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Introducere
În acest trimestru vom învăţa cum, în timpul judecătorilor şi regilor, 

Israel nu şi-a îndeplinit misiunea sfântă încredinţată lui de Dumnezeu şi, 
din această cauză, Dumnezeu l-a împrăştiat între popoare.

Totuşi, Biblia arată că nu totul a fost pierdut. În mijlocul apostaziei 
naţionale, Dumnezeu a păstrat o mică rămăşiţă de închinători credincioşi. 
Între aceste puţine suflete vrednice, s-au aflat unii prin care Dumnezeu 
a făcut o mare lucrare. Unii – chiar şi cei care au comis mari greşeli, dar 
mai târziu s-au pocăit – sunt menţionaţi printre aceşti eroi ai credinţei. 
Apostolul Pavel scrie: „Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, 
dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de 
David, de Samuel şi de proroci! Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au 
făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins pu-
terea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost 
viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe. Femeile şi-au primit 
înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, 
n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi. Al-
ţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, 
tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit 
îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi 
– ei, de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, 
prin peşteri şi prin crăpăturile pământului. Toţi aceştia, măcar că au fost 
lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi, n-au primit ce le fusese făgăduit; pen-
tru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă 
ei la desăvârşire fără noi.” (Evrei 11:32-40).

Experienţele pozitive ale acestor eroi conţin lecţii pentru predicatorii 
noştri, lucrătorii şi slujbaşii bisericii noastre, dar şi pentru noi toţi.

Fie ca Domnul să-i binecuvânteze pe studenţii Şcolii de Sabat în timp 
ce studiază aceste lecţii!

   
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 5 aprilie 2014

Darul Sabatului Întâi pentru Şcoala 
Misionară din Honduras

„Marea lucrare a părinţilor şi profe-
sorilor este lucrarea de formare a carac-
terului – căutând să restaureze chipul 
lui Dumnezeu în cei aşezaţi în grija lor. 
Cunoaşterea ştiinţelor devine nesemnifi-
cativă în comparaţie cu această înaltă ţin-
tă; dar întreaga şi adevărata educaţie ajută la 
dezvoltarea unui caracter neprihănit. Formarea 
caracterului este o lucrare ce durează o viaţă întreagă şi se face pentru veş-
nicie.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pg. 61 engl. (cap. 8).

„Caracterul format după asemănarea divină este singura comoară pe 
care o poate lua omul din lumea aceasta în cealaltă.” – The Youth’s Instructor, 
17 august 1899.

Uniunea Central-Americană este o organizaţie a bisericii formată din-
tr-un număr de ţări mai mici din centrul continentului American. Această 
Uniune a depus multe eforturi pentru dezvoltarea educaţiei. În ultimii ani, 
scopul educaţiei a fost acela de a-i învăţa pe copiii şi tinerii noştri în pro-
priile noastre şcoli. Aceasta a fost o lucrare grea, însă Domnul ne-a binecu-
vântat cu rezultate excelente şi mulţi oameni care au intrat în legătură cu 
lucrarea noastră de educaţie sunt interesaţi de solia evangheliei.

Ştim că porunca spune: educaţi, educaţi, educaţi! Cu toate acestea, re-
sursele noastre financiare nu sunt suficiente pentru a continua această lu-
crare. Inimile noastre sunt apăsate de acest gând. Cum putem să-i lăsăm pe 
copiii şi tinerii noştri să primească o educaţie lumească, să se descurajeze 
şi apoi să devină o pradă în capcanele vrăjmaşului? Dorim nespus să conti-
nuăm această lucrare, dar avem nevoie de ajutorul dumneavoastră.

Din acest motiv, apelăm la toţi fraţii şi surorile noastre din întreaga 
lume ca să ne ajute în această mare lucrare. Prin Darul din acest Sabat, vă 
rugăm să nu uitaţi de acei copii şi tineri din Uniunea de Conferinţe Central-
Americană. Vă mulţumim anticipat şi vă transmitem următorul citat din 
pana inspiraţiei:

„În cel mai înalt sens, lucrarea de educaţie şi lucrarea de răscumpărare 
sunt una şi aceeaşi lucrare – pentru că în educaţie, la fel ca şi în răscumpăra-
re‚ nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este 
Isus Hristos’ (1 Corinteni 3:11).” – Sfaturi pentru biserică, pg. 202 engl.

Fraţii şi surorile voastre din Uniunea Central-Americană
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   Lecţia 1 Sabat, 5 aprilie 2014

Israel în Canaan
„Israel a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua şi în tot 

timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua şi care cunoşteau tot 
ce făcuse Domnul pentru Israel.” (Iosua 24:31).

„Israeliţii au ascultat numai în parte de porunca lui Dumnezeu [de 
a alunga pe toţi locuitorii Canaanului] şi, timp de multe generaţii, ei 
au fost tulburaţi de o rămăşiţă de oameni idolatri.” – The Signs of the Ti-
mes, 13 ianuarie 1881.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 543-548 engl. (cap. 53).

Duminică  30 martie

1.  LegăMântuL ReÎnnoIt ŞI apoI uItat
a.  La sfârşitul vieţii lui, cum l-a îndemnat Iosua pe popor să rămâ-

nă credincios Domnului? Cum au răspuns ei la îndemnul lui? 
Iosua 24:15, 16, 20-26.

„Dumnezeu Îşi aşezase poporul în Canaan ca pe o stavilă puternică 
pentru a opri valul de răutate morală, ca să nu inunde lumea. Dacă aveau 
să rămână credincioşi Lui, Dumnezeu dorea ca Israel să continue să cuce-
rească tot mai mult. El dorea să dea în mâinile lor naţiuni care erau mai 
mari şi mai puternice decât canaaniţii.” – Idem., pg. 544 engl. (cap. 53).

b.  totuşi, ce au făcut ei după moartea lui Iosua? Judecători 2:7, 8, 
11, 12; 3:5-7.

„Prin aceea că au nesocotit restricţiile Domnului, cei care au intrat în 
stăpânirea Canaanului au semănat seminţele răului care au continuat să 
aducă roade amare timp de multe generaţii… Prin păcatele lor, israeliţii 
s-au despărţit de Dumnezeu; tăria Sa a fost îndepărtată de la ei şi ei nu-i 
mai puteau birui pe vrăjmaşii lor.” –Idem., pg. 545 engl. (cap. 53).

Sticky Note
Ios 24:15-1615 Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” 16 Poporul a răspuns şi a zis: „Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul şi să slujim altor dumnezei. Ios 24:20-2620 Când veţi părăsi pe Domnul şi veţi sluji unor dumnezei străini, El Se va întoarce şi vă va face rău şi vă va nimici, după ce v-a făcut bine.” 21 Poporul a zis lui Iosua: „Nu! Căci vom sluji Domnului.” 22 Iosua a zis poporului: „Voi sunteţi martori împotriva voastră înşivă că aţi ales pe Domnul, ca să-I slujiţi.” Ei au răspuns: „Suntem martori!” 23 „Scoateţi, dar, dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru şi întoarceţi-vă inima spre Domnul, Dumnezeul lui Israel.” 24 Şi poporul a zis lui Iosua: „Noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru şi vom asculta glasul Lui.” 25 Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul şi i-a dat legi şi porunci, la Sihem. 26 Iosua a scris aceste lucruri în cartea Legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare şi a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului. 

Sticky Note
Jud 2:7-87 Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua şi în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua şi care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. 8 Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani. Jud 2:11-1211 Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului şi au slujit Baalilor. 12 Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor care-i scosese din ţara Egiptului şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor şi au mâniat pe Domnul. Jud 3:5-75 Şi copiii lui Israel au locuit în mijlocul canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, heviţilor şi iebusiţilor; 6 au luat de neveste pe fetele lor şi au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor şi au slujit dumnezeilor lor. 7 Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul şi au slujit Baalilor şi idolilor. 
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Luni 31 martie

2.  „ÎntotDeauna a exIStat o RăMăŞIţă” 
a.  Ce termen foloseşte Biblia pentru a-i desemna pe reformatorii 

din această perioadă a istoriei bisericii? Ce cuvânt este folosit 
pentru a descrie lucrarea reformatoare a acestor slujitori ai lui 
Dumnezeu? Judecători 2:16, 18.

b.  Descrieţi cât de mult a căzut poporul lui Dumnezeu. psalmii 
78:56-62. amintindu-şi de legământul şi promisiunile făcute lui 
avraam, cum a lucrat Dumnezeu pentru eliberarea poporului 
Său de vrăjmaşii lor? psalmii 78:65, 66.

c.  Indiferent cât de mulţi întorc spatele lui Dumnezeu, ce asigurare 
avem că adevărul nu va fi lăsat niciodată fără purtători credin-
cioşi ai stindardului? Isaia 1:9; Romani 11:1-5. Ce sugerează fap-
tul că Dumnezeu va folosi o rămăşiţă credincioasă să reformeze 
pe poporul Său în vremea sfârşitului? eclesiastul 3:15.

„[Dumnezeu] nu Şi-a părăsit cu totul poporul. Întotdeauna a existat o 
rămăşiţă care a fost credincioasă lui Iehova; şi, din când în când, Domnul a 
ridicat bărbaţi credincioşi şi curajoşi ca să înăbuşe idolatria şi să-i izbăveas-
că pe israeliţi de vrăjmaşii lor.” – Idem., pg. 545 engl.

„Marele Conducător care merge prin mijlocul sfetnicelor nu va fi nicio-
dată fără biserică… Dacă refuzăm să lăsăm ca lumina noastră să lumineze 
pentru Maestru, … alţii vor face exact acea lucrare pe care am fi putut-o 
face, dar am refuzat.” – The Review and Herald, 7 iunie 1897.

„Mulţi dintre cei care au avut multă lumină nu au apreciat-o şi nu au 
folosit-o… Ei vor tăgădui principiile adevărului prin faptele lor şi vor adu-
ce ocară asupra cauzei lui Dumnezeu. Hristos spune că pe aceştia Îi va văr-
sa din gura Lui… Domnul va da solia Sa celor care au umblat în conformi-
tate cu lumina pe care au avut-o şi îi va recunoaşte ca loiali şi credincioşi… 
Aceştia vor lua locul acelora care, deşi au avut lumină şi cunoştinţă, nu au 
umblat pe calea Domnului, ci au urmat după pornirea inimii lor nesfinţi-
te.” – Solii Alese, vol. 3, pg. 421, 422 engl.

„În ceasul celei mai mari primejdii a bisericii, o rămăşiţă credincioasă va 
aduce cele mai fierbinţi rugăciuni pentru ea.” – Testimonies, vol. 5, pg. 524 engl.

Sticky Note
Jud 2:1616 Domnul a ridicat judecători, ca să-i izbăvească din mâna celor ce-i prădau. Jud 2:1818 Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul şi-i izbăvea din mâna vrăjmaşilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului I se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce-i apăsau şi-i chinuiau. 

Sticky Note
Ps 78:56-6256 Dar ei au ispitit pe Dumnezeul preaînalt, s-au răzvrătit împotriva Lui şi n-au ţinut poruncile Lui. 57 Ci s-au depărtat şi au fost necredincioşi ca şi părinţii lor, s-au abătut la o parte ca un arc înşelător, 58 L-au supărat prin înălţimile lor şi I-au stârnit gelozia cu idolii lor. 59 Dumnezeu a auzit şi S-a mâniat, şi a urgisit rău de tot pe Israel. 60 A părăsit Locuinţa Lui din Silo, Cortul în care locuia între oameni. 61 Şi-a dat slava pradă robiei, şi măreţia Lui în mâinile vrăjmaşului. 62 A dat pradă sabiei pe poporul Lui şi S-a mâniat pe moştenirea Lui. Ps 78:65-6665 Atunci Domnul S-a trezit, ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin, 66 şi a lovit pe potrivnicii Lui care fugeau, acoperindu-i cu veşnică ocară. 

Sticky Note
Isa 1:99 De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora. Rom 11:1-51 Întreb, dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. 2 Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice Scriptura, în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice: 3 „Doamne, pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur, şi caută să-mi ia viaţa”? 4 Dar ce-i răspunde Dumnezeu? „Mi-am păstrat şapte mii de bărbaţi care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.” 5 Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har. Ecl 3:1515 Ce este a mai fost, şi ce va fi a mai fost; şi Dumnezeu aduce iarăşi înapoi ce a trecut. 
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Marţi  1 aprilie

3.  StRIgătuL pLIn De DeznăDeJDe aL LuI ISRaeL  
 CătRe DuMnezeu 
a.  numiţi pe câţiva dintre eliberatorii din mijlocul rămăşiţei cre-

dincioase pe care i-a ridicat Dumnezeu pe vremea judecătorilor. 
Judecători 3:9, 15, 31; 4:4, 6. După aceşti eroi, cine a fost chemat 
să rupă jugul apăsătorilor? Judecători 6:11-14.

„La Ghedeon a venit chemarea de a elibera pe poporul lui… El a cu-
getat cu tristeţe la starea în care se afla Israel şi s-a gândit cum poate fi 
îndepărtat jugul apăsătorului de pe poporul lui.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 546 
engl. (cap. 53).

b.  De ce a cerut ghedeon un semn de la Cel care vorbea cu el?  
Judecători 6:17-21.

„Ghedeon dorea un semn care să-i arate că Acela care i se adresa era 
Îngerul Legământului, care în trecut lucrase pentru Israel. Îngerii lui Dum-
nezeu, care au comunicat cu Avraam, zăboviseră cândva să se bucure de 
ospitalitatea lui; iar Ghedeon l-a rugat fierbinte pe Solul divin să rămână ca 
oaspete al lui. Grăbindu-se în cortul lui, a pregătit din provizia lui sărăcă-
cioasă un ied şi pâini nedospite pe care le-a adus şi le-a aşezat înaintea Lui. 
Însă Îngerul i-a poruncit: ‚Ia carnea şi azimele, pune-le pe stânca aceasta 
şi varsă zeama.’ Ghedeon a făcut aşa şi apoi semnul pe care şi l-a dorit i-a 
fost dat: cu toiagul pe care Îl avea în mână, Îngerul a atins carnea şi azimile 
şi o flacără care a ieşit din stâncă a mistuit jertfa. Atunci Îngerul S-a făcut 
nevăzut.” – Idem., pg. 547 engl. (cap. 53).

c.  După ce şi-a aţintit privirea asupra lui Hristos, ca Îngerul Legă-
mântului şi a început să se teamă pentru viaţa lui, ce asigurare 
l-a liniştit pe ghedeon? Judecători 6:22, 23.

„Aceste cuvinte binevoitoare au fost rostite de acelaşi Mântuitor plin 
de compasiune care a spus ucenicilor ispitiţi pe marea furtunoasă: ‚Eu sunt; 
nu vă temeţi’ (Marcu 6:50) – Acela care a apărut înaintea celor întristaţi din 
camera de sus şi le-a spus aceleaşi cuvinte ca cele adresate lui Ghedeon: 
‚Pace vouă.’” – The Signs of the Times, 23 iunie 1881.
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Sticky Note
Jud 3:99 Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, care i-a izbăvit: pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Jud 3:1515 Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera, beniamitul, care nu se slujea de mâna dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului. Jud 3:3131 După el a urmat Şamgar, fiul lui Anat. El a ucis şase sute de oameni dintre filisteni cu un otic de plug. Şi el a fost un izbăvitor al lui Israel. Jud 4:4-64 Pe vremea aceea judecător în Israel era Debora, prorociţa, nevasta lui Lapidot. 5 Ea şedea sub finicul Deborei, între Rama şi Betel, pe muntele lui Efraim; şi copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi. 6 Ea a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeş-Neftali, şi i-a zis: „Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel: „Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului şi ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali şi din copiii lui Zabulon; Jud 6:11-1411 Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. 12 Îngerul Domnului i S-a arătat şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” 13 Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: „Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?” Acum Domnul ne părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!” 14 Domnul S-a uitat la el şi a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?” 

Sticky Note
Jud 6:17-2117 Ghedeon I-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbeşti. 18 Nu Te depărta de aici până mă voi întoarce la Tine, să-mi aduc darul şi să-l pun înaintea Ta.” Şi Domnul a zis: „Voi rămâne până te vei întoarce.” 19 Ghedeon a intrat în casă, a pregătit un ied şi a făcut azime dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coş, şi zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar şi I le-a pus înainte. 20 Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea şi azimele, pune-le pe stânca aceasta şi varsă zeama.” Şi el a făcut aşa. 21 Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână şi a atins carnea şi azimele. Atunci, s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea şi azimele. Şi Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui. 

Sticky Note
Jud 6:22-2322 Ghedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului faţă-n faţă.” 23 Şi Domnul i-a zis: „Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri.” 
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Miercuri 2 aprilie

4.  pRIMa LuCRaRe – o RefoRMă În CăMIn
a.  unde a început ghedeon lucrarea de reformă din Israel? Judecă-

tori 6:25, 27, 28.

„Tatăl lui Ghedeon, Ioas, care se făcuse părtaş la apostazia concetă-
ţenilor lui, ridicase în Ofra, unde locuia, un mare altar lui Baal la care se 
închina poporul din cetate. Lui Ghedeon i s-a poruncit să nimicească acest 
altar şi să ridice un altar lui Iehova pe stânca pe care fusese mistuită jertfa şi 
acolo să aducă o jertfă Domnului. Aducerea de jertfe lui Dumnezeu fusese 
încredinţată preoţilor şi nu putea fi îndeplinită decât pe altarul de la Silo; 
dar Acela, care rânduise serviciul ceremonial şi Căruia îi aparţineau toate 
jertfele ce se aduceau, avea putere să schimbe prescripţiile cu privire la ele. 
Eliberarea lui Israel trebuia să fie precedată de un solemn protest faţă de 
închinarea la Baal. Ghedeon trebuia să declare război idolatriei înainte de a 
merge la luptă cu vrăjmaşii poporului său.

Porunca divină a fost împlinită cu credincioşie. Fiindcă ştia că i se vor 
împotrivi, dacă va încerca să facă lucrul acesta în văzul tuturor, Ghedeon 
a înfăptuit lucrarea în taină; cu ajutorul slugilor lui, el a îndeplinit lucrul 
acesta într-o noapte.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 547 engl. (cap. 53).

b.  a doua zi dimineaţa, care a fost reacţia oamenilor din cetate când 
au văzut că altarul lui Baal fusese nimicit? Judecători 6:30.

c.  Cum a stat Ioas, ca bărbat de vază în cetate, în apărarea fiului 
său? Ce a spus el mulţimii? Judecători 6:31, 32.

„Mare a fost mânia oamenilor din Ofra când au venit a doua zi dimi-
neaţa să-i aducă închinare lui Baal. L-ar fi omorât pe Ghedeon dacă Ioas 
– căruia i se spusese despre vizita Îngerului – nu ar fi stat în apărarea fiului 
său. [Judecători 6:31 citat]. Dacă Baal nu putea să-şi apere propriul altar, 
cum i se putea încredinţa protecţia închinătorilor lui?” – Idem., pg. 547, 548 
engl. (cap. 53).

Sticky Note
Jud 6:2525 În aceeaşi noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: „Ia viţelul tatălui tău şi un alt taur de şapte ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, şi taie parul închinat Astarteii, care este deasupra. Jud 6:27-2827 Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui şi a făcut ce spusese Domnul; dar, fiindcă se temea de casa tatălui său şi de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. 28 Când s-au sculat oamenii din cetate dis-de-dimineaţă, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra lui era tăiat; şi al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. 

Sticky Note
Jud 6:3030 Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas: „Scoate pe fiul tău, ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal şi a tăiat parul sfânt care era deasupra lui.” 

Sticky Note
Jud 6:31-3231 Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfăţişat înaintea lui: „Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal? Voi trebuie să-i veniţi în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineaţă. Dacă Baal este un dumnezeu, să-şi apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul.” 32 În ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal căci au zis ei: „Apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul.” 
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Joi 3 aprilie

5.  CaLItăţI neCeSaRe SoLDaţILoR LuI HRIStoS
a.  Ce lecţie trebuie să înveţe soldaţii crucii de la ghedeon? Romani 

15:4; 1 petru 3:15.

„Domnul este gata să facă lucruri mari pentru noi. Nu vom câştiga bi-
ruinţa prin număr, ci prin predare deplină a sufletului lui Isus. Trebuie să 
mergem înainte în puterea Sa, încrezându-ne în tăria Dumnezeului lui Is-
rael… Şi acum este Domnul la fel de gata să lucreze prin eforturi omeneşti 
şi să facă lucruri mari prin instrumente slabe. Este important să deţinem o 
cunoştinţă inteligentă a adevărului; căci cum altfel putem face faţă împo-
trivitorilor lui vicleni? Biblia trebuie studiată nu numai pentru doctrinele 
conţinute în ea, ci şi pentru lecţiile ei practice. Niciodată nu ar trebui să fii 
luat prin surprindere, niciodată să nu fii găsit fără armură. Fii pregătit pen-
tru orice urgenţă, pentru orice chemare la datorie. Aşteaptă orice ocazie de 
a prezenta adevărul, familiarizează-te cu profeţiile, cu lecţiile lui Hristos. 
Dar nu te încrede în argumentele bine pregătite. Doar argumentul nu este 
de ajuns. Dumnezeu trebuie căutat pe genunchi; trebuie să mergi înainte 
să-i întâmpini pe oameni prin puterea şi influenţa Duhului Sfânt.

Acţionează prompt. Dumnezeu doreşte ca voi să fiţi bărbaţi minuţi-
oşi, aşa cum au fost cei care au compus oastea lui Ghedeon. De multe ori, 
predicatorii sunt prea minuţioşi, prea precauţi. În timp ce se pregătesc să 
facă o mare lucrare, ocazia de a face o lucrare bună trece fără a fi folosită. 
Predicatorul se mişcă aşa ca şi cum întreaga povară ar zăcea pe el, un biet 
om limitat, când Isus îl poartă atât pe el, cât şi povara sa. Fraţilor, încredeţi-
vă mai puţin în eu şi mai mult în Isus.” – Comentarii biblice, vol. 2, pg. 1003 engl.

Vineri 4 aprilie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  atunci când evreii s-au stabilit în Canaan, ce s-a întâmplat imediat 

după moartea lui Iosua?
2.  Ce asigurare avem că adevărul nu va fi lăsat niciodată fără purtători 

credincioşi de stindard?
3.  unde a început ghedeon lucrarea de reformă în Israel?
4.  Cum a încercat Ioas să liniştească mânia poporului?
5.  În ce mod mă pot pregăti mai bine pentru a fi în permanenţă gata 

pentru luptă?
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Sticky Note
Rom 15:44 Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. 1Pet 3:1515 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, 
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   Lecţia 2 Sabat, 12 aprilie 2014

ghedeon
„aceasta nu este altceva decât sabia lui ghedeon, fiul lui Ioas, 

bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată 
tabăra.” (Judecători 7:14).

„Toţi cei care doresc să fie soldaţii crucii lui Hristos, trebuie să se 
îmbrace cu armătura şi să se pregătească de luptă. Ei nu ar trebui să se 
lase intimidaţi de ameninţări, nici să fie îngroziţi de pericole. Ei trebuie 
să fie precauţi faţă de primejdie, dar fermi şi curajoşi în faţa vrăjmaşului, 
în lupta lor pentru Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 30 iunie 1881.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 548-556 engl. (cap. 53).

Duminică 6 aprilie

1.  un BăRBat gata Să aSCuLte De DuMnezeu
a.  atunci când madianiţii şi amaleciţii au aflat că ghedeon nimici-

se altarul lui Baal şi că era pe cale să adune o oaste, ce au făcut ei? 
Judecători 6:33.

b.  Ce a făcut ghedeon, cu ajutorul Domnului, pentru a intra în lup-
tă cu invadatorii? Judecători 6:34, 35.

c.  Ce instrucţiuni de la Domnul au făcut ca oastea lui ghedeon să 
fie redusă la trei sute de bărbaţi? Judecători 7:2-7.

„[Ghedeon] a fost umplut de uimire când a auzit că oastea lui era prea 
mare. Însă Domnul a văzut mândria şi necredinţa din inima poporului 
Său… Mulţi au fost cuprinşi de teamă când au văzut mulţimile madiani-
ţilor. Totuşi, dacă Israel ar fi câştigat izbânda, exact aceştia şi-ar fi însuşit 
slava în loc de a atribui biruinţa lui Dumnezeu.” – Idem., pg. 549 engl. (cap. 53).

Sticky Note
Jud 6:3333 Tot Madianul, Amalec şi fiii răsăritului, s-au strâns împreună, au trecut Iordanul şi au tăbărât în valea Izreel. 

Sticky Note
Jud 6:34-3534 Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului; a sunat din trâmbiţă, şi Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. 35 A trimis soli în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis soli în Aşer, în Zabulon şi în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte. 

Sticky Note
Jud 7:2-72 Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult, pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar putea să se laude împotriva Mea şi să zică: „Mâna mea m-a izbăvit.” 3 Vesteşte, dar, lucrul acesta în auzul poporului: „Cine este fricos şi se teme, să se întoarcă şi să se depărteze de muntele Galaadului.” Douăzeci şi două de mii de oameni din popor s-au întors şi au mai rămas zece mii. 4 Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă, şi acolo ţi-i voi alege; acela despre care îţi voi spune: „Acesta să meargă cu tine”, va merge cu tine; şi acela despre care îţi voi spune: „Acesta să nu meargă cu tine”, nu va merge cu tine.” 5 Ghedeon a coborât poporul la apă, şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Pe toţi cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi.” 6 Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de trei sute de oameni; şi tot poporul celălalt a îngenuncheat ca să bea. 7 Şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu cei trei sute de oameni care au lipăit, vă voi mântui şi voi da pe Madian în mâinile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă. 
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Luni 7 aprilie

2.  nu eSte LoC pentRu CeI nepăSătoRI ŞI RoBI  
 aI ÎngăDuIRII De SIne
a.  Ce lecţie putem învăţa din felul în care au fost încercaţi cei 32.000 

de bărbaţi? Marcu 8:34. Care sunt unele dintre calităţile impor-
tante pe care ar trebui să le căutăm atunci când alegem bărbaţi şi 
femei pentru lucrarea evangheliei astăzi? Romani 12:11.

„Domnul nu are loc în lucrarea Sa pentru cei nepăsători şi robi ai în-
găduirii de sine. Oamenii pe care i-a ales El au fost acei puţini care nu au 
permis ca nevoile lor proprii să îi facă să întârzie în îndeplinirea datoriei. 
Cei trei sute de bărbaţi aleşi, nu numai că erau curajoşi şi stăpâni pe sine, 
dar ei erau şi bărbaţi de credinţă. Ei nu se mânjiseră cu idolatria. Dumne-
zeu putea să-i îndrume şi prin ei putea să aducă la îndeplinire eliberarea lui 
Israel. Succesul nu depinde de număr. Dumnezeu poate izbăvi prin puţini 
cât şi prin mulţi. El nu este atât de mult onorat printr-un mare număr, cât 
prin caracterul celor care Îi slujesc.” – Idem., pg. 549, 550 engl. (cap. 53).

„Avem nevoie de misionari care sunt misionari în cel mai deplin sens 
al cuvântului, care să dea la o parte interesele egoiste şi să pună cauza lui 
Dumnezeu pe primul loc; de misionari care, lucrând cu singurul scop de a-L 
slăvi pe Dumnezeu, să fie gata tot timpul de luptă, gata să meargă oriunde 
îi trimite El şi să lucreze în orice domeniu pentru a răspândi cunoştinţa ade-
vărului.” – Slujitorii evangheliei, pag 459 engl. (cap.: „Economia în lucrarea misionară”).

b.  având în vedere răspunderea dată părinţilor de a-i educa pe cei 
mici ca să fie utili (proverbele 22:6), la ce întrebare va trebui să 
răspundă părinţii? Ieremia 13:20 (u.p.).

„Părinţii nu pot comite un păcat mai mare decât acela de a neglija răs-
punderile date de Dumnezeu, prin aceea că-i lasă pe copii să nu facă nimic; 
pentru că aceşti copii vor învăţa în curând să iubească trândăvia şi vor 
creşte ca să fie nişte bărbaţi şi femei incapabili şi inutili.” – Îndrumarea copilului, 
pg. 122 engl. (cap.: „Hărnicie”).

„Dumnezeu…nu-şi găseşte nicio plăcere în acei care sunt prea negli-
jenţi sau prea indolenţi ca să devină lucrători eficienţi şi bine documentaţi. 
Dumnezeu ne cere să-L iubim cu toată inima noastră, din tot sufletul nos-
tru şi cu toată puterea noastră, dar şi cu toată capacitatea noastră intelectu-
ală. Faptul acesta aşează asupra noastră obligaţia de a ne dezvolta mintea 
până la deplina ei capacitate, pentru ca să putem cunoaşte şi iubi pe Crea-
torul nostru cu toată puterea minţii noastre.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 
333 engl. (cap.: „Facultăţile mintale”).

Sticky Note
Mar 8:3434 Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Rom 12:1111 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 

Sticky Note
Prov 22:66 Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – Ier 13:2020 Ridică-ţi ochii şi priveşte pe cei ce vin de la miazănoapte. Unde este turma care-ţi fusese dată, turma de care erai aşa de mândru? 
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Marţi  8 aprilie

3.  SaBIa LuI gHeDeon
a.  După ce ghedeon petrecuse noaptea temându-se de întâlnirea 

iminentă cu madianiţii şi amaleciţii, ce i-a spus Domnul pentru 
a-l încuraja? Judecători 7:9-11.

b.  Ce a auzit ghedeon de la doi soldaţi din oastea inamică? Care a 
fost răspunsul lui ghedeon? Judecători 7:13-15.

„Ghedeon a recunoscut glasul lui Dumnezeu vorbindu-i prin acei stră-
ini madianiţi. Întorcându-se la cei câţiva oameni pe care îi avea sub coman-
da lui, el a spus: ‚Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre oştirea lui 
Madian’ (Judecători 7:15).” – Patriarhi şi profeţi, pg. 550 engl. (cap. 53).

c.  Descrieţi planul de atac care i-a fost sugerat prin descoperire di-
vină. Judecători 7:16-20. Ce a făcut oştirea cuprinsă de panică, 
atunci când s-a creat confuzie în mijlocul ei, datorită acestui 
plan? versetele 21, 22.

„Prin îndrumare divină, lui [Ghedeon] i-a fost sugerat un plan de atac, 
pe care el a pornit imediat să-l pună în aplicare. Cei trei sute de oameni au 
fost împărţiţi în trei grupe. Fiecărui bărbat i-a fost dată câte o trâmbiţă şi 
o torţă ascunsă într-un ulcior de pământ. Ei au fost aşezaţi în aşa fel încât 
să se apropie de tabăra madianită din diferite direcţii. În liniştea nopţii, la 
semnul trâmbiţei de război a lui Ghedeon, cei trei sute de bărbaţi au sunat 
din trâmbiţele lor; apoi, spărgând ulcioarele lor şi scoţând la iveală torţele 
aprinse, ei s-au năpustit asupra vrăjmaşului cu strigătul groaznic de răz-
boi: ‚Sabia Domnului şi a lui Ghedeon.’ (Judecători 7:20).

Oastea care dormea a fost trezită dintr-o dată. În toate părţile se vedea 
lumina torţelor aprinse. În toate direcţiile se auzea sunetul trâmbiţelor îm-
preună cu strigătul atacatorilor. Crezând că se află la mila unei forţe cople-
şitoare, madianiţii au fost cuprinşi de panică. Strigând cu putere, ei fugeau 
să-şi scape viaţa şi, confundându-i pe tovarăşii lor de luptă cu duşmanii, 
s-au măcelărit unii pe alţii.” – Idem., pg. 550-553. (cap. 53).

Sticky Note
Jud 7:9-119 Domnul a zis lui Ghedeon în timpul nopţii: „Scoală-te şi coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. 10 Dacă ţi-e frică să te cobori, coboară-te cu Pura, slujitorul tău. 11 Să asculţi ce vor zice, şi după aceea ţi se vor întări mâinile: coboară-te, dar, în tabără.” El s-a coborât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei. 

Sticky Note
Jud 7:13-1513 Ghedeon a sosit; şi iată că un om istorisea tovarăşului său un vis. El zicea: „Am visat un vis; şi se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit până la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos, şi cortul a fost dărâmat.” 14 Tovarăşul lui a răspuns şi a zis: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată tabăra.” 15 Când a auzit Ghedeon istorisirea visului şi tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel şi a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian.” 

Sticky Note
Jud 7:16-2016 A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni şi le-a dat tuturor trâmbiţe şi ulcioare goale, cu nişte făclii în ulcioare. 17 El le-a zis: „Să vă uitaţi la mine şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu; 18 şi când voi suna din trâmbiţă, eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei şi să ziceţi: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!” 19 Ghedeon şi cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopţii, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiţă şi au spart ulcioarele pe care le aveau în mână. 20 Cele trei cete au sunat din trâmbiţă şi au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă, şi trâmbiţele cu mâna dreaptă ca să sune şi au strigat: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!” Jud 7:21-2221 Au rămas fiecare la locul lui în jurul taberei, şi toată tabăra a început să alerge, să ţipe şi să fugă. 22 Cei trei sute de oameni au sunat iarăşi din trâmbiţă; şi, în toată tabăra, Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Şita spre Ţerera, până la hotarul de la Abel-Mehola lângă Tabat. 
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Miercuri 9 aprilie

4.  gHeDeon În faţa unuI ConfLICt InteRn
a.  Ce au făcut mii de bărbaţi din seminţiile lui Israel de îndată ce 

chemarea lui ghedeon a ajuns la ei? Judecători 7:23. Ce au făcut 
bărbaţii lui efraim când i-a chemat ghedeon? Judecători 7:24, 25.

b.  De ce s-au mâniat bărbaţii lui efraim? Cum a domolit răspunsul 
modest şi înţelept al lui ghedeon mânia nejustificată a bărbaţi-
lor lui efraim? Judecători 8:1-3.

„Spiritul geloziei ar fi dus lesne la o ceartă care ar fi adus după sine acte 
de violenţă şi vărsări de sânge, dar răspunsul modest al lui Ghedeon a potolit 
mânia bărbaţilor lui Efraim, care s-au întors în pace la casele lor. Puternic şi 
neclintit când era vorba de principii, iar în război viteaz, Ghedeon a dat pe faţă 
un spirit de amabilitate, cum rareori s-a văzut.” – Idem., pg. 555 engl. (cap. 53).

c.  Ce trebuie să învăţăm înainte de a avea succes în lucrarea de 
câştigare de suflete? proverbele 15:1, 33; 25:15; Coloseni 4:6;  
1 petru 3:15.

„Liderul pe care Dumnezeu l-a ales să-i învingă pe madianiţi, nu ocupa 
nicio poziţie remarcabilă în Israel. El nu era nici conducător, nici preot şi 
nici levit. El credea despre sine că este cel mai mic în casa tatălui său. Însă 
Dumnezeu a văzut în el un bărbat plin de curaj şi integru. El nu se încredea 
în sine şi era gata să urmeze îndrumarea Domnului. Dumnezeu nu alege 
întotdeauna pentru lucrarea Sa bărbaţi cu talente deosebite, ci El îi alege pe 
cei pe care îi poate folosi cel mai bine… Domnul poate lucra cel mai eficient 
prin cei care simt cel mai mult slăbiciunea lor şi care doresc să se bazeze pe 
El ca lider şi sursă a puterii lor. El îi va face puternici, unind slăbiciunea lor 
cu tăria Sa şi înţelepţi, legând neştiinţa lor de înţelepciunea Sa.

Dacă ar nutri adevărata umilinţă, Domnul ar putea face mult mai mult 
pentru poporul Său; însă sunt puţini cei cărora li se pot încredinţa multe 
răspunderi sau care pot avea succes fără să devină încrezători în sine şi fără 
să uite de dependenţa lor de Dumnezeu. De aceea, în alegerea uneltelor 
pentru lucrarea Sa, Domnul trece pe lângă cei pe care lumea îi onorează ca 
fiind mari, talentaţi şi eminenţi. Prea adesea, ei sunt mândri şi mulţumiţi 
de sine. Ei se simt capabili să acţioneze fără sfatul lui Dumnezeu.” – Idem., 
pg. 553, 554 engl. (cap. 53).

Sticky Note
Jud 7:2323 Bărbaţii lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Aşer şi din tot Manase, şi au urmărit pe Madian. Jud 7:24-2524 Ghedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim ca să spună: „Coborâţi-vă înaintea lui Madian şi tăiaţi-le trecerea apelor până la Bet-Bara şi Iordan.” Toţi bărbaţii lui Efraim s-au strâns şi au pus stăpânire pe trecerea apelor până la Bet-Bara şi Iordan. 25 Au pus mâna pe două căpetenii ale lui Madian: Oreb şi Zeeb; au ucis pe Oreb la stânca lui Oreb şi au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian şi au adus capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon, de cealaltă parte a Iordanului. 

Sticky Note
Jud 8:1-31 Bărbaţii lui Efraim au zis lui Ghedeon: „Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat, când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian?” Şi au avut o mare ceartă cu el. 2 Ghedeon le-a răspuns: „Ce-am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinilor rămaşi în via lui Efraim decât culesul întregii vii a lui Abiezer? 3 În mâinile voastre a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian: Oreb şi Zeeb. Ce-am putut face eu deci pe lângă voi?” După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia. 

Sticky Note
Prov 15:11 Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia. Prov 15:3333 Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. – Prov 25:1515 Prin răbdare se înduplecă un voievod, şi o limbă dulce poate zdrobi oase. Col 4:66 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. 1Pet 3:1515 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 201414

Joi 10 aprilie

5.  În CeLe DIn uRMă, gHeDeon aJunge Confuz
a.  După ce oştirea lui Israel a câştigat o biruinţă răsunătoare asu-

pra madianiţilor şi amaleciţilor, cum a lucrat Satan prin mintea 
lui ghedeon pentru a duce poporul lui Israel în rătăcire? Judecă-
tori 8:24, 27. 

„Întrucât [lui Ghedeon] i s-a poruncit să aducă jertfa pe stânca unde 
i s-a arătat Îngerul, Ghedeon a concluzionat că el fusese desemnat să ofi-
cieze ca preot. Fără să aştepte aprobarea divină, el s-a hotărât să ofere un 
loc potrivit şi să instituie un sistem de închinare asemănător celui care se 
desfăşura la cortul întâlnirii… Acţiunea lui s-a dovedit a fi o cursă pentru 
sine şi familia lui, cât şi pentru Israel. Închinarea neautorizată i-a condus pe 
mulţi din popor să-l părăsească în cele din urmă cu totul pe Domnul ca să 
slujească idolilor. După moartea lui Ghedeon, mulţi, printre care şi propria 
lui familie, s-a alăturat în această apostazie. Poporul a fost îndepărtat de 
Dumnezeu chiar de acela care, cândva, înăbuşise idolatria.

Sunt puţini cei care înţeleg cât de cuprinzătoare este influenţa cuvinte-
lor şi faptelor lor. Cât de adesea, greşelile părinţilor au cele mai dezastru-
oase efecte asupra copiilor lor şi asupra copiilor copiilor lor, multă vreme 
după ce făptuitorii înşişi au fost aşezaţi în mormânt. Toţi exercită o influen-
ţă asupra altora şi vor fi răspunzători de rezultatul acelei influenţe. Cuvin-
tele şi acţiunile au o putere grăitoare şi viaţa de apoi va da pe faţă efectele 
vieţii de aici. Impresia lăsată de cuvintele şi faptele noastre va duce cu si-
guranţă la binecuvântare sau la blestem.” – Idem., pg. 555, 556 engl. (cap. 53).

Vineri 11 aprilie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  De ce a fost ghedeon surprins atunci când Domnul i-a spus să-şi 

reducă oastea?
2.  având în vedere împrejurările existente, de ce a fost nevoie de o 

asemenea acţiune?
3.  Ce a spus Domnul lui ghedeon înainte de zorii zilei?
4.  Ce a făcut ca ghedeon să poată da un răspuns atât de înţelept ca să 

domolească mânia nejustificată a efraimiţilor?
5.  Ce trebuie să învăţăm înainte de a putea avea succes în lucrarea de 

câştigare a sufletelor?

Sticky Note
Jud 8:2424 Ghedeon le-a zis: „Am să vă fac o rugăminte: daţi-mi fiecare verigile de nas pe care le-aţi luat ca pradă.” – Vrăjmaşii aveau verigi de aur, căci erau ismaeliţi. – Jud 8:2727 Ghedeon a făcut din ele un efod şi l-a pus în cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul; şi a fost o cursă pentru Ghedeon şi pentru casa lui. 
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   Lecţia 3 Sabat, 19 aprilie 2014

Samson
„Duhul Domnului a început să-l mişte [pe Samson] uneori” (Ju-

decători 13:25 engl.).
„Făgăduinţa lui Dumnezeu că prin Samson ‚va începe să izbăveas-

că pe Israel din mâna filistenilor’ s-a împlinit (Judecători 13:5); dar cât 
de întunecat şi de groaznic a fost raportul acelei vieţi care ar fi putut 
fi o laudă la adresa lui Dumnezeu şi o slavă pentru naţiune.” – Conflict 
and Courage, pg. 132.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 560-568 engl. (cap. 54).

Duminică 13 aprilie

1.  ISRaeL IaRăŞI SuB aSupRItoRI
a.  Ce au făcut israeliţii în vreme de prosperitate şi pace după biru-

inţele lui ghedeon şi Iefta? Judecători 10:6, 7; 13:1.

b.  Cum a răspuns Domnul la strigătul lor şovăielnic pentru izbăvi-
re într-una din acele ocazii? Judecători 10:13, 14. ar spune Dum-
nezeu acelaşi lucru poporului Său de astăzi?

c.  Cum trebuia ca poporul lui Dumnezeu din acele timpuri să spri-
jine lucrarea de reformă pentru a câştiga eliberarea din păcat şi 
apăsare? Cum trebuie să facă poporul Său astăzi acelaşi lucru? 2 
Cronici 7:14.

„Atunci când poporul [lui Dumnezeu] a lăsat deoparte păcatele care au 
îndepărtat prezenţa Sa, El le-a ascultat rugăciunile şi imediat a început să 
lucreze pentru ei.” – Idem., pg. 558 engl. (cap. 53).

„Prima noastră lucrare este să lăsăm deoparte păcatul; dar pentru a 
face aceasta, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu atât de mult, încât să 
putem înţelege caracterul Său şi cerinţele Sale şi, în felul acesta, să ne măsu-
răm păcătoşenia şi nevoia noastră de un Mântuitor.” – The Review and Herald, 
4 martie 1884.

Sticky Note
Jud 10:6-76 Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; au slujit Baalilor şi Astarteilor, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon şi dumnezeilor filistenilor, şi au părăsit pe Domnul şi nu I-au mai slujit. 7 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a vândut în mâinile filistenilor şi în mâinile fiilor lui Amon. Jud 13:11 Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, timp de patruzeci de ani. 

Sticky Note
Jud 10:13-1413 Dar voi M-aţi părăsit şi aţi slujit altor dumnezei. De aceea, nu vă voi mai izbăvi. 14 Duceţi-vă şi chemaţi pe dumnezeii pe care i-aţi ales; ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre!” 

Sticky Note
2Cro 7:1414 dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. 
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Luni 14 aprilie

2.  RoBIa unuI eLIBeRatoR aLeS
a.  Cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunile lui Israel pentru a fi 

eliberaţi de asuprirea filistenilor? Judecători 13:24, 25.

„Deşi aparent nu exista niciun răspuns [de eliberare a lui Israel], deşi an 
după an puterea apăsătorului se simţea tot mai mult în ţară, providenţa lui 
Dumnezeu pregătea un ajutor pentru ei. Chiar în primii ani ai asupririi din 
partea filistenilor, se născuse un copil prin care Dumnezeu intenţiona să umi-
lească puterea acestor vrăjmaşi tari.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 560 engl. (cap. 54).

b.  În loc de a se consacra acestei misiuni, cum a îngăduit Samson 
lui Satan să-l ducă în rătăcire şi să facă din el un rob al puterilor 
întunericului? Judecători 14:1-3.

„Dacă Samson ar fi ascultat de poruncile divine la fel de credincios 
precum părinţii lui, destinul lui ar fi fost unul mai nobil şi mai fericit. Însă 
întovărăşirea cu idolatrii l-a stricat. Oraşul Ţorea se afla în apropiere de 
ţara filistenilor, astfel că Samson a început să se amestece cu ei în relaţii de 
prietenie. În felul acesta, în tinereţea lui au luat naştere prietenii a căror in-
fluenţă a întunecat întreaga lui viaţă. O tânără care locuia în oraşul filistean 
Timna a câştigat afecţiunile lui Samson şi el s-a hotărât să o ia de soţie.” – 
Idem., pg. 562. (cap. 54).

„El nu a întrebat dacă putea să-L slăvească pe Dumnezeu mai bine 
dacă se unea cu cea pe care o alesese el sau dacă se aşeza într-o poziţie de 
unde nu putea împlini scopul ce trebuia realizat prin viaţa lui. Tuturor ce-
lor care caută mai întâi onoarea Sa, Dumnezeu le-a făgăduit înţelepciune; 
însă nu există nicio făgăduinţă pentru cei care sunt hotărâţi să-şi placă sieşi.

Câţi nu urmează aceeaşi cale ca Samson! Cât de adesea se încheie că-
sătorii între cei evlavioşi şi cei neevlavioşi şi, aceasta, pentru că înclinaţia 
conduce în alegerea soţului sau a soţiei!” – Idem., pg. 563 engl. (cap. 54).

c.  Ce a făcut Samson după ce a aflat că propria lui mireasă l-a înşe-
lat? Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la nuntă? Ce s-a întâmplat 
după ce s-a potolit mânia lui Samson? Judecători 14:15-20; 15:1, 2.

Sticky Note
Jud 13:24-2524 Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, şi Domnul l-a binecuvântat. 25 Şi Duhul Domnului a început să-l mişte la Mahane-Dan, între Ţorea şi Eştaol. 

Sticky Note
Jud 14:1-31 Samson s-a coborât la Timna şi a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. 2 Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale şi a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă.” 3 Tatăl său şi mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi împrejur?” Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” 

Sticky Note
Jud 14:15-2015 Trei zile, n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua a şaptea, au zis nevestei lui Samson: „Înduplecă pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea; altfel, te vom arde, pe tine şi casa tatălui tău. Ne-aţi adunat aici ca să ne jefuiţi, nu-i aşa?” 16 Nevasta lui Samson plângea lângă el şi zicea: „Tu n-ai decât ură pentru mine şi nu mă iubeşti; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu, şi nu mi-ai dezlegat-o!” Şi el i-a răspuns: „N-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele: să ţi-o dezleg ţie?” 17 Ea a plâns lângă el tot timpul celor şapte zile cât a ţinut ospăţul; şi în ziua a şaptea, i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Şi ea a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii. 18 Oamenii din cetate au zis lui Samson în ziua a şaptea, înainte de apusul soarelui: „Ce este mai dulce decât mierea şi ce este mai tare decât leul?” Şi el le-a zis: „Dacă n-aţi fi arat cu juncana mea, nu mi-aţi fi dezlegat ghicitoarea.” 19 Duhul Domnului a venit peste el, şi s-a coborât la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de oameni, le-a luat hainele şi a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie şi s-a suit la casa tatălui său. 20 Nevasta sa a fost dată unuia din tovarăşii lui, cu care era prieten el. Jud 15:1-21 După câtva timp, pe vremea seceratului grâului, Samson s-a dus să-şi vadă nevasta şi i-a dus un ied. El a zis: „Vreau să intru la nevasta mea în odaia ei.” 2 Dar tatăl nevestei nu i-a îngăduit să intre. „Am crezut că o urăşti”, a zis el, „şi am dat-o tovarăşului tău. Nu este sora sa cea tânără mai frumoasă ca ea? Ia-o, dar, în locul ei.” 
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Marţi 15 aprilie

3.  LuMIna LuI SaMSon DevIne ÎntuneRIC
a.  auzind că soţia lui a fost dată altui bărbat, cum s-a răzbunat 

Samson faţă de filisteni? Judecători 15:4, 5.

b.  Cum a pedepsit Samson răzbunarea filistenilor de a-i ucide soţia 
şi pe tatăl acesteia? Judecători 15:6-8.

„Răzbunarea [lui Samson], prin pustiirea tuturor câmpurilor şi viilor 
filistenilor, i-a provocat să o omoare, deşi ameninţările lor o duseseră la 
înşelăciunea aceea cu care a început necazul. Samson dovedise deja că are 
o putere mare când, cu mâna goală, a ucis un leu tânăr, iar la Ascalon a 
omorât treizeci de bărbaţi. De această dată, stăpânit de mânie din cauza 
uciderii barbare a soţiei sale, a pus mâna pe filisteni şi i-a bătut ‚cu mare 
măcel’. (Judecători 15:8 engl.).” – Idem., pg. 563, 564 engl. (cap. 54).

c.  Descrieţi procesul prin care Samson a dezvoltat un caracter ne-
potrivit pentru misiunea lui de reformator. Cum se repetă ade-
sea această istorie cu cei care au fost chemaţi să fie lumina lumii? 
Comparaţi Matei 6:23 cu galateni 5:9; 1 Ioan 2:11.

„Dacă nu alegem să ne predăm cu totul lui Dumnezeu, atunci suntem 
în întuneric. Când reţinem ceva, lăsăm o uşă deschisă prin care Satan poate 
intra ca să ne conducă în rătăcire prin ispitele sale. El ştie că, dacă ne poate 
întuneca privirea, aşa încât ochiul credinţei să nu-L poată vedea pe Dum-
nezeu, nu va exista nicio stavilă împotriva păcatului.

Dacă dorinţa păcătoasă domină, aceasta arată că sufletul este înşelat. 
Fiecare îngăduinţă a acelei dorinţe întăreşte sufletul în împotrivirea lui faţă 
de Dumnezeu. Urmând calea pe care doreşte Satan, noi suntem învăluiţi 
de umbrele răului şi fiecare pas ne conduce într-un întuneric mai mare şi 
creşte orbirea din inimă…

Prin cultivarea continuă a răului, prin nesocotirea voită a apelurilor 
dragostei divine, păcătosul pierde dragostea pentru bine, dorinţa după 
Dumnezeu, chiar capacitatea de a primi lumina cerului. Invitaţia harului 
este încă plină de dragoste, lumina străluceşte la fel de puternic ca atunci 
când s-a ivit asupra sufletului lui pentru prima dată; dar glasul cade în 
urechi surde, iar lumina în ochi orbiţi.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 92 
engl. (cap. 5).

Sticky Note
Jud 15:4-54 Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi şi a luat nişte făclii; apoi a legat vulpile coadă de coadă şi a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc. 5 A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor şi a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât şi grâul care era în picioare, ba încă şi grădinile de măslini. 

Sticky Note
Jud 15:6-86 Filistenii au zis: „Cine a făcut lucrul acesta?” Li s-a răspuns: „Samson, ginerele timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta şi a dat-o tovarăşului lui.” Şi filistenii s-au suit şi au ars-o pe ea şi pe tatăl ei. 7 Samson le-a zis: „Aşa faceţi? Nu voi înceta decât după ce mă voi răzbuna pe voi.” 8 I-a bătut aspru, pe spate şi pe pântece; apoi s-a coborât şi a locuit în crăpătura stâncii Etam. 

Sticky Note
Mat 6:2323 dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! Gal 5:99 Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala. 1Ioan 2:1111 Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. 
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Miercuri 16 aprilie

4.  „fILIStenII L-au Luat”
a.  În ciuda planului lui Dumnezeu de a-l elibera pe Israel prin 

Samson, ce faptă a dat pe faţă degradarea spirituală a israeliţi-
lor? Judecători 15:10-13. În multe cazuri şi în primul rând, cine 
sunt de condamnat atunci când lucrurile stau astfel în mijlocul 
poporului lui Dumnezeu? Isaia 3:12; Matei 15:14.

„În poziţiile cu răspundere, se află bărbaţi care învaţă ceva şi practică 
altceva. Deşi au fost primii să-i condamne pe fraţii lor, propriul lor caracter 
este mai păcătos în ochii lui Dumnezeu, decât acelea pe care ei le-au criticat 
şi condamnat. Aceştia sunt conducători orbi ai unor orbi; şi atât conducă-
torii cât şi cei conduşi de ei vor pieri, dacă nu se căiesc cu adevărat şi nu-şi 
mărturisesc din inimă păcatele înaintea lui Dumnezeu.” – Special Testimony to 
the Battle Creek Church (Mărturii speciale către biserica din Battle Creek), pg. 13.

b.  După ce a fost judecător în Israel timp de douăzeci de ani (Jude-
cători 15:20), cum l-a făcut Satan pe Samson un rob al vrăjmaşi-
lor lui Israel? Judecători 16:1, 4-6, 16-20.

„Ce schimbare la acela care fusese judecătorul şi campionul lui Isra-
el! – acum slab, orb, întemniţat, înjosit să facă cel mai umil serviciu! Puţin 
câte puţin, el violase condiţiile chemării sale sacre. Dumnezeu îl îngăduise 
mult timp; dar când s-a supus în aşa măsură puterilor păcatului, încât să-
şi divulge secretul, Domnul S-a depărtat de la el.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 566 
engl. (cap. 54).

c.  Samson nu a ştiut cum să-şi controleze ochii (în sens spiritual, 
Matei 5:28, 29). Ca urmare, ce a permis Dumnezeu filistenilor să 
facă (în sens literal)? Judecători 16:21.

„În suferinţă şi umilinţă, fiind batjocura filistenilor, Samson a învăţat 
mai mult despre propria lui slăbiciune decât ştiuse înainte; iar necazurile 
lui l-au adus la pocăinţă. Pe măsură ce părul îi creştea, îi revenea treptat şi 
puterea; dar vrăjmaşii lui, care-l priveau ca pe un prizonier închis şi neaju-
torat, nu-şi făceau nicio grijă.” – Idem.

Sticky Note
Jud 15:10-1310 Bărbaţii din Iuda au zis: „Pentru ce v-aţi suit împotriva noastră?” Ei au răspuns: „Ne-am suit să legăm pe Samson, ca să-i facem aşa cum ne-a făcut el nouă.” 11 Atunci trei mii de bărbaţi din Iuda s-au coborât la crăpătura stâncii Etam şi au zis lui Samson: „Nu ştii că filistenii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut deci?” El le-a răspuns: „Le-am făcut aşa cum mi-au făcut şi ei mie.” 12 Ei i-au zis: „Noi ne-am coborât să te legăm, ca să te dăm în mâinile filistenilor.” Samson le-a zis: „Juraţi-mi că nu mă veţi omorî.” 13 Ei i-au răspuns: „Nu; vrem numai să te legăm şi să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî.” Şi l-au legat cu două funii noi şi l-au scos din stâncă. Isa 3:1212 Poporul meu este asuprit de nişte copii şi-l stăpânesc nişte femei! Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire şi pustiesc calea pe care umbli!” Mat 15:1414 Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” 

Sticky Note
Jud 15:2020 Samson a fost douăzeci de ani judecător în Israel, pe vremea filistenilor. Jud 16:11 Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă şi a intrat la ea. Jud 16:4-64 După aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila. 5 Domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi i-au zis: „Înduplecă-l şi află de unde-i vine puterea lui cea mare şi cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm şi să-l slăbim, şi-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint.” 6 Dalila a zis lui Samson: „Spune-mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta cea mare şi cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit.” Jud 16:16-2016 Fiindcă ea îl necăjea şi-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul i s-a umplut de o nelinişte de moarte, 17 şi-a deschis toată inima faţă de ea şi i-a zis: „Briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş slăbi şi aş fi ca orice alt om.” 18 Dalila, văzând că îşi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor şi a pus să le spună: „Suiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui.” Şi domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi au adus argintul în mâini. 19 Ea l-a adormit pe genunchii ei. Şi, chemând un om, a ras cele şapte şuviţe de pe capul lui Samson, şi a început astfel să-l slăbească. El şi-a pierdut puterea. 20 Atunci ea a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Şi el s-a trezit din somn şi a zis: „Voi face ca şi mai înainte şi mă voi scutura.” Nu ştia că Domnul Se depărtase de el. 

Sticky Note
Mat 5:28-2928 Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. 29 Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Jud 16:2121 Filistenii l-au apucat şi i-au scos ochii; l-au coborât la Gaza şi l-au legat cu nişte lanţuri de aramă. El învârtea la râşniţă în temniţă. 
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Joi 17 aprilie

5.  ÎntRe eRoII CReDInţeI
a.  De ce credeţi că numele lui Samson este menţionat printre eroii 

credinţei? evrei 11:32; Judecători 16:28-30.

b.  De care avertizare ar trebui să asculte toţi creştinii, în special cei 
care sunt direct implicaţi în lucrarea Domnului? 1 Corinteni 10:12.

„Grija providenţială a lui Dumnezeu fusese asupra lui Samson ca să 
poată fi pregătit să îndeplinească lucrarea pe care fusese chemat s-o facă. 
Chiar de la începutul vieţii sale, fusese înconjurat de situaţii favorabile dez-
voltării tăriei fizice, vigorii intelectuale şi curăţiei morale. Dar, sub influ-
enţa tovarăşilor lui stricaţi, el s-a desprins din legătura lui cu Dumnezeu, 
singura capabilă să-l păstreze pe om în siguranţă şi a fost smuls de curen-
tul răului. Aceia care sunt ispitiţi pe calea datoriei trebuie să fie siguri că 
Dumnezeu îi sprijină; dar dacă oamenii se aşează de bunăvoie sub puterea 
ispitei, vor cădea mai curând sau mai târziu.

Satan se străduieşte cu toată puterea lui să-i ducă în rătăcire, tocmai pe 
aceia pe care are de gând să-i folosească Dumnezeu ca unelte ale Sale, în 
vederea realizării unei lucrări speciale. El ne atacă în părţile noastre slabe şi 
caută ca, prin defectele din caracterul nostru, să stăpânească asupra între-
gii fiinţe; şi el ştie că va avea succes dacă omul nutreşte aceste defecte. Dar 
nu e nevoie ca cineva să fie înfrânt. Omul nu este lăsat singur ca să biruie 
puterea răului prin eforturile lui slabe. Ajutorul este la îndemână şi va fi 
dat fiecărui suflet care îl doreşte cu adevărat.” – Idem., pg. 568 engl. (cap. 54).

Vineri 18 aprilie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  atunci când puţinii credincioşi din Israel s-au rugat ca să fie elibe-

raţi, pe cine a ridicat Dumnezeu din familia lui Manoah?
2.  Care a fost primul pas greşit al lui Samson?
3.  Cât de repede a înţeles Samson că o căsătorie dintre un credincios şi 

un necredincios, care aduce multă suferinţă, este o mare greşeală?
4.  Descrieţi cum pas cu pas Samson a îngăduit ca lumina lui să devină 

întuneric.
5.  În ce condiţii nefericite a găsit Samson căinţa?

Sticky Note
Evr 11:3232 Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci! Jud 16:28-3028 Atunci Samson a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeule! Adu-Ţi aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta, şi cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!” 29 Şi Samson a îmbrăţişat amândoi stâlpii de la mijloc, pe care se sprijinea casa, şi s-a rezemat de ei; unul era la dreapta lui, şi altul la stânga. 30 Samson a zis: „Să mor împreună cu filistenii!” S-a plecat cu toată puterea, şi casa a căzut peste domnitori şi peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii. 

Sticky Note
1Cor 10:1212 Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 
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   Lecţia 4 Sabat, 26 aprilie 2014

eli şi fiii săi
„fiii lui eli erau nişte oameni răi. nu cunoşteau pe Domnul.”  

(1 Samuel 2:12).
“Eli nu şi-a condus casa în conformitate cu regulile lui Dumnezeu 

cu privire la guvernarea familiei.” – The Signs of the Times, 6 aprilie 1888.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 575-580 engl. (cap. 56).

Duminică 20 aprilie

1.  CopILuL SaMueL
a.  Ce funcţii importante urma să deţină în viitor copilul născut lui 

elcana şi anei? 1 Samuel 1:20; 3:20; 7:15-17.

b.  pentru a-şi împlini legământul faţă de Dumnezeu, ce a făcut 
ana atunci când băiatul a fost înţărcat? 1 Samuel 1:24. Ce a spus 
ea lui eli, marele preot? 1 Samuel 1:26-28.

„Rugăciunea Anei a fost ascultată; ea a primit darul pentru care se ru-
gase atât de fierbinte şi stăruitor. Când s-a uitat la copil, i-a pus numele 
Samuel – „căci de la Domnul l-am cerut”. Îndată ce copilul era destul de 
mare ca să poată fi despărţit de mama lui, ea şi-a împlinit juruinţa. Îşi iubea 
copilul cu tot devotamentul unei inimi de mamă; când îl vedea cum creşte 
în putere şi când asculta vorbirea lui copilărească, iubirea ei îl învăluia tot 
mai mult în fiecare zi. Era singurul ei băiat, darul deosebit al Cerului; dar 
ea l-a primit ca pe o comoară dedicată lui Dumnezeu şi nu dorea să reţină 
de la Dătător ceea ce era al Său…

Eli a fost adânc mişcat de credinţa şi evlavia acestei femei din Israel. 
El însuşi, un tată mult prea indulgent, a fost copleşit şi umilit când a privit 
marele sacrificiu al acestei mame care se despărţea de unicul ei copil, ca să-l 
dedice serviciului lui Dumnezeu. El s-a simţit mustrat pentru dragostea 
lui egoistă şi, în umilinţă şi reverenţă, s-a plecat înaintea Domnului şi s-a 
închinat.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 570, 571 engl. (cap. 55).

Sticky Note
1Sam 1:2020 Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel „căci”, a zis ea, „de la Domnul l-am cerut.” 1Sam 3:2020 Tot Israelul, de la Dan până la Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. 1Sam 7:15-1715 Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieţii lui. 16 El se ducea în fiecare an de făcea înconjurul Betelului, Ghilgalului şi Miţpei şi judeca pe Israel în toate locurile acestea. 17 Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui; şi acolo judeca pe Israel. Şi a zidit acolo un altar Domnului. 

Sticky Note
1Sam 1:2424 Când l-a înţărcat, l-a suit cu ea, şi a luat trei tauri, o efă de făină şi un burduf cu vin. L-a dus în Casa Domnului la Silo: copilul era încă mic de tot. 1Sam 1:26-2826 Ana a zis: „Domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul tău trăieşte, domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine şi mă rugam Domnului. 27 Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam. 28 De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie dat Domnului.” Şi s-au închinat acolo înaintea Domnului. 
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Luni 21 aprilie

2.  o aveRtIzaRe tRIMISă MaReLuI pReot
a.  Ce spune Biblia despre copilul Samuel? 1 Samuel 2:26.

„Dumnezeu dă tuturor ocazia să-şi dezvolte caracterul în această viaţă. 
Toţi pot să-şi ocupe locul stabilit lor în marele Său plan. Domnul l-a primit 
pe Samuel încă de când era un copilaş, pentru că inima lui era curată şi 
avea respect faţă de Dumnezeu. El a fost încredinţat lui Dumnezeu, o jertfă 
consacrată, iar Domnul a făcut din el, încă de când era copil, un canal de 
lumină. O viaţa consacrată, aşa cum a fost cea a lui Samuel, are o mare 
valoare în ochii lui Dumnezeu. Dacă tinerii de astăzi se consacră aşa cum a 
făcut Samuel, Domnul îi primeşte şi îi foloseşte în lucrarea Sa.” – Comentarii 
biblice, vol. 2, pg. 1010 engl.

b.  Cum a avut Samuel de câştigat prin influenţa educativă a lui eli? 
Ce lecţie ar trebui să înveţe tinerii în timpul nostru din exemplul 
lui Samuel?

„Samuel a fost lăsat în grija lui Eli, iar drăgălăşenia caracterului lui a 
atras dragostea caldă a preotului în vârstă. El era amabil, generos, ascul-
tător şi respectuos. Eli, îndurerat de îndărătnicia fiilor lui, a găsit odihnă, 
mângâiere şi binecuvântare în prezenţa ucenicului său. Samuel era gata să 
slujească, era iubitor şi niciun tată nu şi-a iubit copilul cu mai multă gin-
găşie decât l-a iubit Eli pe acest tânăr. Era ceva neobişnuit ca între înaltul 
judecător al naţiunii şi acest copil umil să fie legături atât de strânse. Când 
îl cuprindeau slăbiciunile bătrâneţii şi era copleşit de griji şi mustrări de 
conştiinţă din pricina purtării stricate a propriilor săi fii, Eli se apropia de 
Samuel ca să găsească mângâiere.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 573 engl. (cap. 55).

c.  În timp ce eli era întristat de purtarea fiilor lui, ce avertizare i-a 
trimis Domnul printr-un profet şi prin ce semn avea să fie întă-
rită aceasta? 1 Samuel 2:27-30, 34.

„[Eli] a atras neplăcerea Domnului asupra sa prin aceea că nu a mustrat 
păcatul şi nu a exercitat dreptatea împotriva păcătosului. Dumnezeu nu se 
putea bizui pe el pentru a-l păstra pe Israel curat.” – Idem., pg. 578 engl. (cap. 56).

Sticky Note
1Sam 2:2626 Tânărul Samuel creştea mereu şi era plăcut Domnului şi oamenilor. 

Sticky Note
1Sam 2:27-3027 Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Nu M-am descoperit Eu casei tatălui tău, când erau în Egipt, în casa lui faraon? 28 Eu l-am ales dintre toate seminţiile lui Israel ca să fie în slujba Mea, în preoţie, ca să se suie la altarul Meu, să ardă tămâia şi să poarte efodul înaintea Mea; şi am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc şi aduse de copiii lui Israel. 29 Pentru ce călcaţi voi în picioare jertfele Mele şi darurile Mele, care am poruncit să se facă în Locaşul Meu? Şi cum se face că tu cinsteşti pe fiii tăi mai mult decât pe Mine, ca să vă îngrăşaţi din cele dintâi roade luate din toate darurile poporului Meu, Israel?” 30 De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: „Spusesem că şi casa ta şi casa tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea Mea.” Şi acum, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte, dar cei ce Mă dispreţuiesc vor fi dispreţuiţi. 1Sam 2:3434 Şi iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas: amândoi vor muri într-o zi. 
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Marţi 22 aprilie

3.  puRtaRea neCInStItă a pReoţILoR CoRupţI ŞI  
 RezuLtatuL aCeSteIa
a.  Descrieţi eşecul lui eli, marele preot şi judecătorul suprem al 

naţiunii, în ce priveşte educarea fiilor lui. 1 Samuel 2:12, 17, 22.

„Preotul şi judecătorul lui Israel nu fusese lăsat în întuneric cu privire 
la datoria de a-i stăpâni şi îndruma pe copiii pe care îi lăsase Dumnezeu 
purtării sale de grijă…

Însă Eli a permis copiilor lui să-l conducă. Tatăl a devenit supus co-
piilor. Blestemul neascultării s-a văzut prin decăderea şi răutatea care au 
marcat comportamentul fiilor lui.” – Idem., pg. 575 engl. (cap. 57).

b.  Ce efect au avut mustrările blânde ale marelui preot asupra fiilor 
lui răi? 1 Samuel 22:23-25.

„Deşi nu erau deloc potriviţi pentru slujbă, [fiii lui Eli] au fost aşezaţi ca 
preoţi în sanctuar ca să slujească înaintea lui Dumnezeu…

Aceşti preoţi necredincioşi au călcat legea lui Dumnezeu şi au dezono-
rat serviciul sacru prin practicile lor josnice şi pătimaşe; totuşi, au continuat 
să profaneze prin prezenţa lor cortul lui Dumnezeu. Mulţi din popor, plini 
de indignare faţă de purtarea decăzută a lui Hofni şi Fineas, au încetat să 
mai urce la locul desemnat pentru închinare. În felul acesta, serviciul pe 
care Dumnezeu îl rânduise a fost dispreţuit şi neglijat, asociat cu păcatele 
unor oameni răi, în timp ce acei ale căror inimi erau înclinate spre rău au 
fost încurajaţi să continue să trăiască în păcat. Lipsa de evlavie, depravarea 
şi chiar idolatria au ajuns să se răspândească într-un chip înspăimântător.” 
– Idem., pg. 576, 577 engl. (cap. 57).

c.  Ce efect a avut apostazia din Israel asupra naţiunilor înconjură-
toare? 

„Şi cei din popoarele înconjurătoare, care nu erau în necunoştinţă cu 
privire la nelegiuirile practicate pe faţă în Israel, au devenit şi mai îndrăz-
neţi în idolatria şi răutatea lor. Ei nu aveau niciun simţământ al vinovăţiei, 
pe care l-ar fi avut dacă israeliţii şi-ar fi păstrat integritatea.” – Idem., pg. 582, 
583 engl. (cap. 57).

Sticky Note
1Sam 2:1212 Fiii lui Eli erau nişte oameni răi. Nu cunoşteau pe Domnul. 1Sam 2:1717 Tinerii aceştia se făceau vinovaţi înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că nesocoteau darurile Domnului. 1Sam 2:2222 Eli era foarte bătrân şi a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat şi că se culcau cu femeile care slujeau afară la uşa Cortului întâlnirii. 

Sticky Note
1Sam 2:23-2523 El le-a zis: „Pentru ce faceţi astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. 24 Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine; voi faceţi pe poporul Domnului să păcătuiască. 25 Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu; dar dacă păcătuieşte împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el?” Totuşi ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. 
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Miercuri 23 aprilie

4.  SaMueL: puRtătoRuL De Cuvânt aL LuI  
 DuMnezeu
a.  Întrucât Dumnezeu nu mai putea comunica cu eli sau fiii lui, pe 

cine a chemat el să transmită ultima solie de mustrare pentru 
casa marelui preot? 1 Samuel 3:2-4.

b.  Crezând că îl cheamă marele preot, ce a făcut Samuel? 1 Samuel 
3:5, 6. atunci când Domul l-a strigat pe Samuel pentru a treia 
oară, ce i-a spus eli băiatului să facă? 1 Samuel 3:8, 9.

„Eli era convins că acea chemare tainică era glasul lui Dumnezeu. 
Domnul trecuse pe lângă servul Său ales, pe lângă bărbatul cu păr cărunt, 
ca să comunice cu un copil. Aceasta era o mustrare amară, dar meritată 
pentru Eli şi casa lui.” – Idem., pg. 581 engl. (cap. 56).

c.  Ce l-a însărcinat Domnul pe Samuel să-i spună bătrânului mare 
preot? 1 Samuel 3:11-14. Ce i-a spus eli lui Samuel pentru a-l con-
vinge să vorbească şi care a fost răspunsul lui eli? 1 Samuel 3:16-18.

„În mustrarea lui Eli făcută fiilor lui se află cuvinte de o importanţă 
solemnă şi grozavă – cuvinte la care toţi cei care slujesc în lucrurile sfinte 
ar face bine să se gândească: ‚Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om, 
îl va judeca Dumnezeu; dar dacă păcătuieşte împotriva Domnului, cine se 
va ruga pentru el?’(1 Samuel 2:25).

Totuşi Eli nu a dat pe faţă roadele adevăratei pocăinţe. El şi-a mărturi-
sit vina, dar nu a renunţat la păcat. An de an, Domnul îşi amâna judecăţile 
Sale ameninţătoare. Multe s-ar fi putut face în acei ani pentru a răscumpăra 
greşelile trecutului, însă preotul în vârstă nu a luat nicio măsură eficientă 
ca să îndrepte relele care pângăreau sanctuarul Domnului şi-i conduceau 
pe mulţi din Israel la ruină. Îndurarea lui Dumnezeu i-a făcut pe Hofni şi 
Fineas să-şi împietrească inima şi să devină chiar mai îndrăzneţi în păcatul 
lor. Eli a făcut de cunoscut întregului popor soliile de avertizare şi mustrare 
faţă de casa lui. Prin aceasta, el a căutat ca, într-o oarecare măsură, să con-
tracareze influenţa rea a neglijenţei lui din trecut. Însă avertismentele nu au 
fost luate în seamă de către popor, aşa cum nu au fost ascultate nici de către 
preoţi.” – Idem., pg. 582 engl. (cap. 56).

Sticky Note
1Sam 3:2-42 Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi şi nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, 3 iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă; şi Samuel era culcat în Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. 4 Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: „Iată-mă!” 

Sticky Note
1Sam 3:5-65 Şi a alergat la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă.” Şi s-a dus şi s-a culcat. 6 Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te şi te culcă.” 1Sam 3:8-98 Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil 9 şi a zis lui Samuel: „Du-te, de te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, să spui: „Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.” Şi Samuel s-a dus să se culce la locul lui. 

Sticky Note
1Sam 3:11-1411 Atunci Domnul a zis lui Samuel: „Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. 12 În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui; voi începe şi voi isprăvi. 13 I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoştinţă şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. 14 De aceea jur casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu va fi ispăşită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare.” 1Sam 3:16-1816 Dar Eli a chemat pe Samuel şi a zis: „Samuele, fiule!” El a răspuns: „Iată-mă!” 17 Şi Eli a zis: „Care este cuvântul pe care ţi l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu să Se poarte cu tine cu toată asprimea, dacă-mi ascunzi ceva din tot ce ţi-a spus!” 18 Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Şi Eli a zis: „Domnul este acesta, să facă ce va crede!” 
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Joi 24 aprilie

5.  o LeCţIe pentRu BISeRICa De azI
a.  Cum au fost pedepsiţi preoţii cei răi, Hofni şi fineas? prin ce 

eveniment tragic a chemat Dumnezeu întreaga naţiune la pocă-
inţă? 1 Samuel 4:2, 14-18.

„Poporul [Israel] era copt pentru a primi judecăţile lui Dumnezeu, to-
tuşi [bătrânii] nu au văzut că păcatele lor fuseseră cauza pentru această 
nenorocire grozavă.” – Idem., pg. 583 engl. (cap. 56).

b.  Cât de atentă ar trebui să fie biserica atunci când aprobă anumi-
tor bărbaţi să intre în lucrare? 1 timotei 3:5-7.

„Biserica trebuie să dea pe faţă zel pentru Dumnezeu în tratarea celor 
care, în timp ce pretind că au mare credinţă, Îl fac de ruşine pe Domnul 
Hristos. Ei au pus adevărul în primejdie. Au fost nişte străjeri necredincioşi. 
Ei au adus ocară şi dezonoare asupra cauzei lui Dumnezeu. A sosit timpul 
pentru eforturi serioase şi puternice pentru a curăţa biserica de murdăria 
care o întinează.” – Mărturii către predicatori, pg. 450 (subcap.: „Înălţaţi standardul”).

„Standardul moralităţii nu este înălţat cât trebuie în mijlocul poporului 
lui Dumnezeu… Cei care sunt predicatori sau slujitori ai amvonului sfânt 
trebuie să fie bărbaţi cu o reputaţie fără reproş… Există o stranie abando-
nare a principiului, o coborâre a standardului moralităţii… Dacă cei care 
mărturisesc că sunt depozitarii legii lui Dumnezeu devin călcători ai acelei 
legi, grija Sa protectoare va fi retrasă.” – Testimonies, vol. 5, pg. 597-601 engl. (cap.: 
„Dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoşi).

Vineri 25 aprilie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  Ce lecţie ar trebui să înveţe tinerii din timpul nostru din exemplul 

lui Samuel?
2.  Care a fost lipsa lui eli în educaţia fiilor săi?
3.  Cum îl va influenţa mărturisirea noastră inconsecventă pe aproape-

le nostru?
4.  Ce eveniment dezastruos a folosit Dumnezeu pentru a chema în-

treaga naţiune la pocăinţă?
5.  Cât de atentă ar trebui să fie biserica atunci când aprobă bărbaţi 

pentru lucrarea de predicare?

Sticky Note
1Sam 4:22 Filistenii s-au aşezat în linie de bătaie împotriva lui Israel, şi lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni, care au omorât pe câmpul de bătaie aproape patru mii de oameni. 1Sam 4:14-1814 Eli, auzind aceste strigăte, a zis: „Ce însemnă zarva aceasta?” Şi îndată omul a venit şi a adus lui Eli vestea aceasta. 15 Şi Eli era în vârstă de nouăzeci şi opt de ani, avea ochii întunecaţi şi nu mai putea să vadă. 16 Omul a zis lui Eli: „Vin de pe câmpul de bătaie, şi din câmpul de bătaie am fugit astăzi.” Eli a zis: „Ce s-a întâmplat, fiule?” 17 Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis: „Israel a fugit dinaintea filistenilor, şi poporul a suferit o mare înfrângere; şi chiar cei doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas, au murit, şi chivotul Domnului a fost luat.” 18 Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu, şi Eli a căzut de pe scaun pe spate, lângă poartă; şi-a rupt ceafa şi a murit, căci era om bătrân şi greu. El fusese judecător în Israel patruzeci de ani. 

Sticky Note
1Tim 3:5-75 Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 6 Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului. 7 Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului. 
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Sabat, 3 mai 2014

Darul Sabatului Întâi pentru  
Misiunile mondiale

Dragi fraţi şi surori din în-
treaga lume:

Trăim ultimele clipe ale 
istoriei planetei Pământ, iar 
Domnul nostru ne aşteaptă cu 
nerăbdare, de mult timp, să ne 
ia acasă. Evenimentele profetice 
care se desfăşoară chiar înaintea 
ochilor noştri ne spun că cea de-a 
doua venire a lui Isus este aproape, 
chiar la uşă. Din nefericire, solia evangheliei 
nu a ajuns la capătul lumii şi nu orice fiinţă a avut ocazia să audă adevărul. 
„În curând, oamenii vor fi obligaţi să ia decizii grele şi ei trebuie să aibă 
ocazia să audă şi să înţeleagă adevărul Bibliei, pentru ca să-şi ocupe poziţia 
pe baza unei decizii inteligente de partea dreaptă.” (Evanghelizare, pg. 25 engl.)

Ca membri ai bisericii lui Dumnezeu, avem privilegiul de a reprezenta 
caracterul Său şi de a lua parte în răspândirea evangheliei până la margini-
le pământului, dedicând pentru această lucrare specială timpul, puterea şi 
resursele noastre financiare.

Datorită rugăciunilor şi contribuţiilor financiare ale membrilor şi pri-
etenilor noştri, sunt înfiinţate noi misiuni în multe regiuni. Aceste misiuni 
noi încă au nevoie de sprijin, până când sunt bine închegate şi se pot între-
ţine singure, în timp ce se deschid alte câmpuri noi.

În fiecare an strângem o colectă specială pentru a oferi mijloacele nece-
sare răspândirii soliei în multe părţi ale globului.

„Moştenirea Domnului a fost neglijată în mod ciudat, iar Dumnezeu va 
judeca pe poporul Său pentru acest lucru. Mândria şi dragostea de etalare 
sunt satisfăcute prin avantajele acumulate, în timp ce câmpuri noi rămân 
neatinse. Mustrarea Domnului se află asupra ispravnicilor pentru părtini-
rea lor şi pentru că şi-au însuşit în mod egoist bunurile Sale.”  (Testimonies, 
vol. 8, pg. 59 engl.).

Doriţi să alegeţi să vă uniţi eforturile cu cele ale misionarilor şi famili-
ilor lor prin daruri generoase din resursele voastre aşa încât pământul să 
fie umplut de slava lui Dumnezeu şi Isus să vină în curând? Sperăm că da.

În numele unei lumi în nevoie,
Fraţii voştri din Departamentul Misionar la Conferinţei Generale
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   Lecţia 5 Sabat, 3 mai 2014

În zilele lui Samuel
„tot Israelul… a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc 

al Domnului.” (1 Samuel 3:20).
“Samuel a fost… învestit de Dumnezeul lui Israel într-o triplă 

funcţie, aceea de judecător, de profet şi preot… [El] a adunat grupe de 
bărbaţi tineri care erau pioşi, inteligenţi şi sârguincioşi. Aceştia au fost 
numiţi fiii profeţilor.” – The Signs of the Times, 22 iunie 1882.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 592-606 engl. (cap. 58, 59).

Duminică 27 aprilie

1.  SaMueL CHeaMă La RefoRMă
a.  În timp ce israeliţii ca naţiune încă mai continuau să practice 

idolatria, ce apel le-a făcut Samuel? 1 Samuel 7:3.
 

b.  Care a fost rezultatul acestor apeluri? 1 Samuel 7:4-6.

c.  Ce au făcut filistenii când au auzit că israeliţii s-au adunat la 
Miţpa? 1 Samuel 7:7-9. Cum Şi-a ajutat Domnul poporul ca răs-
puns la pocăinţa lor adevărată? 1 Samuel 7:10-13.

„Cel Puternic care S-a coborât pe Sinai în mijlocul focului, al fumului şi 
al tunetelor, care a despărţit Marea Roşie şi a deschis un drum prin Iordan 
pentru copiii lui Israel, Şi-a arătat încă o dată puterea. O furtună puternică 
a izbucnit în oastea care înainta, iar pământul a fost acoperit cu trupurile 
moarte ale războinicilor puternici.

Israeliţii au stat în picioare cu teamă şi în linişte, tremurând cu speranţă 
şi frică. Atunci când au văzut măcelul vrăjmaşilor lor, au ştiut că Dumne-
zeu primise pocăinţa lor.” – Idem., pg. 591 engl.  (cap. 58).

Sticky Note
1Sam 7:33 Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astarteile, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui; şi El vă va izbăvi din mâna filistenilor.” 

Sticky Note
1Sam 7:4-64 Şi copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii şi Astarteile şi au slujit numai Domnului. 5 Samuel a zis: „Strângeţi pe tot Israelul la Miţpa, şi eu mă voi ruga Domnului pentru voi.” 6 Şi s-au strâns la Miţpa. Au scos apă şi au vărsat-o înaintea Domnului, şi au postit în ziua aceea, zicând: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Samuel judeca pe copiii lui Israel la Miţpa. 

Sticky Note
1Sam 7:7-97 Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Miţpa, şi domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s-au temut de filisteni 8 şi au zis lui Samuel: „Nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor.” 9 Samuel a luat un miel sugar şi l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel, şi Domnul l-a ascultat. 1Sam 7:10-1310 Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor şi i-a pus pe fugă. Au fost bătuţi dinaintea lui Israel. 11 Bărbaţii lui Israel au ieşit din Miţpa, au urmărit pe filisteni şi i-au bătut până sub Bet-Car. 12 Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer, zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.” 13 Astfel au fost smeriţi filistenii şi n-au mai venit pe ţinutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieţii lui Samuel. 
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Luni 28 aprilie

2.  ŞCoLILe pRofeţILoR
a.  Cum a fost adusă în atenţia israeliţilor nevoia de o adevărată 

educaţie? Deuteronomul 6:6, 7; psalmii 119:130.

„Adevăratul scop al educaţiei este acela de a restaura chipul lui Dum-
nezeu în suflet. La început, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său… 
Păcatul a stricat şi aproape a şters chipul Său din om. Şi, pentru a-l restaura, 
a fost conceput planul de mântuire, iar omului i-a fost acordat un timp în 
care să fie încercat. A-l aduce înapoi la desăvârşirea în care a fost creat la 
început este marele scop al vieţii – scopul care se află la baza tuturor celor-
lalte.” – Idem., pg. 595 engl. (cap. 58).

b.  Cu ce scop a înfiinţat Samuel şcolile profeţilor? Maleahi 2:7.

„Şcolile profeţilor au fost înfiinţate de către Samuel pentru a pune sta-
vilă decăderii  răspândite şi pentru a se îngriji de binele moral şi intelectu-
al al tineretului, pentru a promova prosperitatea viitoare a naţiunii, dând 
poporului oameni pregătiţi să acţioneze în temere de Dumnezeu ca lideri 
şi sfătuitori…

În zilele lui Samuel, existau două astfel de şcoli – una la Rama, căminul 
profetului şi alta la Chiriat-Iearim, unde se afla chivotul. Altele au fost înfi-
inţate mai târziu.” – Idem., pg. 593 engl. (cap. 58).

c.  Care erau principalele materii de studiu din aceste şcoli? Deute-
ronomul 6:21-25; psalmii 19:7-11; 71:22.

„Principalele materii de studiu din aceste şcoli erau legea lui Dumne-
zeu împreună cu instrucţiunile date lui Moise, istoria sfântă, muzica sacră 
şi poezia… În acele şcoli din vechime, marele obiectiv al întregului studiu 
era acela de a învăţa care este voinţa lui Dumnezeu şi datoria omului faţă 
de El… Marile adevăruri prezentate prin simboluri erau aduse înainte, iar 
prin credinţă era înţeles obiectivul central al acelui întreg sistem – Mielul 
lui Dumnezeu avea să ridice păcatul lumii.” – Idem., pg. 593, 594 engl. (cap. 58).

Sticky Note
Deut 6:6-76 Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7 Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Ps 119:130130 Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. 

Sticky Note
Mal 2:77 Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor. 

Sticky Note
Deut 6:21-2521 să răspunzi fiului tău: „Noi eram robi ai lui faraon în Egipt, şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui cea puternică. 22 Domnul a făcut, sub ochii noştri, minuni şi semne mari şi nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui faraon şi împotriva întregii lui case; 23 şi ne-a scos de acolo, ca să ne aducă în ţara pe care jurase părinţilor noştri că ne-o va da. 24 Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim întotdeauna fericiţi şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi. 25 Vom avea parte de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.”  Ps 19:7-117 Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. 8 Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii. 9 Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. 10 Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. 11 Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare. Ps 71:2222 Şi Te voi lăuda în sunet de lăută, Îţi voi cânta credincioşia, Dumnezeule, Te voi lăuda cu harpa, Sfântul lui Israel! 
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Marţi 29 aprilie

3.  IMpaCtuL eDuCaţIonaL aL InfLuenţeI pă- 
 RInteŞtI
a.  Cum explică Legea lui Dumnezeu că cei mici sunt influenţaţi de 

părinţii lor spre bine sau spre rău? exodul 20:5, 6.

„Cei care doresc să spună şi altora despre adevăr trebuie ca ei înşişi 
să-i practice principiile. Numai reflectând caracterul lui Dumnezeu prin 
integritatea, nobleţea şi altruismul din vieţile lor îi pot impresiona pe alţii.

Adevărata educaţie nu înseamnă a instrui cu forţa o minte nepregă-
tită şi nereceptivă. Puterile minţii trebuie trezite, la fel şi interesul. Pentru 
aceasta, este dată metoda lui Dumnezeu de predare. Cel care a creat mintea 
şi a rânduit legile acesteia, S-a îngrijit şi de dezvoltarea ei în conformitate 
cu acestea…Dumnezeu i-a dat lui Israel lecţii care ilustrau principiile Sale 
şi păstrau în memorie lucrările Sale minunate. Atunci când se puneau în-
trebări, instrucţiunea dată impresiona mintea şi inima.” – Educaţie, pg. 41 engl. 
(cap.: „Educaţia poporului Israel”).

b.  Ce persoană se remarcă atât în vechiul cât şi noul testament ca 
mamă care nu a exercitat o influenţă pozitivă asupra fiicelor ei? 
Luca 17:32.

„Soţia lui Lot a fost o femeie egoistă, lipsită de religiozitate.” – Patriarhi 
şi profeţi, pg. 174 engl. (cap. 15).

„În timp ce corpul ei era în câmpie, inima ei era legată de Sodoma şi 
a pierit odată cu ea. Ea s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu pentru că ju-
decăţile Sale au adus nimicirea proprietăţilor ei şi a copiilor ei.” – Idem., pg. 
161 (cap. 14).

c.  De ce a fost nimicit împreună cu acan „tot ce era a lui” inclusiv 
copiii lui? Iosua 7:15, 20, 21, 25.

„[Casa lui Acan] nu fusese educată în conformitate cu instrucţiunile date 
lor în marele standard al legii lui Dumnezeu. Părinţii lui Acan îşi educaseră 
fiul în aşa fel încât el se simţea liber să nu asculte de cuvântul Domnului. 
Principiile inoculate în viaţa lui l-au făcut să-i crească pe copiii lui în aşa fel 
încât şi ei erau decăzuţi. Mintea acţionează şi reacţionează asupra altei minţi, 
iar pedeapsa celor din familia lui Acan arată faptul că ei toţi avuseseră o 
implicaţie în păcat.” – Îndrumarea copilului, pg. 234 engl. (cap.: „Disciplina în cămin”).

Sticky Note
Exod 20:5-65 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, 6 şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. 

Sticky Note
Luc 17:32
32 Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot. 

Sticky Note
Ios 7:1515 Cine va fi arătat prin sorţi că a luat din ce era dat spre nimicire va fi ars în foc, el şi tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului şi a făcut o mişelie în Israel.” Ios 7:20-2120 Acan a răspuns lui Iosua şi a zis: „Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel şi iată ce am făcut: 21 am văzut în pradă o manta frumoasă de Şinear, două sute de sicli de argint şi o placă de aur în greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit şi le-am luat; iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu, şi argintul este pus sub ele.” Ios 7:2525 Iosua a zis: „Pentru ce ne-ai nenorocit? Şi pe tine te va nenoroci Domnul azi.” Şi tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre 
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Miercuri  30 aprilie

4.  ISRaeLIţII CeR un Rege
a.  Ce pretext au invocat israeliţii în favoarea planului lor de a avea 

un rege care să conducă naţiunea? 1 Samuel 8:4, 5.

„Cazurile de abuz din mijlocul poporului [Israel] nu fuseseră aduse la 
cunoştinţa lui Samuel. Dacă i s-ar fi spus ce purtări rele au fiii săi, el i-ar fi 
îndepărtat din slujbă fără întârziere; dar nu acest lucru îl doreau petiţiona-
rii. Samuel a văzut că adevăratul lor motiv era mândria şi nemulţumirea, 
şi că cererea lor era rezultatul unei intenţii bine cumpănite şi hotărâte.” – 
Patriarhi şi profeţi, pg. 604 engl. (cap. 59).

b.  Când Samuel s-a rugat la Domnul în legătură cu cererea poporu-
lui, ce i-a spus Domnul? 1 Samuel 8:6, 7.

c.  Ce a răspuns poporul lui Samuel când nu doreau să primească 
mustrarea Domnului? Cum a afectat greşeala lor, relaţia lor cu 
Dumnezeu? 1 Samuel 8:19, 22.

„Prin profeţii Săi, Domnul prezisese că Israel avea să fie guvernat de 
un rege; dar aceasta nu însemna că această formă de guvernare era cea mai 
bună pentru ei sau în conformitate cu voinţa Sa. El a îngăduit poporului 
să-şi urmeze propria alegere, pentru că a refuzat să fie îndrumat de sfatul 
Său. Osea declară că Dumnezeu i-a dat un rege în mânia Sa (Osea 13:11). 
Atunci când oamenii aleg să-şi urmeze propria cale, fără să caute sfat de la 
Dumnezeu sau împotriva voinţei Sale descoperite, adesea El le împlineşte 
dorinţele, pentru ca, prin experienţele amare care urmează, ei să poată fi 
conduşi să vadă propria lor nebunie şi să se căiască de păcatul lor…

Simţind dependenţa lor de Dumnezeu, ei sunt mereu atraşi mai aproa-
pe de El. Ei devin elevaţi şi sunt înnobilaţi, pregătiţi pentru înaltul destin 
la care i-a chemat El ca popor ales. Însă atunci când un om a fost aşezat pe 
tron, acesta avea tendinţa să întoarcă gândurile poporului de la Dumne-
zeu. Ei aveau să se încreadă mai mult în puterea omenească şi mai puţin în 
cea divină, iar greşelile regelui lor avea să-i conducă la păcat şi la despărţi-
rea naţiunii de Dumnezeu.” – Idem., pg. 605, 606 engl. (cap. 59).

Sticky Note
1Sam 8:4-54 Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel, la Rama. 5 Ei au zis: „Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.” 

Sticky Note
1Sam 8:6-76 Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: „Dă-ne un împărat ca să ne judece.” Şi Samuel s-a rugat Domnului. 7 Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine Mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. 

Sticky Note
1Sam 8:1919 Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. „Nu!”, au zis ei, „ci să fie un împărat peste noi, 1Sam 8:2222 Şi Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă-le glasul şi pune un împărat peste ei.” Şi Samuel a zis bărbaţilor lui Israel: „Duceţi-vă fiecare în cetatea lui.” 
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Joi 1 mai

5.  popoRuL CeRe MonaRHIe
a.  De ce au crezut copiii lui Israel că, pentru ei, monarhia avea să 

fie cea mai bună formă de guvernământ? 1 Samuel 8.19, 20. Care 
a fost adevărata problemă? Deuteronomul 1:30-32; 1 Samuel 
10:17-19.

„Disensiunile interioare l-au făcut [pe Israel] slab; ei erau expuşi conti-
nuu la invazia vrăjmaşilor păgâni iar poporul ajunse să creadă că, pentru 
a-şi menţine poziţia între naţiuni, seminţiile trebuia unite sub o guvernare 
centrală puternică. Pe măsură ce s-au depărtat de ascultarea de legea lui 
Dumnezeu, au dorit să fie eliberaţi de conducerea Suveranului lor divin; 
şi, în felul acesta, cererea de a avea o monarhie s-a răspândit în întregul 
Israel.” – Idem., pg. 603 engl. (cap. 59).

b.  Cum l-a aclamat poporul pe Saul, un beniamit, ca rege al lui Is-
rael chiar înainte de a fi înscăunat? 1 Samuel 10:20-24.

c.  De ce au fost nemulţumiţi unii din popor cu alegerea lui Saul, în 
special pentru că Beniamin era una dintre cele mai mici semin-
ţii? 1 Samuel 10:27.

Vineri 2 mai

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  Cum a fost adusă în atenţia israeliţilor nevoia de o educaţie adevărată?
2.  De ce l-a încurajat Dumnezeu pe Samuel să înfiinţeze şcoli?
3.  Ca părinte cum pot să-mi influenţez copiii chiar fără să-mi dau seama?
4.  De ce nu a reuşit soţia lui Lot şi alţii să exercite o influenţă pozitivă 

asupra copiilor lor?
5.  Ce face adesea Dumnezeu când poporul alege să meargă pe calea 

lui, contrar voinţei Sale clar descoperite?

Sticky Note
1Sam 8:19-2019 Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. „Nu!”, au zis ei, „ci să fie un împărat peste noi, 20 ca să fim şi noi ca toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră şi ne va cârmui în războaiele noastre.” Deut 1:30-3230 Domnul Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră, Se va lupta El însuşi pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voştri în Egipt. 31 Apoi în pustiu, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-aţi făcut până la sosirea voastră în locul acesta.” 32 Cu toate acestea, voi n-aţi avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru 1Sam 10:17-1917 Samuel a chemat poporul înaintea Domnului, la Miţpa 18 şi a zis copiilor lui Israel: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu am scos din Egipt pe Israel şi v-am izbăvit din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor împărăţiilor care vă apăsau. 19 Şi astăzi, voi lepădaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele şi din toate suferinţele voastre, şi-I ziceţi: „Pune un împărat peste noi!” Înfăţişaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile voastre şi după miile voastre.” 

Sticky Note
1Sam 10:20-2420 Samuel a apropiat toate seminţiile lui Israel, şi a ieşit la sorţi seminţia lui Beniamin. 21 A apropiat seminţia lui Beniamin pe familii, şi a ieşit la sorţi familia lui Matri. Apoi a ieşit la sorţi Saul, fiul lui Chis. L-au căutat, dar nu l-au găsit. 22 Au întrebat din nou pe Domnul: „A venit oare omul acesta aici?” Şi Domnul a zis: „Iată că este ascuns între vase.” 23 Au alergat şi l-au scos de acolo, şi el s-a înfăţişat în mijlocul poporului. Îi întrecea pe toţi în înălţime, de la umăr în sus. 24 Samuel a zis întregului popor: „Vedeţi pe cel pe care l-a ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el.” Şi tot poporul a strigat: „Trăiască împăratul!” 

Sticky Note
1Sam 10:2727 S-au găsit însă şi oameni răi, care ziceau: „Ce ne poate ajuta acesta?” Şi l-au dispreţuit şi nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. 
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   Lecţia 6 Sabat, 10 mai 2014

primul rege al lui Israel
„tot poporul s-a dus la ghilgal şi au pus pe Saul împărat, înain-

tea Domnului.” (1 Samuel 11:15).
„Prin profetul Samuel, Domnul îl instruise pe Saul că, în calitate de 

rege al lui Israel, purtarea lui trebuia să fie de cea mai înaltă integrita-
te.” – Conflict and Courage, pg. 174.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 607-636 engl. (cap.59, 60, 61).

Duminică 4 mai

1.  pRIMuL Rege aL LuI ISRaeL ÎnveStIt 
a.  În ciuda faptului că Israel a fost clar mustrat pentru alegerea 

unei monarhii, care a fost ultimul mesaj din cuvântarea lui Sa-
muel? 1 Samuel 12:20, 25.

„Samuel nu a lăsat poporul într-o stare de descurajare, pentru că aceas-
ta ar fi împiedicat orice efort pentru o viaţă mai bună.” – Idem., pg. 615 engl. 
(cap. 59).

b.  Deşi lui Dumnezeu nu-I făcea plăcere că poporul Israel a ales o 
monarhie (osea 13:11), de ce a pus un rege peste ei? 1 Samuel 
12:13; ezechiel 14:4. În ce sens erau ei orbi în păcatele lor?

„Zilele celei mai mari prosperităţi ale lui Israel fuseseră acelea în care ei 
Îl recunoscuseră pe Iehova ca Rege al lor – când legile şi conducerea pe care 
El le stabilise erau privite ca fiind superioare celor ale altor naţiuni… Însă, 
prin depărtarea de legea lui Dumnezeu, evreii nu deveniseră acel popor pe 
care dorea Dumnezeu să-l facă, iar apoi toate relele care erau rezultatul pă-
catului şi nebuniei lor le-au pus pe seama guvernării lui Dumnezeu. Atât 
de mult fuseseră orbiţi de păcat.” – Idem., pg. 605 engl. (cap. 59).

Sticky Note
1Sam 12:2020 Samuel a zis poporului: „Nu vă temeţi! Aţi făcut tot răul acesta; dar nu vă abateţi de la Domnul şi slujiţi Domnului din toată inima voastră. 1Sam 12:2525 Dar dacă veţi face răul, veţi pieri, voi şi împăratul vostru.” 

Sticky Note
Ose 13:1111 Ţi-am dat un împărat în mânia Mea, şi ţi-l iau în urgia Mea! 1Sam 12:1313 Iată, dar, împăratul pe care l-aţi ales şi pe care l-aţi cerut; iată că Domnul a pus un împărat peste voi. Ezec 14:44 De aceea vorbeşte-le şi spune-le: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Orice om din casa lui Israel care îşi poartă idolii în inimă şi care îşi pironeşte privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui – dacă va veni să vorbească prorocului – Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulţimii idolilor lui, 
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Luni 5 mai

2.  ISRaeL nu evangHeLIzează
a.  Ce binecuvântare promisă a fost în mod repetat supusă atenţiei 

poporului ales din zilele lui Moise? Deuteronomul 7:6, 11, 14, 18.

„Planul pe care Dumnezeu caută să-l împlinească prin poporul Său 
astăzi este acelaşi pe care a dorit să-l împlinească prin Israel atunci când 
l-a scos din Egipt. Privind la bunătatea, mila, dreptatea şi dragostea lui 
Dumnezeu date pe faţă în biserică, lumea trebuie să aibă o reprezentare a 
caracterului Său. Iar când legea lui Dumnezeu este exemplificată în felul 
acesta în viaţă, chiar lumea va recunoaşte superioritatea celor care iubesc, 
se tem şi slujesc lui Dumnezeu mai presus de orice alt popor de pe pământ. 
Domnul Îşi are îndreptată privirea asupra fiecăruia din poporului Său; El 
are un plan al Său pentru fiecare. Scopul Său este ca cei care practică pre-
ceptele Sale sfinte să fie un popor deosebit.” – Testimonies, vol. 6, pg. 12 engl. 
(cap.: „Scopul lui Dumnezeu cu biserica”).

b.  De ce nu au fost israeliţii pregătiţi să evanghelizeze neamurile 
în timpul judecătorilor? 1 Cronici 5:25.

„Taţii şi mamele au devenit indiferenţi faţă de obligaţiile lor faţă de 
Dumnezeu, indiferenţi faţă de obligaţiile lor faţă de copiii lor. Prin necre-
dincioşia în cămin şi influenţe idolatre din afara lui, mulţi tineri evrei au 
primit o educaţie care se deosebea mult de cea pe care Dumnezeu o plă-
nuise pentru ei. Ei au învăţat calea păgânilor.” – Educaţia, pg. 45, 46 engl. (cap.: 
„Şcolile profeţilor”).

c.  Deşi forma de guvernământ al lui Israel s-a schimbat, cum i-a 
avertizat Samuel, pe cei din timpul lui, cu privire la scopul lui 
Dumnezeu cu ei de a fi o lumină pentru neamuri? 1 Samuel 12:15.

„Disciplina şi educaţia pe care Dumnezeu a prevăzut-o pentru Israel, 
i-ar fi făcut ca în toate căile vieţii lor, să difere de alte popoare. Această par-
ticularitate a lor… nu era pe placul lor.” – Idem., pg. 49 engl.

Sticky Note
Deut 7:66 Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. Deut 7:1111 De aceea păzeşte poruncile, legile şi rânduielile pe care ţi le dau azi şi împlineşte-le. Deut 7:1414 Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele; şi la tine nu va fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale. Deut 7:1818 Să nu te temi de ele. Adu-ţi aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui faraon şi întregului Egipt; 

Sticky Note
1Cro 5:2525 Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor şi au curvit după dumnezeii popoarelor ţării, pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor. 

Sticky Note
1Sam 12:1515 Dar dacă nu veţi asculta de glasul Domnului şi vă veţi împotrivi cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost împotriva părinţilor voştri. 
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Marţi 6 mai

3.  ISRaeL nu MaI eSte un popoR DeoSeBIt
a.  Ce arată că israeliţii dispreţuiau privilegiul de a fi un popor de-

osebit? 1 Samuel 8:20.

„Dumnezeu i-a despărţit pe israeliţi de oricare alt popor ca să facă din 
ei comoara Sa deosebită. Însă ei, neluând în seamă această mare onoare, au 
dorit foarte mult să imite exemplul păgânilor! Totuşi, în mijlocul pretinsu-
lui popor al lui Dumnezeu există încă dorinţa de a se conforma la practicile 
şi obiceiurile lumeşti. Când se depărtează de Domnul, ei devin ambiţioşi 
pentru a obţine câştiguri şi onoruri lumeşti.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 607 engl. 
(cap. 59).

b.  Cum este avertizat poporul lui Dumnezeu de astăzi cu privire la 
repetarea greşelii evreilor? 1 petru 2:9; 2 Corinteni 6:17, 18.

„Creştinii caută mereu să imite practicile acelora care se închină dum-
nezeului acestei lumi. Mulţi susţin că, prin unirea cu cei lumeşti şi prin 
conformarea la obiceiurile lor, ei pot exercita o mai mare influenţă asupra 
celor necredincioşi. Însă toţi care urmează această cale se vor despărţi prin 
aceasta de Izvorul puterii lor. Devenind prieteni cu lumea, ei sunt vrăjmaşi 
cu Dumnezeu. De dragul onoarei lumeşti, ei sacrifică onoarea de nedescris 
la care i-a chemat Dumnezeu de a vesti puterile minunate ale Celui ce i-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).” – Idem.
c.  Împotriva cărui pericol îi va avertiza slujitorii lui Dumnezeu 

mereu pe cei din adunarea lor? Iacov 4:4; 1 Ioan 2:15, 16.

„Isus vine; va găsi El un popor care s-a conformat lumii? Îi va recu-
noaşte pe aceştia ca fiind poporul Său pe care l-a curăţit pentru Sine? O, nu. 
Nimeni în afară de cei curaţi şi sfinţi nu va fi recunoscut ca fiind al Său. Cei 
care s-au curăţit şi înălbit prin suferinţă şi au rămas despărţiţi, nepătaţi de 
lume, El îi va recunoaşte ca fiind ai Săi.” – Testimonies, vol. 1, pg. 133 engl. (cap.: 
„Asemănarea cu lumea”).

Sticky Note
1Sam 8:2020 ca să fim şi noi ca toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră şi ne va cârmui în războaiele noastre.” 

Sticky Note
1Pet 2:99 Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; 2Cor 6:17-1817 De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. 18 Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” 

Sticky Note
Iac 4:44 Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. 1Ioan 2:15-1615 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 
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Miercuri 7 mai

4.  SauL eSte ÎnCeRCat
a.  Ce s-a întâmplat atunci când israeliţii au încercat să facă pace cu 

invadatorii amoniţi? 1 Samuel 11:1-4, 8, 11. În loc de a se încrede 
în Domnul atunci când a fost pus la încercare, ce păcat a comis 
Saul? 1 Samuel 13:5-13. Cu toate acestea, cum i-a ajutat Dumne-
zeu, în continuare, pe israeliţi? 1 Samuel 14:31.

„Sosise vremea ca Saul să fie încercat. El trebuia să arate acum dacă 
era gata sau nu să depindă de Dumnezeu şi să aştepte cu răbdare aşa cum 
poruncise El, dovedind în felul acesta că este un bărbat în care Dumnezeu 
Se putea încrede în zilele grele ca într-un conducător al poporului Său sau 
dacă se clatină, demonstrând că este nevrednic de răspunderea sfântă pe 
care o avea.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 618 engl. (cap.60).

b.  Cum a dat Saul pe faţă încumetare şi înălţare de sine pentru a 
doua oară? 1 Samuel 14:24-29, 43-45.

„Chiar cu preţul fiului [lui Saul], el dorea să arate supuşilor lui că auto-
ritatea regească trebuia păstrată… Atunci când propria lui poruncă a fost 
călcată – deşi porunca era lipsită de raţiune şi fusese călcată din neştiinţă 
– regele şi tatăl şi-a condamnat fiul la moarte. Poporul a refuzat ca sentinţa 
să fie executată.” – Idem., pg. 625 engl. (cap. 60).

c.  Ce lecţii ar trebui să învăţăm noi şi, în special, predicatorii şi 
lucrătorii, din greşelile regelui Saul? Matei 7:2.

„Cei care sunt cel mai gata să-şi scuze sau să-şi justifice păcatul, sunt 
adesea cei mai aspri în a-i judeca şi condamna pe alţii. Asemenea lui Saul, 
mulţi aduc asupra lor dizgraţia lui Dumnezeu, însă ei resping sfatul şi dis-
preţuiesc mustrarea. Chiar şi când sunt convinşi că Domnul nu este cu ei, 
ei refuză să vadă în ei cauza necazului lor. Ei nutresc un spirit mândru şi 
lăudăros, în timp ce-şi permit să judece fără milă sau să mustre cu asprime 
pe alţii care sunt mai buni decât ei.” – Idem.

Sticky Note
1Sam 11:1-41 Nahaş, amonitul, a venit şi a împresurat Iabesul din Galaad. Toţi locuitorii din Iabes au zis lui Nahaş: „Fă legământ cu noi, şi-ţi vom fi supuşi.” 2 Dar Nahaş, amonitul, le-a răspuns: „Voi face legământ cu voi, dacă mă lăsaţi să vă scot la toţi ochiul drept şi să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel.” 3 Bătrânii din Iabes i-au zis: „Dă-ne un răgaz de şapte zile, ca să trimitem soli în tot ţinutul lui Israel; şi dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ţie.” 4 Solii au ajuns la Ghibeea, cetatea lui Saul, şi au spus aceste lucruri în auzul poporului. Şi tot poporul a ridicat glasul şi a plâns. 1Sam 11:88 Saul le-a făcut numărătoarea la Bezec; copiii lui Israel erau trei sute de mii, şi bărbaţii lui Iuda treizeci de mii. 1Sam 11:1111 A doua zi, Saul a împărţit poporul în trei cete. Au pătruns în tabăra amoniţilor în straja dimineţii şi i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiţi şi n-au mai rămas doi laolaltă dintre ei. 1Sam 13:5-135 Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau o mie de care şi şase mii de călăreţi; şi poporul acesta era fără număr: ca nisipul de pe ţărmul mării. Au venit şi au tăbărât la Micmaş, la răsărit de Bet-Aven. 6 Bărbaţii lui Israel s-au văzut la strâmtorare, căci erau strânşi de aproape, şi s-au ascuns în peşteri, în tufişuri, în stânci, în turnuri şi în gropile pentru apă. 7 Unii evrei au trecut Iordanul, ca să se ducă în ţara lui Gad şi Galaad. Saul era tot la Ghilgal, şi tot poporul de lângă el tremura. 8 A aşteptat şapte zile, după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Ghilgal, şi poporul se împrăştia de lângă Saul. 9 Atunci Saul a zis: „Aduceţi-mi arderea de tot şi jertfele de mulţumire.” Şi a jertfit arderea de tot. 10 Pe când sfârşea de adus arderea de tot, a venit Samuel, şi Saul i-a ieşit înainte să-i ureze de bine. 11 Samuel a zis: „Ce-ai făcut?” Saul a răspuns: „Când am văzut că poporul se împrăştie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât şi că filistenii sunt strânşi la Micmaş, 12 mi-am zis: „Filistenii se vor coborî împotriva mea la Ghilgal, şi eu nu m-am rugat Domnului!” Atunci am îndrăznit şi am adus arderea de tot.” 13 Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel; 1Sam 14:3131 În ziua aceea au bătut pe filisteni de la Micmaş până la Aialon. Poporul era foarte obosit 

Sticky Note
1Sam 14:24-2924 Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbaţii lui Israel. Saul pusese pe popor să jure, zicând: „Blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmaşii mei!” Şi nimeni nu mâncase. 25 Tot poporul ajunsese într-o pădure, unde se găsea miere pe faţa pământului. 26 Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând; dar niciunul n-a dus mierea la gură, căci poporul ţinea jurământul. 27 Ionatan nu ştia de jurământul pe care pusese tatăl său pe popor să-l facă; a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână, l-a vârât într-un fagure de miere şi a dus mâna la gură; şi ochii i s-au luminat. 28 Atunci cineva din popor, vorbindu-i, i-a zis: „Tatăl tău a pus pe popor să jure, zicând: „Blestemat să fie omul care va mânca astăzi!” Şi poporul era sleit de puteri. 29 Şi Ionatan a zis: „Tatăl meu tulbură poporul; vedeţi, dar, cum mi s-au luminat ochii, pentru că am gustat puţin din mierea aceasta! 1Sam 14:43-4543 Saul a zis lui Ionatan: „Spune-mi ce-ai făcut.” Ionatan i-a spus şi a zis: „Am gustat puţină miere, cu vârful toiagului pe care-l aveam în mână: iată-mă, voi muri.” 44 Şi Saul a zis: „Dumnezeu să Se poarte cu toată asprimea faţă de mine, dacă nu vei muri, Ionatane!” 45 Poporul a zis lui Saul: „Ce! să moară Ionatan, el, care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată! Viu este Domnul, că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta.” Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. 

Sticky Note
Mat 7:22 Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura. 
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Joi 8 mai

5.  ReSpIngeRea fInaLă a LuI SauL
a.  atunci când a fost din nou încercat, cum a arătat Saul că autorita-

tea şi onoarea regească erau mai importante pentru el decât ascul-
tarea de porunca lui Dumnezeu? 1 Samuel 15:1-3, 7-9, 20, 21.

b.  În cele din urmă, de ce a trebuit ca Dumnezeu să-l respingă pe 
regele Saul? 1 Samuel 15:22-24.

„Este un pas periculos acela de a desconsidera mustrările şi avertizările 
Cuvântului lui Dumnezeu sau ale Duhului Sfânt. Ca şi Saul, mulţi cedează 
ispitei, până ajung să fie orbi faţă de adevăratul caracter al păcatului. Ei se 
măgulesc că au avut în vedere un scop bun şi nu au făcut nimic rău când 
s-au depărtat de cerinţele Domnului. În felul acesta, se împotrivesc Duhu-
lui harului, până când glasul său nu se mai aude, iar ei sunt lăsaţi pradă 
ispitelor pe care le-au ales.” – Idem., pg. 635 engl. (cap. 61).

„Atunci când Saul a ales să acţioneze independent de Dumnezeu, 
Domnul nu a mai putut fi îndrumătorul lui şi a fost forţat să-l lepede.” – 
Idem., pg. 636 engl.

c.  După ce Spiritul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la rege, unde a 
căutat Saul să găsească ajutor? 1 Samuel 16:14; 28:6, 7; Isaia 8:19.

„În tot cursul purtării sale răzvrătite, Saul a fost linguşit şi înşelat de 
Satan.” – Idem., pg. 680 engl. (cap. 66).

Vineri  9 mai

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  Ce avertizare a dat Samuel poporului atunci când a fost încoronat Saul?
2.  După moartea lui Samuel, cum au arătat israeliţii că nu erau pregă-

tiţi să evanghelizeze neamurile?
3.  numiţi câteva constrângeri lumeşti la care poporul lui Dumnezeu 

de astăzi ar putea fi predispus să cedeze?
4.  Ce greşeală majoră a comis Saul la ghilgal?
5.  În ce fel trebuie să evităm spirala descendentă în care a intrat Saul?

Sticky Note
1Sam 15:1-31 Samuel a zis lui Saul: „Pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul Lui, peste Israel: ascultă, dar, ce zice Domnul. 2 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel, când i-a astupat drumul la ieşirea lui din Egipt. 3 Du-te acum, bate pe Amalec şi nimiceşte cu desăvârşire tot ce-i al lui; să nu-i cruţi, şi să omori bărbaţii şi femeile, copiii şi pruncii, cămilele şi măgarii, boii şi oile.” 1Sam 15:7-97 Saul a bătut pe Amalec, de la Havila până la Şur, care este în faţa Egiptului. 8 A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, şi a nimicit cu desăvârşire tot poporul, trecându-l prin ascuţişul sabiei. 9 Dar Saul şi poporul au cruţat pe Agag şi oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii graşi şi tot ce era mai bun; n-a vrut să le nimicească cu desăvârşire, şi au nimicit numai tot ce era prost şi nebăgat în seamă. 1Sam 15:20-2120 Saul a răspuns lui Samuel: „Am ascultat glasul Domnului şi m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăvârşire pe amaleciţi; 21 dar poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârşire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal.” 

Sticky Note
1Sam 15:22-2422 Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 23 Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.” 24 Atunci Saul a zis lui Samuel: „Am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului şi n-am ascultat cuvintele tale; mă temeam de popor şi i-am ascultat glasul. 

Sticky Note
1Sam 16:1414 Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. 1Sam 28:6-76 Saul a întrebat pe Domnul, şi Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim, nici prin proroci. 7 Atunci Saul a zis slujitorilor lui: „Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s-o întreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii.” Isa 8:1919 Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? 
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   Lecţia 7 Sabat, 17 mai 2014

Regele David
„Domnul a zis lui Samuel: ‚…pe unul din fiii lui [Isai] Mi l-am 

ales ca împărat’” (1 Samuel 16:1).
„Frumuseţea exterioară nu poate recomanda sufletul înaintea lui 

Dumnezeu. Înţelepciunea şi desăvârşirea, date pe faţă în caracter şi 
purtare, exprimă adevărata frumuseţe a omului; şi prin valoarea in-
terioară, prin perfecţiunea inimii suntem acceptaţi înaintea Domnului 
oştirilor.” – Conflict and Courage, pg. 160.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 637-663 engl. (cap. 62-65).

Duminică 11 mai

1.  DavID La CuRtea RegeLuI SauL
a.  Ce lecţie a dorit Dumnezeu să-l înveţe pe Samuel atunci când a 

fost nevoie de un înlocuitor pentru regele Saul care fusese lepă-
dat? 1 Samuel 16:7 (u.p.).

b.  Ce eveniment providenţial l-a ajutat pe David să câştige experi-
enţă în ce priveşte viaţa de la curtea regească înainte de încoro-
narea lui? 1 Samuel 16:17-21. De ce i-a dat Dumnezeu această 
experienţă?

„În providenţa lui Dumnezeu, David, ca un cântăreţ priceput la harpă, 
a fost adus înaintea regelui… [David] fusese educat în calea Domnului, iar 
acum se hotărâse în inima lui să facă voia lui Dumnezeu mai mult ca ori-
când înainte. Avea noi subiecte la care să mediteze. Fusese la curtea regelui 
şi văzuse ce răspunderi implică regalitatea. El văzuse unele din ispitele 
care asaltau sufletul lui Saul şi pătrunsese în unele din tainele caracteru-
lui şi faptelor primului rege al lui Israel… Dumnezeu îl învăţa pe David 
lecţiile încrederii. După cum Moise a fost educat pentru lucrarea lui, la fel 
Domnul îl pregătea pe fiul lui Isai să devină conducătorul poporului Său 
ales.” – Idem., pg. 643, 644 engl. (cap. 63).

Sticky Note
1Sam 16:77 Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.” 

Sticky Note
1Sam 16:17-2117 Saul a răspuns slujitorilor săi: „Găsiţi-mi, dar, un om care să cânte bine şi aduceţi-l la mine.” 18 Unul din slujitori a luat cuvântul şi a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul, care ştie să cânte; el este şi un om tare şi voinic, un războinic, vorbeşte bine, este frumos la chip, şi Domnul este cu el.” 19 Saul a trimis nişte oameni la Isai să-i spună: „Trimite-mi pe fiul tău David, care este cu oile.” 20 Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin şi cu un ied, şi a trimis lui Saul aceste lucruri, prin fiul său David. 21 David a ajuns la Saul şi s-a înfăţişat înaintea lui; i-a plăcut mult lui Saul, şi a fost pus să-i poarte armele. 
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Luni 12 mai

2.  pLanuL uCIgaŞ aL LuI SauL ÎMpotRIva LuI  
 DavID
a.  Cum l-a inspirat Dumnezeu pe David să accepte provocarea lui  

goliat adresată lui Israel? 1 Samuel 17:23, 24, 37, 45-49. Ce putem 
învăţa din această experienţă când ne străduim ca prin propriile 
noastre eforturi să evanghelizăm astăzi întreaga lume?

„Predicatorii noştri nu ar trebui să sfideze pe ceilalţi şi să provoace 
discuţii… [Unii predicatori] nu s-au încrezut asemenea umilului David în 
Dumnezeul lui Israel şi nu au făcut din El tăria lor. Ei au mers înainte plini 
de încredere şi trufaşi, asemenea lui Goliat, cu laudă şi fără să se ascundă 
în spatele lui Isus…

Predicatorii tineri ar trebui să studieze învăţăturile practice ale lui Hris-
tos, cât şi cele teoretice şi să înveţe de la Isus ca să poată avea harul Său, 
blândeţea, smerenia şi umilinţa minţii pe care le-a avut El.” – Testimonies, vol. 
3, pg. 219, 220 engl. (cap.: „Către un tânăr pastor şi soţia sa”).

b.  Când şi cum a început Saul să dea pe faţă cele mai slabe puncte 
din caracterul său? 1 Samuel 18:6-9.

„Nimeni nu este în siguranţă când trăieşte ca să placă oamenilor şi nu 
caută mai întâi aprobarea lui Dumnezeu. Ambiţia lui Saul era aceea de a fi 
cel mai preţuit de oameni; iar când se cânta acest cântec de laudă, în inima 
regelui s-a aprins convingerea sigură că David avea să câştige inima po-
porului şi să cârmuiască în locul lui.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 650 engl. (cap. 64).

c.  Ce incidente arată că Saul era acum stăpânit de un spirit rău?  
1 Samuel 19:11, 17; 20:27-31.

„Saul şi-a deschis inima în faţa spiritului invidiei prin care sufletul lui 
a fost otrăvit... Monarhul lui Israel se împotrivea voinţei Celui Nemărginit. 
Saul nu învăţase, în timp ce cârmuia pe Israel, că el trebuia să-şi cârmuiască 
propriul spirit. El a permis impulsurilor să-i controleze judecata până când 
a fost cuprins de furia patimii. A ajuns să aibă accese de furie în care era 
gata să omoare pe oricine îndrăznea să se opună voinţei lui.” – Idem.

Sticky Note
1Sam 17:23-2423 Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oştiri, ieşind afară din şirurile filistenilor. A rostit aceleaşi cuvinte ca mai înainte, şi David le-a auzit. 24 La vederea acestui om, toţi cei din Israel au fugit dinaintea lui şi i-a apucat o mare frică. 1Sam 17:3737 David a mai zis: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.” Şi Saul a zis lui David: „Du-te, şi Domnul să fie cu tine!” 1Sam 17:45-4945 David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. 46 Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor pământului. Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu. 47 Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre.” 48 Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. 49 Şi-a vârât mâna în traistă, a luat o piatră şi a aruncat-o cu praştia; a lovit pe filistean în frunte, şi piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu faţa la pământ. 

Sticky Note
1Sam 18:6-96 Pe când veneau ei, la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieşit din toate cetăţile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând şi jucând, în sunetul timpanelor şi lăutelor şi scoţând strigăte de bucurie. 7 Femeile care cântau îşi răspundeau unele altora şi ziceau: „Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii.” 8 Saul s-a mâniat foarte tare şi nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: „Lui David îi dau zece mii şi mie-mi dau mii! Nu-i mai lipseşte decât împărăţia.” 9 Şi din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David. 

Sticky Note
1Sam 19:1111 Saul a trimis nişte oameni acasă la David, ca să-l pândească şi să-l omoare dimineaţa. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de ştire şi i-a zis: „Dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât.” 1Sam 19:1717 Saul a zis către Mical: „Pentru ce m-ai înşelat în felul acesta şi ai dat drumul vrăjmaşului meu, şi a scăpat?” Mical a răspuns lui Saul: „El mi-a zis: „Lasă-mă să plec, ori te omor!” 1Sam 20:27-3127 A doua zi, ziua a doua a lunii noi, locul lui David era tot gol. Şi Saul a zis fiului său Ionatan: „Pentru ce n-a venit fiul lui Isai la masă nici ieri, nici azi?” 28 Ionatan a răspuns lui Saul: „David mi-a cerut voie să se ducă la Betleem. 29 El a zis: „Dă-mi drumul, te rog, căci avem în cetate o jertfă de familie, şi fratele meu mi-a spus lucrul acesta; deci dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi voie să mă duc în grabă să-mi văd fraţii.” Pentru aceea n-a venit la masa împăratului.” 30 Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan şi i-a zis: „Fiu rău şi neascultător, nu ştiu eu că ţi-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre ruşinea ta şi spre ruşinea mamei tale? 31 Căci câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi linişte nici pentru tine, nici pentru împărăţia ta. Şi acum trimite să-l caute şi să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte.” 
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Marţi 13 mai

3.  DavID un fugaR
a.  Care au fost diferitele locuri în care David şi-a căutat refugiul 

după ce a înţeles că viaţa lui era în pericol? 1 Samuel 21:1, 10; 
22:1. era teama lui justificată? 1 Samuel 21:16-18, 20, 21. trebuia 
să se teamă de Saul? 1 Ioan 4:18.

„Orice eşec suferit de copiii lui Dumnezeu se datorează lipsei lor de 
credinţă. Atunci când umbrele înconjoară sufletul, când dorim după lumi-
nă şi îndrumare, trebuie să privim în sus; dincolo de întuneric există lumi-
nă. David nu ar fi trebuit să se îndoiască nicio clipă de Dumnezeu.” – Idem., 
pg. 657 engl. (cap. 64).

b.  În timp ce fugea de socrul lui, regele Saul, ce fapte de necinste 
au arătat că David nu avea credinţă în protecţia lui Dumnezeu? 
1 Samuel 21:2, 8, 13-15.

„David a spus preotului că fusese trimis de rege cu o misiune tainică ce 
trebuia să fie îndeplinită foarte grabnic. Aici el a dovedit lipsă de credinţă 
în Dumnezeu, iar păcatul său a adus moartea marelui preot. Dacă faptele ar 
fi fost prezentate aşa cum erau, Ahimelec ar fi ştiut ce avea de făcut ca să-şi 
apere viaţa. Dumnezeu doreşte ca poporul Său să dea pe faţă sinceritate chiar 
şi în cele mai mari primejdii.” – Idem., pg. 656 engl. (cap. 64).

c.  Deşi niciodată nu ar trebui să aducem asupra noastră persecuţia 
în mod nenecesar, cum se poate repeta experienţa lui David în 
zilele noastre? Matei 10:22, 23. Ce făgăduinţă putem pretinde în 
astfel de ocazii? 2 Corinteni 12:19.

„Între neprihănire şi păcat, dragoste şi ură, adevăr şi falsitate, există 
o luptă de nestăpânit. Când cineva prezintă dragostea lui Hristos şi fru-
museţea sfinţeniei, el îi atrage pe supuşii împărăţiei lui Satan de la el, iar 
prinţul răului este provocat să se împotrivească. Pe cei care sunt inundaţi 
de Duhul lui Hristos îi aşteaptă persecuţia şi batjocura. Caracterul persecu-
ţiei se schimbă odată cu vremurile, însă principiul – spiritul care stă la baza 
ei – este acelaşi cu cel care i-a omorât pe aleşii Domnului, începând cu zilele 
lui Abel.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 29 engl. (cap. 3).

Sticky Note
1Sam 21:11 David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec, care a alergat speriat înaintea lui şi i-a zis: „Pentru ce eşti singur şi nu este nimeni cu tine?” 1Sam 21:1010 David s-a sculat şi a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achiş, împăratul Gatului. 1Sam 22:11 David a plecat de acolo şi a scăpat în peştera Adulam. Fraţii lui şi toată casa tatălui său au aflat şi s-au coborât la el. 1Sam 22:16-1816 Împăratul a zis: „Trebuie să mori, Ahimelec, tu şi toată casa tatălui tău.” 17 Şi împăratul a zis alergătorilor care stăteau lângă el: „Întoarceţi-vă şi omorâţi pe preoţii Domnului; căci s-au învoit cu David: au ştiut bine că fuge şi nu mi-au dat de veste.” Dar slujitorii împăratului n-au voit să întindă mâna ca să lovească pe preoţii Domnului. 18 Atunci împăratul a zis lui Doeg: „Întoarce-te şi loveşte pe preoţi.” Şi Doeg, edomitul, s-a întors şi a lovit pe preoţi; a omorât în ziua aceea optzeci şi cinci de oameni care purtau efodul de in. 1Sam 22:20-2120 Un fiu al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat. Numele lui era Abiatar. A fugit la David 21 şi i-a spus că Saul a ucis pe preoţii Domnului. 1Ioan 4:1818 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste. 

Sticky Note
1Sam 21:22 David a răspuns preotului Ahimelec: „Împăratul mi-a dat o poruncă şi mi-a zis: „Nimeni să nu ştie nimic de pricina pentru care te trimit şi de porunca pe care ţi-am dat-o.” Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. 1Sam 21:88 David a zis lui Ahimelec: „N-ai la îndemână o suliţă sau o sabie? Căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică.” 1Sam 21:13-1513 A făcut pe nebunul înaintea lor; făcea năzdrăvănii înaintea lor; făcea zgârieturi pe uşile porţilor şi lăsa să-i curgă balele pe barbă. 14 Achiş a zis slujitorilor săi: „Vedeţi bine că omul acesta şi-a pierdut minţile; pentru ce mi-l aduceţi? 15 Oare duc lipsă de nebuni, de-mi aduceţi pe acesta şi mă faceţi martor la năzdrăvăniile lui? Să intre el în casa mea?” 

Sticky Note
Mat 10:22-2322 Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 23 Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până va veni Fiul omului. 2Cor 12:1919 De multă vreme voi vă închipuiţi că vrem să ne apărăm înaintea voastră! Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos; şi toate aceste lucruri le spunem, preaiubiţilor, pentru zidirea voastră. 
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Miercuri 14 mai

4.  MăRInIMIa LuI DavID
a.  În ce fel s-au oferit oamenii din zif să-l trădeze pe David şi pe 

oamenii lui? Ce anume a zădărnicit planul lor? 1 Samuel 23:19, 
20, 25-28.

b.  atunci când, după alungarea filistenilor, Saul s-a întors să-l ur-
mărească pe David, cum a demonstrat David mărinimia sa?  
1 Samuel 24:1, 3, 4, 8, 10, 15. Cum a reacţionat Saul? 1 Samuel 
24:16-20.

„[1 Samuel 24:9-11.] Atunci când Saul a auzit cuvintele lui David, s-a 
ruşinat şi a trebuit să recunoască adevărul lor. Inima lui a fost adânc zgu-
duită când a văzut că a fost cu totul în puterea omului a cărui viaţă o căuta. 
David stătea înaintea lui cu conştiinţa curată.

Vrăjmăşia pe care o arată faţă de servii lui Dumnezeu, aceia care s-au 
predat puterii lui Satan, se transformă uneori într-un simţământ de împă-
care şi bunăvoinţă, dar schimbarea aceasta nu se dovedeşte întotdeauna a 
fi de durată. După ce oamenii rău intenţionaţi au vorbit şi acţionat împo-
triva slujitorilor Domnului, ei sunt uneori impresionaţi de o convingere 
profundă că au făcut răul. Duhul Domnului se luptă cu ei, iar ei îşi umilesc 
inimile înaintea lui Dumnezeu şi înaintea acelora a căror influenţă căutau 
să o nimicească şi se poate ca ei să-şi schimbe purtarea faţă de aceştia. Dar, 
îndată ce deschid din nou uşa pentru şoptirile celui rău, vechile îndoieli 
se trezesc, vechea duşmănie reînvie şi pornesc la aceeaşi lucrare de care se 
căiseră şi pe care o părăsiseră pentru o vreme.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 662, 663 
engl. (cap. 65).

c.  În lucrarea de predicare a evangheliei astăzi, ce lecţii trebuie să 
înveţe soldaţii crucii din mărinimia lui David? Romani 12:17-21.

„Dumnezeu Îşi aduce la îndeplinire planurile, deşi sunt tăinuite faţă 
de ochii omeneşti. Oamenii nu pot înţelege căile lui Dumnezeu; şi, privind 
la aparenţe, ei consideră că necazurile şi încercările pe care Dumnezeu le 
îngăduie sunt lucruri care sunt împotriva lor şi care duc doar la nimicirea 
lor.” – Idem., pg. 672.

Sticky Note
1Sam 23:19-2019 Zifiţii s-au suit la Saul, la Ghibeea, şi au zis: „Nu-i David ascuns între noi în locuri întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miazăzi de pustiu? 20 Coboară-te, dar, împărate, fiindcă aceasta este toată dorinţa sufletului tău; lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile împăratului. 1Sam 23:25-2825 Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a coborât la stâncă şi a rămas în pustiul Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustiul Maon. 26 Saul mergea pe o parte a muntelui, şi David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul. Dar Saul şi oamenii lui chiar înconjuraseră pe David şi pe ai lui, ca să pună mâna pe ei, 27 când un sol a venit şi a spus lui Saul: „Grăbeşte-te să vii, căci au năvălit filistenii în ţară.” 28 Saul a încetat să urmărească pe David şi s-a întors să iasă înaintea filistenilor. De aceea locul acela s-a numit Sela-Hamahlecot. 

Sticky Note
1Sam 24:11 Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit şi i-au spus: „Iată că David este în pustiul En-Ghedi.” 1Sam 24:3-43 A ajuns la nişte stâne de oi, care erau lângă drum; şi acolo era o peşteră în care a intrat să doarmă. David şi oamenii lui erau în fundul peşterii. 4 Oamenii lui David i-au zis: „Iată ziua în care Domnul îţi zice: „Dau pe vrăjmaşul tău în mâinile tale; fă-i ce-ţi va plăcea.” David s-a sculat şi a tăiat încet colţul hainei lui Saul. 1Sam 24:88 După aceea, David s-a sculat şi a ieşit din peşteră. El a început să strige atunci după Saul: „Împărate, domnul meu!” Saul s-a uitat înapoi, şi David s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat. 1Sam 24:1010 Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peşteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor; dar te-am cruţat şi am zis: „Nu voi pune mâna pe domnul meu, căci este unsul Domnului.” 1Sam 24:1515 Domnul va judeca şi va hotărî între mine şi tine, El va vedea. El îmi va apăra pricina şi El îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta.” 1Sam 24:16-2016 Când a sfârşit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis: „Glasul tău este, fiule David?” Şi Saul a ridicat glasul şi a plâns. 17 Şi a zis lui David: „Tu eşti mai bun decât mine; căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ţi-am făcut rău. 18 Tu îţi arăţi azi bunătatea cu care te porţi faţă de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale, şi nu m-ai omorât. 19 Dacă întâlneşte cineva pe vrăjmaşul lui, îl lasă oare să-şi urmeze drumul în linişte? Domnul să-ţi răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta! 20 Acum iată, ştiu că tu vei domni şi că împărăţia lui Israel va rămâne în mâinile tale. 

Sticky Note
Rom 12:17-2117 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. 18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. 20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” 21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. 
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Joi 15 mai

5.  o LeCţIe La vReMea potRIvItă
a.  Ce greşeală a continuat David să facă după ce a cruţat pentru a 

doua oară viaţa lui Saul? 1 Samuel 27:1.

„Dumnezeu a fost dezonorat de necredinţa lui David. Filistenii se te-
museră de David mai mult decât de Saul şi oştirea lui; aşezându-se sub 
protecţia filistenilor, David le-a trădat acestora slăbiciunea propriului său 
popor… Prin această faptă, a dat ocazie [fraţilor săi] ca motivele lui să fie 
greşit interpretate şi mulţi au fost determinaţi să aibă prejudecăţi faţă de el. 
El a fost călăuzit să facă exact ce dorea Satan; deoarece, atunci când a căutat 
adăpost la filisteni, David a adus o mare bucurie în rândurile vrăjmaşilor 
lui Dumnezeu şi ale poporului Său. David nu a renunţat la închinarea lui la 
Dumnezeu, nici nu a încetat să fie devotat cauzei Sale; însă el şi-a sacrificat 
încrederea în El în ceea ce priveşte siguranţa personală şi, în felul acesta, a 
întinat caracterul sincer şi credincios pe care Dumnezeu îl cere de la servii 
Săi.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 672, 673 engl. (cap. 65).

b.  Cu câtă răbdare trebuie să luptăm, petrecând multe ore pe ge-
nunchi, atunci când lucrăm pentru îndreptarea acelora care au 
devenit vrăjmaşii adevărului? evrei 12:3, 12-14.

„Să luăm aminte ca să nu ne purtăm cu cei rătăciţi într-un fel care să 
spună altora că noi nu avem nevoie de răscumpărare. Să nu denunţăm, 
condamnăm şi distrugem ca şi cum am fi fără vină. Lucrarea lui Hristos 
este de a repara, de a vindeca şi de a restaura.” – In Heavenly Places, pg. 291.

Vineri 16 mai

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  De ce a fost adus David în mod providenţial la curtea lui Saul?
2.  Care a fost unul dintre cele mai slabe puncte din caracterul lui Saul? 

Când a început ca acesta să iasă la iveală?
3.  Ce avertisment al lui Isus trebuie să ne vină în minte atunci când ne 

gândim la persecuţia suferită de David?
4.  De ce nu s-a încrezut David în mărturisirea lui Saul de la en-ghedi?
5.  Ce lecţii ar trebui să înveţe soldaţii crucii din mărinimia lui David?

Sticky Note
1Sam 27:11 David şi-a zis în sine: „Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul; nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în ţara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ţinutul lui Israel; aşa voi scăpa de mâna lui.” 

Sticky Note
Evr 12:33 Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. Evr 12:12-1412 Întăriţi-vă, dar, mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi; 13 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. 14 Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. 
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   Lecţia 8 Sabat, 24 mai 2014

pocăinţa şi pedepsirea lui David
„Să se prindă de puterea Mea, ca să facă pace cu Mine; da, va face 

pace cu Mine.” (Isaia 27:5).
„Toţi cei care se află sub mustrarea lui Dumnezeu şi-şi umilesc 

sufletul prin mărturisire şi căinţă aşa cum a făcut David, să fie siguri 
că există speranţă pentru ei.” – To Be Like Jesus, pg. 383.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 727-745 engl. (cap. 72).

Duminică 18 mai

1.  „tu eŞtI oMuL aCeLa”
a.  Cum a tulburat dintr-o dată Dumnezeu simţământul fals de pace 

pe care l-a avut David, imediat după ce a comis păcate mari?  
2 Samuel 12:1-4. Ca răspuns, ce sentinţă a pronunţat David asu-
pra sa fără să-şi dea seama? 2 Samuel 12:5, 6.

b.  Ce mărturie directă i-a dat profetul natan lui David? Cum a răs-
puns David? 2 Samuel 12:7-10, 13 (p.p.); psalmii 51:4.

„Conştiinţa îi spuneau adevăruri dureroase şi umilitoare lui David. În 
timp ce supuşii lui credincioşi se mirau de această răsturnare subită a sorţii, 
pentru împărat nu era o taină. Deseori avusese presimţirea că va veni un 
timp ca acesta. Pentru el fusese de mirare că Dumnezeu a avut atât de mult 
îndelungă răbdare faţă de păcatele lui şi că amânase atât de mult răsplata 
cuvenită…

Mulţi făcători de rele îşi scuză păcatele arătând spre căderea lui David, 
dar cât de puţini sunt aceia care dau pe faţă pocăinţa şi umilinţa lui David. 
Cât de puţini sunt gata să suporte mustrarea şi răsplata cu răbdare şi curaj 
ca el.” – Idem., pg. 737 engl. (cap. 72).

Sticky Note
2Sam 12:1-41 Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis: „Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac. 2 Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi. 3 Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui. 4 A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el; ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el.” 2Sam 12:5-65 David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan: „Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. 6 Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă.” 

Sticky Note
2Sam 12:7-107 Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu te-am uns împărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul; 8 te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat. 9 Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. 10 Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul.” 2Sam 12:1313 David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. Ps 51:44 Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta. 
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Luni 19 mai

2.  ConSeCInţe aMaRe
a.  Cum a fost afectată personalitatea lui David de păcatele lui? 

psalmii 51:3, 17.

„În David însuşi avusese loc o mare schimbare. Era zdrobit sufleteşte 
pentru că îşi dădea seama de păcatul său şi de larg răspândita lui influenţă. 
Se simţea umilit în ochii supuşilor lui. Influenţa lui fusese slăbită.” – Idem., 
pg. 723 engl. (cap. 71).

b.  Cum şi-a pierdut David, prin purtarea lui păcătoasă, respectul 
poporului şi, în special, al fiilor lui? psalmii 27:6-7. Ce consecin-
ţe au urmat imediat şi de ce? 2 Samuel 12:14.

„Acum, cunoscându-i păcatul, supuşii lui aveau să fie ispitiţi să pă-
cătuiască mult mai fără frâu. Slăbise şi autoritatea lui în propria casă, cât 
şi de a pretinde respect şi ascultare din partea fiilor lui. Gândul că este 
vinovat l-a făcut să tacă atunci când ar fi trebuit să condamne păcatul; i-au 
slăbit braţele ca să nu poată aplica dreptatea în casa lui. Exemplul lui rău 
şi-a exercitat influenţa asupra fiilor lui, iar Dumnezeu nu avea să intervină 
pentru a împiedica urmările.” – Idem.

„Dumnezeu şi cuvântul Său fuseseră huliţi, sufletele s-au împietrit în ne-
credinţă şi mulţi, sub mantaua evlaviei, au devenit îndrăzneţi în păcat.” – Idem.

c.  De ce a permis Dumnezeu ca istoria căderii lui David să fie tre-
cută în Biblie? 1 Corinteni 10:12.

„Cei care, arătând spre exemplul lui David, încearcă să minimalizeze 
vina propriilor păcate, ar trebui să înveţe din raportul biblic că drumul 
păcatului este plin de durere. Chiar dacă s-ar întoarce, asemenea lui David, 
de la calea lor rea, urmările păcatului, chiar şi în viaţa aceasta, vor fi amare 
şi greu de suportat.

Dumnezeu a dorit ca istoria căderii lui David să slujească drept averti-
zare, ca nici chiar cei pe care i-a binecuvântat şi favorizat în mod deosebit, 
să nu se simtă în siguranţă şi să neglijeze vegherea şi rugăciunea.” – Idem., 
pg. 724 engl. (cap. 71).

Sticky Note
Ps 51:33 Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Ps 51:1717 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită. 

Sticky Note
Ps 27:6-76 Iată că mi se şi înalţă capul peste vrăjmaşii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiţei, voi cânta şi voi lăuda pe Domnul. 7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine şi ascultă-mă! 2Sam 12:1414 Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săvârşind fapta aceasta, fiul care ţi s-a născut va muri.” 

Sticky Note
1Cor 10:1212 Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 
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Marţi 20 mai

3.  peDepSIRe pRIn RăSCoaLă
a.  Cum a răzbunat fiul lui David, absalom nelegiuirea comisă faţă 

de sora lui de către amnon? 2 Samuel 13:28, 29. Ce s-a întâmplat la 
trei ani după fuga lui absalom de la David? 2 Samuel 13:37-39; 
4:23, 24, 28.

b.  După o împăcare aparentă cu tatăl lui, cum a „furat absalom 
inima” poporului lui Israel? 2 Samuel 14:33; 15:1-6. Ce atitudine 
din partea lui David era, în parte, cauza răscoalei lui absalom? 
eclesiastul 8:11.

„Prin influenţa lui Ioab, lui Absalom i s-a îngăduit din nou să vină în 
prezenţa tatălui său; dar, deşi exista o împăcare exterioară, el a continuat cu 
uneltirile lui ambiţioase. Acum şi-a asumat un titlu aproape regal, având 
care şi cai şi cincizeci de oameni care alergau înaintea lui. Şi, în timp ce 
regele era tot mai dornic după singurătate şi linişte, Absalom căuta în mod 
viclean să câştige favoarea poporului.

Influenţa atitudinii lui David de nepăsare şi nehotărâre s-a extins asu-
pra supuşilor săi; neglijenţa şi delăsarea se dădeau pe faţă în administrarea 
justiţiei. Cu pricepere, Absalom întorcea spre folosul său orice pricină de 
nemulţumire.” – Idem., pg. 729 engl. (cap. 72).

c.  Ce instrucţiuni a transmis absalom tuturor seminţiilor lui Israel 
prin spionii lui? 2 Samuel 15:10. atunci când a primit vestea răs-
coalei lui absalom, ce s-a hotărât David să facă pentru a nu adu-
ce vărsare de sânge în Ierusalim? 2 Samuel 15:13, 14.

„David s-a trezit dintr-o dată văzând că răscoala izbucneşte chiar lângă 
tronul lui. Propriul lui fiu – fiul pe care îl iubise şi în care avusese încrede-
re – plănuise să-i ia coroana şi, fără îndoială, chiar şi viaţa. În această mare 
primejdie, David s-a scuturat de depresia care-l cuprinsese de mult timp, 
redobândind spiritul din tinereţe, pregătindu-se să facă faţă acestei situaţii 
urgente şi groaznice… Hotărârea a fost luată. Ororile războiului nu aveau 
să cadă asupra cetăţii alese. El va pleca din Ierusalim şi, în felul acesta, va 
pune la încercare fidelitatea poporului său, dându-i ocazia să se alăture 
pentru a-i veni în ajutor.” – Idem., pg. 731 engl. (cap. 72).

Sticky Note
2Sam 13:28-2928 Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: „Luaţi seama când se va înveseli inima lui Amnon de vin şi când vă voi zice: „Loviţi pe Amnon!” atunci să-l omorâţi; să nu vă temeţi de nimic: oare nu vă poruncesc eu? Fiţi tari şi arătaţi-vă oameni de inimă!” 29 Slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Şi toţi fiii împăratului s-au sculat, au încălecat fiecare pe catârul lui şi au fugit. 2Sam 13:37-3937 Absalom fugise şi s-a dus la Talmai, fiul lui Amihur, împăratul Gheşurului. Şi David jelea în fiecare zi pe fiul său. 38 Absalom a stat trei ani la Gheşur, unde se dusese după ce fugise. 39 Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, căci se mângâiase de moartea lui Amnon. 2Sam 14:23-2423 Ioab s-a sculat, a plecat în Gheşur şi a adus pe Absalom înapoi la Ierusalim. 24 Dar împăratul a zis: „Să se ducă în casa lui şi să nu-mi vadă faţa.” Şi Absalom s-a dus în casa lui şi n-a văzut faţa împăratului. 2Sam 14:2828 Absalom a locuit doi ani la Ierusalim, fără să vadă faţa împăratului. 

Sticky Note
2Sam 14:3333 Ioab s-a dus la împărat şi i-a spus lucrul acesta. Şi împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el şi s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom. 2Sam 15:1-61 După aceea, Absalom şi-a pregătit care şi cai şi cincizeci de oameni care alergau înaintea lui. 2 Se scula dis-de-dimineaţă şi stătea la marginea drumului la poartă. Şi ori de câte ori avea cineva vreo neînţelegere şi se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema şi zicea: „Din ce cetate eşti?” După ce-i răspundea: „Sunt din cutare seminţie a lui Israel”, 3 Absalom îi zicea: „Iată, pricina ta este bună şi dreaptă; dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta.” 4 Absalom zicea: „De m-ar pune pe mine judecător în ţară! Orice om care ar avea o neînţelegere şi o judecată ar veni la mine, şi i-aş face dreptate.” 5 Şi când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca şi-l săruta. 6 Absalom se purta aşa cu toţi aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Şi Absalom câştiga inima oamenilor lui Israel. Ecl 8:1111 Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău. 

Sticky Note
2Sam 15:1010 Absalom a trimis iscoade în toate seminţiile lui Israel, să spună: „Când veţi auzi sunetul trâmbiţei, să ziceţi: „Absalom s-a făcut împărat la Hebron!” 2Sam 15:13-1413 Cineva a venit şi a dat de ştire lui David şi a zis: „Inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom.” 14 Şi David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: „Sculaţi-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiţi-vă de plecare; altfel, nu va întârzia să ne ajungă şi va arunca nenorocirea peste noi şi va trece cetatea prin ascuţişul sabiei.” 
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Miercuri 21 mai

4.  RăSCoaLa ÎnăBuŞItă
a.  atunci când David şi oamenii lui fugeau, de ce a trimis pe anu-

miţi prieteni înapoi la Ierusalim?

1.  pe bărbaţii care purtau chivotul. 2 Samuel 15:24, 25, 29.

„Dumnezeu, care Se afla între heruvimi, a spus despre Ierusalim: 
‚Acesta este locul Meu de odihnă’ (Psalmii 132:14); şi fără autoritatea divi-
nă nici preotul şi nici regele nu avea dreptul de a muta de acolo simbolul 
prezenţei Sale.” – Idem., pg. 732.

2.  Huşai. 2 Samuel 15:32-37. Care a fost sfatul lui? De ce? 2 Sa-
muel 17:7, 14-16, 23.

„Din nou, David a fost constrâns să recunoască în aceste nenorociri ale 
lui rezultatele propriului păcat. Trădarea lui Ahitofel, cel mai capabil şi 
mai abil dintre conducătorii politici, pornea din răzbunare pentru ruşinea 
făcută familiei prin dezonoarea Batşebei, al cărei bunic era… La cererea lui 
David, Huşai s-a întors la Ierusalim ca să-şi ofere serviciile lui Absalom şi 
să zădărnicească sfatul iscusit al lui Ahitofel.” – Idem., pg. 735.

b.  Ce a spus regele unuia dintre soldaţii lui care dorea să-l omoare 
pe omul care îl blestema pe David? 2 Samuel 16:9, 11, 12.

„Spiritul care îl face pe om să se bucure de nenorocirea cuiva, să-l ocă-
rască sau să-l amărască când se află în nenorocire este spiritul lui Satan.” 
– Idem., pg. 736 engl. (cap. 72).

c.  având o şansă să scape, cum şi-a împărţit David forţele? Ce in-
strucţiune a dat el cu privire la fiul său absalom? 2 Samuel 17:24; 
18:1, 2, 5.

Sticky Note
2Sam 15:24-2524 Ţadoc era şi el acolo, şi cu el toţi leviţii, ducând chivotul legământului lui Dumnezeu; şi au aşezat jos chivotul lui Dumnezeu, şi Abiatar se suia, în timp ce tot poporul isprăvea de ieşit din cetate. 25 Împăratul a zis lui Ţadoc: „Du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi şi mă va face să văd chivotul şi Locaşul Lui. 2Sam 15:2929 Astfel Ţadoc şi Abiatar au dus înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim şi au rămas acolo. 

Sticky Note
2Sam 15:32-3732 Când a ajuns David pe vârf, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Huşai, architul, a venit înaintea lui, cu haina sfâşiată şi capul acoperit cu ţărână. 33 David i-a zis: „Dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o povară. 34 Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel, dacă te vei întoarce în cetate şi vei zice lui Absalom: „Împărate, eu voi fi robul tău; odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău.” 35 Preoţii Ţadoc şi Abiatar nu vor fi acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa împăratului spune preoţilor Ţadoc şi Abiatar. 36 Şi fiindcă ei au acolo la ei pe cei doi fii ai lor, pe Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, şi pe Ionatan, fiul lui Abiatar, prin ei îmi veţi trimite tot ce veţi afla.” 37 Huşai, prietenul lui David, s-a întors, dar, în cetate. Şi Absalom a intrat în Ierusalim. 2Sam 17:77 Huşai a răspuns lui Absalom: „De data aceasta, sfatul pe care ţi l-a dat Ahitofel nu este bun.” 2Sam 17:14-1614 Absalom şi toţi oamenii lui Israel au zis: „Sfatul lui Huşai, architul, este mai bun decât sfatul lui Ahitofel.” Dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea peste Absalom. 15 Huşai a zis preoţilor Ţadoc şi Abiatar: „Ahitofel a dat cutare şi cutare sfat lui Absalom şi bătrânilor lui Israel, şi eu i-am sfătuit cutare şi cutare lucru. 16 Acum trimiteţi îndată ştire lui David şi spuneţi-i: „Nu sta noaptea în câmpiile pustiului, ci du-te mai departe, ca nu cumva împăratul şi tot poporul care este cu el să fie în primejdie să piară.” 2Sam 17:2323 Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus şaua pe măgar şi a plecat acasă în cetatea lui. Şi-a pus casa în rânduială şi s-a spânzurat. Când a murit, l-au îngropat în mormântul tatălui său. 

Sticky Note
2Sam 16:99 Atunci Abişai, fiul Ţeruiei, a zis împăratului: „Pentru ce blestemă acest câine mort pe domnul meu, împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul.” 2Sam 16:11-1211 Şi David a zis lui Abişai şi tuturor slujitorilor săi: „Iată că fiul meu, care a ieşit din trupul meu, vrea să-mi ia viaţa; cu cât mai mult beniamitul acesta! Lăsaţi-l să blesteme, căci Domnul i-a zis. 12 Poate că Domnul Se va uita la necazul meu şi-mi va face bine în locul blestemelor de azi.” 

Sticky Note
2Sam 17:2424 David ajunsese la Mahanaim, când a trecut Absalom Iordanul, însoţit de toţi bărbaţii lui Israel. 2Sam 18:1-21 David a numărat poporul care era cu el şi a pus peste ei căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute. 2 A pus o treime din popor sub porunca lui Ioab, o treime sub Abişai, fiul Ţeruiei, fratele lui Ioab, şi o treime sub Itai, din Gat. Şi împăratul a zis poporului: „Vreau să ies şi eu împreună cu voi.” 2Sam 18:55 Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abişai şi lui Itai: „Pentru dragostea pe care o aveţi faţă de mine, purtaţi-vă blând cu tânărul Absalom!” Şi tot poporul a auzit porunca împăratului, dată tuturor căpeteniilor cu privire la Absalom. 
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Joi 22 mai

5.  o nouă LeCţIe pentRu ISRaeLuL MoDeRn
a.  Care a fost rezultatul luptei dintre forţele regale şi armata răscu-

lătorilor? 2 Samuel 18:7, 8.

b.  Care a fost sfârşitul lui absalom, instigatorul la răscoală? 2 Sa-
muel 18:9-11, 14, 16, 17.

c.  Ce lecţie putem învăţa din istoria lui absalom în lucrarea noas-
tră ca evanghelişti astăzi? Romani 15.4.

„Mereu şi mereu, Israelul din vechime a fost chinuit de murmurele 
răsculătoare… În multe cazuri, bărbaţi cu renume, conducători în Israel, 
s-au întors împotriva conducerii providenţiale ale lui Dumnezeu şi s-au 
luptat să dărâme ceea ce ei zidiseră cândva cu zel. Am văzut unele din 
aceste lucruri repetându-se de multe ori în experienţa noastră… Biserica va 
cunoaşte totuşi vremuri tulburi. Va profeţi în sac. Dar, deşi va trebui să facă 
faţă ereziilor şi persecuţiilor, deşi trebuie să se lupte cu cel necredincios 
şi apostat, totuşi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ea va zdrobi capul lui Satan. 
Domnul va avea un popor foarte loial, cu o credinţă la fel de tare precum 
stânca de granit.” – Testimonies, vol. 4, pg. 594 engl. (cap.: „Societăţile de tractate”). 

Vineri 23 mai

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  atunci când profetul natan i-a spus lui David: „tu eşti omul ace-

la”, ce acuzaţie a adus el împotriva regelui?
2.  Descrieţi consecinţele care au urmat după marele păcat săvârşit de 

David asupra domniei sale ca rege.
3.  Cum a adus această pată serioasă din reputaţia regelui David ocara 

asupra religiei iudeo-creştine?
4.  Cu ce scop a îngăduit Dumnezeu ca istoria căderii lui David să fie 

inclusă în Biblie?
5.  În ce sens a fost istoria lui absalom înregistrată ca o mustrare pen-

tru liderii bisericii, pentru evanghelişti şi credincioşi în general?

Sticky Note
2Sam 18:7-87 Acolo, poporul lui Israel a fost bătut de slujitorii lui David şi a fost o mare înfrângere în ziua aceea, ca douăzeci de mii de oameni. 8 Lupta s-a întins pe tot ţinutul, şi pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. 

Sticky Note
2Sam 18:9-119 Absalom s-a pomenit în faţa oamenilor lui David. Era călare pe un catâr. Catârul a pătruns sub ramurile încâlcite ale unui mare stejar, şi capul lui Absalom s-a prins de stejar; a rămas astfel spânzurat între cer şi pământ, şi catârul care era sub el a trecut înainte. 10 Un om, văzând lucrul acesta, a venit şi a spus lui Ioab: „Iată, am văzut pe Absalom spânzurat de un stejar.” 11 Şi Ioab a zis omului care i-a adus ştirea aceasta: „L-ai văzut! De ce, dar, nu l-ai tăiat pe loc? Ţi-aş fi dat zece sicli de argint şi un brâu.” 2Sam 18:1414 Ioab a zis: „Nu voi zăbovi atâta cu tine!” Şi a luat trei săgeţi în mână şi le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viaţă în mijlocul stejarului. 2Sam 18:16-1716 Ioab a sunat din trâmbiţă; şi poporul s-a întors, încetând astfel să mai urmărească pe Israel, oprit de Ioab. 17 Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare din mijlocul pădurii şi au pus peste el o grămadă foarte mare de pietre. Tot Israelul a fugit, fiecare în cortul lui. – 

Sticky Note
Rom 15:44 Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. 
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   Lecţia 9 Sabat, 31 mai 2014

Solomon
„noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos 

printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea 
pierzării: pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pen-
tru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă.” (2 Corinteni 2:15, 16).

„Este îngrozitor gândul că influenţa noastră este o miasmă de 
moarte spre moarte, totuşi este posibil. Un suflet îndrumat greşit, care 
pierde binecuvântarea veşnică – cine poate estima pierderea!” – Profeţi 
şi regi, pg. 86 engl. (cap. 5).

Recomandare pentru studiu: The Spirit of Prophecy, vol. 1, pg. 390-398.

Duminică 25 mai

1.  „DoMnuL Dă ÎnţeLepCIune”
a.  atunci când Solomon a început să domnească peste Israel, ce i-a 

spus Dumnezeu într-un vis? Care a fost cerinţa lui Solomon?  
1 Regi 3:5-9.

b.  Ce a făgăduit Domnul lui Solomon după cererea lui înţeleaptă? 
1 Regi 3:11-14; proverbele 2:6.

c.  Ce ar trebui să înţeleagă fiecare lucrător din via Domnului?  
Iacov 1:5-7.

„Cei care astăzi ocupă poziţii de încredere ar trebui să caute să înve-
ţe lecţia dată de rugăciunea lui Solomon. Cu cât poziţia pe care o ocupă 
omul este mai înaltă, cu atât mai mare este răspunderea pe care trebuie să 
o poarte, cu atât mai extinsă va fi influenţa pe care o va exercita şi cu atât 
mai mare nevoia lui de dependenţă de Dumnezeu. El nu ar trebui să uite 
niciodată că odată cu chemarea la lucru, vine şi chemarea de a umbla cu 
prevedere înaintea semenilor lui. El trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu 
ca învăţăcel.” – Profeţi şi regi, pg. 30 engl. (cap. 1).

Sticky Note
1Imp 3:5-95 La Gabaon, Domnul S-a arătat în vis lui Solomon noaptea şi Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.” 6 Solomon a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de robul Tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea Ta în credincioşie, în dreptate şi în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai păstrat această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu, care şade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. 7 Acum Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărăţească în locul tatălui meu, David; şi eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. 8 Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulţimii lui. 9 Dă, dar, robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de mare la număr!?” 

Sticky Note
1Imp 3:11-1411 Şi Dumnezeu a zis: „Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viaţă lungă, nici bogăţii, nici moartea vrăjmaşilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate, 12 voi face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine. 13 Mai mult, îţi voi da şi ce n-ai cerut: bogăţii şi slavă, aşa încât în tot timpul vieţii tale nu va fi niciun împărat ca tine. 14 Şi dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile şi poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl tău, îţi voi lungi zilele.” Prov 2:66 Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 

Sticky Note
Iac 1:5-75 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 6 Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. 7 Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, 
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Luni 26 mai
2.  toţI puRtătoRII De poveRI au nevoIe De  
 ÎnţeLepCIune
a.  Cum descrie Biblia pe adevăratul purtător de poveri? Matei 

24:45-47; Ioan 21:15-17; faptele apostolilor 20:28.

„Atunci când purtătorul de poveri doreşte înţelepciune, mai mult de-
cât doreşte bogăţie, putere sau faimă, el nu va fi dezamăgit. Unul ca acesta 
va învăţa de la Marele Învăţător nu numai ce să facă, ci şi cum să facă, în 
aşa fel, încât să primească aprobarea divină.

Atâta timp cât rămâne consacrat, omul pe care Dumnezeu l-a înzestrat 
cu discernământ şi capacităţi, nu va da pe faţă o dorinţă puternică după po-
ziţii înalte, nici nu va căuta să conducă sau să stăpânească. Oamenii trebuie 
să poarte răspunderi pentru că este nevoie; dar, în loc de a se lupta pentru 
supremaţie, cel care este cu adevărat un lider se va ruga pentru o inimă 
pricepută, ca să facă deosebirea dintre bine şi rău.

Calea oamenilor care sunt puşi ca lideri nu este uşoară. Însă ei trebuie să 
vadă în orice greutate o chemare la rugăciune. Ei nu trebuie niciodată să re-
nunţe a cere sfatul marelui Izvor a toată înţelepciunea. Întăriţi şi luminaţi de 
Maestrul Lucrător ei vor fi făcuţi în stare să stea fermi împotriva influenţelor 
nesfinte şi să facă deosebirea dintre ceea ce este corect şi greşit, bun şi rău. 
Ei vor aproba ceea ce Dumnezeu aprobă şi se vor lupta cu seriozitate împo-
triva introducerii de principii greşite în cauza Sa.” – Idem., pg. 31 engl. (cap. 1).

b.  Ce stă scris despre prima parte a domniei lui Solomon? 1 Regi 
3:28; 4:29, 34.

„Timp de mulţi ani, viaţa lui Solomon a fost marcată de consacrare faţă 
de Dumnezeu, de integritate şi principiu hotărât şi de ascultare strictă de 
poruncile lui Dumnezeu. El dădea îndrumări în toate acţiunile importante 
şi administra cu înţelepciune problemele legate de împărăţie. Bogăţia şi 
înţelepciunea lui, clădirile impunătoare şi lucrările publice pe care le-a re-
alizat în primii ani ai domniei, energia, evlavia, dreptatea şi generozitatea 
pe care le-a dat pe faţă în cuvânt şi fapte au câştigat loialitatea supuşilor săi 
şi admiraţia şi respectul conducătorilor din multe ţări.” – Idem., pg. 32 engl.

„Nimeni nu a înţeles mai bine [decât Solomon] că aceste daruri [ale pu-
terii, înţelepciunii şi slavei] au fost revărsate ca să poată da lumii cunoştinţa 
lui Dumnezeu.” – The Review and Herald, 7 decembrie 1905.

Sticky Note
Mat 24:45-4745 Care este deci robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? 46 Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa! 47 Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Ioan 21:15-1715 După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.” 16 I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele.” 17 A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele! Fapte 20:2828 Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. 

Sticky Note
1Imp 3:2828 Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul. Şi s-au temut de împărat, căci au văzut că înţelepciunea lui Dumnezeu era în el, povăţuindu-l în judecăţile lui. 1Imp 4:2929 Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării. 1Imp 4:3434 Veneau oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui. 
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Marţi 27 mai

3.  teMpLuL ConStRuIt Cu ÎnţeLepCIune DIvInă
a.  Care a fost lucrarea grandioasă a regelui Solomon? 1 Regi 6:1, 7, 38. 

„Clădirea somptuoasă înălţată de Solomon şi de asociaţii lui pentru 
Dumnezeu şi pentru închinarea Sa era de o frumuseţe neîntrecută şi de o 
splendoare fără seamăn… Locul [Muntelui Moria] pe care a fost construit 
templul fusese privit de mult timp ca un loc consacrat. Aici Avraam, tatăl 
credincioşilor, arătase că era gata să-şi jertfească propriul fiu în ascultare 
de porunca lui Iehova. În acest loc, Dumnezeu a reînnoit cu Avraam legă-
mântul binecuvântării care cuprindea făgăduinţa mesianică slăvită, făgă-
duinţa eliberării pentru neamul omenesc prin jertfa Fiului Celui Preaînalt. 
(Vezi Genesa 22:9, 16-18). Aici, atunci când David a adus arderile de tot şi 
jertfele de mâncare pentru a opri sabia răzbunătoare a îngerului nimicitor, 
Dumnezeu i-a răspuns prin foc din cer. (Vezi 1 Cronici 21.) Iar acum, încă 
odată, închinătorii lui Iehova erau aici ca să se întâlnească cu Dumnezeu 
şi să-şi reînnoiască voturile de loialitate faţă de El.” – Profeţi şi regi, pg. 36, 37 
engl. (cap. 2).

b.  De îndată ce clădirea măreaţă a fost terminată, ce a fost adus în 
templu? 2 Cronici 5:1-5.

c.  Descrieţi ceremonia solemnă care a avut loc în timp ce chivotul 
legământului era adus în templu. 2 Cronici 5:12, 13. Rezumaţi 
rugăciunea de consacrare făcută de Solomon. 1 Regi 8:23-53.

„Solomon… a îngenuncheat pe platformă şi în auzul întregului popor 
a înălţat rugăciunea de consacrare. Ridicându-şi mâinile spre cer, în timp 
ce adunarea îşi aplecase feţele spre pământ, regele s-a rugat [lui Dumne-
zeu].” – Idem., pg. 40.

„Când Solomon şi-a încheiat rugăciunea, ‚s-a coborât foc din cer şi a 
mistuit arderea de tot şi jertfele.’ Preoţii nu au putut să intre în templu căci 
‚slava Domnului umplea casa Domnului.’ (2 Cronici 7:1, 2).” – Idem., pg. 45 
engl.

Sticky Note
1Imp 6:11 În al patru sute optzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a zidit Casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. 1Imp 6:77 Când s-a zidit Casa, s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, aşa că nici ciocan, nici secure, nicio unealtă de fier nu s-au auzit în Casă în timpul zidirii. 1Imp 6:3838 şi în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, Casa a fost isprăvită în toate părţile ei şi aşa cum trebuia să fie. În timp de şapte ani a zidit-o Solomon. 

Sticky Note
2Cro 5:1-51 Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul şi toate uneltele pe care le închinase Domnului, tatăl său, David, şi le-a pus în vistieriile Casei lui Dumnezeu. 2 Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel şi pe toate căpeteniile seminţiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului. 3 Toţi bărbaţii lui Israel s-au adunat la împărat pentru sărbătoarea din luna a şaptea. 4 Când au ajuns toţi bătrânii lui Israel, leviţii au ridicat chivotul. 5 Au adus chivotul, Cortul întâlnirii şi toate uneltele sfinte care erau în Cort: preoţii şi leviţii le-au dus. 

Sticky Note
2Cro 5:12-1312 şi toţi leviţii care erau cântăreţi: Asaf, Heman, Iedutun, fiii şi fraţii lor, îmbrăcaţi în in subţire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, lăute şi harpe şi aveau cu ei o sută douăzeci de preoţi care sunau din trâmbiţe; – 13 şi, când cei ce sunau din trâmbiţe şi cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească şi să laude pe Domnul, au sunat din trâmbiţe, chimvale şi celelalte instrumente şi au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!”, în clipa aceea Casa, şi anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor. 1Imp 8:23-4523 şi a zis: „Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ: Tu ţii legământul şi îndurarea faţă de robii Tăi, care umblă înaintea Ta din toată inima lor! 24 Astfel, ai ţinut cuvântul dat robului tău David, tatăl meu; şi ce ai spus cu gura Ta împlineşti în ziua aceasta cu puterea Ta. 25 Acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, ţine făgăduinţa pe care ai făcut-o tatălui meu, David, când ai zis: „Nu vei fi lipsit niciodată înaintea Mea de un urmaş care să şadă pe scaunul de domnie al lui Israel, numai fiii tăi să ia seama la calea lor şi să umble înaintea Mea, cum ai umblat tu înaintea Mea.” 26 O, Dumnezeul lui Israel, împlinească-se făgăduinţa pe care ai făcut-o robului Tău David, tatăl meu! 27 Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cât mai puţin Casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu! 28 Totuşi, Doamne Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău şi la cererea lui, ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-o face astăzi robul Tău. 29 Ochii Tăi să fie zi şi noapte deschişi asupra Casei acesteia, asupra locului despre care ai zis: „Acolo va fi Numele Meu!” Ascultă rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău în locul acesta. 30 Binevoieşte şi ascultă cererea robului Tău şi a poporului Tău, Israel, când se vor ruga în locul acesta! Ascultă-i din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă-i şi iartă-i! 31 Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său şi va fi silit să facă un jurământ şi va veni să jure înaintea altarului Tău, în Casa aceasta – 32 ascultă-l din ceruri, lucrează şi fă dreptate robilor Tăi; osândeşte pe cel vinovat şi întoarce vina purtării lui asupra capului lui; dă dreptate celui nevinovat şi fă-i după nevinovăţia lui! 33 Când poporul Tău, Israel, va fi bătut de vrăjmaş, pentru că a păcătuit împotriva Ta: dacă se vor întoarce la Tine şi vor da slavă Numelui Tău, dacă Îţi vor face rugăciuni şi cereri în Casa aceasta – 34 ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului Tău, Israel, şi întoarce-i în ţara pe care ai dat-o părinţilor lor! 35 Când se va închide cerul şi nu va fi ploaie, din pricina păcatelor făcute de ei împotriva Ta: dacă se vor ruga în locul acesta şi vor da slavă Numelui Tău şi dacă se vor abate de la păcatele lor, pentru că-i vei pedepsi – 36 ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi şi al poporului Tău, Israel, învaţă-l calea cea bună pe care trebuie să umble şi să trimiţi ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moştenire poporului Tău! 37 Când foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele, de un fel sau altul, vor fi în ţară, când vrăjmaşul va împresura pe poporul Tău în ţara lui, în cetăţile lui, când vor fi urgii sau boli de orice fel: 38 dacă un om, dacă tot poporul Tău, Israel, va face rugăciuni şi cereri, şi fiecare îşi va cunoaşte mustrarea cugetului lui şi va întinde mâinile spre casa aceasta – 39 ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi iartă-l; lucrează şi răsplăteşte fiecăruia după căile lui, Tu care cunoşti inima fiecăruia, căci numai Tu cunoşti inima tuturor copiilor oamenilor, 40 ca să se teamă de Tine în tot timpul cât vor trăi în ţara pe care ai dat-o părinţilor noştri! 41 Când străinul, care nu este din poporul Tău, Israel, va veni dintr-o ţară depărtată, pentru Numele Tău, 42 căci se va şti că Numele Tău este mare, mâna Ta este tare şi braţul Tău este întins, când va veni să se roage în Casa aceasta, – 43 ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi dă străinului aceluia tot ce-Ţi va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască Numele Tău, să se teamă de Tine, ca şi poporul Tău, Israel, şi să ştie că Numele Tău este chemat peste Casa aceasta pe care am zidit-o eu! 44 Când poporul Tău va ieşi la luptă împotriva vrăjmaşului său, urmând calea pe care i-o vei porunci Tu: dacă vor face rugăciuni Domnului, cu privirile întoarse spre cetatea pe care ai ales-o Tu şi spre Casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău – 45 ascultă din ceruri rugăciunile şi cererile lor şi fă-le dreptate!

Sticky Note
1Imp 8:46-5346 Când vor păcătui împotriva Ta – căci nu este om care să nu păcătuiască – şi Te vei mânia împotriva lor şi-i vei da în mâna vrăjmaşului, care-i va duce robi într-o ţară vrăjmaşă, depărtată sau apropiată: 47 dacă se vor coborî în ei înşişi, în ţara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine şi-Ţi vor face cereri în ţara celor ce-i vor duce în robie şi vor zice: „Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi, am făcut rău!”; 48 dacă se vor întoarce la Tine din toată inima lor şi din tot sufletul lor, în ţara vrăjmaşilor lor care i-au luat robi, dacă-Ţi vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre ţara lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o şi spre Casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău – 49 ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor: şi fă-le dreptate; 50 iartă poporului Tău păcatele lui şi toate fărădelegile făcute împotriva Ta; trezeşte mila celor ce-i vor ţine robi, ca să se îndure de ei, 51 căci sunt poporul Tău şi moştenirea Ta, şi Tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor de fier! 52 Ochii Tăi să fie deschişi la cererea robului Tău şi la cererea poporului Tău, Israel, ca să-i asculţi în tot ce-Ţi vor cere! 53 Căci Tu i-ai ales din toate celelalte popoare ale pământului, ca să faci din ei moştenirea Ta, cum ai spus prin robul Tău Moise, când ai scos din Egipt pe părinţii noştri, Doamne Dumnezeule!” 
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Miercuri 28 mai

4.   ÎnţeLepCIune Rău foLoSItă 
a.  Cum a deplâns Solomon folosirea greşită a înţelepciunii lui în 

anii de mai târziu? eclesiastul 2:1-3, 7, 10, 15.

b.  În contrast cu umblarea greşită a lui Solomon, care a fost calea 
urmată de Hristos? Matei 8:20; faptele apostolilor 10:38. Ce pu-
tem învăţa din studiul metodelor de lucru ale lui Hristos?

„Aceia care, ca răspuns la chemarea vremii, intră în slujba Maestrului 
ar face bine să studieze metodele Sale. El a folosit din plin ocaziile oferite 
de marile răspântii de drumuri.

Între călătoriile Sale dintr-un loc în altul, Isus a locuit la Capernaum, 
care a ajuns să fie cunoscut ca fiind ‚cetatea Sa’ (Matei 9,1). Aşezat pe dru-
mul principal care mergea de la Damasc la Ierusalim şi dinspre Egipt la 
Marea Mediterană, el era foarte potrivit ca centru al lucrării Mântuitorului. 
Călători din multe ţări treceau prin cetate sau se opreau pentru odihnă. 
Acolo, Isus Se întâlnea cu oameni din toate popoarele şi din toate categorii-
le şi, în felul acesta, învăţăturile Sale erau duse în alte ţări şi în multe familii. 
Pe această cale, era trezit interesul cu privire la profeţiile care arătau către 
Mesia, atenţia era îndreptată către Mântuitorul, iar lucrarea Lui era prezen-
tată lumii.” – Idem., pg. 73 engl. (cap. 4).

c.  Ce a spus Solomon când şi-a venit în fire? eclesiastul 2:16-18. Ce 
lecţie ar trebui să învăţăm din eşecul lui Solomon?

„Lupta care se află înaintea noastră cere exercitarea spiritului de lepă-
dare de sine, de neîncredere în sine şi dependenţa numai de Dumnezeu, 
pentru folosirea înţeleaptă a fiecărei ocazii spre mântuirea sufletelor. Bi-
necuvântarea lui Dumnezeu va însoţi biserica Sa atunci când înaintează 
unită, descoperind lumii care zace în întunericul rătăcirii frumuseţea sfin-
ţeniei, aşa cum se dă pe faţă într-un spirit de jertfire de sine, asemenea lui 
Hristos, într-o înălţare a celor dumnezeieşti, mai presus de cele omeneşti 
şi într-o slujire iubitoare şi neobosită pentru aceia care au atâta nevoie de 
binecuvântările Evangheliei.” – Idem., pg. 74 engl.

Sticky Note
Ecl 2:1-31 Am zis inimii mele: „Haide! Vreau să te încerc cu veselie, şi gustă fericirea.” Dar iată că şi aceasta este o deşertăciune. 2 Am zis râsului: „Eşti o nebunie!”, şi veseliei: „Ce te înşeli degeaba?” 3 Am hotărât în inima mea să-mi înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înţelepciune, şi să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri, în tot timpul vieţii lor. Ecl 2:77 Am cumpărat robi şi roabe, şi am avut copii de casă; am avut cirezi de boi şi turme de oi, mai mult decât toţi cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Ecl 2:1010 Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, şi aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Ecl 2:1515 Şi am zis în inima mea: „Dacă şi eu voi avea aceeaşi soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înţelept?” Şi am zis în inima mea: „Şi aceasta este o deşertăciune.” 

Sticky Note
Mat 8:2020 Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.” Fapte 10:3838 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El. 

Sticky Note
Ecl 2:16-1816 Căci pomenirea înţeleptului nu este mai veşnică decât a nebunului: chiar în zilele următoare totul este uitat. Şi apoi şi înţeleptul moare, şi nebunul! 17 Atunci am urât viaţa, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare: totul este deşertăciune şi goană după vânt. 18 Mi-am urât până şi toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. 
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Joi 29 mai

5.  poCăInţa LuI SoLoMon
a.  În cele din urmă, cum a trezit Duhul Sfânt conştiinţa adormită a 

lui Solomon? 1 Regi 11:11, 12. Ce efect a avut sentinţa Domnului 
asupra lui? eclesiastul 2:11, 13.

„[1 Regi 11:11-28 citat.] Trezit ca dintr-un vis de această sentinţă de 
judecată pronunţată împotriva lui şi a casei lui, Solomon, a cărui conştiinţă 
s-a trezit, a început să-şi vadă nebunia în adevărata ei lumină. Cu mustrări 
de conştiinţă, având mintea şi trupul slăbite, el s-a întors obosit şi însetat de 
la fântânile crăpate ale lumii, ca să mai bea odată din Izvorul vieţii… Multă 
vreme fusese chinuit de teama unei ruine depline din cauza neputinţei de 
a se întoarce de la nebunie; dar acum a întrezărit în solia dată lui o rază de 
speranţă.” – Idem., pg. 77 engl. (cap. 5).

b.  În scrierile lui de mai târziu, împotriva cărui pericol a avertizat 
Solomon în mod deosebit pe tineri? eclesiastul 11:9; 12:13, 14.

„Până la încheierea luptei, vor exista unii care se vor depărta de Dum-
nezeu. Satan va conduce în aşa fel împrejurările că, dacă nu suntem susţi-
nuţi de puterea divină, acestea vor slăbi aproape imperceptibil fortificaţiile 
sufletului. Trebuie să întrebăm la fiecare pas: ‚Este aceasta calea Domnu-
lui?’ Cât timp durează viaţa, este nevoie de păzirea afecţiunilor şi patimilor 
cu un scop hotărât. Nu putem fi în siguranţă nicio clipă dacă nu încredin-
ţăm lui Dumnezeu viaţa ascunsă în Hristos. Vegherea şi rugăciunea sunt 
păzitorii curăţiei.” – Idem., pg. 83, 84 engl. 

Vineri 30 mai

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  În ce fel putem fi încurajaţi de răspunsul lui Dumnezeu la cerinţa 

lui Solomon?
2.  explicaţi succesul lui Solomon din primii ani şi motivul acestuia.
3.  Descrieţi modul în care mulţi repetă astăzi experienţa lui Solomon 

în anii de mai târziu.
4.  Care este rezultatul emoţional al trăirii unei vieţi egoiste?
5.  Ce realitate somemnă ar trebui să păstrăm în minte în timp ce căutăm 

plăcerile şi un drum în viaţă?

Sticky Note
1Imp 11:11-1211 Şi Domnul a zis lui Solomon: „Fiindcă ai făcut aşa şi n-ai păzit legământul Meu şi legile Mele pe care ţi le-am dat, voi rupe împărăţia de la tine şi o voi da slujitorului tău. 12 Numai, nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, pentru tatăl tău, David. Ci din mâna fiului tău o voi rupe. Ecl 2:1111 Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele şi la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deşertăciune şi goană după vânt, şi că nu este nimic trainic sub soare. Ecl 2:1313 Şi am văzut că înţelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul; 

Sticky Note
Ecl 11:99 Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Ecl 12:13-1413 Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. 14 Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 
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Sabat, 7 iunie 2014
Darul Sabatului Întâi pentru  

andhra pradesh, India

„Andhra Pradesh este unul dintre 
cele 28 de state din India şi se află pe 
coasta de sud-est a ţării. Este al patrulea 
stat ca mărime din India şi al cincilea ca 
populaţie.” – Wikipedia.

În 2008, câteva grupe de oameni din 
Visakhapatnam au scris Conferinţei Gene-
rale exprimând interesul nostru şi dorinţa de 
a cunoaşte şi studia solia Reformei. Conferinţa 
Generală a transmis informaţia despre interesul nostru fraţilor cu respon-
sabilitate din regiunea noastră. În scurt timp, doi predicatori ne-au vizitat 
şi au împărtăşit cu noi solia minunată de redeşteptare şi reformă sub solia 
îngerului al treilea. Ca rezultat al acestor studii, şaisprezece suflete au fost 
botezate mai târziu şi s-au unit cu familia lui Dumnezeu de pe pământ. 
După ce am primit adevărul, ne-am aventurat să răspândim vestea bună 
sufletelor care locuiesc în zonele învecinate. De atunci, lucrarea a înaintat 
constant. Nu ne vom odihni până când lucrarea nu este încheiată prin re-
vărsarea bogată a Duhului Sfânt.

Din cauza distanţei, una dintre grupele noastre se închină într-un loc 
închiriat, iar celelalte grupe se închină în case particulare. Domnul Şi-a în-
tins mâna acum ca să ne ajute, de aceea plănuim să construim o casă de 
închinare pentru nevoile noastre prezente. A fost cumpărată o proprietate 
pentru a construi un sanctuar. În acest moment, noi, aşa cum a făcut Moi-
se, apelăm la toţi fraţii şi surorile noastre din lumea întreagă să-şi unească 
mâinile cu noi în această mare cauză. Fără rugăciunile şi suportul dumnea-
voastră financiar, ne va fi mult mai greu să realizăm acest scop.

„Sumele date ca să se înceapă lucrarea într-un câmp va duce la întări-
rea lucrării din alte locuri. Când lucrătorii sunt ajutaţi să iasă din dificultă-
ţile financiare, eforturile lor pot fi extinse; când sufletele sunt aduse la ade-
văr şi se înfiinţează biserici, puterea financiară va creşte. Nu după multă 
vreme, aceste biserici vor putea nu numai să ducă mai departe lucrarea în 
regiunea lor, dar vor putea ajuta şi alte câmpuri. În felul acesta povara care 
se află pe bisericile din ţară va fi împărţită.” – Testimonies, vol. 6, pg. 27 engl. 
(cap.: „Extinderea lucrării în câmpurile externe”).

Apelăm la dumneavoastră, dragii noştri fraţi, să ne întindeţi o mână de 
ajutor şi să oferiţi cu generozitate pentru ca dorinţa noastră de a înălţa un 
loc de închinare spre slava Dumnezeului nostru să fie împlinită. Vă mulţu-
mim anticipat pentru ajutorul dumneavoastră.

Fraţii şi surorile voastre din Andhra Pradesh
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       Lecţia 10 Sabat, 7 iunie 2014

Lecţii dintr-o greşeală dureroasă

„pana inspiraţiei a trasat raportul trist al urmaşului lui Solomon 
ca unul care a dat greş în a exercita o influenţă puternică de loialitate 
faţă de Iehova.” – Conflict and Courage, pg. 201.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 87-98 engl. (cap. 6).

Duminică 1 iunie

1.  RoBoaM

a.  Ce a cerut poporul de la fiul lui Solomon, Roboam, când a deve-
nit rege? Ce le-a răspuns el? 2 Cronici 10:3-5.

b.  În ce sens este sfatul prietenilor lui Roboam diferit de sfatul dat 
de cei cu mai multă experienţă? Ce sfat a urmat el? 2 Cronici 
10:6-14.

„Măgulit de posibilitatea de a exercita autoritatea supremă, Roboam 
s-a hotărât să nu ţină seama de sfatul bătrânilor din regatul lui şi să facă din 
tineri sfătuitorii lui.” – Idem., pg. 89, 90 engl. (cap. 6).

„La întâlnirea de la Sihem, chiar la începutul domniei lui, Roboam ar 
fi putut adopta o conduită care ar fi trezit încrederea în capacitatea lui de 
a sta în fruntea naţiunii. Dacă s-ar fi arătat gata să aibă mereu în vedere 
bunăstarea supuşilor lui, poporul l-ar fi acceptat ca un conducător înţelept. 
Dar în acest ceas al ocaziei, pentru că nu a gândit de la cauză la efect, şi-a 
slăbit pentru totdeauna influenţa asupra celei mai mari părţi a poporului.” 
– The Review and Herald, 3 iulie 1913.

Sticky Note
2Cro 10:3-53 Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam şi tot Israelul au venit la Roboam şi i-au vorbit aşa: 4 „Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul: acum uşurează această aspră robie şi jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Şi îţi vom sluji.” 5 El le-a zis: „Întoarceţi-vă la mine după trei zile.” Şi poporul a plecat. 

Sticky Note
2Cro 10:6-146 Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră cu tatăl său, Solomon, în timpul vieţii lui, şi a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?” 7 Şi iată ce i-au zis ei: „Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă-i vei primi bine şi dacă le vei vorbi cu bunăvoinţă, îţi vor sluji pe vecie.” 8 Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii şi a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el şi care-l înconjurau. 9 El le-a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia care-mi vorbeşte astfel: „Uşurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi”?” 10 Şi iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: „Aşa să vorbeşti poporului acestuia care ţi-a vorbit aşa: „Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu uşurează-ni-l!”, să le vorbeşti aşa: „Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. 11 Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face şi mai greu: tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioni.” 12 Ieroboam şi tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile.” 13 Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor 14 şi le-a vorbit aşa, după sfatul tinerilor: „Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia şi mai mult; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioni.” 
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Luni 2 iunie

2.  o DeCIzIe neÎnţeLeaptă
a.  având în vedere decizia lui, cum aţi descrie caracterul lui Ro-

boam?

„Deşi Solomon dorise foarte mult să-i pregătească mintea lui Roboam, 
succesorul lui ales, să facă faţă cu înţelepciune crizelor prezise de profetul 
lui Dumnezeu, nu a putut niciodată să exercite o puternică influenţă mo-
delatoare asupra minţii fiului său, a cărui educaţie timpurie fusese atât de 
mult neglijată… Uneori căuta să-I slujească lui Dumnezeu şi avea parte de 
oarecare prosperitate; însă el nu a fost statornic şi, în cele din urmă, a cedat 
influenţelor răului care îl înconjuraseră încă din pruncie.” – Profeţi şi regi, pg. 
88 engl. (cap. 6).

b.  Cum au reacţionat oamenii împotriva atitudinii de neclintit a 
regelui nesăbuit? 2 Cronici 10:16.

„Dacă Roboam şi sfătuitorii lui lipsiţi de experienţă ar fi înţeles voinţa 
divină cu privire la Israel, ar fi dat ascultare cerinţei poporului de a face re-
forme hotărâte în administrarea guvernării. Dar în ceasul ocaziei care le-a 
fost dat în timpul întâlnirii de la Sihem, ei nu au judecat de la cauză la efect 
şi, în felul acesta, şi-au slăbit pentru totdeauna influenţa asupra unui mare 
număr de oameni din popor. Hotărârea lor de a menţine şi de a spori apă-
sarea introdusă în timpul domniei lui Solomon, era în directă contradicţie 
cu planul lui Dumnezeu pentru Israel şi a dat poporului motive serioase de 
a se îndoi de sinceritatea motivelor lor. În această încercare neînţeleaptă şi 
neîndurătoare de a exercita puterea, regele şi sfătuitorii lui aleşi au dat pe 
faţă mândria pentru poziţia şi autoritatea lor…

Printre seminţii se aflau mii de oameni extrem de agitaţi din cauza 
măsurilor apăsătoare din timpul domniei lui Solomon, iar aceştia simţeau 
că nu puteau face altfel decât să se răscoale împotriva casei lui David.” – 
Idem., pg. 90.

c.  atunci când Roboam şi-a văzut greşeala, cum a încercat să reme-
dieze situaţia? Care a fost răspunsul poporului? 1 Regi 12:18.

D
ar

ul
 S

ab
at

ul
ui

 În
tâ

i p
en

tr
u 

A
nd

hr
a 

Pr
ad

es
h,

 In
di

a

Sticky Note
2Cro 10:1616 Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: „Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nicio moştenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum, vezi-ţi de casă, Davide!” Şi tot Israelul s-a dus în corturile lui. 

Sticky Note
1Imp 12:1818 Atunci împăratul Roboam a trimis la ei pe Adoram, care era mai mare peste biruri. Dar Adoram a fost ucis cu pietre de tot Israelul, şi a murit. Şi împăratul Roboam s-a grăbit să se suie într-un car, ca să fugă la Ierusalim. 
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Marţi 3 iunie

3.  aRe LoC o DIvIzaRe
a.  atunci când Roboam a văzut că numai seminţiile lui Iuda şi Be-

niamin au rămas loiale lui şi că celelalte zece seminţii s-au răscu-
lat, cum a fost pregătit să reacţioneze? 2 Cronici 11:1.

b.  Cum i-a vorbit Domnul lui Roboam printr-un profet pentru a-l 
scuti de o altă greşeală mai rea decât prima? 2 Cronici 11:2-4.

„Timp de trei ani, Roboam a încercat să profite de experienţa tristă de 
la începutul domniei lui; şi în acest efort a reuşit. El ‚a zidit cetăţi întărite în 
Iuda,’ şi le-a întărit şi a pus în ele căpitani şi magazii de bucate, de untde-
lemn şi vin.’ El s-a îngrijit ca aceste cetăţi să fie ‚foarte tari’ (2 Cronici 11:6, 
11, 12). Dar secretul prosperităţii lui Iuda din timpul primilor ani de dom-
nie a lui Roboam nu se afla în aceste măsuri. Ci faptul că l-au recunoscut 
pe Dumnezeu ca Supremul lor Conducător, a făcut ca seminţiile lui Iuda şi 
Beniamin să ajungă într-o poziţie avantajoasă.” – Idem., pg. 92, 93.

c.  În cele din urmă, ce faptă a lui Roboam a făcut ca Israel să nu 
mai fie lumina lumii? 2 Cronici 12:1.

„Regele era încăpăţânat din fire, încrezător în sine, îndărătnic şi înclinat 
spre idolatrie; dar dacă şi-ar fi pus încrederea numai în Dumnezeu, el ar 
fi dezvoltat o tărie de caracter, o credinţă de neclintit şi supunere faţă de 
cerinţele divine. Dar pe măsură ce timpul trecea, regele şi-a pus încrederea 
în puterea poziţiei şi în fortăreţele pe care le întărise. Puţin câte puţin, el s-a 
lăsat pradă slăbiciunilor moştenite, până când s-a dedat cu totul idolatriei. 
‚Când s-a întărit Roboam în domnie şi a căpătat putere, a părăsit Legea 
Domnului şi tot Israelul a părăsit-o împreună cu el.’ (2 Cronici 12:1).

Cât de triste, cât de pline de semnificaţie sunt cuvintele: ‚Şi tot Israelul 
împreună cu el’! Poporul pe care Dumnezeu îl alesese să fie o lumină pen-
tru naţiunile înconjurătoare s-a întors de la Izvorul puterii lui şi a căutat să 
devină asemenea naţiunilor din jur.” – Idem., pg. 93, 94 engl.

Sticky Note
2Cro 11:11 Roboam, venind la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda şi a lui Beniamin, o sută optzeci de mii de oameni de frunte, buni pentru război, ca să lupte împotriva lui Israel şi să-l aducă iarăşi sub stăpânirea lui Roboam. 

Sticky Note
2Cro 11:2-42 Dar cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Şemaia, omul lui Dumnezeu: 3 „Vorbeşte lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, şi întregului Israel din Iuda şi din Beniamin. Şi spune-le: 4 „Aşa vorbeşte Domnul: „Să nu vă suiţi şi să nu faceţi război împotriva fraţilor voştri! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.” Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă şi nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. 

Sticky Note
2Cro 12:11 Când s-a întărit Roboam în domnie şi a căpătat putere, a părăsit Legea Domnului, şi tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. 
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Miercuri 4 iunie

4.  IeRoBoaM
a.  După ce Ieroboam, regele rival, a fost aşezat pe tron de către cele 

zece seminţii răsculătoare, de ce s-a temut el foarte tare? Ce a 
făcut? 1 Regi 12:26-29.

„Cea mai mare teamă a lui Ieroboam era ca nu cumva, cândva, în vii-
tor, inima supuşilor lui să fie câştigată de conducătorul care ocupa tronul 
lui David. El se gândea că, atâta timp cât celor zece seminţii li se îngăduie 
să viziteze frecvent vechea reşedinţă a monarhiei iudaice, unde slujbele de 
la templu se desfăşurau tot ca în anii domniei lui Solomon, mulţi puteau 
fi înclinaţi să-şi reînnoiască devotamentul faţă de guvernarea cu centrul la 
Ierusalim. Consultându-se cu sfătuitorii lui, Ieroboam s-a hotărât ca, printr-o 
acţiune îndrăzneaţă, să slăbească cât mai mult cu putinţă probabilitatea unei 
răscoale împotriva conducerii lui. El a reuşit acest lucru, rânduind înăuntrul 
graniţelor împărăţiei două centre de închinare, unul la Betel şi altul la Dan. 
În aceste locuri şi nu la Ierusalim, cele zece seminţii aveau să fie invitate să se 
adune, ca să se închine lui Dumnezeu.” – Idem., pg. 99, 100 engl. (cap. 7).

b.  pe lângă faptul că a înfiinţat două locuri idolatre de închinare, ce 
a mai a făcut Ieroboam? 1 Regi 12:31, 32.

c.  Cum a oprit şi pedepsit Dumnezeu atitudinea sfidătoare a lui 
Ieroboam? 1 Regi 13:1-6.

„Domnul caută să mântuiască, nu să nimicească. Lui îi face plăcere să-i 
salveze pe păcătoşi. ‚ Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc 
moartea păcătosului’ (Ezechiel 33:11). Prin avertismente şi rugăminţi, El îi 
cheamă pe cei rătăcitori să nu mai facă răul şi să se întoarcă la El ca să tră-
iască. El dă solilor Săi aleşi o îndrăzneală sfântă, ca cei ce aud să se teamă şi 
să fie aduşi la pocăinţă. Cât de hotărât a fost omul lui Dumnezeu în mus-
trarea adusă regelui! Şi această hotărâre era esenţială; în niciun alt mod nu 
puteau fi mustrate relele existente. Domnul a dat servului Său îndrăzneală, 
pentru a face o impresie trainică asupra celor care îl auzeau.” – Idem., pg. 103 
engl. (cap. 7).
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Sticky Note
1Imp 12:26-2926 Ieroboam a zis în inima sa: „Împărăţia s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. 27 Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în Casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, şi mă vor omorî şi se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda.” 28 După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viţei de aur şi a zis poporului: „Destul v-aţi suit la Ierusalim; Israele! Iată Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.” 29 A aşezat unul din aceşti viţei la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. 

Sticky Note
1Imp 12:31-3231 Ieroboam a făcut o casă de înălţimi şi a pus preoţi luaţi din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi. 32 A rânduit o sărbătoare în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a lunii, ca sărbătoarea care se prăznuia în Iuda, şi a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel, ca să se aducă jertfe viţeilor pe care-i făcuse el. A pus în slujbă la Betel pe preoţii înălţimilor ridicate de el. 

Sticky Note
1Imp 13:1-61 Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. 2 El a strigat împotriva altarului, după cuvântul Domnului, şi a zis: „Altarule! Altarule! Aşa vorbeşte Domnul: „Iată că se va naşte un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia; el va înjunghia pe tine pe preoţii înălţimilor, care ard tămâie pe tine, şi pe tine se vor arde oseminte omeneşti!” 3 Şi în aceeaşi zi a dat un semn, zicând: „Acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit: altarul se va despica, şi cenuşa de pe el se va vărsa.” 4 Când a auzit împăratul cuvântul pe care-l strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar, zicând: „Prindeţi-l!” Şi mâna, pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui, s-a uscat şi n-a putut s-o întoarcă înapoi. 5 Altarul s-a despicat, şi cenuşa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care-l dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului. 6 Atunci împăratul a luat cuvântul şi a zis omului lui Dumnezeu: „Roagă-te Domnului Dumnezeului tău şi cere-I să-mi pot trage mâna înapoi.” Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului, şi împăratul a putut să-şi tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. 
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Joi 5 iunie

5.  pRIMeJDIa uneI InfLuenţe gReŞIte
a.  Înţelegând că suntem chemaţi să fim lumina lumii, cât de atenţi 

ar trebui să fim de a nu accepta sau exercita o influenţă rea? evrei 
12:13; 2 Corinteni 2:15, 16.

„Cum s-a întâmplat cu Solomon, aşa s-a întâmplat şi cu Roboam – in-
fluenţa exemplului rău i-a condus pe mulţi în rătăcire. Şi aşa cum s-a în-
tâmplat în cazul lor, la fel se întâmplă şi astăzi, mai mult sau mai puţin, 
cu toţi cei care se supun lucrării celui rău – influenţa faptelor rele nu se 
mărgineşte doar la făptuitor. Nimeni nu trăieşte pentru sine. Nimeni nu 
piere singur în nelegiuirea lui. Fiecare viaţă este o lumină care luminează 
şi înveseleşte calea altora sau o influenţă întunecată şi pustiitoare care duce 
spre disperare şi ruină.” – Idem., pg. 94 engl. (cap. 6).

b.  Cum a asigurat Domnul pe Israel că încă îl iubeşte şi că doreşte 
să-l ierte? Isaia 1:17-20; Ieremia 3:11-13, 22.

„În ciuda stricăciunii celor care alunecau în practicile idolatre, Dumne-
zeu, în mila Sa, a făcut tot ce a stat în puterea Lui ca să salveze împărăţia 
divizată de distrugerea totală. Şi, pe măsură ce anii treceau, iar planul Său 
cu Israel părea să fie cu totul zădărnicit de uneltirile oamenilor inspiraţi de 
agenţii satanici, El încă Îşi dădea pe faţă intenţiile Sale binevoitoare, prin 
robia şi restatornicirea poporului ales.” -  Idem., pg. 96, 97 engl.

Vineri  6 iunie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  Înainte de încoronarea lui Roboam, ce au dorit să ştie reprezen-

tanţii seminţiilor de la rege? 
2.  Comparaţi sfatul primit de Roboam de la bărbaţii cu experienţă 

care fuseseră sfătuitorii tatălui său şi cel primit de la bărbaţii ti-
neri, lipsiţi de experienţă.

3.  Cum a reacţionat poporul faţă de răspunsul regelui? De ce?
4.  Ce a făcut Ieroboam când a văzut că se afla într-o stare deznădăjduită?
5.  Ce lecţie ar trebui să învăţăm din greşeala lui Roboam?

Sticky Note
Evr 12:1313 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. 2Cor 2:15-1615 În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: 16 pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? 

Sticky Note
Isa 1:17-2017 Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! – 18 Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna. 19 De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării; 20 dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.” Ier 3:11-1311 Domnul mi-a zis: „Necredincioasa Israel pare nevinovată faţă de vicleana Iuda. 12 Du-te de strigă aceste cuvinte spre miazănoapte şi zi: „Întoarce-te, necredincioasa Israel, zice Domnul. Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt milostiv, zice Domnul, şi nu ţin mânie pe vecie. 13 Recunoaşte-ţi numai nelegiuirea, recunoaşte că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace şi încolo la dumnezei străini, sub orice copac verde, şi că n-ai ascultat glasul Meu, zice Domnul. Ier 3:2222 Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi vă voi ierta abaterile.” – „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul Dumnezeul nostru. 
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     Lecţia 11 Sabat, 14 iunie 2014

Regele asa
„asa a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului Dumneze-

ului său” (2 Cronici 14:2).
„Deşi forţele [lui Asa] erau mai puţine la număr decât cele ale inami-

cului, credinţa în Cel în care îşi pusese încrederea nu a slăbit.” – Conflict 
and Courage, pg. 203.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 109-113 engl. (cap. 8).

Duminică 8 iunie

1.  CReDInţa LuI aSa ÎnCeRCată
a.  Ce spune Biblia despre asa, nepotul lui Solomon? 2 Cronici 

14:2-5.

b.  Cum şi-a dat asa pe faţă credinţa în timp de încercare atunci 
când etiopienii au invadat Iuda? 2 Cronici 14:9-11. Cum a fost 
răsplătită credinţa lui? 2 Cronici 14:12.

„[2 Cronici 14:9 citat]. În această criză Asa nu şi-a pus încrederea în 
‚cetăţile întărite ale lui Iuda’ pe care le-a construit ‚cu ziduri, cu turnuri, cu 
porţi şi cu zăvoare’ nici în ‚oamenii viteji şi de valoare’ din armata lui atent 
instruită (versetele 6-8). Încrederea regelui era în Iehova, Domnul oştirilor, 
în al cărui nume avuseseră loc minunate eliberări ale lui Israel în vechime…

Rugăciunea lui Asa este un model pentru orice creştin. Ne luptăm 
într-un război, nu împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, 
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile de sus. (Vezi Efeseni 6:12 
engl.). În lupta vieţii trebuie să dăm piept cu agenţii răului care s-au unit 
împotriva a ceea ce este drept. Nădejdea noastră nu este în om, ci în viul 
Dumnezeu. Având asigurarea deplină a credinţei, putem să ne aşteptăm 
ca El să-Şi unească atotputernicia cu eforturile uneltelor omeneşti, pentru 
slava numelui Său. Îmbrăcaţi în armura neprihănirii Sale, putem câştiga 
victoria asupra oricărui vrăjmaş.” – Idem., pg. 110, 111 engl. (cap. 8).

Sticky Note
2Cro 14:2-52 Asa a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. 3 A îndepărtat altarele dumnezeilor străini şi înălţimile, a sfărâmat stâlpii idoleşti şi a tăiat Astarteile. 4 A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi şi să împlinească Legea şi poruncile. 5 A îndepărtat din toate cetăţile lui Iuda înălţimile şi stâlpii închinaţi soarelui. Şi împărăţia a avut pace sub el. 

Sticky Note
2Cro 14:9-119 Zerah, etiopianul, a ieşit împotriva lor cu o oştire de un milion de oameni şi trei sute de care şi a înaintat până la Mareşa. 10 Asa a mers înaintea lui, şi s-au înşiruit de bătaie în valea Ţefata, lângă Mareşa. 11 Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui şi a zis: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor celui slab ca şi celui tare: vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim şi în Numele Tău am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta!” 2Cro 14:1212 Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa şi dinaintea lui Iuda, şi etiopienii au luat-o la fugă. 
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Luni 9 iunie

2.  SInguRa CaLe SpRe SuCCeS
a.  Cum i-a amintit azaria, profetul, lui asa despre sursa biruinţei 

lui? 2 Cronici 15:1, 2, 7.

b.  Ce a făcut asa pentru a continua reforma care fusese începută 
deja? 2 Cronici 15:8.

„[2 Cronici 15:1, 2, 7 citat]. Foarte încurajat de aceste cuvinte, Asa a 
realizat o a doua reformă în Iuda.” – Idem., pg. 112 engl.

c.  Comparând zilele lui asa cu cele de acum, ce nevoie a noastră 
trebuie să înţelegem? Ce ar trebui să sprijinim din toată inima? 
Isaia 48:16-18.

„În acest veac al lumii când Satan caută prin multe mijloace să orbească 
ochii bărbaţilor şi femeilor faţă de pretenţiile obligatorii ale legii lui Dum-
nezeu, este nevoie de bărbaţi care să-i facă pe mulţi să ‚tremure la porunca 
Dumnezeului nostru’ (Ezra 10:3 engl.). Este nevoie de reformatori adevă-
raţi, care îi vor îndrepta pe păcătoşi către marele Legiuitor şi-i va învăţa 
că ‚legea Domnului este desăvârşită şi converteşte sufletul’ (Psalmii 19:7). 
Este nevoie de bărbaţi puternici în Scripturi, bărbaţi ale căror cuvinte şi 
fapte înalţă legile lui Iehova, bărbaţi care caută să întărească credinţa. Este 
nevoie de instructori, o, atât de multă nevoie, care să inspire inimile cu 
reverenţă şi dragoste pentru Scripturi.

Nelegiuirea larg răspândită, care predomină astăzi, este cauzată în 
mare măsură de faptul că nu se studiază şi nu se ascultă de Scripturi, pen-
tru că atunci când cuvântul lui Dumnezeu este pus deoparte, puterea lui 
de a pune stavilă patimilor rele ale inimii fireşti este respinsă. Oamenii sea-
mănă în carne şi din carne culeg stricăciune.

O dată cu îndepărtarea Bibliei a venit şi întoarcerea de la legea lui 
Dumnezeu. Învăţătura că oamenii sunt scutiţi de ascultare faţă de precep-
tele divine a slăbit forţa obligaţiei morale şi a dat frâu liber nelegiuirii în 
lume. Nelegiuirea, desfrâul şi depravarea năvălesc ca un potop nimicitor.” 
– Idem., pg. 623, 624 engl. (cap. 51).

Sticky Note
2Cro 15:1-21 Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, 2 şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. 2Cro 15:77 voi, dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.” 

Sticky Note
2Cro 15:88 După ce a auzit aceste cuvinte şi prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit şi a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda şi Beniamin şi din cetăţile pe care le luase pe muntele lui Efraim şi a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. 

Sticky Note
Isa 48:16-1816 Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi! De la început, n-am vorbit în ascuns, de la obârşia acestor lucruri, am fost de faţă. Şi acum, Domnul Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.” 17 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! 18 O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile mării. 
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Marţi 10 iunie

3.  „eI au ÎnCHeIat LegăMânt” 
a.  Ce a promis poporul în lumina experienţei lor anterioare avute 

în apostazie, printr-un jurământ solemn cu ocazia unei adunări 
speciale? 2 Cronici 15:12-15.

b.   În eforturile noastre de a câştiga sufletele la Hristos, cum poate 
fi exemplul lui asa, cu această ocazie, dat ca o încurajare pentru 
noi? 2 Cronici 15:9.

„Căutaţi să-L cunoaşteţi pe Domnul. Dacă veţi face aceasta, veţi câştiga 
suflete pentru Hristos. Nu numai că sufletul vostru va fi mântuit; dar pu-
terea care vă converteşte sufletul vă va face în stare să daţi un aşa exemplu 
încât alţii vor fi câştigaţi pentru Hristos.” – The Youth Instructor, 9 iunie 1914.

c.  Cum vor fi convinşi cei sinceri, din afară, de puterea mântuitoa-
re a adevărului – ascultându-ne sau văzându-ne? Matei 5:16; 1 
timotei 4:12, 16.

„Cel care poartă într-un mod vrednic numele de creştin, nume ce în-
seamnă a fi asemenea lui Hristos, va fi umplut de evlavie şi curăţie, de 
dragoste şi reverenţă faţă de Dumnezeu şi Isus Hristos pe care L-a trimis 
El; iar spiritul lui, cuvintele şi acţiunile lui vor purta amprenta Cerului. 
Alţii vor vedea că el a fost cu Isus şi a învăţat de la El; rugăciunile lui vor fi 
simple şi arzătoare şi se vor înălţa la Dumnezeu pe aripile credinţei. Pentru 
că a învăţat în şcoala lui Hristos, va avea o părere umilă despre sine; şi deşi 
poate sărac în bunurile acestei lumi, el este bogat în darurile Duhului lui 
Dumnezeu şi-i poate binecuvânta şi îmbogăţi pe alţii prin spiritul şi influ-
enţa lui, pentru că Hristos este în El un izvor de apă care va ţâşni în viaţa 
veşnică. El va răspândi în jurul său o atmosferă de speranţă, curaj şi tărie 
şi-i va da de ruşine pe cei care sunt lumeşti, egoişti, mărturisitori formali, 
cărora le merge numele că trăiesc dar sunt morţi.” – Fii şi fiice, pg. 85 engl.

„Lumea poate fi avertizată numai atunci când vede că cei care cred 
adevărul sunt sfinţiţi prin adevăr şi acţionează în conformitate cu nişte 
principii înalte şi sfinte.” – Comentarii biblice, vol. 7, pg. 980 engl.

Sticky Note
2Cro 15:12-1512 Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima şi din tot sufletul lor; 13 şi oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât, fie mic fie mare, fie bărbat, fie femeie. 14 Au jurat credinţă Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie şi cu sunet de trâmbiţe şi de buciume; 15 tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor şi-L găsiseră. Şi Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. 

Sticky Note
2Cro 15:99 A strâns pe tot Iuda şi Beniamin şi pe cei din Efraim, din Manase şi din Simeon care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. 

Sticky Note
Mat 5:1616 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. 1Tim 4:1212 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 1Tim 4:1616 Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. 
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Miercuri 11 iunie

4.  gReŞeLILe LuI aSa
a.  După ce a făcut un legământ solemn cu Domnul, cum a fost în-

cercată credinţa lui asa? Cum a dat el greş? 2 Cronici 16:7-9.

„Lungul raport de slujire credincioasă din partea lui Asa a fost pătat de 
greşeli făcute atunci când nu şi-a pus încrederea pe deplin în Dumnezeu. 
Atunci când, cu o oarecare ocazie, regele lui Israel a pătruns în împărăţia 
lui Iuda şi a luat Rama, o cetate întărită ce se afla la numai 8 km de Ieru-
salim, Asa a căutat scăpare încheind o alianţă cu Benhadad, regele Siriei.” 
– Profeţi şi regi, pg. 113 engl. (cap. 8).

b.  atunci când lipsa de încredere în Dumnezeu în timp de nevoie 
a fost mustrată de profetul lui Dumnezeu, cum a făcut asa o a 
doua greşeală? 2 Cronici 16:10.

c.  De ce vorbeşte Biblia atât despre biruinţe cât şi eşecuri, despre 
trăsături pozitive şi negative de caracter ale bărbaţilor şi femeilor 
care au fost implicaţi în lucrarea lui Dumnezeu? psalmii 39:4.

„Pana inspiraţiei, loială misiunii ei, ne spune de păcatele care i-au bi-
ruit pe Noe, Lot, Moise, Avraam, David şi Solomon şi despre faptul că şi 
chiar spiritul cel puternic al lui Ilie a căzut sub ispită în timpul marii lui 
încercări. Neascultarea lui Iona şi idolatria lui Israel sunt înregistrate cu 
credincioşie. Tăgăduirea lui Hristos de către Petru, disputa aprinsă dintre 
Pavel şi Barnaba, greşelile şi slăbiciunile profeţilor şi ale apostolilor, sunt 
toate descoperite de Duhul Sfânt, care ridică vălul de pe inima omenească. 
Înaintea noastră se află vieţile credincioşilor, cu toate greşelile şi nebuniile 
lor, care sunt menite să fie o lecţie pentru toate generaţiile următoare. Dacă 
nu ar fi avut nicio slăbiciune, ar fi fost mai mult decât fiinţe umane, iar na-
tura noastră păcătoasă ar fi căzut în disperare în încercarea de a ajunge un 
grad atât de înalt de excelenţă. Dar când vedem unde au luptat şi au căzut, 
unde au prins iar curaj şi au biruit prin harul lui Dumnezeu, suntem încu-
rajaţi să înaintăm peste piedici pe care firea degenerată le aşează în calea 
noastră.” – Testimonies, vol. 4, pg. 12 engl. (cap.: „Biografii biblice”).

Sticky Note
2Cro 16:7-97 În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, şi i-a zis: „Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, şi nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. 8 Etiopienii şi libienii nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care şi călăreţi? Şi totuşi Domnul i-a dat în mâinile tale, pentru că te sprijiniseşi pe El. 9 Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.” 

Sticky Note
2Cro 16:1010 Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în acelaşi timp, Asa a apăsat şi pe unii din popor. 

Sticky Note
Ps 39:44 „Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este măsura zilelor mele, ca să ştiu cât de trecător sunt.” 
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Joi 12 iunie

5.  pRIMeJDIa De a DISpReţuI MuStRaRea
a.  Ce lecţie putem învăţa din cea de-a doua greşeală a lui asa? pro-

verbele 10:17; 15:10.

„În loc de a se umili înaintea lui Dumnezeu din cauza greşelii sale, ‚Asa 
s-a mâniat pe văzător’ (2 Cronici 16:10).” – Profeţi şi regi, pg. 113 engl. (cap. 8).

„Vor exista bărbaţi şi femei care dispreţuiesc mustrarea şi ale căror 
sentimente vor fi mereu stârnite împotriva ei. Nu este plăcut să ni se spu-
nă despre greşelile noastre. Aproape de fiecare dată când este nevoie de 
mustrare, vor fi unii care vor trece cu vederea că Duhul Domnului a fost 
întristat şi cauza Sa batjocorită. Aceştia îi vor compătimi pe cei care meri-
tă mustrarea, pentru că au fost rănite sentimente personale. Toată această 
compătimire nesfântă îi fac pe simpatizanţi să poarte aceeaşi vină cu cel 
mustrat.” – Testimonies, vol. 3, pg. 359 engl. (cap.: „Marea răzvrătire”).

„Creatorul şi Conducătorul nostru, nemărginit în putere, grozav în 
judecată, caută ca prin orice mijloc să-i aducă pe oameni să vadă şi să se 
căiască de păcatele lor. Prin gura servilor Săi, El face de cunoscut care sunt 
primejdiile neascultării; El dă avertizarea şi mustră păcatul cu credincioşie. 
Poporul Său se bucură încă de prosperitate numai prin harul Său, prin pur-
tarea de grijă vigilentă din partea instrumentelor alese. El nu poate susţine 
şi păzi un popor care respinge sfatul Său şi dispreţuieşte mustrările Sale.”– 
Profeţi şi regi, pg. 425 engl. (cap. 35).

„Să mulţumim Domnului pentru avertismentele pe care ni le-a dat ca să 
ne mântuiască de pe căile noastre rele.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 260 engl.

Vineri 13 iunie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  Cum şi-a dat asa pe faţă credinţa în Domnul atunci când armata 

etiopiană a atacat Iuda?
2.  După ce a auzit solia Domnului, ce alţi paşi a făcut asa în lucra-

rea de reformă?
3.  explicaţi cum pot fi atraşi spre adevăr cei care ne înconjoară.
4.  Ce anume va convinge sufletele sincere de puterea mântuitoare 

a adevărului?
5.  Ce lecţie putem învăţa din greşelile lui asa făcute atunci când 

credinţa lui a fost încercată din nou mai târziu?

Sticky Note
Prov 10:1717 Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite. – Prov 15:1010 Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit, şi cine urăşte mustrarea va muri. – 
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  Lecţia 12 Sabat, 21 iunie 2014

Regele ezechia
„Dar ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i 

s-a îngâmfat inima.” (2 Cronici 32:25).
„Perspectiva părea cu totul întunecată; totuşi regele se mai putea 

ruga la Acela care până aici fusese ‚adăpostul şi tăria lui, un ajutor care 
nu lipseşte niciodată în nevoi.’ (Psalmii 46:1). – Conflict and Courage, pg. 240.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 340-348 engl. (cap. 29).

Duminică 15 iunie

1.  RegeLe ezeCHIa Se Roagă pentRu o MInune
a.  Ce s-a spus despre domnia lui ezechia peste regatul lui Iuda?  

2 Regi 18:1-3.

„Ezechia urcase la tron hotărât să facă tot ce-i sta în putinţă ca să-l sal-
veze pe Iuda de la soarta pe care o avea regatul de nord. Soliile profeţilor 
nu încurajau deloc jumătăţile de măsură. Numai prin cea mai hotărâtă 
reformă puteau fi prevenite judecăţile care ameninţau.” – Idem., pg. 331 
engl. (cap. 28).

b.  Ce s-a întâmplat cu împăratul ezechia în mijlocul domniei lui 
prospere? 2 Regi 20:1. Cum a reacţionat ezechia la mesajul des-
curajator al profetului? 2 Regi 20:2, 3.

c.  Ce solie a adus profetul înapoi lui ezechia? 2 Regi 20:4-6.

„Bucuros, profetul s-a întors cu cuvinte de asigurare şi speranţă. După 
ce a poruncit ca pe locul bolnav să se pună o turtă cu smochine, Isaia a dat 
regelui solia milei lui Dumnezeu şi a grijii Sale protectoare.” – Idem., pg. 342 
engl. (cap. 29).

Sticky Note
2Imp 18:1-31 În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. 2 Avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. 3 El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. 

Sticky Note
2Imp 20:11 În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Rânduieşte ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri şi nu vei mai trăi.” 2Imp 20:2-32 Ezechia s-a întors cu faţa la perete şi a făcut Domnului următoarea rugăciune: 3 „Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi. 

Sticky Note
2Imp 20:4-64 Isaia, care ieşise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: 5 „Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: „Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului. 6 Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei şi voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea şi din pricina robului Meu David.” 
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Luni 16 iunie

2.  BIneCuvântaRea MIRaCuLoaSă a LuI ezeCHIa
a.  pentru că a dorit să fie sigur că solia era de la Dumnezeu, ce a 

cerut ezechia? 2 Regi 20:8.

„Asemenea lui Moise în Madian, a lui Ghedeon în prezenţa mesageru-
lui ceresc, a lui Elisei înainte de înălţarea învăţătorului lui, Ezechia a cerut 
un semn că solia era din cer…

Numai prin intervenţia directă a lui Dumnezeu putea să se dea înapoi 
umbra pe cadranul solar cu zece grade; şi aceasta trebuia să fie un semn 
pentru Ezechia cum că Domnul ascultase rugăciunea lui. Ca urmare, ‚pro-
rocul s-a rugat Domnului, şi Domnul a dat cu zece trepte înapoi umbra din 
locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz’ (2 Regi 20:11).” – 
Profeţi şi regi, pg. 342 engl. (cap. 29).

b.  prin ce minune a fost Domnul gata să-i arate mila Sa slujitorului 
Său? 2 Regi 20:7.

„Cei care caută vindecarea prin rugăciune să nu neglijeze să folosească 
agenţii vindecători care le sunt la îndemână. Faptul că se folosesc aceste 
remedii aşa cum le-a lăsat Dumnezeu pentru alinarea durerii şi a ajuta na-
tura în lucrarea ei de refacere, nu înseamnă o trădare a credinţei. Faptul că 
noi cooperăm cu Dumnezeu şi ne aşezăm în condiţiile cele mai favorabile 
pentru vindecare nu înseamnă o tăgăduire a credinţei.” – Divina vindecare, pg. 
231, 232 engl. (cap. 16).

c.  Ce cântare a compus ezechia ca recunoaştere a milei lui Dumne-
zeu? Isaia 38:10-20.

„Readus la starea lui normală de tărie, regele lui Iuda a recunoscut prin 
cuvintele cântării îndurarea lui Iehova şi a jurat să-şi petreacă restul zilelor 
slujind din toată inima Regelui regilor. Recunoştinţa lui faţă de felul îndu-
rător cu care Dumnezeu s-a purtat cu el este o inspiraţie pentru toţi cei care 
doresc să-şi petreacă anii spre slava Făcătorului lor.” – Profeţi şi regi, pg. 342 
engl. (cap. 29).

Sticky Note
2Imp 20:88 Ezechia zisese lui Isaia: „După care semn voi cunoaşte că mă va vindeca Domnul şi că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?” 

Sticky Note
2Imp 20:77 Isaia a zis: „Luaţi o turtă de smochine.” Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Şi Ezechia s-a vindecat. 

Sticky Note
Isa 38:10-2010 „Ziceam: „În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile Locuinţei morţilor! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei care-mi mai rămân!” 11 Ziceam: „Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pământul celor vii; nu voi mai vedea pe niciun om în Locuinţa morţilor! 12 Locuinţa mea este luată şi mutată de la mine, ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător care m-ar rupe din ţesătura lui. Până deseară îmi vei pune capăt! 13 Am strigat până dimineaţa; ca un leu, îmi zdrobise toate oasele! Până deseară îmi vei pune capăt! 14 Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor şi gemeam ca o porumbiţă. Ochii-mi priveau topiţi spre cer: „Doamne, sunt în necaz, ajută-mă!” 15 Ce să mai spun? El mi-a răspuns şi m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. 16 Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa. 17 Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele! 18 Căci nu Locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte, şi cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta. 19 Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta. 20 Domnul m-a mântuit! De aceea, în toate zilele vieţii noastre vom suna din corzile instrumentelor noastre în Casa Domnului.” 
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Marţi 17 iunie

3.  CăDeRea LuI ezeCHIa
a.  Ce greşeală a făcut ezechia atunci când i-a primit pe ambasado-

rii de la Babilon? 2 Regi 20:12, 13.

„Vizita acestor soli din partea conducătorului dintr-o ţară îndepărtată 
i-a dat lui Ezechia ocazia de a-L preamări pe viul Dumnezeu. Cât de uşor 
i-ar fi fost să le spună de Dumnezeu, susţinătorul tuturor lucrurilor create, 
prin a cărui favoare propria lui viaţă fusese cruţată când dispăruse oricare 
altă speranţă! Ce schimbări impresionante ar fi avut loc dacă aceşti cău-
tători după adevăr din câmpiile Haldeii ar fi fost conduşi să recunoască 
suveranitatea supremă a viului Dumnezeu.” – Idem., pg. 344 engl.

b.  De ce ne permite adesea Dumnezeu să facem greşeli aşa cum s-a 
întâmplat în cazul lui ezechia? 2 Cronici 32:25, 31.

„Dacă Ezechia ar fi folosit ocazia dată lui de a mărturisi despre puterea, 
bunătatea, îndurarea Dumnezeului lui Israel, raportul ambasadorilor ar fi 
fost asemenea luminii care străpunge întunericul. Însă el s-a glorificat mai 
presus de Domnul oştirilor.” – Idem., pg. 346 engl.

c.  Ce lecţie ar trebui să învăţăm din istoria căderii lui ezechia? pro-
verbele 2:6-11; 11:2; 16:18; 21:2.

„Faptul că Ezechia nu s-a dovedit credincios răspunderii lui când a fost 
vizitat de ambasadori este plin de învăţături importante pentru toţi. Trebu-
ie ca, mult mai mult decât o facem acum, să vorbim despre capitolele preţi-
oase din experienţa noastră, despre îndurarea şi bunătatea lui Dumnezeu, 
despre adâncimile fără seamăn ale dragostei Mântuitorului. Atunci când 
mintea şi inima sunt umplute de dragostea lui Dumnezeu, nu va fi greu 
să dăm mai departe ceea ce pătrunde în viaţa spirituală. Gânduri măre-
ţe, aspiraţii nobile, percepţii clare ale adevărului, scopuri altruiste, dorinţe 
arzătoare după evlavie şi sfinţenie îşi vor găsi exprimarea în cuvinte care 
descoperă natura comorii inimii.” – Idem., pg. 347, 348 engl. 

Sticky Note
2Imp 20:12-1312 În acelaşi timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. 13 Ezechia a ascultat pe soli şi le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul, mirodeniile şi untdelemnul cel scump, casa lui cu arme şi tot ce se afla în vistieriile lui: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui şi în toate moşiile lui. 

Sticky Note
2Cro 32:2525 Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda şi peste Ierusalim. 2Cro 32:3131 Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. 

Sticky Note
Prov 2:6-116 Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 7 El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. 8 Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui. 9 Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. 10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; 11 chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, Prov 11:22 Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. Prov 16:1818 Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. – Prov 21:22 Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 
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Miercuri 18 iunie

4.  ezeCHIa pLIn De ReMuŞCăRI
a.  De îndată ce ambasadorii babilonieni au plecat, Domnul l-a tri-

mis pe Isaia să-l mustre pe ezechia pentru greşeala lui. Ce a spus 
profetul? 2 Regi 20:16-18.

„Lui Isaia i s-a descoperit că ambasadorii care se întorceau acasă duceau 
cu ei un raport despre bogăţiile pe care le văzuseră, că regele Babilonului şi 
sfetnicii lui aveau să plănuiască să-şi îmbogăţească propria ţară cu comorile 
din Ierusalim. Ezechia păcătuise grav; ‚de aceea mânia Domnului a venit 
peste el, peste Iuda şi peste Ierusalim’ (2 Cronici 32:25).” – Idem., pg. 346 engl.

b.  plin de remuşcări, ce a spus regele umilindu-se înaintea Dom-
nului? 2 Cronici 32:26; 2 Regi 20:19.

„Sămânţa rea fusese semănată şi avea să răsară în timp şi să aducă o 
recoltă de pustiire şi suferinţă. În anii care i-au rămas, regele lui Iuda avea 
să se bucure de mare prosperitate datorită intenţiei lui ferme de a răscum-
păra trecutul şi de a aduce onoare numelui lui Dumnezeu căruia îi servea; 
totuşi, credinţa lui a fost aspru încercată şi el trebuia să înveţe că, numai 
punându-şi încrederea pe deplin în Dumnezeu, putea să spere că va trium-
fa asupra puterilor întunericului care plănuiau distrugerea lui şi nimicirea 
desăvârşită a poporului lui.” – Idem., pg. 347 engl.

c.  La ce succes ne putem aştepta ca misionari dacă nu dăm un 
exemplu bun altora? 1 timotei 4:12, 16; evrei 12:13.

„Cei cu care ne asociem în fiecare zi au nevoie de ajutorul, de îndru-
marea noastră. Poate că se află într-o astfel de dispoziţie a minţii încât un 
cuvânt spus la vremea potrivită să fie ca un cui bine bătut. Mâine poate nu 
mai putem ajunge la unele din aceste suflete. Care este influenţa noastră 
asupra celor din jur care călătoresc împreună cu noi?... O mişcare nesă-
buită, un pas imprudent şi valurile mari ale unei ispite puternice mătură 
sufletul, împingându-l pe cale în jos.” – Idem., pg. 348 engl. 

„Un exemplu valorează mai mult decât multe precepte.” – Divina vinde-
care, pg. 149 engl. (cap. 9).

Sticky Note
2Imp 20:16-1816 Atunci Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă cuvântul Domnului! 17 „Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta şi ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nu va rămâne nimic – zice Domnul. – 18 Şi vor lua din fiii tăi, care vor ieşi din tine, pe care-i vei naşte, şi-i vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului.” 

Sticky Note
2Cro 32:2626 Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, şi mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieţii lui Ezechia. 2Imp 20:1919 Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului, pe care l-ai rostit, este bun.” Şi a adăugat: „Căci va fi pace şi linişte în timpul vieţii mele!” 

Sticky Note
1Tim 4:1212 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 1Tim 4:1616 Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. Evr 12:1313 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 201466

Joi 19 iunie

5.  vegHInD aSupRa guRII ŞI paŞILoR noŞtRI
a.  Ce aşteaptă Dumnezeu de la toţi adevăraţii urmaşi ai lui Hris-

tos? Iacov 2:12.

b.  Ce ne va lăsa fără scuză înaintea scaunului de judecată al lui 
Dumnezeu? Romani 2:1-3.

„Fiecare zi a vieţii este încărcată cu răspunderi pe care trebuie să le 
purtăm. Fiecare zi, cuvintele şi faptele noastre lasă impresii asupra acelora 
cu care ne asociem. Cât de necesar este să punem o strajă buzelor noastre 
şi să ne păzim paşii cu atenţie! O mişcare nesăbuită, un pas imprudent şi 
valurile mari ale unei ispite puternice mătură sufletul împingându-l pe cale 
în jos. Nu putem strânge înapoi gândurile pe care le-am semănat în mintea 
altor oameni. Dacă au fost rele, poate că am pus în mişcare un şir de împre-
jurări, un val al răului pe care nu avem putinţa să-l oprim.

Pe de altă parte, dacă prin exemplul nostru i-am ajutat pe alţii să dez-
volte principii bune, le dăm puterea să facă bine. La rândul lor, ei exercită 
aceeaşi influenţă benefică asupra altora. În felul acesta, sute şi mii sunt aju-
taţi prin influenţa noastră involuntară. Adevăratul urmaş al lui Hristos în-
tăreşte principiile bune în toţi aceia cu care vine în contact. În faţa unei lumi 
necredincioase şi iubitoare de păcat, el descoperă puterea harului lui Dum-
nezeu şi desăvârşirea caracterului Său.” – Profeţi şi regi, pg. 348 engl. (cap. 29).

Vineri 20 iunie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  Când asemenea lui ezechia ne aflăm în faţa unei crize, ce ar trebui să 

răspundem?
2.  După ce s-a rugat cu seriozitate Domnului, ce răspuns a primit el?
3.  De ce a avut atitudinea lui ezechia faţă de ambasadorii din Babilon 

o importanţă atât de mare?
4.  Ce lecţie ar trebui să învăţăm din istoria căderii lui ezechia?
5.  pentru a avea succes ca misionari creştini, cum trebuie să veghem 

asupra buzelor noastre şi a paşilor noştri?

Sticky Note
Iac 2:1212 Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei, 

Sticky Note
Rom 2:1-31 Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri. 2 Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. 3 Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 
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  Lecţia 13 Sabat, 28 iunie 2014

Lecţii dintr-o greşeală naţională
„De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale 

ţării; dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi” 
(Isaia 1:19, 20).

„Prin apostazie şi răzvrătire, cei care ar fi trebuit să stea în picioare 
ca purtători de lumină între popoare au invitat judecăţile lui Dumne-
zeu.” – The Review and Herald, 4 martie 1915.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 306-321 engl. (cap. 25, 26).

Duminică  22 iunie

1.  o MăRtuRIe puteRnICă Dată LuMII
a.  Ce cântare au cântat copiii lui Israel în timpul sărbătorilor sfinte 

în Canaan? Deuteronomul 31:30; 32:1-3. Ce influenţă ar fi trebuit 
să aibă această cântare asupra naţiunilor înconjurătoare? psal-
mii 67:2.

„În călătoria lor prin pustie, israeliţii aduceau laudă lui Dumnezeu prin 
cântări sfinte… Iar în Canaan, când se întâlneau cu ocazia sărbătorilor lor 
sfinte, erau povestite lucrările minunate ale lui Dumnezeu şi se aducea nu-
melui Său mulţumiri pline de recunoştinţă. Dumnezeu dorea ca întreaga 
viaţă a poporului Său să fie o viaţă de laudă.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 
298, 299 engl. (cap.: „Biserica de astăzi”).

b.  Care este mijlocul cel mai eficient de a arăta lumii că am primit 
mari binecuvântări de la Dumnezeu prin evanghelia lui Isus 
Hristos? psalmii 145:5, 6.

„Mult mai mult decât o facem, trebuie să vorbim de capitolele preţioa-
se din experienţa noastră.” – Idem., pg. 299 engl.

Sticky Note
Deut 31:3030 Moise a rostit toate cuvintele cântării acesteia, în faţa întregii adunări a lui Israel: Deut 32:1-31 „Luaţi aminte ceruri şi voi vorbi; ascultă, pământule, cuvintele gurii mele. 2 Ca ploaia să curgă învăţăturile mele, ca roua să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeaţă, ca picăturile de ploaie pe iarbă! 3 Căci voi vesti Numele Domnului. Daţi slavă Dumnezeului nostru! Ps 67:22 ca să se cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate neamurile mântuirea Ta! 

Sticky Note
Ps 145:5-65 Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale. 6 Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta. 
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Luni 23 iunie

2.  SfatuRI Repetate
a.  prin ce cuvinte a prezentat Domnul poporului Său consecinţele 

necredincioşiei lor? Deuteronomul 8:18-20.

„[Deuteronomul 28 citat.] Pentru ca adevărurile acestea să se impri-
me şi mai bine în toţi cei de faţă, marele conducător le-a îmbrăcat în ver-
suri sfinte. Această cântare nu era doar istorică, ci şi profetică. În timp ce 
povestea despre purtarea minunată a lui Dumnezeu faţă de poporul Său 
din trecut, prevestea şi marile evenimente din viitor, victoria finală a celor 
credincioşi când Hristos avea să vină a doua oară în putere şi slavă. Oame-
nii au fost instruiţi să memoreze această istorie poetică şi să o imprime şi 
în mintea copiilor şi a copiilor copiilor lor. Ea trebuia cântată de adunare 
atunci când se strângeau pentru închinare şi să fie repetată de popor când 
mergeau la munca lor zilnică. Era de datoria părinţilor să imprime aceste 
cuvinte în mintea susceptibilă a copiilor lor ca să nu fie uitate niciodată.” – 
Patriarhi şi profeţi, pg. 467, 468 engl. (cap. 42).

b.  Ce sfat a dat Moise poporului lui Israel la sfârşitul peregrinaju-
lui lor prin pustie? Deuteronomul 28:1, 2, 9-11, 58, 59, 64.

„Moise le-a atras atenţia la ‚ziua când te-ai înfăţişat înaintea Domnului 
Dumnezeului tău, la Horeb.’ Şi el a provocat oştirea lui Israel: ‚Care este, 
în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa 
de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl 
chemăm? Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci 
aşa de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?’ 
(Deuteronomul 4:10, 7, 8). Astăzi, provocarea adresată lui Israel poate fi re-
petată. Legile pe care le-a dat Dumnezeu poporului Său din vechime erau 
mai înţelepte, mai bune şi mai umane decât cele ale celor mai civilizate 
naţiuni de pe pământ. Legile naţiunilor poartă amprenta slăbiciunilor şi 
patimilor inimii neînnoite; dar legea lui Dumnezeu poartă amprenta divi-
nului… Totuşi, marele conducător [Moise] era plin de teamă ca nu cumva 
poporul să se depărteze de Dumnezeu. În cea mai sublimă şi mişcătoare 
cuvântare, el le-a pus înainte binecuvântările care aveau să fie ale lor cu 
condiţia ascultării şi blestemele care aveau să urmeze păcatului.” – Idem., 
pg. 465, 466 engl.

Sticky Note
Deut 8:18-2018 Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi. 19 Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veţi pieri. 20 Veţi pieri ca şi neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. 

Sticky Note
Deut 28:1-21 Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. 2 Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: Deut 28:9-119 Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile Lui. 10 Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine. 11 Domnul te va copleşi cu bunătăţi, înmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. Deut 28:58-5958 Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele Legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul Dumnezeul tău, 59 Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine şi sămânţa ta, cu răni mari şi îndelungate, cu boli grele şi necurmate. Deut 28:6464 Domnul te va împrăştia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă: şi acolo vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn şi de piatră. 
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Marţi 24 iunie

3.  o MaRe DezaMăgIRe
a.  Cum a tratat Israel ca naţiune răspunderea sfântă primită de la 

Dumnezeu? Ieremia 2:21; osea 10:1.

„Israeliţii au pierdut din vederea înaltele lor privilegii ca reprezentanţi 
ai lui Dumnezeu. Ei au uitat de Dumnezeu şi nu şi-au împlinit misiunea 
sfântă. Binecuvântările pe care le-au primit nu au adus nicio binecuvântare 
asupra lumii. Toate avantajele lor le-au folosit pentru propria lor slavă.” – 
Istoria faptelor Apostolilor, pg. 14 engl. (cap. 1).

b.  Cum s-a împlinit în timpul regilor lui Iuda sfatul profetic al lui 
Dumnezeu, dat prin Moise? 2 Cronici 36:14-17, 20; Ieremia 39:8, 9.

„Copiii lui Israel au fost luaţi prizonieri în Babilon pentru că s-au des-
părţit de Dumnezeu şi nu au mai păstrat principiile care le-au fost date 
pentru a-i ţine departe de metodele şi practicile naţiunilor care Îl dezono-
rau pe Dumnezeu. Domnul nu putea să le dea prosperitate, El nu putea  
să-Şi împlinească legământul făcut cu ei, cât timp ei erau necredincioşi 
principiilor pe care li le-a dat ca să le păzească cu zel. Prin spiritul şi acţi-
unile lor, ei I-au reprezentat greşit caracterul Său şi a îngăduit ca ei să fie 
luaţi şi duşi în captivitate. Pentru că s-au despărţit de El, i-a umilit. El i-a 
lăsat pe calea aleasă de ei, iar cel nevinovat a suferit împreună cu cel vino-
vat.” – Comentarii biblice, vol. 2, pg. 1040 engl.

c.  Cum a arătat Dumnezeu că a fost dezamăgit de Israel? Isaia 5:1, 2, 25.

„Poporul evreu nu a ascultat de avertisment. Ei L-au uitat pe Dumne-
zeu şi au pierdut din vedere înaltul lor privilegiu ca reprezentanţi ai Săi. 
Binecuvântările pe care le-au primit nu a adus nicio binecuvântare asupra 
lumii. Toate avantajele lor le-au folosit spre propria glorificare. Ei l-au je-
fuit pe Dumnezeu de slujirea pe care El a pretins-o de la ei, şi i-au jefuit pe 
semenii lor de îndrumare religioasă şi exemplu sfânt.” – Parabolele Domnului 
Hristos, pg. 291, 292 engl. (cap. 23).

Sticky Note
Ier 2:2121 Te sădisem ca o vie minunată şi de cel mai bun soi: cum te-ai schimbat şi te-ai prefăcut într-o coardă de viţă sălbatică? Ose 10:11 Israel era o vie mănoasă, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit; cu cât îi propăşea ţara, cu atât înfrumuseţa stâlpii idoleşti. 

Sticky Note
2Cro 36:14-1714 Toate căpeteniile preoţilor şi poporul au înmulţit şi ei fărădelegile, după toate urâciunile neamurilor; şi au pângărit Casa Domnului, pe care o sfinţise El în Ierusalim. 15 Domnul Dumnezeul părinţilor lor a dat din vreme trimişilor Săi însărcinarea să-i înştiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său şi Locaşul Său. 16 Dar ei şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele şi au râs de prorocii Lui, până când mânia Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac. 17 Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor şi a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa Locaşului lor celui Sfânt. N-a cruţat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. 2Cro 36:2020 Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadneţar i-a dus prinşi la Babilon. Ei i-au fost supuşi, lui şi fiilor lui, până la stăpânirea împărăţiei perşilor, Ier 39:8-98 Haldeii au ars cu foc casa împăratului şi casele poporului şi au dărâmat zidurile Ierusalimului. 9 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi la Babilon pe aceia din popor care rămăseseră în cetate, pe cei ce se supuseseră lui şi pe rămăşiţa poporului. 

Sticky Note
Isa 5:1-21 Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. 2 I-a săpat pământul, l-a curăţat de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Isa 5:2525 De aceea Se şi aprinde Domnul de mânie împotriva poporului Său, Îşi întinde mâna împotriva lui şi-l loveşte de se zguduie munţii, şi trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul uliţelor. Cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte, şi mâna Lui este încă întinsă. 
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4.  ISRaeL ÎMpRăŞtIat pRIntRe popoaRe
a.  Ce stă scris despre conduita şi soarta ultimului rege al lui Iuda? 

2 Cronici 36:11-13; Ieremia 39:4-7.

„Ce avertizare tristă şi grozavă este aceasta [acest raport cu privire la 
sfârşitul dezastruos al lui Zedechia] pentru cei care se împietresc faţă de 
mustrare şi care nu doresc să se umilească în pocăinţă pentru ca Dumnezeu 
să-i mântuiască!” – Comentarii biblice, vol. 2, pg. 1040 engl.

b.  Ce trebuia să se realizeze prin împrăştierea poporului ales al lui 
Dumnezeu printre naţiuni, chiar dacă ei se dovediseră nevrednici?

„Domnul l-a împrăştiat [pe poporul Său] pentru ca să fie dusă lumii 
cunoştinţa adevărului Său. Dacă ei aveau să fie loiali, credincioşi şi supuşi, 
Dumnezeu urma să-i aducă înapoi în ţara lor.

Între copiii lui Israel, se aflau patrioţi creştini care erau foarte credin-
cioşi principiului şi asupra acestor oameni credincioşi Domnul a privit cu 
mare plăcere. Aceştia erau bărbaţii care nu puteau fi pătaţi de egoism, care 
nu aveau să vatăme lucrarea lui Dumnezeu prin urmarea de metode şi 
practici greşite, bărbaţi care aveau să-L onoreze pe Dumnezeu cu preţul 
pierderii tuturor bunurilor lor. Ei au trebuit să sufere împreună cu cel vi-
novat, însă în providenţa lui Dumnezeu, robia lor în Babilon a fost mijlocul 
prin care ei au fost aduşi în faţă iar exemplul lor de integritate de neclintit 
luceşte de o strălucire cerească.” – Idem.

c.  Care a fost urmarea persecuţiei care a venit asupra credincioşilor 
din Ierusalim? faptele apostolilor 8:1, 4, 5.

„În loc de a-i educa pe noii convertiţi ca să ducă evanghelia la cei care 
nu auziseră de ea, [ucenicii] se aflau în pericolul de a urma o cale care avea 
să-i facă pe toţi să fie mulţumiţi cu ceea ce realizaseră. Pentru a-i răspândi 
pe reprezentanţii Săi spre alte ţări, unde ar fi putut lucra pentru alţii, Dum-
nezeu a îngăduit să vină persecuţia asupra lor. Alungaţi din Ierusalim, 
credincioşii predicau cuvântul pe oriunde mergeau. (Faptele Apostolilor 
8:40).” – Istoria faptelor Apostolilor, pg. 105 engl. (cap. 11).

Sticky Note
2Cro 36:11-1311 Zedechia avea douăzeci şi unu de ani când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. 12 El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său; şi nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care-i vorbea din partea Domnului. 13 S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadneţar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dumnezeu. Şi-a înţepenit grumazul şi şi-a învârtoşat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. Ier 39:4-74 Zedechia, împăratul lui Iuda, şi toţi oamenii de război, cum i-au văzut, au fugit şi au ieşit noaptea din cetate pe drumul grădinii împăratului, pe poarta dintre cele două ziduri, şi au apucat pe drumul câmpiei. 5 Dar oastea haldeilor i-a urmărit şi a ajuns pe Zedechia în câmpiile Ierihonului. L-au luat şi l-au dus la Nebucadneţar, împăratul Babilonului, la Ribla, în ţara Hamatului; el a dat o hotărâre împotriva lui. 6 Împăratul Babilonului a pus să înjunghie la Ribla pe fiii lui Zedechia înaintea lui, împreună cu toţi mai marii lui Iuda. 7 Apoi a pus să scoată ochii lui Zedechia şi a pus să-l lege cu lanţuri de aramă ca să-l ducă la Babilon. 

Sticky Note
Fapte 8:11 Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. Fapte 8:4-54 Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul. 5 Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos. 
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5.  MaReLe peRICoL aL SIguRanţeI faLSe
a.  Cum a zdruncinat Ioan Botezătorul siguranţa falsă a poporului 

evreu? Matei 3:9.

„Poporul iudeu nutrea ideea că este favoritul cerului şi că avea să fie tot 
timpul înălţat ca biserică a lui Dumnezeu. Ei erau copiii lui Avraam, spu-
neau ei, iar temelia prosperităţii lor li se părea atât de sigură încât au sfidat 
atât pământul cât şi cerul, când acestea stăteau în calea drepturilor lor. Du-
când o viaţă de necredincioşie, ei se pregăteau pentru condamnarea cerului 
şi despărţirea de Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 294 engl. (cap. 23).

„Iudeii interpretaseră greşit făgăduinţa lui Dumnezeu în ce priveşte 
bunăvoinţa veşnică a lui Dumnezeu faţă de Israel: [Ieremia 31:35-37 citat]. 
Iudeii considerau că descendenţa lor naturală din Avraam le dădea dreptul 
la această făgăduinţă. Dar ei treceau cu vederea condiţii pe care le pusese 
Dumnezeu…

Binecuvântarea lui Dumnezeu este asigurată oamenilor care au Legea 
Lui scrisă în inimă. Ei sunt una cu El. Dar iudeii se despărţiseră de Dum-
nezeu… Din cauză că, în trecut, Dumnezeu avusese milă de ei, îşi scuzau 
păcatele. Se amăgeau că sunt mai buni ca alţi oameni şi că au drept la bi-
necuvântările Lui. Aceste lucruri ‚au fost scrise pentru învăţătura noastră, 
peste care a venit sfârşiturile veacurilor’ (1 Corinteni 10:11). Cât de adesea 
interpretăm greşit binecuvântările lui Dumnezeu şi ne măgulim că suntem 
favorizaţi, datorită vreunui lucru bun care se află în noi! Dumnezeu nu 
poate să facă pentru noi ceea ce doreşte atât de mult să facă. Darurile Sale 
sunt folosite pentru plăceri personale şi pentru a împietri inima în necre-
dinţă şi păcat.” – Hristos lumina lumii, pg. 106 engl. (cap. 10).

Vineri 27 iunie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.  Descrieţi care ar trebui să fie tema conversaţiilor noastre în această 

lume.
2.  În ce fel ar trebui ca noi, în sfera noastră, să repetăm declaraţia fă-

cută de Moise prin pustie?
3.  În ce mă folosesc azi de lucrurile sfinte care mi-au fost încredinţate?
4.  În ce fel ar fi putut fi evitată captivitatea Babiloniană?
5.  Cu ce scop a împrăştiat Domnul pe poporul lui Israel între celelalte 

naţiuni?

Sticky Note
Mat 3:99 Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: „Avem ca tată pe Avraam!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 
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