui sã fie relaþia copiilor cu pãrinþii lor? Exodul 20:12;
Efeseni 6:1-3.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Copiii care sunt creºtini vor prefera iubirea ºi aprobarea pãrinþilor lor
temãtori de Dumnezeu mai presus de orice binecuvântare pãmânteascã.
Ei îºi vor iubi ºi onora pãrinþii. Unul dintre principalele studii ale vieþii
lor ar trebui sã fie acela cum sã-i facã fericiþi pe pãrinþii lor. În acest veac
rãzvrãtit, copiii care n-au primit instruirea ºi disciplina corespunzãtoare
au doar un slab sentiment al obligaþiei lor faþã de pãrinþi. Adesea se întâmplã
cã cu cât pãrinþii fac mai multe pentru ei, cu atât ei sunt mai nerecunoscãtori
ºi cu atât îi respectã mai puþin.”–Testimonies, vol.1, pg.373.

b. Care ar trebui sã fie relaþia pãrinþilor cu copiii lor? Efeseni 6:4.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Pãrinþi, Dumnezeu doreºte ca voi sã faceþi din familia voastrã un
exemplu al familiei din cer. Pãziþi-vã copiii. Fiþi amabili ºi duioºi faþã de
ei. Tatãl, mama ºi copiii trebuie sã fie uniþi laolaltã cu legãturile de aur ale

Lecþia 2
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iubirii. O familie bine rânduitã ºi bine disciplinatã are o putere mai mare
în demonstrarea eficienþei creºtinismului decât toate predicile din lume.
Când taþii ºi mamele îºi dau seama cum îi copiazã copiii lor, ei vor veghea
cu atenþie asupra fiecãrui cuvânt ºi gest.”–CBNT, pg.204.

Luni 8 iulie

2. UN EXEMPLU PENTRU LUME

a. Care este influenþa unei familii evlavioase ai cãrei copii urmeazã
cuvintele lui Solomon scrise în Proverbele 1:8,9?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Din fiecare cãmin creºtin ar trebui sã strãluceascã o luminã sfântã.
Iubirea ar trebui manifestatã în acþiune. Ea ar trebui sã se reverse în toate
relaþiile din cãmin, manifestându-se prin bunãtate plinã de consideraþie,
prin curtoazie amabilã ºi neegoistã. Sunt cãmine unde acest principiu este
exercitat – cãmine unde se aduce închinare lui Dumnezeu ºi domneºte
cea mai veritabilã iubire. Din aceste cãmine rugãciunea de dimineaþã ºi
de searã se înalþã la Dumnezeu ca o tãmâie dulce ºi îndurãrile Lui ºi
binecuvântãrile se coboarã asupra solicitantului ca roua de dimineaþã.

O gospodãrie creºtinã bine rânduitã este un argument puternic în
favoarea realitãþii religiei creºtine – un argument pe care cei necredincioºi
nu-l pot contrazice. Toþi pot vedea cã este la lucru o influenþã în familie
care-i afecteazã pe copii ºi cã Dumnezeul lui Avraam este cu ei. Dacã
familiile pretinºilor creºtini ar fi modelate dupã religie, ele ar exercita o
influenþã puternicã spre bine. Atunci ar fi într-adevãr ‘lumina lumii’.
Dumnezeul cerului vorbeºte fiecãrui pãrinte credincios prin cuvintele
adresate lui Avraam: ‘ªtiu cã va porunci copiilor ºi casei sale dupã el, ºi ei
vor þine calea Domnului pentru a face dreptate ºi judecatã; cã Domnul va
aduce asupra lui Avraam ceea ce a rostit cu privire la el.’ ”–Patriarhi ºi
profeþi, pg.156.

b. Cum este într-un mod special importantã familia predicatorului?
1 Timotei 3:2-5.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“În familia predicatorului ar trebui sã existe o unitate care va predica o
predicã eficientã cu privire la evlavia practicã. Când predicatorul ºi soþia
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lui îºi îndeplinesc îndatoririle din cãmin cu credincioºie, þinând în frâu,
corectând, sfãtuind ºi îndrumând, ei devin mai potriviþi pentru a lucra în
bisericã ºi înmulþesc uneltele pentru îndeplinirea lucrãrii lui Dumnezeu
în afara cãminului. Membrii familiei devin membri ai familiei de sus ºi
sunt o putere spre bine, exercitând o influenþã vastã.

Pe de altã parte, predicatorul care permite copiilor sãi sã creascã
neastâmpãraþi ºi neascultãtori va vedea cã influenþa lucrãrii sale de la
amvon este zãdãrnicitã de umblarea nepotrivitã a copiilor sãi. Acela care
nu-i poate controla pe membrii propriei sale familii, nu poate sluji în mod
corespunzãtor biserica lui Dumnezeu sau s-o fereascã de ceartã ºi
controversã.”–Slujitorii evangheliei, pg.185, 186.

Marþi 9 iulie

3. ÎNCHINAREA ÎN FAMILIE

a. Folosind exemplul lui Pavel, care ar trebui sã fie principiul ºi temelia
orei de închinare familialã? 1 Corinteni 15:31; Galateni 2:20.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“În trezirea ºi întãrirea iubirii pentru studiul Bibliei, foarte mult depinde
de folosirea orei de închinare. Ceasurile închinãrii de dimineaþã ºi de searã
ar trebui sã fie cele mai dulci ºi mai utile ale zilei. Sã se înþeleagã cã în
aceste ore nici un gând supãrat sau lipsit de amabilitate n-ar trebui sã ne
tulbure; cã pãrinþii ºi copiii se adunã sã-L întâlneascã pe Isus ºi sã invite
în cãmin prezenþa îngerilor sfinþi. Serviciile sã fie scurte ºi pline de viaþã,
adaptate ocaziei ºi variate din timp în timp. Toþi sã participe la citirea
Bibliei ºi sã înveþe ºi sã repete adesea legea lui Dumnezeu. Dacã li se
permite uneori copiilor sã aleagã ei ce se va citi, aceasta va adãuga la
interesul lor. Puneþi-le întrebãri ºi daþi-le ocazie sã punã ºi ei întrebãri.
Menþionaþi orice va fi folositor pentru a ilustra sensul celor spuse. Când
serviciul nu este fãcut prea lung, micuþii sã ia parte la rugãciune ºi sã se
alãture la cântare, chiar ºi dacã ar fi doar o singurã strofã.

Pentru a face dintr-un asemenea serviciu ceea ce ar trebui sã fie, ar
trebui sã se facã o pregãtire. ªi pãrinþii ar trebui sã-ºi ia zilnic timp de
studiu biblic cu copiii lor. Fãrã îndoialã cã pentru a realiza aceasta e nevoie
de efort ºi planificare ºi de unele sacrificii, dar efortul va fi rãsplãtit cu
îmbelºugare.”–Educaþia, pg.156.
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b. Cum ar trebui sã se desfãºoare serviciul de închinare? Psalmii
100:1-5.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Copiii sã ia parte la închinarea familialã. Toþi sã-ºi aducã Bibliile ºi
fiecare sã citeascã un verset sau douã. Apoi sã se cânte o cântare cunoscutã,
urmatã de rugãciune. Pentru aceasta Hristos a dat un exemplu. Rugãciunea
Domnului nu trebuia sã fie repetatã doar de formã, ci este o ilustrare a
ceea ce trebuie sã fie rugãciunile noastre – simple, serioase ºi cuprinzãtoare.
Într-o cerere simplã spuneþi-I Domnului nevoile voastre ºi exprimaþi-vã
recunoºtinþa pentru îndurãrile Sale. Astfel Îl invitaþi pe Isus sã fie un oaspete
binevenit în casa ºi inima voastrã. În familie rugãciunile lungi cu privire
la lucruri îndepãrtate nu sunt la locul lor. Ele fac ora de rugãciune o povarã,
când aceasta ar trebui privitã ca un privilegiu ºi o binecuvântare. Faceþi
acest timp unul interesant ºi plin de bucurie.”–Testimonies, vol.6,
pg.328,329.

“Închinarea familialã nu ar trebui guvernatã de împrejurãri. Voi nu
trebuie sã vã rugaþi ocazional ºi când aveþi multã treabã sã neglijaþi aceasta.
Procedând astfel îi faceþi pe copiii voºtri sã priveascã rugãciunea ca pe un
lucru de micã însemnãtate.”–Îndrumarea copilului, pg.520.

Miercuri 10 iulie

4. FIRMA FAMILIEI

a. Dacã copiii sunt învãþaþi aºa cum suntem instruiþi în Deuteronom
6:7, ce vor înþelege ei cu privire la datoriile lor în viaþa de cãmin?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Educaþia copilului spre bine sau spre rãu începe în primii sãi ani.
Copiii ar trebui învãþaþi cã sunt parte din firma familiei. Ei ar trebui instruiþi
sã-ºi facã partea în cãmin. Ei nu trebuie sã fie serviþi în continuu, ci mai
degrabã ar trebui sã uºureze poverile tatãlui ºi mamei. Când copiii mai
mari cresc, ei ar trebui sã ajute la îngrijirea membrilor mai tineri ai familiei.
Mama nu ar trebui sã se istoveascã fãcând lucrul pe care copiii ei ar putea
ºi ar trebui sã-l facã.”–Manuscript Releases, vol.10, pg.206,207.
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b. Cum îi pot învãþa pãrinþii pe copiii lor îndatoririle vieþii? Proverbele
22:6.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“În ºcoala din cãmin copiii ar trebui învãþaþi cum sã-ºi îndeplineascã
îndatoririle practice din viaþa de zi cu zi. Cât sunt încã mici, mama ar
trebui sã le încredinþeze unele misiuni simple pe care sã le îndeplineascã
în fiecare zi. Ei îi va lua mai mult timp sã-i înveþe cum sã facã acele
lucruri decât dacã le-ar face ea însãºi, dar ea trebuie sã-ºi aminteascã
faptul cã trebuie sã punã temelia ajutorãrii la clãdirea caracterelor lor. Ea
sã-ºi aminteascã faptul cã familia este ºcoala în care ea este profesorul
principal. Ei îi revine misiunea de a-i învãþa pe copiii ei cum sã
îndeplineascã îndatoririle din cãmin repede ºi cu îndemânare. Cât de
timpuriu posibil, ei ar trebui instruiþi sã împãrtãºeascã poverile cãminului.
Din copilãrie bãieþii ºi fetele ar trebui învãþaþi sã poarte poveri tot mai
grele, ajutând în mod inteligent la lucrarea firmei familiei.”–Îndrumarea
copilului, pg.83.

c. Care este rezultatul inevitabil al leneviei? Proverbele 19:15.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Unde este abundenþã de lenevie, Satan lucreazã cu ispitele sale pentru
a strica viaþa ºi caracterul. Dacã tinerii nu sunt instruiþi la o muncã
folositoare, fie cã sunt bogaþi sau sãraci, ei sunt în primejdie; fiindcã Satan
le va gãsi de lucru dupã cum vrea el. Tinerii care nu sunt baricadaþi cu
principiu nu privesc timpul ca pe o comoarã preþioasã, o încredinþare de
la Dumnezeu, pentru care fiecare fiinþã omeneascã trebuie sã dea socotealã.

Copiii ar trebui sã fie educaþi sã-ºi foloseascã timpul cât mai bine, sã fie utili
tatãlui ºi mamei ºi sã se poatã bizui pe sine.”–Îndrumarea copilului, pg.87.

Joi 11 iulie

5. FIUL RISIPITOR

a. La ce ar trebui sã se gândeascã acei care ºi-au neglijat datoria faþã
de pãrinþi? Luca 15:11-19.
__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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“Puþin s-a gândit tânãrul vesel ºi nechibzuit [fiul risipitor] când a ieºit
pe poarta tatãlui sãu la durerea ºi dorul lãsate în inima tatãlui. Când dansa
ºi petrecea cu tovarãºii sãi înfierbântaþi, puþin se gândea el la umbra care
cãzuse asupra cãminului sãu. ªi acum, când cu paºi istoviþi ºi obosiþi îºi
urmeazã calea spre casã, el nu ºtie cã cineva îi aºteaptã întoarcerea.”–
Parabolele Domnului, pg.158.

b. Ce ar trebui sã fie binevoitori sã facã pãrinþii ai cãror copii s-au
rãtãcit? Luca 15:20-24.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“În timp ce [fiul risipitor] este încã ‘în depãrtare’, tatãl îi deosebeºte
silueta. Iubirea are o vedere bunã. Nici chiar degradarea anilor de pãcat
nu-l poate ascunde pe fiu de ochii tatãlui sãu. El ‘a avut milã ºi a fugit ºi
a cãzut pe grumazul lui’ într-o îmbrãþiºare duioasã ºi prelungã.” –
Parabolele Domnului, pg.158.

c. Care este marea lucrare ce trebuie îndeplinitã în familii în ultimele
zile? Maleahi 4:5,6.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Marea miºcare de reformã trebuie sã înceapã prin prezentarea
principiilor legii lui Dumnezeu înaintea taþilor, mamelor ºi copiilor. Când
sunt prezentate pretenþiile legii ºi bãrbaþii ºi femeile sunt convinºi cu privire
la datoria lor de a da ascultare, arãtaþi-le responsabilitatea deciziei lor, nu
doar pentru ei înºiºi, ci ºi pentru copiii lor.”–Testimonies, vol.6, pg.109.

Vineri 12 iulie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Cum pot fi îmbunãtãþite relaþiile dintre pãrinþi ºi copii?
2. Care sunt caracteristicile cãminului creºtin?
3. De ce este închinarea la altarul familial atât de importantã?
4. Care sunt avantajele instruirii timpurii în lucrurile practice?
5. Ce putem învãþa din parabola fiului risipitor?
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Sabat, 20 iulie 2002
s.a. 20:53

Educaþie
“ªi poruncile acesta pe care þi le dau astãzi, sã le ai în inima ta. Sã

le întipãreºti în mintea copiilor tãi.” (Deuteronom 6:6,7).

“Adevãrata educaþie este pregãtirea puterilor fizice, mintale ºi morale
pentru îndeplinirea fiecãrei îndatoriri; este instruirea trupului, minþii ºi
sufletului pentru servire divinã.”–Parabolele Domnului, pg.259,260.

Recomandare pentru studiu:
Educaþia, pg.9-14.
Solii pentru tineret, pg.129-134.

Duminicã 14 iulie

1. ADEVÃRATA EDUCAÞIE

a. În ce stare a fost omul la creaþiune? Genesa 1:27. Ce a oferit
Dumnezeu ca mijloc de educaþie dupã ce omul a pãcãtuit?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Prin pãcat asemãnarea divinã a fost pãtatã ºi aproape ºtearsã. Puterile
fizice ale omului erau slãbite, capacitatea sa mintalã a fost redusã ºi vederea
lui spiritualã înceþoºatã. El devenise supus morþii. Totuºi neamul omenesc
n-a fost lãsat fãrã speranþã. Prin iubire ºi îndurare infinitã a fost fãcut
planul de mântuire ºi s-a acordat o viaþã de încercare. Lucrarea de
rãscumpãrare trebuia sã fie aceea de a restabili în om chipul Creatorului
sãu, de a-l aduce înapoi la desãvârºirea în care a fost creat, de a promova
dezvoltarea trupului, minþii ºi sufletului, pentru ca scopul divin cu care a
fost creat sã fie atins. Aceasta este þinta educaþiei, marele scop al vieþii.”–
Educaþia, pg.11.

b. Care este fundamentul adevãratei educaþii? 2 Timotei 3:15.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Lecþia 3
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“Sfintele Scripturi sunt standardul desãvârºit al adevãrului ºi ca atare
ar trebui sã li se acorde cel mai înalt loc în educaþie. Pentru a obþine o
educaþie vrednicã de acest nume, trebuie sã primim o cunoºtinþã de
Dumnezeu, Creatorul, ºi de Hristos, Rãscumpãrãtorul, aºa cum sunt Aceºtia
descoperiþi în cuvântul sfânt.” –Educaþia, pg.12.

c. Numai cum poate fi dobânditã înþelepciunea? Proverbele 9:10.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Luni 15 iulie

2. ªCOALA DIN CÃMIN

a. Unde trebuie sã înceapã educaþia?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“În înþelepciunea Sa, Domnul a poruncit ca familia sã fie cea mai mare
dintre toate instituþiile educaþionale. În cãmin trebuie sã înceapã educaþia
copilului. Aici este prima lui ºcoalã.”–Cãminul adventist, pg.165.

b. Ce trebuie sã se realizeze în ºcoala din cãmin? Efeseni 6:4 u.p.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Pãrinþii sunt responsabili pentru mântuirea copiilor lor. În primii zece
ani ai vieþii unui copil, acesta ar trebui þinut în ºcoala din cãmin, cu tatãl
ºi mama ca pãzitori ºi învãþãtori.”–Manuscript Releases, vol.7, pg.13.

“Mamelor, þineþi-vã copiii ocupaþi. Dacã nu faceþi aceasta, Satan o va
face el pentru voi. Încredinþaþi-le câte o misiune în fiecare zi. Cât de
devreme posibil în viaþã, copiii ar trebui sã fie instruiþi sã împãrtãºeascã
poverile din cãmin.”–The Review and Herald, 12 ianuarie, 1911.

“În ºcoala din cãmin bãieþii ºi fetele noastre sunt pregãtiþi sã participe
la o ºcoalã a bisericii când ajung la o vârstã corespunzãtoare sã se asocieze
mai îndeaproape cu alþi copii.”– Manuscript Releases, vol.8, pg.5.

c. Care este pericolul neglijãrii educaþiei ce trebuie datã în cãmin?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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“Multor pãrinþi nu le place sã dea copiilor lor o instruire religioasã ºi îi
lasã sã strângã în ªcoala de Sabat cunoºtinþa care este privilegiul ºi datoria
lor s-o împãrtãºeascã. Asemenea pãrinþi nu îºi îndeplinesc responsabilitatea
încredinþatã lor de a da copiilor lor o educaþie multilateralã.”–Sfaturi pentru
pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.89.

“Mulþimi de taþi ºi mame pãreau sã creadã cã dacã controlul ar fi pus
în mâinile copiilor lor, ei s-ar dezvolta în tinere ºi tineri utili. Dar Domnul
m-a instruit în aceastã privinþã. În viziuni de noapte am vãzut… [cã]
vrãjmaºul sufletelor aºtepta ºi cãuta ocazii sã câºtige controlul asupra
minþii fiecãrui copil ai cãrui pãrinþi nu îi dãduserã o instruire credincioasã
cu privire la cursele lui Satan.”–Manuscript Releases, vol.8, pg.4.

“Acei care nu sunt în stare sã-ºi instruiascã copiii cum se cuvine, n-ar fi
trebuit niciodatã sã-ºi asume responsabilitãþile de pãrinte.”–Ibid., vol.6, pg.351.

Marþi 16 iulie

3. INSTRUIREA PRACTICÃ

a. Pe lângã învãþarea din cãrþi, ce altceva ar mai trebui inclus în
educaþie? Eclesiastul 12:12; 1 Tesaloniceni 4:11.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Acum, ca ºi în zilele lui Israel, fiecare tânãr ar trebui sã fie instruit în
îndatoririle vieþii practice. Fiecare ar trebui sã dobândeascã o cunoºtinþã
a unei ramuri de muncã manualã prin care sã-ºi poatã câºtiga existenþa
dacã este nevoie...

Studenþii care au câºtigat cunoºtinþe din cãrþi fãrã sã câºtige o cunoºtinþã
a lucrului practic, nu pot avea pretenþia unei educaþii simetrice… Educaþia
nu constã doar în folosirea creierului. Activitatea fizicã este o parte din
instruirea esenþialã pentru fiecare tânãr. O parte importantã a educaþiei
lipseºte dacã studentul nu este învãþat cum sã se angajeze într-o muncã
utilã.”–Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.250.

“Atât tinerii cât ºi tinerele ar trebui sã fie învãþaþi cum sã gãteascã în
mod economic.”–Solii pentru tineret, pg.137.

“Învãþaþi-i pe copiii voºtri cum sã pregãteascã hranã sãnãtoasã. Dându-
le aceste lecþii… voi întipãriþi principii care sunt elemente necesare în
viaþa lor religioasã.”–Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.127.

“Dacã este posibil, cãminul ar trebui sã fie afarã din oraº, unde copiii
sã poatã avea teren pe care sã-l cultive. Fiecare sã aibã un petic de teren al
sãu propriu; ºi când îi învãþaþi cum sã facã o grãdinã, cum sã pregãteascã
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terenul pentru sãmânþã ºi importanþa scoaterii tuturor rãdãcinilor, învãþaþi-
i de asemenea cât este de important sã scoatem din viaþã toate practicile
urâte ºi vãtãmãtoare.”–Ibid., pg.102.

“Când copiii ajung la o vârstã potrivitã, ar trebui sã li se dea unelte. Ei
se vor dovedi copii pricepuþi. Dacã tatãl este tâmplar, el ar trebui sã dea
bãieþilor sãi lecþii de tâmplãrie.”–Ibid., pg.101.

“Tinerele fete ar fi trebuit sã fie învãþate sã facã haine, sã croiascã, sã
facã ºi sã repare îmbrãcãminte ºi sã fie astfel educate pentru datoriile
practice ale vieþii.”–Testimonies, vol.3, pg.157.

“Asupra pãrinþilor zace responsabilitatea de a dezvolta în copiii lor
acele capacitãþi care-i vor face în stare sã aducã un bun serviciu pentru
Dumnezeu… Pãrinþi, ajutaþi-i pe copiii voºtri sã îndeplineascã scopul lui
Dumnezeu pentru ei. În cãmin ei trebuie sã fie instruiþi pentru a face lucrare
misionarã care-i va pregãti pentru sfere mai largi de utilitate.”–Sfaturi
pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.106.

Miercuri  17 iulie

4. ÎN AFARA CÃMINULUI

a. Care ar trebui sã fie starea copiilor pãrinþilor temãtori de
Dumnezeu? 2 Ioan 1:4. Având în minte aceastã þintã, la ce ar trebui
sã ne gândim când alegem o educaþie în afara cãminului?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Pãrinþi, pãzitori, duceþi-vã copiii în ºcolile de instruire unde influenþele
sunt similare cu acelea ale unei ºcoli din cãmin bine conduse; ºcolile în
care profesorii îi vor duce înainte dintr-un punct în altul ºi în care atmosfera
spiritualã este un miros de viaþã spre viaþã.’ ”–Testimonies, vol.8, pg.179.

b. Ce ar trebui încurajat dacã nu sunt disponibile asemenea ºcoli?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Multe familii care cu scopul de a-ºi educa copiii se mutã în locuri
unde sunt întemeiate ºcolile noastre mari, ar face un mai bun serviciu
pentru Maestru dacã ar rãmâne unde se gãsesc. Ele ar trebui sã încurajeze
biserica ai cãrei membri sunt sã înfiinþeze o ºcoalã de bisericã, unde copiii
din teritoriul lor ar putea primi o educaþie creºtinã practicã multilateralã...
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Oriunde sunt câþiva pãzitori ai Sabatului, pãrinþii ar trebui sã se uneascã
sã gãseascã un loc pentru o ºcoalã unde copiii ºi tinerii lor sã poatã fi
instruiþi. Ei ar trebui sã angajeze un învãþãtor creºtin, care, ca un misionar
consacrat, îi va educa pe copii într-un asemenea mod încât sã-i conducã
sã devinã misionari. Sã fie angajaþi profesori care vor da o educaþie
temeinicã în ramurile obiºnuite, Biblia fiind fãcutã temelia ºi viaþa oricãrui
studiu.”–Testimonies, vol.6, pg.181,182.

“Unii taþi ºi mame sunt atât de indiferenþi, atât de nepãsãtori, încât
cred cã nu este nici o diferenþã dacã copiii lor frecventeazã o ºcoalã de
bisericã sau una publicã. ‘Suntem în lume’ spun ei ‘ºi nu putem ieºi din
ea’. Dar pãrinþi, noi putem ieºi mult din lume, dacã alegem aceasta. Noi
putem evita sã vedem multe dintre relele care se înmulþesc atât de repede
în aceste ultime zile. Putem evita sã auzim despre multã din rãutatea ºi
crima care existã.”–Selected Messages, bk.3, pg.210,211.

“Este timpul ca membrii bisericilor noastre sã fie instruiþi sã-ºi retragã
copiii din ºcolile publice. Mintea capabilã a unui copil învaþã repede lecþiile
rãului în tovãrãºie cu copiii care n-au fost educaþi corespunzãtor. Astfel
mulþi copii sunt stricaþi.”–Manuscript Releases, vol.10, pg.107.

Joi 18 iulie

5. EDUCAÞIA ÎN COLEGIU SAU UNIVERSITATE

a. Când cãutãm o educaþie înaltã, care ar trebui sã fie þinta noastrã?
Proverbele 2:1-5.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Fiecãrui student i-aº spune: Nu fi niciodatã satisfãcut cu un standard
coborât. În participarea la ºcoalã, asigurã-te cã ai în vedere un scop nobil
ºi sfânt. Mergi fiindcã doreºti sã devii capabil pentru slujire în vreo parte
a viei lui Dumnezeu. Fã tot ce poþi pentru a atinge aceastã þintã…

Nu-þi petrece timpul învãþând ceea ce îþi va fi de puþin folos în viaþa de
mai târziu. În loc de a cãuta o cunoºtinþã a clasicilor, învaþã mai întâi sã
vorbeºti limba englezã în mod corect. Învaþã sã þii evidenþe contabile.
Dobândeºte o cunoºtinþã a acelor direcþii de studiu care te vor ajuta sã fii
util oriunde te gãseºti.”–Sfaturi cãtre pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.179.
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b. Ce exemplu este dat cu privire la o educaþie secularã (nereligioasã)
rodnicã? Fapte 7:22. Ce trebuie sã ne amintim întotdeauna despre
acest fel de educaþie? Evrei 11:24-26.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

“Moise a primit o educaþie temeinicã la curtea împãratului Egiptului.
El era calificat sã fie un onorat general de armatã ºi sã se angajeze în lupte
cu alte naþiuni. Dar deºi era nepotul recunoscut al împãratului, cu
perspectiva unei împãrãþii înaintea sa, ºi deºi se bucurase de cele mai
înalte avantaje educaþionale pe care i le putea oferi Egiptul, el n-a fost
calificat sã se angajeze direct în lucrarea la care Domnul a gãsit potrivit
a-l chema; el nu era potrivit sã-ºi ia locul de conducãtor vizibil al unei
mari mulþimi, primind de la Dumnezeu instruire cu privire la darea de
legi ºi la punerea temeliei organizãrii lor într-un sistem de tipuri ºi
simboluri, el nu putea atunci sã conducã poporul lui Dumnezeu prin
deºertul stâncos ºi sterp în þara fãgãduinþei. El trebuia mai întâi sã
primeascã o educaþie din cer.”–The Youth’s Instructor, 13 decembrie, 1900.

Vineri 19 iulie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Cum ne pregãteºte adevãrata educaþie pentru cer?
2. Ce este necesar pentru succesul ºcolii din cãmin?
3. De ce fel de instruire practicã este nevoie astãzi?
4. Cum putem face cea mai bunã alegere a ºcolilor noastre?
5. Cum ne putem pãstra prioritãþile creºtine în timp ce frecventãm

cursurile universitãþii?
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Sabat 27 iulie 2002
s.a. 20:46

Ocupaþie ºi servire
„ªase zile sã lucrezi, sã-þi faci lucrul tãu.” (Exodul 20:9).

„Prin învãþãturã ºi exemplu, Hristos a dat demnitate muncii folositoare.
Din primii Sãi ani, El a trãit o viaþã de muncã. Cea mai mare parte a vieþii
Sale pãmânteºti a fost petrecutã în lucrare rãbdãtoare în atelierul de dulgher
din Nazaret.”–Solii pentru tineret, pg.164.

Recomandare pentru studiu:
Solii pentru tineret, pg.160-175.
Istoria faptelor apostolilor, pg.270-272.

Duminicã 21 iulie

1. ALEGÂND O OCUPAÞIE

a. Care este scopul ocupaþiei folositoare? 2 Tesaloniceni 3:11,12.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Calea de trudã rânduitã locuitorilor pãmântului poate fi grea ºi
obositoare, dar este onoratã de urmele paºilor Mântuitorului, ºi cel care
merge pe aceastã cale sfântã este în siguranþã. Prin învãþãturã ºi exemplu,
Hristos a acordat demnitate muncii folositoare. Din cei mai fragezi ani ai
Sãi, El a trãit o viaþã de trudã. Cea mai mare parte a vieþii sale timpurii a
fost petrecutã în lucrare rãbdãtoare în atelierul de dulgher în Nazaret. În
veºmântul unui muncitor obiºnuit, Domnul vieþii a umblat pe strãzile
micului orãºel în care trãia, mergând ºi venind de la munca Lui umilã; ºi
îngerii slujitori Îl însoþeau când mergea umãr la umãr cu þãrani ºi muncitori,
nerecunoscut ºi neonorat.”–Solii pentru tineret, pg.163,164.

b. Ce se va întâmpla dacã ne permitem sã fim inactivi ºi devenim
leneºi? 2 Tesaloniceni 3:10.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Lecþia 4
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„Una din cele mai sigure paze împotriva rãului este ocupaþia folositoare,
în timp ce inactivitatea este unul dintre cele mai mari blesteme; fiindcã
viciul, crima ºi sãrãcia urmeazã ca rezultat. Acei care sunt întotdeauna
ocupaþi, care merg bucuroºi la lucrul lor zilnic, sunt membri folositori ai
societãþii.”–Solii pentru tineret, pg.163.

Luni 22 iulie

2. SERVIRE ACCEPTABILÃ

a. Ce factori ar trebui luaþi în considerare în alegerea unei ocupaþii?
Eclesiastul 9:10.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Mulþi nu devin ceea ce ar putea sã devinã, fiindcã nu folosesc puterea
care este în ei. Ei nu se prind de puterea divinã aºa cum ar putea. Mulþi
sunt abãtuþi de la direcþia pe care ar putea atinge cel mai înalt succes.
Cãutând o onoare mai mare sau o misiune mai plãcutã, ei încearcã un
lucru pentru care nu sunt pregãtiþi. Mulþi oameni ale cãror talente sunt
adaptate pentru o altã chemare sunt ambiþioºi sã aibã o anumitã profesie;
ºi acela care ar fi fost plin de succes ca fermier, meºteºugar sau sorã
medicalã, ocupã poziþia nepotrivitã de predicator, avocat sau medic. Sunt
alþii, iarãºi, care ar fi putut ocupa o poziþie de rãspundere, dar care, din
lipsã de energie, efort sau perseverenþã se mulþumesc cu un loc mai uºor.

Trebuie sã urmãrim mai îndeaproape planul lui Dumnezeu pentru viaþã.
A face tot ce putem mai bine în lucrarea care este cea mai aproape de noi,
a ne încredinþa cãile lui Dumnezeu ºi a urmãri indicaþiile providenþei Sale
– acestea sunt regulile care asigurã o cãlãuzire sigurã în alegerea unei
ocupaþii.

Acela care a venit din cer ca sã fie exemplul nostru ªi-a petrecut aproape
treizeci de ani din viaþa Sa în muncã obiºnuitã, mecanicã; dar în acest
timp El studia cuvântul ºi lucrãrile lui Dumnezeu ºi ajuta învãþându-i pe
toþi cei la care putea ajunge influenþa Lui. Când ªi-a început lucrarea Lui
publicã, El mergea dintr-un loc în altul vindecându-i pe bolnavi,
mângâindu-i pe cei îndureraþi ºi predicând evanghelia celor sãraci. Aceasta
este lucrarea tuturor urmaºilor Sãi.”–Educaþia, pg.224,225.



25

b. Care ar trebui sã ne fie þinta, indiferent de ocupaþia noastrã
specificã? 1 Corinteni 10:31. Care este etica de lucru a creºtinului?
Coloseni 3:22-24.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Oriunde ne gãsim, Hristos ne porunceºte sã ne ocupãm de datoria ce
ni se prezintã. Dacã aceasta este în cãmin, apucaþi-vã cu voioºie ºi
seriozitate de a face din cãmin un loc plãcut. Dacã sunteþi mame, instruiþi-
vã copiii pentru Hristos. Aceasta este la fel de real o lucrare pentru
Dumnezeu, ca ºi cea a predicatorului la amvon. Dacã datoria voastrã este
în bucãtãrie, cãutaþi sã fiþi bucãtãrese desãvârºite... Dacã lucrarea voastrã
este aceea de a lucra pãmântul sau de a vã angaja în vreo altã ocupaþie,
faceþi un succes din datoria prezentã. Gândiþi-vã cu atenþie la ceea ce
faceþi. În toatã lucrarea voastrã reprezentaþi-L pe Isus. Lucraþi cum ar
lucra Hristos în locul vostru.”–Parabolele Domnului, pg.283.

Marþi 23 iulie

3. CEA MAI ÎNALTÃ LUCRARE

a. Care este cea mai înaltã lucrare în care se poate angaja un creºtin?
Matei 28:19,20.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Lucrarea mai presus de orice altã lucrare – misiunea mai presus de
toate celelalte care ar trebui sã atragã ºi sã angajeze energiile sufletului –
este lucrarea salvãrii sufletelor pentru care a murit Hristos. Faceþi din
aceasta lucrarea principalã ºi cea mai importantã a vieþii voastre. Cooperaþi
cu Hristos în aceastã lucrare mãreaþã ºi nobilã ºi deveniþi misionari în
cãmin ºi în strãinãtate. Fiþi gata ºi eficienþi a lucra acasã sau în regiuni
îndepãrtate pentru salvarea de suflete. Angajaþi-vã în lucrarea lui
Dumnezeu ºi demonstraþi-vã credinþa în Mântuitorul vostru lucrând pentru
alþii.  O, dacã tineri ºi bãtrâni s-ar converti la Dumnezeu ºi s-ar ocupa de
datoria care este lângã ei ºi ar lucra cum au ocazie, devenind împreunã
lucrãtori cu Dumnezeu!”–Solii pentru tineret, pg.173.

b. Cum poate lucrarea salvãrii de suflete sã fie extinsã ºi la alte ocupaþii
creºtine?
__________________________________________________________
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(i) Lucrarea medicalã „Nu existã nici un câmp misionar mai important
decât cel ocupat de medicul credincios ºi temãtor de Dumnezeu.”–
Testimonies, vol.5, pg.443.

(ii) Afaceri „Este nevoie de oameni de afaceri care vor þese marile
principii ale adevãrului în toate tranzacþiile lor. ªi talentele lor ar trebui
perfectate prin cel mai profund studiu ºi instruire... Despre Daniel învãþãm
cã în toate problemele sale de lucru, când a fost supus la cea mai amãnunþitã
cercetare, nu s-a putut gãsi nici o greºealã sau eroare la el. El a fost un
exemplu a ceea ce poate fi fiecare om de afaceri.”–Parabolele lui Hristos,
pg.276.

(iii) Instructori „Este nevoie de instructori, în special pentru copii,
care sã fie calmi ºi blânzi, manifestând rãbdare ºi iubire pentru acei care
au cea mai mare nevoie de aceasta.”–Testimonies, vol.6, pg.184.

(iv) Cântãreþi „Este mare nevoie de acei care au darul de a cânta.
Cântarea este unul din cele mai eficiente mijloace de a întipãri adevãrul
spiritual în inimã. Adesea prin cuvintele cântãrii sfinte, au fost deschise
izvoarele cãinþei ºi credinþei.”–Solii pentru tineret, pg.166.

(v) Alte îndeletniciri  „Adevãrata fericire se gãseºte doar în a fi bun ºi
a face bine. Cea mai purã ºi mai înaltã bucurie vine doar la aceia care îºi
îndeplinesc cu credincioºie îndatoririle încredinþate lor.”–Ibid., pg.161.

Miercuri 24 iulie

4. ADMINISTRARE

a. Domnul ne-a dat talente pentru a fi folosite în muncã rodnicã pentru
a câºtiga un venit. Ce ne cere El în schimb? Leviticul 27:30.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„ ‚Zecimea... este  a Domnului.’ Aici este folositã aceeaºi formã de
exprimare ca ºi în legea Sabatului. ‚Ziua a ºaptea este Sabatul Domnului
Dumnezeului tãu’ (Exodul 20:10). Dumnezeu ªi-a rezervat pentru Sine o
parte specialã din timpul ºi din mijloacele omului ºi nici un om n-ar putea
sã foloseascã vreuna din ele în interesul sãu propriu fãrã sã se facã
vinovat.”–Patriarhi ºi profeþi, pg.603,604. [Sublinierea autorului.]

b. De ce a fost instituit sistemul zecimii? Maleahi 3:10.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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„Consacrarea lui Dumnezeu a unei zecimi din tot venitul, fie din livadã
sau din câmp, din turme ºi cirezi, sau din munca manualã sau intelectualã,
devotarea unei a doua zecimi pentru ajutarea sãracilor ºi pentru alte
folosinþe de binefacere aveau menirea sã þinã proaspãt înaintea oamenilor
adevãrul cã toate sunt ale lui Dumnezeu ºi cã ei aveau ocazia sã fie canalele
binecuvântãrilor Sale. Aceasta a fost o instruire menitã sã stârpeascã tot
egoismul îngust ºi sã cultive lãrgimea ºi nobleþea caracterului.”–Educaþia,
pg.35.

c. Pe lângã zecime, ce altceva ar mai trebui sã restituim Domnului?
Marcu 12:41-44. Care este adevãratul scop al banilor?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Banii noºtri nu ne-au fost daþi ca sã ne onorãm ºi sã ne glorificãm pe
noi înºine. Ca ºi administratori credincioºi, noi trebuie sã-i folosim pentru
onoarea ºi slava lui Dumnezeu. Unii cred cã doar o parte din mijloacele
lor este a Domnului. Dupã ce au pus deoparte o sumã pentru scopuri
religioase ºi caritabile, ei considerã restul ca aparþinându-le ca sã-l
foloseascã dupã cum gãsesc de cuviinþã. Dar în aceasta greºesc. Tot avutul
nostru este al Domnului ºi noi suntem responsabili înaintea Lui pentru
modul cum îl folosim. La folosirea fiecãrui bãnuþ se va vedea dacã-L
iubim pe Dumnezeu mai presus de orice ºi pe aproapele nostru ca pe noi
înºine.

Banii au o mare valoare fiindcã pot face mult bine. În mâinile copiilor
lui Dumnezeu aceºtia sunt hranã pentru cei flãmânzi, bãuturã pentru cei
însetaþi ºi îmbrãcãminte pentru cei goi. Ei sunt o apãrare pentru cei asupriþi
ºi un mijloc de a ajuta celor bolnavi. Dar banii nu valoreazã mai mult
decât nisipul, dacã nu sunt folosiþi pentru a oferi cele necesare vieþii,
pentru a-i binecuvânta pe alþii ºi a duce înainte cauza lui Hristos.”–
Parabolele, pg.277.

Joi 25 iulie

5. ECONOMIE

a. Cum putem sã economisim ceva din mijloacele noastre în loc de a
cheltui tot ce avem, nelãsându-ne nici o rezervã? Isaia 55:2.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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„Tineri ºi bãtrâni îºi cheltuiesc adesea mijloacele pe bomboane ºi alte
îngãduinþe vãtãmãtoare ºi pe mâncãri alese de care nu au o nevoie realã.
Sã punã acea sumã în contul de economii al anului care urmeazã ºi vor fi
surprinºi de rezultat. Vor gãsi o sumã considerabilã care reprezintã ceea
ce ei au irosit în mod nechibzuit pentru a mulþumi gustul ºi a satisface
mândria, când dacã ar fi practicat tãgãduirea de sine, ar fi avut pentru
scopuri de binefacere o sumã dublã faþã de ceea ce au economisit.”–The
Review and Herald, 4 ianuarie 1881.

[Scris în 1901] „În fiecare sãptãmânã ar trebui sã puneþi de o parte
cinci sau zece dolari care sã nu fie folosiþi decât în caz de boalã. Cu
economie puteþi sã puneþi ceva cu dobândã. Cu chibzuire înþeleaptã puteþi
sã rãmâneþi cu ceva dupã ce vã plãtiþi datoriile.

Cunosc o familie care câºtiga douãzeci de dolari pe sãptãmânã ºi
cheltuia fiecare penny din aceastã sumã, în timp ce o altã familie de aceeaºi
mãrime, care câºtiga doisprezece dolari pe sãptãmânã punea deoparte un
dolar sau doi pe sãptãmânã, reuºind sã facã aceasta abþinându-se de la a
cumpãra lucrurile ce pãreau a fi necesare, dar de care se puteau dispensa.”–
Selected Messages, bk.2, pg.329.

b. Cum putem urma îndrumarea datã în prima parte a versetului din
Romani 13:8?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Fiþi hotãrâþi sã nu mai intraþi în altã datorie. Tãgãduiþi-vã de o mie de
lucruri decât sã intraþi în datorie. Acesta a fost blestemul vieþii voastre, sã
intraþi în datorii. Feriþi-vã de datorii ca de boalã.

Faceþi un legãmânt solemn cu Dumnezeu ca prin binecuvântarea Lui
sã vã plãtiþi datoriile ºi apoi sã nu mai datoraþi nimãnui nimic, chiar dacã
ar trebui sã trãiþi cu terci ºi pâine.”–Cãminul adventist , pg.365.

Vineri 26 iulie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ºI DE MEDITAÞIE

1. Cum putem avea folos pe urma ocupaþiei utile?
2. Cum ar trebui sã ne alegem ocupaþia?
3. Cum vã puteþi folosi ocupaþia ca o binecuvântare?
4. Ce pretinde Dumnezeu de la noi?
5. Cum putem evita datoriile?
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Sabat, 3 august 2002

Darul Sabatului întâi

pentru ºcolile misionare

„Cea mai mare nevoie a lumii
este aceea de oameni – oameni
care nu vor putea fi cumpãraþi
sau vânduþi, oameni care în
adâncul sufletului lor sunt
credincioºi ºi cinstiþi, oameni
care nu se tem sã spunã pãcatului
pe nume, oameni a cãror
conºtiinþã se îndreaptã spre datorie
ca acul busolei spre pol, oameni care
vor sta de partea dreptãþii chiar dacã s-ar
prãbuºi cerurile.”–Educaþia, pg.46.

„Chiar înainte de organizarea Miºcãrii de Reformã în 1925, ºcolile
misionare au constituit un aspect fundamental în încheierea însãrcinãrii
evangheliei pentru aceastã bisericã. Deja din anii 1920 s-a deschis o micã
ºcoalã misionarã în Rama (lângã Würzburg), în Germania.

În 1931 Conferinþa Generalã a hotãrât sã deschidã o ºcoalã misionarã
internaþionalã cu scopul de a trimite misionari în þãri strãine. Pe 1 aprilie
1932 aceastã ºcoalã a început sã funcþioneze în Schwäbisch Hall,
Germania.

Astãzi ºcolile misionare continuã sã constituie o componentã
importantã a rãspândirii adevãrului prezent. Lucrãtorii pentru cauza
Domnului au nevoie sã fie instruiþi pentru a îndeplini însãrcinarea ce le-a
fost datã de Mântuitorul.

Pe data de 3 august, vã rugãm sã vã amintiþi de aceastã lucrare
importantã. Darurile dumneavoastrã vor fi folosite pentru a susþine ºcolile
misionare din întreaga lume.

M. Natarajan, Secretarul Departamentului de
Educaþie al Conferinþei Generale



30

Lecþia 5
Sabat, 3 august 2002

s.a. 20:38

Hranã pentru minte
„Sã nu vã potriviþi chipului veacului acestuia, ci sã vã prefaceþi

prin înnoirea minþii voastre, ca sã puteþi deosebi bine voia lui
Dumnezeu: cea bunã, plãcutã ºi desãvârºitã.” (Romani 12:2).

„Este o lege a minþii aceea cã treptat se adapteazã la subiectele cu care
este obiºnuitã sã se ocupe.”–Patriarhi ºi profeþi, pg.688.

Recomandare pentru studiu:
Solii pentru tineret, pg.209-227.
Cãminul adventist, pg.371-389, 458-494.

Duminicã 28 iulie

1. PÃZIND CÃILE SUFLETULUI

a. Care trebuie sã fie atitudinea noastrã când aºteptãm revenirea
Domnului? Luca 21:36.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„La începutul zilei, dragi tineri, nu neglijaþi sã vã rugaþi cu seriozitate
lui Isus ca El sã vã dea putere ºi har sã rezistaþi ispitelor vrãjmaºului în
orice formã ar putea veni; ºi dacã vã rugaþi cu seriozitate, cu credinþã ºi
smerenie a sufletului, Domnul vã va asculta rugãciunea. Dar trebuie sã
vegheaþi ºi sã vã rugaþi.”–Solii pentru tineret, pg.94.

b. Cum trebuie sã ne pãzim de ispite? 1 Petru 1:13.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Toþi ar trebui sã ne pãzim simþurile, ca Satan sã nu poatã câºtiga
biruinþa asupra lor; fiindcã acestea sunt cãile sufletului.”–Testimonies,
vol.3, pg.508.

„Va trebui sã deveniþi santinele credincioase pentru ochii, urechile ºi
toate simþurile voastre, dacã doriþi sã vã controlaþi mintea ºi sã împiedicaþi
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gânduri deºarte ºi corupte de a vã întina sufletul. Numai puterea harului
poate îndeplini aceastã lucrare vrednicã de dorit. Sunteþi slabi în aceastã
direcþie.”–Ibid., vol.2, pg.495.

„În nici un caz nu poate Satan sã dobândeascã stãpânire asupra
gândurilor, cuvintelor ºi acþiunilor dacã nu deschidem de bunã voie uºa ºi
nu-l invitãm sã intre. Atunci va intra ºi prinzând sãmânþa bunã semãnatã
în inimã, va face fãrã de efect adevãrul.”–The Review and Herald, 11
iulie 1893.

Luni 29 iulie

2. DISTRACÞIA

a. Cum ne afecteazã alegerea noastrã de lecturã ºi muzicã
spiritualitatea? Tit 1:15.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Acei care nu vor sã cadã pradã ºiretlicurilor lui Satan, trebuie sã-ºi
pãzeascã cu atenþie cãile sufletului; ei trebuie sã evite citirea, vederea sau
auzirea a ceea ce ar sugera gânduri necurate. Mintea nu trebuie lãsatã sã
se ocupe la întâmplare cu orice subiect pe care vrãjmaºul sufletelor l-ar
putea sugera. Inima trebuie pãzitã cu credincioºie, altfel relele din afarã
vor trezi rele înãuntru ºi sufletul va umbla în întuneric.”–Istoria faptelor
apostolilor, pg.405.

b. Care este adevãrata stare a acelora care cautã sã se distreze? Ieremia
2:13.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Cãutãtorii de plãceri beau doar din rezervoare sparte, care nu pot þine
apã.”–The Signs of the Times, 8 aprilie 1889.

„Responsabilitãþi solemne zac asupra tinerilor, pe care ei le trateazã
cu uºurinþã... Cântece frivole ºi muzica popularã din acest timp par potrivite
gustului lor. Instrumentele muzicale au ocupat timpul care ar fi trebuit
devotat rugãciunii. Muzica, dacã nu se face abuz de ea, este o mare
binecuvântare; dar dacã este folositã greºit, ea este un blestem teribil.”–
Testimonies, vol.1, pg.470.
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„Cu imensul flux de materiale tipãrite care ies constant de sub tipar,
tinerii ºi bãtrânii îºi formeazã obiceiul de a citi superficial ºi în grabã, ºi
mintea îºi pierde puterea gândirii coerente ºi viguroase. Mai mult, o mare
parte din periodice ºi cãrþi care se rãspândesc în toatã þara asemenea
broaºtelor din Egipt, nu sunt doar banale, nefolositoare ºi moleºitoare, ci
necurate ºi degradante. Efectul lor nu este doar acela de a intoxica ºi
ruina mintea, ci de a corupe ºi nimici sufletul.”–Educaþia, pg.158,159.

c. Ce angajament ar trebui sã facem cu privire la aceste lucruri?
Psalmii 101:3.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Spuneþi cu fermitate: ‚Nu-mi voi petrece momentele preþioase în citirea
a aceea ce nu-mi va fi de nici un folos ºi ce mã face doar incapabil de a
servi altora. Îmi voi devota timpul ºi gândurile pentru a deveni capabil
pentru serviciul lui Dumnezeu. Îmi voi închide ochii faþã de lucrurile frivole
ºi pãcãtoase.’ ”–Testimonies, vol.7, pg.45.

Marþi 30 iulie

3. RECREAÞIE CONTRA DISTRACÞIE

a. Ce li s-a cerut lui Adam ºi Evei sã facã în grãdina Eden? Genesa
2:15. Cum trebuie sã aplicãm acest principiu în alegerea activitãþilor
noastre recreative?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„În timp ce cãutãm sã ne împrospãtãm spiritele ºi sã ne întãrim trupurile
ni se cere de Dumnezeu sã ne folosim toate puterile în tot timpul pentru
cel mai bun scop... Noi putem ºi ar trebui sã ne desfãºurãm recreaþiile
într-o aºa manierã, încât sã fim fãcuþi potriviþi pentru îndeplinirea cu mai
mult succes a îndatoririlor ce ne sunt transmise, ºi influenþa noastrã sã fie
mai beneficã asupra acelora cu care ne asociem.”–Testimonies , vol.2,
pg.518. [Sublinierea autorului].

b. Care este diferenþa între recreaþie ºi distracþie?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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„Este o deosebire între recreaþie ºi distracþie. Recreaþia, dacã este vrednicã
de acest nume, re-creaþie, tinde sã întãreascã ºi sã zideascã. Chemându-ne
la o parte de la grijile ºi ocupaþiile noastre obiºnuite, ea permite înviorare
pentru minte ºi trup ºi ne face astfel în stare sã ne întoarcem cu o vigoare
nouã la lucrarea serioasã a vieþii. Distracþia, pe de altã parte, este cãutatã
pentru plãcere ºi este adesea dusã la exces; ea absoarbe energiile de care
este nevoie pentru lucrare folositoare ºi astfel se dovedeºte o piedicã pentru
adevãratul succes al vieþii.”–Educaþia, pg.175.

c. Care sunt unele distracþii dãunãtoare?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Existã distracþii cum ar fi dansul, jocul de cãrþi, ºahul, jocul de dame
etc. pe care nu le putem aproba fiindcã Cerul le condamnã. Aceste distracþii
deschid uºa pentru mari rele. Ele nu sunt benefice în tendinþa lor, ci au o
influenþã excitantã, producând în unele minþi o patimã pentru acele jocuri
care duc la jocul pãtimaº ºi la risipã.”–Testimonies, vol.1, pg.485.

„Prin teatru [Satan] a lucrat de-a lungul veacurilor pentru a excita
patimile ºi a glorifica viciul. Opera, cu etalarea ei fascinantã ºi cu muzica
ei nãucitoare, balul mascat, dansul ºi masa jocului de cãrþi, Satan le
foloseºte pentru a dãrâma barierele principiului ºi a deschide uºa
indulgenþei senzuale.”–Patriarhi ºi profeþi, pg.526.

„Adevãratul creºtin... nu va fi gãsit la teatru, în sala de biliard sau în
sala de jocuri de bile. El nu se va uni cu dansatorii veseli sau sã îºi îngãduie
vreo altã plãcere care Îl va alunga pe Hristos din minte.”–The Review and
Herald, 28 februarie 1882.

Miercuri 31 iulie

4. JOCURI ºI SPORT

a. Cum considerã Dumnezeu jocurile ºi sportul? Proverbele 17:14,19;
Iacov 3:16.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Unele dintre cele mai populare distracþii, cum ar fi fotbalul ºi boxul,
au devenit ºcoli ale brutalitãþii. Ele dezvoltã aceleaºi caracteristici ca ºi
jocurile Romei din vechime. Iubirea de dominaþie, mândria forþei brute,
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tratarea vieþii cu nepãsare exercitã toate asupra tinerilor o putere
demoralizatoare îngrozitoare.

Alte jocuri atletice, deºi nu atât de brutale, nu sunt mai puþin rele din
pricina excesului la care sunt duse. Ele stimuleazã iubirea de plãceri ºi
excitare, cultivând astfel dezgust pentru munca utilã ºi o dispoziþie de a
evita datoriile ºi responsabilitãþile practice. Ele tind sã distrugã plãcerea
pentru realitãþile serioase ale vieþii ºi pentru bucuriile ei liniºtite. Astfel
este deschisã uºa pentru risipã ºi nelegiuire, cu rezultatele ei teribile.”–
Educaþia, pg.177.

„Eu nu condamn jocul simplu cu mingea; dar acesta, chiar în simplitatea
lui, poate fi exagerat. Mã cutremur întotdeauna în faþa rezultatului aproape
sigur care urmeazã acestor amuzamente. El duce la o cheltuialã de mijloace
care ar trebui cheltuite în aducerea luminii adevãrului la sufletele care
pier fãrã Hristos. Amuzamentele ºi cheltuielile de mijloace pentru
satisfacere de sine, care duc pas cu pas la glorificarea eului ºi educarea în
aceste jocuri pentru plãcere produce o iubire ºi pasiune pentru asemenea
lucruri care nu este favorabilã desãvârºirii caracterului creºtin.”–Selected
Messages, bk.2, pg.322.

b. Ce ar trebui sã se facã în locul acestor amuzamente? Filipeni 2:3.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„În loc de a cãuta distracþii care doar sã amuze, ar trebui sã se gãseascã
exerciþii care sã fie productive spre bine. Studenþii sunt trimiºi la ºcolile
noastre pentru a primi o educaþie care-i va face în stare sã meargã ca
lucrãtori în cauza lui Dumnezeu. Satan vrea sã-i facã sã creadã cã
distracþiile sunt necesare sãnãtãþii fizice; dar Domnul a declarat cã este
mai bine pentru ei sã facã exerciþii fizice prin lucru cu mâinile ºi prin
îngãduirea ca angajamentul util sã ia locul plãcerii egoiste.”–Sfaturi pentru
pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.287.

Joi 1 august

5. VIAÞA DE DEVOÞIUNE

a. Cu ce trebuie sã ne hrãnim minþile? Filipeni 4:8.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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„Lectura curatã ºi sãnãtoasã va fi pentru minte ceea ce hrana sãnãtoasã
este pentru trup. Voi veþi deveni astfel mai puternici pentru a rezista ispitei,
pentru a vã forma obiceiuri drepte ºi a acþiona pe baza unor principii
drepte.”–The Review and Herald, 26 decembrie 1882.

„Mintea va fi de acelaºi caracter ca ºi hrana cu care a fost alimentatã.
Existã un singur remediu ºi acela este de a deveni mai familiarizaþi cu
Scripturile. Noi nu putem studia prea mult Biblia.”–Manuscript Releases,
vol.6, pg.260.

„Noi ar trebui sã ne disciplinãm mintea pentru a gândi într-o direcþie
sãnãtoasã ºi sã nu-i permitem sã se ocupe cu lucruri rele. Psalmistul
exclamã: ‚Cuvintele gurii mele ºi meditaþiile inimii mele sã fie acceptabile
înaintea Ta, o Doamne, tãria mea ºi Rãscumpãrãtorul meu.’ ”–The Review
and Herald, 12 iunie 1888

b. Când petrecem timp cu Domnul, ce se va întâmpla cu caracterele
noastre? 2 Corinteni 3:18.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Privind trebuie sã fim schimbaþi ºi când meditãm la desãvârºirea
Modelului divin vom dori sã devenim cu totul transformaþi ºi reînnoiþi
dupã chipul curãþiei Sale. Va fi o flãmânzire ºi însetare a sufletului de a fi
fãcut asemenea Celui pe care Îl adorãm. Cu cât gândurile noastre sunt
îndreptate mai mult spre Hristos, cu atât mai mult vom vorbi de El altora
ºi-L vom reprezenta înaintea lumii.”–CBVT, pg.184.

Vineri 2 august

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ºI DE MEDITAÞIE

1. Împotriva cãror asalturi asupra simþurilor noastre trebuie sã ne
pãzim?

2. Ce principii ar trebui sã guverneze alegerea de cãtre noi a lecturii,
muzicii ºi a mijloacelor mass-media?

3. Explicaþi diferenþa între recreaþie ºi distracþie.
4. Ce alternative avem la distracþiile nefolositoare?
5. Cum ar trebui sã ne asigurãm cã folosim hrana potrivitã pentru

gânduri?
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Lecþia 6
Sabat, 10 august 2002

s.a. 20:38

Relaþii de bisericã
„Cautã sã te înfãþiºezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat,

ca un lucrãtor care n-are de ce sã-i fie ruºine ºi care împarte drept
Cuvântul adevãrului.” (2 Timotei 2:15).

„Taþii ºi mamele ar trebui sã facã o regulã ca copiii lor sã participe la
închinarea publicã în Sabat ºi ar trebui sã întãreascã aceastã regulã prin
propriul lor exemplu.”–The Review and Herald, 13 iunie 1882.

Recomandare pentru studiu:
Îndrumarea copilului, pg.387-391.
Slujitorii evangheliei, pg.52-57.

Duminicã 4 august

1. BOTEZUL

a. De ce este actul botezului atât de important? 1 Petru 3:21.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

b. Ce trebuie sã facem pentru a ne pregãti pentru botez? Marcu
16:15,16.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Este nevoie de o pregãtire mult mai profundã din partea candidaþilor
pentru botez. Ei au nevoie de o instruire mult mai credincioasã decât li se
dã de obicei. Principiile vieþii creºtine ar trebui lãmurite înaintea acelora
care au venit de curând la adevãr. Nimeni nu se poate baza pe mãrturisirea
sa de credinþã ca dovadã cã are o legãturã mântuitoare cu Hristos. Noi nu
trebuie doar sã spunem ‚cred’, ci trebuie sã practicãm adevãrul. Prin
conformare faþã de voia lui Dumnezeu în cuvintele noastre, în
comportamentul ºi în caracterul nostru dovedim legãtura cu El. Ori de
câte ori cineva renunþã la pãcat, care este cãlcarea legii, viaþa sa va fi
adusã în conformitate cu legea, în desãvârºitã ascultare. Aceasta este
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lucrarea Duhului Sfânt. Lumina cuvântului studiatã cu atenþie, glasul
conºtiinþei, strãduinþele Spiritului, produc în inimã iubire adevãratã pentru
Hristos, care S-a dat pe Sine ca ºi sacrificiu sã rãscumpere întreaga
persoanã, trup, suflet ºi spirit.”–Testimonies, vol.6, pg.84.

Luni 5 august

2. RESPONSABILITÃÞILE MEMBRILOR

a. Dupã botez deveniþi membri ai bisericii. Cum jucaþi apoi un rol în
administrarea bisericii? Fapte 20:28.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Fiecare membru al bisericii care este unit cu Hristos are asupra lui
responsabilitãþi sfinte ºi este legat de toate motivele sfinte pe care
evanghelia le recunoaºte ca fiind curate ºi sacre, sã priveascã salvarea de
suflete ca pe cel mai mare interes încredinþat muritorilor, ºi sã devinã
astfel colaborator cu Dumnezeu pentru a salva suflete din cursa lui Satan.”–
The Review and Herald, 31 mai 1887.

b. Cum este principiul dat lui Moise de cãtre socrul sãu (Exodul 18:14-
26) aplicat în bisericã astãzi? Care este rolul membrilor în
administrarea lucrãrii bisericii?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Fiecare membru al bisericii are un vot în alegerea slujbaºilor bisericii.
Biserica alege slujbaºii conferinþelor de câmp. Delegaþii aleºi de conferinþa
de câmp aleg delegaþii conferinþelor de uniuni ºi delegaþii aleºi de conferinþele
de uniune aleg slujbaºii Conferinþei Generale. Astfel fiecare conferinþã, fiecare
instituþie, fiecare bisericã ºi fiecare individ, fie direct sau prin reprezentanþi,
are un vot în alegerea oamenilor care vor purta responsabilitãþile principale în
Conferinþa Generalã.”–Testimonies, vol.8, pg.187.

c. Care ar trebui sã fie relaþia între toþi membrii bisericii? Efeseni 4:1-4.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Este de cea mai mare importanþã ca tinerii sã înþeleagã cã poporul lui
Hristos trebuie sã fie unit; fiindcã aceastã unire îi leagã pe oameni de
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Dumnezeu cu corzile de aur ale iubirii ºi îl pun pe fiecare sub obligaþia de
a lucra pentru semenii sãi... Ca membri ai familiei umane, noi suntem
pãrþi individuale ale unui mare întreg. Nici un suflet nu poate fi fãcut
independent de restul.”–Fundamentele educaþiei creºtine, pg.494.

Marþi 6 august

3. REVERENÞÃ ÎN LÃCAºUL SFÂNT

a. Cum ar trebui sã ne comportãm în lãcaºul sfânt? Habacuc 2:20.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Este o mare nevoie de reverenþã la tinerii din acest veac. Sunt alarmatã
când vãd copiii ºi tinerii din pãrinþi religioºi atât de nepãsãtori faþã de ordinea
ºi cuviinþa care ar trebui respectate în casa lui Dumnezeu. În timp ce servii
lui Dumnezeu prezintã poporului cuvintele vieþii, unii citesc, alþii ºoptesc ºi
râd. Ochii lor pãcãtuiesc prin abaterea atenþiei acelora din jurul lor. Acest
obicei, dacã este îngãduit, va creºte ºi-i va influenþa ºi pe alþii.

Copiii ºi tinerii n-ar trebui sã simtã niciodatã cã este vreun motiv de
mândrie în a fi indiferenþi ºi nepãsãtori în adunãrile unde se aduce închinare
lui Dumnezeu. Dumnezeu vede fiecare gând sau acþiune lipsite de reverenþã
ºi acestea sunt înregistrate în cãrþile cerului. El zice ‚ºtiu faptele tale’. Nimic
nu este ascuns de ochiul Sãu atotcercetãtor. Dacã v-aþi format în vreo mãsurã
obiceiul neatenþiei ºi indiferenþei în casa lui Dumnezeu, exercitaþi-vã puterile
pe care le aveþi pentru a-l corecta ºi arãtaþi cã aveþi respect de sine. Practicaþi
reverenþa pânã când aceasta devine o parte din voi înºivã.

Nu aveþi atât de puþinã reverenþã pentru casa ºi închinarea lui Dumnezeu
încât sã vorbiþi unul cu altul în timpul predicii. Dacã acei care comit aceastã
greºealã ar putea vedea îngerii lui Dumnezeu privind asupra lor ºi notând
faptele lor, ar fi umpluþi de ruºine ºi scârbã de sine. Dumnezeu doreºte
ascultãtori atenþi. În timp ce oamenii dormeau, vrãjmaºul a semãnat neghina.

Nimic din ceea ce este sfânt, nimic din ceea ce þine de închinarea lui
Dumnezeu n-ar trebui tratat cu nepãsare ºi indiferenþã. Când este rostit
cuvântul vieþii, ar trebui sã vã amintiþi cã ascultaþi de glasul lui Dumnezeu
prin servul Sãu delegat. Nu pierdeþi aceste cuvinte prin neatenþie; dacã sunt
urmate, ele pot sã vã pãzeascã picioarele de a rãtãci pe cãi greºite.”–Solii
pentru tineret, pg.204,205.

b. Cum ar trebui sã ne îmbrãcãm pentru Sabat?
__________________________________________________________
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„Toþi ar trebui învãþaþi sã fie aranjaþi, curaþi ºi ordonaþi în îmbrãcãmintea
lor, dar sã nu îngãduie acea împodobire exterioarã care este cu totul
nepotrivitã pentru sanctuar. Nu ar trebui sã existe nici o etalare în
îmbrãcãminte, fiindcã aceasta încurajeazã lipsa de reverenþã.”–Îndrumarea
copilului, pg.425.

Miercuri 7 august

4. ADUNÃRI DE TABÃRÃ ºI CONFERINÞE

a. Înþelegând cerinþele lui Dumnezeu aºa cum sunt prezentate în
Eclesiastul 11:9, care este rolul tinerilor în timpul adunãrilor de
tabãrã?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Acei care se instruiesc pentru lucrarea lui Dumnezeu în vreo direcþie,
ar trebui sã foloseascã fiecare ocazie pentru a lucra la adunarea de tabãrã.
Oriunde se þin adunãri de tabãrã, tinerii care au primit o educaþie pe linie
medicalã ar trebui sã-ºi simtã datoria de a contribui. Ei ar trebui sã fie
încurajaþi nu doar sã lucreze în direcþia medicalã, ci sã vorbeascã de
asemenea despre adevãrul prezent, arãtând motivele pentru care suntem
Adventiºti de Ziua a ªaptea. Aceºti tineri, dacã li s-ar da ocazia sã lucreze
cu predicatori mai în vârstã, ar primi mult ajutor ºi binecuvântare.”–
Slujitorii evangheliei, pg.403,404.eng.

b. Ce ar trebui sã ne amintim cu privire la scopul unei adunãri de
tabãrã când mergem la vreuna? Evrei 10:24,25.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Nici o influenþã nu poate fi atât de dãunãtoare unei adunãri de tabãrã,
sau vreunei alte adunãri pentru închinare religioasã, ca multe vizite ºi
conversaþie nepãsãtoare. Adesea bãrbaþii ºi femeile se strâng în grupuri ºi
se angajeazã în conversaþii asupra unor subiecte obiºnuite care nu au de a
face cu adunarea. Unii ºi-au adus fermele cu ei, alþii ºi-au adus casele ºi
îºi fac planuri de construcþie. Unii discutã caracterele altora ºi nu au timpul
sau dispoziþia de a-ºi cerceta propriile inimi pentru a descoperi defectele
din propriile lor caractere, pentru ca sã-ºi poatã corecta relele ºi sã-ºi
desãvârºeascã sfinþenia în fricã de Dumnezeu. Dacã toþi cei care pretind a
fi urmaºi ai lui Hristos ar folosi timpul adunãrii pentru conversaþii despre
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adevãr ºi despre nãdejdea creºtinã, în cercetarea propriilor lor inimi ºi în
rugãciune serioasã înaintea lui Dumnezeu, cerând cu stãruinþã
binecuvântarea Lui, s-ar sãvârºi o mult mai mare lucrare decât am vãzut
pânã acum. Necredincioºii, care îi acuzã pe nedrept pe acei care cred
adevãrul, ar fi convinºi din pricina ‚bunei lor umblãri în Hristos’. Cuvintele
ºi acþiunile noastre sunt roadele pe care le aducem; ‚de aceea dupã roadele
lor îi veþi cunoaºte’.

„Dumnezeu a dat îndrumãri israeliþilor sã se strângã înaintea Lui la
timpuri stabilite în locul pe care El avea sã-l aleagã ºi sã aibã zile speciale
în care nu trebuia sã se facã nici o lucrare lumeascã nenecesarã, ci timpul
trebuia sã fie devotat unei cugetãri asupra binecuvântãrilor pe care El le
revãrsase asupra lor.”–Testimonies, vol.2, pg.528.

Joi 8 august

5. ASPECTE ALE PREGÃTIRII PENTRU SABAT

a. Când trebuie sã ne încheiem pregãtirea pentru Sabat? Marcu 15:42
(comparã cu Exodul 16:22-30).
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Vinerea sã se încheie pregãtirea pentru Sabat. Aveþi grijã ca toatã
îmbrãcãmintea sã fie gata ºi gãtitul sã fie încheiat. Încãlþãmintea sã fie
lustruitã ºi baia fãcutã. Este posibil a face aceasta. Dacã faceþi din aceasta
o regulã, veþi putea face acest lucru. Sabatul nu trebuie sã fie dedicat
reparãrii îmbrãcãmintei, gãtirii de hranã, cãutãrii de plãceri sau vreunei
alte ocupaþii lumeºti. Înainte de apusul soarelui lãsaþi la o parte toatã munca
vremelnicã ºi toate ziarele lumeºti sã fie luate dinaintea ochilor. Pãrinþi,
explicaþi copiilor voºtri lucrarea voastrã ºi scopul ei ºi lãsaþi-i sã ia parte
ºi ei la pregãtirea de a þine Sabatul dupã poruncã.”–Testmonies, vol.6,
pg.327.

b. Care ar trebui sã fie obiceiul nostru în pregãtirea din Sabat
dimineaþa?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Nu lãsaþi ca ceasurile preþioase ale Sabatului sã fie irosite în pat. În
Sabat dimineaþa familia sã se trezeascã la timp. Dacã se trezesc târziu,
apare confuzie ºi grabã în pregãtirea micului dejun ºi a ªcolii de Sabat.
Este grabã, nerãbdare ºi încurcãturã. Astfel pãtrund sentimente nesfinte
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în cãmin. Sabatul profanat astfel, devine o istovire ºi ajunge sã fie mai
degrabã temut decât iubit.”–Testimonies, vol.6, pg.328.

c. Cum ar trebui sã fie mesele noastre diferite în ziua de Sabat?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Nu ar trebui sã pregãtim pentru Sabat o cantitate mai mare sau o
gamã mai variatã de hranã decât pentru celelalte zile. În loc de aceasta
hrana ar trebui sã fie simplã ºi ar trebui sã se mãnânce mai puþin pentru ca
mintea sã poatã fi limpede ºi viguroasã pentru a înþelege lucrurile spirituale.
Mâncarea peste mãsurã înceþoºeazã creierul.”–Testimonies, vol.6, pg.328.

Vineri 9 august

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ºI DE MEDITAÞIE

1. De ce este necesar sã ne pregãtim pentru botez?
2. Care sunt responsabilitãþile membrilor bisericii?
3. De ce ar trebui sã pãstrãm reverenþã în casa lui Dumnezeu?
4. Ce ar trebui sã facem la adunãrile de tabãrã?
5. Cum putem face din Sabat o desfãtare?
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Lecþia 7
Sabat, 17 august 2002

s.a. 20:18

Sãnãtatea
„ªi Dumnezeu a zis: ‚Iatã cã v-am dat orice iarbã care face sãmânþã

ºi care este pe faþa întregului pãmânt ºi orice pom care are în el rod
cu sãmânþã: aceasta sã fie hrana voastrã.’ ” (Genesa 1:29).

„Primul studiu al tinerilor ar trebui sã fie acela de a se cunoaºte pe sine
ºi modul cum sã-ºi pãstreze trupurile sãnãtoase.”–Testimonies, vol.3,
pg.143.

Recomandare pentru studiu:
Sfaturi pentru sãnãtate, pg.115-119.
Educaþia, pg.165-170.

Duminicã 11 august

1. CUMPÃTARE

a. De ce este important sã ne pãzim sãnãtatea? Psalmii 139:14; 1
Corinteni 6:19.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Fãrã sãnãtate nimeni nu poate înþelege atât de clar sau sã îndeplineascã
atât de complet îndatoririle sale faþã de sine, faþã de semenii sãi sau faþã
de Creatorul sãu. De aceea sãnãtatea ar trebui pãzitã cu aceeaºi credincioºie
ca ºi caracterul.” Educaþia, pg.165.

„Cerinþele lui Dumnezeu trebuie întipãrite în conºtiinþã. Bãrbaþii ºi
femeile trebuie sã fie treziþi la datoria stãpânirii de sine, nevoia de puritate,
eliberarea de orice poftã pervertitã ºi obicei pângãritor. Ei trebuie sã fie
convinºi de faptul cã toate puterile minþii ºi trupului lor sunt darul lui
Dumnezeu ºi trebuie pãstrate în cea mai bunã stare pentru serviciul Lui.”–
Marele Medic, pg.110.

b. Care roadã a Duhului menþionatã în Galateni 5:22,23 este în
legãturã directã cu sãnãtatea? Cum o pot practica tinerii?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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„Tinereþea este timpul când sã ne strângem cunoºtinþã în acele direcþii
care pot fi aduse în practica zilnicã toatã viaþa. Tinereþea este timpul de a
forma obiceiuri bune, de a le corecta pe cele rele ºi de a dobândi ºi pãstra
puterea autocontrolului, de a ne obiºnui sã ne rânduim toate faptele vieþii
dupã voia lui Dumnezeu ºi binele semenilor noºtri. Tinereþea este timpul
semãnatului care determinã recolta acestei vieþi ºi viaþa de dincolo de
mormânt.”–Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.239.

Luni 12 august

2. CURÃÞENIE ºI ORDINE

a. Ce exemplu din Vechiul Testament accentueazã importanþa
curãþeniei ºi ordinii? Exodul 19:10.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Ordinea ºi curãþenia sunt legi ale cerului. Îndrumãrile date lui Moise
când Domnul era pe cale sã-ªi proclame Legea de pe Muntele Sinai erau
foarte stricte în aceastã privinþã. [Exodul 19:10 citat.] Ei au fost îndrumaþi
sã facã aceasta ca sã nu existe necurãþie între ei când aveau sã se înfãþiºeze
înaintea Lui. El este un Dumnezeu al ordinii ºi pretinde ordine ºi curãþenie
de la poporul Sãu.”–Christian Temperance and Bible Hygiene, pg.105.

b. Cum poate tineretul sã-ºi formeze asemenea obiceiuri? Psalmii 42:11.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Dumnezeu a dat pãrinþilor ºi instructorilor lucrarea de a-i educa pe
copii ºi tineri în aceste direcþii ºi din fiecare act al vieþii lor ei pot fi
învãþaþi câte o lecþie spiritualã. În timp ce îi instruim în obiceiurile curãþiei
fizice, ar trebui sã-i învãþãm cã Dumnezeu doreºte ca ei sã fie curaþi la
inimã ca ºi la trup. În timp ce mãturã încãperea ei pot învãþa cum Dumnezeu
curãþã inima. Ei nu vor închide uºile ºi ferestrele ºi sã lase în camerã vreo
substanþã curãþitoare, ci vor deschide larg ferestrele ºi cu efort sârguincios
vor da afarã tot praful. Tot astfel ferestrele impulsului ºi sentimentelor
trebuie deschise spre cer ºi praful egoismului ºi spiritului lumesc trebuie
dat afarã. Harul lui Dumnezeu trebuie sã mãture prin camerele minþii ºi
fiecare element din naturã trebuie purificat ºi vitalizat de Spiritul lui
Dumnezeu. Dezordinea ºi necurãþia în îndatoririle zilnice vor duce la uitare
de Dumnezeu ºi la pãzirea unei forme de evlavie într-o mãrturisire de
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credinþã care a pierdut realitatea. Noi trebuie sã veghem ºi sã ne rugãm,
altfel vom prinde umbra ºi vom pierde esenþa.”–Testimonies, vol.6,
pg.156,157.

„Formarea de obiceiuri corecte în tinereþe este de cea mai mare
importanþã. Dacã în loc sã fie instruiþi la ascultare de reguli ºi rânduieli, ºi
la obiceiuri de punctualitate, conºtiinciozitate, curãþie, ordine ºi economie
li se permite sã-ºi formeze obiceiuri lejere, va fi probabil ca ei sã-ºi pãstreze
aceste obiceiuri rele toatã viaþa.”–Ibid., vol.5, pg.408.

Marþi 13 august

3. DIETA

a. De ce este dieta corespunzãtoare atât de importantã pentru tineri?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Trebuie sã se insiste asupra obiceiurilor corecte de mâncare, bãuturã
ºi îmbrãcãminte. Obiceiurile rele îi fac pe tineri mai puþin sensibili la
învãþãtura Bibliei. Copiii trebuie pãziþi împotriva îngãduirii apetitului ºi
în special împotriva folosirii de stimulente ºi narcotice. Mesele pãrinþilor
creºtini nu ar trebui încãrcate cu hranã ce conþine condimente ºi
mirodenii.”–Îndrumarea copilului, pg.280.

„Copiii sunt în general needucaþi cu privire la importanþa a când, cum ºi
ce sã mãnânce. Li se permite sã-ºi îngãduie apetitul, sã mãnânce la orice
ore, sã se serveascã cu fructe când acestea le ispitesc ochii; ºi aceasta cu
plãcintã, prãjiturã, pâine ºi unt ºi cu dulciuri mâncate aproape constant fac
din ei niºte mâncãcioºi ºi suferinzi de indigestie. Organele digestive,
asemenea unei mori care merge întruna, devin slãbite, forþa vitalã este
chematã de la creier pentru a ajuta stomacului în suprasolicitarea lui ºi
astfel puterile mintale sunt slãbite. Stimularea nenaturalã ºi istovirea forþelor
vitale îi fac nervoºi, nerãbdãtori în faþa restricþiilor, independenþi ºi iritabili.
Nu se poate avea încredere în ei de a fi lãsaþi fãrã supravegherea pãrinþilor
lor. În multe cazuri puterile morale par moarte ºi este dificil sã-i trezim la
un sentiment al naturii urâte ºi ruºinoase a pãcatului.” Ibid., pg.298.

b. Ce exemplu nobil de cumpãtare în dietã a fost consemnat pentru
a fi urmat de tineri? Daniel 1:8, 17.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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„Viaþa lui Daniel este o ilustraþie inspiratã a ceea ce constituie un
caracter sfinþit. Ea prezintã o lecþie pentru toþi ºi în special pentru tineri.
O conformare strictã la cerinþele lui Dumnezeu este beneficã sãnãtãþii
trupului ºi minþii. Pentru a ajunge cel mai înalt standard al realizãrilor
morale ºi intelectuale, este necesar sã cãutãm înþelepciune ºi putere de la
Dumnezeu ºi sã respectãm o cumpãtare strictã în toate obiceiurile vieþii.
În experienþa lui Daniel ºi a tovarãºilor sãi avem un exemplu al triumfului
principiului asupra ispitei de a îngãdui apetitul. Ea ne aratã cã prin principiu
religios tinerii pot triumfa asupra poftei cãrnii ºi sã rãmânã credincioºi
faþã de cerinþele lui Dumnezeu, chiar dacã aceasta i-ar costa un mare
sacrificiu.”–Fundamentele educaþiei creºtine, pg.77,78.

Miercuri 14 august

4. EXERCIÞIU

a. De ce este exerciþiul fizic în special important pentru tineri?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Mintea activã ºi mâinile tinerilor trebuie sã fie angajate ºi dacã nu
sunt îndrumate spre misiuni care sunt folositoare, care sã-i dezvolte pe ei
ºi sã-i binecuvânteze pe alþii, ei vor gãsi ocupaþie în ceea ce le va dãuna
atât la trup, cât ºi la minte.

Tinerii ar trebui sã împãrtãºeascã cu bucurie poverile vieþii cu pãrinþii
lor ºi fãcând astfel sã-ºi pãstreze o conºtiinþã curatã, care este necesarã
pentru sãnãtatea fizicã ºi moralã...

Pentru sãnãtatea lor fizicã ºi binele lor moral, copiii ar trebui sã fie
învãþaþi sã lucreze, chiar dacã nu existã vreo necesitate materialã. Dacã
doresc sã aibã caractere curate ºi virtuoase, ei trebuie sã aibã disciplina
unei munci bine rânduite care va pune în acþiune toþi muºchii. Satisfacþia
pe care o vor avea copiii prin faptul cã sunt folositori ºi se tãgãduiesc pe
sine pentru a ajuta altora va fi cea mai sãnãtoasã plãcere de care s-au
bucurat vreodatã.”–Îndrumarea copilului, pg.262,263.

„Studenþilor n-ar trebui sã li se permitã sã facã atâtea studii încât sã nu
aibã timp pentru instruire fizicã. Sãnãtatea nu poate fi pãstratã dacã o
parte din fiecare zi nu este dedicatã exerciþiului muºchilor în aer liber.
Anumite ore ar trebui dedicate muncii manuale de vreun fel sau altul,
orice va pune în acþiune toate pãrþile trupului. Echilibraþi solicitarea
puterilor mintale ºi fizice ºi mintea studentului va fi împrospãtatã. Dacã
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este bolnav, exerciþiul fizic va ajuta adesea sistemului sã-ºi redobândeascã
starea sa normalã.”–Fundamentele educaþiei creºtine, pg.144.

„Timpul petrecut în exerciþii fizice nu este pierdut. Studentul care
studiazã tot timpul în cãrþile sale în timp ce face doar puþin exerciþiu în
aer liber, îºi aduce vãtãmare. O folosire echilibratã a diferitelor organe ºi
facultãþi ale trupului este esenþialã pentru cea mai bunã lucrare a fiecãruia.
Când mintea este solicitatã în mod constant, în timp ce alte organe sunt
lãsate în inactivitate, se sufere o pierdere a puterii fizice ºi mintale. Puterile
fizice sunt rãpite de sãnãtate, mintea îºi pierde prospeþimea ºi vigoarea ºi
rezultatul este o iritabilitate morbidã.”–Solii pentru tineret, pg.183.

b. Ce binecuvântãri se obþin când elementul credinþei este încorporat
în eforturile noastre de dezvoltare fizicã? Isaia 40:28-31.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Joi 15 august

5. VICII CORUPÃTOARE

a. Cum pot pãrinþii, profesorii ºi predicatorii sã lucreze pentru a feri
tinerii de obiceiuri corupte?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Tinerii de astãzi sunt un indicator sigur pentru viitorul societãþii; ºi
când îi privim, ce putem spera pentru viitor? Majoritatea iubesc distracþiile
ºi sunt ostili faþã de muncã... Ei au doar puþinã stãpânire de sine ºi devin
iritaþi ºi mânioºi din cele mai neînsemnate motive... Dumnezeu n-a
intenþionat niciodatã ca starea jalnicã de lucruri din prezent sã existe;
aceasta a fost determinatã prin violarea gravã a legilor naturii.

Unii care fac o mãrturisire înaltã nu înþeleg pãcatul abuzului de sine ºi
rezultatele sale sigure. Obiceiul de mult încetãþenit le-a orbit înþelegerea.
Ei nu înþeleg pãcãtoºenia foarte mare a acestui pãcat degradator.”–
Îndrumarea copilului, pg.340.

„Dacã bãrbaþii ºi femeile cu înþelepciune au puterile lor morale amorþite
prin necumpãtare de vreun fel, ei sunt în multe din obiceiurile lor ridicaþi
doar cu puþin mai presus de pãgâni. Satan îi atrage în mod constant pe
oameni de la lumina mântuitoare la obiceiuri ºi modã, neþinând seama de
sãnãtatea fizicã, mintalã ºi moralã. Marele vrãjmaº ºtie cã dacã predominã
apetitul ºi patima, sãnãtatea trupului ºi puterea intelectului sunt sacrificate
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pe altarul mulþumirii de sine ºi cã omul este adus la o ruinã grabnicã. Dacã
intelectul luminat þine frâiele controlând înclinaþiile animalice ºi þinându-le
în supunere faþã de puterile morale, Satan ºtie foarte bine cã puterea lui de
a birui cu ispitele sale este foarte micã.”–Solii pentru tineret, pg.182.

Vineri 16 august

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ºI DE MEDITAÞIE

1. De ce este cumpãtarea aºa de importantã atât pentru sãnãtate cât
ºi pentru dezvoltarea caracterului?

2. Ce consecinþe rezultã din obiceiuri dezordonate?
3. Ce alimente sau obiceiuri de mâncare nu pot pune o bunã temelie

pentru tinerii din mijlocul nostru?
4. Ce fel de exerciþiu fizic este cel mai benefic din toate punctele de

vedere?
5. De ce este atât de important sã se reziste ispitelor mici?
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Lecþia 8
Sabat, 24 august 2002

s.a. 20:06

Îmbrãcãmintea
„De aceea: ‚Ieºiþi din mijlocul lor ºi despãrþiþi-vã de ei, zice

Domnul.” (2 Corinteni 6:17).

„Caracterul unei persoane este judecat dupã modul cum se îmbracã
aceasta. Un gust rafinat, o minte cultivatã vor fi descoperite în alegerea
de îmbrãcãminte simplã ºi potrivitã.”–Educaþia, pg.210.

Recomandare pentru studiu:
Marele Medic, pg.250-256.
Testimonies, vol.4, pg.650-671.

Duminicã 18 august

1. DESPÃRÞIÞI DE LUME

a. Care este relaþia dintre poporul lui Dumnezeu ºi locuitorii acestei
lumi? 2 Corinteni 6:14-18.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Urmaºilor lui Hristos li se cere sã iasã din lume ºi sã fie despãrþiþi, sã
nu se atingã de nimic necurat ºi au fãgãduinþa cã vor fi fii ºi fiice ai Celui
Prea Înalt, membri ai familiei împãrãteºti. Dar dacã ei nu îndeplinesc
condiþiile de partea lor, ei nu vor putea ajunge la împlinirea fãgãduinþei.
O mãrturisire a creºtinismului nu valoreazã nimic înaintea lui Dumnezeu;
dar ascultarea credincioasã, umilã ºi voioasã de cerinþele Sale îi
caracterizeazã pe copiii adoptaþi de El.”–Testimonies, vol.2, pg.391.

b. Cum are de a face îmbrãcãmintea cu despãrþirea noastrã de lume?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Dumnezeu va avea un popor despãrþit ºi deosebit de lume. De îndatã
ce doreºte cineva sã imite modele lumii, pe care ei nu le supun imediat,
Dumnezeu înceteazã chiar atunci sã-i recunoascã drept copii ai Sãi. Ei
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sunt copiii lumii ºi ai întunericului. Ei poftesc lupã ceapa ºi prazul din
Egipt, ceea ce înseamnã cã doresc sã se asemene cu lumea cât de mult cu
putinþã; procedând astfel, acei care pretind a fi îmbrãcaþi cu Hristos Îl dau
la o parte ºi aratã cã sunt strãini de har ºi strãini de blândul ºi umilul Isus.
Dacã L-ar fi cunoscut, ei ar fi umblat într-un chip vrednic de El.”–
Testimonies, vol.1, pg.136.

Luni 19 august

2. MODELE LUMII ACESTEIA

a. De ce a dat Dumnezeu poporului Israel instrucþiuni specifice cu
privire la îmbrãcãmintea lor? Numeri 15:38-41.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Dumnezeu a poruncit în mod expres o îmbrãcãminte foarte simplã
pentru copiii lui Israel cu scopul de a-i distinge de naþiunile idolatre din
jurul lor. Când acestea se uitau la îmbrãcãmintea lor deosebitã, ele trebuia
sã-ºi aminteascã faptul cã erau poporul lui Dumnezeu pãzitor al poruncilor
ºi cã El lucrase într-un mod miraculos pentru a-i scoate din captivitatea
egipteanã ca sã-I serveascã, ca sã fie un popor sfânt pentru El. Ei nu trebuia
sã-ºi slujeascã dorinþelor lor sau sã imite naþiunile idolatre din jurul lor, ci
sã rãmânã un popor deosebit ºi separat, pentru ca toþi acei care-i vedeau
sã poatã spune: ‘Aceºtia sunt cei pe care Dumnezeu i-a scos din þara
Egiptului, care pãzesc legea celor zece porunci’. Un israelit era recunoscut
ca atare de îndatã ce era vãzut, fiindcã Dumnezeu prin mijloace simple l-
a deosebit ca fiind al Sãu.”–Testimonies, vol.1, pg.495.

b. Ce factori ar trebui sã ne cãlãuzeascã în alegerea îmbrãcãmintei
noastre? Exodul 23:2 p.p.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Creºtinii nu ar trebui sã se strãduiascã sã devinã obiecte ale curiozitãþii,
îmbrãcându-se diferit de lume. Dar dacã, în de acord cu credinþa ºi datoria
lor cu privire la a se îmbrãca modest ºi sãnãtos, se aflã demodaþi, ei n-ar
trebui sã-ºi schimbe îmbrãcãmintea pentru a fi asemenea lumii. Dar ei ar
trebui sã manifeste o nobilã independenþã ºi curajul moral de a fi drepþi,
chiar dacã întreaga lume diferã de ei. Dacã lumea introduce o modã de
îmbrãcãminte modestã, sãnãtoasã ºi comodã, care este în de acord cu
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Biblia, adoptarea unei astfel de îmbrãcãminþi nu va schimba relaþia noastrã
cu Dumnezeu sau cu lumea. Creºtinii ar trebui sã-L urmeze pe Hristos ºi
sã-ºi conformeze îmbrãcãmintea cuvântului lui Dumnezeu. Ei ar trebui sã
evite extremele. Ei ar trebui sã urmeze cu umilinþã un curs direct, indiferent
de aplauze sau de criticã ºi ar trebui sã se prindã de dreptate din pricina
propriilor ei merite.”–Solii pentru tineret, pg.270.

„Moda deterioreazã intelectul ºi consumã spiritualitatea poporului
nostru.”–Testimonies, vol.4, pg.670.

Marþi 20 august

3. LECÞII PRACTICE (I)

a. Ce este descoperit prin modul de a ne alege îmbrãcãmintea?
1 Corinteni 10:31; 1 Petru 3:3-5; 1 Timotei 2:9,10.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Caracterul unei persoane este judecat dupã modul cum aceasta se
îmbracã. Un gust rafinat, o minte cultivatã vor fi descoperite în alegerea
de îmbrãcãminte simplã ºi potrivitã. Simplitatea castã în îmbrãcãminte,
când este unitã cu modestia purtãrii, vor merge mult în direcþia înconjurãrii
unei tinere femei cu acea atmosferã de rezervã sfântã care va fi pentru ea
un scut în faþa a o mie de pericole.”–Educaþia, pg.210.

„Îmbrãcãmintea ºi modul cum aceasta este aranjatã pe o persoanã este
în general o carte de vizitã a bãrbatului sau femeii respective.

Noi judecãm caracterul cuiva dupã felul îmbrãcãmintei purtate. O
femeie modestã ºi evlavioasã se va îmbrãca cu modestie. Un gust rafinat,
o minte cultivatã, vor fi descoperite în alegerea de îmbrãcãminte simplã
ºi potrivitã.”–Îndrumarea copilului, pg.317,318.

b. Ce alt factor ar trebui sã luãm în considerare când ne alegem
îmbrãcãmintea? 3 Ioan 2.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Satan inventeazã în continuu câte un nou stil de îmbrãcãminte care se va
dovedi vãtãmãtoare pentru sãnãtatea fizicã ºi moralã; ºi el se desfatã când îi
vede pe pretinºii creºtini acceptând cu nerãbdare modele pe care el le-a inventat.
Cantitatea de suferinþã fizicã creatã de îmbrãcãmintea nenaturalã ºi nesãnãtoasã
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nu poate fi estimatã. Mulþi au devenit invalizi pe viaþã prin conformarea lor la
cerinþele modei.”–Sfaturi pentru sãnãtate, pg.561.

c. Care sunt rezultatele, atât fizice cât ºi spirituale ale folosirii
cosmeticelor?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Mulþi îºi vatãmã sãnãtatea din ignoranþã ºi îºi pun vieþile în pericol
prin folosirea cosmeticelor... Când se încãlzesc... otrava este absorbitã de
porii pielii ºi este introdusã în sânge. Multe vieþi au fost sacrificate doar
prin acest mijloc.”–Healthful Living, pg.189.

„Doamnele pot recurge la cosmetice pentru a-ºi reface culoarea tenului,
dar ele nu pot readuce astfel strãlucirea sentimentelor sãnãtoase în inimã.
Ceea ce întunecã ºi înnegreºte pielea înnoureazã de asemenea ºi spiritele
ºi nimiceºte bucuria ºi pacea minþii.” Ibid., pg.191.

Miercuri 21 august

4. LECÞII PRACTICE (II)

a. Cum numeºte Dumnezeu purtarea de îmbrãcãminte care aparþine
sexului opus? Deuteronom 22:5.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Existã o tendinþã crescândã ca femeile sã se asemene la îmbrãcãminte ºi
înfãþiºare cât mai mult cu sexul opus ºi sã-ºi facã îmbrãcãmintea cât mai
asemãnãtoare cu cea a bãrbaþilor, dar Dumnezeu declarã aceasta urâciune.
‚Vreau de asemenea ca femeile sã se roage îmbrãcate în chip cuviincios
cu ruºine ºi sfialã’ (1 Timotei 2:9).

Acei care se simt chemaþi sã se alãture miºcãrii în favoarea drepturilor
femeii ºi aºa numitei reforme în îmbrãcãminte pot tot la fel de bine sã
întrerupã orice legãturã cu solia îngerului al treilea. Spiritul care însoþeºte
pe una nu poate fi în armonie cu cealaltã. Scripturile vorbesc clar cu privire
la relaþiile ºi drepturile bãrbaþilor ºi femeilor.” Testimonies, vol.1, pg.433.

b. De ce este important ca întotdeauna sã purtãm îmbrãcãminte curatã?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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„Este de asemenea important ca îmbrãcãmintea sã fie pãstratã curatã. Hainele
purtate absorb reziduurile care trec prin pori; dacã nu sunt frecvent schimbate ºi
spãlate, impuritãþile vor fi absorbite din nou.”–Marele Medic, pg.241.

c. Ce îndrumare inspiratã este datã cu privire la grija sãnãtoasã în
îmbrãcãminte, în special când are de a face cu membrele trupului?
Proverbele 31:21 u.p.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Membrele nu au fost fãcute sã suporte expunere, aºa ca faþa. Copiii
care se îmbracã dupã modã nu pot sta mult afarã, decât dacã vremea este
blândã. De aceea ei sunt þinuþi în camere neaerisite, de teama rãcelii; ºi
pot fi bine þinuþi, cu stilul lor modern de îmbrãcãminte. Dar dacã ar fi
îmbrãcaþi confortabil, nu le-ar strica sã facã exerciþii în aer liber vara sau
iarna. Îmbrãcãmintea nesãnãtoasã duce mulþi copii într-o stare de
invaliditate sau, ceea ce în multe cazuri poate fi preferabil, la o moarte
timpurie. Astfel moda umple cãminele sclavilor ei cu invalizi ºi cimitirele
noastre cu gropi mici.”–Christian Temperance and Bible Hygiene , pg.90.

Joi 22 august

5. LECÞII PRACTICE (III)

a. Înainte ca o persoanã sã poatã fi botezatã în bisericã, care ar trebui
sã fie una dintre consideraþiile principale? Matei 7:16-20.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Unul dintre punctele asupra cãrora cei noi veniþi la credinþã au nevoie
sã fie instruiþi este subiectul îmbrãcãmintei. Sã se procedeze cu credincioºie
faþã de noii convertiþi. Sunt ei deºerþi în îmbrãcãminte? Cultivã ei mândrie
a inimii? Idolatria în îmbrãcãminte este o boalã moralã. Ea nu trebuie
preluatã în viaþa nouã. În majoritatea cazurilor supunerea faþã de cerinþele
evangheliei va pretinde o schimbare hotãrâtã în îmbrãcãminte.”–
Testimonies, vol.6, pg.88.

b. Dacã o persoanã continuã sã urmeze modele lumii, ce ar trebui sã
facã biserica?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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„Ascultarea de modã pãtrunde în bisericile noastre Adventiste de Ziua
a ªaptea ºi face mai mult decât orice altã putere pentru a despãrþi poporul
nostru de Dumnezeu. Mi s-a arãtat cã regulile bisericilor noastre sunt
foarte deficitare. Toatã etalarea de mândrie în îmbrãcãminte, care este
interzisã în cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui sã constituie un motiv
suficient pentru disciplina bisericii. Dacã existã o persistare de a urma
voia perversã în faþa avertismentelor, apelurilor ºi îndemnurilor, aceasta
poate fi consideratã ca dovadã a faptului cã inima nu este transformatã de
Hristos. Eul ºi numai eul este obiectul adorãrii ºi un asemenea pretins
creºtin îi va abate pe mulþi de la Dumnezeu.

Existã un pãcat grozav asupra noastrã ca popor, cã am îngãduit
membrilor bisericii noastre sã se îmbrace într-un mod necorespunzãtor cu
credinþa lor. Trebuie sã ne ridicãm de îndatã ºi sã închidem uºa la amãgirile
modei. Dacã nu facem aceasta, bisericile noastre îºi vor pierde orice
moralitate.”–Testimonies, vol.4, pg.647,648.

Vineri 23 august

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ºI DE MEDITAÞIE

1. De ce va apãrea adevãratul creºtin întotdeauna diferit de lume?
2. În timp ce îmbrãcãmintea este purtatã pe exteriorul trupului, ce

declarã ea despre adevãrata stare spiritualã a omului dinãuntru?
3. Am eu articole de îmbrãcãminte care ar putea sã trezeascã în mod

subtil gânduri necurate în minþile altora sau sã reprezinte în mod
greºit caracterul lui Dumnezeu în vreun alt mod? Cât de important
este pentru mine sã mã descotorosesc de asemenea articole?

4. De ce îi spune Dumnezeu bisericii sã ia mãsuri împotriva anumitor
stiluri de îmbrãcãminte?
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Lecþia 9
Sabat, 31 august 2002

s.a. 19:54

Relaþii sociale
„Nu vã înºelaþi: tovãrãºiile rele stricã obiceiurile bune.”

(1 Corinteni 15:33).

„Oricine a primit din darurile cereºti se aflã sub obligaþia de a revãrsa
luminã pe calea altora. În toate întovãrãºirile noastre trebuie sã fim martori
pentru Hristos.” The Review and Herald, 18 noiembrie 1884.

Recomandare pentru studiu:
Solii pentru tineret, pg.311-331.
Cãminul adventist, pg.422-438.

Duminicã 25 august

1. LÃRGINDU-NE INFLUENÞA

a. Care este rolul creºtinului în relaþie cu lumea? Isaia 43:10; Matei
5:13-16.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Noi ar trebui sã devenim toþi martori pentru Isus. Puterea socialã,
sfinþitã prin harul lui Hristos, trebuie sã fie folositã pentru câºtigarea de
suflete la Mântuitorul. Lumea sã vadã cã nu suntem absorbiþi în mod
egoist de interesele noastre proprii, ci cã dorim ca ºi alþii sã se
împãrtãºeascã de binecuvântãrile ºi privilegiile noastre. Sã-i facem sã vadã
cã religia noastrã nu ne face severi ºi neînþelegãtori. Toþi acei care pretind
cã L-au gãsit pe Hristos sã slujeascã la fel ca El pentru binele oamenilor.”
Solii pentru tineret, pg.311.

„Prin relaþii sociale creºtinismul vine în contact cu lumea. Fiecare bãrbat
sau femeie care a primit iluminarea divinã trebuie sã reverse luminã pe
calea întunecatã a acelora care nu sunt familiarizaþi cu calea mai bunã.
Puterea socialã, sfinþitã de Spiritul lui Hristos, trebuie sã fie folositã pentru
a aduce suflete la Mântuitorul.” Marele Medic , pg.429,430.

„Ca ucenici ai lui Hristos nu ne vom amesteca cu lumea dintr-o simplã
iubire de plãceri, nu ne vom uni cu ei în nebunie...
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„Hristos este mulþumit cu urmaºii Sãi când aceºtia aratã cã deºi sunt
oameni, ei sunt pãrtaºi de naturã divinã. Ei nu sunt statui, ci bãrbaþi ºi
femei vii. Inimile lor, reîmprospãtate de roua harului divin, se deschid ºi
se întind spre Soarele neprihãnirii.” Hristos lumina lumii, pg.109.

Luni 26 august

2. INFLUENÞÂND DESTINUL

a. Ce influenþã au tovãrãºiile rele asupra tânãrului creºtin? 1 Corinteni
15:33.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Cuvântul lui Dumnezeu pune mare accent asupra influenþei
tovãrãºiilor, chiar asupra bãrbaþilor ºi femeilor. Cât de mult mai mare este
puterea Sa asupra minþii în dezvoltare ºi a caracterului copiilor ºi tinerilor!
Anturajul pe care ºi-l formeazã, principiile pe care le adoptã, obiceiurile
pe care le formeazã vor decide problema folosinþei lor aici ºi a destinului
lor viitor.” Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.180.

„S-a zis pe bunã dreptate ‚spune-mi cu cine te întovãrãºeºti ca sã-þi
spun cine eºti’. Tinerii nu îºi dau seama cât de sensibil sunt afectate atât
caracterul ºi reputaþia lor de alegerea tovarãºilor lor. Oamenii cautã
tovãrãºia acelora ale cãror gusturi, obiceiuri ºi practici sunt asemãnãtoare
cu ale lor. Acela care preferã societatea celor ignoranþi ºi viciaþi celei a
celor înþelepþi ºi buni, aratã cã propriul sãu caracter este deficitar. Gusturile
ºi obiceiurile sale pot fi la început cu totul deosebite de gusturile ºi
obiceiurile acelora a cãror companie o cautã, dar când se amestecã cu
aceastã clasã, gândurile ºi sentimentele sale se schimbã; el sacrificã
principiile drepte ºi se cufundã insensibil dar inevitabil la nivelul
tovarãºilor sãi. Dupã cum un fluviu se împãrtãºeºte de proprietãþile solului
pe care-l strãbate, tot astfel principiile ºi obiceiurile tinerilor ajung pãtrunse
de caracterul companiei cu care se amestecã.” Solii pentru  tineret, pg.317.

b. Cât de departe poate merge o micã influenþã rea? Galateni 5:9.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Dacã ne punem între tovarãºii a cãror influenþã are o tendinþã de a ne
face sã uitãm înaltele pretenþii pe care Domnul le are faþã de noi, invitãm
ispita ºi devenim prea slabi în putere moralã de a-i rezista. Noi ajungem
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sã ne împãrtãºim de spiritul tovarãºilor noºtri ºi sã le preþuim ideile ºi sã
punem lucrurile sfinte ºi veºnice mai prejos decât ideile prietenilor noºtri.
Noi suntem, pe scurt, dospiþi dupã cum vrãjmaºul a toatã dreptatea doreºte
ca sã fim.” Cãminul adventist, pg.426.

„Acei care se asociazã cu bãrbaþi ºi femei cu o moralã îndoielnicã, cu
principii ºi practici rele, va umbla curând pe aceeaºi cale. Tendinþele inimii
naturale sunt în jos. Acela care se asociazã cu cel necredincios va deveni
curând necredincios, acela care alege tovãrãºia celor rãi va deveni mai
mult ca sigur rãu ºi el.” Ibid., pg.423,424.

Marþi 27 august

3. RIDICÂNDU-NE

a. Cum pot tinerii sã reziste influenþei tovãrãºiilor rele? Efeseni 5:11.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Noi n-ar trebui sã aprobãm niciodatã pãcatul prin cuvintele sau faptele
noastre, prin tãcerea sau prezenþa noastrã.” Hristos lumina lumii, pg.109.

„Când tovarãºii voºtri vã îndeamnã pe calea viciului ºi a nechibzuinþei
ºi toþi în jurul vostru vã ispitesc sã-L uitaþi pe Dumnezeu, sã distrugeþi
capacitãþile pe care Dumnezeu vi le-a încredinþat ºi sã înjosiþi tot ce este
nobil în natura voastrã, împotriviþi-vã lor. Amintiþi-vã cã sunteþi
proprietatea Domnului, cumpãraþi cu un preþ, suferinþa ºi agonia Fiului
lui Dumnezeu.” Solii pentru tineret, pg.315. [Sublinierea autorului]

„Poate nu vedeþi nici un pericol real în a face primul pas în frivolitate ºi
cãutare de plãceri ºi credeþi cã atunci când doriþi sã vã schimbaþi direcþia
veþi putea sã faceþi bine cu aceeaºi uºurinþã ca ºi înainte de a fi cedat rãului.
Dar aceasta este o greºealã. Prin alegerea tovãrãºiilor rele mulþi au fost
conduºi pas cu pas de pe calea virtuþii în adâncimile neascultãrii ºi risipei în
care altãdatã ar fi crezut cã este imposibil sã se afunde.” Ibid ., pg.318.

b. Ce ar trebui sã þinem totdeauna minte când ne întovãrãºim cu alþii?
1 Corinteni 15:34; Exodul 23:2.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Este inevitabil ca tinerii sã aibã tovarãºi ºi ei vor simþi neapãrat
influenþa lor. Existã legãturi misterioase care leagã sufletele unul de altul,
aºa încât inima unuia sã rãspundã inimii altuia. Unul prinde idei, sentimente
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ºi spiritul altora. Aceastã asociere poate fi o binecuvântare sau un blestem.
Tinerii se pot ajuta ºi se pot întãri unul pe altul, îmbunãtãþindu-ºi
comportamentul, dispoziþia ºi cunoºtinþa; sau, permiþându-ºi sã devinã
nepãsãtori ºi necredincioºi, ei pot exercita o influenþã care este
demoralizatoare.

Problema alegerii tovarãºilor este una la care studenþii ar trebui sã
înveþe sã se gândeascã cu seriozitate. Printre tinerii care frecventeazã
ºcolile noastre se vor gãsi întotdeauna douã clase, acei care cautã sã placã
lui Dumnezeu ºi sã asculte de instructorii lor ºi acei care sunt plini de un
spirit de nelegiuire. Dacã tinerii merg cu mulþimea sã facã rãu, influenþa
lor va fi de partea vrãjmaºului sufletelor; ei îi vor duce în rãtãcire pe acei
care n-au cultivat principiile credinþei neclãtinate.” Solii pentru tineret,
pg.316,317.

Miercuri 28 august

4. INFLUENÞÃ DE GRUP POZITIVÃ

a. Cum pot sã pãstreze tinerii o influenþã pozitivã? 1 Timotei 4:12.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

„Fiecare suflet este înconjurat de o atmosferã proprie – o atmosferã,
poate, încãrcatã de puterea dãtãtoare de viaþã a credinþei, de curaj ºi
speranþã ºi dulce de aroma iubirii. Sau poate fi încãrcatã ºi rece de
întunericul nemulþumirii ºi egoismului, sau otrãvitoare de miasma mortalã
a pãcatului cultivat. Fiecare persoanã cu care venim în legãturã este afectatã
conºtient sau inconºtient de atmosfera ce ne înconjoarã.

Aceasta este o responsabilitate de care nu ne putem elibera. Cuvintele,
faptele, îmbrãcãmintea, comportamentul ºi chiar expresia feþei au o
influenþã. De impresiile fãcute astfel depind rezultate spre bine sau spre
rãu pe care nimeni nu le poate mãsura. Fiecare impuls astfel împãrtãºit
este o sãmânþã semãnatã care va produce roadã.  Este o verigã în lungul
lanþ al evenimentelor omeneºti care nu ºtim încotro se întinde. Dacã prin
exemplul nostru ajutãm altora în dezvoltarea de principii bune, le dãm
acestora puterea de a face bine. La rândul lor, ei exercitã aceeaºi influenþã
asupra altora ºi aceia asupra altora. Astfel prin influenþa noastrã
inconºtientã mii vor fi binecuvântaþi.” Solii pentru tineret, pg.321.
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b. Cum putem urma exemplul Mântuitorului nostru în relaþiile
sociale? Ioan 3:17.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Viaþa lui Hristos a fost o influenþã neþãrmuritã, care se întindea
continuu, o influenþã ce-L lega de Dumnezeu ºi de întreaga familie umanã.
Prin Hristos, Dumnezeu a învestit omul cu o influenþã care face imposibil
ca acesta sã trãiascã pentru sine. Individual noi suntem legaþi de semenii
noºtri, ca parte a marelui întreg al lui Dumnezeu ºi noi stãm sub obligaþii
reciproce. Nici un om nu poate fi independent de semenii sãi; cãci
bunãstarea fiecãruia îi afecteazã pe alþii. Este scopul lui Dumnezeu ca
fiecare sã se simtã necesar pentru binele celorlalþi ºi sã caute sã contribuie
la fericirea lor...

Aruncaþi o pietricicã în lac ºi se va forma un val; ºi altul ºi altul ºi pe
mãsurã ce cresc, cercurile devin tot mai mari, pânã când ajung la þãrm.
Tot astfel este ºi influenþa noastrã. Dincolo de cunoºtinþa sau controlul
nostru ea se revarsã asupra altora ca binecuvântare sau blestem.” Solii
pentru tineret, pg.320,321.

Joi 29 august

5. ADEVÃRATA CURTOAZIE

a. Care este regula curtoaziei creºtine? Matei 7:12.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Regula de aur este principiul adevãratei curtoazii ºi cea mai fidelã
ilustraþie a ei se vede în viaþa ºi caracterul lui Isus... Acelaºi spirit va fi
manifestat în copiii Sãi. Acei în care locuieºte Hristos vor fi înconjuraþi
de o atmosferã divinã...

În asocierile voastre cu alþii, puneþi-vã în locul lor. Pãtrundeþi
sentimentele lor, dificultãþile lor, dezamãgirile lor, bucuriile ºi durerile
lor. Identificaþi-vã cu ei ºi apoi faceþi-le aºa cum aþi dori sã se poarte ei cu
voi dacã aþi fi în locul lor. Aceasta este adevãrata regulã a onestitãþii. Este
o altã expresie a legii ‚Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi’. ªi
este esenþa învãþãturii profeþilor. Este un principiu al cerului ºi va fi
dezvoltat în toþi cei care sunt fãcuþi potriviþi pentru tovãrãºia sa sfântã.”
Solii pentru tineret, pg.323.
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b. Ce calitãþi ale curtoaziei ar trebui sã cultive tânãrul creºtin?
Coloseni 3:12,13.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Orice om care are adevãratul ideal a ceea ce constituie un caracter
desãvârºit va manifesta înþelegerea ºi duioºia lui Hristos. Influenþa harului
trebuie sã înmoaie inima, sã rafineze ºi sã cureþe sentimentele, dând o
delicateþe nãscutã de sus ºi un sens al cuviinþei.” Cugetãri de pe muntele
fericirilor, pg.98.

Vineri 30 august

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ºI DE MEDITAÞIE

1. Care ar trebui sã fie întotdeauna scopul nostru în fiecare ocazie de
relaþii sociale?

2. Când ne amestecãm cu alþii, ce rezultat inevitabil trece adesea
neobservat?

3. Cât de serioasã este chestiunea alegerii de cãtre noi cu cine sã ne
întovãrãºim ºi de ce?

4. Cât de extinse pot fi efectele dãrii unui bun exemplu înaintea altora?
Gândiþi-vã la diferite exemple.

5. Cum putem rezuma calitãþile curtoaziei creºtine ºi sã le
exemplificãm în viaþa de zi cu zi?
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Darul Sabatului Întâi

pentru Guyana

Timp de mulþi ani lucrarea Reformei în
Guyana a fost limitatã în principal la
interiorul junglei. Lucrarea de aici a fost
începutã prin contacte fãcute de fraþii din
Canada. Timp de mulþi ani n-a existat nici
o înaintare în lucrare, dar câþiva ani în urmã
o sorã din acea þarã, vizitând de data aceasta
Guyana, a început sã rãspândeascã solia
Reformei. Aceasta a dus la o vizitã misionarã din
partea a doi alþi fraþi canadieni ºi dupã aceasta
Conferinþa Generalã a trimis un lucrãtor biblic din
Florida în aceastã þarã a râurilor.

Pentru a rãspândi solia finalã de avertizare în
aceastã þarã, fraþii au solicitat un loc de întâlnire.
Prin donaþii individuale s-a cumpãrat o proprietate.
Acum trebuie sã se întreprindã construcþia pentru a
ridica un centru misionar potrivit în capitalã. Pe lângã
acest proiect darul dumneavoastrã va fi folosit pentru
a continua dezvoltarea misiunii din interiorul junglei
ºi a oferi literaturã acestor oameni.

Vã rugãm sã vã amintiþi lucrarea din Guyana
când vã pregãtiþi pentru acest dar. Misiunile vor
continua sã creascã pânã la sfârºit ºi va fi nevoie de
ajutorul dumneavoastrã ºi în continuare. „Bine, poate
spune cineva, chemãri continuã sã vinã mereu de a
dãrui pentru cauzã. M-am sãturat sã dau. V-aþi
sãturat? Atunci sã vã întreb, v-aþi sãturat de a primi
din mâna dãtãtoare de binecuvântãri a lui
Dumnezeu? Câtã vreme nu înceteazã sã vã
binecuvânteze nu încetaþi sã fiþi sub obligaþia de a-I
întoarce partea pe care o pretinde. El vã
binecuvânteazã pentru ca sã fie în puterea voastrã
sã binecuvântaþi pe alþii. Când v-aþi sãturat sã primiþi,
atunci puteþi spune, m-am sãturat de atât de multe
apeluri de a dãrui” (Sfaturi pentru lucrarea ªcolii
de Sabat, pg.114).

Fraþii voºtri din misiunea Guyana

Sabat, 7 septembrie 2002

Statistica demograficã

Suprafaþã: 214970 km 2

Populaþie: 697286 (2000
estimativ)
Capitala:  Georgetown
(populaþia 248500)
Rata de alfabetizare: 96%
Limbi: Englezã, dialecte
Americane
Religii: Hindusã 34%,
Protestanþi 18%, Islam 9%,
Romano Catolici 18%,
Anglicani 16%

Economie

Moneda naþionalã:
Dolarul Guyana
PIB/PCL: 1,8 miliarde $;
2500 $/locuitor (1998 est.)
Inflaþie: 4,1 % (2000 est.)
Parteneri comerciali
majori: Canada, SUA,
Marea Britanie, Germania,
Japonia.
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Sabat, 7 septembrie 2002
s.a. 19:41

Adevãrata iubire
“Cine poate gãsi o femeie cinstitã? Ea este mai de preþ decât

mãrgãritarele.” (Proverbele 31:10).

„Dacã este vreun subiect care ar trebui considerat cu raþiune calmã ºi
judecatã fãrã patimã, este subiectul cãsãtoriei.” Solii pentru tineret, pg.344.

Recomandare pentru studiu:
Cãminul adventist, pg.36-47, 54-68.
Testimonies, vol.5, pg.101-109, 116-118.

Duminicã 1 septembrie

1. PÃZIND INIMA

a. Care sunt caracteristicile adevãratei iubiri? 1 Corinteni 13:4-7.
______________________________________________________
______________________________________________________

“Iubirea este un dar preþios pe care-l primim de la Isus. Afecþiunea
curatã ºi sfântã nu este un sentiment, ci un principiu...

Acei care se gândesc la cãsãtorie sã cântãreascã fiecare sentiment ºi sã
vegheze fiecare dezvoltare a caracterului în persoana cu care se gândesc
sã-ºi uneascã destinul vieþii. Fiecare pas spre o legãturã de cãsãtorie sã fie
caracterizat de modestie, simplitate, sinceritate ºi un scop serios de a-I
plãcea lui Dumnezeu ºi a-L onora. Cãsãtoria afecteazã viaþa ce urmeazã,
atât în lumea aceasta ºi în lumea ce va veni. Un creºtin sincer nu va face
planuri pe care Dumnezeu nu le poate aproba.” Solii pentru tineret, pg.337.

b. De ce trebuie sã înþelegem importanþa acþiunilor noastre înainte de
a ne angaja în curtenie ºi în cele din urmã în cãsãtorie?
______________________________________________________
______________________________________________________

„Nimeni nu poate ruina în aºa mãsurã fericirea unei femei ºi utilitatea
ei ºi sã facã din viaþã o povarã ce îmbolnãveºte inima, ca propriul ei soþ;
ºi nimeni nu poate sã facã nici a suta parte pentru a rãci speranþele ºi

Lecþia 10
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aspiraþiile unui bãrbat, a-i paraliza energiile sale ºi a-i ruina influenþa ºi
perspectivele ca propria sa nevastã. Din ceasul cãsãtoriei mulþi bãrbaþi ºi
femei marcheazã succesul sau eºecul în aceastã viaþã ºi speranþele lor de
viaþã viitoare.” The Review and Herald, 2 februarie 1886.

Luni 2 septembrie

2. PASIUNE NEBUNÃ

a. Care sunt consecinþele religioase ale unei relaþii bazate pe pasiune
nebunã ºi sentimentalism? Ezechiel 14:1-8; Proverbele 6:26-29.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Gândul cãsãtoriei pare sã aibã o putere de vrajã asupra minþii multor
tineri. Douã persoane ajung sã se cunoascã, ele sunt înnebunite una dupã
alta ºi întreaga lor atenþie este captivatã. Raþiunea este orbitã ºi judecata
este rãsturnatã. Ele nu vor sã se supunã vreunui sfat sau control, ci insistã
sã facã cum vor, indiferent de consecinþe.

Asemenea unei epidemii sau boli contagioase care trebuie sã se
dezvolte, este pasiunea nebunã care îi stãpâneºte; ºi nu pare sã existe nici
un lucru care sã-i opreascã. Poate cã sunt unii în jurul lor care-ºi dau
seama cã, dacã pãrþile ar fi interesate sã fie unite în cãsãtorie, aceasta ar
putea rezulta doar în nefericire de o viaþã. Dar îndemnurile ºi stãruinþele
sunt zadarnice. Poate cã printr-o astfel de unire, folosinþa unuia pe care
Dumnezeu l-ar fi binecuvântat în serviciul Sãu vor fi paralizate ºi nimicite;
dar raþiunea ºi convingerea sunt deopotrivã nesocotite.

Tot ce se poate spune de cãtre bãrbaþi ºi femei cu experienþã se
dovedeºte ineficient; acestea nu au nici o putere de a schimba decizia
spre care i-au condus dorinþele lor. Ei îºi pierd interesul pentru adunarea
de rugãciune ºi pentru tot ce þine de religie. Ei sunt cu totul înnebuniþi de
patimã unul dupã celãlalt ºi datoriile vieþii sunt neglijate ca ºi când ar fi
lucruri de micã însemnãtate. Noapte dupã noapte, aceºti tineri ard uleiul
de miezul nopþii pentru a discuta unul cu altul – cu privire la subiecte de
interes serios ºi solemn? O, nu. Mai degrabã cu privire la lucruri frivole
care nu sunt de nici o importanþã.” Solii pentru tineret, pg.350,351.

b. Care ar trebui sã fie temelia unei relaþii creºtine? Psalmii 2:11;
Proverbele 19:14.
______________________________________________________
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„Dacã bãrbaþii ºi femeile aveau obiceiul de a se ruga de douã ori pe zi
înainte de a se gândi la cãsãtorie, ei ar trebui sã se roage de patru ori pe zi
când se gândesc la un asemenea pas. Cãsãtoria este ceva ce va influenþa ºi
va afecta viaþa voastrã, atât în aceastã lume, cât ºi în lumea ce va veni. Un
creºtin sincer nu va înainta în planurile sale în aceastã direcþie fãrã a ºti cã
Dumnezeu aprobã direcþia lui.” Solii pentru tineret, pg.353.

Marþi 3 septembrie

3. CÃSÃTORII PRIPITE (I)

a. La ce ar trebui sã ne gândim cu privire la cãsãtoriile între
adolescenþii tineri? Luca 6:39.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Cãsãtoriile timpurii nu trebuie încurajate. Într-o relaþie atât de
importantã ca ºi cãsãtoria ºi cu rezultate atât de vaste, nu ar trebui sã se
intre în grabã, fãrã pregãtire suficientã ºi înainte ca puterile fizice ºi mintale
sã fie bine dezvoltate.” Marele Medic , pg.306.

„Un tânãr care nu a trecut de vârsta adolescenþei are o judecatã slabã
în ce priveºte potrivirea cu o persoanã la fel de tânãrã ca ºi el, care sã-i
devinã tovarãºã de viaþã. Dupã ce judecata lor a devenit mai maturã, ei se
vãd legaþi pe viaþã unul de altul ºi poate cu totul nepregãtiþi sã se facã
fericiþi unul pe celãlalt. Atunci, în loc de a face ce pot mai bine din soarta
lor, urmeazã învinuirile, prãpastia se lãrgeºte, pânã când se instaureazã
indiferenþa ºi neglijarea reciprocã.” Cãminul adventist , pg.69,70.

„Nu vã grãbiþi. Cãsãtoriile timpurii nu ar trebui încurajate.” Testimonies,
vol.3, pg.44.

b. Ar trebui sã se încurajeze cãsãtorii între persoane cu diferenþe mari
de vârstã între ele?
______________________________________________________
______________________________________________________

„Pãrþile pot sã nu aibã bogãþie lumeascã, dar ar trebui sã aibã
binecuvântarea mult mai mare a sãnãtãþii. ªi în majoritatea cazurilor nu
ar trebui sã existe mari deosebiri de vârstã. O neglijare a acestei reguli
poate rezulta într-o serioasã punere în pericol a sãnãtãþii celui mai tânãr.
ªi adesea copiii sunt rãpiþi de putere fizicã ºi mintalã. Ei nu pot primi de
la un pãrinte în vârstã grija ºi compania pe care o pretind vieþile lor tinere
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ºi pot sã fie privaþi prin moarte de tatã sau de mamã, chiar în timpul când
iubirea ºi îndrumarea sunt cele mai necesare.” Marele Medic, pg.306.

„O altã cauzã a deficienþei generaþiei prezente în putere fizicã ºi valoare
moralã este aceea cã bãrbaþii ºi femeile se unesc în cãsãtorie cu unii de
care diferã mult în vârstã. Adesea este cazul cã bãrbaþi bãtrâni aleg sã-ºi
ia soþii tinere. Fãcând astfel viaþa soþului a fost adesea prelungitã, în timp
ce soþia a trebuit sã simtã lipsa acelei vitalitãþi pe care a dat-o soþului ei în
vârstã. Nu a fost datoria vreunei femei sã-ºi sacrifice viaþa ºi sãnãtatea,
chiar dacã ar fi iubit pe cineva atât de vârstnic faþã de ea, ºi ar fi fost
dispusã sã facã din partea ei un asemenea sacrificiu. Ea ar fi trebuit sã-ºi
reþinã afecþiunile. Ea avea de þinut cont de consideraþii mai înalte decât
propriul ei interes.” Selected Messages, bk.2, pg.423, 424.

Miercuri 4 septembrie

4. CÃSÃTORII PRIPITE (II)

a. Chiar între acei de vârstã potrivitã pentru cãsãtorie, ce ar trebui sã
se aibã în vedere când vine ispita de a se face acest pas în grabã?
Proverbele 21:5.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Obiceiul vechi [de a cere sã se plãteascã zestre fie în bani sau în
muncã înainte ca cineva sã-ºi dea fata în cãsãtorie], deºi s-a abuzat uneori
de el, cum a fãcut Laban, dãdea rezultate bune. Când pretendentului i se
cerea sã facã unele servicii pentru a dobândi mireasa, se împiedica o
cãsãtorie pripitã ºi era ocazie sã se punã la încercare adâncimea afecþiunilor
sale, ca ºi capacitatea de a se îngriji de o familie. În timpul nostru rezultã
multe rele din urmarea unei direcþii opuse. Adesea se întâmplã cã
persoanele au puþinã ocazie înainte de cãsãtorie de a-ºi cunoaºte obiceiurile
ºi dispoziþiile ºi în ceea ce priveºte viaþa de zi cu zi sunt adevãraþi strãini
când îºi unesc interesele la altar. Mulþi îºi dau seama prea târziu cã nu
sunt potriviþi unul pentru celãlalt ºi rezultatul unirii lor este ruina pe viaþã.”
Patriarhi ºi profeþi, pg.210.

b. Care sunt unele indicii cã o persoanã este într-adevãr calificatã
pentru cãsãtorie? Proverbele 24:27.
______________________________________________________
______________________________________________________
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„Mulþi care nu au dobândit nici o proprietate ºi care nu aveau nici o
moºtenire au intrat în relaþia de cãsãtorie. Ei nu posedau puterea fizicã
sau energia mintalã pentru a dobândi o proprietate. Au fost doar unii care
s-au grãbit sã se cãsãtoreascã ºi care au luat asupra lor responsabilitãþi de
care nu aveau idee. Ei n-au posedat sentimente nobile ºi înalte ºi n-aveau
nici o idee justã cu privire la datoria unui soþ ºi tatã ºi a ceea ce i-ar costa
sã se îngrijeascã de nevoile unei familii. ªi ei n-au manifestat mai multã
chibzuinþã în administrarea familiilor lor decât au manifestat în tranzacþiile
de afaceri. Acei care sunt lipsiþi de tact în muncã ºi care sunt cei mai puþin
calificaþi sã se descurce în lume îºi umplu în general casele de copii, în
timp ce oameni care au capacitatea de a dobândi o proprietate, în general
nu au mai mulþi copii decât pot sã îngrijeascã. Acei care nu sunt calificaþi
sã se îngrijeascã de sine, nu ar trebui sã aibã copii.” Selected Messages,
bk.2, pg. 420, 421.

Joi 5 septembrie

5.  PEÞITORIE CONTRA SFÃTUIRE

a. Cum priveºte cerul practica peþitoriei (aranjarea de cãsãtorii pentru
alþii n. trd.)? 1 Timotei 4:7; 5:13.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Voi umblaþi în întuneric. Voi aþi avut ceva de a face cu peþitoria.
Aceasta este un lucru foarte nesigur; cãci nu cunoaºteþi inima ºi puteþi
face o lucrare foarte rea ajutând prin aceasta marelui rebel în lucrarea lui
de peþitorie.” Testimonies, vol.2, pg.223.

b. Cine va da unui tânãr cuplu cel mai bun sfat în cãsãtorie? Proverbele
4:3,4.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Dacã aveþi fericirea sã aveþi pãrinþi temãtori de Dumnezeu, cãutaþi
sfat la ei. Prezentaþi-le speranþele ºi planurile voastre, învãþaþi lecþiile pe
care experienþa vieþii i-au învãþat ºi veþi fi scutiþi de multe dureri. Mai
presus de toate, faceþi din Hristos sfãtuitorul vostru. Studiaþi cuvântul
Sãu cu rugãciune.” Solii pentru tineret, pg.335.
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„ Voi întrebaþi: ‚Ar trebui pãrinþii sã aleagã un tovarãº fãrã a þine cont
de gândurile ºi sentimentele fiului sau ale fiicei?’ Vã pun aceastã întrebare
aºa cum ar trebui sã fie pusã: Ar trebui un fiu sau o fiicã sã aleagã un
tovarãº fãrã a se consulta mai întâi cu pãrinþii, când un asemenea pas
trebuie sã afecteze esenþial fericirea pãrinþilor dacã aceºtia au vreo
afecþiune pentru copiii lor? ªi un copil ar trebui sã persiste în urmarea
propriului sãu drum neþinând socotealã de sfatul ºi îndemnurile pãrinþilor
sãi? Vã rãspund hotãrât: Nu, nici chiar dacã nu s-ar mai cãsãtori niciodatã.
Porunca a cincea interzice o asemenea purtare. [Exodul 20:12 citat] Aici
este o poruncã cu o fãgãduinþã pe care Domnul o va împlini cu siguranþã
faþã de cei care ascultã.

Pãrinþii înþelepþi nu vor alege niciodatã tovarãºi pentru copiii lor fãrã a
respecta dorinþele acestora.” Testimonies, vol.5, pg.104.

Vineri 6 septembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ºI DE MEDITAÞIE

1. Ce ar trebui sã caracterizeze fiecare pas în curtenie?
2. Care este temelia curteniei creºtine?
3. Ce feluri de cãsãtorii sunt cele mai potrivite?
4. Ar trebui sã preluãm responsabilitãþi pentru care încã nu suntem

gata?
5. De ce este peþitoria atât de periculoasã?
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 Sabat, 14 septembrie 2002
s.a. 19:28

Curtenia
„Totuºi, din pricina curviei, fiecare bãrbat sã-ºi aibã nevasta lui ºi

fiecare femeie sã-ºi aibã bãrbatul ei.” (1 Corinteni 7:2).

„Numai în Hristos poate sã se formeze o alianþã de cãsãtorie sigurã.
Iubirea omeneascã ar trebui sã-ºi tragã cele mai apropiate legãturi din
iubirea divinã. Numai unde domneºte Hristos poate sã existe o afecþiune
adâncã, adevãratã ºi neegoistã.” Marele Medic, pg. 306.

Recomandare pentru studiu:
Cãminul adventist, pg.48-52.
Solii pentru tineret, pg.350-358.

Duminicã 8 septembrie

1. ÎNTÂLNIRI SECRETE

a. Care sunt rezultatele curteniei în ascuns? Proverbele 10:13-18.
______________________________________________________
______________________________________________________

„O curtenie înºelãtoare este cultivatã, sunt întreþinute comunicãri
private pânã când afecþiunile uneia care este fãrã experienþã ºi nu ºtie la
ce pot sã ducã aceste lucruri sunt retrase într-o oarecare mãsurã de la
pãrinþii ei ºi puse asupra celui care aratã chiar prin felul cum procedeazã
cã este nevrednic de iubirea ei. Biblia condamnã orice fel de nesinceritate
ºi pretinde purtarea corectã în orice împrejurãri. Acela care face din Biblie
ghidul tinereþii sale, lumina cãii sale, va asculta de învãþãturile ei în toate
lucrurile. Acela nu va cãlca nici o iotã sau frânturã de slovã din lege pentru
a realiza vreun scop, chiar dacã are de fãcut mari sacrificii în consecinþã.
Dacã crede Biblia, ºtie cã binecuvântarea lui Dumnezeu nu va fi asupra
lui dacã se depãrteazã de calea strictã a integritãþii. Deºi poate pãrea sã
prospere o vreme, el va culege cu siguranþã roadele faptelor sale.” Solii
pentru tineret, pg.343.

Lecþia 11
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b. De ce este important ca tinerii sã fie însoþiþi de persoane mai în
vârstã? 1 Tesaloniceni 5:22.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Surorile mele, evitaþi chiar ºi aparenþa rãului. În acest veac grãbit,
care miroase a stricãciune, nu sunteþi în siguranþã dacã nu staþi în gardã.”
Sfaturi pentru sãnãtate, pg.572.

Luni 9 septembrie

2. CURTENIA NEPOTRIVITÃ

a. De ce ar trebui evitate vizitele nocturne în timpului curteniei?
1 Tesaloniceni 5:5-8.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Obiceiul de a sta târziu noaptea este obiºnuit, dar nu este plãcut lui
Dumnezeu, chiar dacã sunteþi amândoi creºtini. Aceste ore nepotrivite
vatãmã sãnãtatea, fac mintea incapabilã pentru datoriile zilei urmãtoare
ºi au o aparenþã rea. Fratele meu, sper cã vei avea suficient respect de sine
pentru a evita aceastã formã de curtenie.” Solii pentru tineret, pg.337.

„Îngerii lui Satan vegheazã asupra acelora care devoteazã curteniei o
mare parte din noapte. Dacã ar putea avea ochii deschiºi, aceºtia ar vedea
un înger care þine socotealã de cuvintele ºi faptele lor. Legile sãnãtãþii ºi
ale modestiei sunt violate...

Aceste ore de risipã de la miezul nopþii, în acest veac de depravare
duce adesea la ruinarea ambelor partide astfel angajate. Satan tresaltã ºi
Dumnezeu este dezonorat când bãrbaþii ºi femeile se dezonoreazã. Bunul
nume al onoarei este jertfit sub vraja acestei nebunii ºi cãsãtoria unor
asemenea persoane nu poate fi fãcutã solemnã cu aprobarea lui
Dumnezeu.” Ibid, pg.351.

b. Care sunt rezultatele vizitelor frecvente, în special cu preþul vieþii
religioase ºi al datoriei religioase? Proverbe 6:23-26.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Dacã atât tinerele cât ºi tinerii nu au respect faþã de pretenþiile lui
Dumnezeu, dacã nu ascultã de cerinþele care-i leagã de religie, existã
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pericolul ca ei sã nu þinã cont de pretenþiile soþului sau ale soþiei. Obiceiul
de a fi frecvent în societatea celui ales ºi aceasta de asemenea cu jertfirea
privilegiilor religioase ºi a orelor voastre de rugãciune este periculos; voi
suferiþi o pierdere pe care nu v-o puteþi permite.” Solii pentru tineret, pg.337.

c. Care sunt rezultatele scurtãrii perioadei de curtenie ºi ale intrãrii
într-o cãsãtorie timpurie?
______________________________________________________
______________________________________________________

„Într-o relaþie aºa de importantã cum este cãsãtoria ºi atât de amplã în
rezultatele ei nu ar trebui sã se intre în grabã, fãrã suficientã pregãtire ºi înainte
ca puterile mintale ºi fizice sã fie bine dezvoltate.” Marele Medic, pg.306.

Marþi 10 septembrie

3. CÃSÃTORII INTERZISE

a. Ce trebuie sã înþelegem cu privire la credincioºii care se cãsãtoresc cu
unii care nu împãrtãºesc credinþa lor? 2 Corinteni 6:14-18; Amos 3:3.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Niciodatã poporul lui Dumnezeu nu ar trebui sã se aventureze pe
teren interzis. Cãsãtoria între credincioºi ºi necredincioºi este interzisã de
Dumnezeu. Dar prea adesea inima neconvertitã îºi urmeazã propriile
dorinþe ºi se încheie cãsãtorii neaprobate de Dumnezeu. Din aceastã pricinã
mulþi bãrbaþi ºi femei sunt fãrã nãdejde ºi fãrã Dumnezeu în lume.
Aspiraþiile lor nobile sunt moarte; printr-un lanþ de împrejurãri ei sunt
þinuþi în plasa Satanei. Acei care sunt conduºi de patimã ºi impuls vor
avea de recoltat un seceriº amar în aceastã viaþã ºi umblarea lor poate
rezulta în pierderea sufletelor lor.

„Acei care mãrturisesc adevãrul calcã în picioare voia lui Dumnezeu
atunci când se cãsãtoresc cu necredincioºi; ei pierd favoarea Sa ºi fac o
lucrare amarã de care au sã se cãiascã. Cel necredincios poate poseda un
excelent caracter moral, dar faptul cã el sau ea nu a rãspuns la pretenþiile
lui Dumnezeu ºi a neglijat o mântuire aºa de mare constituie un motiv
suficient pentru care o asemenea unire n-ar trebui sã se încheie. Caracterul
celui necredincios poate fi similar cu acela al tânãrului cãruia Isus i-a
adresat cuvintele: ‚Un lucru îþi lipseºte;’ acesta era singurul lucru de care
era nevoie.” Cãminul adventist, pg.56.
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b. Cum trebuie sã ne lãsãm avertizaþi de experienþa lui Solomon care
a crezut cã va converti pe cei necredincioºi prin relaþia de cãsãtorie?
1 Regi 11:4.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Mulþi pretinºi creºtini cred, asemenea lui Solomon, cã pot sã se uneascã
cu cei necredincioºi fiindcã influenþa lor asupra acelora care sunt greºiþi
va fi beneficã, dar prea adesea ei înºiºi, prinºi în cursã ºi biruiþi, renunþã
la credinþa lor sfântã, sacrificã principiul ºi se despart de Dumnezeu. Un
pas greºit duce la altul pânã când în cele din urmã se pun în poziþia unde
nu pot spera sã sfarme lanþurile care-i leagã.” Cãminul adventist, pg.57.

„Satan ºtie bine cã ceasul cãsãtoriei multor tineri ºi tinere încheie istoria
experienþei ºi utilitãþii lor religioase. Ei sunt pierduþi pentru Hristos. Pentru
o vreme pot face efortul de a trãi o viaþã creºtinã, dar toate strãduinþele lor
sunt fãcute împotriva unei influenþe statornice în direcþia opusã.” Ibid.,
pg.58,59.

Miecuri 11 septembrie

4. CÃUTÂND SFAT

a. Al cui sfat l-a urmat Rebeca în alegerea soþului ei? Genesa 24:50-58.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Dupã ce totul a fost aranjat, dupã ce s-a obþinut acceptul tatãlui ºi
fratelui, a fost întrebatã Rebeca dacã dorea sã meargã cu servul lui Avraam
la o mare depãrtare de familia tatãlui ei pentru a deveni soþia lui Isaac. Ea
a crezut din cele întâmplate cã mâna lui Dumnezeu a ales-o sã fie soþia lui
Isaac ‚ºi a zis, voi merge’.

Contractele de cãsãtorie erau fãcute în general de pãrinþi, totuºi nu se
folosea nici o constrângere pentru a-i face sã se cãsãtoreascã cu aceia pe
care nu-i puteau iubi. Dar copiii aveau încredere în judecata pãrinþilor lor
ºi le urmau sfatul ºi îºi îndreptau afecþiunile spre aceia pe care pãrinþii lor
cu experienþã ºi temãtori de Dumnezeu îi alegeau pentru ei. A urma o cale
contrarã acesteia era consideratã crimã.

Ce contrast faþã de calea urmatã în prezent de mulþi copii! În loc de a
manifesta reverenþã ºi cinstea cuvenitã faþã de pãrinþii lor, consultându-i
ºi având avantajul judecãþii lor cu experienþã în alegerea pentru ei, ei
acþioneazã pripit în aceastã chestiune ºi sunt controlaþi mai degrabã de
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impuls decât de judecata pãrinþilor ºi de teama de Dumnezeu. Adesea se
întâmplã cã ei intrã în cãsãtorie chiar fãrã cunoºtinþa pãrinþilor lor. ªi, în
multe ocazii, vieþile lor sunt amãrâte datoritã cãsãtoriilor pripite fiindcã
ginerele sau nora nu simt nici o obligaþie sã-i facã fericiþi pe pãrinþii lor.”
The Spirit of  Prophecy, vol.1, pg.103, 104.

b. Ce principiu ar trebui sã aibã în minte toþi acei care încep curtenia?
Proverbele 1:8, 9; 6:20, 21; 15:20.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Un tânãr cãruia îi place societatea ºi câºtigã prietenia unei tinere fãrã
ca acest lucru sã fie cunoscut de pãrinþii acesteia nu se poartã nobil ºi
creºtineºte faþã de ea ºi de pãrinþii ei. Prin comunicãri ºi întâlniri secrete
el poate câºtiga o influenþã asupra minþii ei, dar procedând astfel el nu
manifestã acea nobleþe ºi integritate a sufletului pe care fiecare copil al
lui Dumnezeu trebuie sã le posede. Pentru a-ºi îndeplini scopul, ele joacã
un rol care nu este franc ºi deschis ºi dupã standardul biblic ºi se dovedesc
necredincioase faþã de aceia care le iubesc ºi încearcã sã fie protectori
credincioºi ai lor. Cãsãtoriile încheiate sub astfel de influenþe nu sunt
conform cuvântului lui Dumnezeu.” Cãminul adventist, pg.50.

Joi 12 septembrie

5. ADEVÃRATA CONVERTIRE – O CONDIÞIE NECESARÃ

a. Va fi credincioasã legãmântului cãsãtoriei o persoanã care este dispusã
sã calce legile lui Dumnezeu în timpul curteniei? Proverbele 6:30-33.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Acela care abate o fiicã de la datorie, care îi aduce în confuzie ideile
cu privire la poruncile clare ale lui Dumnezeu de a-ºi asculta pãrinþii ºi a-
i cinsti nu este o persoanã care va fi credincioasã obligaþiilor cãsãtoriei...

„ ‚Sã nu furi’ era scris de degetul lui Dumnezeu pe table de piatrã,
totuºi cât de mult furt al sentimentelor este practicat ºi scuzat! Este
întreþinutã o curtenie înºelãtoare, sunt întreþinute comunicãri particulare,
pânã când sentimentele uneia care este fãrã experienþã ºi nu ºtie la ce pot
duce asemenea lucruri sunt într-o mãsurã retrase de la pãrinþii ei ºi puse
asupra aceluia care aratã chiar prin calea pe care o adoptã cã este nevrednic
de iubirea ei. Biblia condamnã orice fel de nesinceritate...
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Acest mod ascuns în care sunt fãcute curteniile ºi cãsãtoriile este cauza
a multã mizerie a cãrei amploare doar Dumnezeu o cunoaºte pe deplin.”
Cãminul adventist, pg.51.

b. Cum va fi binecuvântatã o unire între douã persoane care s-au
supus voinþei lui Dumnezeu pentru a fi binecuvântate? Evrei 13:4.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Numai unde domneºte Hristos poate exista iubire adâncã, adevãratã
ºi neegoistã. Atunci sufletul va fi legat de celãlalt suflet, ºi cele douã vieþi
se vor contopi în armonie. Îngerii lui Dumnezeu vor fi oaspeþi în cãmin ºi
privegherea lor sfântã va sfinþi dormitorul conjugal. Senzualitatea
înjositoare va fi alungatã. Gândurile vor fi îndreptate în sus spre Dumnezeu;
spre El se va înãlþa devoþiunea inimii.

„În fiecare familie în care rãmâne Hristos se va manifesta un interes
duios ºi iubire unul pentru altul; nu o iubire din când în când exprimatã
doar în drãgãlãºenii, ci o iubire care este profundã ºi durabilã.” Cãminul
adventist, pg.84.

Vineri 13 septembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ºI DE MEDITAÞIE

1. Cum putem explica cel mai bine pericolele curteniei din timpul
nopþii?

2. De ce nu ar trebui sã încercãm sã convertim necredincioºi
cãsãtorindu-ne cu ei?

3. Ce efect are ascultarea din tinereþe asupra vieþii de cãsnicie,
binecuvântând-o?
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Sabat, 21 septembrie 2002
s.a. 19:15

Cãsãtoria
„De aceea va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va lipi de

nevasta sa ºi cei doi vor fi un singur trup.” (Genesa 2:24).

„Fiecare încheiere de cãsãtorie ar trebui sã fie chibzuitã cu atenþie,
fiindcã aceasta este un pas fãcut pe viaþã.” Cãminul adventist, pg.314.

Recomandare pentru studiu:
Marele Medic , pg.305-310.
Testimonies, vol. 4, pg.138-144, 262-267.

Duminicã 15 septembrie

1. UN CÃMIN FERICIT

a. Pentru ca viaþa viitoare sã fie una fericitã, ce ar trebui sã se asigure
înainte de cãsãtorie? Ioan 15:4-12.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Iubirea divinã ce porneºte de la Hristos nu nimiceºte iubirea
omeneascã, ci o cuprinde. Prin ea iubirea omeneascã este rafinatã ºi
purificatã, elevatã ºi înnobilatã. Iubirea omeneascã nu poate sã-ºi aducã
roada preþioasã pânã când nu este unitã cu natura divinã ºi instruitã sã
creascã spre cer. Isus doreºte sã vadã cãsãtorii fericite, cãmine fericite.

Asemenea oricãrui alt dar bun al lui Dumnezeu încredinþat oamenilor,
cãsãtoria a fost pervertitã de pãcat, dar scopul evangheliei este acela de
a-i restaura puritatea ºi frumuseþea...

Starea societãþii prezintã o realitate tristã, dacã ne gândim la idealul
Cerului cu privire la aceastã relaþie sfântã. Totuºi, chiar pentru acei care
au gãsit amãrãciune ºi dezamãgire unde speraserã în tovãrãºie ºi bucurie,
evanghelia lui Hristos oferã o mângâiere.” Cãminul adventist, pg.89.

b. Când îºi decid multe suflete destinul?
______________________________________________________
______________________________________________________

Lecþia 12
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„Nimeni nu poate ruina atât de eficient fericirea unei femei ºi utilitatea
ei ºi sã-i facã viaþa o povarã ce-i îmbolnãveºte inima, ca ºi soþul ei; ºi
nimeni nu poate face a suta parte atât de mult pentru a rãci speranþele ºi
aspiraþiile unui bãrbat, pentru a-i paraliza energiile ºi a-i ruina influenþa ºi
perspectivele, ca propria lui soþie. Ceasului cãsãtoriei îi datoreazã mulþi
bãrbaþi ºi femei succesul sau eºecul în aceastã viaþã ºi speranþele lor pentru
viaþa viitoare.” Cãminul adventist, pg.36.

Luni 16 septembrie

2. CEREMONIA NUNÞII

a. Cum a aprobat Isus relaþia de cãsãtorie în timpul lucrãrii Sale
publice ºi ceremonia veselã care o marca? Ioan 2:1-11.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Acela care i-a dat-o pe Eva lui Adam ca ºi ajutor potrivit ªi-a înfãptuit
prima Sa minune la o nuntã. În sala de sãrbãtoare unde prietenii ºi rudele
se bucurau împreunã, Hristos ªi-a început lucrarea Sa publicã. Astfel El a
aprobat cãsãtoria recunoscând-o ca o instituþie pe care El Însuºi a întemeiat-
o. El a rânduit ca bãrbaþii ºi femeile sã fie uniþi în cãsãtorie sfântã, sã
întemeieze familii ai cãror membri, încoronaþi cu onoare, sã fie recunoscuþi
ca membri ai familiei de sus...

Scripturile declarã cã atât Isus cât ºi ucenicii Sãi au fost invitaþi la
aceastã nuntã [din Cana]. Hristos nu a dat creºtinilor nici o aprobare de a
spune, atunci când sunt invitaþi la o nuntã: ‚N-ar trebui sã fim prezenþi la
o asemenea ocazie de veselie.’ Participând la aceastã sãrbãtoare Hristos a
învãþat cã doreºte ca noi sã ne bucurãm împreunã cu cei care se bucurã în
respectarea orânduirilor Sale. El n-a descurajat niciodatã serbãrile
nevinovate ale oamenilor când acestea au fost desfãºurate în acord cu
legile Cerului. La o adunare pe care Hristos a onorat-o cu prezenþa Sa este
drept ca ºi urmaºii Sãi sã participe. Dupã ce a participat la aceastã
sãrbãtoare, Hristos a participat la multe altele, sfinþindu-le prin prezenþa
ºi învãþãtura Sa.” Cãminul adventist, pg.88.

b. Ce principii trebuie sã avem de asemenea în minte cu ocazia
sãrbãtorii cãsãtoriei? Proverbele 28:7; Ezechiel 44:23.
______________________________________________________
______________________________________________________
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„Ceremoniile de nuntã sunt fãcute prilejuri de etalare, extravaganþã ºi
îngãduinþã de sine. Dar dacã pãrþile implicate sunt în acord în ceea ce
priveºte credinþa ºi practica religioasã ºi toate lucrurile sunt potrivite ºi
ceremonia este desfãºuratã fãrã etalare ºi extravaganþã, cãsãtoria în acest
timp nu  este neplãcutã lui Dumnezeu.

Nu existã nici un motiv pentru care ar trebui sã facem mare paradã ºi
etalare, chiar dacã pãrþile au fost perfect potrivite una pentru cealaltã.

Mi-a pãrut totdeauna foarte nepotrivit sã vãd ceremonia cãsãtoriei
asociatã cu ilaritate ºi bucurie ieºitã din comun ºi cu pretenþia cã suntem
cineva. Nu. Ea este o instituþie rânduitã de Dumnezeu pentru a fi privitã
cu cea mai mare solemnitate.” Cãminul adventist, pg.89,90.

Marþi 17 septembrie

3. PROMISIUNI SOLEMNE

a. Cum descopere Inspiraþia solemnitatea profundã a facerii de
jurãminte – inclusiv jurãmântul cãsãtoriei – în prezenþa Creatorului
nostru? Eclesiastul 5:2-7.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Doar puþini au vederi corecte despre relaþia de cãsãtorie. Mulþi par sã
creadã cã aceasta este atingerea fericirii supreme; dar dacã ar putea
cunoaºte un sfert din durerile de inimã ale bãrbaþilor ºi femeilor care sunt
legaþi prin legãmântul cãsãtoriei cu lanþuri pe care nu pot ºi nu îndrãznesc
sã le rupã, ei nu ar fi surprinºi cã scriu aceste rânduri. Cãsãtoria, în
majoritatea cazurilor, este un jug dintre cele mai amare. Sunt mii care
sunt împerecheaþi dar nu potriviþi. Cãrþile cerului sunt împovãrate de
vaiurile, relele ºi abuzul care se aflã în spatele veºmântului cãsãtoriei. De
aceea doresc sã-i avertizez pe tinerii care sunt la vârsta cãsãtoriei sã se
grãbeascã încet în alegerea unui tovarãº. Calea vieþii de cãsãtorie poate
pãrea frumoasã ºi plinã de fericire; dar de ce nu aþi fi ºi voi dezamãgiþi
cum au fost mii alþii?” Cãminul adventist, pg.37.

b. Ce ar trebui sã înþelegem despre legãmântul cãsãtoriei – în special
dacã partenerul nostru ne dezamãgeºte mai târziu? Psalmii 15:1,2,4
u.p. Ce exemplu biblic aratã cum angajamentul logodnei este de o
naturã mai puþin constrângãtoare? Matei 1:18-20.
______________________________________________________
______________________________________________________
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„În mintea tânãrã cãsãtoria este îmbrãcatã cu romantism ºi este dificil
sã fie lipsitã de aceastã trãsãturã cu care o acopere imaginaþia ºi pentru a
impresiona mintea cu un sentiment al grelelor responsabilitãþi implicate
în legãmântul cãsãtoriei. Acest legãmânt leagã destinele a doi indivizi cu
legãturi pe care nimic în afarã de moarte nu le poate rupe.

Fiecare angajament de cãsãtorie ar trebui bine chibzuit deoarece
cãsãtoria este un pas fãcut pe viaþã. Atât bãrbatul cât ºi femeia ar trebui sã
se gândeascã cu grijã dacã pot sã stea lipiþi unul de celãlalt prin greutãþile
vieþii cât vor trãi.” Cãminul adventist, pg.314.

„Chiar dacã s-a intrat într-o logodnã fãrã o înþelegere deplinã a
caracterului celui cu care intenþionaþi sã vã cãsãtoriþi, sã nu credeþi cã
logodna vã obligã sã încheiaþi legãmântul cãsãtoriei ºi sã vã legaþi pe
viaþã de o persoanã pe care n-o puteþi iubi ºi respecta. Fiþi foarte atenþi
cum încheiaþi logodne, dar e mai bine, mult mai bine sã rupeþi logodna
înainte de cãsãtorie decât sã vã despãrþiþi dupã aceea, cum fac mulþi.”
Solii pentru tineret, pg.345.

Miercuri 18 septembrie

4. OBLIGAÞII RECIPROCE

a. Cum rezumã inspiraþia datoriile soþului ºi ale soþiei? Coloseni
3:12-15; Efeseni 5:22-33.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Cei doi care îºi unesc interesele în viaþã vor avea caracteristici distincte
ºi responsabilitãþi individuale. Fiecare îºi va avea lucrarea sa, dar femeile
nu ar trebui sã fie preþuite dupã cantitatea de muncã pe care o pot face, ca
animalele de povarã. Soþia trebuie sã aducã graþie în cercul familiei ca
soþie ºi tovarãºã a unui soþ înþelept. La fiecare pas ea ar trebui sã întrebe:
‚Este acesta standardul adevãratei feminitãþi?’ ºi ‚Cum sã am o influenþã
creºtinã în cãminul meu?’ soþul ar trebui s-o facã pe soþie sã înþeleagã cã
el apreciazã munca ei.

Soþia trebuie sã-ºi respecte soþul. Soþul trebuie sã-ºi iubeascã ºi sã-ºi
preþuiascã soþia; ºi dupã cum legãmântul cãsãtoriei îi face una, tot astfel
credinþa lor în Hristos ar trebui sã-i facã una în El. Ce poate fi mai plãcut
lui Dumnezeu decât sã-i vadã pe aceia care intrã în relaþia de cãsãtorie
cãutând împreunã sã înveþe de la Isus ºi sã devinã tot mai plini de Spiritul
Lui?” Cãminul adventist, pg.103.
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b. Cum trebuie sã coopereze soþul ºi soþia cu metodele lui Hristos?
Efeseni 5:1,2.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Este dificil sã se aplaneze problemele familiale, chiar dacã soþul ºi
soþia cautã sã facã o înþelegere dreaptã în ceea ce priveºte datoriile lor,
dacã nu ºi-au predat inima lui Dumnezeu. Cum pot soþul ºi soþia sã împartã
interesele vieþii lor de cãmin ºi sã þinã unul la altul cu iubire? Ei ar trebui
sã aibã un interes unit în tot ceea ce priveºte cãminul ºi soþia, dacã este
creºtinã, va avea interesul ei alãturi de soþul ei; fiindcã soþul trebuie sã
stea ca ºi cap al familiei.” Cãminul adventist, pg. 107,108.

„În împãrãþia lui Hristos nu existã asuprire, nici constrângere.” Hristos
lumina lumii, pg.408.

„Nici soþul ºi nici soþia nu ar trebui sã-ºi contopeascã individualitatea
în a celuilalt. Fiecare are o relaþie personalã cu Dumnezeu. Pe El ar trebui
sã-L întrebe fiecare: ‚Ce este drept?’, ‚Ce este rãu?’, ‚Cum pot sã împlinesc
cel mai bine scopurile vieþii?’ Lãsaþi ca bogãþia afecþiunii voastre sã curgã
la Acela care ªi-a dat viaþa pentru voi. Faceþi din Hristos primul, cel din
urmã ºi cel mai bun în toate lucrurile. Când iubirea voastrã pentru El se
adânceºte ºi se întãreºte, iubirea voastrã unul pentru celãlalt va fi purificatã
ºi întãritã.” Marele Medic, pg.309.

Joi 19 septembrie

5. ANII CE VOR URMA

a. Când cãutãm sã întemeiem un cãmin în temere de Dumnezeu, ce
calitãþi vor caracteriza viaþa noastrã de familie? Efeseni 2:4-7;
Coloseni 3:18,19.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Oricât de atent ºi înþelept s-ar fi intrat în cãsãtorie, puþine cupluri
sunt unite când se îndeplineºte ceremonia cãsãtoriei. Adevãrata unire a
celor doi în cãsãtorie este lucrarea anilor de mai târziu.” Minte, caracter
ºi personalitate, vol.1, pg.162.

„Cãminul ar trebui sã fie fãcut tot ceea ce implicã acest cuvânt. Ar
trebui sã fie un mic cer pe pãmânt, un loc unde afecþiunile sunt cultivate
în loc de a fi reprimate cu bunã ºtiinþã. Fericirea noastrã depinde de aceastã
cultivare a iubirii, înþelegerii ºi adevãratei curtoazii unul faþã de celãlalt.
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Cãminul vostru sã fie de aºa naturã încât Hristos sã poatã intra în el ca
oaspete permanent. Sã fie în aºa fel încât oamenii sã ºtie cã aþi fost cu Isus
ºi aþi învãþat de la El.

Cãminul în care membrii sunt creºtini amabili ºi curtenitori exercitã o
influenþã extinsã spre bine. Alte familii observã rezultatele obþinute într-
un astfel de cãmin ºi urmeazã exemplul dat, pãzindu-ºi la rândul lor
cãminele împotriva influenþelor rele.

Îngerii cerului viziteazã adesea cãminul în care voia lui Dumnezeu
este pusã pe primul loc. Sub puterea harului divin un astfel de cãmin
devine un loc de înviorare pentru peregrinii obosiþi ºi istoviþi. Eul este
reþinut pentru a nu se impune. Se formeazã obiceiuri bune. Existã o
recunoaºtere atentã a drepturilor altora. Credinþa care lucreazã prin iubire
ºi curãþã sufletul stã la cârmã, prezidând asupra întregii familii.

Cea mai mare dovadã ce poate fi datã lumii cu privire la puterea
creºtinismului este o familie bine ordonatã ºi bine disciplinatã. Aceasta
va recomanda adevãrul cum nimic altceva n-o poate face, fiindcã este o
mãrturie vie despre puterea sa practicã asupra inimii.” Credinþa prin care
trãiesc, pg.254.

Vineri 20 septembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ºI DE MEDITAÞIE

1. De ce este nevoie de o aºa de mare precauþie în alegerea tovarãºului
nostru de viaþã?

2. Cum pot ceremoniile noastre de cãsãtorie sã fie îmbunãtãþite pentru
a fi mai plãcute lui Dumnezeu?

3. Ce pot face soþii pentru a promova o iubire mai hrãnitoare ºi creºtinã
în cãmin.

4. Cum pot soþiile sã respecte ºi sã aprecieze mai bine pe soþii lor?
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Sabat, 28 septembrie 2002
s.a. 19:02

Talanþi
„Bine slugã bunã ºi credincioasã; ai fost credincioasã peste puþine

lucruri, te voi pune peste multe; intrã în bucuria stãpânului tãu.”
(Matei 25:23).

„Tinerii pot face bine în lucrarea de mântuire a sufletelor. Dumnezeu
îi socoteºte responsabili pentru folosirea talentelor încredinþate lor. Acei
care pretind a fi fii ºi fiice ale lui Dumnezeu sã urmãreascã un standard
înalt. Sã foloseascã fiecare facultate pe care le-a dat-o Dumnezeu.” Solii
pentru tineret, pg. 286.

Recomandare pentru studiu:
Parabolele Domnului, pg.255-288.
Testimonies, vol.1, pg.469-485.

Duminicã 22 septembrie

1. DARURILE LUI DUMNEZEU

a. Ce daruri ne dã Dumnezeu prin Duhul Sãu? 1 Corinteni 12:8-11.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Talanþii pe care Hristos îi încredinþeazã bisericii Sale reprezintã în
special darurile ºi binecuvântãrile împãrtãºite prin Duhul Sfânt. [1
Corinteni 12:8-11 citat]. Nu toþi oamenii primesc aceleaºi daruri, dar
fiecãrui serv al Maestrului îi este fãgãduit un dar al Duhului.” Parabole,
pg.257.

b. Ce aºteaptã Dãtãtorul de la acei cãrora le dãruieºte? Luca 19:23.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Dumnezeu încredinþeazã oamenilor diferite talente ºi daruri, nu pentru
ca acestea sã zacã nefolosite, nici pentru ca sã fie folosite în distracþii sau
slavã de sine, ci pentru ca sã poatã fi o binecuvântare pentru alþii fãcându-i pe

Lecþia 13
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oameni capabili de a face o lucrare misionarã serioasã ºi jertfitoare de
sine.” Evanghelizare, pg.165.

„Mulþi au capacitãþi care, dacã ar fi cultivate, ar aduce o mare recoltã
de realizãri mintale, morale ºi fizice. Dar ei nu se opresc sã se gândeascã.
Ei nu socotesc preþul modului lor de acþiune. Ei încurajeazã nesãbuinþa ºi
nebunia care nu vrea sã asculte sfatul ºi mustrarea. Aceasta este o greºealã
grozavã.” Solii pentru tineret, pg.124.

Luni 23 septembrie

2. INVESTIÞIE, CÂºTIG

a. De ce pregãtire au nevoie tinerii pentru a-ºi dezvolta ºi folosi
talentele? Psalmii 53:4; Proverbele 1:7; 2:3-9.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Mulþi tineri în aparenþã nepromiþãtori sunt înzestraþi cu multe talente
care nu sunt puse în folosinþã. Facultãþile lor rãmân ascunse din pricina
lipsei de discernãmânt din partea educatorilor lor. În mulþi bãieþi ºi fete
care sunt pe din afarã la fel de neatractivi ca piatra necioplitã, se poate
gãsi material preþios care va rezista proba cãldurii, furtunii ºi presiunii.
Adevãratul educator, având în vedere ce pot deveni elevii sãi, va recunoaºte
valoarea materialului asupra cãruia lucreazã.” Educaþia, pg.196.

„Supraveghetorii bisericii sã facã planuri prin care tinerii ºi tinerele sã
poatã fi instruiþi pentru a-ºi pune în folosinþã talentele încredinþate lor.
Membrii mai în vârstã ai bisericii sã caute sã facã o lucrare serioasã ºi
plinã de înþelegere pentru copii ºi tineri. Predicatorii sã punã în folosinþã
toatã ingeniozitatea lor pentru a face planuri prin care membrii mai tineri
ai bisericii sã poatã fi aduºi sã coopereze cu ei în lucrarea misionarã.”
Cãminul adventist, pg.454.

„[Dumnezeu] cheamã [tinerii] sã iasã în faþã, sã se împotriveascã
influenþelor corupãtoare ºi vrãjitoare ale acestui veac grãbit ºi sã devinã
calificaþi pentru a lucra în cauza Sa. Ei nu pot deveni calificaþi pentru
utilitate fãrã a-ºi pune inima ºi energia în lucrarea de pregãtire.” Lift
Him Up, pg.127.

b. Cum sunt sporite talentele noastre? 2 Corinteni 9:6.
______________________________________________________
______________________________________________________
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„Talentele folosite sunt talente înmulþite. Succesul nu este rezultatul
ºansei sau al destinului; este lucrarea providenþei lui Dumnezeu, rãsplata
credinþei ºi a înþelepciunii, a virtuþii ºi a efortului perseverent. Domnul
doreºte ca noi sã folosim fiecare dar pe care-l avem; ºi dacã facem aceasta,
vom avea daruri ºi mai mari de folosit.” Parabole, pg.279.

„Unii din tinerii noºtri au fost harnici ºi perseverenþi ºi acum ocupã
poziþii importante în lucrarea lui Dumnezeu. Auzim adesea persoane
vorbind despre talentele ºi abilitãþile acestor tineri ca ºi când Dumnezeu
ar fi revãrsat asupra lor darurile Sale speciale, dar aceasta este o greºealã.
Modul cum folosim talanþii ce ne-au fost daþi ne face puternici. Sunt mulþi
care ar putea fi bine calificaþi sã se angajeze în lucrarea Domnului, dar
care nu folosesc capacitãþile pe care Dumnezeu li le-a dat.” The Review
and Herald, 25 martie 1880.

Marþi 24 septembrie

3. TIPURI DE TALENTE

a. De ce sunt unele talente importante pentru a fi cultivate de tineri ºi
de ce? 1 Ioan 2:14; Romani 15:1.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Darurile speciale ale Duhului nu sunt doar talanþii reprezentaþi în
parabolã. Ele includ toate darurile ºi înzestrãrile, fie ele înnãscute sau
dobândite, naturale sau spirituale.” Parabole, pg.258.

„Puterea vorbirii este un talent care ar trebui cultivat cu grijã. Dintre
toate darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, nici unul nu poate
constitui o binecuvântare mai mare decât acesta. Cu glasul convingem ºi
înduplecãm, cu el aducem rugãciuni ºi laudã lui Dumnezeu ºi cu el spunem
altora despre iubirea Mântuitorului. Cât de important este atunci ca sã fie
instruit astfel încât sã fie cel mai eficient pentru bine.” Ibid., pg.236.

„Timpul nostru aparþine lui Dumnezeu. Fiecare clipã este a Lui ºi noi
ne aflãm sub cea mai solemnã obligaþie de a o folosi spre slava Sa. Cu
privire la nici un talant pe care ni l-a încredinþat nu ne va cere o socotealã
mai strictã decât cu privire la timpul nostru.” Ibid., pg.269.

„Pãrinþii ar trebui sã-i înveþe pe copiii lor valoarea timpului ºi corecta
lui folosire. Învãþaþi-i cã meritã sã se strãduiascã pentru a face ceva ce-L
va onora pe Dumnezeu ºi va binecuvânta omenirea.” Ibid., pg.272.

„Sãnãtatea este o binecuvântare a cãrei valoare o apreciazã doar puþini;
totuºi de ea depinde în mare mãsurã eficienþa puterilor noastre mintale ºi
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fizice. Impulsurile ºi pasiunile noastre îºi au sediul în trup ºi trebuie þinute
în cea mai bunã stare fizicã ºi sub cele mai spirituale influenþe pentru ca
talanþii noºtri sã poatã fi folosiþi cel mai bine.” Solii pentru tineret, pg.180.

„Dumnezeu încredinþeazã de asemenea oamenilor mijloace. El le dã
putere sã dobândeascã bogãþie. El udã pãmântul cu roua cerului ºi cu torentele
ploii reînviorãtoare. El dã lumina soarelui care încãlzeºte pãmântul, trezind
la viaþã lucrurile din naturã ºi fãcându-le sã înfloreascã ºi sã aducã roadã. ªi
el cere sã-I înapoiem din ceea ce este al Lui.” Parabole, pg.276.

„Banii noºtri nu ne-au fost daþi pentru ca sã ne onorãm ºi sã ne
glorificãm pe noi înºine. Ca administratori credincioºi noi trebuie sã-i
folosim pentru slava ºi cinstea lui Dumnezeu... tot ce avem este al
Domnului ºi noi suntem responsabili înaintea Lui pentru modul cum
folosim aceasta.” Solii pentru tineret, pg.239.

„Dumnezeu are o mare lucrare de fãcut într-un timp scurt. El a
încredinþat tinerilor talanþii intelectului, timpului ºi mijloacelor ºi El îi
considerã responsabili pentru modul cum folosesc aceste daruri bune.”
Lift Him Up, pg.127.

Miercuri 25 septembrie

4. CREºTEÞI UNDE SUNTEÞI PLANTAÞI

a. Ce ar trebui înþeles de cãtre acei cu mai puþine talente? 1 Corinteni
7:24.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Oriunde ne gãsim, Hristos ne porunceºte sã ne ocupãm de datoria ce
ne apare înainte. Dacã aceasta este în cãmin, apucaþi-vã cu voioºie ºi
seriozitate pentru a face din cãmin un loc plãcut. Dacã sunteþi mame,
educaþi-vã copiii pentru Hristos. Aceasta este la fel de mult o lucrare pentru
Dumnezeu ca ºi aceea a predicatorului la amvon. Dacã datoria voastrã
este în bucãtãrie, cãutaþi sã fiþi bucãtãrese desãvârºite. Pregãtiþi mâncare
care sã fie sãnãtoasã, hrãnitoare ºi apetisantã. ªi când folosiþi cele mai
bune ingrediente în pregãtirea mâncãrii, amintiþi-vã cã trebuie sã daþi minþii
cele mai bune gânduri. Dacã lucrarea voastrã este aceea de a cultiva
pãmântul sau sã vã angajaþi în altã meserie sau ocupaþie, faceþi un succes
din datoria prezentã.” Parabole, pg. 282.

„Mulþi dintre tineri se plâng fiindcã nu au posibilitatea de a face vreo
lucrare mare ºi doresc talentele cu care ar putea face unele lucruri minunate;
dar în timp ce-ºi petrec timpul în dorinþe zadarnice, ei fac din viaþã un
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eºec. Ei trec cu vederea ocaziile pe care le-ar putea folosi pentru fãptuirea
de fapte de iubire pe drumurile vieþii pe care merg picioarele lor.” Fii ºi
fiice ale lui Dumnezeu, pg.336 eng.

b. Cum apreciazã Domnul folosirea talentelor noastre? 2 Corinteni
5:10; Luca 12:47,48.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Când Domnul va cere socotealã servilor Sãi, rezultatul fiecãrui talant
va fi analizat. Lucrarea fãcutã descoperã caracterul lucrãtorului.”
Parabolele, pg.284.

„Acei care ar fi putut exercita o influenþã pentru a salva suflete dacã ar
fi stat în sfatul lui Dumnezeu ºi care totuºi nu ºi-au îndeplinit datoria prin
egoism, nepãsare sau fiindcã le-a fost ruºine de crucea lui Hristos nu-ºi
vor pierde doar sufletele lor, dar vor avea sângele bieþilor pãcãtoºi asupra
veºmintelor lor.” Testimonies, vol.1, pg.483.

„Noi vom fi consideraþi responsabili în mod individual dacã am fãcut
cu o iotã mai puþin decât am fi putut face. Domnul mãsoarã cu exactitate
fiecare posibilitate pentru serviciu. Capacitãþile nefolosite sunt la fel de
mult analizate, ca ºi cele folosite. Pentru tot ce am fi putut deveni prin
folosirea dreaptã a talanþilor noºtri, Dumnezeu ne socoteºte rãspunzãtori.”
Parabole, pg.286.

Joi 26 septembrie

5. TINERII PENTRU ÎMPÃRÃÞIE

a. Asupra cui ar trebui sã se concentreze energia ºi efortul tuturor
diferitelor talente? Coloseni 3:22-24; Filipeni 3:7-14.
______________________________________________________
______________________________________________________

„Tineri creºtini, voi sunteþi o priveliºte pentru lume, îngeri ºi oameni...
Folosiþi la maxim momentele de aur, folosind talanþii pe care Dumnezeu
vi i-a dat, pentru ca sã puteþi strânge ceva pentru Maestru ºi sã fiþi o
binecuvântare pentru toþi din jurul vostru. Îngerii cereºti sã priveascã cu
bucurie asupra voastrã fiindcã sunteþi loiali ºi credincioºi lui Isus Hristos.”
The Youth’s Instructor , 12 iulie 1894.

„Folosirea înþeleaptã a ocaziilor voastre, cultivarea talentelor date vouã
de Dumnezeu vã vor face bãrbaþi ºi femei care sã poatã fi aprobaþi de
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Dumnezeu ºi o binecuvântare pentru societate. Standardul vostru sã fie
înalt ºi cu o energie neadormitã sã vã folosiþi cât mai bine talentele ºi
ocaziile, înaintând cu stãruinþã spre þintã.” Fundamentele educaþiei
creºtine, pg.85.

„Fiecare tânãr ar trebui sã-ºi foloseascã cât mai bine talentele folosind
la maxim ocaziile prezente. Acela care va face aceasta poate atinge aproape
orice înãlþime în realizãri morale ºi intelectuale.” Cumpãtarea, pg.210 eng.

„Domnul a dat tinerilor capacitãþi ºi talente cu care ei sã facã lucrarea
Lui. Vã întreb, dragi tineri, o sã vã predaþi pe voi Domnului? Sunteþi gata
sã vã angajaþi în lucrarea pe care El v-a lãsat-o s-o faceþi? Isus a spus
ucenicilor Sãi: ‚Mergeþi în toatã lumea ºi predicaþi evanghelia la orice
fãpturã.’ În faþa acestei porunci, vã veþi dedica timpul ºi energiile dupã
cum poate dicta înclinaþia, în loc de a folosi sfatul lui Dumnezeu?” Fii ºi
fiice ale lui Dumnezeu, pg.273 eng.

„Tinerii ar trebui sã întrebe: ‚Doamne, ce vrei sã fac? Cum pot sã
onorez ºi sã slãvesc numele Tãu pe pãmânt?’ ” Testimonies, vol.1, pg.483.

Vineri 27 septembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ºI DE MEDITAÞIE

1. Care sunt unele talente încredinþate mai mult tinerilor decât
celorlalþi?

2.  Cum pot sã fie cel mai bine cultivate aceste talente specifice pentru
Maestru?

3. Cum poate biserica noastrã localã sã contribuie la dezvoltarea
evlaviei în tineri ºi cum poate biserica, la rândul ei, sã fie
binecuvântatã?

4.  La ce ar trebui sã mã gândesc eu personal cu mai multã seriozitate
în ceea ce priveºte talentele ce mi-au fost încredinþate mie
individual?
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