
Iulie - Septembrie  2003

Puterea rugãciunii

Lecþii biblice pentru Sabat



2

Editura:Editura:Editura:Editura:Editura:  Păzitorul AdevăruluiPăzitorul AdevăruluiPăzitorul AdevăruluiPăzitorul AdevăruluiPăzitorul Adevărului
Str. Negoiu, nr. 24   -   2300 Fãgãraº, jud. Braºov

Tel. 0268-212818   Fax 0268-214111
e-mail: azsmr@xnet.ro

www.sdarm.net/romania

Cuprins

Nevoia noastrã de rugãciune

Primii patriarhi
Rugãciunea de mijlocire
Cãutând îndrumare
Putere pentru servire
Viaþa de rugãciune a lui David

În timpuri de crizã
Rugãciunile celor drepþi
Luminã ºi putere spiritualã
În timpuri de boalã
Rugãciunile lui Hristos

Biserica timpurie
Rãmãºiþa finalã

Lecþiile biblice pentru
Sabat sunt un program de
studiu zilnic, bazat în întregime
pe Biblie ºi pe Spiritul
Profeþiei fãrã comentarii
adiþionale. Citatele sunt pe cât
de scurte cu putinþã, pentru
a transmite gânduri directe ºi
concise. Parantezele [ ]  sunt
folosite în unele cazuri pentru
a asigura claritatea, contextul
corespunzãtor ºi o citire
uºoarã. Se recomandã cu
toatã cãldura studierea în con-
tinuare a materialelor folosite
drept sursã.

5
12
19
26
33
40
46
52
59
66
73
79
86



3

Cuvânt înainte

În urmãtoarele trei luni, studenþii ªcolii de Sabat din toatã lumea se vor concentra
asupra lecþiilor intitulate Puterea rugãciunii. Ce este rugãciunea ºi de ce este aºa de
puternicã? „Rugãciunea este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu ca înaintea
unui prieten. Nu cã ar fi necesarã pentru a-I face de cunoscut lui Dumnezeu ce
suntem, ci pentru a ne face pe noi în stare sã-L primim. Rugãciunea nu Îl coboarã pe
Dumnezeu la noi, ci ne ridicã pe noi la El.” (Calea cãtre Hristos, pg. 93).

Rugãciunea a fost mijlocul pentru apariþia ºi progresul Adventismului de Ziua a
ªaptea. Lumina, adevãrul ºi unitatea au venit la primii credincioºi prin rugãciune ºi
post. ªi în martie 1865, dupã ce Statele Unite suferiserã patru ani demoralizatori de
rãzboi civil, fraþii adventiºti împrãºtiaþi au stabilit patru zile pentru rugãciune serioasã
ºi stãruitoare, pentru ca acele vânturi de rãzboaie sã fie oprite. În aprilie rãzboiul s-a
sfârºit. Poporul lui Dumnezeu nu s-a înarmat cu arme de luptã, dar a contribuit la
binele public într-o mãsurã mult mai mare, implorând cu ardoare pe Dumnezeul cerului.

„Ce minune este cã ne rugãm aºa de puþin! Dumnezeu este gata ºi doritor sã
asculte rugãciunea sincerã a celui mai umil dintre copiii Sãi ºi totuºi se manifestã
multã ºovãialã din partea noastrã de a face de cunoscut nevoile noastre lui Dumnezeu.
Ce pot sã creadã îngerii cerului despre bietele fiinþe omeneºti neajutorate, care sunt
supuse ispitei, când inima iubirii infinite a lui Dumnezeu tânjeºte dupã ei, gata sã le
dea mai mult decât pot cere sau gândi ei, ºi totuºi ei se roagã aºa de puþin ºi au aºa de
puþinã credinþã?...

De ce sã fie fiii ºi fiicele lui Dumnezeu ºovãitori în a se ruga, când rugãciunea este
cheia în mâna credinþei care descuie depozitele cerului, unde sunt adunate resursele
nemãrginite ale Atotputerniciei? Fãrã rugãciune neîncetatã ºi veghere atentã suntem
în pericol de a deveni neglijenþi ºi de a ne abate de la calea cea dreaptã.” Ibid.,
pg.94,95.

„În poporul lui Dumnezeu ar trebui sã existe în acest timp perioade frecvente de
rugãciune sincerã ºi serioasã. Mintea ar trebui sã fie în permanenþã într-o dispoziþie
rugãtoare. În cãmin ºi în bisericã sã se înalþe rugãciuni serioase pentru acei care s-au
dedicat predicãrii Cuvântului. Credincioºii sã se roage cum s-au rugat ucenicii dupã
înãlþarea lui Hristos.” In Heavenly Places, pg.93.

„Domnul doreºte ca noi sã devenim tot mai pricepuþi la rugãciune ºi sã aducem
jertfele noastre spirituale cu credinþã ºi putere sporitã.” (Ibid., pg.78). Fraþilor, surorilor
ºi dragi prieteni: urmãtoarele trei luni ar putea schimba cursul istoriei. Fie ca aceste
þinte sã fie pe primul plan în minþile studenþilor ªcolii de Sabat de pretutindeni!

Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Economie

Unitatea monetarã: Peso
PIB/PCL: 335 miliarde
USD; 4.000 USD/locuitor
(2001 estimativ)
Inflaþie: 6 % (2001
estimativ)
Parteneri comerciali
principali:  Statele Unite,
Japonia, Uniunea Europeanã

SABAT, 5 IULIE 2003

Darul Sabatului întâi
Filipine

Lucrarea Reformei a început în Filipine
în anii 1950. Pornind din oraºul sudic Davao,
solia s-a rãspândit curând prin tot arhipelagul.
Pânã în 1959 eforturile misionarilor ºi
lucrãtorilor biblici au fost rãsplãtite cu crearea
Uniunii Filipineze. Astãzi aceastã Uniune are cel mai
mare numãr de membri dintre toate unitãþile Regiunii Asia.

De-a lungul anilor, Uniunea Filipinezã s-a angajat într-un mare numãr de
eforturi ºi programe adresate publicului. Pentru
a facilita aceastã lucrare misionarã a funcþionat
o ºcoalã misionarã ºi aceasta a fost instrumentul
pentru instruirea de lucrãtori biblici pentru a
împlini însãrcinarea evangheliei. Uniunea ºi
ºcoala misionarã au instruit de asemenea mulþi
colportori; aceºtia au fost o forþã conducãtoare
în rãspândirea evangheliei. Casa de editurã a
Uniunii a tipãrit multe cãrþi pentru a furniza
lucrãtorilor materiale. Printre cãrþile publicate
se numãrã ºi Plantele ºi sãnãtatea , un popular
ghid de ierburi ºi plante.

Aceste eforturi au rezultat în convertirea
multor suflete la Domnul. Acum aceste suflete
au nevoie de locuri de închinare. În ultimii
cincizeci de ani fraþii au construit mici biserici
în toatã þara pentru a satisface aceste nevoi.
Dar situaþia economicã din Filipine ºi între mulþi
din membrii noºtri este foarte precarã. Din acest
motiv apelãm la dumneavoastrã sã ajutaþi
Uniunea Filipine la misiunile ei de sãdire de
biserici. Vã rugãm sã vã amintiþi de noi în
rugãciunile voastre ºi pe 5 iulie sã dãruiþi cu
generozitate la darul ªcolii de Sabat.

Fraþii voºtri din Filipine

Laoag

Baguio Marea Filipine

Manila

FILIPINE

Marea Chinei
de Sud

Zamboanga

Cagayan
De Oro

Malaiezia

Statistici demografice:

Suprafaþã: 300.000 km2

Populaþie: 84.525.639
 (2002)
Capitalã: Manila
 (populaþie 12.000.000)
Ratã de alfabetizare:
 94% (2000)
Limbi: Filipineza, engleza,
alte dialecte regionale
Religie: Romano-catolici
83%, Protestanþi 9%,
Musulmani 5%
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Lecþia 1 Sabat, 5 iulie 2003
s.a. 21:02

Nevoia noastrã de rugãciune

„Mã veþi cãuta ºi Mã veþi gãsi, dacã Mã veþi cãuta din toatã
inima.” Ieremia 29:13.

„Rugãciunea este respiraþia sufletului. Ea este secretul puterii noastre
spirituale.” Slujitorii evangheliei, pg. 231 .

Recomandare pentru studiu: Calea cãtre Hristos, pg.93-104.
     Testimonies, vol.1, pg.120,121.

Duminică 29 iunie

1. PODUL PESTE ABIS

a. Cum a fost întreruptã comunicarea directã cu Creatorul nostru
ºi de ce? Genesa 3:6-10. Ce ne-a explicat Isus cu privire la
singurul mod cum aceasta poate fi restauratã? Ioan 14:6; 16:19-28.

„Distanþa de la pãmânt la cer poate pãrea foarte mare, cãci pãcatul a
creat o mare prãpastie; el l-a despãrþit pe om de Dumnezeu ºi a adus vai ºi
mizerie asupra neamului omenesc. Dar Hristos Se aruncã în acest abis. El
este Cel care deschide comunicarea între om ºi Dumnezeu.” Bible Echo
and Signs of the Times, 15 ianuarie 1889.

„Din pricina pãcatului acest pãmânt a fost despãrþit de continentul
cerului. Comunicaþia dintre om ºi Creatorul sãu a încetat; dar calea a fost
deschisã, aºa încât el sã se poatã întoarce în casa Tatãlui. Isus este ‚calea,
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adevãrul ºi viaþa’ (Ioan 14:6). Poarta cerului a fost lãsatã deschisã ºi razele
de la tronul lui Dumnezeu strãlucesc în inimile acelora care Îl iubesc, deºi
locuiesc în pãmântul blestemat de pãcat. Lumina care înconjura pe Fiul
divin al lui Dumnezeu va cãdea pe calea tuturor acelora care calcã pe
urmele paºilor Sãi.” The Review and Herald, 28 februarie 1888.

„Noi trebuie sã ne rugãm în numele lui Hristos, Mijlocitorul nostru.
Cererile noastre sunt de valoare numai când sunt aduse în numele Sãu. El
a creat o punte peste prãpastia pe care a fãcut-o pãcatul. Prin jertfa Sa
ispãºitoare, El i-a legat pe acei care cred în El de Sine ºi de Tatãl. El este
singurul nume sub cer prin care putem fi mântuiþi.” The Signs of the Times ,
18 noiembrie 1903.

Luni 30 iunie

2. „OMUL ACESTA PRIMEªTE PE PÃCÃTOªI”

a. Care ar trebui sã fie atitudinea noastrã în rugãciune? Matei
6:7; Luca 18:9-14.

„Sunt douã feluri de rugãciuni – rugãciunea de formã ºi rugãciunea
credinþei. Repetarea unui set de fraze obiºnuite, când inima nu simte nici o
nevoie de Dumnezeu este o rugãciune formalã... Noi ar trebui sã fim extrem
de atenþi în toate rugãciunile noastre pentru a exprima nevoile inimii ºi a
spune doar ceea ce simþim nevoia sã exprimãm. Toate cuvintele înflorite
care ne stau la dispoziþie nu sunt egale cu nici mãcar o dorinþã sfântã. Cele
mai elocvente rugãciuni sunt doar repetiþii deºarte, dacã nu exprimã adevãratele
sentimente ale inimii. Dar rugãciunea care vine dintr-o inimã serioasã, în
care dorinþele simple ale sufletului sunt exprimate întocmai cum i-am cere
unui prieten pãmântesc o favoare, aºteptându-ne ca aceasta sã ne fie acordatã
– aceasta este rugãciunea credinþei. Vameºul care a mers la templu sã se
roage este un bun exemplu de închinãtor sincer ºi devotat. El simþea cã este
pãcãtos ºi marea lui nevoie l-a dus la o revãrsare a dorinþei aprinse: ‚Doamne,
ai milã de mine, pãcãtosul’.” The Signs of the Times, 14 august 1884.
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b. Ce caracteristicã a lui Isus ar trebui sã ne aducã întotdeauna
nãdejde? Luca 15:1,2. Cum a rãspuns Isus la ceea ce era
intenþionat sã fie o acuzaþie împotriva Lui? Luca 5:30-32.

„Iudeii învãþau cã înainte ca favoarea lui Dumnezeu sã fie acordatã
pãcãtosului, acesta trebuie sã se cãiascã mai întâi. În opinia lor, pocãinþa
este o lucrare pe care oamenii trebuie s-o facã singuri ºi prin care sã câºtige
favoarea cerului. Acesta a fost gândul care i-a motivat pe farisei sã exclame
cu uimire ºi mânie: ‚Omul acesta primeºte pe pãcãtoºi.’ Conform ideilor
lor, El trebuia sã le permitã sã se apropie de El numai acelora care se
pocãiserã de pãcatele lor. Dar Isus învaþã cã mântuirea nu vine prin aceea
cã noi Îl cãutãm pe Dumnezeu, ci prin faptul cã Dumnezeu ne cautã pe noi.
Pocãinþa se naºte în inimã privind iubirea lui Hristos, care ªi-a dat viaþa
pentru a-i salva pe pãcãtoºi. Bunãtatea lui Dumnezeu, manifestatã în Hristos,
este aceea care înmoaie inima. Virtutea care porneºte de la Isus este aceea
care inspirã scopul sufletului de a se abate de la pãcat. Noi nu ne pocãim
pentru ca Dumnezeu sã ne iubeascã, ci Dumnezeu Îºi descopere iubirea
Sa faþã de noi pentru ca sã ne pocãim. Astfel pocãinþa nu este motivul
iubirii lui Dumnezeu faþã de noi, ci rodul acelei iubiri.” The General
Conference Bulletin, 1 decembrie 1895.

Marţi 1 iulie

3. TOÞI SUNT INVITAÞI

a. Când ne vedem pãcãtoºenia, ce mângâiere vine în cãutarea
binecuvântãrii cerului? Evrei 4:15,16.

„Noi nu trebuie sã fim aºa de copleºiþi de gândul pãcatelor ºi al greºelilor
noastre, încât sã încetãm sã ne rugãm. Unii îºi dau seama de marea lor
slãbiciune ºi pãcãtoºenie ºi se descurajeazã. Satan îºi aruncã umbra sa
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întunecatã între ei ºi Domnul Isus, jertfa lor ispãºitoare. Ei zic: Nu este de
folos pentru mine sã mã rog. Rugãciunile mele sunt aºa de amestecate cu
gânduri rele, încât Domnul nu le va asculta. Aceste sugestii sunt de la
Satan. În natura Sa umanã Hristos a întâmpinat ispita ºi i-a rezistat ºi El
ºtie cum sã-i ajute pe cei care sunt ispitiþi astfel. Pentru noi, El ‚a adus
rugãciuni ºi cereri cu strigãte puternice ºi lacrimi’ (Evrei 5:7).

Mulþi nu înþeleg cã îndoielile lor vin de la Satan ºi de aceea sunt
descurajaþi ºi înfrânþi în luptã. Nu încetaþi sã vã rugaþi din cauzã cã gândurile
voastre sunt rele. Dacã în propria noastrã înþelepciune ºi putere am putea
sã ne rugãm cum trebuie, am putea de asemenea sã ºi trãim cum trebuie ºi
nu am avea nevoie de o jertfã ispãºitoare. Dar nedesãvârºirea este asupra
întregii omeniri. Educaþi ºi instruiþi mintea pentru ca sã-I puteþi spune
Domnului cu toatã simplitatea de ce aveþi nevoie. Când aduceþi cereri lui
Dumnezeu, cãutând iertare pentru pãcat, o atmosferã mai curatã ºi mai
sfântã vã va înconjura sufletul.” The Signs of the Times , 18 noiembrie
1903.

„Isus te primeºte ca pe propriul Sãu prieten ºi îþi spune „bun venit”. El
te iubeºte. El S-a angajat sã deschidã înaintea ta toate comorile harului
Sãu. El zice: ‚Foloseºte numele Meu ºi acesta va fi paºaportul tãu spre
inima Tatãlui Meu ºi spre toate bogãþiile harului Sãu.” Ibid., 28 februarie
1906.

b. Ce fel de rugãciune primeºte întotdeauna un rãspuns pozitiv ºi
imediat? Psalmii 51:1-12; 1 Ioan 1:9; 5:14,15.

„Când ne rugãm pentru binecuvântãri pãmânteºti, rãspunsul la
rugãciunea noastrã poate sã întârzie, sau Dumnezeu poate sã ne dea ceva
diferit de ceea ce am cerut, dar nu tot aºa se întâmplã când Îi cerem
eliberare de pãcat. Este voia Sa sã ne cureþe de pãcat, sã facã din noi copiii
Sãi ºi sã ne facã în stare sã trãim o viaþã sfântã. Hristos „S-a dat pe Sine
pentru pãcatele noastre, pentru ca sã ne poatã scãpa e aceastã lume rea,
conform voii lui Dumnezeu ºi a Tatãlui nostru’ (Galateni 1:4).” Hristos
Lumina lumii, pg.192.
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Miercuri 2 iulie

4. OBÞINÂND REZULTATE

a. Ce face rugãciunea sã fie eficientã? Marcu 11:22-26; Iacov 1:6.

„Viaþa sufletului depinde de comuniunea obiºnuitã cu Dumnezeu.
Nevoile ei sunt fãcute de cunoscut ºi inima este deschisã la a primi
binecuvântãri proaspete. Recunoºtinþa curge de pe buze neprefãcute ºi
reîmprospãtarea care se primeºte de la Isus este manifestatã în cuvinte, în
fapte de binefacere activã ºi în devoþiune publicã. În inimã existã iubire
pentru Isus; ºi unde existã iubire, aceasta nu va fi reprimatã, ci se va exprima.
Rugãciunea în tainã susþine aceastã viaþã interioarã. Inima care-L iubeºte
pe Dumnezeu va dori sã aibã comuniune cu El ºi se va baza pe El în
încredere sfântã.” The Review and Herald , 22 aprilie 1884.

b. Cât de des trebuie sã ne rugãm? 1 Tesaloniceni 5:17; Psalmii 16:8.

„Noi putem vorbi cu Isus când mergem pe cale ºi El spune: ‚Eu sunt la
dreapta ta.’ Noi putem avea comuniune cu Hristos în inimile noastre: putem
umbla în tovãrãºie cu Hristos. Când suntem angajaþi în munca noastrã zilnicã,
noi putem ºopti dorinþa inimii noastre, neauzitã de vreo ureche omeneascã;
dar acel cuvânt nu se poate stinge în tãcere, nici nu poate fi pierdut. Nimic nu
poate îneca dorinþa sufletului. Aceasta se ridicã deasupra zgomotului strãzii,
deasupra gãlãgiei maºinilor. Dumnezeu este Acela Cãruia noi ne adresãm ºi
rugãciunea noastrã este auzitã.” Slujitorii evangheliei, pg.235.

c. Ce asigurare ne dã Dumnezeu cu privire la rugãciune? Ieremia
29:12,13; Iacov 5:16.
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„Acea rugãciune care vine dintr-o inimã serioasã ºi credincioasã este
rugãciunea eficientã ºi aprinsã care are multã putere. Dumnezeu nu rãspunde
întotdeauna rugãciunilor noastre dupã cum ne aºteptãm, fiindcã este posibil
ca noi sã nu cerem ceea ce ar fi spre cel mai mare bine al nostru; dar în
iubirea ºi înþelepciunea Sa infinitã, El ne va da acele lucruri de care avem
cea mai mare nevoie.” Testimonies, vol. 4, pg.550.

d. Cum suntem invitaþi sã ne rugãm? Luca 18:1-8.

Joi 3 iulie

5. PUTERE DE SUS

a. Cum poate rugãciunea sã-i învioreze pe lucrãtorii obosiþi? Isaia
40:31.

„[Mulþi] lucrãtori nu pot ajunge niciodatã la cel mai înalt succes pânã
când nu învaþã taina puterii. Ei trebuie sã-ºi ia timp pentru a medita, a se
ruga ºi a aºtepta de la Dumnezeu o reînnoire a puterii fizice, mintale ºi
spirituale. Ei au nevoie de influenþa înãlþãtoare a Spiritului Sãu. Primind
aceasta, ei vor fi învioraþi cu o viaþã proaspãtã. Structura istovitã ºi mintea
obositã vor fi înviorate, inima împovãratã va fi uºuratã.” Educaþia, pg.219.

„Rugãciunea este respiraþia sufletului. Ea este secretul puterii spirituale.
Nici un alt mijloc al harului nu poate fi înlocuit cu aceasta ºi sãnãtatea sufletului
sã fie totuºi pãstratã. Rugãciunea aduce inima în contact imediat cu izvorul
vieþii ºi întãreºte experienþa religioasã.” Slujitorii evangheliei, pg.231.

b. În ce sens înconjoarã o atmosferã cereascã victorioasã sufletul
care s-a rugat? Isaia 26:3.
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„Dacã Îl pãstrãm pe Domnul tot timpul înaintea noastrã, îngãduind
inimilor noastre sã se înalþe în rugãciuni ºi laude la adresa Lui, vom avea o
prospeþime continuã în viaþa noastrã religioasã. Rugãciunile noastre vor lua
forma unei conversaþii cu Dumnezeu, ca ºi când am vorbi cu un prieten. El
ne va descoperi nouã personal tainele Sale.” Parabole, pg.98.

„ ‘Mergi înainte’, zice Domnul; ‘Eu înþeleg cazul ºi îþi voi trimite ajutor.
Continuã în rugãciune. Ai credinþã în Mine. Este spre slava Mea ce ai
cerut ºi vei primi. Voi fi onorat înaintea acelora care aºteaptã cu ochi critic
cãderea ta. Ei vor vedea adevãrul triumfând glorios.’ ” Înalta noastrã
chemare, pg.127 eng.

Vineri 4 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Când a fost prima oarã nevoie de rugãciune ºi câtã vreme va
continua aceastã nevoie?

2. Cum putem fi siguri cã rugãciunile noastre sunt binevenite
înaintea cerului?

3. Care sunt câteva dintre beneficiile câºtigate din rugãciune?

4. Cum putem ºti cã rugãciunile noastre sunt auzite?

5. Ce încurajare putem gãsi în Biblie?
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Sabat, 12 iulie 2003
s.a. 20:59

Primii patriarhi

„Domnul Se depãrteazã de cei rãi, dar ascultã rugãciunea celor
neprihãniþi.” (Proverbele 15:29).

„Patriarhii erau bãrbaþi ai rugãciunii ºi Dumnezeu a fãcut lucruri mari
pentru ei.” The Signs of the Times, 14 august 1884.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol.8, pg.260-261.
     Patriarhi ºi profeþi, pg.218-227.

Duminică 6 iulie

1. RUGÃCIUNEA ÎN VECHIME

a. Despre cine „au mãrturisit toþi profeþii”, conform cuvintelor
apostolului Petru? Fapte 10:36-43. Numiþi câþiva dintre patriarhi
care L-au cunoscut pe Hristos ca Mântuitor. Romani 5:12-15.

„Toatã comuniunea între cer ºi neamul omenesc cãzut s-a fãcut prin
Hristos. Fiul lui Dumnezeu a fost Acela care a dat primilor noºtri pãrinþi
fãgãduinþa mântuirii. El a fost Acela care S-a descoperit patriarhilor. Adam,
Noe, Avraam, Isaac, Iacov ºi Moise au înþeles evanghelia. Ei aºteptau
mântuirea prin Înlocuitorul ºi Garantul omului. Aceºti bãrbaþi sfinþi din
vechime au pãstrat comuniunea cu Mântuitorul care urma sã vinã în lumea
noastrã în trup omenesc; ºi unii din ei au vorbit cu Hristos ºi cu îngerii
cereºti faþã în faþã.” Patriarhi ºi profeþi, pg.415.

Lecþia 2
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b. Ce a caracterizat viaþa de rugãciune a lui Adam dupã cãderea
lui? 2 Corinteni 7:10. Cum i-a reînnoit Dumnezeu credinþa, nu
doar pentru veºnicie, ci chiar în aceastã viaþã vremelnicã?
Genesa 3:15.

„Viaþa lui Adam a fost una de durere, umilinþã ºi pocãinþã continuã... El
cerea iertare de la Dumnezeu prin Jertfa fãgãduitã.” Spiritual Gifts , vol.3,
pg.50,51.

Luni 7 iulie

2. ENOH

a. Ce este vrednic de remarcat cu privire la Enoh? Genesa 5:23,24.

„Rugaþi-vã în cãmãruþa voastrã ºi când vã faceþi lucrul vostru zilnic,
lãsaþi ca inima voastrã sã fie înãlþatã la Dumnezeu. Astfel a umblat Enoh
cu Dumnezeu. Aceste rugãciuni tãcute se ridicã asemenea tãmâiei preþioase
înaintea tronului harului. Satan nu poate sã-l biruie pe acela a cãrui inimã
este astfel fixatã asupra lui Dumnezeu.” Calea cãtre Hristos, pg.98,99.

„Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu n-a fost într-o transã sau în viziune,
ci în toate datoriile vieþii sale zilnice. El nu a deveni un pustnic, închizându-
se cu totul faþã de lume; cãci el avea în lume de fãcut o lucrare pentru
Dumnezeu. În familie ºi în relaþia sa cu oamenii, ca soþ ºi ca tatã, ca prieten
ºi cetãþean, el era servul statornic ºi neclintit al lui Dumnezeu.

Credinþa lui creºtea, iubirea lui devenea tot mai arzãtoare odatã cu
trecerea secolelor. Pentru el rugãciunea era respiraþia sufletului. El trãia în
atmosfera cerului.” Testimonies, vol.8, pg.260.
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b. Ce a distins viaþa de rugãciune a lui Enoh? Evrei 11:5.

„Dreptul Enoh era atât de întristat de creºterea rãutãþii celor nelegiuiþi,
încât nu voia sã se asocieze cu ei nici mãcar pentru o zi, de teamã ca nu
cumva sã fie afectat de necredincioºia lor ºi sã nu-L poatã privi pe Dumnezeu
cu acea reverenþã sfântã care se cuvenea caracterului Sãu înalt. Sufletul
sãu era întristat când îi vedea cãlcând în picioare autoritatea lui Dumnezeu
în fiecare zi. El a ales sã se despartã de ei ºi a petrecut o mare parte din
timpul Sãu în singurãtate, consacrându-se meditaþiei ºi rugãciunii. El Îl aºtepta
pe Domnul ºi se ruga sã cunoascã ºi mai desãvârºit voia Lui, pentru a o
putea îndeplini. Dumnezeu era în comuniune cu Enoh prin intermediul
îngerilor Sãi ºi îi dãdea instruire divinã. El i-a fãcut de cunoscut cã nu avea
sã îngãduie veºnic pe om în rãzvrãtirea lui – cã avea de gând sã nimiceascã
neamul omenesc pãcãtos, aducând un potop de ape peste pãmânt.” The
Signs of the Times, 20 februarie 1879.

Oamenii din generaþia lui [Enoh] batjocoreau nebunia aceluia care nu
cãuta sã adune aur sau argint, sau sã-ºi construiascã proprietãþi aici. Dar
inima lui Enoh era aþintitã asupra comorilor veºnice...

[Evrei 11:5 citat]. La o asemenea comuniune ne cheamã Dumnezeu.
Dupã cum a fost sfinþenia lui Enoh, trebuie sã fie sfinþenia de caracter a
acelora care vor fi rãscumpãraþi dintre oameni la cea de-a doua venire a
Domnului.” Testimonies, vol.8, pg.261.

Marţi 8 iulie

3. ÎNTREBÂND PE DUMNEZEU

a. Ce a cuprins mãrturia lui Noe faþã de lume? Evrei 11:7. De ce a
fost pãstratã viaþa lui? Proverbele 15:29.
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b. Cu ce problemã majorã s-a confruntat Avraam în familia lui?
Genesa 21:9-11. Cum l-a rãsplãtit rugãciunea? Genesa 21:12,13.

„Avraam a fost foarte strâmtorat. Ismael era fiul sãu, iubit de el. Cum
îl putea izgoni? El s-a rugat lui Dumnezeu în neajutorarea lui, fiindcã nu ºtia
pe ce cale s-o apuce. Domnul, prin îngerii Sãi, l-a îndrumat pe Avraam sã
asculte de glasul Sarei, soþia sa, ºi sã nu permitã ca afecþiunea sa pentru
fiul sãu sau pentru Agar sã împiedice conformarea lui la dorinþele ei. Acesta
era singura cale pe care o putea apuca pentru a restaura armonia ºi fericirea
în familia sa. Avraam a avut fãgãduinþa mângâietoare din partea îngerului,
cã Ismael, deºi despãrþit de casa tatãlui sãu, nu urma sã moarã sau sã fie
pãrãsit de Dumnezeu; el trebuia sã fie pãstrat fiindcã era fiul lui Avraam.
Dumnezeu a mai fãgãduit de asemenea sã facã din Ismael o naþiune mare.”
The Signs of the Times, 27 martie 1879.

c. Care a fost cea mai mare încercare din viaþa lui Avraam? Genesa
22:1,2. Cum a rãspuns el cu înþelepciune?

„Lovit de durere [Avraam] s-a aplecat înaintea lui Dumnezeu ºi s-a
rugat ca niciodatã mai înainte pentru o confirmare a acestei porunci ciudate,
pentru mai multã luminã dacã trebuia sã îndeplineascã aceastã datorie
teribilã.” The Signs of the Times, 27 martie 1879.

d. Cum a fost imitat mai târziu exemplul vrednic al lui Avraam de
cãtre servul sãu credincios? Genesa 24:42-52.

„[Servul lui Avraam] s-a rugat serios lui Dumnezeu sã-l conducã în
alegerea unei soþii pentru Isaac. El a cerut sã i se dea anumite dovezi,
pentru ca sã nu greºeascã în acea chestiune.” Spiritual Gifts, vol.3, pg.109.
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Miercuri 9 iulie

4. IACOV

a. Ce întâlnire cu Dumnezeu a avut Iacov în prima parte a vieþii
sale? Genesa 28:10-22. Cum a explicat Hristos mai târziu
semnificaþia acestei scãri rugãtorului Natanael? Ioan 1:51.

„Hristos este scara pe care a vãzut-o Iacov, a cãrei bazã este pe pãmânt
ºi al cãrei vârf ajunge la tronul lui Dumnezeu.” The Signs of the Times, 11
aprilie 1895.

b. Cum s-a rugat Iacov într-un ceas de crizã? Genesa 32:24-30.

„Iacov a biruit fiindcã era perseverent ºi hotãrât. Experienþa sa
mãrturiseºte cu privire la puterea rugãciunii stãruitoare. Acum trebuie  sã
învãþãm aceastã lecþie a rugãciunii biruitoare, a credinþei care nu cedeazã.
Cele mai mari biruinþe ale bisericii lui Hristos sau ale creºtinului individual
nu sunt acelea care se dobândesc prin talent sau educaþie, prin bogãþie sau
favoarea oamenilor. Ele sunt acele biruinþe care sunt câºtigate în camera
de audienþã a lui Dumnezeu, când credinþa serioasã ºi agonizatoare se
prinde de braþul tare al puterii.” Patriarhi ºi profeþi, pg.227.

c. Cum suntem noi binecuvântaþi prin biruinþa lui Iacov? Psalmii
46:10,11.

„Mergi în cãmãruþa ta ºi stãruie acolo singur în rugãciune înaintea lui
Dumnezeu: ‚Pune în mine o inimã nouã, Dumnezeule ºi sãdeºte în mine un
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duh nou ºi statornic’ (Psalmii 51:10). Fiþi serioºi, fiþi sinceri. Rugãciunea
arzãtoare dobândeºte mult. Asemenea lui Iacov, luptaþi în rugãciune.
Agonizaþi. Isus a transpirat mari stropi de sudoare în grãdinã; voi trebuie sã
depuneþi efort.” Solii pentru tineret, pg.101.

„O religie de formã, o credinþã slabã, nu corespunde adevãrului pe
care îl mãrturisim. Acesta cere o energie vie ºi un spirit aprins. El trebuie
sã fie simþit în inimã, dacã dorim sã îl transmitem inimii altora... Acela care
îºi simte slãbiciunea ºi luptã cu Dumnezeu asemenea lui Iacov ºi asemenea
acestui serv din vechime strigã: ‚Nu Te voi lãsa pânã când nu mã vei
binecuvânta’ va primi o ungere proaspãtã a Duhului Sfânt. Atmosfera cerului
îl va înconjura. El va trãi fãcând bine. Influenþa sa va fi o forþã pozitivã ce
va acþiona asupra altora. El va fi o epistolã vie, cunoscutã ºi cititã de toþi
oamenii. El va ºti cã Domnul – Cãpetenia Mântuirii Sale – aºteaptã de la El
sã facã tot ce poate mai bine ºi va face aceasta cu bucurie.” The Signs of
the Times , 24 februarie 1888.

Joi 10 iulie

5. COMUNIUNE EFICIENTÃ CU DUMNEZEU

a. Ce rezultate provin din adânca comuniune cu Dumnezeu, aºa
cum este aceasta experimentatã de bãrbaþi ca Moise? Exodul
33:11-23; 34:35.

„Moise a fost ascuns în crãpãtura stâncii când slava Domnului i s-a
descoperit ºi atunci când suntem ascunºi în Hristos putem obþine o
perspectivã a maiestãþii ºi iubirii lui Dumnezeu.” The Signs of the Times,
25 aprilie 1892.

b. Cum putem avea parte de gloria manifestatã faþã de Moise pe
Muntele Sinai? 2 Corinteni 3:18; 4:6-10.
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„Dacã Îl pãstrãm pe Domnul întotdeauna înaintea noastrã, permiþând
inimilor noastre sã se înalþe la El cu mulþumire ºi laudã, vom avea o continuã
prospeþime în viaþa noastrã religioasã. Rugãciunile noastre vor lua forma
unei conversaþii cu Dumnezeu, ca ºi cum am vorbi cu un prieten. El Îºi va
descoperi tainele faþã de noi personal. Adesea vom avea un dulce sentiment
de bucurie de la prezenþa lui Isus. Adesea inimile noastre vor arde în noi,
când El se apropie sã aibã comuniune cu noi cum a avut cu Enoh. Când
aceasta este într-adevãr experienþa creºtinului, se va vedea în viaþa sa o
simplitate, o umilinþã, o bunãtate ºi o smerenie a inimii care aratã tuturor
acelora cu care el se asociazã cã a fost cu Isus ºi a învãþat de la El.”
Parabole, pg.98.

„Dumnezeu sã ne ajute sã avem o cunoºtinþã a adevãrului, ºi dacã aþi
vãzut adevãrul lui Dumnezeu, mergeþi cu stãruinþã înainte spre luminã ºi
lãsaþi toate obstacolele în urma voastrã. Nu vã sprijiniþi pe un braþ de carne;
ci aveþi voi înºivã o experienþã vie ºi atunci faþa voastrã va strãluci de slava
lui Dumnezeu. Voi aþi umblat cu El ºi El v-a susþinut. Voi aþi luptat cu El ºi
aþi pledat pe lângã El ºi El a lãsat lumina Lui sã strãluceascã asupra voastrã.”
Faith and Works, pg.78.

Vineri 11 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cine a fãgãduit lui Adam ºi Evei mântuirea?

2. Numiþi câteva puncte cheie ale experienþei lui Enoh cu
Dumnezeu.

3. Cum i-au afectat rugãciunile patriarhilor pe alþii?

4. De ce este important sã înþelegem viaþa lui Iacov?

5. Cum trebuie sã se repete experienþa lui Moise astãzi?
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Sabat, 19 iulie 2003
s.a. 20:54

Rugãciunea de mijlocire

„Unde este turma pe care þi-am dat-o, turma ta frumoasã?”
(Ieremia 13:20 eng.)

„Vegheaþi voi pentru suflete ca unii care trebuie sã dea socotealã sau
sunteþi voi înºivã adormiþi, iubitori de plãceri ºi cãldicei?” The Signs of the
Times, 4 octombrie 1883.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg.358-375.
    Testimonies, vol.1, pg. 378-385.

Duminică 13 iulie

1. MIJLOCIREA LUI AVRAAM

a. Ce ar trebui sã învãþãm din atitudinea lui Avraam faþã de
locuitorii Sodomei? Genesa 18:20-33; Galateni 6:1.

„Nu exista nici o încredere de sine, nici o lãudãroºenie cu privire la
dreptatea proprie [a lui Avraam]. El nu a pretins favoarea pe baza ascultãrii
sale sau a sacrificiilor pe care le fãcuse pentru împlinirea voii lui Dumnezeu.
Fiind el însuºi un pãcãtos, el a pledat în favoarea pãcãtosului. Un astfel de
spirit ar trebui sã posede toþi acei care se apropie de Dumnezeu. Totuºi
Avraam a manifestat încredere asemenea unui copil care se roagã de un
tatã iubit. El a venit aproape de Mesagerul divin ºi i-a adresat cu ardoare
cererea sa...

Iubirea pentru sufletele care piereau a fost aceea care a inspirat
rugãciunea lui Avraam. În timp ce avea repulsie faþã de pãcatele care

Lecþia 3
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corupeau cetatea, el dorea ca pãcãtoºii sã fie salvaþi. Adâncul sãu interes
pentru Sodoma aratã grija pe care ar trebui s-o simþim pentru cei nepocãiþi.
Noi ar trebui sã cultivãm urã pentru pãcat, dar milã ºi iubire pentru pãcãtos.
Pretutindeni în jurul nostru sunt suflete care se coboarã într-o ruinã la fel
de deznãdãjduitã ºi de grozavã ca aceea care a cãzut asupra Sodomei. În
fiecare orã sunt unii care trec dincolo de sfera îndurãrii. ªi unde sunt glasurile
de avertizare ºi îndemn care sã-i spunã pãcãtosului sã fugã de aceastã
soartã îngrozitoare? Unde sunt mâinile întinse sã-l tragã înapoi de la moarte?
Unde sunt acei care cu umilinþã ºi credinþã perseverentã stãruie pe lângã
Dumnezeu pentru el?

Spiritul lui Avraam a fost spiritul lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu este El
Însuºi marele Mijlocitor în favoarea pãcãtosului. Acela care a plãtit preþul
pentru rãscumpãrarea lui cunoaºte valoarea sufletului omenesc.” Patriarhi
ºi profeþi, pg.150,151.

Luni 14 iulie

2. PUTEREA ªI DUIOªIA LUI MOISE

a. De ce l-a cruþat Dumnezeu pe Israel dupã idolatria dezgustãtoare
de la poalele muntelui Sinai? Exodul 32:7-14, 30-32.

„Moise a înþeles cât de groaznicã avea sã fie soarta pãcãtosului, totuºi,
dacã poporul Israel urma sã fie respins de Domnul, el dorea ca numele sãu
sã fie ºters împreunã cu al lor; el nu putea suporta sã vadã judecãþile lui
Dumnezeu cãzând peste acei care fuseserã eliberaþi într-un mod atât de
minunat. Mijlocirea lui Moise în favoarea lui Israel ilustreazã mijlocirea lui
Hristos pentru oamenii pãcãtoºi. Dar Domnul nu i-a permis lui Moise sã
poarte, ca Hristos, vina pãcãtosului.” Patriarhi ºi profeþi, pg.370.

b. Numiþi încã douã exemple ale puterii rugãciunilor de mijlocire
ale lui Moise. Numeri 11:2; 21:7.
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c. Cine a ajutat la modelarea caracterului lui Moise într-un
asemenea mod, încât el sã manifeste o asemenea ardoare în
rugãciunea de mijlocire? Exodul 2:1-10; Evrei 11:23-25.

„Iochebed era o femeie ºi o sclavã. Partea ei în viaþã era umilã, povara
ei grea. Dar prin nici o altã femeie, în afarã de Maria din Nazaret, nu a
primit lumea o binecuvântare mai mare. ªtiind cã fiul ei trebuia sã fie luat
curând de sub îngrijirea ei, în paza acelora care nu-L cunoºteau pe
Dumnezeu, ea a încercat cu ºi mai multã seriozitate sã lege sufletul lui cu
cerul. Ea a cãutat sã sãdeascã în inima lui iubire ºi loialitate faþã de
Dumnezeu. ªi credincioasã a fost lucrarea pe care ea a realizat-o. Nici o
altã influenþã de mai târziu nu l-a putut determina pe Moise sã renunþe la
acele principii ale adevãrului care au fost povara învãþãturii mamei sale ºi
lecþia vieþii ei.” Educaþia, pg.49.

„Mama ar trebui sã simtã nevoia ei de îndrumarea Duhului Sfânt, pentru
ca ea însãºi sã poatã avea o experienþã adevãratã de supunere la calea ºi
voia lui Dumnezeu. Atunci, prin harul lui Hristos, ea poate fi un învãþãtor
înþelept, amabil ºi iubitor. Pentru a-ºi face lucrarea cum ar trebui fãcutã,
este nevoie de talent ºi grijã rãbdãtoare. Este nevoie de neîncredere în sine
ºi rugãciune serioasã. Fiecare mamã sã se strãduiascã prin eforturi
perseverente sã-ºi îndeplineascã obligaþiile ei. Sã-i aducã pe micuþii ei la
Isus în braþele credinþei, spunându-I marea ei nevoie ºi cerând înþelepciune
ºi har.” Sfaturi pentru pãrinþi, profesori ºi educatori, pg.105.

Marţi 15 iulie

3. RUGÂNDU-NE PENTRU COPIII NOªTRI

a. Ce pot învãþa pãrinþii din exemplul lui Iov? Iov 1:1-5
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„Pãrinþii ar trebui sã-ºi îndeplineascã responsabilitãþile lor grave cu
fricã ºi cutremur. Rugãciuni aprinse ar trebui sã fie înãlþate pentru putere
divinã ºi îndrumare în aceastã misiune.” Testimonies, vol.4, pg.206.

b. De ce este rugãciunea în mod special importantã în timpuri când
copiii îndãrãtnici au nevoie sã fie corijaþi? Efeseni 6:4; Coloseni
3:21.

„Unii pãrinþi îºi corijeazã copiii cu severitate, într-un spirit de nerãbdare ºi
adesea cu patimã. Asemenea corecþii nu produc nici un rezultat bun. Cãutând
sã corecteze un rãu, ei creeazã douã. Mustrarea ºi bãtaia continuã îi
împietreºte pe copii ºi îi îndepãrteazã de pãrinþii lor. Pãrinþii ar trebui sã înveþe
mai întâi sã se controleze pe ei ºi atunci pot sã-ºi controleze cu mai mult
succes copiii. De fiecare datã când îºi pierd cumpãtul ºi vorbesc ºi acþioneazã
cu nerãbdare, ei pãcãtuiesc împotriva lui Dumnezeu. Ei ar trebui sã
chibzuiascã mai întâi cu copiii lor, sã le indice în mod clar greºelile lor, sã le
arate pãcatul lor ºi sã le întipãreascã gândul cã nu au pãcãtuit doar împotriva
pãrinþilor lor, ci împotriva lui Dumnezeu. Cu inima voastrã supusã ºi plinã de
milã ºi durere pentru copiii voºtri greºiþi, rugaþi-vã cu ei înainte de a-i corija.
Atunci corecþia voastrã nu-i va face pe copiii voºtri sã vã urascã. Ei vã vor
iubi. Ei vor vedea cã nu-i pedepsiþi fiindcã v-au supãrat, sau pentru cã doriþi
sã vã revãrsaþi neplãcerea asupra lor, ci dintr-un simþ al datoriei, spre binele
lor, pentru ca sã nu fie lãsaþi sã creascã în pãcat.” Testimonies, vol.1, pg.378.

c. Ce rugãciune era în inima Anei când pregãtea haine pentru fiul
ei, Samuel? 1 Samuel 2:18,19.

„Fiecare fibrã a hãinuþei fusese þesutã cu rugãciunea ca [Samuel] sã
fie curat, nobil ºi credincios. Ea nu a cerut pentru fiul ei mãreþie lumeascã,
ci s-a rugat cu seriozitate ca el sã poatã dobândi acea mãreþie pe care
Cerul o preþuieºte – ca el sã-L poatã onora pe Dumnezeu ºi sã-i
binecuvânteze pe semenii sãi.” Patriarhi ºi profeþi, pg.658.
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Miercuri 16 iulie

4. ÎN SFERA NOASTRÃ DE INFLUENÞÃ

a. Explicaþi unele elemente cheie în câºtigarea tovarãºilor noºtri
la Hristos. 1 Timotei 4:16.

„Dacã credincioºii se asociazã cu necredincioºii cu scopul de a-i câºtiga
la Hristos, ei vor fi martori pentru Hristos, ºi dupã ce ºi-au îndeplinit misiunea,
se vor retrage pentru a respira o atmosferã curatã ºi sfântã. Ei se vor
apropia de Dumnezeu ºi vor înãlþa cereri serioase cãtre Hristos pentru
prietenii ºi tovarãºii lor.” Înalta noastrã chemare, pg.300 eng.

b. Cum a rãspuns Sora White când i s-a spus cã Vermont era „un
teren greu” pentru evanghelie? Ieremia 13:20. Descrieþi
experienþa ei timpurie cu prieteni necredincioºi.

„ªtim cã este de fãcut o lucrare serioasã, care cere rãbdare,
perseverenþã ºi efort neobosit. Lucrarea sã se facã de cãtre oameni umiliþi
ºi neegoiºti; ei sã lucreze ºi sã se roage, sã se roage ºi sã lucreze. Lucraþi
în cãmine, fraþilor. Apropiaþi-vã de inimi. Lãsaþi ca necredicioºii sã vadã cã
sunteþi interesaþi de sufletele lor; cercetaþi Scripturile cu ei; plângeþi ºi rugaþi-
vã cu ei. În eforturile voastre serioase, reprezentaþi iubirea lui Hristos. O,
aceastã iubire, dacã o avem, este prea mult închisã în inimile noastre ºi nu
iese la ivealã în cuvinte ºi fapte cum ar trebui. Cum veþi întâlni rudele,
prietenii ºi vecinii voºtri la judecatã, dacã nu aþi lucrat în orice mod posibil
pentru a-i aduce la adevãr? Rugãciunea mea este ca Domnul sã
impresioneze astfel minþile bãrbaþilor ºi femeilor din Vermont, încât sã nu
aibã odihnã pânã când nu se apucã de lucru serios pentru suflete. Când vor
face aceasta, nu se va mai spune cã Vermont este un teren greu” The
Review and Herald, 20 noiembrie 1883.
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„Am organizat întâlniri cu tinerii mei prieteni, dintre care unii erau mult
mai în vârstã decât mine ºi câþiva erau cãsãtoriþi. Unii dintre ei erau
nechibzuiþi ºi uºuratici; experienþa mea li se pãrea ca un basm ºi nu au dat
curs îndemnurilor mele stãruitoare. Dar eu am luat hotãrârea ca eforturile
mele sã nu înceteze pânã când aceste suflete dragi, pentru care aveam un
interes aºa de mare, se predau lui Dumnezeu... La fiecare din micile noastre
întâlniri am continuat sã mã rog pentru fiecare în parte, pânã când fiecare
s-a predat lui Isus, recunoscând meritele iubirii Sale iertãtoare. Toþi au fost
convertiþi la Dumnezeu.” Schiþe din viaþa mea , pg.41,42.

Joi 17 iulie

5. MIJLOCIRE ASEMENEA CELEI A LUI HRISTOS

a. Cum suntem încurajaþi sã imitãm cel mai mare Exemplu de
rugãciune de mijlocire? Luca 22:31,32; Ioan 17:20.

„Fiul lui Dumnezeu este El Însuºi marele Mijlocitor în favoarea
pãcãtosului. Acela care a plãtit preþul pentru rãscumpãrarea sa, cunoaºte
valoarea sufletului omenesc. Cu o împotrivire faþã de rãu cum poate exista
doar într-o naturã curatã, fãrã de pãcat, Hristos a manifestat faþã de pãcãtos
o iubire pe care numai bunãtatea infinitã o putea naºte. În agoniile rãstignirii,
fiind El Însuºi împovãrat cu greutatea grozavã a pãcatelor lumii întregi, El
S-a rugat pentru batjocoritorii ºi omorâtorii Lui: ‚Tatã, iartã-i; cãci nu ºtiu
ce fac’ (Luca 23:34).” Patriarhi ºi profeþi, pg.151.

b. De ce trebuie sã ne dublãm eforturile în rugãciunea pentru alþii?
Romani 13:10,11; 1 Corinteni 15:34.

„Trebuie sã ne rugãm mult dacã dorim sã facem progrese în viaþa
divinã. Când solia adevãrului a fost proclamatã pentru prima datã, cât de
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des ne rugam! Cât de des se auzea glasul de mijlocire în camerã, în ºurã, în
livadã sau în poianã! Adesea petreceam ore în rugãciune serioasã, doi sau
trei laolaltã, pretinzând fãgãduinþa; se auzea adesea sunetul plânsului ºi
apoi glasul mulþumirii ºi al cântãrii de laudã. Acum ziua lui Dumnezeu este
mai aproape decât atunci când am crezut ºi ar trebui sã fim mai serioºi, mai
zeloºi ºi cu mai multã ardoare decât în acele zile de început. Pericolele
noastre sunt mai mari acum decât atunci. Sufletele sunt mai împietrite.
Avem nevoie sã fim acum îmbibaþi de spiritul lui Hristos ºi nu ar trebui sã
avem odihnã pânã când nu îl primim.” Testimonies, vol.5, pg.155.

Vineri 18 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. De ce a pledat Avraam cu atâta ardoare în favoarea locuitorilor
Sodomei?

2. Ce factori motivau rugãciunile lui Moise?

3. Cum pot pãrinþii sã-ºi îmbunãtãþeascã relaþia cu copiii lor?

4. Cum putem fi martori mai eficienþi în comunitãþile noastre?

5. De ce este rugãciunea atât de importantã în viaþa divinã?
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Sabat, 26 iulie 2003
s.a. 20:48

Cãutând îndrumare

„Dacã vreunuia dintre voi îi lipseºte înþelepciunea, s-o cearã de
la Dumnezeu, care dã tuturor cu mânã largã ºi fãrã mustrare ºi ea îi
va fi datã.” (Iacov 1:5).

„Noi trebuie sã cãutãm sã cunoaºtem ‚Ce spune Domnul,’ predându-
ne vieþile cãlãuzirii Lui.” Astãzi cu Dumnezeu , pg.140 eng.

Recomandare pentru studiu: Selected Messages, bk.2, pg.325-328.
  That I May Know Him, pg.249-252, 268.

Duminică 20 iulie

1. RUGÂNDU-NE PENTRU ÎNÞELEPCIUNE

a. Când a fost chemat sã conducã oastea lui Israel, cum a obþinut
Ghedeon cãlãuzirea specialã pe care a dorit-o? Judecãtori 6:36-40.

„Ghedeon n-a îndrãznit sã se aºeze în fruntea oºtirii fãrã sã aibã mai
multe dovezi cã Dumnezeu l-a chemat în lucrarea Sa ºi cã El avea sã-l
însoþeascã... [Judecãtori 6:36,37 citat]. Dimineaþa lâna era udã, în timp ce
pãmântul era uscat. Dar acum i s-a trezit o îndoialã, întrucât lâna absoarbe
în mod natural umezeala, când aceasta existã în aer; testul nu putea fi
hotãrâtor. De aceea a cerut ca semnul sã fie inversat, rugându-se ca aceastã
precauþie extremã sã nu-I displacã lui Dumnezeu. Cererea lui i-a fost
ascultatã.” Patriarhi ºi profeþi, pg.631.

b. Cum afecteazã propria noastrã atitudine cãlãuzirea pe care o
putem aºtepta de la Dumnezeu? Psalmii 25:9; 32:8-10; Iacov 1:5-8.

Lecþia 4
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„[Iacov 1:5-7 citat.] Aceastã cerere pentru înþelepciune nu trebuie sã fie
o rugãciune fãrã sens, care sã disparã din minte de îndatã ce este încheiatã.
Este o rugãciune care exprimã dorinþa puternicã ºi serioasã a inimii, care
provine dintr-o conºtientã lipsã de înþelepciune pentru a distinge voia lui
Dumnezeu.” Testimonies, vol.2, pg.120.

Luni 21 iulie

2. CÃLÃUZIRE PENTRU SÃNÃTATE

a. Când soþiei lui Manoah i s-a spus cã avea sã nascã un fiu, cum au fost
rãsplãtite rugãciunile familiei pentru îndrumare? Judecãtori
13:8-23. Ce putem învãþa din exemplul lor?

„Domnul privea instrucþiunile adresate mamei ca fiind de o asemenea
importanþã, încât a trimis un înger care ºi-a acoperit slava sa pentru a da o solie
directã soþiei lui Manoah ºi sã prescrie cursul acþiunii pe care ea sã-l urmeze.
Instrucþiunea datã soþiei lui Manoah este instrucþiunea pe care toate mamele ar
trebui s-o urmeze pentru ca influenþa prenatalã sã poatã avea un caracter
bun.” The Signs of the Times, 9 aprilie 1896.

„Pãrinþii creºtini ar trebui sã înceapã educaþia copiilor lor în pruncie. Ei ar
trebui, þinând cont de responsabilitãþile date lor de Dumnezeu, sã se roage în
modul cel mai serios pentru a cunoaºte voia lui Dumnezeu ºi pentru putere de
a o îndeplini... [Judecãtori 13:8,12 citat.] Dacã aceastã rugãciune ar ieºi de pe
buzele curate ale mamelor, ele ar vedea cã le-ar fi dat ajutor de la Dumnezeu.”
The Health Reformer, 1 aprilie 1880.

„Cuvintele spuse soþiei lui Manoah conþin un adevãr pe care mamele din
ziua de azi ar face bine sã-l studieze. Vorbind acestei mame, Domnul a vorbit
tuturor mamelor îngrijorate din acel timp ºi tuturor mamelor din generaþiile care
au urmat. Da, fiecare mamã poate sã-ºi înþeleagã datoria. Ea poate sã ºtie cã
de obiceiurile ei înainte de naºterea copiilor ºi de eforturile ei personale dupã
naºterea lor va depinde caracterul copiilor ei, mai mult decât de avantaje sau
dezavantaje exterioare.” The Signs of the Times, 26 februarie 1902.
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b. Ce este descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la
sãnãtate ºi cumpãtare? 1 Corinteni 3:19; 9:27; 10:31.

„În alegerea hranei noastre, nu ar trebui doar sã cãutãm sã plãcem
gustului nostru, ci sã alegem ceea ce este cel mai sãnãtos. În îmbrãcãminte
ar trebui sã cãutãm ceea ce este simplu, confortabil, convenabil ºi potrivit.

Acela care va respecta simplitatea în toate obiceiurile sale, înfrânând apetitul
ºi controlând patimile, poate sã-ºi pãstreze puterile mintale active, viguroase, întãrite
ºi agere de a înþelege orice lucru care cere gândire sau acþiune, sensibile pentru
a deosebi între sfânt ºi nesfânt ºi gata sã se angajeze în orice întreprindere spre
slava lui Dumnezeu ºi binele omenirii.”  Înalta noastrã chemare, pg.270 eng.

Marţi 22 iulie

3. UN PILOT PE CARE TE POÞI BAZA

a. Ce rugãciune a lui David descoperã cum a recunoscut el sursa
singurei sale nãdejdi de succes? Psalmii 31:1-3.

„Orice vas care navigheazã pe marea vieþii are nevoie sã aibã la bord
Pilotul divin; dar când se ridicã furtuni, când ameninþã uraganul, multe persoane
îºi aruncã Pilotul peste bord ºi îºi încredinþeazã vasul în mâinile omului mãrginit,
sau încearcã sã-l conducã ele însele. Atunci urmeazã în general dezastrul ºi
naufragiul, ºi Pilotul este învinuit pentru cã i-a adus în asemenea ape periculoase.
Nu vã încredinþaþi în grija oamenilor, ci spuneþi: ‚Domnul este ajutorul meu; voi
cãuta sfatul Lui; voi fi un împlinitor al voii Sale’. Toate dovezile pe care le aveþi
nu pot sã fie o binecuvântare pentru voi, ºi nici cea mai înaltã educaþie nu poate
sã vã califice pentru a deveni un canal de luminã, dacã nu aveþi cooperarea
Spiritului divin. Este la fel de imposibil pentru noi sã primim calificarea de la om,
fãrã iluminarea divinã, dupã cum a fost pentru dumnezeii Egiptului sã-i elibereze
pe acei care s-au încrezut în ei. Studenþii nu trebuie sã presupunã cã fiecare
sugestie ce li se face sã-ºi prelungeascã studiile este în armonie cu planul lui
Dumnezeu. Orice asemenea sugestie sã fie dusã înaintea Domnului cu rugãciune
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ºi ei sã caute cu seriozitate îndrumarea Sa – nu doar o datã, ci tot mereu.
Stãruiþi înaintea Lui, pânã sunteþi convinºi dacã sfatul este de la Dumnezeu sau
de la om. Nu vã încredinþaþi oamenilor. Acþionaþi sub îndrumarea divinã.”
Fundamentele educaþiei creºtine, pg.355,356.

b. Care este principala cale pe care Dumnezeu ne poate cãlãuzi?
Ioan 5:39. De ce este cooperarea noastrã esenþialã? Matei 13:13.

„Lãsaþi ca cuvântul sã fie ghidul vostru, regula voastrã de conduitã.
El vã va învãþa maniere rafinate, o conduitã evlavioasã ºi o judecatã
sãnãtoasã. Studiaþi cuvântul. Când sunteþi în nedumerire, cercetaþi
Cuvântul lui Dumnezeu pentru învãþãtura care se potriveºte cazului vostru.
Cãutaþi-L pe Domnul pentru cãlãuzire. Niciodatã sã nu cultivaþi ceea ce
Domnul interzice în Cuvântul Sãu ºi cãutaþi întotdeauna sã faceþi ceea ce
vã cere Cuvântul Sãu.” The Upward Look, pg.87.

„În serviciul lui Dumnezeu nu existã teren neutru. Hristos a spus: ‚Cine
nu este cu Mine, este împotriva Mea’ (Matei 12:30). Nimeni sã nu se aºtepte
sã facã un compromis cu lumea ºi sã se bucure totuºi de binecuvântarea
Domnului. Poporul lui Dumnezeu sã iasã din aceastã lume ºi sã fie despãrþit.
Sã cãutãm cu mai multã seriozitate sã cunoaºtem ºi sã împlinim voia Tatãlui
nostru din cer.” The Review and Herald, 15 iunie 1886.

Miercuri 23 iulie

4. UN GHID PENTRU VIAÞÃ

a. Ce asigurãri ne sunt date cã Dumnezeu aude rugãciunile noastre
pentru cãlãuzire? Proverbele 3:5-8; 28:5.

„Noi nu trebuie sã umblãm poticnindu-ne sau în nesiguranþã. Dacã cerem
de la Domnul cãlãuzire, fãgãduinþa este: ‚Veþi primi’. Fãgãduinþa este da ºi
amin în Isus Hristos. ‚Cãutaþi ºi veþi gãsi.’ Acest lucru trebuie sã-l facem în
fiecare ceas al vieþii noastre; cãci dacã cãutãm cu sinceritate calea cea
dreaptã, o vom gãsi. Noi trebuie sã simþim nevoia de ajutor de la Domnul ºi
sã-l cãutãm cu rugãciune umilã.” The Signs of the Times, 15 august 1892.
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b. Când ne rugãm pentru cãlãuzire, pe ce fel de binecuvântãri ne
putem baza cã vom primi? Psalmii 34:10; Isaia 33:15,16.

„În Domnul puteþi face lucruri mari. Spuneþi-I Lui în rugãciune, vorbiþi cu
Domnul pe drum: ‚Pe Tine Te caut; Pe Tine Te voi urma; Þie Îþi voi sluji. La
umbra aripilor Tale voi rãmâne. Condu-mã cum doreºti; eu voi asculta glasul
Tãu.’ Predaþi-vã totdeauna cãlãuzirii cereºti. Când vin încercãri, stãpâniþi-vã
sufletul cu rãbdare. Aºteptaþi pe Domnul ºi aveþi în vedere un singur scop,
acela de a cãuta binele veºnic al tuturor acelora cu care sunteþi în legãturã,
þinând tare la integritatea voastrã în puterea lui Dumnezeu.” That I May
Know Him, pg.268.

„Dacã nu simþim rãspunsuri imediate la rugãciunile noastre, noi ar trebui sã
ne þinem tare de credinþa noastrã, fãrã sã permitem sã pãtrundã neîncrederea,
fiindcã aceasta ne-ar separa de Dumnezeu. Dacã credinþa noastrã oscileazã,
nu vom primi nimic de la El. Încrederea noastrã în Dumnezeu ar trebui sã fie
puternicã, ºi când avem nevoie de ea cel mai mult, binecuvântarea va cãdea
asupra noastrã ca un torent de ploaie.” Testimonies, vol.1, pg.121.

c. Cum afecteazã rugãciunea continuã pentru cãlãuzirea lui
Dumnezeu starea generalã a minþii noastre? Isaia 26:3.

„Acei care-L cred pe Hristos pe cuvânt ºi îºi predau sufletele în pãstrarea
Sa ºi vieþile sub conducerea Sa, vor gãsi pace ºi liniºte. Nimic din lume nu-i
poate întrista când Isus îi înveseleºte prin prezenþa Sa.” Hristos Lumina
lumii, pg.241.

Joi 24 iulie

5. CÃLÃUZIRE CONTINUÃ

a. Când suntem confruntaþi cu nedumeriri, ce trebuie sã pãstrãm
totdeauna în minte? Ioan 15:1-5.



31

„Sunt mulþi care se ridicã mai presus de simplitatea lui Isus Hristos,
presupunând cã trebuie sã facã vreun lucru mare pentru a face faptele lui
Dumnezeu. Lucruri de naturã vremelnicã absorb atenþia altora ºi ei au doar
puþin timp ºi puþine gânduri pentru realitãþile veºnice. Istoviþi cu griji care le abat
minþile de la lucrurile spirituale, ei nu pot gãsi timp pentru comuniune cu
Dumnezeu. Ei se întreabã în continuu: ‚Cum pot gãsi timp sã studiez ºi sã
practic Cuvântul lui Dumnezeu?’...

Prima ºi cea mai înaltã datorie a noastrã este de a ºti cã rãmânem în
Hristos. El trebuie sã facã lucrarea. Noi trebuie sã cãutãm sã cunoaºtem ‚Ce
spune Domnul,’ predându-ne vieþile cãlãuzirii Lui. Când avem Duhul unui Hristos
care rãmâne, totul va lua un aspect diferit. Numai Mântuitorul poate sã ne dea
odihna ºi pacea de care avem atât de mare nevoie. ªi în fiecare invitaþie pe
care ne-o dã sã cãutãm pe Domnul ca sã fie gãsit de noi, El ne cheamã sã
rãmânem în El. Aceasta este o invitaþie nu doar de a veni la El, ci de a ºi
rãmâne în El. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne determinã sã venim.
Când avem aceastã odihnã ºi pace, grijile noastre zilnice nu ne vor face aspri ºi
lipsiþi de politeþe. Noi nu ne vom mai urma propria noastrã cale ºi voinþã. Vom
dori sã facem voia lui Dumnezeu, rãmânând în Hristos ca mlãdiþele în viþã.

Hristos Se declarã [a fi] ‚calea, adevãrul ºi viaþa’ (Ioan 14:6). Calea spre
cer este reprezentatã ca o cale îngustã, lãsatã de Domnul pentru ca cei
rãscumpãraþi ai Domnului sã meargã pe ea. Dar adevãrul ilumineazã aceastã
cale la fiecare pas...

Mântuirea înseamnã pentru noi predare completã a sufletului, trupului ºi
duhului. Din cauza elementelor neliniºtite ale naturii noastre, patima câºtigã
adesea supremaþia. Singura nãdejde pentru pãcãtos este aceea de a înceta sã
mai pãcãtuiascã. Astfel voia Lui va fi în armonie cu voia lui Hristos. Sufletul
Lui va fi adus în pãrtãºie cu Dumnezeu.” Astãzi cu Dumnezeu, pg.140 eng.

Vineri 25 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce putem învãþa din atitudinea de rugãciune a lui Ghedeon?
2. Cum trebuie sã urmãm exemplul lui Manoah ºi al soþiei lui?
3. De ce trebuie sã cooperãm cu Dumnezeu?
4. Cum pot fãgãduinþele lui Dumnezeu sã ajute persoanelor

schimbãtoare?
5. Care este secretul unei cãlãuziri permanente din partea lui

Dumnezeu?
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Sabat, 2 august 2003

Darul Sabatului întâi
pentru ºcoli misionare

„Cea mai mare nevoie a lumii este
aceea de oameni – oameni care nu
vor fi cumpãraþi sau vânduþi, oameni
care în adâncul sufletului lor sunt
credincioºi ºi cinstiþi, oameni care nu
se tem sã-i spunã pãcatului pe nume,
oameni a cãror conºtiinþã se îndreaptã
la fel de clar 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
jucat un rol fundamental în împlinirea însãrcinãrii evangheliei pentru aceastã bisericã.
Chiar în anii 1920 s-a deschis o micã ºcoalã misionarã în Rama (lângã Würzburg),
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 parte importantã a rãspândirii
adevãrului prezent. Este nevoie sã fie instruiþi lucrãtori pentru cauza Domnului
pentru a duce la bun sfârºit însãrcinarea ce le-a fost datã de Mântuitorul de suflete.

Pe 2 august, vã rugãm sã vã amintiþi de aceastã lucrare importantã. Darurile
voastre vor fi folosite pentru a susþine ºcolile misionare de pe glob.

M. Natarajan
Secretarul pentru

educaþie al CG

ªcoala misionarã Betel din Columbia
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Sabat, 2 august 2003
s.a. 20:39

Putere pentru servire
„Cãci care este mai mare: cel ce stã la masã, sau cel ce slujeºte

la masã? Nu cel ce stã la masã? ªi eu totuºi sunt în mijlocul vostru
ca cel ce slujeºte la masã.” (Luca 22:27).

„Rugãciunile noastre nu trebuie sã fie o cerere egoistã, doar pentru propriul
nostru beneficiu. Noi trebuie sã cerem ca sã putem da.” Parabole, pg.108.

Recomandare pentru studiu: Parabole, pg.105-114.
   Marele Medic, pg. 431-436.

Duminică 27 iulie

1. RUGÂNDU-NE SÃ SERVIM

a. Cum a reflectat dorinþa Anei o intenþie de a servi? 1 Samuel 1:1-11.

b. În ce fel trebuie sã învãþãm cu toþii ºi sã fim încurajaþi de rãspun-
sul lui Dumnezeu la rugãciunea Anei? 1 Samuel 1:19,20,27,28;
2:18-21,26.

„În timpul primilor trei ani din viaþa profetului Samuel, mama lui l-a învãþat
cu grijã sã facã deosebire între bine ºi rãu... Deºi tinereþea lui Samuel a fost
petrecutã la templul devotat închinãrii lui Dumnezeu, el nu era liber de influenþe
rele sau exemplu pãcãtos. Fiii lui Eli nu se temeau de Dumnezeu, nici nu-l
cinsteau pe tatãl lor, dar Samuel n-a cãutat compania lor, nici nu a urmat cãile
lor rele. Educaþia lui timpurie l-a condus sã aleagã sã-ºi pãstreze integritatea
creºtinã. Ce rãsplatã a avut Ana! ªi ce încurajare pentru credincioºie se
gãseºte în exemplul ei!” The Review and Herald, 8 septembrie, 1904.

Lecþia 5
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„Când a fost despãrþitã de copilul ei, grija mamei credincioase nu a încetat.
El a fost subiectul rugãciunilor ei... Ea nu a cerut ca el sã ajungã mare, dar s-
a rugat cu insistenþã ca sã fie bun. Credinþa ºi devoþiunea ei au fost rãsplãtite.
Ea l-a vãzut pe fiul ei, în simplitatea copilãriei, umblând în iubirea ºi teama
Domnului. Ea l-a vãzut crescând pânã la vârsta bãrbãþiei plãcut înaintea lui
Dumnezeu ºi a oamenilor, umil, respectuos, prompt la datorie ºi serios în
servirea Stãpânului sãu divin.” The Signs of the Times, 3 noiembrie 1881.

Luni 28 iulie

2. ÎNVÃÞÂND DE LA SOLOMON

a. De ce a fost rãsplãtitã de Dumnezeu dorinþa lui Solomon dupã
înþelepciune? 1 Regi 3:5-15.

„Solomon ºi-a dat seama cã îi lipsea înþelepciunea. Marea lui nevoie a
fost aceea care l-a condus sã-L caute pe Dumnezeu pentru înþelepciune. În
inima lui nu era nici o aspiraþie egoistã dupã o cunoºtinþã care l-ar fi ridicat
mai presus de fraþii sãi.” The Review and Herald, 26 octombrie 1905.

b. Cum a fost atitudinea lui Solomon în contrast cu aceea a tânãrului
bogat cãruia Isus i-a prezentat un test practic? Luca 18:18-23.

„Pentru cã [Solomon] nu ceruse bogãþii vremelnice sau onoare lumeascã,
Domnul a spus cã nu va avea doar binecuvântarea înþelepciunii, ci de
asemenea bogãþii ºi onoare. Unul care are înþelepciune cereascã este
pregãtit sã foloseascã drept talentele ºi mijloacele pe care Dumnezeu i le-
a dat. Toate talentele ºi capacitatea pe care le poate poseda nu-l vor face
sã-L uite pe Dãtãtor. Existã pericolul ca unii... sã se amãgeascã singuri,
asemenea tânãrului [Luca 18:18,21,22 citat]... Acest test practic i-a dezvãluit
tânãrului amãgit egoismul lui suprem. Deficienþa sa de caracter îi strica
toate virtuþile.” The Signs of the Times, 14 februarie 1878
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c. Ce pot învãþa toþi conducãtorii de la Solomon? Proverbele 20:28.

„Toþi acei care ocupã poziþii cu responsabilitate trebuie sã înveþe lecþia
care este prezentatã în rugãciunea umilã a lui Solomon. Ei trebuie sã-ºi
aminteascã întotdeauna cã poziþia nu va schimba niciodatã caracterul ºi nici
nu-l va face pe om infailibil. Cu cât mai înaltã este poziþia pe care o ocupã
cineva, cu atât mai mare este responsabilitatea pe care o are de purtat ºi cu
atât mai largã influenþa pe care o exercitã ºi cu atât mai mare este nevoia sa
de a-ºi simþi dependenþa de înþelepciunea ºi puterea lui Dumnezeu ºi de a
cultiva cel mai bun ºi mai sfânt caracter. Acei care acceptã o poziþie de
rãspundere în cauza lui Dumnezeu ar trebui sã-ºi aminteascã întotdeauna cã
odatã cu chemarea la aceastã lucrare, Dumnezeu i-a chemat de asemenea
sã umble cu precauþie înaintea Lui ºi înaintea semenilor lor. În loc de a considera
de datoria lor sã comande ºi sã dicteze, ei ar trebui sã înþeleagã cã trebuie sã
fie ei înºiºi învãþãcei. Când un lucrãtor responsabil nu învaþã aceastã lecþie,
cu cât este mai curând eliberat de responsabilitãþile lui, cu atât mai bine va fi
pentru el ºi pentru lucrarea lui Dumnezeu.” Testimonies, vol.9, pg.253.

Marţi 29 iulie

3. EXEMPLUL LUI HRISTOS

a. Care a fost tema vieþii lui Hristos pe pãmânt? Isaia 50:4; Matei
20:28.

„Nu pentru Sine, ci pentru alþii a trãit, a învãþat ºi S-a rugat [Hristos].
De la orele petrecute cu Dumnezeu El venea dimineaþã de dimineaþã pentru
a aduce oamenilor lumina cerului. El primea zilnic un botez proaspãt cu Duhul
Sfânt. În primele ceasuri ale noii zile, Domnul Îl trezea din somnul Sãu, iar
sufletul ºi buzele Sale erau unse cu har, pentru ca sã-l poatã împãrtãºi celorlalþi.
Cuvintele Lui Îi erau date proaspete din curþile cereºti, cuvinte pe care sã le
poatã spune la timp celor trudiþi ºi împovãraþi.” Parabole, pg.105.



36

b. Ce învãþãm din scopul lui Hristos de a pãstra o viaþã sfinþitã?
Ioan 17:19.

„Lecþiile lui Hristos cu privire la rugãciune ar trebui sã fie luate în
considerare cu grijã. În rugãciune se aflã o ºtiinþã divinã ºi ilustrarea Sa
scoate în evidenþã principiile pe care toþi trebuie sã le înþeleagã. El aratã
care este adevãratul spirit al rugãciunii, ºi învaþã nevoia perseverenþei în
prezentarea cererilor noastre înaintea lui Dumnezeu ºi ne asigurã de
bunãvoinþa Lui de a auzi ºi rãspunde rugãciunii noastre...

Principiul vieþii lui Hristos trebuie sã fie principiul vieþilor noastre...
Misiunea noastrã faþã de lume nu este de a ne servi sau a ne plãcea nouã;
noi trebuie sã-L proslãvim pe Dumnezeu cooperând cu El pentru a-i salva
pe pãcãtoºi. Noi trebuie sã cerem binecuvântãri de la Dumnezeu pe care
sã le putem transmite altora. Capacitatea de a primi este pãstratã doar prin
împãrtãºire. Noi nu putem continua sã primim comoara cerului fãrã a o
transmite celor din jurul nostru.” Parabole, pg.108.

„Suntem angajaþi într-o mare lucrare ºi sunt multe ocazii pentru servire
în diverse ramuri. Toþi sã se roage cu seriozitate ca Dumnezeu sã-i conducã
în direcþia corectã de servire. Servii lui Dumnezeu nu ar trebui sã neglijeze
vreo ocazie de a-i ajuta pe alþii în orice mod posibil. Dacã ei Îl cautã fãrã
egoism pe Dumnezeu pentru sfat, cuvântul Sãu, care aduce mântuirea, îi
va cãlãuzi.” Mãrturii pentru predicatori, pg.433.

„Servii lui Dumnezeu trebuie sã stea ca oameni ai momentului, gata
pentru servire în orice moment. Fraþilor, din orã în orã vi se vor deschide
ocazii de a-I servi lui Dumnezeu. Acestea vin ºi trec în mod constant. Fiþi
întotdeauna gata sã le folosiþi cât mai bine. ªansa de a rosti cuvântul vieþii
în auzul vreunui suflet în nevoie poate sã nu se mai ofere niciodatã dupã
aceea.” Slujitorii evangheliei, pg.195.

Miercuri 30 iulie

4. PÂINEA VIEÞII DE ÎMPÃRTÃªIT

a. Cu ce parabolã învaþã Hristos perseverenþa în rugãciune? Luca
11:5-8.
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„În parabola [prietenului care apeleazã la miez de noapte] cel care
cere a fost respins de repetate ori, dar el nu a renunþat la scopul lui. Tot
astfel rugãciunile noastre nu par sã primeascã întotdeauna un rãspuns imediat;
dar Hristos învaþã cã nu ar trebui sã încetãm a ne ruga. Rugãciunea nu
este menitã sã facã vreo schimbare în Dumnezeu; ea trebuie sã ne aducã
pe noi în armonie cu Dumnezeu. Când Îi adresãm o cerere, El poate vedea
cã este necesar pentru noi sã ne cercetãm inimile ºi sã ne cãim de pãcat.
De aceea El ne trece prin încercãri, probe ºi umilinþe, pentru ca sã putem
vedea ce împiedicã lucrarea Duhului Sãu Sfânt prin noi.” Parabole, pg.108.

Mulþi nu au o credinþã vie. De aceea ei nu vãd mai mult din puterea lui
Dumnezeu... Ei se încredinþeazã propriei lor griji. Ei plãnuiesc ºi fac proiecte,
dar se roagã puþin ºi au puþinã încredere adevãratã în Dumnezeu. Ei se
gândesc cã au credinþã, dar aceasta este doar impulsul momentului.
Nereuºind sã-ºi înþeleagã propria lor nevoie sau bunãvoinþa lui Dumnezeu
de a dãrui, ei nu persevereazã în pãstrarea cererii lor înaintea lui Dumnezeu.

Rugãciunile noastre trebuie sã fie la fel de serioase ºi persistente ca ºi
cererile prietenului în nevoie care a cerut pâinile la miezul nopþii. Cu cât mai
serios ºi mai statornic cerem, cu atât mai apropiatã va fi unirea noastrã spiritualã
cu Hristos. Vom primi binecuvântãri sporite fiindcã avem o credinþã sporitã.”
Ibid., pg.111.

b. Cât de mult ne este fãgãduit când dorinþa noastrã este de a
servi altora? Luca 6:38.

„În parabolã, acela care cere pâine pentru strãin, primeºte ‚câtã are
nevoie’. ªi în ce mãsurã ne va împãrtãºi Dumnezeu pentru ca noi sã putem
împãrtãºi altora? ‚În mãsura darului lui Hristos’ (Efeseni 4:7). Îngerii
vegheazã cu interes crescut sã vadã cum se poartã omul cu semenii lui.
Când vãd pe unul manifestând simpatie asemenea lui Hristos pentru cel
rãtãcit, ei se apropie de el ºi îi aduc aminte ce cuvinte sã spunã, care vor fi
ca pâinea vieþii pentru suflet... El va da putere mãrturiei voastre în
originalitatea ºi realitatea ei, în puterea vieþii viitoare. Cuvântul Domnului
va fi în gura voastrã ca adevãrul ºi neprihãnirea.

Efortul personal pentru alþii ar trebui precedat de multã rugãciune în
tainã; cãci este nevoie de o mare înþelepciune pentru a înþelege ºtiinþa salvãrii
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de suflete. Înainte de a comunica cu oamenii, aveþi comuniune cu Hristos.
La tronul harului divin, dobândiþi o pregãtire pentru a sluji oamenilor.”
Parabole, pg.114.

Joi 31 iulie

5. CERÂND CE ESTE MAI BUN

a. Ce solicitare în rugãciune ne va aduce cea mai mare fericire?
Luca 11:11-13.

„Existã o binecuvântare pe care toþi acei care o cautã pe calea corectã
o pot avea. Aceasta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ºi este o
binecuvântare care aduce cu sine toate celelalte binecuvântãri. Dacã Îi
spunem bun venit lui Dumnezeu ca niºte copilaºi, cerând harul Sãu ºi putere
ºi mântuire, nu pentru propria noastrã înãlþare, ci pentru ca sã putem aduce
binecuvântare celor din jurul nostru, cererile noastre nu vor fi refuzate.” In
Heavenly Places, pg.113.

b. Când ne rugãm ca sã servim, care sunt câteva puncte cheie,
care trebuie þinute minte? Fapte 5:30-32; Filipeni 4:19.

„Dupã cum Hristos a trãit legea în natura umanã, tot astfel putem face ºi
noi dacã ne vom prinde de Cel Tare pentru putere. Dar noi nu trebuie sã
punem responsabilitatea datoriei noastre asupra altora ºi sã aºteptãm ca ei sã
ne spunã ce sã facem. Nu putem sã ne bazãm pe sfaturi de la natura umanã.
Domnul ne va învãþa datoria noastrã la fel de bucuros cum va învãþa pe
oricine altcineva. Dacã venim la El în credinþã, El ne va descoperi nouã
personal tainele Sale. Inimile noastre vor arde adesea în noi când El Se apropie
sã aibã comuniune cu noi, cum avea cu Enoh. Acei care se hotãrãsc sã nu
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facã nimic în vreo direcþie care sã-I fie neplãcutã lui Dumnezeu vor ºti, dupã
ce vor prezenta cazul lor înaintea Lui, ce cale sã urmeze. ªi ei nu vor primi
doar înþelepciune, ci ºi putere. Putere pentru ascultare, pentru servire le va fi
împãrtãºitã, dupã cum a fãgãduit Hristos. Orice a fost dat lui Hristos – ‚toate
lucrurile’ care sã satisfacã nevoia oamenilor cãzuþi – I-au fost date Lui ca ºi
cap ºi reprezentant al omenirii. ªi ‚orice cerem, primim de la El, fiindcã pãzim
poruncile Lui ºi facem acele lucruri care sunt plãcute înaintea Lui’ (1 Ioan
3:22).” Hristos Lumina lumii, pg.493.

Vineri 1 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum diferã þintele pãrinþilor creºtini de astãzi de cea a Anei?

2. De ce ar trebui sã ne gândim la atitudinea lui Solomon?

3. Cum putem fi gata ºi echipaþi sã stãm ca oameni ai momentului
înaintea lui Dumnezeu?

4. De ce ar trebui sã continuãm sã cerem aceleaºi lucruri?

5. Ce ar putea fi un exemplu al celei mai importante rugãciuni din
întreaga zi?
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Sabat, 9 august 2003
s.a. 20:30

Viaþa de rugãciune a lui David

„Popoare, în orice vreme, încredeþi-vã în El, vãrsaþi-vã inimile
înaintea Lui! Dumnezeu este adãpostul nostru.” (Psalmii 62:8).

„Rugãciunea lui David a fost îndreptatã întotdeauna cãtre Dumnezeu.
Încrederea lui era în Dumnezeu ºi el a umblat înaintea Lui pe o cale
desãvârºitã.” The Signs of the Times , 17 august 1888.

Recomandare pentru studiu: Solii pentru tineret, pg.191-195.
   Testimonies, vol.4, pg.552-556.

Duminică 3 august

1. CONSECVENÞÃ ªI SERIOZITATE

a. Ce obicei putem învãþa de la David ºi de ce? Psalmii 55:16,17.

„Singura noastrã apãrare sigurã împotriva pãcatelor care pun stãpânire
pe noi este rugãciunea, rugãciunea zilnicã ºi în fiecare orã. Nu într-o zi zelos
ºi în cealaltã nepãsãtor, ci prin veghere ºi seriozitate devenind învioraþi prin
relaþia cu Dumnezeu. Rugãciunea este necesarã ºi nu ar trebui sã aºteptãm
dupã sentimente, ci sã ne rugãm cu seriozitate, fie cã simþim aceastã dorinþã
sau nu. Cerul este deschis faþã de rugãciunile noastre. Rugãciunea este canalul
care conduce recunoºtinþa noastrã ºi dorinþele sufletului dupã binecuvântarea
divinã la tronul lui Dumnezeu, pentru a ne fi înapoiatã sub forma unor torente
înviorãtoare de har divin. La foarte mulþi se îngãduie ca acest canal sã îngheþe
ºi atunci legãtura cu cerul este întreruptã... O, dacã am petrece mai mult
timp pe genunchi ºi mai puþin timp în a plãnui pentru noi ºi în a gândi cã
suntem în stare sã facem lucruri mari.” This Day With God, pg.277.

Lecþia 6
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b. Descrieþi adâncimea experienþei spirituale pe care trebuie s-o
învãþãm din exemplul lui David. Psalmii 38:9-15; 42:1,2,5; 84:2.

„Adevãrata rugãciune angajeazã energiile sufletului ºi influenþeazã viaþa.
Acela care îºi revarsã astfel nevoile înaintea lui Dumnezeu simte goliciunea
a orice altceva sub cer.” Testimonies, vol.4, pg.553.

Luni 4 august

2. PRIVIND CARACTERUL LUI DUMNEZEU

a. Cum a câºtigat David o imagine mai clarã a lui Dumnezeu prin
rugãciune? Psalmii 77:1-14.

„Psalmistul David a avut multe modificãri ale gândirii în experienþa sa.
Uneori, când obþinea perspective ale voii ºi cãilor Domnului, el era foarte exaltat.
Atunci, când vedea reversul îndurãrii lui Dumnezeu ºi a iubirii Lui
neschimbãtoare, totul pãrea învãluit într-un nor de întunecime. Dar prin întuneric
el dobândea o perspectivã a atributelor lui Dumnezeu, care-i dãdeau încredere
ºi-i întãreau credinþa. Dar când medita la dificultãþile ºi pericolul vieþii, ele pãreau
aºa de grele, încât se credea abandonat de Dumnezeu din pricina pãcatelor
sale. El îºi vedea pãcatul într-o luminã aºa de puternicã, încât exclama: ‚Va
lepãda Domnul pentru totdeauna? Nu va mai fi El niciodatã favorabil?’

Dar pe când plângea ºi se ruga, a obþinut o imagine mai clarã a
caracterului ºi atributelor lui Dumnezeu, fiind educat de agenþii cereºti ºi el
a decis cã ideile sale despre dreptatea ºi severitatea lui Dumnezeu erau
exagerate. El a respins impresiile sale ca fiind rezultatul slãbiciunii, ignoranþei
ºi neputinþei sale fizice ºi ca dezonorante pentru Dumnezeu ºi cu o credinþã
reînnoitã a exclamat: ‚Aceasta este neputinþa mea; dar îmi voi aminti de
anii dreptei Celui Prea Înalt.’ (Psalmii 77:10 eng.).” CBVT, pg.190.

b. Ce orã tragicã din viaþa lui David confirmã cã împrejurãrile
exterioare nu reflectã în mod necesar dacã Dumnezeu ne
acceptã rugãciunile sau nu? Psalmii 3:1-8.
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„Tatãl nostru ceresc nu este niciodatã nepãsãtor faþã de acei pe care i-a
atins suferinþa. Când David a urcat Muntele Mãslinilor, ‚plângând ºi cu capul
acoperit ºi mergea cu picioarele goale’ (2 Samuel 15:30), Domnul privea cu
milã asupra lui. David era îmbrãcat în sac ºi conºtiinþa lui îl mustra. Semnele
exterioare ale umilinþei sale mãrturiseau despre umilinþa inimii lui. În rostiri cu
lacrimi ºi dintr-o inimã zdrobitã, el a prezentat cazul Sãu înaintea lui Dumnezeu
ºi Domnul nu l-a pãrãsit pe servul Sãu. Nicicând nu a fost David mai scump
inimii Iubirii Infinite ca atunci când plin de mustrãri de conºtiinþã, el a fugit ca
sã-ºi scape viaþa dinaintea vrãjmaºilor sãi care fuseserã aþâþaþi la rãzvrãtire
de cãtre propriul sãu fiu. Domnul zice: ‚Pe cine iubesc, mustru ºi pedepsesc:
fii plin de râvnã dar ºi pocãieºte-te’ (Apocalipsa 3:19). Hristos ridicã inima
întristatã ºi curãþã sufletul suferind pânã când acesta devine locuinþa Sa.”
Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg.13.

Marţi 5 august

3. CÃINÞÃ ADÂNCÃ

a. În ciuda celui mai mare pãcat din viaþa lui David, ce atitudine l-a
fãcut în stare sã fie restabilit ca om dupã inima lui Dumnezeu?
Psalmii 32:1,2; 51:1-14; 103:13.

„Rugãciunea lui David dupã cãderea lui ilustreazã natura adevãratei dureri
pentru pãcat. Pocãinþa lui era sincerã ºi adâncã. Nu a existat nici un efort de a-
ºi diminua vina; nici o dorinþã de a scãpa de judecata cu care era ameninþat nu
inspira rugãciunea lui. David vedea enormitatea pãcãtuirii sale; el a vãzut întinarea
sufletului sãu ºi îi era scârbã de pãcatul sãu. El nu se ruga doar pentru iertare,
ci pentru curãþie a inimii. El tânjea dupã bucuria sfinþirii – dupã a fi restaurat în
armonie ºi comuniune cu Dumnezeu.” Calea cãtre Hristos, pg.24,25.

„Mare a fost cãderea lui David, dar adâncã a fost cãinþa lui, aprinsã a
fost iubirea lui ºi puternicã credinþa lui. Lui i s-a iertat mult ºi de aceea a
iubit mult (Luca 7:48).” Patriarhi ºi profeþi, pg.873.

„David a triumfat adesea în Dumnezeu ºi totuºi el s-a ocupat mult cu
nevrednicia ºi pãcãtoºenia lui. Conºtiinþa lui nu era adormitã sau moartã.
‚Pãcatul meu,’ striga el, ‚este întotdeauna înaintea mea’ (Psalmii 51:3). El
nu s-a mãgulit cã pãcatul era un lucru cu care nu avea nimic de a face ºi cã
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acesta nu ar trebui sã-l priveascã. Când vedea adâncimile amãgirii din
inima lui, el era profund dezgustat de sine ºi se ruga ca Dumnezeu sã-l
reþinã prin puterea Lui de pãcate încumetate ºi sã-l cureþe de greºeli
ascunse.” The Youth’s Instructor, 5 iulie 1894.

b. Ce asigurãri sunt date sufletelor care se cãiesc? Ieremia 3:22;
Matei 5:4.

„Prin rostirea unei binecuvântãri asupra acelora care plâng, Isus nu a dorit
sã înveþe cã existã vreo virtute în a trãi sub un nor continuu, nici cã durerea
egoistã ºi plângerea ar avea vreun merit în sine în a îndepãrta o singurã patã de
pãcat. Plângerea despre care vorbea Hristos este o durere pentru pãcat, care
duce la pocãinþã spre viaþã veºnicã.” The Spirit of Prophecy, vol.2, pg.205.

„Aþi cãzut în pãcat? Atunci cãutaþi-L pe Dumnezeu fãrã întârziere pentru
îndurare ºi iertare. Când David a fost convins de pãcatul sãu, el ºi-a revãrsat
sufletul în pocãinþã ºi umilinþã înaintea lui Dumnezeu. El a simþit cã putea suporta
pierderea coroanei sale, dar cã nu putea fi lipsit de favoarea lui Dumnezeu.
Îndurarea este încã la dispoziþia pãcãtosului.” Testimonies, vol.5, pg.170.

Miercuri 6 august

4. RESTAURAREA PURITÃÞII

a. Ce trebuie sã ne amintim întotdeauna cu privire la Dumnezeu?
Psalmii 145:8,9; 1 Ioan 4:16.

„Lucrul esenþial pentru noi pentru a putea primi ºi transmite mai departe
iubirea iertãtoare a lui Dumnezeu este de a cunoaºte ºi crede în iubirea pe care
El o are faþã de noi (1 Ioan 4:16). Satan lucreazã prin fiecare amãgire pe care
o are la dispoziþie pentru ca noi sã nu putem distinge acea iubire. El ne va
conduce sã credem cã greºelile ºi pãcatele noastre au fost atât de urâte, încât
Domnul nu va da atenþie rugãciunilor noastre ºi nu ne va binecuvânta ºi mântui.
În noi înºine nu putem vedea nimic altceva decât slãbiciune, nimic care sã ne
recomande înaintea lui Dumnezeu ºi Satan ne spune cã nu este de nici un folos;
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noi nu ne putem remedia defectele de caracter. Când încercãm sã venim la
Dumnezeu, vrãjmaºul va ºopti: nu e de nici un folos sã te rogi; nu ai fãcut tu
acel lucru rãu? Nu ai pãcãtuit tu împotriva lui Dumnezeu ºi nu ai cãlcat propria
ta conºtiinþã? Dar noi îi putem spune vrãjmaºului cã ‚sângele lui Isus Hristos,
Fiul Sãu, ne curãþã de orice pãcat’ (1 Ioan 1:7). Când simþim cã am pãcãtuit ºi
nu ne putem ruga, atunci este timpul de a ne ruga. Putem fi ruºinaþi ºi profund
umiliþi, dar trebuie sã ne rugãm ºi sã credem. ‚O, adevãrat ºi cu totul vrednic de
primit este cuvântul, care zice: ‚Hristos Isus a venit în lume ca sã mântuiascã
pe cei pãcãtoºi’ dintre care cel dintâi sunt eu’ (1 Timotei 1:15). Iertarea, împãcarea
cu Dumnezeu, vin la noi nu ca rãsplatã pentru faptele noastre, nu sunt revãrsate
din cauza vreunui merit al oamenilor pãcãtoºi, ci sunt un dar pentru noi, având
temelia acordãrii ei în neprihãnirea fãrã patã a lui Hristos.” Cugetãri de pe
Muntele Fericirilor, pg.97,98.

b. Asupra cãrei teme ºi-a concentrat David adesea rugãciunile?
Psalmii 19:12-14; 51:10.

„Una dintre cele mai serioase rugãciuni înregistrate în Cuvântul lui
Dumnezeu este aceea a lui David când se ruga: ‚Zideºte în mine o inimã
curatã, Dumnezeule’ (Psalmii 51:10). Rãspunsul lui Dumnezeu la o asemenea
rugãciune este: Îþi voi da o inimã nouã. Aceasta este o lucrare pe care n-o
poate face nici un om mãrginit. Bãrbaþii ºi femeile trebuie sã înceapã cu
începutul, cãutându-L pe Dumnezeu în modul cel mai serios pentru o adevãratã
experienþã creºtinã. Ei trebuie sã simtã puterea creatoare a Duhului Sfânt. Ei
trebuie sã primeascã inima nouã, care este pãstratã moale ºi duioasã prin
harul cerului. Spiritul egoist trebuie curãþat din suflet. Ei trebuie sã lucreze cu
seriozitate ºi cu umilinþã a inimii, fiecare privind la Isus pentru îndrumare ºi
încurajare. Atunci construcþia, bine prinsã laolaltã, va creºte într-un templu
sfânt în Domnul.” Înalta noastrã chemare, pg.159 eng.

Joi 7 august

5. RÃSPLATA  ARDORII

a. Cum ne putem bucura de o viaþã spiritualã bogatã? Psalmii
119:10,145.
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„Cu sinceritate, cu foame a sufletului, strigaþi cãtre Dumnezeu. Luptaþi-vã
cu agenþii cereºti pânã când dobândiþi biruinþa. Puneþi întreaga voastrã fiinþã în
mâinile Domnului, suflet, trup ºi spirit, ºi hotãrâþi-vã sã fiþi servii Sãi iubitori ºi
consacraþi, mânaþi de voia Lui, controlaþi de mintea Lui, îmbibaþi cu spiritul Sãu.

Spuneþi-I lui Isus nevoile voastre în sinceritatea sufletului vostru. Vouã
nu vi se cere sã duceþi o luptã lungã cu Dumnezeu sau sã-I þineþi o predicã
lungã, ci cu o inimã plinã de durere pentru pãcatele voastre, spuneþi: ‚Scapã-
mã Doamne, altfel pier’. Este nãdejde pentru asemenea suflete. Ei vor cãuta,
vor cere, vor bate ºi vor gãsi. Când Isus a luat povara pãcatului care zdrobeºte
sufletul veþi avea experienþa binecuvântãrii pãcii lui Hristos.” Înalta noastrã
chemare, pg.131 eng.

b. Ce îi caracterizeazã pe toþi acei care Îl cred cu adevãrat pe
Dumnezeu pe cuvânt? Psalmii 50:23; 51:15.

„Bucuria lui Hristos este o bucurie curatã ºi neamestecatã cu altceva. Ea
nu este o veselie ieftinã, care sã conducã la deºertãciune de cuvinte sau uºurãtate
a comportãrii. Nu, noi trebuie sã avem bucuria Lui ºi cea mai mare bucurie a
Lui a fost sã-i vadã pe oameni ascultând de adevãr... Stãruiþi pe lângã Dumnezeu,
zicând: ‚Eu mã predau deplin; mã dau cu totul Þie.’ Apoi bucuraþi-vã. Cuvântul
este în voi, curãþind ºi purificând caracterul vostru. Dumnezeu nu vrea ca fiii
Sãi sã umble cu teama ºi durerea exprimate pe feþele lor. El doreºte ca expresia
minunatã a feþei Sale sã fie descoperitã în fiecare dintre noi, care suntem
pãrtaºi de naturã divinã; cãci noi avem puterea de a scãpa de corupþiile lumii.”
Înalta noastrã chemare, pg.148 eng. [Sublinierea autorului].

Vineri 8 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce implicã adevãrata rugãciune?
2. Cum puteþi dobândi o perspectivã mai clarã asupra lui Dumnezeu?
3. Ce ar trebui sã faceþi dacã aþi cãzut în pãcat?
4. Cum puteþi primi o inimã nouã?
5. Cum poate fi viaþa mea de rugãciune mai asemãnãtoare cu

cea a lui David?
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 Sabat, 16 august 2003
s.a. 20:19

În timpuri de crizã
„Cheamã-Mã în ziua necazului, ºi Eu te voi izbãvi, iar tu Mã vei

proslãvi!” (Psalmii 50:15).

„În fiecare urgenþã, în fiecare timp de nevoie, bãrbaþii ºi femeile pot
primi harul ºi puterea lui Dumnezeu ºi totuºi resursele nu se vor împuþina.”
The Signs of the Times, 26 iulie 1905.

Recomandare pentru studiu: Profeþi ºi Regi, pg. 244-256.
   Testimonies, vol.3, pg.573-578.

Duminică 10 august

1. IONATAN

a. Cum a onorat Dumnezeu rugãciunea lui Ionatan ºi a purtãtorului
sãu de arme în lupta împotriva filistenilor? 1 Samuel 14:1-23.

„Dumnezeu a permis lucrurilor sã ajungã... într-o crizã pentru ca El sã
poatã mustra rãutatea lui Saul ºi sã-l înveþe pe poporul Sãu o lecþie de umilinþã
ºi credinþã. Din pricina pãcatului lui Saul în darul sãu încumetat, Domnul nu a
vrut sã-i dea onoarea izgonirii filistenilor. Ionatan, fiul împãratului, un bãrbat
care se temea de Domnul, a fost ales ca instrument pentru a-l elibera pe Israel...

Purtãtorul de arme, care era de asemenea un om de credinþã ºi rugãciune,
a încurajat proiectul ºi împreunã s-au retras din tabãrã în tainã, ca scopul
lor sã nu trezeascã împotrivire. Cu cea mai serioasã rugãciune spre
Conducãtorul pãrinþilor lor, ei s-au înþeles cu privire la un semn dupã care
sã hotãrascã cum sã procedeze...

Îngerii cerului l-au ocrotit pe Ionatan ºi pe însoþitorul sãu, îngerii au luptat
alãturi de ei ºi filistenii au cãzut înaintea lor. Pãmântul s-a cutremurat ca ºi
când s-ar fi apropiat o mare mulþime de cãlãreþi ºi carã. Ionatan a recunoscut

Lecþia 7
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semnele ajutorului divin ºi chiar filistenii ºtiau cã Dumnezeu lucra pentru
eliberarea lui Israel. O mare fricã a pus stãpânire pe oaste, atât pe teren, cât
ºi în tabãrã. În confuzie, confundând ostaºii lor cu vrãjmaºii, filistenii au început
sã se omoare unii pe alþii.” Patriarhi ºi profeþi, pg.718,719.

Luni 11 august

2. CREªTERE PRIN GREUTÃÞI

a. Pentru ce s-a rugat tânãrul Iosif când a fost vândut în robie?
Genesa 37:23-28.

„[Când a fost luat sclav] Iosif credea cã Dumnezeul pãrinþilor sãi avea
sã fie Dumnezeul sãu. Atunci ºi acolo s-a predat pe deplin Domnului ºi s-a
rugat ca Pãzitorul lui Israel sã fie cu el în þara exilului sãu.

Sufletul sãu a vibrat de înalta hotãrâre de a se dovedi credincios lui Dumnezeu
– de a se comporta în toate împrejurãrile în mod demn de un supus al Împãratului
cerului. El voia sã-I serveascã Domnului cu o inimã neîmpãrþitã; el voia sã
întâmpine încercãrile vieþii sale cu tãrie ºi sã-ºi îndeplineascã fiecare datorie cu
credincioºie. Experienþa unei zile a fost punctul de cotiturã în viaþa lui Iosif.
Catastrofa ei grozavã l-a transformat dintr-un copil favorit într-un bãrbat chibzuit,
curajos ºi stãpân pe sine.” Patriarhi ºi profeþi, pg.241.

b. Cum a primit rugãciunea lui rãspuns? Genesa 39:2,3,21;
41:39-41; 42:6.

„Religia lui Iosif i-a þinut temperamentul bun ºi simpatia sa cu omenirea
caldã ºi puternicã, în ciuda tuturor încercãrilor sale. Sunt unii care, dacã
simt cã nu sunt trataþi cum se cuvine, se supãrã, devin lipsiþi de generozitate,
criticoºi ºi nepoliticoºi în cuvintele ºi comportarea lor. Ei se scufundã descurajaþi,
urâþi ºi urând pe alþii. Dar Iosif a fost un creºtin. Nici n-a intrat bine în viaþa
de prizonierat, cã a ºi adus strãlucirea principiilor sale creºtine într-o folosinþã
activã; el începe sã se facã util altora. El intervine în necazurile colegilor sãi
prizonieri. El este bucuros, fiindcã este un domn creºtin. Dumnezeu îl pregãtea
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sub aceastã disciplinã pentru o situaþie de mare responsabilitate, onoare ºi
utilitate ºi el era doritor de a învãþa; el a primit cu bucurie lecþiile pe care
Domnul dorea sã i le transmitã. El a învãþat sã poarte jugul în tinereþea lui. El
a învãþat sã stãpâneascã, învãþând prima datã el însuºi ascultarea. El s-a
umilit ºi Domnul l-a înãlþat la o onoare specialã.” CBVT, pg.34.

c. Ce acþiune a întreprins Estera când poporul iudeu a fost
confruntat cu un decret de moarte? Estera 3:12-14; 4:10-17.
Care a fost rezultatul final? Estera 8:12-17.

Marţi 12 august

3. IOSAFAT

a. Ce crizã serioasã l-a pus în pericol pe Iuda în timpul domniei lui
Iosafat ºi cum a rãspuns monarhul? 2 Cronici 20:1-13.

„Iosafat putea spune Domnului cu încredere: ‚Ochii noºtri sunt îndreptaþi
cãtre Tine.’ Ani de zile el învãþase poporul sã se încreadã în Acela care în
veacurile trecute intervenise atât de des pentru a-i salva pe aleºii Sãi de la
nimicirea totalã; ºi acum, când împãrãþia era în pericol, Iosafat nu stãtea
singur; ‚tot Iuda stãtea înaintea Domnului cu pruncii lor, soþiile lor ºi copiii
lor’ (2 Cronici 20:13). Uniþi au postit ºi s-au rugat; uniþi L-au cãutat pe
Domnul ca sã-i aducã pe vrãjmaºii lor în confuzie, pentru ca numele lui
Iehova sã poatã fi glorificat.” Profeþi ºi regi, pg.137.

b. Ce a fãgãduit Dumnezeu prin profetul Iahaziel? 2 Cronici 20:14-17.

c. Cum a fost împlinitã aceastã fãgãduinþã într-un mod minunat?
2 Cronici 20:20-30.
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„Era un mod unic de a merge la luptã împotriva oºtii vrãjmaºului –
lãudând pe Domnul cu cântare ºi înãlþând pe Dumnezeul lui Israel. Acesta
a fost cântecul lor de luptã. Ei aveau frumuseþea sfinþeniei. Dacã Domnul
ar fi mai mult lãudat în prezent, speranþa, curajul ºi credinþa ar creºte în
continuu. ªi nu ar întãri aceasta mâinile soldaþilor curajoºi care stau astãzi
în apãrarea adevãrului?...

Dumnezeu a fost tãria lui Iuda în aceastã crizã ºi El este tãria poporului
Sãu de astãzi. Noi nu trebuie sã ne încredem în prinþi sau sã-i punem pe
oameni în locul lui Dumnezeu.” Profeþi ºi regi, pg.139.

d. Ce aºteaptã Dumnezeu de la toþi acei care conteazã pe ajutorul
Sãu? Psalmii 34:17-19; 50:14,15.

„Tatãl nostru ceresc are o mie de cãi prin care sã se îngrijeascã de noi,
despre care noi nu ºtim nimic. Acei care acceptã principiul de a pune servirea
lui Dumnezeu pe primul plan, vor gãsi cã nedumeririle dispar ºi vor vedea o
cale netedã înaintea paºilor lor.” Marele Medic, pg.417.

Miercuri 13 august

4. PROCEDAREA CU IRONIA RÃUTÃCIOASÃ

a. Ce a fãcut Ezechia cu scrisoarea insultãtoare de la Sanherib,
regele Asiriei? De ce era aceastã crizã aºa de serioasã? 2 Regi
19:14-19; Isaia 52:4,5.

„Singura speranþã a lui Iuda era acum doar în Dumnezeu. Tot ajutorul
posibil din Egipt fusese tãiat ºi nici o altã naþiune nu era prin apropiere, ca
sã întindã o mânã prieteneascã.

Comandanþii asirieni, siguri de tãria forþelor lor disciplinate, s-au angajat
într-o discuþie cu cãpeteniile lui Iuda, în timpul cãreia au cerut cu obrãznicie
predarea cetãþii. Aceastã  pretenþie a fost însoþitã de cuvinte de ocarã ºi
hulã împotriva Dumnezeului evreilor. Din pricina slãbiciunii ºi apostaziei lui
Israel ºi Iuda, numele lui Dumnezeu nu a mai fost de temut între neamuri,
ci a devenit un subiect de ocarã continuã.” Profeþi ºi regi, pg.246.
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b. Cum i-a ridicat Dumnezeu pe cei cãiþi ºi i-a nimicit pe cei
mândri? 2 Regi 19:20-22, 32-37.

c. Cu ce s-au confruntat constructorii zidului în zilele lui Neemia?
Neemia 4:1-9.

„Experienþa lui Neemia este repetatã în istoria poporului lui Dumnezeu din
acest timp. Acei care lucreazã în cauza adevãrului vor gãsi cã nu pot face aceasta
fãrã sã trezeascã mânia vrãjmaºilor lui. Deºi au fost chemaþi de Dumnezeu la
lucrarea în care sunt angajaþi, ºi umblarea lor este aprobatã de El, ei nu pot scãpa
de ocarã ºi batjocurã. Ei vor fi acuzaþi ca visãtori, oameni pe care nu se poate
conta, nãscocitori de planuri nerealiste ºi ipocriþi – pe scurt – tot ce va conveni
scopului vrãjmaºilor lor. Cele mai sfinte lucruri vor fi reprezentate într-o luminã
ridicolã pentru a-i amuza pe cei nelegiuiþi. O foarte micã parte de ironie rãutãcioasã
ºi glume proaste, unitã cu invidie, gelozie, lipsã de pietate ºi urã, sunt suficiente
pentru a trezi veselia batjocoritorului profan. Toþi aceºti batjocoritori încumetaþi îºi
ascut unul altuia imaginaþia ºi se încurajeazã unul pe altul în lucrarea lor hulitoare.
Batjocura ºi derâderea sunt într-adevãr dureroase pentru natura umanã; dar ele
trebuie suportate de toþi acei care sunt credincioºi lui Dumnezeu. Este strategia
Satanei de a abate astfel sufletele de la a face lucrarea pe care Domnul a pus-o
asupra lor.” Christian Service, pg.173,174.

„Dacã ne simþim pericolele, vom simþi nevoia noastrã de rugãciune aºa
cum a simþit-o Neemia, ºi asemenea lui, vom obþine acea apãrare sigurã
care ne va da siguranþã în pericole.” Testimonies, vol.3, pg.575.

Joi 14 august

5. O RUGÃCIUNE PENTRU ASTÃZI

a. Ce rugãciuni trebuie rostite astãzi ºi de ce? Psalmii 119:126;
Ioel 2:17,18.
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„Lumea s-a abãtut de la Dumnezeu ºi starea ei nelegiuitã ar trebui sã
îngrozeascã inima ºi sã-i conducã pe toþi acei care sunt credincioºi marelui
Împãrat sã lucreze în vederea unei reforme. Puterea papalã s-a gândit sã
schimbe legea lui Dumnezeu înlocuind sabatul lui Iehova cu unul fals ºi în
toatã lumea religioasã este venerat sabatul fals, în timp ce sabatul adevãrat
este cãlcat în picioare nesfinþite. Dar va degrada Domnul legea Sa ca sã
satisfacã standardul omului mãrginit? Va accepta El o zi care nu are nici o
sfinþenie în locul propriului Sãu Sabat, pe care l-a sfinþit ºi l-a binecuvântat?
Nu; cu privire la legea lui Dumnezeu se va da marea bãtãlie din lupta dintre
Hristos ºi îngerii Sãi ºi Satan ºi îngerii sãi, ºi acesta va fi decisivã pentru
întreaga lume. Acesta este ceasul ispitirii pentru poporul lui Dumnezeu; dar
Daniel i-a vãzut izbãviþi din el, pe toþi al cãror nume este scris în cartea vieþii
Mielului.” The Signs of the Times, 17 ianuarie 1884.

„Dumnezeu a lucrat întotdeauna pentru poporul Sãu în timpul celei mai
mari crize, când pãrea cã este cea mai micã speranþã ca ruina sã poatã fi
evitatã. Planurile oamenilor rãi, vrãjmaºii bisericii, sunt supuse puterii ºi
providenþei Sale supreme. El poate miºca inimile oamenilor de stat; mânia
celor turbulenþi ºi care ºi-au pierdut credinþa, a celor ce-L urãsc pe
Dumnezeu, adevãrul Sãu ºi poporul Sãu poate fi abãtutã, întocmai dupã
cum sunt abãtute râurile de apã, dacã El porunceºte astfel. Rugãciunea
miºcã braþul Atotputerniciei. Acela care conduce stelele în ordine în cer, al
Cãrui cuvânt controleazã valurile marelui adânc, acelaºi Creator infinit va
lucra pentru poporul Sãu dacã acesta Îl cheamã cu credinþã. El va þine în
frâu forþele întunericului pânã când este datã lumii avertizarea ºi toþi acei
care îi vor da curs, sunt pregãtiþi pentru luptã.” Testimonies, vol.5, pg.447.

Vineri 15 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum a fost folosit Ionatan pentru a-l elibera pe Israel?
2. Ce trebuie sã ne amintim cu privire la modul cum Dumnezeu

a izbãvit poporul Sãu în timp de crizã?
3. Cum a pregãtit Iosafat poporul pentru a face faþã crizei?
4. Cum putem sã procedãm cu mustrarea lumeascã?
5. Cum ne putem pãstra concentraþi asupra lucrãrii noastre

pentru Dumnezeu, având în vedere numai slava Sa?
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Sabat, 23 august 2003
s.a. 20:08

Rugãciunile celor drepþi

„Fraþii mei, luaþi ca pildã de suferinþã ºi de rãbdare pe proorocii,
care au vorbit în Numele Domnului.” (Iacov 5:10).

„Sinceritatea rugãciunilor noastre poate fi doveditã doar prin vigoarea
strãduinþei noastre de a asculta de poruncile lui Dumnezeu.” Sfaturi pentru
sãnãtate, pg.472.

Recomandare pentru studiu:  Testimonies, vol.3, pg.267-280.
   The Sanctified Life, pg.42-52.

Duminică 17 august

1. EXEMPLE PENTRU NOI

a. Ce putem învãþa din rugãciunile oamenilor evlavioºi? Neemia
1:4-11; Daniel 9:3-5.

„Neemia s-a umilit înaintea lui Dumnezeu, dându-I Lui slava care se cuvine
numelui Sãu. Tot astfel a procedat ºi Daniel în Babilon. Sã studiem rugãciunile
acestor bãrbaþi. Ele ne învaþã cã trebuie sã ne umilim, dar cã niciodatã nu
trebuie sã ºtergem linia de despãrþire dintre poporul lui Dumnezeu pãzitor al
poruncilor ºi acei care nu au respect pentru legea Lui.” CBVT, pg.168.

b. Cum a deschis Dumnezeu calea pentru lucrarea lui Neemia?
Neemia 2:1-6.

Lecþia 8
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„[Neemia] avea de îndeplinit o încredinþare sfântã, în care a cerut
ajutor de la rege; ºi el înþelegea cã foarte mult depindea de prezentarea
situaþiei de cãtre el într-un asemenea mod, încât sã câºtige aprobarea
acestuia ºi sã-i ofere ajutorul sãu. ‚M-am rugat’ spunea el, ‚Dumnezeului
cerurilor’ (Neemia 2:4). În acea rugãciune scurtã, Neemia a mers în
prezenþa Regelui regilor ºi a câºtigat de partea sa o putere care putea sã
întoarcã inimile aºa cum sunt abãtute râurile de apã.” Profeþi ºi regi, pg.444.

„Neemia nu a considerat datoria lui ca fiind îndeplinitã când a plâns ºi
s-a rugat înaintea Domnului. El nu doar cã s-a rugat, ci a ºi lucrat,
amestecând cererea cu acþiunea.” Selected Messages, bk.2, pg.346.

Luni 18 august

2. ILIE

a. De ce a modificat rugãciunea lui Ilie atât de eficient cursul
naturii? Iacov 5:17.

„Vãzând apostazia [lui Israel] de pe muntele unde era retras, Ilie a fost
copleºit de durere. În durerea sufletului, el L-a cãutat pe Dumnezeu pentru a
opri poporul odinioarã favorizat din umblarea sa rea, pentru a trimite judecãþi
asupra lor, dacã era nevoie, pentru ca ei sã poatã fi conduºi sã vadã în adevãrata
ei luminã îndepãrtarea lor de cer. El dorea mult sã-i vadã aduºi la pocãinþã
înainte ca ei sã meargã aºa de departe în rãu, încât sã-L provoace pe Domnul
sã-i nimiceascã în întregime.

Rugãciunea lui Ilie a primit rãspuns. Apelurile des repetate, mustrãrile ºi
avertismentele nu reuºiserã sã-l aducã pe Israel la pocãinþã. Venise timpul
când Dumnezeu trebuia sã le vorbeascã prin judecãþi. În mãsura în care
închinãtorii lui Baal au pretins cã roua ºi ploaia – comorile cerului – nu veneau
de la Iehova, ci de la forþele conducãtoare ale naturii ºi cã prin energia creatoare
a soarelui pãmântul a fost îmbogãþit ºi fãcut sã rodeascã din abundenþã, blestemul
lui Dumnezeu urma sã cadã din greu asupra þãrii întinate. Triburilor apostaziate
ale lui Israel trebuia sã li se arate nebunia încrederii în puterea lui Baal pentru
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binecuvântãri vremelnice. Pânã când aveau sã se întoarcã la Dumnezeu
cu pocãinþã ºi sã-L recunoascã pe El ca sursa a toatã binecuvântarea, nu
avea sã mai cadã peste þarã nici rouã, nici ploaie.” Profeþi ºi regi, pg.83.

b. Relataþi experienþa lui Ilie pe Muntele Carmel. 1 Regi 18:17-
45; Iacov 5:18.

„[Ilie] reaminteºte poporului degenerarea sa, care a trezit mânia lui
Dumnezeu împotriva lor ºi apoi apeleazã la ei sã-ºi umileascã inima ºi sã
se întoarcã la Dumnezeul pãrinþilor lor, pentru ca blestemul sã poatã fi
ridicat de la ei...

El se apleacã apoi cu reverenþã înaintea Dumnezeului nevãzut, îºi ridicã
mâinile spre cer ºi înalþã o rugãciune simplã ºi calmã, neînsoþitã de gesturi
violente sau miºcãri ale trupului. Nu au rãsunat nici un fel de þipete asupra
înãlþimii Carmelului. O tãcere solemnã, care este apãsãtoare pentru preoþii lui
Baal, zace asupra tuturor. În rugãciunea sa, Ilie nu foloseºte nici un fel de
expresii extravagante. El se roagã lui Iehova ca ºi când Acesta ar fi fost
aproape, martor la întreaga scenã ºi auzind rugãciunea lui aprinsã, sincerã ºi
totuºi atât de simplã. Preoþii lui Baal au þipat ºi au fãcut spume, au sãrit ºi s-au
rugat foarte mult – de dimineaþa pânã cãtre searã. Rugãciunea lui Ilie este
foarte scurtã, serioasã, sincerã ºi plinã de reverenþã.” Testimonies, vol.3, pg.278.

Marţi 19 august

3. ÎNÞELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU ÎN A RÃSPUNDE

a. De ce n-a venit ploaia imediat dupã prima rugãciune a lui Ilie?
Psalmii 26:2.

„Ne sunt prezentate lecþii importante în experienþa lui Ilie. Când era pe
muntele Carmel, el s-a rugat pentru ploaie, credinþa lui a fost încercatã, dar



55

el a perseverat în a-I aduce la cunoºtinþã lui Dumnezeu cererea lui. De ºase
ori s-a rugat cu seriozitate ºi totuºi nu era nici un semn cã cererea lui ar fi
fost aprobatã, dar cu credinþã puternicã el a insistat cu cererea lui înaintea
tronului harului. Dacã ar fi renunþat cu descurajare a ºasea oarã, rugãciunea
lui nu ar fi primit rãspuns, dar el a perseverat pânã când a venit rãspunsul.
Noi avem un Dumnezeu a cãrui ureche nu este închisã faþã de cererile
noastre; ºi dacã punem la încercare cuvântul Sãu, El va onora credinþa
noastrã. El doreºte ca noi sã avem toate interesele noastre întreþesute cu
interesele Sale ºi atunci El ne poate binecuvânta în siguranþã, cãci nu ne vom
însuºi noi gloria când primim binecuvântarea, ci Îi vom da lui Dumnezeu
toatã lauda. Dumnezeu nu rãspunde întotdeauna rugãciunilor noastre de prima
datã când Îl chemãm; cãci dacã ar face asta, am putea sã socotim cã avem
dreptul la toate binecuvântãrile ºi favorurile pe care le-a revãrsat asupra
noastrã. În loc de a ne cerceta inimile pentru a vedea dacã este vreun rãu în
noi, dacã este îngãduit vreun pãcat, am deveni nepãsãtori ºi nu ne-am da
seama de dependenþa noastrã de El ºi de nevoia noastrã de ajutorul Sãu.”
The Review and Herald, 9 iunie 1891.

b. Care au fost îngrijorãrile lui Isaia când a fost  chemat de
Dumnezeu ºi cum a fost el întãrit prin comuniune cu Cel
Atotputernic? Isaia 6:5-7.

„Profetul [Isaia] a primit putere pentru lucrarea dinaintea lui. Amintirea
acestei viziuni a purtat-o cu el în toatã misiunea lui lungã ºi dificilã.”
Testimonies, vol.5, pg.739.

c. În timp ce Iona ºi-a neglijat datoria faþã de Dumnezeu, ce averti-
zare serioasã trebuie sã urmãm din experienþa lui? Iona 1:1-12.

„Rugãciunile omului [Iona] care s-a abãtut de la calea datoriei nu i-au
adus ajutor.” Profeþi ºi regi, pg.187.
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d. Ce ne învaþã istoria lui Iona de asemenea despre plãcerea pe
care Dumnezeu o gãseºte în rugãciunile celor pocãiþi? Iona 2:1-
10; 3:4-10.

Miercuri 20 august

4. DANIEL

a. Cât de importantã a fost rugãciunea pentru profetul Daniel?
Daniel 6:4-10.

„Decretul este emis de cãtre rege. Daniel este conºtient de tot ce s-a
fãcut... Dar el nu-ºi schimbã cursul nici mãcar într-un singur amãnunt.”
The Review and Herald, 8 februarie 1881

„Sã aveþi un timp stabilit, o perioadã specialã pentru rugãciune, cel
puþin de trei ori pe zi. Dimineaþa, la amiazã ºi seara Daniel se ruga lui
Dumnezeu în ciuda decretului împãratului ºi a îngrozitoarei gropi cu lei. El
nu s-a temut ºi nu i-a fost ruºine sã se roage, ci, cu ferestrele deschise, el
se ruga de trei ori pe zi.” The Youth’s Instructor , 1 octombrie 1855.

b. Ce putem învãþa din rugãciunea lui Daniel pentru Israelul
apostaziat? Daniel 9:4-19.

„Omul lui Dumnezeu nu se ruga pentru un sentiment trecãtor de fericire,
ci pentru o cunoaºtere a voii divine. ªi el dorea aceastã cunoaºtere, nu
doar pentru sine, ci ºi pentru poporul Sãu. Marea Sa povarã era pentru
Israel, care nu þinea legea lui Dumnezeu în cel mai strict sens. El recunoaºte
cã toate nenorocirile au venit asupra lor ca ºi consecinþã a cãlcãrii de cãtre
ei a acelei legi sfinte... Ei îºi pierduserã caracterul sfânt ºi deosebit de
popor ales al lui Dumnezeu. [Daniel 9:17 citat.] Inima lui Daniel se întoarce
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cu o dorinþã intensã spre templul pustiit al lui Dumnezeu. El ºtie cã
prosperitatea sa poate fi restauratã numai dacã Israel se va cãi de cãlcarea
de cãtre el a legii lui Dumnezeu ºi dacã va deveni umil, credincios ºi
ascultãtor.” The Review and Herald, 8 februarie 1881.

„Inima lui Daniel era împovãratã pentru poporul lui Dumnezeu, pentru
cã cetatea ºi templul zãceau pustiite. Cel mai adânc interes al sãu era
pentru onoarea lui Dumnezeu ºi prosperitatea lui Israel. Aceasta l-a
determinat sã-L caute pe Dumnezeu cu post ºi rugãciune ºi cu o umilinþã
adâncã. Fraþilor din poziþii de rãspundere în lucrarea Domnului pentru acest
timp, nu avem ºi noi o nevoie la fel de mare de a-L cãuta pe Dumnezeu ca
ºi Daniel? Mã adresez acelora care cred cã trãim chiar în ultima perioadã
a istoriei acestui pãmânt. Vã îndemn cu insistenþã sã luaþi asupra sufletelor
voastre o povarã pentru bisericile noastre, pentru ºcolile ºi instituþiile noastre.
Acel Dumnezeu care a auzit rugãciunea lui Daniel va asculta ºi rugãciunea
noastrã dacã venim la El cu pocãinþã. Nevoile noastre sunt la fel de urgente,
dificultãþile noastre sunt la fel de mari ºi trebuie sã avem aceeaºi intensitate
a scopului ºi în credinþã sã punem povara noastrã asupra marelui Purtãtor
de poveri. Este nevoie ca inimile sã fie atât de adânc miºcate în timpul
nostru, ca în timpul când s-a rugat Daniel.” Ibid., 9 februarie 1897.

Joi 21 august

5. ÎN ERA LAODICEANÃ

a. Ce ar trebui sã caracterizeze rugãciunile noastre astãzi ºi de
ce? 2 Corinteni 6:2.

„În primele etape ale acestei lucrãri au fost doar puþini prieteni ai cauzei.
Aceºti servi ai lui Dumnezeu au plâns ºi s-au rugat pentru o înþelegere
clarã a adevãrului. Ei au suferit lipsuri ºi multã tãgãduire de sine, pentru a
rãspândi o cunoºtinþã a lui ºi deºi ca rezultat a multã muncã doar puþini au
primit solia preþioasã, totuºi, pas cu pas, ei au urmat dupã cum providenþa
lui Dumnezeu a deschis calea. Ei nu au cãutat propriul lor confort ºi nici nu
s-au dat înapoi în faþa greutãþilor. Prin aceºti oameni, Dumnezeu a pregãtit
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calea ºi adevãrul a fost fãcut foarte clar; totuºi unii care au îmbrãþiºat pe
urmã adevãrul nu au luat asupra lor povara lucrãrii.” The Review and
Herald, 12 februarie 1880.

„Dumnezeu ne-a încãrcat cu beneficiile Sale. Binecuvântãri nemuritoare
au fost revãrsate asupra noastrã într-o mare mãsurã. Au fost trimiºi soli cu
avertismente, mustrãri ºi îndemnuri. Servii lui Dumnezeu au plâns ºi s-au
rugat pentru starea încropitã a bisericii. Unii se pot trezi, dar numai pentru a
cãdea înapoi în inconºtienþa pãcatului ºi pericolului lor. Patima, spiritul lumesc,
invidia, mândria ºi lupta pentru supremaþie fac bisericile noastre sã fie slabe
ºi fãrã putere... Este încã ziua ta, o, bisericã a lui Dumnezeu, pe care El te-
a fãcut depozitara legii Sale. Dar aceastã zi de încredere ºi încercare se
apropie cu grãbire de încheiere. Soarele se apropie repede de apus... Este
timpul sã cãutãm pe Dumnezeu cu seriozitate, spunând împreunã cu Iacov:
‚Nu te las sã pleci pânã când nu mã vei binecuvânta.’ Nu va fi de nici un
folos sã facem eforturi din când în când, numai pentru a cãdea înapoi în
letargie spiritualã ºi încropire. Trecutul cu îndurãrile nefolosite, cu mustrãrile
neurmate, cu patimile pãmânteºti necorectate, cu privilegiile nefolosite, cu
templul sufletului plin de lucruri pângãrite – toate sunt înregistrate în registrele
din ceruri. Dar momente dintre cele mai solemne vã stau înainte. Din pricina
neglijenþei din trecut, eforturile pe care le faceþi trebuie sã fie mai serioase.”
The Review and Herald, 2 noiembrie 1886.

Vineri 22 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum a câºtigat Neemia favoarea împãratului?

2. Ce ar trebui sã învãþãm din rugãciunile bãrbaþilor discutaþi în
aceastã lecþie?

3. De ce a fost o întârziere înainte sã vinã rãspunsul?

4. De ce s-a inclus Daniel în rugãciunea pentru Israel?

5. Ce poate împiedica rugãciunile noastre de a fi ascultate?
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Sabat, 30 august 2003
s.a. 19:56

Luminã ºi putere spiritualã

„Voi vesti Numele Tãu fraþilor mei ºi Te voi lãuda în mijlocul
adunãrii.” (Psalmii 22:22).

„Rugãciunea dã putere pentru a reînnoi lupta cu puterile întunericului,
pentru a suporta cu rãbdare încercãrile ºi a rezista în greutãþi ca buni
ostaºi ai lui Hristos.” Testimonies, vol.3, pg.317.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol.4, pg.541-556.
     Ibid., vol.2, pg.510-514.

                                              Dietã ºi hranã, pg.161-166.

Duminică 24 august

1. DESCHIDEREA INIMII CU SINCERITATE

a. Ce invitaþie adreseazã Dumnezeu fiecãruia dintre noi? Ieremia
29:11-13. Cum suntem avertizaþi împotriva acceptãrii acestei
oferte într-un mod formal? Osea 7:13-16.

„Rugãciunea este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu ca înaintea
unui prieten. Ochiul credinþei Îl va vedea pe Dumnezeu foarte aproape ºi
acela care cere va obþine dovezi preþioase ale iubirii ºi grijii divine pentru
el. Dar de ce sunt atât de multe rugãciuni care nu primesc rãspuns? David
zice: ‚Am strigat cãtre El cu gura mea ºi îndatã lauda a fost pe limba mea.
Dacã aº fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat
Domnul’ (Psalmii 66:17,18). Printr-un alt profet, Domnul ne dã fãgãduinþa:
‚Mã veþi cãuta ºi Mã veþi gãsi dacã Mã veþi cãuta cu toatã inima’ (Ieremia
29:13). Iarãºi, el vorbeºte de unii care ‚nu au strigat cãtre mine cu inima

Lecþia 9
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lor’ (Osea 7:14). Asemenea cereri sunt rugãciuni de formã, un serviciu
doar de pe buze, pe care Domnul nu-l acceptã.

Rugãciunea pe care a fãcut-o Natanael când era sub smochin venea
dintr-o inimã sincerã ºi a fost auzitã ºi a primit rãspuns de la Maestrul.
Hristos a spus despre el: ‚Iatã într-adevãr un israelit în care nu este vicleºug!’
(Ioan 1:47). Domnul citeºte inimile tuturor ºi le înþelege motivele ºi scopurile.
‚Rugãciunea celui drept este desfãtarea Lui’ (Proverbele 15:8). El nu va fi
încet la auzire faþã de acei care-ºi deschid inimile înaintea Lui, fãrã a se
înãlþa pe sine, ci având un sentiment sincer al marii lor slãbiciuni ºi
nevrednicii.” Testimonies, vol.4, pg.552.

Luni 25 august

2. RUGÃCIUNEA LUI NATANAEL

a. Cum suntem noi înºine – ca ºi aceia cu care lucrãm – adesea
asemenea lui Natanael? Ioan 1:45-50.

„[Natanael] a fost unul dintre aceia care l-au auzit pe Ioan proclamând:
‚Iatã Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatele lumii’ (Ioan 1:29). El a fost
adânc convins ºi s-a retras într-o poianã, ascuns de orice ochi omenesc ºi
acolo a meditat asupra anunþului lui Ioan... El s-a aplecat înaintea lui
Dumnezeu ºi s-a rugat ca, dacã persoana pe care Ioan o declarase a fi
Mântuitorul lumii era într-adevãr eliberatorul promis, acest lucru sã-i fie
fãcut de cunoscut.” The Review and Herald, 21 ianuarie 1873.

„Filip ºtia cã prietenul sãu cerceta profeþiile ºi, în timp ce Natanael se
ruga sub un smochin, Filip i-a descoperit locul sãu retras. Ei se rugaserã
adesea împreunã în acest loc retras ºi ascuns de frunziº.

Solia ‚L-am gãsit pe Acela despre care a scris Moise în lege, ºi profeþii’
i-a pãrut lui Natanael un rãspuns direct la rugãciunea lui. Dar Filip avea
încã o credinþã firavã. El a adãugat îndoielnic: ‚Pe Isus din Nazaret, fiul lui
Iosif.’ Din nou s-a stârnit prejudecata în inima lui Natanael. El a exclamat:
‚Poate ieºi ceva bun din Nazaret?’

„Filip nu s-a angajat în nici o controversã. El a spus: ‚Vino ºi vezi. Isus
l-a vãzut pe Natanael venind la El ºi a spus despre el: ‚Iatã un israelit în
care nu este vicleºug!’ Surprins, Natanael a exclamat: ‚De unde mã
cunoºti?’ Isus i-a rãspuns: ‚Înainte ca sã te cheme Filip, te-am vãzut când
erai sub smochin’ (Ioan 1:45-48).
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Era suficient. Spiritul divin care dãduse mãrturie lui Natanael în
rugãciunea sa singuraticã sub smochin îi vorbea acum prin cuvintele lui
Isus. Deºi cu îndoialã ºi cedând oarecum la prejudecatã, Natanael venise
la Hristos cu o dorinþã sincerã dupã adevãr, ºi acum dorinþa lui a fost
satisfãcutã. Credinþa lui a depãºit-o pe aceea a celui care l-a adus la Isus.”
Hristos Lumina lumii, pg.101.

b. Ce asigurare este datã tuturor acelora care cultivã spiritul de
rugãciune al lui Natanael? Psalmii 91:1.

Marţi 26 august

3. CÃUTÃTORII SINCERI RÃSPLÃTIÞI

a. Ce asigurãri sunt date tuturor acelora care cautã adevãrul ºi
neprihãnirea într-un mod sincer ºi din toatã inima? Ioan 7:17;
Matei 5:6.

„Sã nu vã gândiþi cã fiindcã aþi fãcut greºeli, fiindcã viaþa voastrã a
fost întunecatã de rãtãciri, Tatãl vostru ceresc nu vã iubeºte ºi nu vã va
ascultã când vã rugaþi. El zice: ‚Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi da afarã’
(Ioan 6:37). ‚Domnul este foarte milostiv ºi plin de îndurare’ (Iacov 5:11).
Inima Lui plinã de iubire este atinsã de durerile noastre ºi chiar de faptul
cã le exprimãm. Duceþi la El tot ce vã nedumereºte. Nimic nu este prea
mare pentru a fi purtat de El; cãci El þine lumile ºi conduce universul.
Nimic ce þine în vreun fel de pacea noastrã nu este prea mic pentru a fi
observat de El. Nu existã nici un capitol în experienþa noastrã prea întunecat
ca El sã nu-l poatã citi; nu este nici o încurcãturã prea grea pe care El sã
n-o poatã rezolva. Nimeni nu a cãzut atât de jos, nimeni nu este atât de
rãu, încât sã nu poatã gãsi eliberare în Hristos. Demonizaþii din Gadara, în
locul rugãciunii nu puteau sã rosteascã decât cuvintele lui Satan; totuºi
apelul nerostit al inimii a fost auzit. Nici un strigãt al vreunui suflet în nevoie
nu este trecut cu vederea.” The Signs of the Times, 18 iunie 1902.

b. De ce este uneori folositor sã postim ºi sã ne rugãm? Matei 9:17-29.
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„Pentru anumite lucruri postul ºi rugãciunea sunt recomandate ca fiind
potrivite. În mâna lui Dumnezeu acestea sunt un mijloc de curãþire a inimii
ºi promovare a unei dispoziþii receptive a minþii. Noi obþinem rãspunsuri la
rugãciunile noastre fiindcã ne umilim sufletele înaintea lui Dumnezeu.”
Dietã ºi hranã, pg.163.

c. Ce ne învaþã rugãciunile famenului etiopian ºi ale lui Filip? Fapte
8:26-39.

„Dacã Domnul doreºte ca noi sã ducem o solie la Ninive, nu-I va fi la
fel de plãcut dacã noi mergem la Iope sau Capernaum. El are motive
pentru care ne trimite în locul spre care au fost îndreptaþi paºii noºtri.
Chiar în acel loc poate fi cineva care sã aibã nevoie de ajutorul pe care-l
putem da. Acela care l-a trimis pe Filip la famenul etiopian, pe Petru la
sutaºul roman ºi pe fetiþa israelitã în ajutorul lui Naaman, cãpetenia sirianã,
îi trimite pe bãrbaþii, femeile ºi tinerii de astãzi ca reprezentanþi ai Sãi la
acei care au nevoie de ajutor ºi îndrumare divinã.” Marele Medic, pg.410.

Miercuri 27 august

4. RUGÃCIUNEA PUBLICÃ

a. Ce instrucþiuni ne sunt date cu privire la rugãciunea în public?
Psalmii 22:22-25; 35:18; 40:10.

„Atât în închinarea particularã, cât ºi în cea publicã, este privilegiul
nostru sã ne aplecãm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu când Îi aducem
cererile noastre.” Profeþi ºi regi, pg.29,30.

„Sã nu cãdeþi în obiceiul de a vã ruga atât de neclar ºi pe un ton atât de
coborât, încât rugãciunile voastre sã aibã nevoie de un tãlmaci. Rugaþi-vã
simplu, dar clar ºi distinct. A lãsa glasul sã coboare atât de jos încât sã nu
poatã fi auzit, nu este un semn de umilinþã.” Testimonies, vol.6, pg.353.

„Toþi ar trebui sã simtã cã este o datorie creºtinã sã se roage scurt.
Spuneþi-I Domnului doar ceea ce doriþi, fãrã sã cutreieraþi tot pãmântul. În
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rugãciune individualã toþi au privilegiul de a se ruga cât de mult doresc ºi
de a fi cât de expliciþi doresc. Ei se pot ruga pentru toate rudele ºi toþi
prietenii lor. Cãmãruþa este locul în care sã-ºi spunã toate dificultãþile lor
particulare, încercãrile ºi ispitele lor. O adunare comunã de închinare lui
Dumnezeu nu este locul în care sã fie exprimate lucrurile intime ale inimii.

Care este scopul strângerii laolaltã? Este de a-L informa pe Dumnezeu,
de a-L instrui, spunându-I în rugãciune tot ce ºtim? Noi ne strângem laolaltã
pentru a ne întãri unul pe altul printr-un schimb de gânduri ºi sentimente,
pentru a strânge putere, luminã ºi curaj, devenind familiarizaþi cu speranþele
ºi aspiraþiile celorlalþi; ºi prin rugãciunile noastre serioase, din inimã, înãlþate
cu credinþã, primim înviorare ºi vigoare de la Sursa puterii noastre. Aceste
adunãri ar trebui sã fie cel mai preþios timp ºi ar trebui fãcute interesante
pentru toþi acei care au vreo bucurie în lucrurile religioase.

Mã tem cã sunt unii care nu-ºi duc necazurile înaintea lui Dumnezeu în
rugãciune particularã, ci ºi le rezervã pentru adunarea de rugãciune ºi
acolo îºi recupereazã rugãciunile pentru mai multe zile. Unii ca aceºtia pot
fi numiþi omorâtori de conferinþe ºi de adunãri de rugãciune. Ei nu radiazã
nici o luminã, nici nu zidesc pe cineva. Rugãciunile lor reci ºi îngheþate ºi
mãrturisirile lor lungi de vinovãþie aruncã o umbrã. Toþi se bucurã când se
terminã ºi este aproape imposibil a alunga rãceala ºi întunericul pe care
rugãciunile ºi insistenþele lor le aduc în adunare. Din lumina pe care am
primit-o, adunãrile noastre ar trebui sã fie spirituale ºi sociale ºi nu prea
lungi. Rezerva, mândria, vanitatea ºi teama de oameni ar trebui lãsate acasã.
Micile neînþelegeri ºi prejudecãþi nu ar trebui luate cu noi la aceste adunãri.
Ca într-o familie unitã, simplitatea, blândeþea, încrederea ºi iubirea ar trebui
sã existe în inimile fraþilor ºi surorilor care se întâlnesc pentru a fi învioraþi ºi
împrospãtaþi de strângerea laolaltã a luminilor lor.” Ibid., vol.2, pg.511,512.

Joi 28 august

5. UN ELEMENT CHEIE

a. Cum a accentuat Isus nevoia noastrã de credinþã serioasã?
Matei 21:18-22.

„Nu existã nici o scuzã pentru cine devine slab, ineficient ºi necredincios.
Fãgãduinþa pentru noi este: ‚Dacã vreunuia dintre voi îi lipseºte înþelepciunea,
s-o cearã de la Dumnezeu, care dã tuturor cu mânã largã ºi fãrã mustrare, ºi
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ea îi va fi datã. Dar s-o cearã cu credinþã, fãrã sã se îndoiascã deloc’ (Iacov
1:5). Nu sunt unii dintre noi prea asemãnãtori cu omul care a venit la un
predicator, plângându-se cã nu a fost binecuvântat ºi cã nu simþea nici o bucurie;
Dumnezeu nu i-a rãspuns la rugãciuni, deºi s-a rugat tot mereu pentru o
binecuvântare. ‚Pãi’, a zis predicatorul, ‚sã îngenunchem chiar acum ºi sã-I
spunem Domnului cum stau lucrurile.’ Dupã ce s-au rugat amândoi, predicatorul
l-a întrebat dacã se simþea mai bine. Omul a rãspuns: ‚Nu mã simt mai bine
decât mã simþeam înainte de a mã ruga. Eu nu mã aºteptam sã fiu binecuvântat
ºi nu sunt binecuvântat.’ El fãcuse din rugãciune o batjocurã. El nu a crezut cã
Domnul avea sã-i rãspundã ºi a primit exact ceea ce credinþa lui a pretins.
Este vreo mirare cã asemenea rugãciuni nu primesc rãspuns? ‚Orice nu vine
din încredinþare este pãcat.’ Vã gândiþi voi la aceasta când înãlþaþi cererile
voastre lipsite de credinþã? Vã opriþi voi sã vã gândiþi cum Îl dezonoraþi pe
Dumnezeu ºi vã sãrãciþi propriul suflet? Dacã v-aþi putea da seama de rãul pe
care-l faceþi, aþi înceta sã mai batjocoriþi prin rugãciuni fãrã sens.

Veniþi la Dumnezeu cu credinþã ºi umilinþã. Stãruiþi înaintea Lui pânã în
zori, dacã este necesar, pânã când sufletul este adus într-o aºa de apropiatã
relaþie cu Isus, încât sã puteþi pune povara voastrã la picioarele Lui ºi sã
spuneþi: ‚ªtiu în cine am crezut’ (2 Timotei 1:12). Domnul ‚poate sã facã
mult mai mult decât tot ce cerem ºi gândim noi’ (Efeseni 3:20). Inimile noastre
reci ºi necredincioase pot fi sensibilizate ºi revigorate, pânã când ne vom
putea ruga cu credinþã, predica cu credinþã ºi spune: ‚Viaþa pe care o trãiesc
acum în trup, o trãiesc în credinþa în Fiul lui Dumnezeu’ (Galateni 2:20). Sã
cãutãm plinãtatea mântuirii lui Hristos. Cãlcaþi pe urmele Fiului lui Dumnezeu,
cãci fãgãduinþa Lui este: ‚Cel ce mã urmeazã nu va umbla în întuneric, ci va
avea lumina vieþii’ (Ioan 8:12).” The Signs of the Times, 24 februarie 1888.

Vineri 29 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Vã deschideþi voi inima înaintea lui Dumnezeu ca înaintea
unui prieten?

2. De ce este înregistratã experienþa lui Natanael pentru
învãþãtura noastrã?

3. Care este fãgãduinþa pentru cãutãtorul serios?
4. Cum s-a dovedit postul a fi benefic atunci când însoþeºte

rugãciunea?
5. Cum pot fi adunãrile noastre de rugãciune mai eficiente?
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Sabat, 6 septembrie 2003

Darul Sabatului întâi
El Salvador

Timp de mulþi ani El Salvador a fost
o þarã zguduitã de rãzboi civil ºi neliniºte
socialã. În aceste condiþii a fost foarte
dificil pentru cei câþiva credincioºi sã
rãspândeascã solia evangheliei. Dar Domnul
a vãzut cã poporul Sãu era nerãbdãtor de a
împlini însãrcinarea evangheliei ºi a deschis
calea pentru aceasta. La începutul anilor 1990
rãzboiul civil s-a încheiat ºi uºile ºi inimile
oamenilor s-au deschis pentru a auzi solia
mântuirii.

În ultimii zece ani lucrarea de aici a
crescut foarte repede. Iniþial a fost o misiune,
apoi un Câmp ataºat Conferinþei Generale,
iar acum este o parte integrantã a Uniunii
Central-Americane. Pentru a continua
lucrarea în aceastã þarã trebuie sã construim
un alt lãcaº de adunare pentru suflete.
Aceastã bisericã va servi ca far pentru
întreaga zonã ºi ne rugãm ca toate oile lui
Dumnezeu sã vadã prezenþa Lui în acel loc.

Vã mulþumim anticipat pentru sprijinul
vostru generos pentru lucrarea din El
Salvador ºi ne rugãm ca Dumnezeu sã
binecuvânteze ºi lucrarea din partea voastrã
de lume.

Fraþii voºtri din Uniunea Central
Americanã

Economie

Unitatea monetarã:Colon,
Dolar USA
PIB/PCL: 28,4 miliarde
USD; 4.600 USD/locuitor
(2001 estimativ)
Inflaþie: 3,8 % (2001
estimativ)
Parteneri comerciali
principali:  Statele Unite,
Japonia, Uniunea Europeanã,
Guatemala, Costa Rica,
Honduras, Mexic, Panama,
Venezuela

Statistici demografice:

Suprafaþã: 21.040 km2

Populaþie: 6.353.681
 (2002)
Capitalã: San Salvador
 (populaþie 456.142)
Ratã de alfabetizare:
 71% (2002)
Limbi: Spaniola
Religie: Romano-catolici
83%, multe grupuri
protestante

GUATEMALA HONDURAS

EL SALVADOR

Oceanul Pacific

NICARAGUA

San Salvador
San Miguel
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Sabat, 6 septembrie 2003
s.a. 19:43

În timpuri de boalã

„Rugãciunea fãcutã cu credinþã va mântui pe cel bolnav ºi
Domnul îl va însãnãtoºa; ºi dacã a fãcut pãcate, îi vor fi iertate.”
(Iacov 5:15).

„Când neglijaþi sã faceþi rugãciuni pentru bolnavi, voi îi lipsiþi de mari
binecuvântãri; cãci îngerii lui Dumnezeu aºteaptã sã slujeascã acestor
suflete ca rãspuns la cererile voastre.” Lucrarea medicalã, pg.222.

Recomandare pentru studiu : Testimonies, vol.2, pg.145-150.
   Marele Medic, pg.133-137.

                                         Selected Messages, bk.2, pg.53-61.

Duminică 31 august

1. PRIVIND LA MAESTRUL VINDECÃTOR

a. Ce ar trebui sã învãþãm din principala diferenþã dintre cazurile
lui Ezechia ºi Asa, când au fost bolnavi? 2 Regi 20:1-7; 2 Cronici
16:12,13.

b. Numiþi un element important pentru deplina restabilire a
sãnãtãþii. Iacov 5:14,15; Matei 9:2-8. Care a fost experienþa
Elenei White în ajutorarea bolnavilor?

Lecþia 10
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„Voi puteþi vorbi adesea bolnavilor despre Marele Medic care poate
vindeca bolile trupului ca ºi pe cele ale sufletului. Rugaþi-vã cu cei bolnavi
ºi încercaþi sã-i conduceþi sã vadã în Hristos pe Vindecãtorul lor. Spuneþi-
le cã dacã vor privi la El cu credinþã, El le va spune: ‚Pãcatele îþi sunt
iertate’ (Matei 9:2). Este foarte important ca cei bolnavi sã înveþe aceastã
lecþie.” Lucrarea medicalã,  pg.223,224.

„Mulþimi m-au auzit vorbind ºi au citit scrierile mele, dar nimeni nu m-
a auzit vreodatã pretinzând cã fac minuni. Am fost chematã uneori sã mã
rog pentru cei bolnavi ºi cuvântul Domnului a fost confirmat. [Iacov 5:14,15
citat.] Hristos este marele fãcãtor de minuni. A Lui sã fie toatã slava.”
Selected Messages, bk.2, pg.54.

c. Ce exemplu interesant aratã cã chiar ºi atunci când Hristos
trãia pe pãmânt, El nu i-a vindecat întotdeauna pe oameni
imediat, într-un singur pas? Marcu 8:22-25.

Luni 1 septembrie

2. EVITÂND O ADEVÃRATÃ ISPITÃ

a. De ce trebuie sã fim conºtienþi când ne rugãm pentru boalã?
Matei 7:15-23; 24:23-25; Proverbele 28:9.

„Oameni sub influenþa duhurilor rele vor face minuni. Ei îi vor îmbolnãvi
pe oameni aruncând vraja lor asupra lor ºi vor îndepãrta apoi vraja susþinând
cã acei care au fost bolnavi au fost vindecaþi în mod miraculos. Satan a
fãcut lucrul acesta tot mereu.” Selected Messages, bk.2, pg.53.

„Apostolii a aproape toate formele de spiritism pretind cã ar avea putere
de a vindeca. Ei atribuie aceastã putere electricitãþii, magnetismului, aºa
numitelor ‚remedii simpatetice’ sau forþelor latente din mintea omului. ªi
nu sunt puþini, nici chiar în aceastã erã creºtinã, acei care merg la aceºti
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vindecãtori, în loc de a se încrede în puterea viului Dumnezeu ºi în priceperea
medicilor bine pregãtiþi. Mama, care vegheazã lângã patul de boalã al
copilului ei exclamã: ‚Nu pot face mai mult. Nu este nici un medic care sã
aibã putere sã-mi vindece copilul?’ I se spune despre vindecãrile minunate
fãcute de vreun clarvãzãtor sau vindecãtor cu ajutorul magnetismului ºi ea
îl încredinþeazã pe cel drag al ei în grija acestuia, punându-l la fel de real în
mâna lui Satan, ca ºi când acesta ar sta alãturi de ea. De multe ori viaþa
viitoare a copilului este controlatã de o putere satanicã pe care i se pare
imposibil a o sfãrma.” Profeþi ºi regi,  pg.146.

„Satan îºi dã puterile acelora care-l ajutã în amãgirile sale; de aceea cei
care pretind a avea marea putere a lui Dumnezeu pot fi deosebiþi doar de
marele detector care este legea lui Iehova. Domnul ne spune cã dacã ar fi
cu putinþã, ei i-ar amãgi chiar pe cei aleºi. Îmbrãcãmintea de oaie pare atât
de realã, atât de adevãratã, încât lupul poate fi deosebit doar dacã mergem
la marele standard moral al lui Dumnezeu ºi aflãm acolo cã ei sunt cãlcãtori
ai legii lui Iehova.” The Review and Herald, 25 august 1885.

„Modul în care Hristos a lucrat a fost acela de a predica Cuvântul ºi
de a uºura suferinþa prin lucrãri miraculoase de vindecare. Dar eu am fost
instruitã cã noi nu putem lucra astfel în prezent, fiindcã Satan îºi va exercita
puterea lui sãvârºind minuni. Servii lui Dumnezeu de astãzi nu ar putea
lucra prin minuni, fiindcã se vor sãvârºi lucrãri false de vindecare, care vor
pretinde a fi de origine divinã.

Din acest motiv Domnul a trasat o cale pe care poporul Sãu trebuie sã
ducã înainte o lucrare de vindecare fizicã, în combinaþie cu învãþarea
Cuvântului. Trebuie sã se întemeieze sanatorii ºi cu aceste instituþii trebuie
sã fie legaþi lucrãtori care vor duce înainte adevãrata lucrare medicalã
misionarã. Astfel este aruncatã o influenþã pãzitoare în jurul acelora care
vin la sanatorii pentru tratament.” Selected Messages , bk.2, pg.54.

Marţi 2 septembrie

3. CONDIÞII DE ÎNDEPLINIT

a. Ce condiþii sunt asociate fãgãduinþelor lui Dumnezeu de
vindecare? Isaia 58:6-11.
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„În cazul sorei F, era o mare lucrare de fãcut. Acei care s-au unit în
rugãciune pentru ea aveau ºi ei nevoie sã se facã o mare lucrare pentru ei.
Dacã Dumnezeu le-ar fi ascultat rugãciunile, aceasta s-ar fi dovedit spre
ruina lor. În asemenea cazuri de suferinþã, în care Satan are controlul
asupra minþii, înainte de a se angaja în rugãciune ar trebui sã aibã loc cea
mai amãnunþitã examinare de sine pentru a descoperi dacã nu sunt pãcate
pentru care trebuie sã se cãiascã ºi pe care trebuie sã le mãrturiseascã ºi
sã le pãrãseascã. Este necesarã o adâncã umilinþã a sufletului înaintea lui
Dumnezeu ºi o bazare fermã ºi umilã pe meritele sângelui lui Hristos.
Postul ºi rugãciunea nu vor rezolva nimic câtã vreme inima este înstrãinatã
de Dumnezeu printr-o umblare greºitã. [Isaia 58:6, 7:9-11 citat].”
Testimonies, vol.2, pg.133.

b. Ce factori sunt esenþiali în rugãciunea pentru cei bolnavi? Iacov
5:16.

„În cuvântul lui Dumnezeu avem instrucþiuni referitoare la rugãciunea
specialã pentru vindecarea celor bolnavi. Însã înãlþarea unor astfel de
rugãciuni este un act foarte solemn în care nimeni nu ar trebui sã se angajeze
fãrã o chibzuire atentã. În multe cazuri de rugãciune pentru vindecarea
celor bolnavi, ceea ce este numit credinþã nu este altceva decât încumetare.

Mulþi oameni aduc boala în viaþa lor prin îngãduinþa lor de sine. Ei nu
au trãit în armonie cu legile naturii sau cu principiile curãþiei stricte. Alþii au
desconsiderat legile sãnãtãþii în obiceiurile lor de mâncare ºi bãuturã,
îmbrãcãminte sau muncã. Adesea unele forme de viciu sunt cauza slãbiciunii
minþii sau a trupului. Dacã aceste persoane ar dobândi binecuvântarea
sãnãtãþii, multe dintre ele ar continua sã urmeze aceeaºi cale de cãlcare
nechibzuitã a legilor naturale ºi spirituale ale lui Dumnezeu, gândind cã
dacã Dumnezeu le vindecã, drept rãspuns al rugãciunii, ele au libertatea
de a-ºi continua practicile nesãnãtoase ºi de a îngãdui un apetit pervertit
fãrã înfrânare. Dacã Dumnezeu ar sãvârºi o minune în a reda acestor
persoane sãnãtatea, El ar încuraja pãcatul prin aceasta.

Este muncã pierdutã aceea de a îi învãþa pe oameni sã priveascã la
Dumnezeu ca vindecãtor al infirmitãþilor lor, dacã ei nu sunt învãþaþi sã
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renunþe la practicile nesãnãtoase. Pentru a primi binecuvântarea Lui ca
rãspuns la rugãciune, ei trebuie sã înceteze a face rãul ºi sã înveþe a face
binele. Mediul lor înconjurãtor trebuie sã fie sãnãtos ºi obiceiurile lor de
viaþã corecte. Ei trebuie sã trãiascã în armonie cu legea lui Dumnezeu,
atât cu cea naturalã, cât ºi cu cea spiritualã.” Slujitorii evangheliei, pg.195.

Miercuri 3 septembrie

4. UN DÃTÃTOR DE VIAÞÃ ÎNÞELEPT ªI DREPT

a. La ce trebuie sã se gândeascã toþi acei care sunt binecuvântaþi
cu sãnãtate? Luca 12:47,48.

„Dacã, dupã ce a fost datã atât de multã luminã, poporul lui Dumnezeu
va cultiva obiceiuri rele, tolerând eul ºi refuzând sã facã reformã, ei vor
suferi consecinþele sigure ale pãcatului. Dacã ei sunt hotãrâþi sã-ºi satisfacã
apetitul cu orice preþ, Dumnezeu nu-i va scuti în mod miraculos de
consecinþele îngãduinþei lor. Ei ‚vor zãcea în suferinþã’ (Isaia 50:11).

Acei care aleg sã fie încumetaþi, zicând: ‚Domnul m-a vindecat ºi nu
am nevoie sã-mi impun restricþii în dietã; pot sã mãnânc ºi sã beau cum
doresc.’ Vor avea nevoie, nu dupã multã vreme, de puterea restauratoare
a lui Dumnezeu în trupul ºi sufletul lor. Fiindcã Domnul v-a vindecat într-
un mod plin de îndurare, nu trebuie sã credeþi cã puteþi adopta practicile
îngãduitoare de sine ale lumii. Faceþi cum v-a poruncit Isus dupã lucrarea
Lui de vindecare – ‚mergeþi ºi nu mai pãcãtuiþi’ (Ioan 8:11). Apetitul nu
trebuie sã fie dumnezeul vostru.” Testimonies, vol.9, pg.145.

b. Ce ar trebui sã avem în minte, chiar ºi când moartea este
iminentã? Apocalipsa 14:13.
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„ªtim cã Dumnezeu ne ascultã dacã cerem dupã voia Sa. Dar a duce
cu insistenþã cererile noastre fãrã un spirit de supunere nu este drept;
rugãciunile noastre trebuie sã ia forma unei mijlociri, nu a unei porunci.

Sunt cazuri când Dumnezeu lucreazã hotãrât prin puterea Sa divinã
pentru restaurarea sãnãtãþii. Dar nu toþi bolnavii sunt vindecaþi. Mulþi sunt
puºi la odihnã în Isus... [Apocalipsa 14:13 citat.] Din aceasta vedem cã
dacã anumite persoane nu sunt însãnãtoºite, nu ar trebui sã fie judecate pe
acest motiv ca fiind lipsite de credinþã.” Marele Medic, pg.200,201.

„Mi s-a arãtat cã în caz de boalã, unde este liberã calea pentru aducerea
de rugãciuni pentru cei bolnavi, cazul ar trebui încredinþat Domnului în
credinþã calmã, nu cu o furtunã de excitare. Numai El cunoaºte viaþa din
trecut a individului ºi ºtie care va fi viitorul lui. Acela care cunoaºte inimile
tuturor oamenilor ºtie dacã persoana respectivã, dacã ar fi vindecatã, ar
glorifica numele Sãu sau l-ar dezonora prin pãcat ºi apostazie. Tot ce ni se
cere sã facem este de a-L ruga pe Dumnezeu sã-l vindece pe cel bolnav,
dacã acest lucru este în acord cu voia Lui, crezând cã El aude motivele pe
care le prezentãm ºi rugãciunile aprinse aduse. Dacã Domnul va gãsi cã
aceasta Îl va onora cel mai bine, El va rãspunde rugãciunilor noastre. Dar
nu este bine sã cerem cu insistenþã vindecarea, fãrã supunere la voia Lui.”
Testimonies, vol.2, pg.134,135.

Joi 4 septembrie

5. LUCRURI ESENÞIALE CÂND NE RUGÃM

a. Ce gânduri cheie ar trebui sã fie amintite întotdeauna în
rugãciunile noastre pentru cei bolnavi? 1 Ioan 2:1; Plângeri
3:33; Psalmii 103:13,14.

„Aduceþi aceste gânduri la persoanele care vin la voi solicitându-vã
rugãciunile: Noi suntem oameni; nu putem citi inima sau cunoaºte secretele
vieþii voastre. Acestea sunt cunoscute doar de voi ºi de Dumnezeu. Dacã
vã cãiþi acum de pãcat, dacã vreunul dintre voi poate vedea cã în vreo
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ocazie aþi umblat contrar luminii ce v-a fost datã de Dumnezeu ºi aþi neglijat
sã cinstiþi trupul, templul lui Dumnezeu, ci prin obiceiuri rele aþi degradat
trupul care este proprietatea lui Hristos, mãrturisiþi aceste lucruri înaintea
lui Dumnezeu. Dacã Duhul Sfânt nu lucreazã în mod special asupra voastrã
pentru a vã mãrturisi pãcatele voastre de naturã particularã omului, nu le
rostiþi înaintea vreunui suflet.

Hristos este Rãscumpãrãtorul vostru; El nu Se va folosi de mãrturisirile
voastre umilitoare. Dacã aveþi pãcate de naturã particularã, mãrturisiþi-le
lui Hristos, care este singurul Mijlocitor între Dumnezeu ºi om. [1 Ioan 2:1
citat.] Dacã aþi pãcãtuit reþinând de la Dumnezeu ceea ce Îi aparþine în
zecimi ºi daruri, mãrturisiþi-vã vina înaintea lui Dumnezeu ºi a bisericii ºi
urmaþi îndemnul pe care vi l-a dat: ‚Aduceþi toate zecimile în casa vistieriei’
(Maleahi 3:10)...

A te ruga pentru cei bolnavi este un lucru foarte solemn ºi noi nu ar
trebui sã ne angajãm în aceastã lucrare într-un mod nepãsãtor ºi grãbit. Ar
trebui sã se facã o cercetare dacã acei care doresc sã fie binecuvântaþi cu
sãnãtate ºi-au îngãduit vorbirea de rele, înstrãinarea ºi discordia. Au semãnat
ei discordie între fraþi ºi surori în bisericã? Dacã au fãcut aceste lucruri,
ele ar trebui mãrturisite înaintea lui Dumnezeu ºi a bisericii. Când relele au
fost mãrturisite, cei pentru care se face rugãciunea pot fi prezentaþi înaintea
lui Dumnezeu cu seriozitate ºi credinþã, dupã cum vã va miºca Duhul lui
Dumnezeu.” Sfaturi pentru sãnãtate, pg.373.

Vineri 5 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Încotro ar trebui sã îndreptãm gândurile celor bolnavi?

2. Sunt toate vindecãrile de la Dumnezeu?

3. Care sunt condiþiile pentru vindecare?

4. Cum ne putem pãstra sãnãtatea?

5. Numiþi câteva puncte esenþiale în rugãciunea pentru cei bolnavi.
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 Sabat, 13 septembrie 2003
s.a. 19:30

Rugãciunile lui Hristos

„El este Acela, care, în zilele vieþii Sale pãmânteºti, aducând
rugãciuni ºi cereri cu strigãte mari ºi cu lacrimi cãtre Cel ce putea
sã-L izbãveascã de la moarte. ªi fiind ascultat din pricina evlaviei
Lui” (Evrei 5:7).

„Ca om [Isus] a stãruit în rugãciune înaintea tronului lui Dumnezeu,
pânã când natura Sa umanã a fost încãrcatã cu un curent ceresc care lega
omenirea cu divinul. Primind viaþã de la Dumnezeu, El a dat viaþã oamenilor.”
Educaþia, pg.65.

Recomandare pentru studiu:
Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg.87-103.
Hristos Lumina lumii, pg.312-319, 507-514.
Testimonies, vol.4, pg.547-550.

Duminică 7 septembrie

1. EXEMPLUL LUI HRISTOS

a. Ce ar trebui sã înþelegem cu privire la viaþa lui Hristos de pe
pãmânt ºi cum poate ea sã ne încurajeze ºi sã ne întãreascã în
luptele noastre zilnice? Evrei 5:1-10; 4:14-16.

„Maiestatea cerului, în timp ce era angajatã în misiunea Sa, S-a aflat
adesea în rugãciune serioasã. El nu a mers totdeauna la Muntele Mãslinilor,
cãci ucenicii Sãi învãþaserã locul Sãu favorit de izolare ºi Îl urmau adesea.
El alegea liniºtea nopþii, când nu avea sã fie întrerupt. Isus îi putea vindeca
pe bolnavi ºi învia pe morþi. El Însuºi era o sursã de binecuvântare ºi
putere. El poruncea chiar furtunilor ºi ele Îl ascultau. El a fost nepãtat de
întinãciune ºi strãin de pãcat; totuºi S-a rugat, ºi aceasta adesea cu lacrimi ºi
strigãte puternice. El S-a rugat pentru ucenicii Sãi ºi pentru Sine, identificându-

Lecþia 11
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Se astfel cu nevoile noastre, cu slãbiciunile ºi eºecurile noastre, care sunt
atât de obiºnuite naturii umane. El era un mare rugãtor, neposedând patimile
naturilor noastre omeneºti, cãzute, dar înconjurat de infirmitãþi asemãnãtoare,
ispitit în toate punctele ca ºi noi. Isus a suferit agonia care cerea ajutor ºi
sprijin de la Tatãl Sãu.” Testimonies, vol.2, pg.448.

„Poienile ºi munþii erau locurile [Mânuitorului] de retragere pentru
rugãciune, ºi adesea nopþi întregi erau petrecute în comuniune cu Tatãl
Sãu.” Lift Him Up, pg.32.

Luni 8 septembrie

2. RUGÃCIUNEA DOMNULUI

a. Ce tainã spiritualã adâncã erau ucenicii nerãbdãtori s-o înþeleagã
mai pe deplin ºi cum le-a satisfãcut Isus cererea? Matei 6:5-
13; Luca 11:1-4.

„[Luca 11:1 citat.] Rugãciunea pe care Hristos a dat-o ucenicilor Sãi
ca rãspuns la aceastã cerere nu este fãcutã într-un limbaj complicat, ci
exprimã în cuvinte simple nevoile sufletului. Ea este scurtã ºi are de a face
direct cu nevoile zilnice.” Testimonies, vol.9, pg.249.

„Hristos a întipãrit ucenicilor Sãi ideea cã rugãciunile lor ar trebui sã
fie simple, exprimând exact ceea ce aveau ei nevoie ºi nimic mai mult. El
dã lungimea ºi conþinutul rugãciunilor lor, exprimând dorinþele lor dupã
binecuvântãri vremelnice ºi spirituale ºi recunoºtinþa lor pentru acestea.
Cât de cuprinzãtoare este aceastã rugãciune model! Ea acoperã nevoia
de fapt a tuturor. Un minut sau douã sunt suficiente pentru orice rugãciune
obiºnuitã. Pot fi ocazii când rugãciunea este determinatã într-un mod special
de Duhul lui Dumnezeu, când cererea se face în Duhul. Dorinþa sufletului
ajunge în agonie ºi geme dupã Dumnezeu. Duhul luptã asemenea lui Iacov
ºi nu va afla pacea fãrã o manifestare specialã a puterii lui Dumnezeu.
Astfel doreºte Dumnezeu sã fie rugãciunea.” Testimonies, vol.2, pg.513.

b. Cu ce ilustraþie doreºte Dumnezeu sã ne facã sã vedem grija
Lui duioasã faþã de noi, chiar ºi în starea noastrã pãcãtoasã ºi
rãtãcitã? Matei 7:7-11.
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„Dumnezeu ne priveºte ca pe copiii Sãi. El ne-a rãscumpãrat din lumea
nepãsãtoare ºi ne-a ales sã devenim membri ai familiei regale, fii ºi fiice ai
Împãratului ceresc. El ne invitã sã ne încredem în El cu o încredere mai
adâncã ºi mai puternicã decât aceea a unui copil în tatãl sãu pãmântesc.
Pãrinþii îi iubesc pe copiii lor, dar iubirea lui Dumnezeu este mai mare, mai
largã ºi mai adâncã decât poate fi iubirea omeneascã. Ea este nemãsuratã.
Atunci, dacã pãrinþii pãmânteºti ºtiu sã dea daruri bune copiilor lor, cu cât
mai mult Tatãl nostru ceresc va da Duhul Sfânt acelora care I-L cer?

Lecþiile lui Hristos cu privire la rugãciune ar trebui analizate cu atenþie.
În rugãciune se gãseºte o ºtiinþã divinã ºi ilustraþia Lui scoate în evidenþã
principiile pe care toþi trebuie sã le înþeleagã. El aratã care este adevãratul
spirit al rugãciunii, învaþã necesitatea perseverenþei în prezentarea cererilor
noastre înaintea lui Dumnezeu ºi ne asigurã de bunãvoinþa Lui de a asculta
rugãciunea noastrã ºi de a-i rãspunde.” Parabole, pg.107,108.

Marţi 9 septembrie

3. RUGÃCIUNI ÎN SINGURÃTATE

a. De ce S-a rugat Hristos dupã ce i-a hrãnit pe cei cinci mii?
Matei 14:21-23.

„Mântuitorul ºtia cã zilele lucrãrii Sale personale pe pãmânt erau
aproape încheiate ºi cã puþini aveau sã-L primeascã drept Mântuitor al lor.
În suferinþã ºi luptã sufleteascã El S-a rugat pentru ucenicii Sãi. Ei urmau
sã fie aprig încercaþi. Speranþele lor îndelung cultivate, bazate pe o amãgire
popularã, urmau sã fie dezamãgite într-un mod foarte dureros ºi umilitor.
În locul înãlþãrii Sale pe tronul lui David, ei aveau sã fie martorii rãstignirii
Sale. Aceasta urma sã fie adevãrata Lui încoronare. Dar ei nu au deosebit
aceasta ºi în consecinþã aveau sã vinã asupra lor ispite puternice pe care
avea sã le fie greu a le recunoaºte ca atare. Fãrã Duhul Sfânt care sã le
lumineze mintea ºi sã le deschidã înþelegerea, credinþa ucenicilor ar fi cedat.
Era dureros pentru Isus faptul cã pãrerile lor despre împãrãþia Sa erau,
într-o aºa de mare mãsurã, limitate la mãrire ºi onoare lumeascã. Povara
grijii pentru Ei apãsa greu asupra inimii Sale ºi El ªi-a revãrsat cererile cu
agonie ºi lacrimi amare.” Hristos Lumina lumii, pg.278.
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b. Pentru ce S-a rugat Isus pe Muntele schimbãrii la faþã? Marcu
9:1-9.

„Pãºind puþin la o parte [de ucenici], Omul Durerilor Îºi revarsã cererile
cu lacrimi ºi strigãte puternice. El Se roagã pentru putere pentru a putea
rezista încercãrii în favoarea omenirii. Trebuie sã Se prindã El Însuºi din
nou de Atotputernicie, cãci numai astfel poate contempla viitorul. ªi El Îºi
revarsã dorinþa inimii Lui pentru ucenicii Sãi, ca în ceasul puterii întunericului
ei sã nu cedeze... Acum povara rugãciunii Lui este ca sã li se dea o
manifestarea a slavei pe care a avut-o El la Tatãl înainte de a fi fost lumea,
ca Împãrãþia Lui sã poatã fi descoperitã ochilor omeneºti ºi ca ucenicii Sãi
sã poatã fi întãriþi pentru a o privi. El pledeazã ca ei sã poatã fi martori ai
manifestãrii divinitãþii Sale ºi ca aceasta sã-i mângâie în ceasul agoniei
Sale supreme cu cunoºtinþa cã El este cu siguranþã Fiul lui Dumnezeu ºi cã
moartea Sa ruºinoasã este parte din planul de mântuire.

Rugãciunea Lui este auzitã. În timp ce El este aplecat în umilinþã asupra
pãmântului pietros, deodatã cerul se deschide, porþile de aur ale cetãþii lui
Dumnezeu sunt deschise larg ºi o luminã sfântã coboarã asupra muntelui,
învãluindu-L pe Mântuitorul.” Hristos Lumina lumii, pg.312,313.

Miercuri 10 septembrie

4. CELE MAI DUREROASE RUGÃCIUNI

a. Pentru ce pledeazã Mântuitorul nostru în continuu în favoarea
noastrã ºi de ce trebuie sã cultivãm o adâncã apreciere a acestui
lucru? Luca 22:31; Ioan 17:1-26.

„Gândiþi-vã la Hristos, adoratul îngerilor, în postura unui rugãtor. El era
un puternic rugãtor, cãutând din mâinile Tatãlui noi provizii de har ºi venind
astfel întãrit ºi înviorat pentru a împãrtãºi lecþiile Sale de asigurare ºi
speranþã... Rugãciunea Sa se ridicã la cer pentru noi...
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Ucenicii L-au vãzut adesea pe Hristos îngenunchind în rugãciune, cu inimile
umilite ºi zdrobite. Când Domnul ºi Mântuitorul  lor S-a ridicat de pe genunchi,
ce au citit ei pe faþa ºi în înfãþiºarea Lui? Cã fusese întãrit pentru datorie ºi
pregãtit pentru încercare. Rugãciunea era o necesitatea a naturii Sale umane
ºi cererile Sale erau adesea însoþite cu plânset ºi cu agonie a sufletului, când
vedea nevoile ucenicilor Sãi, care, neînþelegând propriile lor pericole, sub ispitele
Satanei, erau adesea abãtuþi de la datorie la facere de rãu.

Viaþa lui Hristos era curatã ºi nepângãritã. El refuza sã cedeze ispitelor
vrãjmaºului. Dacã ar fi cedat într-un singur punct, neamul omenesc ar fi fost
pierdut. Cine poate descrie agonia pe care o îndurã când Îl vede pe Satan
jucând jocul vieþii pentru sufletele acelora care pretindeau a fi ucenicii Lui ºi
când îi vede cedând punct dupã punct, permiþând ca apãrarea sufletului sã fie
dãrâmatã? Noi nu ne putem forma o concepþie a agoniei pe care el o suferã în
faþa acestei priveliºti. Un suflet pierdut, un suflet lãsat în puterea Satanei,
înseamnã mai mult pentru El decât întreaga lume.” In Heavenly Places, pg.76.

„Oºtile lui Dumnezeu sunt interesate de omul umil ºi rugãtor care nu
îndrãzneºte sã facã vreo miºcare fãrã a veni mai întâi în rugãciune înaintea lui
Dumnezeu pentru a se sfãtui cu Cel Atotputernic. Adevãrata lucrare misionarã
se poate face numai în spiritul primului Misionar care a venit în lumea noastrã.
El S-a aflat adesea în rugãciune faþã de Tatãl Sãu ºi a prezentat uneori cererile
Sale cu plânset puternic ºi lacrimi, pledând ca puterea lui Dumnezeu sã-i poatã
salva pe acei care nu ºtiau cã au nevoie de salvare. Trebuie sã avem spiritul
care L-a animat pe Hristos, care L-a condus sã stãruie pe lângã cei rãzvrãtiþi
ºi sã-i îndemne sã vinã la El. Chiar când oamenii ne întorc spatele cu împietrire
de inimã, refuzând darul vieþii veºnice, noi trebuie sã imitãm exemplul lui Hristos.
El nu a privit cu indiferenþã la acei care L-au respins ºi L-au tratat cu uºurinþã.”
The Review and Herald, 4 iulie 1893.

Joi 11 septembrie

5. GHETSIMANI ªI CRUCEA

a. Ce rugãciuni hotãrâte fãcute spre sfârºitul vieþii lui Isus ar trebui
sã ne influenþeze în mod profund viaþa ºi de ce? Matei 26:36-
46; Luca 22:39-46; 23:33,34.
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„Cât de des a fost [Hristos] singur în rugãciune aprinsã pe munte sau
retras în grãdinã, revãrsându-ªi cererile cu lacrimi ºi plânset. Cât de
perseverent ªi-a înãlþat El cererile în favoarea pãcãtoºilor! Chiar pe cruce
El ªi-a uitat propriile suferinþe, în iubirea Sa adâncã pentru aceia pe care a
venit sã-i mântuiascã. Cât de rece este iubirea noastrã, cât de slab interesul
nostru, în comparaþie cu iubirea ºi interesul manifestate de Mântuitorul
nostru! Isus S-a dat pe Sine pentru a rãscumpãra neamul nostru; totuºi cât
de gata suntem noi de a ne scuza de la a da tot ce avem pentru Isus.
Mântuitorul nostru S-a supus la muncã istovitoare ocarã ºi suferinþã. El a
fost respins, batjocorit, luat în derâdere, în timp ce era angajat în marea
lucrare pe care a venit s-o facã pe pãmânt.” Testimonies, vol.5, pg.378.

„Cu plâns puternic ºi cu lacrimi [Hristos] ªi-a înãlþat cererile la cer,
pentru ca natura Sa omeneascã sã poatã fi întãritã, pentru ca El sã poatã
fi întãrit a întâmpina vrãjmaºul viclean în toate lucrãrile sale amãgitoare ºi
întãrit sã-ªi îndeplineascã misiunile Sale de înãlþare a omenirii. Lucrãtorilor
Sãi El le spune: ‚V-am dat un exemplu, sã faceþi ºi voi cum am fãcut Eu’
(Ioan 13:15).” Marele Medic, pg.433.

„Cine poate înþelege valoarea unui suflet? Dacã doriþi sã-i cunoaºteþi
valoarea, mergeþi în Ghetsimani ºi vegheaþi cu Hristos în acele ore de
durere, când a asudat stropi mari de sânge. Priviþi la Mântuitorul înãlþat pe
cruce. Ascultaþi acel strigãt disperat: ‚Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai pãrãsit?’ (Marcu 15:34). Priviþi la capul rãnit, la coasta
împunsã, la picioarele strãpunse. Amintiþi-vã cã Hristos a riscat totul. Pentru
salvarea noastrã, cerul însuºi era în pericol. La piciorul crucii, amintindu-
vã cã pentru un singur pãcãtos Hristos ªi-ar fi dat viaþa, veþi putea înþelege
valoarea unui suflet.” Parabole, pg.152.

Vineri 12 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce exemplu ne-a dat Hristos când era pe pãmânt?
2. Ce gânduri proaspete putem dobândi reexaminând rugãciunea
    Domnului?
3. Care au fost principalele teme ale rugãciunilor pe care le-a rostit
    Mântuitorul nostru?
4. Ce rugãciune neîncetatã face Isus pentru noi?
5. Cum putem cultiva o mai mare seriozitate la piciorul crucii?
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Sabat, 20 septembrie 2003
s.a. 19:17

Biserica timpurie

„Bucuraþi-vã în nãdejde. Fiþi rãbdãtori în necaz. Stãruiþi în
rugãciune.” (Romani 12:12).

„Trebuie sã ne aflãm puterea chiar acolo unde primii ucenici ºi-au
aflat puterea lor: ‚Aceºtia stãruiau toþi într-un gând în cereri ºi rugãciuni’
(Fapte 1:14).” Testimonies, vol.6, pg.129.

Recomandare pentru studiu:  Testimonies, vol.8, pg.7-22.
               Istoria faptelor apostolilor, pg.3-8.

Duminică 14 septembrie

1. EXPERIENÞA DIN CAMERA DE SUS

a. Care a fost ultimul lucru pe care Isus l-a fãgãduit ucenicilor Sãi
înainte de a Se înãlþa la cer? Fapte 1:6-9.

b. Care a fost apoi primul lucru pe care l-au fãcut ucenicii, înainte
de a-ºi începe misiunea lor? Fapte 1:10-14. Descrieþi rezultatele.
Fapte 2:1-4,41.

„În ascultare de cuvântul Stãpânului lor, ucenicii s-au strâns la Ierusalim
pentru a aºtepta împlinirea fãgãduinþei lui Dumnezeu. Aici ei au petrecut
zece zile, care au fost zile de adâncã cercetare a inimii. Ei au lãsat la o

Lecþia 12
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parte toate deosebirile ºi s-au strâns mai apropiat în pãrtãºie creºtinã. La
sfârºitul celor zece zile, Domnul ªi-a împlinit fãgãduinþa printr-o minunatã
revãrsare a Duhului Sãu.” Testimonies, vol.8, pg.11.

Nu ar fi bine ca voi sã-L cãutaþi pe Domnul cum L-au cãutat ucenicii
înaintea Zilei Cincizecimii? Dupã înãlþarea lui Hristos, ucenicii Sãi – bãrbaþi
de diverse talente ºi capacitãþi – s-au strâns într-o camerã de sus pentru a se
ruga pentru darul Duhului Sfânt. În aceastã încãpere ‚toþi au stãruit într-un
cuget în rugãciune ºi cereri’ (Fapte 1:14). Ei au fãcut o lucrare profundã de
pocãinþã, mãrturisindu-ºi propriile lor pãcate. Asupra lor nu zãcea povara de
a-ºi mãrturisi pãcatele unii altora. Dupã ce au rezolvat toate neînþelegerile ºi
înstrãinãrile, ei erau o inimã ºi un suflet ºi s-au rugat cu unitate a scopului
timp de zece zile.” Manuscript Releases, vol.5, pg.368.

Luni 15 septembrie

2. UNGERE DE SUS

a. Ce putem învãþa din acþiunea ucenicilor, când preoþii cei mai de
seamã ºi conducãtorii i-au ameninþat pe Petru ºi pe Ioan din
pricina mãrturiei lor puternice pentru Hristos? Fapte 4:24-33.

„Prin harul lui Hristos, apostolii au fost fãcuþi ceea ce erau. Devoþiune
sincerã ºi umilã ºi rugãciune serioasã au fost acelea care i-au adus într-o
comuniune apropiatã cu El. Ei au ºezut împreunã cu El în locurile cereºti.
Ei au înþeles mãrimea datoriei lor faþã de El. Prin rugãciune serioasã ºi
perseverentã, ei au dobândit înzestrarea Duhului Sfânt ºi apoi au pornit
apãsaþi de povara salvãrii de suflete, plini de zel pentru a duce mai departe
triumful crucii. ªi sub munca lor multe suflete au fost scoase din întuneric
la luminã ºi multe biserici au fost ridicate.

Vom fi noi mai puþin serioºi decât apostolii? Nu vom pretinde noi prin
credinþã vie fãgãduinþele care i-au miºcat în adâncurile fiinþei lor sã strige
la Domnul Isus pentru împlinirea cuvântului Sãu: ‚Cereþi ºi vi se va da’
(Ioan 16:24)? Nu trebuie sã vinã ºi astãzi Spiritul lui Dumnezeu ca rãspuns
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la rugãciunea serioasã ºi perseverentã ºi sã-i umple pe oameni cu putere?
Nu spune Dumnezeu astãzi lucrãtorilor Sãi rugãtori, încrezãtori ºi
credincioºi, care deschid Scripturile celor care sunt ignoranþi faþã de adevãrul
preþios pe care îl conþin: ‚Iatã, Eu sunt cu voi întotdeauna, pânã la sfârºitul
lumii’? (Matei 28:20). Atunci de ce este biserica atât de slabã ºi lipsitã de
spirit?

Dupã cum ucenicii, plini de puterea Duhului, au plecat sã proclame
evanghelia, tot astfel trebuie sã porneascã servii lui Dumnezeu de astãzi.
Plini de o dorinþã neegoistã de a da solia de har acelora care sunt în
întunericul rãtãcirii ºi necredinþei, noi trebuie sã ne apucãm de lucrarea
Domnului. El ne dã sã facem o parte în colaborare cu El ºi El va miºca de
asemenea inimile necredincioºilor pentru a duce lucrarea Sa în alte teritorii.
Deja mulþi primesc Duhul Sfânt ºi calea nu va mai fi blocatã de indiferenþã
ºi nepãsare.” Testimonies, vol.7, pg.20.

b. Cum a cooperat prima bisericã cu planul lui Dumnezeu pentru
a-i pãstra pe servii adevãrului Sãu într-un mod miraculos în
acþiune? Fapte 12:1-17.

„Numai sentimentul prezenþei lui Dumnezeu poate alunga teama care,
pentru copilul timid, ar face viaþa o povarã... Sã citeascã cum lui Petru, în
închisoare ºi condamnat la moarte, i s-a arãtat îngerul lui Dumnezeu; cum
îngerul l-a condus pe servul lui Dumnezeu în siguranþã pe lângã strãjile înarmate
ºi uºile masive ºi marea poartã de fier cu zãvoarele sale.” Educaþia, pg.215.

Marţi 16 septembrie

3. RECUNOªTINÞÃ ªI REVERENÞÃ

a. Cu ce fel de atitudine s-au rugat Pavel ºi Sila când au fost
aruncaþi în mod brutal în închisoare la Filipi ºi cum au atins
acestea inima temnicerului? Faptele Apostolilor 16:16-34.
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„Pavel ºi Sila au suferit pierderea tuturor lucrurilor. Ei au suferit biciuire
ºi nu au fost nicidecum trataþi cu blândeþe când au fost aruncaþi pe podeaua
rece a unei temniþe într-o poziþie foarte dureroasã, cu picioarele ridicate ºi
prinse în butuci. Au ajuns atunci plângeri ºi murmurãri la urechea
temnicerului? O, nu! Din interiorul temniþei, glasuri au rupt tãcerea miezului
nopþii cu cântãri de bucurie ºi laudã la adresa lui Dumnezeu. Aceºti ucenici
au fost înveseliþi de o iubire adâncã ºi serioasã pentru cauza Mântuitorului
lor, pentru care sufereau.” Testimonies, vol.3, pg.402,403.

b. Cum a promovat atitudinea lui Petru slava lui Dumnezeu în Iope?
Fapte 9:36-42.

„Poruncind ca prietenii care plângeau sã fie scoºi din camerã, [apostolul]
a îngenuncheat ºi s-a rugat cu ardoare lui Dumnezeu sã-i redea Dorcãi
viaþa ºi sãnãtatea.” Istoria faptelor apostolilor , pg.99.

c. Ce a impresionat-o Dumnezeu pe Ellen White sã spunã cu
privire la atitudinea noastrã în rugãciune?

„De unde au dobândit fraþii noºtri ideea cã ei ar trebui sã stea în picioare
când se roagã lui Dumnezeu? Cineva care fusese educat vreo cinci ani în
Battle Creek a fost rugat sã conducã în rugãciune înainte ca Sora White sã
vorbeascã poporului. Dar când l-am vãzut stând drept în picioare în timp ce
buzele sale erau pe punctul de a se deschide în rugãciune cãtre Dumnezeu,
sufletul meu a fost miºcat în mine sã-i adresez o mustrare publicã. Strigându-l
pe nume, i-am spus: ‚Apleacã-te pe genunchi.’ Aceasta este întotdeauna
poziþia corespunzãtoare.” Selected Messages, bk.2, pg.311.

d. Ce a gãsit apostolul Pavel cu cale sã ne reaminteascã ºi de ce?
Evrei 12:28,29.
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„Unii considerã a fi un semn de umilinþã sã se roage lui Dumnezeu
într-un mod obiºnuit, ca ºi când ar vorbi cu o fiinþã omeneascã. Ei
profaneazã numele Lui prin amestecarea nenecesarã ºi lipsitã de reverenþã
în rugãciunile lor a cuvintelor, ‚Dumnezeule Atotputernic’ – cuvinte grozave
ºi sfinte, care nu ar trebui sã iasã de pe buze decât pe un ton supus ºi cu un
sentiment de reverenþã.” Slujitorii evangheliei, pg.159.

Miercuri 17 septembrie

4. PENTRU CA ADEVÃRUL SÃ SE POATÃ RÃSPÂNDI

a. Cât de extinse au fost rãspunsurile la rugãciunile lui Corneliu
ºi Petru? Fapte 10:1,2,9-16, 25-35.

„Din cazul lui Corneliu putem învãþa o lecþie pe care am face bine sã o
înþelegem. Dumnezeul cerului Îºi trimite solii pe acest pãmânt sã punã în
acþiune un ºir de împrejurãri care Îl vor aduce pe Petru în legãturã cu
Corneliu, pentru ca acesta sã poatã afla adevãrul. Prin lucrarea îngerului,
Petru este adus în cooperare cu sufletele cercetãtoare pentru care toate
sunt gata ca sã audã adevãrul ºi sã primeascã luminã înaintatã...

Convertirea lui Corneliu ºi a casei sale a fost numai primul rod al unei
recolte care avea sã se strângã din lume. Din aceastã casã, o lucrare
extinsã a harului a fost dusã într-o cetate pãgânã.” Evanghelizare, pg.346.

b. Ce au fãcut apostolii în Ierusalim când au auzit cã Cuvântul lui
Dumnezeu a fost primit în Samaria? Fapte 8:14-17.

„Noi nu suntem mai siguri acum faþã de învãþãtorii falºi, de cum erau
ei în zilele apostolilor; ºi, dacã nu suntem, ar trebui sã luãm mãsuri la fel de
speciale ca ºi ei pentru a asigura pacea, armonia ºi unitatea turmei. Noi
avem exemplul lor ºi ar trebui sã-l urmãm. Fraþii cu experienþã ºi cu minþi
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sãnãtoase ar trebui sã se strângã ºi sã urmeze Cuvântul lui Dumnezeu ºi
aprobarea Duhului Sfânt, ºi ar trebui, cu rugãciune aprinsã sã punã mâinile
asupra acelora care au dat pe deplin dovada cã au primit însãrcinarea lor de
la Dumnezeu ºi sã-i punã deoparte pentru a se devota cu totul lucrãrii Sale.
Acest act va arãta aprobarea bisericii la plecarea lor ca soli, pentru a duce
cea mai solemnã solie datã vreodatã oamenilor.” Experienþe ºi viziuni, pg.62.

c. Ce datorie specificã avem toþi faþã de predicatorii noºtri,
evangheliºtii ºi lucrãtorii biblici care lucreazã în via Domnului?
Efeseni 6:18-20.

„Acei care nu merg din loc în loc pentru a munci, pot sã se prindã de braþul
lui Dumnezeu prin credinþã vie. Ei se pot ruga ca Dumnezeul cerului sã-i ajute
pe acei care duc altora adevãrul.” The Review and Herald, 29 iunie 1886.

Joi 18 septembrie

5. PÃSTRÂND LEGÃTURA

a. Ce rezumã viaþa de rugãciune a primei biserici ºi cum trebuie
sã ne încurajeze aceasta? Romani 12:12.

„Când citim despre vieþile bãrbaþilor care au fost celebri pentru evlavia
lor, privim adesea experienþele ºi realizãrile lor ca fiind mult dincolo de
atingerea noastrã. Dar nu aºa stau lucrurile. Hristos a murit pentru toþi ºi
noi suntem asiguraþi din cuvântul Sãu cã El este mai doritor sã dea Duhul
Sãu Sfânt acelor care I-L cer, decât sunt pãrinþii pãmânteºti sã dea daruri
bune copiilor lor. Profeþii ºi apostolii nu ºi-au desãvârºit caractere creºtine
printr-o minune. Ei au folosit mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la
îndemâna lor ºi toþi acei care vor depune acelaºi efort îºi vor asigura aceleaºi
rezultate.” The Sanctified Life, pg.83.
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b. Ce menþioneazã Petru ca piedicã la rugãciunile oamenilor? 1 Petru
3:7. În ce alt mod suntem avertizaþi cu privire la rugãciuni
împiedicate? Psalmii 66:18; Proverbele 28:9; Isaia 58:1-5.

„[Isaia 58:1-3 citat.] Aici se adreseazã unui popor care face o înaltã
mãrturisire de credinþã, care are obiceiul de a se ruga ºi care se desfatã în
exerciþii religioase; totuºi existã o lipsã. Ei îºi dau seama cã rugãciunile lor
nu primesc rãspuns; eforturile lor zeloase ºi serioase nu sunt apreciate în
cer ºi ei întreabã cu seriozitate de ce nu le rãspunde Domnul. Nu pentru cã
ar fi vreo neglijare din partea lui Dumnezeu. Problema este la popor. În
timp ce se pretinde evlavios, acesta nu aduce roadã spre slava lui
Dumnezeu; faptele sale nu sunt ceea ce ar trebui sã fie. Ei trãiesc în
neglijarea datoriilor lor. Dacã acestea nu sunt îndeplinite, Dumnezeu nu
poate rãspunde rugãciunilor lor, conform cu slava Sa. În cazul rugãciunii
fãcute pentru Sora F, a fost confuzie de sentimente. Unii erau fanatici ºi
acþionau din impuls. Ei aveau un zel, dar nu conform cu cunoºtinþa.”
Testimonies, vol.2, pg.134.

Vineri 19 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care ar trebui sã fie primul lucru pe care sã-l facem înainte de
a merge sã mãrturisim?

2. Cum au devenit Petru ºi Ioan atât de puternici în Hristos?

3. Sunteþi voi mulþumitori în toate lucrurile?

4. Cum putem sã-i ajutãm pe predicatorii noºtri în lucrarea lor?

5. Ce elemente din rugãciunile primilor credincioºi lipsesc încã
în ale noastre?
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Sabat, 27 septembrie 2003
s.a. 19:04

Rãmãºiþa finalã

„Sfârºitul tuturor lucrurilor este aproape; fiþi treji dar ºi vegheaþi
în vederea rugãciunii” (1 Petru 4:7).

„Trebuie sã ne rugãm pentru botezul cu Duhul Sfânt cum nu ne-am
mai rugat niciodatã pânã acum, cãci dacã a fost vreodatã un timp când sã
avem nevoie de acest botez, este acum.” The Upward Look, pg.346.

Recomandare pentru studiu:  Testimonies, vol.5, pg.701-707.
   Marea luptã, pg.613-634.

Duminică 21 septembrie

1. UN SUBIECT PENTRU RUGÃCIUNE

a. Care este într-adevãr cea mai presantã nevoie a noastrã în
prezent? 1 Petru 4:7; Zaharia 10:1.

„Este parte din planul lui Dumnezeu de a ne da, ca rãspuns la rugãciunea
credinþei, ceea ce El nu ne-ar da dacã nu am cere astfel.” Marea luptã,
pg.524.

„O revigorare a adevãratei evlavii între noi este cea mai mare ºi mai
urgentã dintre toate nevoile noastre. A cãuta aceasta ar trebui sã fie prima
noastrã lucrare. Trebuie sã existe un efort serios de a obþine binecuvântarea
Domnului, nu pentru cã Dumnezeu nu doreºte sã reverse binecuvântãrile Sale
asupra noastrã, ci pentru cã suntem nepregãtiþi de a le primi. Tatãl nostru
ceresc este mai doritor sã dea Duhul Sãu cel Sfânt acelora care I-L cer, decât
sunt pãrinþii pãmânteºti sã dea daruri bune copiilor lor. Dar este lucrarea noastrã,
prin mãrturisire, umilinþã, pocãinþã ºi rugãciune serioasã, sã îndeplinim condiþiile
cu care Dumnezeu a fãgãduit sã ne acorde binecuvântarea Sa.  Trebuie sã se

Lecþia 13
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aºtepte la o redeºteptare, doar ca rãspuns la rugãciune. Câtã vreme poporul
este atât de lipsit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, el nu poate aprecia predicarea
Cuvântului; dar când puterea Duhului le atinge inimile, atunci predicile þinute
nu vor fi fãrã efect. Conduºi de învãþãturile Cuvântului lui Dumnezeu, cu
manifestarea Duhului Lui, acþionând în cunoºtinþã de cauzã, acei care participã
la adunãrile noastre vor câºtiga o experienþã preþioasã ºi, întorcându-se acasã,
vor fi pregãtiþi sã exercite o influenþã sãnãtoasã.” Selected Messages, bk.1,
pg.121.

Luni 22 septembrie

2. PERICOLELE DE ASTÃZI

a. Pe mãsurã ce ne apropiem de sfârºit, de ce trebuie sã ne rugãm
pentru noi ºi pentru alþii, pentru a fi întãriþi împotriva amãgirilor
mortale ale spiritismului? Apocalipsa 13:11-14; 18:21-23.

„Sunt puþini care sã aibã o concepþie justã despre puterea amãgitoare
a spiritismului ºi a pericolului de a ajunge sub influenþa lui. Mulþi se implicã
în el doar pentru a-ºi satisface curiozitatea. Ei nu au o adevãratã credinþã
în el ºi ar fi umpluþi de groazã la gândul de a se preda controlului spiritelor.
Dar ei se aventureazã pe teren interzis ºi puternicul nimicitor îºi exercitã
puterea asupra lor împotriva voii lor. Dacã o datã sunt determinaþi sã-ºi
supunã minþile în direcþia lui, el îi þine captivi. Nu este posibil, în propria lor
putere, sã se desfacã din aceastã vrajã ademenitoare. Nimic în afarã de
puterea lui Dumnezeu, datã ca rãspuns la rugãciunea serioasã a credinþei,
nu poate elibera aceste suflete captive.” Marea luptã, pg.557.

b. Cum trebuie sã scãpãm de pericolele mari de astãzi? 2 Corinteni
3:18; 11:3,4.

„Ne aflãm într-un pericol continuu de a ne ridica deasupra simplitãþii
evangheliei. Existã o dorinþã intensã din partea multora sã uimeascã lumea
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cu ceva original, care sã-i ridice pe oameni într-o stare de extaz spiritual ºi
sã schimbe starea prezentã a lucrurilor. Existã cu siguranþã o mare nevoie
de schimbare în starea prezentã a lucrurilor; cãci sfinþenia adevãrului prezent
nu este înþeleasã cum ar trebui sã fie, ci schimbarea de care avem nevoie
este o schimbare a inimii ºi poate fi dobânditã numai cãutându-L pe Dumnezeu
în mod individual pentru binecuvântarea Sa, stãruind înaintea Lui pentru
puterea Lui ºi rugându-ne cu ardoare ca harul Sãu sã vinã asupra noastrã ºi
ca sã ne fie transformate caracterele. Aceasta este schimbarea de care
avem nevoie astãzi, ºi pentru realizarea acestei experienþe ar trebui sã avem
o energie perseverentã ºi sã manifestãm o seriozitate din inimã. Ar trebui sã
întrebãm cu adevãratã sinceritate: ‚Ce sã fac sã fiu mântuit?’. Ar trebui sã
ºtim ce paºi facem spre cer.” Selected Messages, bk.1, pg.187,188.

c. Cum ilustreazã Dumnezeu ajutorul Sãu faþã de noi? Exodul 19:4;
Deuteronomul 32:11,12.

Marţi 23 septembrie

3. ASUPRIREA CE VA VENI ÎN CURÂND

a. Cum trebuie sã ne pregãtim pentru criza viitoare? Apocalipsa
7:1-3; 13:11, 13-17.

„Noi nu suntem pregãtiþi pentru situaþia în care ne va aduce impunerea
legii duminicale. Este datoria noastrã, când vedem semnele pericolului ce se
apropie, sã ne ridicãm la acþiune. Nimeni sã nu ºadã într-o aºteptare calmã a
rãului, mângâindu-se cu credinþa cã aceastã lucrare trebuie sã înainteze fiindcã
profeþia a prezis-o ºi cã Domnul va ocroti poporul Sãu. Noi nu facem voia lui
Dumnezeu dacã ºedem în liniºte, nefãcând nimic pentru a pãstra libertatea de
conºtiinþã. Rugãciune aprinsã ºi eficientã ar trebui sã fie înãlþatã la cer pentru
ca aceastã calamitate sã fie amânatã pânã când putem sã aducem la îndeplinire
lucrarea care a fost neglijatã atâta vreme. Sã se înalþe cele mai serioase rugãciuni
ºi sã lucrãm în armonie cu rugãciunile noastre. Poate pãrea cã Satan este
triumfãtor ºi cã adevãrul este depãºit de falsitate ºi rãtãcire; poporul asupra
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cãruia Dumnezeu ªi-a întins scutul Sãu ºi þara care a fost un azil pentru servii
lui Dumnezeu persecutaþi pentru conºtiinþã ºi pentru apãrãtorii adevãrului Sãu
pot fi puºi în pericol. Dar Dumnezeu doreºte ca noi sã ne reamintim procedura
Sa cu poporul Sãu din trecut când i-a salvat de vrãjmaºii lor. Pentru manifestarea
puterii Sale, El a ales întotdeauna situaþii extreme, când nu mai pãrea sã existe
nici o ºansã pentru eliberare din comploturile Satanei. Nevoia omului este
ocazia lui Dumnezeu. Se poate ca un scurt timp de uºurare sã-i fie acordat
poporului lui Dumnezeu ca sã se trezeascã ºi sã permitã luminii sã lumineze.
Dacã prezenþa a zece persoane drepte ar fi salvat cetãþile rele din câmpie, nu
este posibil ca Dumnezeu, ca rãspuns la rugãciunile poporului Sãu, sã þinã în
frâu lucrãrile acelora care fac fãrã valoare legea Sa? Sã nu ne umilim noi
inimile înaintea lui Dumnezeu, fugind la scaunul milei ºi sã stãruim înaintea Lui
ca sã-ªi descopere marea Sa putere?” Testimonies, vol.5, pg.703,704.

„În special ar trebui sã-L cãutãm pe Dumnezeu cu credinþã neclãtinatã
pentru ca harul ºi puterea sã fie date poporului Sãu acum. Noi nu credem
cã a venit pe deplin timpul când El sã îngãduie ca libertãþile noastre sã fie
restrânse... [Apocalipsa 7:1,3 citat.] Aceasta indicã la lucrarea pe care o
avem acum de fãcut. O mare responsabilitate zace asupra bãrbaþilor ºi
femeilor de rugãciune din toatã þara sã cearã ca Dumnezeu sã dea înapoi
norul rãului ºi sã mai dea câþiva ani de har în care sã lucrãm pentru Maestru.
Sã strigãm cãtre Dumnezeu ca îngerii sã þinã cele patru vânturi pânã când
misionarii vor fi trimiºi în toate pãrþile lumii ºi vor proclama avertismentul
împotriva neascultãrii de legea lui Iehova.” Ibid., pg.707.

Miercuri 24 septembrie

4. TIMPUL DE STRÂMTORARE

a. Care va fi experienþa poporului lui Dumnezeu în timpul de
strâmtorare? Ieremia 30:5-7.

„Timpul de necaz ºi strâmtorare dinaintea noastrã va cere o credinþã care
sã poatã suporta obosealã, întârziere ºi foame – o credinþã care nu va ceda
nici dacã este aspru încercatã. Timpul de încercare este dat tuturor ca sã se
pregãteascã pentru acea vreme. Iacov a biruit fiindcã era perseverent ºi hotãrât.
Biruinþa sa este o dovadã a puterii rugãciunii arzãtoare. Toþi acei care se vor
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prinde de fãgãduinþele lui Dumnezeu asemenea lui ºi care vor fi la fel de
serioºi ºi perseverenþi cum a fost el, vor reuºi dupã cum a reuºit el. Acei care
nu sunt voioºi sã-ºi tãgãduiascã eul, sã fie în agonie înaintea lui Dumnezeu, sã
se roage mult ºi serios pentru binecuvântarea Lui, nu o vor obþine. A lupta cu
Dumnezeu – cât de puþini ºtiu ce înseamnã aceasta! Cât de puþini ºi-au deschis
sufletele înaintea lui Dumnezeu cu o intensitate a dorinþei, pânã când fiecare
putere a fost încordatã. Când valurile disperãrii, pe care nici o limbã nu le
poate descrie, se nãpustesc peste rugãtor, cât de puþini se prind cu o credinþã
care nu cedeazã de fãgãduinþele lui Dumnezeu.” Marea luptã, pg.621.

„Deºi poporul lui Dumnezeu va fi înconjurat de vrãjmaºi care îi urmãresc
nimicirea, totuºi durerea pe care o suferã nu este o teamã de persecuþie din
pricina adevãrului; ei se tem sã nu existe vreun pãcat necãit ºi ca nu cumva
prin vreo greºealã din ei, sã nu poatã beneficia de împlinirea fãgãduinþei
Mântuitorului: ‚Te voi pãzi de ceasul ispitirii, care va veni peste toatã lumea’
(Apocalipsa 3:10). Dacã ar putea avea asigurarea iertãrii, ei nu s-ar da înapoi
dinaintea torturii ºi a morþii; dar dacã s-ar dovedi nevrednici ºi ºi-ar pierde
vieþile din pricina propriilor lor defecte de caracter, atunci numele sfânt al lui
Dumnezeu ar fi fãcut de ocarã.

Din toate pãrþile ei aud de complotul trãdãrii ºi vãd lucrarea activã a
rãzvrãtirii; ºi în ei se trezeºte o dorinþã intensã, o adâncã dorinþã a sufletului,
ca aceastã mare apostazie sã poatã fi terminatã ºi rãutatea celor rãi sã
poatã ajunge la capãt. Dar în timp ce pledeazã înaintea lui Dumnezeu sã
opreascã lucrarea de rãzvrãtire, ei au un puternic sentiment de
autoînvinovãþire pentru cã  nu au mai multã putere sã se împotriveascã ºi
sã dea înapoi valul puternic de rãu. Ei simt cã dacã ºi-ar fi folosit întotdeauna
capacitatea lor în serviciul lui Hristos, mergând  înainte din putere în putere,
forþele Satanei ar avea mai puþinã putere de a birui asupra lor.

Ei îºi întristeazã sufletele înaintea lui Dumnezeu, indicând spre cãinþa lor
trecutã a multelor lor pãcate ºi pretinzând fãgãduinþa Mântuitorului: [Isaia 27:5
citat]. Credinþa lor nu slãbeºte fiindcã rugãciunile lor nu sunt ascultate imediat.”
Ibid., pg.619.

Joi 25 septembrie

5. LUCRURI CARE TREBUIE ÞINUTE MINTE

a. Când nu va mai fi nevoie de rugãciune? 1 Corinteni 13:12. Pânã
atunci, ce ar trebui sã þinem întotdeauna minte? Ioan 15:14-16;
2 Tesaloniceni 3:1-5.



91

„Acei care prin credinþã în meritele sângelui lui Hristos au mâini curate
ºi o inimã curatã, vor primi haina albã, cununa neprihãnirii ºi viaþa care va
dura cât viaþa lui Dumnezeu. Nu existã limitã pentru binecuvântãrile pe
care le putem primi ca rãspuns la rugãciunea sincerã ºi aprinsã. Iubirea lui
Dumnezeu pentru omul cãzut este nemãsuratã, ºi dacã Tatãl nostru vede
cã nu vom deveni trufaºi cu binecuvântãrile pe care El are putere sã le
reverse asupra noastrã, ci le vom primi cu inimi umile ºi recunoscãtoare,
El ne va da din abundenþã ceea ce Îi cerem. El zice: ‚Cereþi ºi vi se va da;
cãutaþi ºi veþi gãsi; bateþi ºi vi se va deschide; cãci oricine cere capãtã ºi
cine cautã gãseºte ºi celui ce bate i se va deschide’ (Matei 7:7,8)” The
Signs of the Times, 23 decembrie 1888.

„Uneori suntem ispitiþi sã gândim cã fãgãduinþa ‚Cereþi ºi vi se va da,
cãutaþi ºi veþi gãsi, bateþi ºi vi se va deschide’ nu este împlinitã decât dacã
rãspunsul vine imediat dupã ce este adresatã cererea. Este privilegiul nostru
de a cere binecuvântãri speciale ºi de a crede cã ele ne vor fi date. Dar dacã
binecuvântãrile cerute nu sunt primite imediat, noi nu trebuie sã credem cã
rugãciunile noastre nu sunt auzite. Noi vom primi, chiar dacã rãspunsul este
întârziat pentru o vreme. În îndeplinirea planului de mântuire, Hristos vede
suficient în omenire, care sã-L descurajeze. Dar El nu Se descurajeazã. În
îndurare ºi iubire, El continuã sã ne ofere ocazii ºi privilegii. Deci trebuie sã ne
odihnim în Domnul ºi sã-L aºteptãm cu rãbdare.” The Youth’s Instructor, 6
aprilie 1899.

Vineri 26 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce este necesar pentru a primi Duhul Sfânt fãgãduit în
plinãtatea lui?

2. De ce avem nevoie sã ne rugãm pentru unele pericole care
se intensificã în aceste ultime zile?

3. Cum poate face rugãciunea o diferenþã cu privire la criza
duminicalã inevitabilã?

4. Ce descoperã rugãciunile rãmãºiþei din timpul de strâmtorare
cu privire la prioritãþi?

5. Existã un timp când rugãciunea nu este necesarã?
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