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Cuvânt înainte
În primele trei trimestre ale acestui an am studiat lecţii de evangheli-

zare din istoria poporului lui Dumnezeu înaintea primei veniri a lui Hris-
tos. În acest trimestru vom studia lecţii de evanghelizare din experienţa 
primilor ucenici ai lui Hristos şi a bisericii creştine primare. Vom lua în 
considerare, de asemenea, instrucţiuni pe care Dumnezeu le-a oferit spre 
beneficiul nostru pentru ca noi să putem îndeplini scopul Său ca popor al 
rămăşiţei lui Dumnezeu.

„Astăzi biserica lui Dumnezeu poate să promoveze nestingherită în-
cheierea planului divin pentru restaurarea unei rase pierdute... Israelului 
spiritual i-au fost restaurate privilegiile acordate poporului lui Dumnezeu 
de la timpul eliberării din Babilon. În fiecare parte a pământului, bărbaţi şi 
femei răspund mesajului trimis de cer, despre care Ioan, vizionarul, profe-
tiza că urma să fie proclamat înainte de a doua venire a lui Hristos: ‚Temeţi-
vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a sosit ceasul judecăţii Lui’ (Apocalip-
sa 14:7).”—Profeţi şi regi, pg. 714 (engl.) (rom. cap. 59, „Casa lui Israel”).

„Biserica este mijlocul desemnat de Dumnezeu pentru salvarea oame-
nilor. Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este de a duce 
lumii Evanghelia. De la început a fost planul lui Dumnezeu acela ca prin 
biserica Sa să fie reflectată lumii plinătatea şi desăvârşirea Sa. Membrii bi-
sericii, cei pe care El i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, trebu-
ie să arate slava Sa. Biserica este depozitara bogăţiilor harului lui Hristos; 
şi prin biserică va deveni evidentă, în cele din urmă, chiar pentru ‚domniile 
şi stăpânirile din locurile cereşti’, manifestarea finală şi deplină a dragostei 
lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).” —Istoria faptelor apostolilor, pg. 9 (engl.) (rom. cap. 1, 
„Scopul lui Dumnezeu cu biserica Sa”).

„Întregul pământ, învăluit cum este în întunericul păcatului, al întris-
tării şi durerii, trebuie să fie luminat de cunoştinţa iubirii lui Dumnezeu. 
Lumina care străluceşte de la tronul lui Dumnezeu nu trebuie exclusă de la 
nicio grupare, clasă sau rang de oameni.

Mesajul speranţei şi al milei trebuie să fie dus la marginile pământului. 
Oricine vrea, poate să întindă mâna, să se prindă de tăria lui Dumnezeu 
pentru ca să fie în pace cu El şi va avea cu adevărat pace.”—Profeţi şi regi, pg. 
719 (engl.) (rom. cap. 59, „Casa lui Israel”).

Rugăciunea noastră este ca această serie de lecţii să îi ajute pe studen-
ţii Şcolii noastre de Sabat să devină misionari mai eficienţi în răspândirea 
acestei ultime solii de milă către lume.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 4 octombrie 2014

Darul Sabatului Întâi pentru 
sediul Uniunii Filipineze

Arhipelagul Filipinez cu-
prinde 7.107 insule cu o supra-
faţă de uscat totală de 300.000 
km2. Insulele sunt împărţite 
în trei grupuri: insula Luzon, 
Visaya şi, respectiv, Mindanao. 
Populaţia era estimată în ianu-
arie 2013 la 99 milioane de locu-
itori. În timp ce sunt aproximativ 
mai mult de 170 de dialecte în Filipi-
ne, limba filipino şi engleza sunt larg răs-
pândite. Regiunea Filipine se remarcă pentru 
un număr mare de orientări religioase, incluzând ca-
tolici, protestanţi, musulmani, budişti, hinduşi şi alţii. 

Solia Reformei a început când D. Nicolici a vizitat Filipinele, la sfârşitul 
anului 1958, ca răspuns la o chemare primită de la credincioşii adventişti 
care se separaseră de Biserica Adventistă din Davao City. În 1959 a fost 
organizată Uniunea Filipineză. De atunci, lucrători credincioşi, predicatori 
şi membri laici au continuat lucrarea misionară, purtând stindardul ade-
vărului la diferitele insule ale ţării. Astăzi, Uniunea Filipineză cuprinde 5 
misiuni cu 60 de biserici şi grupuri, cuprinzând 1.375 membri. Există două 
şcoli de instruire misionară, care sunt deschise permanent în ciuda dificul-
tăţilor financiare care reprezintă mereu o piedică pentru misionarii noştri. 

Clădirea folosită pentru sediul Uniunii noastre a fost întemeiată în 1970 
în capitala Manila. Acum această clădire are nevoie serioasă de reparaţii.
Cu toate acestea, credincioşii din Filipine au hotărât să transfere sediul într-
un spaţiu mai potrivit şi să folosească vechea clădire pentru editură.

Ţinând cont de această situaţie, Uniunea Filipineză, cu tot ajutorul 
dat de credincioşii ei nu poate—din punct de vedere financiar—să înde-
plinească acest proiect. De aceea dorim să apelăm la toţi fraţii şi surorile 
noastre din întreaga lume să ne ajute cu rugăciunile lor şi să împărtăşească 
binecuvântările lor financiare cu noi.

Privim cu speranţă spre realizarea acestei nobile cerinţe. 
Fie ca Domnul să fie glorificat pe măsură ce punem în practică ceea ce El 

ne-a dat ca sarcină de îndeplinit. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze pe toţi.

 Fraţii şi surorile voastre din Filipine
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   Lecţia 1  Sabat, 4 octombrie 2014

„Noi L-am găsit pe Mesia”
„Iată, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” (Ioan 

1:29).
„Ioan a fost trimis în spiritul şi puterea lui Ilie pentru a pregăti 

calea lui Isus. Cei care au respins mărturia lui Ioan nu au beneficiat de 
învăţăturile lui Isus.”—Experienţe şi viziuni, pg. 259 engl.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 132-143 (engl.)  
        (rom. cap. 14, „Noi L-am găsit pe Mesia”).

Duminică  28 septembrie

1. IOAN BOTEZĂTORUL
a.  Privind asupra conversaţiei avute de Ioan Botezătorul cu autori-

tăţile de la Ierusalim, ce lecţii putem învăţa din felul în care Ioan 
s-a prezentat pe sine şi lucrarea sa? Ioan 1:19-28.

„Când [Ioan] Botezătorul şi-a început lucrarea, mulţi credeau că el ar 
putea fi profetul Moise înviat din morţi.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 135 (engl.) 
(rom. cap. 14, „Noi L-am găsit pe Mesia”).

b.  Ce a declarat Ioan la o zi după discuţia avută cu preoţii şi leviţii? 
Ioan 1:29-34. 

„Cu solemnitate şi uimire oamenii priveau asupra Celui despre care 
tocmai se declarase că este Fiul lui Dumnezeu. Ei fuseseră profund mişcaţi 
de cuvintele lui Ioan. El le vorbise în numele lui Dumnezeu. Ei îl asculta-
seră zi după zi mustrându-le păcatele, şi zilnic convingerea că el era trimis 
de cer se întărise. Însă cine era Acesta mai mare decât Ioan Botezătorul? 
În îmbrăcămintea şi înfăţişarea Sa nu era nimic ce ar fi dovedit un rang. El 
era—după toate aparenţele—un personaj simplu, îmbrăcat, ca ei înşişi, în 
hainele umile ale celor săraci.”—Idem., pg. 137 (engl.) (rom. cap. 14, „Noi L-am 
găsit pe Mesia”).

Versete biblice
Ioan 1:19-2819 Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe nişte preoţi şi leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti?” 20 El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. 21 Şi ei l-au întrebat: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?” Şi el a zis: „Nu sunt!” „Eşti prorocul?” Şi el a răspuns: „Nu!” 22 Atunci i-au zis: „Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuţi?” 23 „Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustiu: „Neteziţi calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.” 24 Trimişii erau din partea fariseilor. 25 Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?” 26 Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoaşteţi. 27 El este Acela care vine după mine – şi care este înaintea mea – eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei Lui.” 28 Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. 

Versete biblice
Ioan 1:29-3429 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! 30 El este Acela despre care ziceam: „După mine vine un Om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. 31 Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” 32 Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. 33 Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” 34 Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.” 
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Luni 29 septembrie

2. „EL I-A ADUS LA ISUS”
a.  Ce a spus Ioan Botezătorul ziua următoare? Cine este menţionat 

în mod special ca fiind între ascultătorii Săi? Ioan 1:35, 36. 

b.  Ce atitudine esenţială a unui evanghelist au avut aceşti doi uce-
nici ai lui Ioan Botezătorul? Ioan 1:37-39.

„Dacă Ioan şi Andrei ar fi avut spiritul necredincios al preoţilor şi 
conducătorilor, ei nu ar fi putut fi găsiţi ca învăţăcei la picioarele lui Isus. 
Ei ar fi venit la El cu critici, pentru a-I judeca vorbele. Mulţi închid astfel 
uşa faţă de cele mai preţioase ocazii. Dar nu aşa a fost situaţia cu aceşti 
primi ucenici. Ei răspunseseră chemării Duhului Sfânt în predicarea lui 
Ioan Botezătorul. Acum ei recunoşteau vocea Învăţătorului ceresc. Pen-
tru ei cuvintele lui Isus erau pline de prospeţime, adevăr şi frumuseţe. O 
iluminare divină s-a revărsat asupra învăţăturilor Scripturilor Vechiului 
Testament. Temele atât de cuprinzătoare ale adevărului se evidenţiau 
într-o nouă lumină.

Umilinţa inimii, credinţa şi iubirea sunt cele care fac sufletul în stare să 
primească înţelepciune din cer. Credinţa care lucrează prin dragoste este 
cheia spre cunoaştere, şi oricine iubeşte ‚cunoaşte pe Dumnezeu.’ (1 Ioan 
4:7).”—Hristos, Lumina lumii, pg. 139 (engl.) (rom. cap. 14, „Noi L-am găsit pe Mesia”).

c. Cine erau aceşti primi doi ucenici? Ioan 1:40 [Notă: Când a scris 
Evanghelia după Ioan, autorul nu s-a identificat niciodată prin 
numele său]. Explicaţi dorinţa lui Andrei de a împărtăşi vestea 
cea bună, după ce a petrecut un timp cu Isus. Ioan 1:41.

„Ucenicul Ioan era un om înflăcărat, totuşi meditativ, cu o afecţiune se-
rioasă şi profundă. El începuse să discearnă gloria lui Hristos—nu pompa 
şi puterea lumească spre care fusese învăţat să îşi îndrepte speranţa, ci o 
‚slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr’ (Ioan 1:14). 
El era absorbit în contemplarea minunatei teme. 

Andrei a căutat să împărtăşească bucuria care îi umplea inima. Mergând 
în căutarea fratelui său, Simon, el a strigat: ‚Noi L-am găsit pe Mesia’. ”—Idem.

Versete biblice
Ioan 1:35-3635 A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui. 36 Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” 

Versete biblice
Ioan 1:37-3937 Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus. 38 Isus S-a întors; şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabi (care tălmăcit înseamnă Învăţătorule), unde locuieşti?” 39 „Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea. 

Versete biblice
Ioan 1:40-4140 Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos). 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2014 7

Marţi 30 septembrie

3. PETRU, FILIP, NATANAEL
a.  Ce i-a spus Isus lui Simon Petru imediat ce L-a văzut? Ioan 1:42. 

„Simon nu a aşteptat să fie invitat a doua oară. El l-a auzit, de asemenea, 
pe Ioan Botezătorul predicând şi a mers în grabă la Mântuitorul. Ochiul lui 
Hristos s-a oprit asupra lui, citindu-i caracterul şi istoria vieţii sale. Natura 
sa impulsivă, inima sa iubitoare, simţitoare, ambiţia şi încrederea sa în sine, 
istoria căderii sale, căinţa, activitatea şi moartea sa de martir—Mântuitorul 
le-a citit pe toate şi a spus: ‚Tu eşti Simon, fiul lui Iona: tu vei fi numit Chifa, 
care tălmăcit înseamnă Piatră.’ ”—Hristos, Lumina lumii, pg. 139 (engl.) (rom. cap. 
14, „Noi L-am găsit pe Mesia”).

b.  În ziua următoare cum şi-a arătat un nou ucenic dorinţa de a 
împărtăşi vestea bună? Ioan 1:43-45.

c.  Cum a exprimat Natanael îndoiala avută în inimă cu privire la 
vestea cea bună, şi cum a încercat Filip să îi îndepărteze acea 
îndoială? Ioan 1:46. Ce putem învăţa din metoda pe care aceşti 
primi evanghelişti creştini au folosit-o în lucrarea lor?

„În timp ce se încrede în conducerea autorităţii omeneşti, nimeni nu va 
ajunge la o cunoştinţă salvatoare cu privire la adevăr. Asemenea lui Natan-
ael, noi avem nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi înşine 
şi să ne rugăm pentru iluminarea Duhului Sfânt. Cel care l-a văzut pe Nata-
nael sub smochin ne va vedea în locul tainic al rugăciunii. Îngeri din lumea 
de lumină sunt aproape de cei care în umilinţă caută călăuzirea divină.

Prin chemarea lui Ioan, Andrei şi Simon, a lui Filip şi Natanael, a înce-
put întemeierea bisericii creştine. Ioan i-a îndrumat pe doi din ucenicii săi 
la Hristos. Apoi unul din aceştia doi, Andrei, l-a găsit pe fratele său şi l-a 
chemat la Mântuitorul. Apoi a fost chemat Filip şi el a mers în căutarea lui 
Natanael. Aceste exemple ar trebui să ne înveţe importanţa efortului perso-
nal, de a face apeluri directe la rudele, prietenii şi vecinii noştri. Există unii 
care timp de o viaţă au pretins că Îl cunosc pe Hristos, dar care nu au făcut 
niciun efort personal de a aduce un suflet la Mântuitorul. ”—Idem., pg. 141. 
(engl.) (rom. cap. 14, „Noi L-am găsit pe Mesia”).
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Versete biblice
Ioan 1:4242 Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru). 

Versete biblice
Ioan 1:43-4543 A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: „Vino după Mine.” 44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 45 Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” 

Versete biblice
Ioan 1:4646 Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” „Vino şi vezi!”, i-a răspuns Filip. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 20148

Miercuri  1 octombrie

4. DACĂ CREDEţI ÎN MINE
a.  În ciuda necredinţei lui Natanael, ce a spus Isus despre el? Ioan 

1:47. Ce remarcă a lui Isus l-a luat prin surprindere pe Natanael, 
şi care a fost răspunsul său? Ioan 1:48, 49. 

b.  În timp ce Isus privea înainte cu bucurie, anticipând binecuvân-
tările preţioase pe care lucrarea Sa urma să le aducă omenirii, ce 
i-a spus El lui Natanael? Ioan 1:51. Explicaţi acest verset.

„Dacă crezi în Mine... credinţa ta va fi înviorată. Vei vedea că cerurile 
sunt deschise şi nu se vor închide niciodată. Eu le-am deschis pentru tine. 
Îngerii lui Dumnezeu urcă, ducând rugăciunile celor în nevoie şi apăsaţi la 
Tatăl de sus şi coboară, aducând binecuvântare şi speranţă, curaj, ajutor şi 
viaţă, pentru fiii oamenilor...

Şi prin Hristos, prin slujirea mesagerilor cereşti, fiecare binecuvântare 
vine de la Dumnezeu spre noi. Luând asupra Sa natura umană, Mântuito-
rul nostru Îşi uneşte interesele Sale cu cele ale fiilor şi fiicelor căzute ale lui 
Adam, în timp ce prin natura Sa divină El se prinde de tronul lui Dumne-
zeu. Şi astfel, Hristos este mijlocul de comunicare a oamenilor cu Dumne-
zeu şi a lui Dumnezeu cu oamenii.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 142, 143 (engl.) 
(rom. cap. 14, „Noi L-am găsit pe Mesia”).

c.  Cum putem veni la Dumnezeu prin Hristos? Ioan 14:6.

„Dorinţa după evlavie şi sfinţenie este bună atât timp cât e continuă, 
dar în momentul în care încetează, e inutilă. Mulţi vor fi pierduţi în timp ce 
speră şi doresc să fie creştini. Ei nu ajung în punctul de a-şi supune dorinţa 
lui Dumnezeu. Ei nu aleg acum să fie creştini.

Prin exercitarea corectă a voinţei, se poate face în viaţa voastră o schim-
bare completă. Supunându-ţi voinţa lui Hristos, tu te aliezi cu puterea care 
este mai presus de toate stăpânirile şi puterile. Tu vei primi putere de sus 
care să te ţină statornic şi, astfel, prin supunere constantă faţă de Dumne-
zeu, tu vei fi făcut capabil să trăieşti viaţa cea nouă, chiar viaţa de credin-
ţă.”—Calea către Hristos, pg. 47, 48 (engl.) (rom. cap. 5, „Consacrarea”).

Versete biblice
Ioan 1:47-4947 Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug.” 48 „De unde mă cunoşti?”, I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.” 49 Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!” 

Versete biblice
Ioan 1:5151 Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.” 

Versete biblice
Ioan 14:66 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 
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Joi 2 octombrie

5. MANIFESTÂND CARACTERUL LUI ISUS
a.  Ce metodă de evanghelizare foarte eficientă ar trebui să folo-

sească fiecare din noi? 1 Ioan 3:10, 11. 

„Acum că Isus S-a înălţat la cer, ucenicii Săi sunt reprezentanţii Lui 
între oameni, iar una dintre cele mai eficiente căi de a câştiga suflete la 
Hristos este de a exemplifica zilnic în viaţa noastră caracterul Său. Influ-
enţa noastră asupra altora nu depinde atât de mult de ceea ce spunem cât 
de cine suntem noi. Oamenii pot combate şi dispreţui logica noastră, ei se 
pot împotrivi apelurilor noastre; însă o viaţă de iubire dezinteresată este un 
argument pe care nu îl pot pune în discuţie. O viaţă consecventă, caracteri-
zată de blândeţea lui Hristos, este o putere în lume. 

Învăţătura lui Hristos era o expresie a convingerii întreţesută în expe-
rienţă, iar cei care învaţă de la El devin învăţători după rânduiala divină. 
Cuvântul lui Dumnezeu, rostit de unul care este el însuşi sfinţit prin el, 
are o putere dătătoare de viaţă care îl face atrăgător pentru ascultători şi 
îi convinge că acesta este o realitate vie. Când cineva a primit adevăruldin 
iubire, el va face evident acest lucru în natura comportamentului său şi în 
tonul vocii sale. El face cunoscut ceea ce el însuşi a auzit, a văzut şi a ex-
perimentat din Cuvântul vieţii, pentru ca alţii să poată avea părtăşie cu el 
prin cunoaşterea lui Hristos. Mărturia Sa, de pe buze atinse cu un cărbune 
aprins de pe altar, este adevăr pentru inima primitoare, şi lucrează în ca-
racter sfinţirea.”—Hristos, lumina lumii, pg. 141, 142 (engl.) (rom. cap. 14, „Noi L-am 
găsit pe Mesia”).

Vineri 3 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce a spus Ioan Botezătorul despre Isus imediat ce L-a recunoscut?
2. Care a fost prima experienţă evanghelistică a lui Andrei—şi ce ar 

trebui să învăţăm din ea? 
3. Cum a manifestat Filip o preocupare similară cu cea a lui Andrei?
4. Explicaţi cum trebuie să venim la Dumnezeu.
5. Rezumaţi cele mai puternice mijloace de evanghelizare.
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Versete biblice
1Ioan 3:10-1110 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. 11 Căci vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alţii; 
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   Lecţia 2  Sabat, 11 octombrie 2014

Isus a chemat doisprezece ucenici
„A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimi-

tă să propovăduiască.” (Marcu 3:14).
„Isus îi chemase pe ucenicii Săi ca să-i trimită ca martori ai Lui să 

declare lumii ceea ce văzuseră şi auziseră despre El. Misiunea lor era 
cea mai importantă la care fuseseră chemate vreodată fiinţele umane şi 
nu exista nicio misiune superioară ei, decât cea a lui Hristos Însuşi. Ei 
urmau să fie conlucrători cu Dumnezeu pentru salvarea lumii.”—The 
Review and Herald, 11 ianuarie 1912.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 290-297 (engl.)  
        (rom. cap. 30, „Chemarea celor doisprezece”).

Duminică 5 octombrie

1. DOISPREZECE UCENICI
a.  Ce fel de oameni a instruit Hristos să proclame mesajul salvării 

către lume? Care erau numele lor? Matei 10:2-4. 

„Salvatorul nostru ... a adus în legătură cu Sine oameni care aveau ca-
ractere defectuoase şi le-a pus la dispoziţie beneficiile învăţăturii Sale şi ale 
exemplului Său, pentru ca ei să aibă ocazia de a-şi vedea erorile şi de a le 
corecta.”—Marea luptă, pg. 43 (engl.) (rom. cap. 2, „Persecuţia în primele secole”) .

b.  Ce afirmaţie a lui Hristos arată că El cunoştea caracterul acelor 
oameni? Ioan 6:70.

„Salvatorul cunoştea caracterul bărbaţilor pe care îi alesese; toate slăbi-
ciunile şi defectele lor erau deschise în faţa Sa.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 291 
(engl.) (rom. cap. 30, „Chemarea celor doisprezece”).

„Între cei doisprezece apostoli era un trădător. Iuda a fost acceptat nu 
datorită defectelor sale, ci în ciuda lor.”—Marea luptă, pg. 43, 44 (engl.) (rom. 
cap. 2, „Persecuţia în primele secole”).

Versete biblice
Mat 10:2-42 Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu; 4 Simon, Canaanitul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus. 

Versete biblice
Ioan 6:7070 Isus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.” 
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Luni 6 octombrie

2. IUDA
a.  Cum şi de ce l-a acceptat Hristos pe Iuda? Matei 8:19, 20.

„În timp ce Hristos îi pregătea pe ucenici pentru hirotonisirea lor, unul 
care nu fusese convocat şi-a făcut simţită prezenţa între ei. Era Iuda Isca-
rioteanul, un om care pretindea a fi adept al lui Hristos. El a venit în faţă, 
solicitând un loc în acest cerc intim al ucenicilor. Cu mare seriozitate şi 
aparentă sinceritate, el a declarat: ‚Învăţătorule, te voi urma oriunde vei 
merge.’ Isus nu l-a respins, nici nu i-a spus bun venit, ci a rostit doar cuvin-
tele pline de tristeţe: ‚Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi; însă 
Fiul omului nu are unde să Îşi plece capul.’ ” (Matei 8:19, 20)...

Ucenicii erau nerăbdători ca Iuda să facă parte din numărul lor. El avea 
o înfăţişare impunătoare, era un om cu un discernământ ascuţit şi capaci-
tăţi administrative, şi ei l-au recomandat lui Isus ca pe unul care L-ar ajuta 
mult în lucrarea Sa. Ei erau surprinşi că Isus l-a primit atât de rece.”—Hris-
tos, lumina lumii, pg. 293, 294 (engl.) (rom. cap. 30, „Chemarea celor doisprezece”).

b.  Ce alegere sta în faţa lui Iuda, la fel cum stă şi în faţa noastră,  
a tuturor? Deuteronom 30:19. 

„Dacă Iuda şi-ar fi deschis inima faţă de Hristos, harul divin ar fi alun-
gat demonul egoismului, iar Iuda ar fi putut ajunge un supus al Împărăţiei 
lui Dumnezeu.

Iuda a avut aceleaşi oportunităţi ca ceilalţi ucenici. El a ascultat aceleaşi 
lecţii preţioase. Însă practicarea adevărului, pe care o cerea Isus, era în dez-
acord cu dorinţele şi scopurile lui.” —Idem., pg. 294, 295 (engl.) (rom. cap. 30, 
„Chemarea celor doisprezece”).

c.  Doar în ce mod ar fi putut Iuda să aleagă viaţa, şi ce ar fi implicat 
din partea lui o astfel de alegere? Ioan 1:12, 13; 1 Petru 1:22, 23. 

„[Iuda] a fost pus în legătură cu ucenicii, pentru ca, prin instruirea şi 
exemplul lui Hristos, el să poată învăţa ce constituie caracterul creştin, 
şi astfel să fie condus să îşi vadă defectele, să se căiască şi, prin ajutorul 
harului divin, să îşi curăţească sufletul ‚prin ascultare de adevăr’ (1 Petru 
1:22).”—Marea luptă, pg. 44 (engl.) (rom. cap. 2, „Persecuţia din primele secole„).

Versete biblice
Mat 8:19-2019 Atunci s-a apropiat de El un cărturar şi I-a zis: „Învăţătorule, vreau să Te urmez oriunde vei merge.” 20 Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.” 

Versete biblice
Deut 30:1919 Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, 

Versete biblice
Ioan 1:12-1312 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 1Pet 1:22-2322 Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima; 23 fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. 
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Marţi 7 octombrie

3. „ÎNVĂţAţI DE LA MINE”
a.  Cum descrie apostolul Pavel simplitatea bărbaţilor şi femeilor 

chemaţi să lucreze pentru Dumnezeu? 1 Corinteni 1:26-28. 

„Dumnezeu îi ia pe oameni aşa cum sunt, cu elementele umane din 
caracterul lor, şi îi instruieşte pentru serviciul Său, dacă doresc să fie dis-
ciplinaţi şi să înveţe de la El. Ei nu sunt aleşi pentru că sunt perfecţi, ci în 
ciuda imperfecţiunilor lor, pentru ca prin cunoştinţa şi practica adevărului, 
prin harul lui Hristos, ei să poată fi transformaţi după chipul Său.”—Hristos, 
Lumina lumii, pg. 294 (engl.) (rom. cap. 30, „Chemarea celor doisprezece”).

„Pe căile obişnuite ale vieţii sunt mulţi truditori care cu răbdare execu-
tă şirul îndatoririlor lor zilnice, inconştienţi de puterile latente care, dacă ar 
fi trezite la acţiune, i-ar aşeza între marii conducători ai lumii. Este necesară 
atingerea unei mâini îndemânatice pentru a trezi şi dezvolta aceste facul-
tăţi adormite.”—Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pg. 511 (engl.) (rom. cap. 73, 
„Conform cu ce are un om”).

b. Ce a însemnat pentru primii ucenici chemarea la slujire pentru 
Hristos? Luca 14:27, 33; Efeseni 4:20-24. 

„Toţi ucenicii aveau greşeli serioase când Isus i-a chemat în serviciul 
Său. Chiar Ioan, care a venit în cea mai strânsă asociere cu Cel blând şi 
umil, nu a fost de felul său blând şi supus. El şi fratele său erau numiţi ‚fiii 
tunetului’... [Însă] contemplându-L pe Hristos, ei au devenit transformaţi 
în caracter.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 295, 296 (engl.) (rom. cap. 30, „Chemarea 
celor doisprezece”). 

c.  De la cine trebuia să înveţe ucenicii pentru a-şi îndeplini chema-
rea? Pe ce principiu se baza educaţia lor? Matei 11:29; Ioan 17:26.

„O viaţă devotată lui Dumnezeu nu ar trebui să fie o viaţă de ignoran-
ţă. Mulţi vorbesc împotriva educaţiei pentru că Isus a ales nişte pescari ne-
educaţi care să predice Evanghelia. Ei susţin că El i-a preferat pe cei needu-
caţi. Însă erau mulţi oameni învăţaţi şi onorabili care au crezut învăţătura 
lui Hristos. Dacă aceştia ar fi ascultat fără temeri convingerile conştiinţelor 
lor, ei L-ar fi urmat.”—Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pg. 511 (engl.) (rom. 
cap. 73, „Conform cu ce are un om”).

Versete biblice
1Cor 1:26-2826 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. 28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; 

Versete biblice
Luc 14:27
27 Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. 
Luc 14:33
33 Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu. 
Efe 4:20-24
20 Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; 21 dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi 22 cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; 23 şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, 24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. 


Versete biblice
Mat 11:2929 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ioan 17:2626 Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.” 
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Miercuri  8 octombrie

4. FĂCÂND CHEMAREA NOASTRĂ SIGURĂ
a.  La ce se referă Pavel când spune că se ruga întotdeauna pentru 

credincioşii din Tesalonic, „pentru ca Dumnezeul nostru să vă 
considere demni de chemarea Sa”? 2 Tesaloniceni 1:11. 

b.  Cum sunt instruiţi „cei părtaşi la chemarea cerească” (Evrei 3:1) 
să îşi facă sigură (rom. „întărească”) chemarea? 2 Petru 1:2-11. 

„Să nu gândiţi că trebuie să aşteptaţi până aţi desăvârşit o virtute înain-
te de a cultiva o alta. Nu; ele trebuie să crească împreună, să fie permanent 
alimentate de la Izvorul dragostei; în fiecare zi pe care o trăiţi puteţi să vă 
desăvârşiţi trăsăturile binecuvântate descoperite pe deplin în caracterul lui 
Hristos; şi când faceţi aceasta, veţi aduce lumină, dragoste, pace şi bucurie 
în căminele voastre.”—Comentarii biblice ale Noului Testament, vol. 7, pg. 943 (engl.) 
(rom. cap. referitor la 2 Petru 1).

c.  Ce instrucţiune este dată în mod special celor care simt că au fost 
chemaţi să fie evanghelişti? 2 Timotei 2:15.

„Dacă lucrătorul s-a consacrat pe deplin lui Dumnezeu şi este sârgu-
incios în rugăciune pentru tărie şi înţelepciune cerească, harul lui Hristos 
va fi învăţătorul său, şi el îşi va birui defectele, va deveni tot mai înţelept în 
lucrurile lui Dumnezeu. Însă nimeni să nu îşi ia pentru aceasta permisiu-
nea de a fi indolent, de a-şi irosi timpul şi ocaziile şi de a neglija instruirea 
esenţială pentru a deveni eficient. Domnul nu este mulţumit de cei care, 
având ocazii de a obţine cunoştinţă, neglijează să folosească privilegiile 
puse la îndemâna lor...

Mai presus decât toţi oamenii de pe pământ, omul a cărui minte este 
iluminată de Cuvântul lui Dumnezeu va simţi că trebuie să se aplece cu 
mai multă sârguinţă asupra asimilării Bibliei şi asupra unui studiu sârgu-
incios al ştiinţelor; pentru că speranţa şi chemarea sa sunt mai mari decât 
oricare altele. Cu cât mai strâns este unit un om cu Sursa a toată cunoştinţa 
şi înţelepciunea, cu atât mai mult poate fi ajutat el intelectual precum şi spi-
ritual.”—Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pg. 510 (engl.) (rom. cap. 71, „Educaţia 
esenţială în cel mai înalt grad pentru slujitorii Evangheliei”).

Versete biblice
2Tes 1:1111 De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, 

Versete biblice
Evr 3:11 De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, 2Pet 1:2-112 Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! 3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, 4 prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 5 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; 6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7 cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. 8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. 9 Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate. 10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. 11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

Versete biblice
2Tim 2:1515 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. 
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Joi 9 octombrie

5. ISUS ÎNCĂ MAI CHEAMĂ BĂRBAţI ŞI FEMEI
a.  În acest timp al sfârşitului, ce pasaje biblice trebuie să păstrăm 

în minte referitor la încheierea lucrării lui Dumnezeu pe pă-
mânt? Matei 24:14; 9:37, 38; 2 Corinteni 4:7. 

„Cel care i-a chemat pe pescarii din Galileea mai cheamă şi astăzi oa-
meni în serviciul Său. El este şi astăzi la fel de dispus de a-Şi manifesta 
puterea prin noi ca şi prin primii ucenici. Oricât de imperfecţi şi de păcătoşi 
am fi, Domnul ne întinde oferta parteneriatului cu El, oferta de a fi ucenici 
ai lui Hristos. El ne invită să venim sub instruirea divină, pentru ca, unin-
du-ne cu Hristos, să putem face lucrările lui Dumnezeu...

[2 Corinteni 4:7 citat]. Acesta este motivul pentru care predicarea Evan-
gheliei a fost încredinţată muritorilor mai degrabă decât îngerilor. Este evi-
dent că puterea care lucrează prin slăbiciunea oamenilor este puterea lui 
Dumnezeu... Fiind ei înşişi în pericol, ei sunt familiarizaţi cu primejdiile şi 
dificultăţile de pe cale şi, pentru acest motiv, sunt chemaţi să îi ajute pe alţii 
care sunt în pericol similar. Există suflete apăsate de îndoială, împovărate cu 
slăbiciuni, slabe în credinţă şi incapabile de a se prinde de Cel Nevăzut; însă 
un prieten pe care îl pot vedea, care vine la ei în locul lui Hristos, poate fi o 
verigă de legătură care să prindă de Hristos credinţa lor tremurândă. 

Noi trebuie să fim lucrători împreună cu îngerii cereşti pentru a pre-
zenta pe Isus în faţa lumii. Cu o dorinţă aproape nerăbdătoare îngerii aş-
teaptă cooperarea noastră; pentru că omul trebuie să fie canalul de comu-
nicare cu omul. Şi când ne predăm pe noi înşine lui Hristos în consacrare 
din toată inima, îngerii se bucură că pot vorbi prin vocile noastre pentru 
a descoperi iubirea lui Dumnezeu.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 297 (engl.) (rom. 
cap. 30, „Chemarea celor doisprezece”).

Vineri  10 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Deşi Isus ştia că Iuda Îl va trăda, de ce şi cum l-a acceptat El?
2. Cum putem evita greşelile tragice ale lui Iuda?
3. Explicaţi unele dintre scopurile şi cerinţele cheie în colaborarea cu 

Hristos.
4. Care este secretul real pentru evanghelizare cu succes?
5. Cum suntem instruiţi să ne facem sigură chemarea?

Versete biblice
Mat 24:1414 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. Mat 9:37-3837 Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! 38 Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” 2Cor 4:77 Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi. 
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    Lecţia 3 Sabat, 18 octombrie 2014

Prima călătorie misionară
„Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi... şi ... i-a trimis 

să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 9:1, 2).
„Aceşti ucenici trebuia să fie vestitori ai adevărului, să pregătească 

drumul pentru venirea Stăpânului. Subiectul principal al soliei lor era 
o repetare a celei a lui Ioan Botezătorul şi a lui Hristos Însuşi, ‚Împă-
răţia lui Dumnezeu s-a apropiat.’ ”—The Review and Herald, 23 martie 1897.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 349-358 (engl.)  
        (rom. cap. 37, „Primii evanghelişti”).

Duminică 12 octombrie 

1. O CHEMARE LA POCĂINţĂ
a.  Cu ce solie i-a trimis Hristos pe cei doisprezece ucenici după o 

perioadă de instruire? Matei 10:7. 

b.  Ce putere le-a dat Hristos şi care a fost avertismentul Său după 
aceea, având în vedere succesul lor? Marcu 6:7; Luca 10:20. Ce 
beneficii există în trimiterea evangheliştilor doi câte doi?

„Chemându-i pe cei doisprezece în jurul Său, Isus le-a poruncit să 
meargă doi câte doi prin oraşe şi sate. Niciunul nu a fost trimis singur, ci 
frate a fost asociat cu frate, prieten cu prieten. Astfel ei se puteau ajuta şi 
încuraja unul pe altul, sfătuindu-se şi rugându-se împreuă, tăria fiecăruia 
completând slăbiciunea celuilalt. În acelaşi mod i-a trimis El după aceea şi 
pe cei şaptezeci. Scopul Salvatorului era ca solii Evangheliei să fie asociaţi 
în acest mod. În timpul nostru lucrarea de evanghelizare ar fi mult mai cu 
succes dacă acest exemplu ar fi urmat mai îndeaproape.”—Hristos, Lumina 
lumii, pg. 350 (engl.) (rom. cap. 37, „Primii evanghelişti”).

Versete biblice
Mat 10:77 Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!” 

Versete biblice
Mar 6:7
7 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. 
Luc 10:20
20 Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.” 
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Luni  13 octombrie

2. AJUTÂNDU-I PE CEI AFLAţI ÎN NEVOIE
a.  În decursul slujirii Sale, cum şi-a împărţit Hristos timpul? Matei 

4:23, 24. 

„În decursul slujirii Sale, Isus a dedicat mai mult timp vindecării ce-
lor bolnavi decât predicării. Minunile Sale mărturiseau despre adevărul 
cuvintelor Sale, că El a venit nu să distrugă, ci să salveze.”—Hristos, Lumina 
lumii, pg. 350 (engl.) (rom. cap. 37, „Primii evanghelişti”).

b.  Ce promisiune va fi împlinită faţă de acei care, în Spiritul lui 
Hristos, îi ajută pe cei nevoiaşi şi predică solia Sa? Isaia 58:8. 

„Urmaşii lui Hristos trebuie să lucreze aşa cum a lucrat El. Noi trebuie 
să îi hrănim pe cei flămânzi, să îi îmbrăcăm pe cei goi, şi să îi mângâiem 
pe cei suferinzi şi întristaţi. Trebuie să slujim celor disperaţi şi să insuflăm 
speranţă celor deznădăjduiţi. Şi se va îndeplini faţă de noi promisiunea: 
‚Neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului va merge în urma 
ta.’ (Isaia 58:8 engl.). Iubirea lui Hristos, manifestată în slujire neegoistă, va 
fi mai eficientă în reformarea răufăcătorului decât sabia sau curtea de jus-
tiţie. Acestea sunt necesare pentru a produce spaimă călcătorilor legii, însă 
misionarul iubitor poate să facă mai mult decât aceasta.”—Idem., pg. 350, 351 
(engl.) (rom. cap. 37, „Primii evanghelişti”).

c.  Misionarii creştini nu vor fi implicaţi astăzi în vindecări pseudo-
miraculoase; ce pot face ei însă?

„Misionarul nu poate doar să vindece boli fizice, însă el îl poate con-
duce pe păcătos la Marele Medic, care poate să curăţească sufletul de lepra 
păcatului. Prin servii Săi, Dumnezeu doreşte ca cei bolnavi, nefericiţi, cei 
stăpâniţi de spirite rele, să audă vocea Sa. Prin agenţii Săi umani El doreşte 
să fie un astfel de Mângâietor, cum nu a cunoscut lumea.”—Idem., pg. 351 
(engl.) (rom. cap. 37, „Primii evanghelişti”).

„Cei care cred adevărul trebuie nu doar să trăiască reforma sănătăţii, ci 
ei trebuie de asemenea să îi înveţe aceasta cu sârguinţă pe alţii; pentru că ea 
va fi un mijloc prin care adevărul poate fi prezentat atenţiei necredincioşilor. 
Ei vor raţiona că dacă noi avem idei atât de sănătoase cu privire la sănăta-
te şi temperanţă, trebuie să existe ceva în crezul nostru religios, care merită 
investigat.”—Evanghelizare, pg. 514 (engl.) (rom. cap. 16, „Evanghelizarea medicală”).

Versete biblice
Mat 4:23-2423 Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod. 24 I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El îi vindeca. 

Versete biblice
Isa 58:88 Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi. 
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Marţi 14 octombrie

3. LUCRARE EFICIENTĂ DIN CASĂ ÎN CASĂ
a.  Ce instrucţiune a dat Hristos ucenicilor Săi referitor la lucrarea 

eficientă din casă în casă? Matei 10:11-14; Luca 10:5. 

„În fiecare loc [ucenicii] trebuia să accepte ospitalitatea celor care erau 
vrednici, a acelora care i-ar fi primit din inimă ca şi când L-ar fi primit pe 
Hristos Însuşi. Ei trebuia să intre în locuinţă cu acel salut minunat: ‚Pacea 
să fie peste casa aceasta’ (Luca 10:5). Acel cămin urma să fie binecuvântat 
prin rugăciunile lor, cântecele lor de laudă şi citirea Scripturilor în cercul 
familiei.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 351, 352 (engl.) (rom. cap. 37, „Primii evan-
ghelişti”). 

b.  În prima lor călătorie misionară, la cine trebuia să meargă mai 
întâi ucenicii? Matei 10:5, 6. De ce?

„Dacă [ucenicii] ar fi predicat Evanghelia acum neamurilor sau sama-
ritenilor şi-ar fi pierdut influenţa între iudei. Trezind prejudecata fariseilor, 
ei s-ar fi încurcat în controverse care i-ar fi descurajat chiar la începutul lu-
crării lor. Chiar şi apostolii erau înceţi în înţelegerea faptului că Evanghelia 
trebuia dusă la toate naţiunile. Până când ei nu înţelegeau acest adevăr, ei 
nu erau pregătiţi să lucreze pentru neamuri. Dacă iudeii ar fi primit Evan-
ghelia, Dumnezeu i-ar fi făcut solii Săi între neamuri.”—Idem., pg. 351 (engl.) 
(rom. cap. 37, „Primii evanghelişti”).

c.  Când cei 70 de ucenici urmau să intre în casele oamenilor, cum 
i-a sfătuit Isus să arate recunoştinţă şi respect pentru ospitalita-
tea proprietarilor? Luca 10:7-9. De ce?

„[Luca 10:1-3, 8, 9 citat]. Cei şaptezeci de ucenici nu trebuia să piardă 
din vedere această solie, nici să intre în controverse asupra chestiunilor 
neesenţiale sau care ar fi închis uşa adevărurilor importante pe care Isus le 
poruncise să le prezinte.”—Astăzi cu Dumnezeu, pg. 113 (engl.) (rom. cap. 105, „Fii 
mesagerul Său”).

Versete biblice
Mat 10:11-14
11 În orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămâneţi la el până veţi pleca. 12 La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine; 13 şi, dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar, dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14 Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau din cetatea aceea şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre.” 
Luc 10:5
5 În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: „Pacea să fie peste casa aceasta!” 

Versete biblice
Mat 10:5-65 Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor; 6 ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 

Versete biblice
Luc 10:7-9
7 Să rămâneţi în casa aceea şi să mâncaţi şi să beţi ce vi se va da; căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblaţi din casă în casă. 8 În oricare cetate veţi intra, şi unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte; 9 să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: „Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.” 
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Miercuri  15 octombrie

4. OI ÎN MIJLOCUL LUPILOR
a.  Care este semnificaţia avertizării date de Hristos în Matei 10:16?

„Slujitorii lui Hristos nu trebuie să dea pe faţă impulsurile inimii fireşti. 
Ei au nevoie să aibă o comuniune strânsă cu Dumnezeu, pentru ca nu cum-
va, sub provocare, eul să se înalţe şi ei să reverse un torent de cuvinte nepo-
trivite, care nu sunt ca roua sau ca ploaia liniştită, care înviorează plantele 
ofilite. Tocmai aceasta este ceea ce doreşte Satan ca ei să facă; pentru că 
acestea sunt metodele sale... Însă servii lui Dumnezeu trebuie să fie repre-
zentanţii Lui. El doreşte ca ei să tranzacţioneze doar în moneda cerului, 
adevărul care poartă chipul şi semnătura Sa. Puterea prin care ei trebuie 
să biruiască răul este puterea lui Hristos. Slava lui Hristos este tăria lor. Ei 
trebuie să îşi fixeze ochii asupra caracterului Său plăcut. Atunci vor putea 
prezenta Evanghelia cu tact divin şi gingăşie. Şi spiritul care rămâne blând 
sub provocare va vorbi mai eficient în favoarea adevărului decât orice ar-
gument, oricât de puternic.

Cei care ajung în controversă cu vrăjmaşii adevărului au de înfruntat 
nu doar oameni, ci pe Satan şi agenţii săi. Să îşi amintească cele spuse de 
Mântuitorul: ‚Iată, vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor’ (Luca 10:3). 
Să se odihnească în dragostea lui Dumnezeu, şi spiritul va fi păstrat calm, 
chiar şi atunci când sunt supuşi insultelor. Domnul îi va îmbrăca într-o ar-
mură divină. Spiritul Său sfânt va influenţa mintea şi inima, aşa încât vocile 
lor să nu reflecte urletul lupilor.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 353 (engl.) (rom. cap. 
37, „Primii evanghelişti”).

„Cei care sunt sub influenţa Spiritului lui Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci 
calmi şi statornici, fără extravaganţă în gânduri, cuvinte sau fapte. În mijlo-
cul confuziei doctrinelor înşelătoare, Spiritul lui Dumnezeu va fi un ghid şi 
un scut pentru cei care nu s-au împotrivit dovezilor adevărului, reducând la 
tăcere orice altă voce, în afară de cea care vine de la Cel care este adevărul.”—
Slujitorii Evangheliei, pg. 289 (engl.) (rom. cap. 7, „Ajutoare în lucrarea Evangheliei”).

b.  La ce s-a referit Hristos, în continuarea instrucţiunilor date uce-
nicilor, când a spus „Păziţi-vă de oameni”? Matei 10:17.

„[Ucenicii] nu trebuia să se încreadă în mod absolut în cei care nu Îl 
cunoşteau pe Dumnezeu şi nici să-i primească la sfaturile lor; pentru că 
aceasta le-ar fi oferit agenţilor lui Satan un avantaj.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 
354 (engl.) (rom. cap. 37, „Primii evanghelişti”).

Versete biblice
Mat 10:1616 Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii. 

Versete biblice
Mat 10:1717 Păziţi-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor şi vă vor bate în sinagogile lor. 
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Joi 16 octombrie

5. MĂRTURISIREA LUI HRISTOS
a.  Continuându-Şi învăţătura, cum a accentuat Hristos importanţa 

faptului de a-L mărturisi corect înaintea oamenilor? Matei 10:32, 33. 

„Voi veţi fi martorii Mei pe pământ, canale prin care harul Meu poate 
să se reverse pentru vindecarea lumii. La fel voi fi Eu reprezentantul vos-
tru în ceruri. Tatăl nu priveşte la caracterul vostru defectuos, ci vă vede 
îmbrăcaţi în desăvârşirea Mea. Eu sunt mijlocul prin care binecuvântările 
cerului vor veni la voi. Şi oricine Mă mărturiseşte, împărtăşind altora des-
pre sacrificiul Meu pentru cei pierduţi, despre acela voi mărturisi ca despre 
un părtaş la slava şi bucuria celor răscumpăraţi.

Cel care doreşte să Îl mărturisească pe Hristos trebuie să Îl aibă pe Hris-
tos locuind în el. El nu poate comunica ceea ce nu a primit. Ucenicii pot să 
vorbească în mod fluent despre doctrină, pot chiar să repete cuvintele lui 
Hristos Însuşi; însă, dacă nu sunt stăpâniţi de un spirit de blândeţe şi iu-
bire asemenea lui Hristos, ei nu Îl mărturisesc. Un spirit contrar spiritului 
lui Hristos L-ar tăgădui, indiferent care ar fi mărturisirea. Oameni Îl pot 
tăgădui pe Hristos prin vorbire de rău, prin vorbire necugetată, prin cu-
vinte neadevărate sau lipsite de amabilitate. Ei Îl pot tăgădui eschivându-
se de la purtarea poverilor vieţii, prin urmărirea plăcerii păcătoase. Îl pot 
tăgădui prin conformarea cu lumea, prin comportament lipsit de politeţe, 
prin dragostea de propriile păreri, prin îndreptăţire de sine, prin cultiva-
rea îndoielii, prin îngrijorări inutile, şi prin zăbovirea în întuneric. În toate 
aceste moduri, ei declară că Hristos nu este în ei.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 
357 (engl.) (rom. cap. 37, „Primii evanghelişti”).

b.  Ce asigurare pot pretinde toţi cei care Îl mărturisesc pe Hristos? 
Apocalipsa 3:5.

Vineri 17 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Explicaţi misiunea încredinţată celor 70 de ucenici.
2. Ce pot face creştinii astăzi pentru cei bolnavi?
3. Numiţi câteva elemente cheie în evanghelizarea eficientă din casă în casă?
4. Cum trebuie să înţelegem expresia „oi în mijlocul lupilor”?
5. Care sunt câteva căi prin care Îl reprezentăm corect sau incorect pe 

Hristos?

Versete biblice
Mat 10:32-3332 De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; 33 dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. 

Versete biblice
Apoc 3:55 Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” 
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   Lecţia 4 Sabat, 25 octombrie 2014

O lucrare unită
„Şi [Hristos a desemnat diferite responsabilităţi şi slujbe] pen-

tru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidi-
rea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei...” 
(Efeseni 4:11-13).

„‚Biserica trebuie să alerge la Cuvântul lui Dumnezeu şi să fie în-
temeiată pe ordinea Evangheliei, care a fost scăpată din vedere şi ne-
glijată.’ Acest lucru este în mod indispensabil necesar pentru a aduce 
biserica la unirea credinţei.”—Experienţe şi viziuni, pg. 100 (engl) (rom. Supli-
ment, cap.„Orânduiala Evangheliei”). 

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pg. 91, 92, 95, 96 (engl.)  
       (rom. cap. 9, „Cei şapte diaconi”).

Duminică 19 octombrie

1. O CHEIE SPRE PROGRES
a.  Ne cheamă Hristos să lucrăm independent de toţi ceilalţi sau 

vrea să lucrăm în unire cu cei care se supun lui Dumnezeu? Cu 
ce condiţie urma biserica timpurie să înainteze din victorie în 
victorie? Ioan 17:21-23. 

„Pe măsură ce [ucenicii din biserica primară] urmau să continue să lu-
creze uniţi, mesagerii cereşti urmau să meargă înaintea lor, deschizându-le 
calea; inimile urmau să fie pregătite pentru primirea adevărului... Nimic 
nu putea să se împotrivească progresului ei continuu.”—Istoria faptelor aposto-
lilor, pg. 91 (engl.) (rom. cap. 9, „Cei şapte diaconi”).

b.  Ce puteau realiza ucenicii dacă reuşeau să lucreze în unire ca 
trup al lui Hristos? Ioan 15:4, 5. 

„Proclamarea Evangheliei urma să fie mondială în extinderea ei, şi me-
sagerii crucii nu puteau spera să îşi împlinească importanta lor misiune, 
decât dacă urmau să rămână uniţi în legăturile armoniei creştine.”—Idem., 
pg. 90 (engl.) (rom. cap. 9, „Cei şapte diaconi”).

Versete biblice
Ioan 17:21-2321 Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una – 23 Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. 

Versete biblice
Ioan 15:4-54 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. 5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. 
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Luni  20 octombrie

2. ALEGÂND BĂRBAţI ŞI FEMEI PENTRU LUCRAREA  
 LUI DUMNEZEU
a.  Pe măsură ce numărul membrilor din biserica timpurie creştea, ce 

pas a fost făcut în armonie cu rânduiala Evangheliei? Fapte 6:2, 3. 
Cine i-a ales pe bărbaţii care urmau să fie hirotonisiţi ca diaconi? Ce 
calităţi morale şi spirituale erau considerate ca cerinţă principală?

„[Fapte 6:2-4 citat.] Prin urmare, Biserica a ales şapte bărbaţi plini de 
credinţă şi de înţelepciunea Spiritului lui Dumnezeu, care să se ocupe de 
lucrurile administrative ce ţineau de lucrare.”—Istoria mântuirii, pg. 260 (engl.) 
(rom. cap. 35, „Orânduiala Evangheliei”).

„[Fapte 6:1-7 citat.] Domnul ne oferă aici un exemplu cu privire la pru-
denţa care ar trebui exercitată când se aleg oameni pentru lucrarea Sa.”—
Comentarii Biblice [E.G.White], vol. 6, pg. 1056 (engl.) (rom. cap. referitor la Fapte 6).

b.  Cum a fost consultat Dumnezeu de către adunare referitor la aceş-
ti candidaţi pentru hirotonisire? Fapte 6:6. Cum ar trebui să ur-
măm exemplul primilor creştini în această privinţă? Fapte 13:1-3. 

„Fraţii cu experienţă şi cu minţi bine echilibrate trebuie să se adune şi, 
urmând Cuvântul lui Dumnezeu şi aprobarea Duhului Sfânt, ar trebui, cu 
rugăciune arzătoare, să îşi pună mâinile asupra acelora care au dat dovadă 
deplină că şi-au primit misiunea de la Dumnezeu, şi să îi pună deoparte 
pentru a se devota cu totul lucrării Sale. Acest act ar arăta aprobarea biseri-
cii pentru trimiterea lor ca mesageri care să ducă cea mai importantă solie 
care a fost dată vreodată oamenilor.”—Experienţe şi viziuni, pg. 101 (engl) (rom. 
Supliment, cap. „Orânduiala Evangheliei”). 

c.  Cum au fost ei capabili să aibă o influenţă unită asupra întregii 
turme? 1 Corinteni 1:10; 2:16.

„Ordinea care a fost menţinută în biserica creştină primară a făcut posi-
bil ca ea să înainteze în mod sigur ca o armată bine disciplinată, îmbrăcată 
cu armura lui Dumnezeu. Grupele de credincioşi, deşi risipite pe un teri-
toriu cuprinzător, erau toţi membri ai unui corp; toţi se mişcau în unire şi 
în armonie unul cu altul.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 95, 96 (engl.) (rom. cap. 9, 
„Cei şapte diaconi”).

Versete biblice
Fapte 6:2-32 Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 3 De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. 

Versete biblice
Fapte 6:66 I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei. Fapte 13:1-31 În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul. 2 Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” 3 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. 

Versete biblice
1Cor 1:1010 Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. 1Cor 2:1616 Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos. 
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Marţi  21 octombrie

3. APTITUDINI PENTRU O SLUJIRE CREŞTINĂ BUNĂ
a.  Ce calificări ar trebui să dezvolte sub călăuzirea Duhului Sfânt 

cei care sunt în perspectivă să devină câştigători de suflete? Ma-
tei 9:38; 1 Timotei 3:2-7. De ce este necesară auto-educarea?

„Lucrarea încredinţată ucenicilor urma să necesite o mare eficienţă; de-
oarece curentul răului pătrundea adânc şi lucra puternic împotriva lor.”—
Istoria faptelor apostolilor, pg. 31 (engl.) (rom. cap. 3, „Marea însărcinare”).

„Cei din lucrarea lui Dumnezeu trebuie să arate entuziasm şi hotărâre 
în lucrarea de salvare de suflete.”—Testimonies, vol.6, pg. 418 (engl.) (rom. secţiu-
nea 7, subcapitolul Biserica şi slujirea).

„Cei care nu fac niciun efort hotărât, ci aşteaptă doar ca Duhul Sfânt 
să îi constrângă la acţiune, vor pieri în întuneric.”—Christian Service, pg. 228. 

b.  Sinceritate şi integritate: 2 Corinteni 6:3; 1 Petru 3:16. 

„Pavel ducea cu sine atmosfera cerului. Toţi cei care se asociau cu el 
simţeau influenţa unirii sale cu Hristos. Faptul că propria sa viaţă exempli-
fica adevărul pe care îl proclama, dădea o putere convingătoare predicării 
sale. În aceasta constă puterea adevărului. Influenţa inconştientă, a unei 
vieţi sfinte este cea mai convingătoare predică ce poate fi ţinută în favoarea 
creştinismului. Argumentul, oricât de necontestat ar fi, poate provoca doar 
opoziţie; însă un exemplu evlavios are o putere căreia este imposibil să te 
împotriveşti cu totul.”—Slujitorii Evangheliei, pg. 59 (engl.) (rom. cap. 2, „Predicatori 
ai neprihănirii”, subcapitolul „Pavel, apostol al neamurilor”).

c.  Decenţă, amabilitate, politeţe (demnitate creştină): Coloseni 4:6.
Umilinţă: Matei 3:16; Ioan 3:30. 

„Se cere ca omul lui Dumnezeu, slujitorul lui Hristos, să fie temeinic 
echipat pentru toate faptele bune. Un predicator plin de sine, care se crede 
foarte important, nu e potrivit pentru lucrare. Însă este nevoie de compor-
tament demn la amvon. Un predicator al Evangheliei nu ar trebui să fie 
indiferent faţă de atitudinea sa.”—Testimonies, vol.1, pg. 648 (engl.) (rom. cap. 112, 
„Predicatorii, orânduiala şi organizarea”).

„Slujitorul lui Hristos trebuie să deţină seriozitate, blândeţe, iubire, în-
delungă răbdare, toleranţă, milă şi amabilitate. El trebuie să fie chibzuit, cu 
gânduri nobile şi conversaţie aleasă şi să fie cu un comportament irepro-
şabil. Aceasta este demnitatea Evangheliei.”—Idem., vol. 2, pg. 568, 569 (engl.) 
(rom. cap. 66, „Către soţia unui predicator”).

Versete biblice
Mat 9:3838 Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” 1Tim 3:2-72 Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. 3 Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; 4 să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa. 5 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. 

Versete biblice
2Cor 6:33 Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. 1Pet 3:1616 având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. 

Versete biblice
Col 4:66 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. Mat 3:1616 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Ioan 3:3030 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez. 
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Miercuri  22 octombrie

4. ALTE CALIFICĂRI PENTRU O SLUJIRE CREŞTINĂ BUNĂ
a.  Tact: 2 Timotei 2:22-26. Cinste, credincioşie: Fapte 6:3; 1 Corin-

teni 4:2.

„Dacă un om are tact, hărnicie şi entuziasm, el va avea succes în afa-
cerile vremelnice, şi aceleaşi calităţi, consacrate în lucrarea lui Dumnezeu, 
se vor dovedi într-o măsură dublă eficiente; pentru că puterea divină va fi 
combinată cu efortul omenesc.”—Testimonies, vol. 5, pg. 276 (engl.) (rom. cap. 29, 
„Credincioşie în lucrarea lui Dumnezeu”).

„Când trebuie încredinţate responsabilităţi unei persoane, nu se pune 
întrebarea dacă este elocvent sau bogat, ci dacă este onest, credincios şi 
harnic; pentru că oricare ar fi realizările sale, fără aceste calificări el este în 
mod absolut nepotrivit pentru o poziţie de încredere.”—Idem., vol. 4, pg. 413 
(engl.) (rom. cap. 37, „Slujitorii Evangheliei”).

b.  O minte limpede (care are idei precaute, moderate şi o judecată 
calmă): Tit 1:8; 1 Petru 1:13; 5:8. Curat, îngrijit şi ordonat. 1 Corin-
teni 14:40. 

„Predicatorii ar trebui să iubească ordinea şi ar trebui să se disciplineze 
ei înşişi, şi apoi pot să disciplineze în mod eficient biserica lui Dumnezeu 
şi să îi înveţe să lucreze în mod armonios ca o companie de soldaţi bine 
instruiţi...

Îngerii ... se întorc mâhniţi, pentru că ei nu sunt autorizaţi să binecu-
vânteze confuzia, zăpăceala şi lipsa de organizare.”—Idem., vol. 1, pg. 649 
(engl.) (rom. cap. 112, „Predicatorii, orânduiala şi organizarea”).

c.  Cultură intelectuală, vorbire cultivată, limbaj corect: 2 Timotei 2:15.

„Oameni care au avut doar puţină instruire în şcoală sau la facultate 
au lucrat având o măsură de succes; însă aceştia ar fi putut obţine o mă-
sură mai mare de succes şi ar fi putut fi lucrători mai eficienţi, dacă şi-ar 
fi însuşit chiar la început o disciplină intelectuală.”—Slujitorii Evangheliei, pg. 
92 (engl.) (rom. cap. 3, „Pregătirea necesară”, subcapitolul „Caută să te arăţi aprobat”).

„Dacă nu ne putem îmbrăca ideile într-un limbaj adecvat, la ce bun este 
educaţia noastră?”—Testimonies, vol.6, pg. 380 (engl.) (rom.secţiunea 6, subcapitolul 
„Importanţa cultivării vocii”).

„Cultivarea şi folosirea adecvată a darului vorbirii este implicată în fi-
ecare domeniu al lucrării creştine... Ar trebui să ne obişnuim să vorbim pe 
un ton plăcut, să folosim un limbaj pur şi corect, şi cuvinte care sunt ama-
bile şi politicoase.”—Christian Service, pg. 223.

Versete biblice
2Tim 2:22-2622 Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 23 Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri. 24 Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, 25 să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; 26 şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia. Fapte 6:33 De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. 1Cor 4:22 Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. 

Versete biblice
Tit 1:88 ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat; 1Pet 1:1313 De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. 1Pet 5:88 Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. 1Cor 14:4040 Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială. 

Versete biblice
2Tim 2:1515 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. 
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Joi 23 octombrie

5. COOPERARE
a.  Ce lecţie ar trebui să învăţăm din cultivarea pământului înainte 

de a aştepta ca Domnul să binecuvânteze eforturile noastre de 
evanghelizare? 1 Corinteni 3:6-9. 

„Domnul doreşte ca să se lucreze în oraşe prin eforturile unite ale lu-
crătorilor care au diferite capacităţi. Toţi trebuie să privească la Isus pentru 
călăuzire, nedepinzând de oameni pentru înţelepciune, ca să nu fie duşi în 
rătăcire. Ca lucrători împreună cu Dumnezeu ei ar trebui să fie în armonie 
unul cu altul. Ar trebui să fie consfătuiri frecvente şi o cooperare serioasă, 
din toată inima. Totuşi, toţi trebuie să privească spre Isus pentru înţelep-
ciune, nedepinzând de oameni pentru călăuzire.”—Testimonies, vol. 9, pg. 109 
(engl.) (rom. secţiunea 3, „Lucrarea în oraşe”, subcapitolul „Metode de lucrare”).

b.  În primul rând, de ce factor depinde progresul lucrării noastre 
evanghelistice? Psalmii 127:1. 

„Nu puterea care emană de la oameni este cea care face lucrarea plină 
de succes, ci puterea inteligenţelor cereşti care cooperează cu agentul uman 
este cea care aduce lucrarea la desăvârşire. Un Pavel poate să planteze şi un 
Apolo să ude, însă Dumnezeu este Cel care dă creşterea. Omul nu poate să 
îndeplinească partea lui Dumnezeu din lucrare. Ca agent uman el poate să 
coopereze cu inteligenţele cereşti şi în simplitate şi umilinţă, poate să facă 
tot posibilul, realizând că Dumnezeu este marele Maestru lucrător. Chiar 
dacă lucrătorii pot fi puşi în mormânt, lucrarea nu va înceta, ci va continua 
spre desăvârşire.”—The Review and Herald, 14 noiembrie 1893. 

Vineri  24 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Explicaţi beneficiile practice aduse de eforturi evanghelistice făcute 

în unire.
2. Numiţi unii paşi pe care biserica trebuie să îi facă înainte de a hiro-

tonisi persoane.
3. Ce calităţi sunt esenţiale în lucrarea câştigării de suflete?
4. Cum putem cultiva calificările esenţiale pentru slujire creştină?
5. Ce ilustraţie din domeniul agriculturii ne ajută să înţelegem lucra-

rea de evanghelizare?

Versete biblice
1Cor 3:6-96 Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: 7 aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 8 Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt totuna; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. 9 Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 

Versete biblice
Ps 127:11 (O cântare a treptelor. Un psalm al lui Solomon.) Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2014 25

Sabat 1 noiembrie 2014

Darul Sabatului întâi pentru  
edituri în Africa

Ştiţi că sunt multe ţări unde membrii 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, Mişca-
rea de Reformă, nu au acces la Lecţiile Biblice 
pentru Şcoala de Sabat în limbile lor? Multora le lip-
sesc chiar publicaţiile de bază care explică principiile 
crezului nostru. Este uşor să studiezi profeţiile despre 
sfârşit fără Spiritul Profetic?

Pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul timpului, 
asupra fiecărui credincios se află o datorie presantă—în-
sărcinarea Evangheliei de „a învăţa toate neamurile... învăţându-i să pă-
zească tot ce v-am poruncit.” (Matei 28:19, 20). Apostolul Pavel ne aminteş-
te: „credinţa vine în urma auzirii, şi auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu” 
(Romani 10:17), care este transmis în modul cel mai eficient prin interme-
diul paginilor tipărite. 

Până acum, Conferinţa Generală a căutat diferite căi de a găsi o soluţie 
pentru situaţia din Africa, trimiţând literatură în cantităţi imense. Totuşi, 
acea literatură era doar în engleză—de care practic nu poate beneficia ma-
joritatea populaţiei care trăieşte pe continentul African. Unele limbi oficiale 
de acolo sunt afrikaans, arabă, engleză, franceză, portugheză şi swahili, 
însă există un număr mare de oameni care vorbesc doar dialectele locale. 
Conform unor statistici, se vorbesc peste 2000 de limbi în Africa. 

Prin harul Domnului, Consiliul Conferinţei Generale a hotărât să înte-
meieze două edituri în Africa. Una va fi în Angola, pentru a susţine partea 
sudică şi vestică a Africii, cealaltă va fi în Rwanda, pentru a susţine partea 
centrală şi estică a continentului African. Acesta poate fi un început slab, 
însă mai sunt multe alte provocări în faţa noastră. Totuşi, suntem încreză-
tori în Domnul în rugăciunile şi ajutorul generos al tuturor credincioşilor 
din întreaga lume, având încrederea că aceste mici faruri vor face ca adevă-
rul preţios să pătrundă în cele mai întunecate părţi ale continentului. 

„Între locuitorii pământului, risipiţi în fiecare ţară, sunt cei care nu şi-au 
plecat genunchiul înaintea lui Baal... În Africa păgână, ... în insulele mărilor, 
şi în toate colţurile întunecate ale pământului, Dumnezeu are rezervat un 
firmament de persoane alese care vor străluci în mijlocul întunericului.”—
Profeţi şi regi, pg. 188, 189 (engl.) (rom. cap. 14, „În spiritul şi puterea lui Ilie”).

Să ne ridicăm şi să susţinem aceste faruri preţioase pentru a ilumina 
calea multora până când Hristos va veni să ne ia acasă! Fie ca Domnul să 
vă binecuvânteze pe toţi. Departamentul de Publicaţii al Conferinţei Generale
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   Lecţia 5 Sabat, 1 noiembrie 2014

Ce înseamnă slujirea Evangheliei?
„Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, şi le puteţi face bine oricând 

voiţi.” (Marcu 14:7).
„Iubirea lui Hristos îi îmbrăţişează pe cei căzuţi, greşiţi şi păcătoşi; 

şi fiecare faptă de amabilitate făcută pentru a ridica un suflet căzut, 
fiecare act de milă, este acceptat ca şi când Îi este făcut Lui.”—Lift Him 
Up, pg. 82.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 637-641 (engl.) (rom. cap. 70,  
    „Acestor cei mai neînsemnaţi fraţi ai Mei”).

Duminică 26 octombrie

1. NOI SUNTEM ISPRAVNICI AI LUI DUMNEZEU
a.  Din abundenţa cu care Dumnezeu binecuvântează pământul, ce 

măsuri a luat El pentru susţinerea celor săraci? Psalmii 65:9-11; 
68:10; 107:9. 

b.  Ce datorie aşază Hristos asupra urmaşilor Săi, când spune: „Fe-
rice de cei milostivi”? Matei 5:7.

„Niciodată n-a fost o nevoie mai mare de milă decât astăzi. Săracii, cei 
întristaţi, asupriţi, îndureraţi, şi cei care sunt gata să piară se află peste tot 
în jurul nostru.

Cei care au strâns bogăţii le-au strâns prin exercitarea talentelor care  
le-au fost date de Dumnezeu, însă aceste talente pentru strângerea de bo-
găţii le-au fost date pentru ca ei să-i poată ajuta pe cei care sunt săraci. 
Aceste daruri au fost împărţite oamenilor de Cel care face ca soarele Său 
să strălucească şi ploaia Sa să cadă asupra celor drepţi şi a celor nedrepţi, 
pentru ca prin abundenţa recoltei pământului oamenii să aibă suficiente 
rezerve pentru toate nevoile lor.”—Lucrarea de binefacere, pg. 15 (engl.) (rom. cap. 
1, „De ce sărăcie şi suferinţă?”).

Versete biblice
Ps 65:9-119 Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească: 10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul. 11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul. Ps 68:1010 Poporul Tău şi-a aşezat locuinţa în ţara pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătiseşi pentru cei nenorociţi. Ps 107:99 Căci El a potolit setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând. 

Versete biblice
Mat 5:77 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 
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Luni  27 octombrie

2. DATORIA NOASTRĂ FAţĂ DE LUME
a.  Întrucât, conform cu 1 Ioan 5:19, întreaga lume este sub controlul 

puterilor întunericului, ce nenorocire există chiar şi în aşa-numi-
tele ţări creştine?

„În timp ce Dumnezeu în providenţa Sa a încărcat pământul cu bogăţii-
le Sale şi i-a umplut hambarele cu toate bunurile pământeşti ale vieţii, lipsa 
şi sărăcia sunt în toate părţile. Providenţa darnică a aşezat în mâinile agen-
ţilor Săi umani abundenţă pentru a acoperi nevoile tuturor, însă ispravnicii 
lui Dumnezeu sunt necredincioşi. În pretinsa lume creştină se cheltuieşte 
pe etalare extravagantă, sume care ar fi suficiente pentru a acoperi nevoile 
tuturor celor flămânzi, şi a-i îmbrăca pe cei goi. Mulţi care au luat numele de 
creştin cheltuiesc banii pentru plăceri egoiste, pentru satisfacerea apetitului, 
pentru băuturi tari şi delicatese costisitoare, pentru case luxoase, mobilă şi 
îmbrăcăminte extravagante, în timp ce fiinţelor umane suferinde abia dacă 
le oferă o privire plină de milă sau un cuvânt de simpatie. 

Câtă nenorocire există chiar în inima aşa-numitelor ţări creştine! Gân-
diţi-vă la starea săracilor din marile noastre oraşe. În aceste oraşe sunt 
mulţimi de fiinţe umane care nu primesc nici măcar atâta grijă şi con-
sideraţie câtă le este oferită dobitoacelor. Există mii de copii nenorociţi, 
zdrenţăroşi şi înfometaţi, cărora viciul şi depravarea le sunt imprimate pe 
feţe.”—Testimonies, vol. 6, pg. 274, 275 (engl.) (rom. secţiunea „Lucrarea misionar-
medicală”).

b.  Ce binecuvântări vrea Dumnezeu ca noi să împărţim lumii în 
afară de cunoştinţa salvării? Isaia 58:7; Iacov 1:27. 

„Unii cred că dacă îşi oferă banii acestei lucrări, este tot ceea ce se cere 
ca ei să facă; dar aceasta este o greşeală. Donaţiile de bani nu pot lua locul 
slujirii personale. Este corect să ne oferim mijloacele şi mulţi ar trebui să 
facă aceasta; însă în proporţie cu tăria şi ocaziile lor, se cere de la toţi slujire 
personală. 

Lucrarea de strângere a celor nevoiaşi, asupriţi, suferinzi şi lipsiţi, este 
tocmai lucrarea pe care fiecare biserică ce crede adevărul pentru acest timp 
ar fi trebuit să o facă de multă vreme. ”—Idem., pg. 275, 276 (engl.) (rom. secţiu-
nea „Lucrarea misionar-medicală”).

„Îngerii cereşti aşteaptă ca fiinţele umane să coopereze cu ele în în-
deplinirea practică a principiilor adevărului. Prin intermediul sanatoriilor 
noastre şi a iniţiativelor similare trebuie să se facă o mare lucrare de acest 
fel.”—Idem., vol. 7, pg. 58, 59 (engl.) (rom. secţiunea 2, „Lucrarea sanatoriilor noastre”).

Versete biblice
1Ioan 5:1919 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău. 

Versete biblice
Isa 58:77 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. Iac 1:2727 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. 
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3. „SĂ IUBEŞTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUţI”
a.  Ce fel de sacrificiu de sine este o reprezentare fidelă a caracteru-

lui lui Hristos? Galateni 6:9, 10; Romani 12:20. 

„Trebuie să arătăm simpatia gingaşă a samariteanului împlinind ne-
voile fizice, hrănindu-i pe cei flămânzi, strângându-i pe cei fără cămin în 
casele noastre, adunând de la Dumnezeu zilnic har şi tărie care ne vor face 
în stare să ajungem chiar la adâncimile nenorocirii umane şi să îi ajutăm pe 
cei care nu se pot ajuta singuri.”—Testimonies, vol. 6, pg. 276 (engl.) (rom. cap. 6, 
„Lucrarea misionară medicală”).

„Lecţia [din istorisirea cu samariteanul milostiv] nu e mai puţin ne-
cesară în lumea de astăzi decât atunci când a fost rostită de pe buzele lui 
Isus. Egoismul şi formalitatea rece aproape au stins focul iubirii şi au risipit 
trăsăturile care ar putea parfuma caracterul. Mulţi care pretind numele Său 
au pierdut din vedere faptul că trebuie să Îl reprezinte pe Hristos. Dacă nu 
există tăgăduire de sine practică, pentru binele altora, în cercul familiei, în 
vecinătate, în biserică şi oriunde am putea fi, atunci oricare ar fi mărturisi-
rea noastră de credinţă, noi nu suntem creştini.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 504 
(engl.) (rom. cap. 55, „Nu cu arătarea în afară”).

b.  Cum putem în modul cel mai bun să trezim interesul religios al 
semenilor noştri? 2 Tesaloniceni 3:13. 

„Fiecare membru al bisericii ar trebui să simtă că este datoria sa specială 
să lucreze pentru cei care trăiesc în vecinătatea lor. Studiaţi cum puteţi cel 
mai bine să îi ajutaţi pe cei care nu se interesează de lucrurile religioase. 
Când îi vizitaţi pe prietenii voştri şi pe vecinii voştri, arătaţi un interes în 
bunăstarea lor spirituală ca şi în bunăstarea lor temporară. Prezentaţi-L pe 
Hristos ca un Mântuitor iertător de păcate. Invitaţi-i pe vecinii voştri în că-
minul vostru şi citiţi cu ei din preţioasa Biblie şi din cărţile care explică ade-
vărurile ei. Aceasta, împreună cu cântările simple şi rugăciunile arzătoare, 
vor atinge inimile lor. Fie ca membrii bisericii să se educe să facă această 
lucrare, care este la fel de importantă ca salvarea sufletelor ignorate, ce tră-
iesc în ţările străine. În timp ce unii simt povara sufletelor de departe, fie ca 
mulţi care sunt acasă să simtă povara pentru sufletele preţioase din jurul lor 
şi să lucreze la fel de sârguincios pentru salvarea lor.”—Testimonies, vol. 6, pg. 
276 (engl.) (rom. secţiunea 6, „Lucrarea misionară medicală”).

Versete biblice
Gal 6:9-109 Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. 10 Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă. Rom 12:2020 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.” 

Versete biblice
2Tes 3:1313 Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui. 
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Miercuri  29 octombrie

4. O BINECUVÂNTARE SPECIALĂ PENTRU CEI MILOSTIVI
a.  Când Hristos va veni în slava Sa, câte clase de oameni vor exista? 

Ce va spune El celor „de la dreapta Sa”? Matei 25:34-36.

„Cei pe care îi recomandă Hristos la judecată poate că au cunoscut doar 
puţină teologie, însă au cultivat principiile Sale. Prin influenţa Duhului 
Sfânt ei au fost o binecuvântare pentru cei din jurul lor. Chiar între păgâni 
sunt cei care au cultivat spiritul amabilităţii; înainte ca cuvintele vieţii să fi 
ajuns în urechile lor, ei s-au împrietenit cu misionarii, chiar slujindu-le cu 
preţul vieţii lor. Între păgâni se află cei care i se închină lui Dumnezeu în 
neştiinţă, cei cărora lumina nu le-a fost niciodată adusă prin instrumentele 
umane, totuşi ei nu vor pieri. Deşi nu cunosc legea scrisă a lui Dumnezeu, 
ei au auzit vocea Sa vorbindu-le în natură, şi au făcut faptele pe care le cere 
legea. Faptele lor sunt o dovadă că Duhul Sfânt le-a atins inimile, şi ei sunt 
recunoscuţi drept copii ai lui Dumnezeu.

Cât de surprinşi şi fericiţi vor fi cei umili din diferite naţiuni, şi dintre 
păgâni, să audă de pe buzele Mântuitorului cuvintele: ‚Oridecâte ori aţi 
făcut lucrurile acestea unora dintre cei mai neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie 
mi le-aţi făcut’ (Matei 25:40)! Cât de fericită va fi inima Iubirii Infinite când 
urmaşii Săi vor asculta cu surprindere şi bucurie, cuvintele Sale de apro-
bare!...

[Hristos] se identifică pe Sine cu fiecare copil al omenirii. Pentru ca 
noi să putem deveni membri ai familiei divine, El a devenit membru al 
familiei omeneşti. El este Fiul omului şi, astfel frate cu fiecare fiu şi fiică 
a lui Adam.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 638 (engl.) (rom. cap. 70, „Acestor cei mai 
neînsemnaţi fraţi ai Mei”).

b.  De ce ar trebui să fim plini de milă faţă de toate categoriile de 
păcătoşi? Matei 25:37-40.

„[Urmaşii] lui Hristos nu trebuie să se simtă despărţiţi de lumea care 
piere în jurul lor. Ei sunt o parte a marii ţesături a omenirii; şi Cerul priveş-
te asupra lor ca fraţi ai păcătoşilor precum şi ai sfinţilor. Iubirea lui Hristos 
îmbrăţişează pe cei căzuţi, greşiţi şi păcătoşi; şi fiecare faptă de amabilitate 
făcută pentru a ridica un suflet căzut, fiecare act de milă, este acceptat ca 
făcut Lui.”—Idem.

Versete biblice
Mat 25:34-3634 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 35 Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; 36 am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” 

Versete biblice
Mat 25:37-4037 Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? 38 Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? 39 Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?” 40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” 
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Joi 30 octombrie

5. SĂ FIM LUCRĂTORI NEEGOIŞTI
a.  Cum ne îndeamnă apostolul Pavel să cooperăm cu îngerii cereşti 

în lucrarea lor de slujire pentru păcătoşi? Evrei 13:1, 2. 

„Când deschideţi uşa voastră celor nevoiaşi şi suferinzi ai lui Hristos, 
le spuneţi ‚Bun venit!’ îngerilor nevăzuţi. Voi invitaţi compania fiinţelor 
cereşti. Ei aduc o atmosferă sacră de bucurie şi pace. Ei vin cu laude pe 
buzele lor, şi în ceruri se aude o coardă care vibrează. Fiecare faptă de milă 
produce muzică acolo. Tatăl de pe tronul Său îi socoteşte pe lucrătorii nee-
goişti între cele mai preţioase comori ale Sale.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 639 
(engl.) (rom. cap. 70, „Acestor cei mai neînsemnaţi fraţi ai Mei”).

„Mulţi simt că ar fi un mare privilegiu să viziteze locurile pe unde a 
umblat Hristos, să păşească pe urmele paşilor Lui, să privească lacul lângă 
care Îi plăcea Lui să înveţe, dealurile şi văile asupra cărora se odihnea atât 
de des privirea Sa. Însă nu trebuie să mergem la Nazaret, la Capernaum 
sau Betania, pentru a umbla pe urmele paşilor lui Hristos. Vom găsi urme-
le paşilor Săi lângă patul celui bolnav, în colibele sărăciei, pe aleile aglo-
merate ale marilor oraşe, şi în fiecare loc unde sunt inimi omeneşti care au 
nevoie de mângâiere. Făcând la fel cum a făcut Isus când era pe pământ, 
noi vom umbla pe urmele paşilor Săi.”—Idem., pg. 640 (engl.) (rom. cap. 70, 
„Acestor cei mai neînsemnaţi fraţi ai Mei”).

„În toţi cei care suferă pentru numele Meu, spune Isus, trebuie să Mă 
vedeţi pe Mine. Cum Mi-aţi sluji Mie, la fel trebuie să le slujiţi lor. Aceasta 
este dovada că sunteţi ucenicii Mei.”—Idem., pg. 638 (engl.) (rom. cap. 70, „Aces-
tor cei mai neînsemnaţi fraţi ai Mei”). 

Vineri  31 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce datorie e inclusă în cuvintele „Ferice de cei milostivi”?
2. Descrieţi cât de vast e domeniul cuprins în adevărata evanghelizare.
3. Ce fel de jertfire de sine este o reprezentare autentică a caracterului 

lui Hristos?
4. În ce mod putem cel mai bine să trezim interesul religios al vecini-

lor noştri?
5. Când va veni Hristos în slava Sa, ce va spune El celor de la dreapta Sa?

Versete biblice
Evr 13:1-21 Stăruiţi în dragostea frăţească. 2 Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri. 
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   Lecţia 6 Sabat, 8 noiembrie 2014

Conlucrători cu Hristos
„Şi oricine aude să zică: Vino!” (Apocalipsa 22:17).
„Când a plecat Hristos, El a dat fiecărui om lucrarea sa. Aceasta zace 

asupra fiecăruia dintre noi.”—The Review and Herald, 18 decembrie 1888.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 820-828 (engl.) (rom.  
        cap. 86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

Duminică 2 noiembrie

1. INTERESUL NOSTRU PRINCIPAL
a.  Care ar trebui să fie interesul primordial al fiecărui creştin? În ce 

constă lucrarea de evanghelizare? Apocalipsa 22:17.

„Oricare ar fi vocaţia cuiva în viaţă, primul său interes ar trebui să fie 
acela de a câştiga suflete pentru Hristos. Poate că el nu va fi în stare să 
vorbească unor adunări, însă poate lucra pentru persoane individuale... 
Aproape şi departe sunt suflete împovărate de un sentiment de vină. Nu 
greutăţile, truda sau sărăcia degradează omenirea, ci vina şi fărădelegile. 
Acestea aduc nelinişte şi nemulţumire. Hristos ar vrea ca slujitorii Săi să 
slujească sufletelor bolnave de păcat. 

Ucenicii trebuia să înceapă lucrarea lor acolo unde se aflau. Cel mai 
greu şi mai nepromiţător câmp nu trebuia ocolit. La fel, fiecare dintre lucră-
torii lui Hristos trebuie să înceapă acolo unde se află. În propriile noastre 
familii pot fi suflete flămânde după simpatie, tânjind după pâinea vieţii. 
Pot fi copii care trebuie instruiţi pentru Hristos. Sunt păgâni chiar la uşile 
noastre. Să îndeplinim cu credincioşie lucrarea care se află cel mai aproape 
de noi. Atunci eforturile noastre pot fi extinse atât de departe cât ne con-
duce mâna lui Dumnezeu.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 822 (engl.) (rom. cap. 86, 
„Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

b.  În ce sens ar trebui să se simtă fiecare creştin constrâns de iubi-
rea lui Hristos? 2 Corinteni 5:14, 15, 19. 

Versete biblice
Apoc 22:1717 Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată! 

Versete biblice
2Cor 5:14-1514 Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. 2Cor 5:1919 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 
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Luni 3 noiembrie

2. ÎNVĂţÂND ÎN ŞCOALA LUI HRISTOS
a.  De ce şi cum trebuie să fim conlucrători cu Hristos? 2 Corinteni 6:1. 

„Trebuie să fim conlucrători cu Dumnezeu pentru restaurarea sănătăţii 
corpului, precum şi a sufletului.” —Hristos, Lumina lumii, pg. 824 (engl.) (rom. 
cap. 86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

b.  Cum putem fi noi lucrători mai eficienţi în planul de mântuire? 
Coloseni 1:9, 10. 

„Mecanici, avocaţi, comercianţi, oameni de toate meseriile şi profesiile, 
sunt educaţi pentru domeniile de afaceri în care speră să intre. Strategia lor 
este să devină cât mai eficienţi posibil. Mergeţi la modistă sau la croitorea-
să şi ele vă vor spune cât de mult au trudit înainte de a avea o cunoaştere 
completă a afacerii lor. Arhitectul vă va spune cât de mult i-a luat până să 
înţeleagă cum să proiecteze o clădire practică şi cu gust. Şi astfel stau lucru-
rile în toate profesiile pe care le urmează oamenii. 

Ar trebui cumva servii lui Dumnezeu să arate mai puţină sârguinţă în 
pregătirea pentru o lucrare care este infinit mai importantă? Ar trebui ei să 
fie în necunoştinţă de căile şi mijloacele care trebuie folosite în câştigarea 
sufletelor?...

Este un fapt deplorabil acela că înaintarea cauzei este împiedicată de 
lipsa de lucrători educaţi. Mulţi sunt lipsiţi de aptitudini morale şi inte-
lectuale.”—Slujitorii Evangheliei, pg. 92, 93 (engl.) (rom. cap. 3, „Pregătirea necesară”, 
subcapitolul „Caută să te arăţi un lucrător aprobat”).

c.  Cum putem „înainta spre desăvârşire” în şcoala lui Hristos? Fi-
lipeni 3:12-14; Evrei 6:1.

„Cauza lui Dumnezeu are nevoie de oameni eficienţi în toate domenii-
le, oameni care pot gândi, planifica, construi şi organiza. Iar cei care apreci-
ază probabilităţile şi posibilităţile lucrării pentru acest timp, vor căuta prin 
studiu serios să obţină toată cunoştinţa pe care o pot obţine din Cuvânt, 
pentru a o folosi în slujirea sufletelor nevoiaşe, bolnave de păcat. Un pre-
dicator nu ar trebui să gândească niciodată că a învăţat destul, şi că acum 
poate să-şi reducă eforturile.”—Idem., pg. 94 (engl.) (rom. cap. 3, „Pregătirea ne-
cesară”, subcapitolul „Cunoştinţă superficială”).

Versete biblice
2Cor 6:11 Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. 

Versete biblice
Col 1:9-109 De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; 10 pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, 

Versete biblice
Fil 3:12-1412 Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. 13 Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, 14 alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Evr 6:11 De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu, 
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Marţi  4 noiembrie

3. CĂUTÂND OILE PIERDUTE
a.  Ce întrebare a pus Isus anumitor oameni care investeau bani în 

turme şi cirezi? Luca 15:4. 

„În parabola [cu oaia pierdută] păstorul iese în căutarea acelei oi—cel 
mai mic număr posibil. La fel, dacă ar fi fost pierdut un singur suflet, Hris-
tos ar fi murit pentru acel unul singur. 

Oaia care a rătăcit de staul este cea mai neajutorată dintre toate creatu-
rile. Trebuie să fie căutată de păstor, pentru că nu poate găsi drumul înapoi. 
La fel este cu sufletul care s-a rătăcit de Dumnezeu; el este la fel de neajutorat 
ca oaia pierdută, iar dacă iubirea divină nu ar fi venit în ajutorul său, el nu 
ar fi putut niciodată să găsească drumul înapoi spre Dumnezeu.”—Parabolele 
Domnului Hristos, pg. 187 (engl.) (rom. cap. 15, „Omul acesta primeşte pe păcătoşi”).

b.  Cum acţionează şi simte un adevărat colaborator al lui Hristos 
când lipseşte una dintre oile sale? Luca 15:5, 6.

„Păstorul care descoperă că una dintre oile sale lipseşte nu se uită in-
diferent la turma care este în siguranţă în staul şi spune: ‚Am nouăzeci şi 
nouă, mă va costa prea mult efort să merg în căutarea celei pierdute. Să 
se întoarcă, şi îi voi deschide uşa staulului, şi o voi lăsa să intre.’ Nu; ci, 
imediat ce oaia se rătăceşte, păstorul este cuprins de mâhnire şi teamă. El 
numără turma şi o numără din nou. Când este sigur că o oaie este pierdută, 
nu doarme. El lasă cele nouăzeci şi nouă de oi în staul şi pleacă în căutarea 
celei pierdute. Cu cât mai întunecată şi mai furtunoasă este noaptea, cu cât 
mai periculoasă calea, cu atât mai mare este neliniştea păstorului, cu atât 
mai serioasă căutarea. El face orice efort pentru a găsi acea oaie pierdu-
tă.”—Idem., pg. 187, 188 (engl.) (rom. cap. 15, „Omul acesta primeşte pe păcătoşi”).

c.  Care este semnificaţia textelor din 1 Ioan 3:1; 4:9?

„Noi nu ne căim pentru ca Dumnezeu să ne iubească, ci El îşi descope-
ră dragostea Sa pentru ca noi să ne căim.”—Idem., pg. 189 (engl.) (rom. cap. 15, 
„Omul acesta primeşte pe păcătoşi”).

Versete biblice
Luc 15:4
4 „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe izlaz şi se duce după cea pierdută până când o găseşte? 

Versete biblice
Luc 15:5-6
5 După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri; 6 şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice: „Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.” 

Versete biblice
1Ioan 3:11 Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 1Ioan 4:99 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 
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Miercuri  5 noiembrie

4. DRAHMA PIERDUTĂ ŞI FIUL RISIPITOR
a.  Ce reprezintă moneda pierdută, care e menţionată în parabolă? 

Luca 15:8, 9.

„Drahma pierdută îi reprezintă pe cei care... nu îşi dau seama de starea 
lor... Sufletele lor sunt în pericol, însă ei sunt inconştienţi şi fără griji... Chiar 
cei care sunt indiferenţi faţă de cerinţele lui Dumnezeu sunt obiectele iubi-
rii Sale compătimitoare. Ei trebuie să fie căutaţi pentru ca să poată fi aduşi 
înapoi la Dumnezeu...

Această parabolă conţine o lecţie pentru familii. În cămine este adesea 
o mare indiferenţă referitor la sufletele membrilor lor. Între ei poate fi unul 
care s-a înstrăinat de Dumnezeu; însă cât de puţină nelinişte se simte pen-
tru ca nu cumva în relaţiile de familie să fie pierdut unul din darurile încre-
dinţate de Dumnezeu.”—Parabolele Domnului Hristos, pg. 193, 194 (engl.) (rom. cap. 
15, „Omul acesta primeşte pe păcătoşi”).

b.  În parabolă, care două sarcini trebuia să îndeplinească femeia 
pentru a găsi drahma pierdută? Luca 15:8 (ultima parte).

„Femeia din parabolă caută cu sârguinţă moneda ei pierdută... Ea nu 
îşi va slăbi eforturile până când acea monedă nu este găsită. La fel, dacă în 
familie un membru s-a rătăcit de Dumnezeu, fiecare mijloc ar trebui folosit 
pentru recuperarea sa... Să existe examinare de sine sârguincioasă, atentă... 
Vedeţi dacă nu este vreo greşeală, vreo eroare în conducere, prin care acel 
suflet este întărit în starea sa de necredinţă.”—Idem., pg. 194 (engl.) (rom. cap. 
15, „Omul acesta primeşte pe păcătoşi”).

c.  Cum se poartă Dumnezeu cu fiii şi fiicele risipitoare din zilele 
noastre? Luca 15:11-32. Ce lecţie ar trebui să învăţăm din atitudi-
nea fratelui mai mare?

„Când vedeţi că sunteţi păcătoşi salvaţi doar de iubirea Tatălui vostru 
ceresc, veţi avea o milă gingaşă pentru alţii care suferă în păcat... Când ghea-
ţa egoismului s-a topit din inimile voastre, veţi avea aceleaşi simţăminte ca 
Dumnezeu şi veţi avea parte la bucuria Sa de a-i salva pe cei pierduţi...

[Fratele vostru] este legat de voi prin cele mai strânse legături; pentru 
că Dumnezeu îl recunoaşte drept fiu al Său. Dacă tăgăduiţi legătura voas-
tră cu El şi voi arătaţi că sunteţi doar un muncitor din gospodărie, nu un 
copil al familiei lui Dumnezeu.”—Idem., pg. 210, 211 (engl.) (rom. cap. 15, „Omul 
acesta primeşte pe păcătoşi”).

Versete biblice
Luc 15:8-9
8 Sau care femeie, dacă are zece lei din argint, şi pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa şi nu caută cu băgare de seamă până când îl găseşte? 9 După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele şi vecinele ei şi zice: „Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care-l pierdusem.” 

Versete biblice
Luc 15:8
8 Sau care femeie, dacă are zece lei din argint, şi pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa şi nu caută cu băgare de seamă până când îl găseşte? 


Versete biblice
Luc 15:11-32
11 El a mai zis: „Un om avea doi fii. 12 Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: „Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.” Şi tatăl le-a împărţit averea. 13 Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a risipit averea ducând o viaţă destrăbălată. 14 După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. 15 Atunci s-a dus şi s-a lipit de unul din locuitorii ţării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. 16 Mult ar fi dorit el să se sature cu roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. 17 Şi-a venit în fire şi a zis: „Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici! 18 Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta 19 şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.” 20 Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult. 21 Fiul i-a zis: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.” 22 Dar tatăl a zis robilor săi: „Aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare. 23 Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne înveselim; 24 căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit.” Şi au început să se înveselească. 25 Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit muzică şi jocuri. 26 A chemat pe unul din robi şi a început să-l întrebe ce este. 27 Robul acela i-a răspuns: „Fratele tău a venit înapoi, şi tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a găsit iarăşi sănătos şi bine.” 28 El s-a întărâtat de mânie şi nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieşit afară şi l-a rugat să intre. 29 Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: „Iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani, şi niciodată nu ţi-am călcat porunca; şi mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselesc cu prietenii mei; 30 iar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat viţelul cel îngrăşat.” 31 „Fiule”, i-a zis tatăl, „tu întotdeauna eşti cu mine şi tot ce am eu este al tău. 32 Dar trebuia să ne înveselim şi să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort, şi a înviat, era pierdut, şi a fost găsit.” 
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Joi  6 noiembrie

5. LUCRAREA SLUJITORILOR EVANGHELIEI
a.  Definiţi lucrarea principală a slujitorului Evangheliei. 2 Corin-

teni 12:10; 2 Timotei 3;10, 11; 4:5. 

„Lucrarea slujitorului Evangheliei este ‚de a face pe toţi oamenii să 
vadă care este părtăşia tainei, care a fost ascunsă în Dumnezeu de la înce-
putul lumii’ (Efeseni 3:9 engl.). Dacă o persoană care intră în această lucra-
re alege partea care cere cea mai puţină jertfire de sine, mulţumindu-se să 
predice, şi lăsând altora lucrarea de slujire personală, lucrarea sa nu va fi 
plăcută înaintea lui Dumnezeu. Sufletele pentru care a murit Hristos pier 
din lipsă de eforturi personale bine organizate; şi cel care, intrând în lucra-
rea de predicator, nu este dispus să îndeplinească lucrarea personală pe 
care o reclamă grija pentru turmă, şi-a greşit chemarea.

Spiritul adevăratului păstor este unul de uitare se sine... Prin predicarea 
cuvântului şi prin lucrare personală în căminele oamenilor, el face cunoş-
tinţă cu nevoile lor, cu întristările şi încercările lor; şi cooperând cu marele 
Purtător de poveri, el împarte cu ei întristările lor, îi mângâie în necazurile 
lor, alină foamea sufletului lor, şi le câştigă inimile la Dumnezeu.”—Istoria 
faptelor apostolilor, pg. 527 (engl.) (rom. cap. 51, „Un subpăstor credincios”).

b.  Ce alte calităţi sunt esenţiale în slujire? Iacov 3:1, 2, 13-18. 

„Subpăstorul are de făcut o lucrare plină de tact când este chemat să 
se confrunte cu înstrăinarea, amărăciunea, invidia şi gelozia în biserică, şi 
va fi nevoie ca el să lucreze în spiritul lui Hristos pentru a pune lucrurile în 
rânduială.”—Idem., pg. 526 (engl.) (rom. cap. 51, „Un subpăstor credincios”).

Vineri 7 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
a.  Ce înseamnă a fi constrâns de iubirea lui Hristos?
b.  De ce fel de educaţie are nevoie slujitorul Evangheliei şi de ce?
c.  Cum acţionează şi simte un adevărat colaborator al lui Hristos când 

lipseşte o oaie din turmă?
d.  Ce calităţi necesare în lucrarea Evangheliei sunt adesea uitate?
e.  Cât de importante sunt tactul şi înţelepciunea în lucrarea de evan-

ghelizare?

Versete biblice
2Cor 12:1010 De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare. 2Tim 3:10-1110 Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11 prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. 2Tim 4:55 Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. 

Versete biblice
Iac 3:1-21 Fraţii mei, să nu fiţi mulţi învăţători, căci ştiţi că vom primi o judecată mai aspră. 2 Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul. Iac 3:13-1813 Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! 14 Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. 15 Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. 16 Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele. 17 Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. 18 Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. 
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   Lecţia 7  Sabat, 15 noiembrie 2014

Slujire personală
„Şi cine este aproapele meu?” (Luca 10:29)
„[Hristos a arătată că] aproapele nostru nu înseamnă doar cel din 

biserica sau credinţa căreia îi aparţinem noi. Nu are de-a face cu rasa, 
culoarea sau distincţia de clasă. Aproapele nostru este fiecare persoa-
nă care are nevoie de ajutorul nostru.”—Parabolele Domnului Hristos, pg. 376 
(engl.) (rom. cap. 27, „Cine este aproapele meu?”).

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 497-505 (engl.)  
        (rom. cap. 54, „Bunul Samaritean”).

Duminică  9 noiembrie

1. O ÎNTÂMPLARE REALĂ
a.  Ce i s-a întâmplat unui om pe când trecea printr-un loc împânzit 

de tâlhari? Luca 10:30.

„Călătorind de la Ierusalim la Ierihon, călătorul trebuia să treacă prin-
tr-o regiune din pustia Iudeii. Drumul cobora printr-o trecătoare sălbatică, 
stâncoasă, care era bântuită de tâlhari, şi era adesea o scenă pentru violen-
ţă.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 499 (engl.) (rom. cap. 54, „Bunul Samaritean”).

b.  Ce a făcut preotul când a venit pe acel drum? Luca 10:31. 

c.  Ce a făcut levitul? Luca 10:32.

„Ambii [atât preotul, cât şi levitul] erau în slujba sfântă şi pretindeau 
că tălmăcesc Scripturile. Ei erau din clasa aleasă special pentru a fi repre-
zentanţi ai lui Dumnezeu înaintea poporului. Ei trebuia ‚să aibă milă de cei 
neştiutori şi de cei rătăciţi’ (Evrei 5:2), ca să îi poată conduce pe oameni să 
înţeleagă marea iubire a lui Dumnezeu faţă de omenire.”—Idem., pg. 499, 500 
(engl.) (rom. cap. 54, „Bunul Samaritean”).

Versete biblice
Luc 10:30
30 Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort. 

Versete biblice
Luc 10:31
31 Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. 

Versete biblice
Luc 10:32
32 Un levit trecea şi el prin locul acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 
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Luni  10 noiembrie

2. PRINCIPIUL DREPT EXEMPLIFICAT
a.  Când samariteanul l-a văzut pe suferind, ce a făcut el? Luca 10:33, 34. 

„Un anume samaritean, în călătoria sa, a ajuns la locul unde era sufe-
rindul şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. El nu a întrebat dacă străinul 
era iudeu sau dacă era dintre neamuri. Dacă era iudeu, samariteanul ştia 
bine că, dacă ar fi fost inversată situaţia, omul l-ar scuipa în faţă şi ar trece 
pe lângă el cu dispreţ. Însă el nu a ezitat din cauza acestui motiv. El nu a 
luat în calcul faptul că el însuşi ar putea fi în primejdia de a fi atacat, dacă 
zăbovea în acel loc. Era destul că în faţa sa era o fiinţă umană în necaz şi 
suferinţă. El şi-a scos propria haină ca să îl acopere. Uleiul şi vinul luate 
pentru călătoria sa le-a folosit pentru a-l trata şi înviora pe omul rănit. L-a 
ridicat şi l-a pus pe asinul său şi a înaintat încet, cu pas domol, aşa încât 
străinul să nu fie mişcat şi să sufere o durere mai mare.”—Hristos, Lumina 
lumii, pg. 503 (engl.) (rom. cap. 54, „Bunul Samaritean”).

b.  Ce altceva a mai făcut samariteanul? Luca 10:34 (ultima parte), 35. 

„[Samariteanul] l-a dus [pe călătorul rănit] la un han şi s-a îngrijit de 
el în timpul nopţii, veghindu-l cu gingăşie. Dimineaţa, când bolnavul îşi 
revenise, samariteanul a pornit din nou pe drumul său. Însă înainte de a 
face aceasta, l-a dat în grija hangiului, a plătit cheltuielile, şi a lăsat o sumă 
de bani în folosul acelui om; şi nemulţumindu-se doar cu aceasta, a luat 
măsuri pentru orice alte nevoi ulterioare.”—Idem. 

c.  În cele din urmă, ce întrebare i-a pus Isus învăţătorului Legii? 
Cum a fost condus învăţătorul Legii să răspundă la propria sa 
întrebare? Luca 10:36, 37.

„Samariteanul îndeplinise porunca ‚Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi,’ arătând astfel că era mai neprihănit decât cei care îl învinuiau... Acest 
samaritean Îl reprezintă pe Hristos... Când noi eram zdrobiţi şi pe moarte, El 
a avut milă de noi. El nu a trecut pe lângă noi pe cealaltă parte, lăsându-ne 
neajutoraţi şi lipsiţi de speranţă, să pierim... El a văzut nevoia noastră strin-
gentă, s-a îngrijit de cazul nostru, şi S-a identificat cu interesele omenirii. El a 
murit pentru a-i salva pe duşmanii Săi. El s-a rugat pentru ucigaşii Săi.”—Pa-
rabolele Domnului Hristos, pg. 381, 382 (engl.) (rom. cap. 27, „Cine este aproapele meu?”).

Versete biblice
Luc 10:33-34
33 Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. 34 S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. 

Versete biblice
Luc 10:34-35
34 S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. 35 A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.” 

Versete biblice
Luc 10:36-37
36 Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” 37 „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus. 
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Marţi 11 noiembrie

3. IDENTIFICÂNDU-L PE APROAPELE NOSTRU
a.  Ce poruncă a devenit un principiu de bază al Creştinismului? 

Luca 10:37 (ultima parte).

„Adevărul divin exercită doar o mică influenţă asupra lumii, când ar 
trebui să aibă o mare influenţă prin practica noastră. Simpla pretenţie de 
religie abundă, însă nu are nicio valoare. Putem pretinde că suntem ur-
maşi ai lui Hristos, putem pretinde a crede fiecare adevăr din Cuvântul 
lui Dumnezeu; însă aceasta nu îi va fi de niciun folos aproapelui nostru, 
dacă credinţa noastră nu este pusă în practică în viaţa zilnică. Mărturisirea 
noastră poate fi la fel de înaltă precum cerul, însă nu ne va salva nici pe noi, 
nici pe semenii noştri, dacă nu suntem creştini. Un exemplu corect va fi de 
un mai mare folos lumii decât toată mărturisirea noastră.

Cauza lui Hristos nu poate fi slujită prin nicio practică egoistă. Cauza 
Sa era cauza celor asupriţi şi săraci. În inimile pretinşilor Săi urmaşi este 
nevoie de o simpatie tandră a lui Hristos—o dragoste mai adâncă pentru 
cei pe care El i-a preţuit atât de mult încât să Îşi dea propria viaţă pentru 
salvarea lor. Aceste suflete sunt preţioase, infinit mai preţioase decât orice 
altă jertfă pe care o putem aduce lui Dumnezeu.”—Parabolele Domnului Hristos, 
pg. 383, 384 (engl.) (rom. cap. 27, „Cine este aproapele meu?”).

b.  Ce reconciliere între rase, naţionalităţi şi clase sociale a fost în-
deplinită prin crucea lui Hristos? Efeseni 2:13-16.

„Nu este posibil ca inima în care locuieşte Hristos să fie lipsită de iubire. 
Dacă Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi, îi vom iubi pe toţi 
cei pentru care a murit Hristos. Nu putem veni în contact cu Divinitatea 
fără să venim în contact cu umanitatea; pentru că în Cel care stă pe tronul 
universului, divinitatea şi umanitatea sunt îmbinate. Prin legătura cu Hris-
tos suntem legaţi de semenii noştri prin verigile de aur ale lanţului iubirii...

Dumnezeu nu recunoaşte nicio deosebire făcută pe baza naţionalităţii, 
rasei sau castei. El este Creatorul întregii omeniri. Toţi oamenii sunt dintr-o 
familie prin creaţiune, şi toţi una prin răscumpărare. Hristos a venit pentru 
a dărâma orice zid de despărţire...

Oricare ar fi diferenţa în crezul religios, o solicitare din partea omenirii su-
ferinde trebuie auzită şi trebuie să primească răspuns. Acolo unde există sen-
timente amare din cauza diferenţelor în religie, se poate face mult prin slujire 
personală. Slujirea iubitoare va sfărâma prejudecata şi va câştiga suflete pen-
tru Dumnezeu.”—Idem., pg. 384-386 (engl.) (rom. cap. 27, „Cine este aproapele meu?”).

Versete biblice
Luc 10:37
37 „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus. 

Versete biblice
Efe 2:13-1613 Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 14 Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, 15 şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; 16 şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. 
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Miercuri  12 noiembrie

4. „FĂRĂ PLATĂ AţI PRIMIT; FĂRĂ PLATĂ SĂ DAţI”
a.  În lucrarea lui Hristos, cum găsim motive de bucurie şi motive 

de întristare? Romani 12:15. 

„Ar trebui să anticipăm durerile, problemele, necazurile altora. Trebuie 
să pătrundem în bucuriile şi grijile atât ale celor din poziţii înalte cât şi ale 
celor de jos, bogaţi şi săraci. ‚Fără plată aţi primit,’ spune Hristos, ‚fără plată 
să daţi’ (Matei 10:18). Peste tot în jurul nostru sunt săraci, suflete încercate 
care au nevoie de cuvinte de simpatie şi de mâini dispuse să ajute. Există 
văduve care au nevoie de simpatie şi ajutor. Sunt orfani pe care Hristos le-a 
poruncit urmaşilor Săi să îi primească ca pe o comoară de la Dumnezeu. 
Prea adesea se trece neglijent pe lângă aceştia. Ei pot fi îmbrăcaţi în zdrenţe, 
necivilizaţi, şi pot părea neatrăgători din orice punct de vedere; totuşi, sunt 
proprietatea lui Dumnezeu. Ei au fost cumpăraţi cu un preţ, şi sunt la fel de 
preţioşi în ochii lui Dumnezeu precum suntem noi. Ei sunt membri ai marii 
familii a lui Dumnezeu, şi în calitate de administratori ai Săi, creştinii sunt 
responsabili de ei. ‚Sufletele lor,’ spune El, ‚le voi cere din mâna ta.’ ”—Pa-
rabolele Domnului Hristos, pg. 386, 387 (engl.) (rom. cap. 27, „Cine este aproapele meu?”).

b.  Când cuvintele nu sunt suficiente, cum putem să ajungem la 
mulţi oameni? Iacov 2:15, 16. 

„Păcatul este cel mai rău dintre toate relele, şi este datoria noastră de 
a avea milă şi de a-i ajuta pe păcătoşi... Sunt mulţi care îşi ascund foamea 
sufletului. Pentru aceştia un cuvânt amabil şi o vorbă bună ar fi un mare 
ajutor... Mulţimi sunt atât de afundaţi în păcat încât au pierdut simţul rea-
lităţilor veşnice, au pierdut asemănarea cu Dumnezeu şi abia dacă ştiu că 
au suflete de mântuit. Ei nu au nici credinţă în Dumnezeu, nici încredere în 
om. La mulţi dintre aceştia nu se poate ajunge decât prin fapte de amabi-
litate dezinteresată... Când văd dovada iubirii voastre neegoiste, va fi mai 
uşor pentru ei să creadă în iubirea lui Hristos.

Există mulţi care greşesc şi care simt ruşinea şi nesăbuinţa lor. Ei pri-
vesc asupra greşelilor şi erorilor lor până când sunt aduşi aproape de dis-
perare. Nu trebuie să neglijăm aceste suflete. Când cineva trebuie să înoate 
contra curentului, toată forţa curentului îl împinge înapoi. Să i se întindă 
atunci o mână ca mâna întinsă de Fratele mai Mare către Petru care se scu-
funda. Vorbiţi-i cuvinte pline de speranţă, cuvinte care îi vor da încredere 
şi îi vor trezi dragostea.”—Idem., pg. 387.

Versete biblice
Rom 12:1515 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 

Versete biblice
Iac 2:15-1615 Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele, 16 şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? 
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Joi 13 noiembrie

5. OBţINÂND REZULTATE POZITIVE
a.  Cum putem să îi ajutăm pe oamenii bolnavi de păcat să facă 

pace cu Dumnezeu? Isaia 27:5. 

„Fratele tău, bolnav cu spiritul are nevoie de tine, aşa cum tu însuţi ai 
avut nevoie de dragostea frăţească. El are nevoie de experienţa unuia care 
a fost la fel de slab ca el, a unuia care poate simpatiza cu el şi-l poate ajuta. 
Cunoaşterea propriei noastre slăbiciuni ar trebui să ne ajute să-l ajutăm pe 
altul aflat în nevoie...

Părtăşia cu Hristos, legătura personală cu un Mântuitor viu, este ceea 
care dă putere minţii, inimii şi sufletului să triumfe asupra naturii decă-
zute. Spuneţi celui rătăcit despre o mână Omnipotentă care îl va susţine, 
despre iubirea infinită a lui Hristos, care are milă de el.”—Parabolele Domnului 
Hristos, pg. 387, 388 (engl.) (rom. cap. 27, „Cine este aproapele meu?”).

b.  Cât de mult influenţează slujirea noastră personală în favoarea 
omenirii pregătirea pentru Împărăţia lui Dumnezeu? Daniel 
12:3; Zaharia 3:7.

„De credincioşia voastră în această lucrarea depinde nu doar bunăsta-
rea altora, ci şi destinul vostru veşnic. Hristos caută să îi înalţe pe toţi cei 
care doresc să fie înălţaţi în tovărăşie cu El, pentru ca noi să putem fi una cu 
El la fel cum El este una cu Tatăl... El caută să dezvolte în noi atributele ca-
racterului Său—compasiune, gingăşie şi iubire. Acceptând această lucrare 
de slujire noi ne aşezăm în şcoala Sa, pentru a fi pregătiţi pentru curţile lui 
Dumnezeu.”—Idem, pg. 388, 389 (engl.) (rom. cap. 27, „Cine este aproapele meu?”).

Vineri 14 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce acţiuni ale samariteanului au demonstrat un spirit creştin?
2. Ce a înţeles în cele din urmă învăţătorul Legii care a venit la Hristos?
3. În ce mod este Creştinismul unic între religiile din această lume?
4. Descrieţi cea mai puternică predică ce poate fi prezentată necredin-

cioşilor.
5. Numiţi elementele cheie care îi atrag pe oameni la Hristos.

Versete biblice
Isa 27:55 afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.” 

Versete biblice
Dan 12:33 Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci. Zah 3:77 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca şi Casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor Mele, şi te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. 
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   Lecţia 8 Sabat, 22 noiembrie 2014

Vorbind unei singure persoane 
—Nicodim

„Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui 
Dumnezeu.” (Ioan 3:3).

„Studiaţi întâmplarea pe care Hristos o prezintă înaintea lui Nicodim 
când se referă la şarpele înălţat.”—The Ellen G. White 1888 Materials, pg. 149.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 167-177 (engl.)  
        (rom. cap. 17, „Nicodim”).

Duminică  16 noiembrie

1. O DISCUţIE PRIVATĂ
a.  După ce Nicodim L-a auzit pe Isus, a hotărât să discute cu El. Cine 

era Nicodim—şi de ce a venit noaptea? Ioan 3:1, 2 (prima parte).

„De când Îl auzise pe Isus, Nicodim studiase cu seriozitate profeţiile 
referitoare la Mesia... El contemplase minunata manifestare a puterii di-
vine; el Îl văzuse pe Salvatorul primindu-i pe cei săraci şi vindecându-i 
pe cei bolnavi; el văzuse privirile lor de bucurie şi auzise cuvintele lor de 
laudă; şi el nu se putea îndoi de faptul că Isus din Nazaret era Cel trimis 
de Dumnezeu.

El dorea din toată inima o conversaţie cu Isus, dar se sfia să Îl caute în 
văzul mulţimii. Ar fi fost prea umilitor pentru un conducător al iudeilor 
să dea pe faţă simpatie pentru un învăţător atât de puţin cunoscut până 
acum. Şi dacă vizita sa ajungea la cunoştinţa Sinedriului, ar fi atras dispre-
ţul şi învinuirea lor. El s-a hotărât pentru o întrevedere pe ascuns, scuzând 
aceasta pe temeiul faptului că dacă ar merge în văzul publicului, alţii i-ar 
putea urma exemplul. Aflând prin cercetări speciale despre locul unde se 
retrăgea Mântuitorul în Muntele Măslinilor, el a aşteptat până când ceta-
tea a fost învăluită în somn, şi apoi L-a căutat.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 168 
(engl.) (rom. cap. 17, „Nicodim”).

„Nicodim fusese martor al minunii făcute de Hristos, şi a venit la Învă-
ţătorul noaptea, pentru că nu avea curajul moral de a se apropia deschis, 
întrucât aceasta ar fi stârnit criticile preoţilor şi ale fariseilor.”—The Ellen G. 
White 1888 Materials, pg. 1311.

Versete biblice
Ioan 3:1-21 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. 2 Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” 
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Luni  17 noiembrie

2. NU O DISCUţIE TEOLOGICĂ, CI O RENAŞTERE
a.  Imediat ce Nicodim L-a găsit pe Isus în locul unde se retrăgea El, 

ce I-a spus el lui Isus? Ioan 3:2 (ultima parte).

„Nicodim venise la Domnul intenţionând să intre într-o discuţie cu El, 
însă Isus i-a descoperit principiile fundamentale ale adevărului. El i-a spus 
lui Nicodim: Nu de cunoştinţe teoretice ai nevoie atât de mult, cât de renaş-
tere spirituală. Nu ai nevoie să îţi fie satisfăcută curiozitatea, ci să ai o inimă 
nouă. Trebuie să primeşti o viaţă nouă de sus înainte de a putea aprecia 
lucrurile cereşti. Până când nu are loc această schimbare, făcând toate lu-
crurile noi, a discuta cu Mine despre autoritatea şi misiunea mea nu-ţi va fi 
de folos pentru mântuire. 

Nicodim îl auzise pe Ioan Botezătorul predicând despre pocăinţă şi bo-
tez, şi îl auzise îndrumându-i pe oameni spre Cel care urma să boteze cu 
Duhul Sfânt. El însuşi simţise că exista o lipsă de spiritualitate între evrei, 
că, într-o mare măsură, ei erau controlaţi de bigotism şi ambiţie lumeas-
că. El sperase într-o stare de lucruri mai bună la venirea lui Mesia. Totuşi 
mesajul cercetător de inimi lui Ioan Botezătorul nu reuşise să îl convingă 
de păcat. El era un fariseu riguros şi se mândrea cu faptele sale bune. El 
era foarte apreciat pentru dărnicia şi mărinimia sa în susţinerea serviciului 
templului, şi se simţea sigur de favoarea lui Dumnezeu.”—Hristos, Lumina 
lumii, pg. 171 (engl.) (rom. cap. 17, „Nicodim”).

b.  Întrucât Domnul şi-a dat seama că Nicodim nu are nevoie de o 
discuţie teologică, ci de o renaştere, cu ce răspuns l-a surprins 
Isus? Ioan 3:3.

„Imaginea naşterii din nou, pe care o folosise Isus, nu era complet stră-
ină lui Nicodim. Convertiţii dintre păgâni, care adoptau credinţa lui Israel, 
erau adesea comparaţi cu copii nou-născuţi. De aceea, el trebuie că a înţeles 
că cele spuse de Hristos nu trebuiau luate într-un sens literal. Însă prin vir-
tutea naşterii sale ca israelit el se considera sigur de un loc în Împărăţia lui 
Dumnezeu. El simţea că nu are nevoie de nicio schimbare. De aici mirarea 
sa la auzul cuvintelor Mântuitorului.”—Idem.

Versete biblice
Ioan 3:22 Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” 

Versete biblice
Ioan 3:33 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” 
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Marţi  18 noiembrie

3. LUCRAREA SPIRITULUI SFÂNT ASUPRA INIMII
a.  Cu ce întrebare ironică a încercat Nicodim să alunge din minte 

cuvintele lui Hristos? Ioan 3:4.

b.  Ignorând argumentul inutil al lui Nicodim, cum a accentuat Isus 
solia Sa? Ioan 3:5-7.

„Din fire inima este rea şi ‚cine poate să scoată un lucru curat din unul 
murdar? Nimeni’ (Iov 14:4 engl.). Nicio invenţie omenească nu poate găsi 
un remediu pentru sufletul care păcătuieşte. ‚Mintea firească este vrăjmă-
şie împotriva lui Dumnezeu; pentru că ea nu se supune Legii lui Dumne-
zeu, nici nu poate într-adevăr să se supună.’ ‚Din inimă ies gândurile rele, 
crimele, uciderile, curviile, jafurile, mărturia mincinoasă, blasfemiile’ (Ro-
mani 8:7 engl.; Matei 15:19 engl.). Izvorul inimii trebuie să fie curăţit înainte 
ca apele să poate deveni curate. Cel care încearcă să ajungă la cer prin pro-
priile sale fapte de ţinere a Legii încearcă o imposibilitate. Nu există nicio 
siguranţă pentru cel care are doar o religie legalistă, o formă de evlavie. 
Viaţa creştinului nu este o modificare sau o îmbunătăţire a celei vechi, ci o 
transformare a firii. Are loc o moarte faţă de sine şi de păcat şi o viaţă com-
plet nouă. Această schimbare poate fi îndeplinită doar de lucrarea eficientă 
a Duhului Sfânt.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 172 (engl.) (rom. cap. 17, „Nicodim”).

c.  Cum a ilustrat Isus lucrarea Duhului Sfânt? Ioan 3:8.

„Vântul se aude între ramurile copacilor, foşnind frunzele şi florile; 
totuşi este invizibil, şi nimeni nu ştie de unde vine şi încotro se duce. La 
fel este cu lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii. Nu poate fi explicată mai 
mult decât pot fi explicate mişcările vântului. O persoană s-ar putea să nu 
poată spune exact timpul, locul sau să urmărească toate circumstanţele din 
procesul convertirii; însă aceasta nu dovedeşte că este neconvertit. Printr-
o influenţă la fel de nevăzută ca vântul, Hristos lucrează constant asupra 
inimii. Încetul cu încetul, poate în mod inconştient pentru primitor, min-
tea este impresionată atrăgând sufletul la Hristos. Aceste influenţe pot fi 
primite prin meditaţie despre El, prin citirea Scripturilor sau prin auzirea 
cuvântului vieţii de la cel care predică.”—Idem.

Versete biblice
Ioan 3:44 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” 

Versete biblice
Ioan 3:5-75 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. 7 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.” 

Versete biblice
Ioan 3:88 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” 
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Miercuri 19 noiembrie

4. „VOI PUNE DUHUL MEU ÎN VOI”
a.  Nicodim a fost impresionat de cuvintele lui Isus, pe care nu le 

înţelegea pe deplin. Ce a întrebat el atunci? Ioan 3:9. Ce i-a răs-
puns Isus? Ioan 3:10-13. 

„Evreii pe care Isus îi scosese din templu pretindeau că sunt copii ai lui 
Avraam, însă ei fugeau din prezenţa Mântuitorului pentru că nu puteau 
suporta slava lui Dumnezeu care era manifestată în El. Astfel ei dovedeau 
că nu erau pregătiţi să participe la serviciile sacre ale templului. Ei erau 
zeloşi să menţină o aparenţă de sfinţenie, însă ei neglijau sfinţirea inimii. În 
timp ce se agăţau de litera Legii, ei încălcau în mod constant spiritul ei. Ma-
rea lor nevoie era tocmai de acea schimbare pe care Isus i-o explicase lui Ni-
codim—o renaştere morală, o curăţire de păcat, şi o reînnoire a cunoştinţei 
şi sfinţeniei.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 173, 174 (engl.) (rom. cap. 17, „Nicodim”).

b.  Ce pasaje scripturistice a început Nicodim acum să înţeleagă? 
Psalmii 51:10; Isaia 64:6; Ezechiel 36:26, 27. 

„[Isaia 64:6; Psalmii 51:10; Ezechiel 36:26, 27] Nicodim citise aceste pa-
saje din Scriptură cu o minte întunecată; însă acum a început să înţeleagă 
semnificaţia lor. El a înţeles că cea mai rigidă ascultare de litera Legii apli-
cată vieţii exterioare nu îi poate da niciunui om dreptul de a intra în Împă-
răţia cerului. În aprecierea oamenilor, viaţa sa fusese dreaptă şi onorabilă; 
dar în prezenţa lui Hristos el simţea că inima sa era necurată şi viaţa sa 
nesfântă.

Nicodim era atras de Hristos. Când Mântuitorul îi explica referitor la 
naşterea din nou, el tânjea să aibă această schimbare îndeplinită în sine 
însuşi.”—Idem., pg. 174 (engl.) (rom. cap. 17, „Nicodim”).

c. Prin ce simbol i-a explicat Hristos misiunea Sa lui Nicodim? 
Ioan 3:14-16.

Versete biblice
Ioan 3:9-139 Nicodim I-a zis: „Cum se poate face aşa ceva?” 10 Isus i-a răspuns: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri? 11 Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră. 12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti? 13 Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. 

Versete biblice
Ps 51:1010 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Isa 64:66 Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Ezec 36:26-2726 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. 27 Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele. 

Versete biblice
Ioan 3:14-1614 Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, 15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 
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Joi 20 noiembrie

5. O VIAţĂ NOUĂ
a.  Întrucât Nicodim dorea să ştie prin ce mijloace putea fi îndepli-

nită naşterea din nou, ce a spus Isus? Ioan 3:17-21. 

„Simbolul şarpelui înălţat i-a făcut clară [lui Nicodim] misiunea lui 
Hristos. Când poporul Israel murea din pricina muşcăturii şerpilor veni-
noşi, Dumnezeu l-a îndrumat pe Moise să facă un şarpe de aramă şi să 
îl înalţe sus în mijlocul adunării. Apoi s-a anunţat în întreaga tabără că 
toţi cei care vor privi la şarpe vor trăi. Oamenii ştiau că, în sine, şarpele 
nu avea nicio putere de a-i ajuta. Era un simbol al lui Hristos. După cum 
imaginea făcută după asemănarea şerpilor ucigători a fost înălţată pentru 
vindecarea lor, tot astfel Cel făcut ‚după înfăţişarea cărnii păcătoase’ urma 
să fie Răscumpărătorul lor (Romani 8:3 engl.). Mulţi dintre israeliţi priveau 
la serviciile de jertfă ca şi când aveau în ele însele puterea de a-i elibera de 
păcat. Dumnezeu dorea să îi înveţe că nu aveau o valoare mai mare decât 
şarpele de aramă. Rolul lor era să le îndrepte mintea către Mântuitorul. 
Fie că era vorba de vindecarea rănilor sau de iertarea de păcatele lor, ei nu 
puteau să facă nimic pentru ei înşişi decât să arate credinţa lor în Darul lui 
Dumnezeu. Ei trebuiau să privească şi să trăiască...

Lumina care străluceşte de la cruce descoperă dragostea lui Dumnezu. 
Iubirea Sa ne atrage la Sine. Dacă nu ne împotrivim acestei atracţii, vom fi 
conduşi la piciorul crucii în căinţă pentru păcatele care L-au crucificat pe 
Mântuitorul. Atunci Duhul lui Dumnezeu produce prin credinţă o viaţă 
nouă în suflet.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 174-176 (engl.) (rom. cap. 17, „Nicodim”).

b.  Cum suntem mântuiţi? Tit 3:4-6. 

Vineri  21 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce au nevoie mulţi oameni care au o dorinţă de a discuta despre 

religie?
2. Cum s-a concentrat Isus asupra nevoii lui Nicodim mai degrabă de-

cât asupra cuvintelor acestuia?
3. De ce a folosit Hristos vântul pentru a ilustra lucrarea Duhului Sfânt?
4. Ce simbol a folosit Hristos pentru a-i explica lui Nicodim misiunea Sa?
5. Cum i-a explicat Isus lui Nicodim taina naşterii din nou?

Versete biblice
Ioan 3:17-2117 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18 Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 19 Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20 Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. 21 Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” 

Versete biblice
Tit 3:4-64 Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, 5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, 6 pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201446

   Lecţia 9 Sabat, 29 noiembrie 2014

Vorbind unei singure persoane 
—„O femeie din Samaria”

„Iudeii, în adevăr, nu au legături cu samaritenii.” (Ioan 4:9).
„Doar prin iubire se trezeşte iubire.”—Asemenea lui Hristos, pg. 23 

(engl.) (rom. cap. 9, Hristos a făcut un pod peste prăpastia cauzată de păcat).

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 183-195 (engl.)  
         (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”).

Duminică 23 noiembrie

1. LA FÂNTÂNA LUI IACOV
a.  Ce s-a întâmplat când Isus S-a aşezat să Se odihnească în timpul 

uneia dintre călătoriile Sale? Unde erau ucenicii? Ioan 4:3-7 (pri-
ma parte).

b.  Dacă Isus S-ar fi oferit să îi scoată apă, ar fi fost acceptată oferta 
Lui? Ioan 3:8. Ce a făcut El pentru a elimina prejudecata ei? (Ver-
setul 7, ultima parte). Foarte surprinsă, ce a spus ea? Ioan 4:9. 

„Ura dintre iudei şi samariteni o împiedica pe femeie de a-i oferi un 
gest de amabilitate lui Isus; însă Mântuitorul căuta să găsească mijlocul de 
acces, cheia, spre inima aceasta şi, cu tact născut din înţelepciune divină, 
El a cerut, nu a oferit, o favoare. Oferta unui gest de amabilitate ar fi putut 
fi respinsă; însă încrederea trezeşte încredere.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 184 
(engl.) (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”)

„Acolo unde există sentimente amare din cauza diferenţelor de religie, 
se poate face mult bine prin slujire personală. Slujirea iubitoare va doborî 
prejudecata şi va câştiga suflete la Dumnezeu.”—Parabolele Domnului Hristos, 
pg. 386 (engl.) (rom. cap. 27, „Cine este aproapele meu?”).

Versete biblice
Ioan 4:3-73 Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea. 4 Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, 5 a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care-l dăduse Iacov fiului său Iosif. 6 Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea. 7 A venit o femeie din Samaria să scoată apă. „Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus. 

Versete biblice
Ioan 3:88 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” Ioan 4:99 Femeia samariteană I-a zis: „Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană?” – Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. – 
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Luni 24 noiembrie

2. CUM A TREZIT ISUS CURIOZITATEA FEMEII
a.  Cum a încercat Isus să provoace curiozitatea femeii şi să îi atragă 

atenţia spre ceva mai important? Ioan 4:10. 

„Femeia nu înţelesese cuvintele lui Hristos însă simţea importanţa lor 
solemnă.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 184 (engl.) (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”).

b.  Presupunând că Isus vorbea despre fântâna lui Iacov, ce a spus 
ea? Ioan 4:11,12. 

„[Femeia samariteană] a văzut în faţa ei doar un călător însetat, epui-
zat de drum şi prăfuit. În mintea ei, ea L-a comparat cu onoratul patriarh 
Iacov.”—Idem., pg. 184 (engl.) (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”).

c. Întrucât nu era încă pregătită să accepte răspunsul la propria ei 
întrebare, cum a încercat Isus să îi trezească şi mai mult curiozi-
tatea? Ioan 4:13, 14. 

„Isus nu a prezentat ideea că doar o singură înghiţitură din apa vieţii 
va fi suficientă pentru primitor. Cel care gustă din iubirea lui Hristos va 
tânji permanent după mai multă; însă, el nu îşi mai doreşte nimic altceva. 
Bogăţiile, onorurile şi plăcerile lumii nu îl atrag. Strigătul constant al inimii 
sale este: „Mai mult din Tine.” Şi Cel care îi descoperă sufletului nevoia sa, 
aşteaptă să satisfacă foamea şi setea lui. Fiecare resursă umană şi fiecare 
lucru de care depindem vor eşua. Rezervoarele se vor goli, iazurile se vor 
usca; însă Răscumpărătorul nostru este o fântână care nu seacă. Putem să 
bem, să bem din nou şi vom găsi întotdeauna o rezervă proaspătă. Cel în 
care locuieşte Hristos are înăuntrul său fântâna binecuvântării—„un izvor 
de apă care va ţâşni în viaţa veşnică” (Ioan 4:14). De la această sursă el poa-
te extrage tărie şi har suficient pentru toate nevoile sale. 

Când Isus a vorbit despre apa vie, femeia a privit asupra Lui cu atenţia 
plină de uimire. El îi trezise interesul şi trezise o dorinţă după darul despre 
care vorbea.”—Idem., pg. 187 (engl.) (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”).

Versete biblice
Ioan 4:1010 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!”, tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.” 

Versete biblice
Ioan 4:11-1211 „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoţi apă, şi fântâna este adâncă; de unde ai putea să ai, dar, această apă vie? 12 Eşti Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta şi a băut din ea el însuşi şi feciorii lui şi vitele lui?” 

Versete biblice
Ioan 4:13-1413 Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. 14 Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.” 
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Marţi  25 noiembrie

3. DEOSEBITUL TACT AL LUI ISUS
a.  Ce a spus femeia samariteană atunci când şi-a dat seama că Isus 

îi oferea ceva mult mai bun decât doar apă simplă? Ioan 4:15. 

b.  Ce i s-a cerut să recunoască? Cât de mult tact a dovedit Isus 
atunci când a scos la lumină realităţile vieţii ei, pe care ea încerca 
să le ţină secrete? Ioan 4:16-18.

„Înainte ca acest suflet să poată primi darul pe care voia El să i-l ofere, 
ea trebuia să fie adusă să recunoască păcatul şi pe Mântuitorul ei. „‚Du-te’, 
i-a zis Isus, ‚de cheamă pe bărbatul tău, şi vino aici’. Femeia I-a răspuns: 
‚N-am bărbat.’ În felul acesta ea a sperat să evite alte întrebări pe această 
temă. Dar Mântuitorul a continuat: ‚Bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că 
cinci bărbaţi ai avut; şi acela, pe care-l ai acum, nu-ţi este bărbat. Aici ai 
spus adevărul’.” (Ioan 4:16-18).

Femeia tremura. O mână tainică întorcea paginile istoriei vieţii ei, sco-
ţând la iveală lucruri pe care ea spera să le ţină pentru totdeauna ascunse. 
Cine era Cel care putea citi secretele vieţii ei? I-au venit gânduri despre 
veşnicie, despre judecata viitoare, când tot ceea ce este acum ascuns va fi 
scos la lumină. În lumina aceasta, conştiinţa ei s-a trezit.”—Hristos, Lumina 
lumii, pg. 187, 188 (engl.) (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”). 

c.  Cum a încercat femeia încă să evadeze din faţa tuturor referinţe-
lor la viaţa ei trecută şi prezentă? Ioan 4:19. Cum a încercat ea să 
abată direcţia conversaţiei? Ioan 4:20.

„Cu răbdare Isus i-a permis să conducă discuţia încotro dorea ea. Între 
timp El veghea ocazia de a aduce din nou adevărul la inima ei. ‚Părinţii 
noştri s-au închinat pe acest munte,’ spuse ea, ‚şi voi ziceţi că în Ierusalim 
este locul unde trebuie să se închine oamenii’ (Ioan 4:20). Chiar în faţa ve-
derii era Muntele Garizim. Templul său fusese demolat şi rămăsese doar 
altarul. Locul de închinare fusese un subiect de ceartă între iudei şi sama-
riteni.”—Idem.

Versete biblice
Ioan 4:1515 „Doamne”, I-a zis femeia, „dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin până aici să scot.” 

Versete biblice
Ioan 4:16-1816 „Du-te”, i-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici”. 17 Femeia I-a răspuns: „N-am bărbat.” Isus i-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat. 18 Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi acela pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.” 

Versete biblice
Ioan 4:19-2019 „Doamne”, I-a zis femeia, „văd că eşti proroc. 20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.” 
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Miercuri  26 noiembrie

4. ISUS SE DOVEDEŞTE LIPSIT DE PREJUDECĂţI  
 NAţIONALE
a.  Arătând că nu are prejudecăţi împotriva samaritenilor, ce a spus 

Isus? Ioan 4:21-24. 

„Isus dovedise că e liber de prejudecăţile iudaice împotriva samariteni-
lor. Acum încerca să doboare prejudecata acestei femei samaritence faţă de 
iudei. Referindu-se la credinţa samaritenilor care era coruptă de idolatrie, 
El declară că marile adevăruri ale mântuirii fuseseră încredinţate evreilor, 
şi că dintre ei urma să apară Mesia. În Scrierile Sfinte ei aveau o prezentare 
clară a caracterului lui Dumnezeu şi a principiilor guvernării Sale. Isus S-a 
inclus pe Sine Însuşi între iudei, ca fiind cei cărora Dumnezeu le dăduse o 
cunoştinţă despre Sine. 

El dorea să înalţe gândurile ascultătoarei Sale deasupra chestiunilor ce 
ţin de formă şi ceremonii, şi deasupra subiectelor controversate.”—Hristos, 
Lumina lumii, pg. 188, 189 (engl.) (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”).

b.  Cum a încercat această femeie să afle într-un mod plin de tact 
dacă Isus era într-adevăr Mesia? Ioan 4:25, 26. 

„Nu căutând un munte sfânt sau un templu sacru sunt aduşi oamenii 
în comuniune cu cerul. Religia nu trebuie limitată la forme şi ceremonii 
exterioare. Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care con-
duce la Dumnezeu. Pentru a-i servi într-un mod acceptat, trebuie să fim 
născuţi din Duhul Sfânt...

Deşi puritatea prezenţei Sale condamna păcatul ei, El nu rostise niciun 
cuvânt de denunţ, ci îi spusese despre harul Său, care putea reînnoi sufle-
tul. Ea începuse să aibă unele convingeri despre caracterul Său. În mintea 
ei se trezi întrebarea: Nu cumva ar putea fi acesta Mesia cel mult aştep-
tat?”—Idem., pg. 189, 190 (engl.) (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”). 

„Mântuitorul mai îndeplineşte încă aceeaşi lucrare ca atunci când i-a 
oferit apa vieţii femeii din Samaria. Cei care se numesc urmaşii Săi pot să îi 
dispreţuiască şi să îi evite pe cei proscrişi; însă nicio circumstanţă ce ţine de 
naştere sau naţionalitate, nicio condiţie de viaţă nu pot abate iubirea Sa de 
la copiii oamenilor.”—Idem., pg. 194 (engl.) (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”).

Versete biblice
Ioan 4:21-2421 „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 22 Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la iudei. 23 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. 24 Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” 

Versete biblice
Ioan 4:25-2625 „Ştiu”, I-a zis femeia, „că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.” 26 Isus i-a zis: „Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.” 
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Joi 27 noiembrie

5. ASTFEL DE ÎNCHINĂTORI CAUTĂ TATĂL
a.  Ce s-a întâmplat când femeia samariteancă, plină de mare bucu-

rie, a acţionat ca un misionar pe deplin convins? Ioan 4:28-30.

„Pentru a-i sluji într-un mod acceptabil, trebuie să fim născuţi din Du-
hul divin. Acesta va purifica inima şi va reînnoi mintea, dându-ne o nouă 
capacitate de a-L cunoaşte şi iubi pe Dumnezeu. Ne va da o ascultare de 
bună voie faţă de toate cerinţele Sale. Aceasta este adevărata închinare. 
Este rodul lucrării Duhului Sfânt. Prin Duhul este inspirată fiecare rugă-
ciune sinceră, şi o astfel de rugăciune este primită înaintea lui Dumnezeu. 
Oriunde un suflet Îl caută pe Dumnezeu, acolo se manifestă lucrarea Du-
hului, iar Dumnezeu se va descoperi acelui suflet. Pentru că astfel de închi-
nători caută Dumnezeu. El aşteaptă să îi primească şi să îi facă fiii şi fiicele 
Sale.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 189 (engl.) (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”).

„Femeia fusese umplută de bucurie când ascultase cuvintele lui Hris-
tos. Minunata descoperire era aproape copleşitoare. Lăsându-şi ulciorul, 
ea s-a întors în oraş, pentru a duce şi altora solia. Isus ştia de ce plecase. 
Faptul că şi-a lăsat în urmă ulciorul de apă a vorbit în mod inconfundabil 
despre efectul cuvintelor Sale. Dorinţa sinceră a sufletului ei era de a obţine 
apa vie; şi ea şi-a uitat treaba pentru care venise la fântână, a uitat de setea 
Mântuitorului, pe care intenţionase să o stingă. Cu o inimă debordând de 
bucurie, ea alergă pe cale, pentru a împărtăşi altora preţioasa lumină pe 
care o primise.”—Idem., pg. 191 (engl.) (rom. cap. 19, „La fântâna lui Iacov”).

Vineri 28 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum a încercat Isus să învingă prejudecata care exista între iudei şi 

samariteni?
2. Ce i-a explicat Hristos femeii samaritene despre apa vie?
3. De ce este tactul atât de important atunci când împărtăşim altora 

Evanghelia?
4. Ce avem nevoie toţi să realizăm despre natura dublă a prejudecăţilor?
5. Ce a făcut femeia imediat ce a fost pe deplin convinsă?

Versete biblice
Ioan 4:28-3028 Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: 29 „Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este Acesta Hristosul?” 30 Ei au ieşit din cetate şi veneau spre El. 
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Sabat, 6 decembrie 2014

Darul Sabatului Întâi  
pentru o capelă în Rocklin, 

California, SUA

Statele Unite ale Americii, 
cu o populaţie de peste 317 mi-
lioane, sunt o republică federa-
lă constând din 50 de state şi un 
district federal. Într-un sondaj din 
2012, 73% dintre adulţi s-au iden-
tificat cu creştinismul, denominaţiu-
nile protestante reprezentând 51,3%, pe 
când catolicismul cu 23,9% fiind denomi-
naţiunea individuală cea mai numeroasă. Deşi SUA a fost un bastion al 
libertăţii religioase timp de mai mult de două secole, la fel cum e cazul cu 
alte ţări vestice, această naţiune devine din ce în ce mai puţin religioasă. 
Sondaje recente arată că lipsa de religiozitate creşte rapid între americanii 
sub 30 de ani. Timp de mulţi ani sediul Mişcării noastre a fost în California, 
cel mai populat stat. 

De peste 20 de ani biserica din Rocklin se implică în programe de evan-
ghelizare din estul zonei Greater, Sacramento. Pionierii acestei biserici şi-
au consacrat vieţile progresului lucrării lui Dumnezeu într-o aşa măsură 
încât astăzi există o grupă de membri în regiune care propagă Evanghelia 
prin programe de sănătate, cursuri de bucătărie şi seminare spirituale. Re-
cent, aceste programe au atras mulţi vizitatori şi participanţi în mod regu-
lat. Având în vedere întemeierea unei mărturii permanente mai trainice în 
această regiune a Californiei, biserica locală a făcut propriul său proiect de 
construcţie. Membrii sunt foarte dispuşi să suporte construirea sau achi-
ziţionarea unei clădiri, însă date fiind costurile de trai ridicate din această 
regiune, proiectul este dincolo de capacitatea lor de realizare. 

Când au venit chemări de la fraţii şi surorile din întreaga lume pentru 
a ajuta cu proiecte de daruri speciale pentru sabatul întâi, Domnul a mişcat 
membrii bisericii din Rocklin pentru a da cu generozitate. A sosit acum 
timpul când ei au nevoie de ajutorul vostru. 

De dragul scumpului nostru Salvator şi Domn, Isus Hristos, şi în nu-
mele bisericii Rocklin, apelăm la fraţii şi surorile noastre din întreaga lume 
să ofere, vă rugăm, cu generozitate pentru acest proiect de construcţie. 

Secretarul Regional pentru America de Nord al Conferinţei Generale
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  Lecţia 10 Sabat, 6 decembrie 2014 

Căutându-L pe Mântuitorul
„Astăzi a intrat mântuirea în această casă” (Luca 19:9).
„În acest mai mare al vameşilor s-a trezit o dorinţă după o viaţă 

mai bună.”—Conflict and Courage, pg. 301.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 552-556 (engl.)  
         (rom. cap. 61, „Zacheu”).

Duminică 30 noiembrie

1. ZACHEU, MAI MARELE COLECTORILOR DE TAXE
a.  Ce a făcut Zacheu întrucât dorea să Îl vadă pe Isus? Luca 19:3,4. 

Ce convingere a pus stăpânire pe el? 

„Bogatul ofiţer vamal nu era omul lumesc cu totul împietrit care pă-
rea a fi. Dincolo de aparenţa de înfăţişare lumească şi mândră era o inimă 
sensibilă la influenţele divine. Zacheu auzise despre Isus. Raportul despre 
Unul care Se purtase cu amabilitate şi politeţe faţă de clasele proscrise se 
răspândise în lung şi-n lat. În acest mai mare al vameşilor se trezise o dorin-
ţă pentru o viaţă mai bună. Doar la câteva mile de Ierihon, Ioan Botezătorul 
predicase la Iordan, şi Zacheu auzise chemarea la pocăinţă. Instrucţiunea 
dată vameşilor, ‚Să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să 
luaţi’ (Luca 13:3), deşi în exterior fusese neluată în seamnă, îi impresiona-
se mintea. El cunoştea Scripturile şi era convins că practica sa era greşită. 
Acum, auzind cuvintele despre care se spune că au venit de la Marele În-
văţător, el simţea că în faţa lui Dumnezeu era un păcătos. Totuşi, ceea ce 
auzise despre Isus aprinse speranţă în inima sa.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 
553 (engl.) (rom. cap. 61, „Zacheu”).

b.  Ce fapt ar trebui să păstrăm mereu în minte în toate încercările 
de evanghelizare? Luca 18:27. 

„Pocăinţa, reformarea vieţii, a fost posibilă, chiar şi pentru [Zacheu].”—
Idem.

Versete biblice
Luc 19:3-4
3 căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. 4 A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă. 

Versete biblice
Luc 18:27
27 Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” 
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Luni 1 decembrie

2. O SOMAţIE ENTUZIASTĂ
a.  Când Isus a ajuns la locul unde Zacheu aştepta în dud, cu ce cu-

vinte l-a chemat El? Luca 19:5. 

„Peste vociferările preoţilor şi rabinilor şi strigătele venite din mulţime, 
acea dorinţă neexprimată a mai marelui vameşilor i-a vorbit inimii lui Isus. 
Dintr-o dată, chiar sub dud, un grup se opreşte, cei care Îl înconjurau pe 
Isus se opresc şi ei şi Cineva priveşte în sus, privirea Lui părând să citească 
în suflet. Aproape necrezându-şi ochilor, omul din copac aude cuvintele, 
„Zacheu, grăbeşte-te, şi coboară; pentru că astăzi trebuie să rămân în casa 
ta.” (Luca 19:5).”—Hristos, Lumina lumii, pg. 553, 554 (engl.) (rom. cap. 61, „Zacheu”).

b.  Când Zacheu L-a întâlnit pe Isus şi a început să Îl conducă pe 
drumul spre casa sa, ce au spus rabinii cu dispreţ? Luca 19:6,7. 

„Mulţimea face loc, iar Zacheu, mişcându-se ca în vis, merge înainte 
pe drumul spre casa sa. Însă rabinii privesc cu feţe încruntate, şi murmu-
ră a nemulţumire şi dispreţ, ‚că a intrat să găzduiască la un om păcătos’ 
(Luca 19:7). Zacheu fusese copleşit, uimit şi redus la tăcere de iubirea şi 
condescendenţa lui Hristos aplecându-Se către el, cel atât de nevrednic. 
Acum iubirea şi loialitatea faţă de nou descoperitul Stăpân i-au desigilat 
buzele. El va face publică mărturisirea şi căinţa sa.”—Idem., pg. 554 (engl.) 
(rom. cap. 61, „Zacheu”).

c.  Ce alianţă era între vameşi?

„Între vameşi era o alianţă, aşa încât ei să poată asupri oamenii şi să 
se susţină unii pe alţii în practicile lor frauduloase. În stoarcerea lor ei nu 
îndeplineau decât ceea ce devenise un obicei aproape universal. Chiar şi 
preoţii şi rabinii, care îi dispreţuiau erau vinovaţi că se îmbogăţeau prin 
practici necinstite făcute sub veşmântul chemării lor sfinte. Însă imediat ce 
Zacheu s-a supus influenţei Duhului Sfânt, el a dat deoparte orice practică 
ce era contrară integrităţii.”—Idem., pg. 555 (engl.) (rom. cap. 61, „Zacheu”).
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Versete biblice
Luc 19:5
5 Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” 

Versete biblice
Luc 19:6-7
6 Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie. 7 Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!” 
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Marţi 2 decembrie

3. O INIMĂ ÎNMUIATĂ
a.  Conştient de faptul că mulţi dintre cei ce îl defăimau se îndoiau 

de integritatea sa, ce a spus Zacheu? Luca 19:8. Cu ce principiu 
din Vechiul Testament era în armonie aceasta—şi ce ar trebui să 
învăţăm noi de aici? Exodul 22:1.

„Acei care nu şi-au umilit inimile înaintea lui Dumnezeu recunoscându-
şi vinovăţia, nu au îndeplinit încă prima condiţie spre a fi primiţi de El. Dacă 
am experimentat acea pocăinţă de care nimănui nu-i va părea rău vreodată 
şi dacă nu ne-am mărturisit păcatele cu o umilinţă adevărată a sufletului şi 
cu un spirit zdrobit, fiind scârbiţi de nelegiuirea noastră, atunci nu am căutat 
cu adevărat iertarea păcatelor; şi dacă niciodată nu am căutat-o, atunci nici-
odată nu vom găsi pacea lui Dumnezeu. Singurul motiv pentru care nu ni 
se şterg păcatele trecute este că nu suntem dispuşi să ne umilim inimile şi să 
ne conformăm cerinţelor cuvântului adevărului. Se dau instrucţiuni explicite 
în această privinţă. Mărturisirea păcatului, fie că este publică sau privată, ar 
trebui să fie simţită din inimă şi exprimată în mod liber. Nu trebuie stoarsă 
de la păcătos. Ea nu trebuie să fie făcută în mod frivol şi indiferent sau să fie 
obţinută cu forţa de la cei care nu îşi dau seama de caracterul respingător al 
păcatului.”—Calea către Hristos, pg. 37, 38 (engl.) (rom. cap. 4, „Mărturisirea”).

„Nicio căinţă care nu produce o reformă nu este autentică. Neprihă-
nirea lui Hristos nu este o mantie care să acopere păcatul nemărturisit şi 
nepărăsit; este un principiu de viaţă care transformă caracterul şi care con-
trolează comportamentul. Sfinţenia înseamnă a fi cu totul pentru Dumne-
zeu; înseamnă supunere completă a inimii şi a vieţii pentru ca principiile 
cerului să locuiască în interior.

Creştinul trebuie să reprezinte lumii în viaţa sa de afaceri modul în care 
Hristos Şi-ar conduce afacerile. În fiecare tranzacţie el trebuie să manifeste 
faptul că Dumnezeu este Învăţătorul său. ‚Sfinţit Domnului’ trebuie să fie 
scris pe registrele de casă şi pe notele contabile, pe documente, chitanţe şi 
facturi.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 555, 556 (engl.) (rom. cap. 61, „Zacheu”).

b.  Ce spune psalmistul despre cei care îşi revarsă adâncul sufletu-
lui într-o mărturisire sinceră, autentică? Psalmii 34:18. 

c.  Ce a spus Hristos după ce a auzit mărturisirea lui Zacheu? Luca 19:9.

Versete biblice
Luc 19:8
8 Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” 
Exod 22:1
1 Dacă un om fură un bou sau o oaie, şi-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi patru oi pentru oaia furată. 

Versete biblice
Ps 34:1818 Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. 

Versete biblice
Luc 19:9
9 Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam. 
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Miercuri 3 decembrie

4. MISIUNEA LUI HRISTOS PENTRU LUME
a.  Cum l-a folosit Hristos pe Zacheu ca exemplu pentru misiunea 

Sa pentru lume? Luca 19:9, 10.

„Hristos a mers în căminul [lui Zacheu] pentru a-i da lecţii despre ade-
văr şi pentru a-i învăţa pe cei din casa lui lucrurile Împărăţiei. Ei fuseseră 
excluşi din sinagogi de dispreţul rabinilor şi al preoţilor; însă acum, fiind 
cea mai favorizată gospodărie din tot Ierihonul, ei s-au strâns în casa lor 
în jurul Învăţătorului divin şi au ascultat ei înşişi cuvintele vieţii.”—Hristos, 
Lumina lumii, pg. 556 (engl.) (rom. cap. 61, „Zacheu”).

b.  Relataţi parabola spusă de Isus pentru a completa lecţia pe care a 
folosit-o pentru a ilustra vestea bună a salvării. Luca 19:12-26. 

c.  Ce se cere de la noi când căutăm să salvăm ceea ce era pierdut?  
2 Corinteni 5:14, 15, 20.

„Trebuie să exercităm o influenţă salvatoare asupra acelora care sunt 
fără Dumnezeu şi fără speranţă în lume. Calea spre cetatea de scăpare tre-
buie să fie păstrată liberă de gunoiul egoismului păcatului. Cei care pretind 
că urmează Mielului trebuie să îndepărteze fiecare piatră de poticnire din 
cale. Însă prea adesea cei care pretind a crede adevărul pun pietre de potic-
nire în calea altora. Ei spun că Îl cunosc pe Hristos, însă în fapte Îl tăgădu-
iesc. Prin comportamentul lor uşuratic ei îi vatămă pe cei pe care ar fi putut 
să îi ajute.”—The Signs of the Times, 29 noiembrie 1899.

„Trăim într-un timp când ultima solie de milă, ultima invitaţie, răsună 
spre copiii oamenilor. Porunca, ‚Mergeţi la drumuri şi la garduri’ ajunge la 
împlinirea ei finală. Invitaţia lui Hristos va fi dată fiecărui suflet. Mesagerii 
spun: ‚Veniţi; căci toate lucrurile sunt acum gata.’(Luca 14:23, 17). Îngerii ce-
reşti mai cooperează încă cu agenţii umani. Spiritul Sfânt prezintă fiecare ar-
gument pentru a te constrânge să vii. Hristos aşteaptă un semn care va indica 
îndepărtarea zăvoarelor şi deschiderea uşii inimii tale pentru ca El să intre. În-
gerii aşteaptă să ducă la cer vestea că un alt păcătos pierdut a fost găsit.”—Pa-
rabolele Domnului Hristos, pg. 237 (engl.) (rom. cap. 18, „Mergeţi la drumuri şi la garduri”).
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Versete biblice
Luc 19:9-10
9 Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam. 10 Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” 

Versete biblice
Luc 19:12-26
12 Deci a zis: „Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se întoarcă. 13 A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli şi le-a zis: „Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.” 14 Dar cetăţenii lui îl urau; şi au trimis după el o solie să-i spună: „Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi.” 15 Când s-a întors înapoi, după ce îşi luase împărăţia, a spus să cheme pe robii aceia, cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câştigase fiecare cu ei din negoţ. 16 Cel dintâi a venit şi i-a zis: „Doamne, polul tău a mai adus zece poli.” 17 El i-a zis: „Bine, rob bun; fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri, primeşte cârmuirea a zece cetăţi.” 18 A venit al doilea şi i-a zis: „Doamne, polul tău a mai adus cinci poli.” 19 El i-a zis şi lui: „Primeşte şi tu cârmuirea a cinci cetăţi.” 20 A venit un altul şi i-a zis: „Doamne, iată-ţi polul pe care l-am păstrat învelit într-un ştergar; 21 căci m-am temut de tine, fiindcă eşti un om aspru; iei ce n-ai pus şi seceri ce n-ai semănat.” 22 Stăpânul i-a zis: „Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Ştiai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am semănat; 23 atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcerea mea, să-i fi luat înapoi cu dobândă?” 24 Apoi a zis celor ce erau de faţă: „Luaţi-i polul şi daţi-l celui ce are zece poli.” 25 „Doamne”, i-au zis ei, „el are zece poli.” 26 Iar El le-a zis: „Vă spun că celui ce are, i se va da; dar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are. 

Versete biblice
2Cor 5:14-1514 Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. 2Cor 5:2020 Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 
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Joi 4 decembrie

5. CONLUCRĂTORI CU DUMNEZEU
a.  Dacă noi, fiind conlucrători cu Dumnezeu, ne-am îndeplini par-

tea dată de Acesta, ce cuvinte ale Mântuitorului ar ajunge în 
multe căminuri? Luca 19:5. 

„Dacă slujitorii lui Dumnezeu vor umbla cu El în credinţă, El va da pu-
tere soliei lor. Ei vor fi făcuţi în stare să prezinte iubirea Lui şi pericolul de 
a respinge harul lui Dumnezeu în aşa fel încât oamenii vor fi constrânşi să 
accepte Evanghelia. Hristos va face minuni mari dacă oamenii îşi vor face 
partea încredinţată lor de Dumnezeu. În inimile oamenilor de astăzi poate 
avea loc o transformare la fel de mare cum au fost cele desfăşurate în gene-
raţiile trecute. John Bunyan a fost răscumpărat dintr-un hulitor şi un desfrâ-
nat, John Newton din negoţul cu sclavi, pentru a proclama pe Mântuitorul 
înălţat. Un Bunyan şi un Newton pot fi răscumpăraţi şi dintre oamenii de 
astăzi. Prin intermediul agenţilor omeneşti care cooperează cu divinul, mulţi 
săraci aruncaţi la marginea societăţii vor fi recuperaţi, iar la rândul lor vor 
încerca să restabilească chipul lui Dumnezeu în om. Există persoane care 
au avut foarte puţine şanse, care au mers pe căi greşite pentru că nu ştiau 
nicio altă cale mai bună; asupra cărora vor răsări raze de lumină. După cum 
Cuvântul lui Hristos a venit la Zacheu: „Astăzi trebuie să rămân în casa ta” 
(Luca 19:5), tot aşa va veni Cuvântul şi la ei, iar aceia despre care se credea 
că sunt păcătoşi cu inimile împietrite, se vor dovedi că au inimile tot aşa de 
blânde şi deschise ca ale copiilor, pentru că Domnul Hristos S-a plecat să Se 
ocupe de ei. Mulţi vor ieşi din cele mai mari rătăciri şi păcate şi vor lua locul 
altora care au avut ocazii şi privilegii, dar nu le-au preţuit. Ei vor fi socotiţi ca 
aleşi ai lui Dumnezeu deosebiţi şi scumpi, iar când Domnul Hristos va veni 
în Împărăţia Sa, ei vor sta lângă tronul Său..”—Parabolele Domnului Hristos, pg. 236 
(engl.) (rom. cap. 18, „La drumuri şi la garduri”).

Vineri  5 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum poate să ne aducă speranţă atitudinea lui Hristos faţă de Zacheu?
2. Ce a spus Zacheu înainte ca cineva să aibă ocazia să îl acuze?
3. De ce a putut Hristos să proclame o victorie pe faţă în căminul lui Zacheu?
4. Cum se vor bucura mulţi astăzi exact aşa cum au făcut cei din cămi-

nul lui Zacheu?
5. De ce cooperare este nevoie din partea noastră în lucrarea de a în-

cerca să îi salvăm pe cei care sunt pierduţi?

Versete biblice
Luc 19:5
5 Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” 
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    Lecţia 11 Sabat, 13 decembrie 2014

Orânduiala Evangheliei
„Toate lucrurile să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială”  

(1 Corinteni 14:40).
„În ceruri este ordine, şi aceasta trebuie să fie imitată de cei de pe 

pământ care sunt moştenitori ai mântuirii.”—Testimonies, vol. 2, pg. 697, 
698 (engl.) (rom. cap. 81, „Responsabilitate pentru lumina primită”).

Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pg. 97-104 engl.

Duminică 7 decembrie

1. CĂILE SUPREME ALE LUI DUMNEZEU
a.  Ce spune Dumnezeu despre diferenţa dintre căile noastre şi căi-

le Lui? Isaia 55:8, 9.

b.  În toate planurile noastre de a conduce lucrarea lui Dumnezeu, ce 
ar trebui să luăm noi în considerare în mod serios? Efeseni 6:6.

„Ca popor ar trebui să studiem planurile lui Dumnezeu cu privire la 
conducerea lucrării Sale. Oriunde a dat El indicaţii referitoare la vreun 
punct al adevărului, noi ar trebui să luăm în considerare voinţa Sa expri-
mată.”—Mărturii pentru predicatori, pg. 342. (engl.) (rom. cap. 13, „Responsabilii Con-
ferinţei”, subcapitolul „Studiaţi metodele lui Hristos”).

c.  Descrie atitudinea lui Pavel şi cea a altor apostoli referitor la 
ordinea Evangheliei. 1 Corinteni 4:1, 2.

„Pavel a stat ferm pentru ceea ce era drept. El şi-a dat seama că biserica 
nu trebuie să ajungă niciodată sub controlul puterii omeneşti. Tradiţiile 
şi perceptele oamenilor nu trebuie să ia locul adevărului revelat. În timp 
ce privea spre Dumnezeu pentru călăuzire directă, el era mereu gata să 
recunoască autoritatea învestită în corpul de credincioşi uniţi în părtăşia 
bisericii. El simţea nevoia de sfat, iar când se iscau chestiuni importante, 
el era bucuros să le prezinte înaintea bisericii şi să se unească cu fraţii săi 
pentru a-L căuta pe Dumnezeu pentru înţelepciunea de a lua decizii corec-
te.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 199, 200 (engl.) (rom. cap. 19, „Evrei şi neamuri”).

Versete biblice
Isa 55:8-98 „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 9 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. 

Versete biblice
Efe 6:66 Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 

Versete biblice
1Cor 4:1-21 Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. 2 Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. 
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Luni 8 decembrie

2. ORDINEA ÎN VREMURILE VECHIULUI TES-  
 TAMENT
a.  Ce sfat i-a dat Ietro ginerelui său, Moise, şi de ce? Exodul 18:14-22. 

„Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Orice lucru care este în legă-
tură cu cerul este în desăvârşită ordine; supunerea şi disciplina riguroasă 
caracterizează mişcările oştii îngereşti. Succesul poate să existe doar alături 
de ordine şi acţiune armonioasă. Dumnezeu cere ordine şi organizare sis-
tematică în lucrarea Sa acum, nu mai puţin decât în zilele Israelului. Toţi 
cei care lucrează pentru El trebuie să lucreze în mod ordonat, nu într-un 
mod neglijent, haotic. El doreşte ca lucrarea Sa să fie făcută cu credincioşie 
şi rigoare, pentru ca El să Îşi poată pune sigiliul aprobării Sale asupra ei.”—
Patriarhi şi profeţi, pg. 376 (engl.) (rom. cap. 33, „De la Sinai la Cadeş”).

b. Specificaţi cele patru calităţi principale care trebuia căutate la oame-
nii aleşi să poarte responsabilităţi în tabăra lui Israel. Exodul 18:21. 

„[Exodul 18:19-23 citat.] Acest sfat este pentru noi... În instrucţiunile 
date lui Moise, Domnul a trasat foarte clar caracterul acelora care trebuia 
să ocupe poziţii importante de sfătuitori. Ei trebuie să fie ‚oameni capa-
bili, care se tem de Dumnezeu, bărbaţi ai adevărului, care urăsc lăcomia’ 
(engl.). Sfatul Domnului a fost neglijat într-un mod ciudat.”—Mărturii pentru 
predicatori, pg. 341 (engl.) (rom. cap. 13, subcapitolul „Caracterul sfătuitorilor”).

c.  De ce a fost constrâns Balaam să rostească binecuvântări asupra 
lui Israel, în timp ce mintea sa era plină de blesteme? Numeri 
23:8, 9. Care era temeiul pe baza căruia urma să fie binecuvântat 
Israel? Deuteronom 4:1, 6-9.

„Când a privit asupra taberei lui Israel, Balaam a observat cu uimire 
dovada prosperităţii lor. Ei îi fuseseră prezentaţi ca o gloată necivilizată, 
dezorganizată, care împânzeau ţara în bande hoinare, care erau o ciumă 
şi o groază pentru naţiunile din jur; însă înfăţişarea lor era tocmai opusul 
tuturor acestora. El a văzut extinderea vastă şi aranjarea desăvârşită a ta-
berei lor, fiecare lucru purtând caracteristicile unei discipline riguroase şi 
a ordinii. I-a fost arătată favoarea cu care îl privea Dumnezeu pe Israel, şi 
caracterul lui distinctiv ca popor al Său ales. Ei nu trebuia să se afle la ace-
laşi nivel cu alte naţiuni, ci trebuia să fie deasupra lor.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 
447 (engl.) (rom. cap. 40, „Balaam”). 

Versete biblice
Exod 18:14-2214 Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor, şi a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, şi tot poporul stă înaintea ta, de dimineaţa până seara?” 15 Moise a răspuns socrului său: „Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. 16 Când au vreo treabă, vin la mine; eu judec între ei şi fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui.” 17 Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine. 18 Te istoveşti singur şi vei istovi şi poporul acesta, care este cu tine; căci lucrul este mai presus de puterile tale şi nu-l vei putea face singur. 19 Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, şi Dumnezeu va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu şi du pricinile înaintea lui Dumnezeu. 20 Învaţă-i poruncile şi legile; şi arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze şi ce trebuie să facă. 21 Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece. 22 Ei să judece poporul în tot timpul; să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înşişi. În felul acesta îţi vei uşura sarcina, căci o vor purta şi ei împreună cu tine. 

Versete biblice
Exod 18:2121 Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece. 

Versete biblice
Num 23:8-98 Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? 9 Îl văd din vârful stâncilor, Îl privesc de pe înălţimea dealurilor: Este un popor care locuieşte deoparte şi nu face parte dintre neamuri. Deut 4:11 Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri. Deut 4:6-96 Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!” 7 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? 8 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? 9 Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi. 
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Marţi  9 decembrie

3. ORDINEA ÎN BISERICA NOULUI TESTAMENT
a.  Cu ce scop oferă Dumnezeu daruri şi har fiecăruia dintre servii 

Săi? Efeseni 4:7, 8, 11, 12. 

„În vocaţiile noastre diferite există o interdependenţă între unii şi alţii 
în ceea ce priveşte ajutorul.”—Mărturii pentru predicatori, pg. 491 (engl.) (rom. cap. 
18, „Principii vitale ale relaţiilor”). 

b.  Ce trebuie să caracterizeze spiritul nostru pentru ca lucrarea lui 
Dumnezeu să aibă succes? 1 Corinteni 12:21, 25; Efeseni 4:16. 
Faţă de ce eroare ar trebui să închidă ei uşa? 

„Să aşteptăm fiecare în faţa Domnului şi El ne va învăţa cum să lucrăm. 
El ne va descoperi lucrarea pe care suntem cel mai bine pregătiţi să o înde-
plinim. Aceasta nu îi va face pe oameni să înceapă într-un spirit indepen-
dent, să răspândească noi teorii. În acest timp când Satan încearcă să facă 
fără valoare Legea lui Dumnezeu înălţând o ştiinţă falsă, avem nevoie să ne 
păzim în modul cel mai atent de tot ce ar tinde să slăbească credinţa noastră 
şi să ne risipească puterile. Ca lucrători împreună cu Dumnezeu ar trebui să 
lucrăm în armonie cu adevărul şi cu fraţii noştri. Trebuie să existe consfătui-
re şi cooperare.”—Idem., pg. 490 (engl.) (rom. cap. 18, „Principii vitale ale relaţiilor”). 

„Spiritul de separare de cei care ne sunt tovarăşi de lucru, spiritul de 
dezorganizare, este chiar în aerul pe care îl respirăm. De către unii, toate 
eforturile de a instaura ordinea sunt privite ca periculoase—ca o restrânge-
re a libertăţii personale şi, ca urmare, sunt de temut ca mijloace ale papali-
tăţii.”—Idem., pg. 488 (engl.) (rom. cap. 18, „Principii vitale ale relaţiilor”). 

c.  Cum ar trebui să se respecte urmaşii lui Hristos unii pe alţii?  
1 Petru 5:5, 6.

„Între poporul lui Dumnezeu sunt unii care au avut o experienţă în-
delungată în lucrarea Sa, oameni care nu s-au îndepărtat de la credinţă. În 
ciuda încercărilor grele prin care au trecut, ei au rămas credincioşi. Aceşti 
oameni ar trebui consideraţi nişte sfătuitori încercaţi şi aleşi. Ei trebuie 
respectaţi, şi judecata lor ar trebui onorată de către cei care sunt mai ti-
neri sau care au avut mai puţină experienţă, chiar dacă aceşti oameni mai 
tineri sunt în poziţii oficiale.”—Idem., pg. 497 (engl.) (rom. cap. 18, „Principii 
vitale ale relaţiilor”). 

Versete biblice
Efe 4:7-87 Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. 8 De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.” Efe 4:11-1211 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 12 pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 

Versete biblice
1Cor 12:2121 Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.” 1Cor 12:2525 pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Efe 4:1616 Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. 

Versete biblice
1Pet 5:5-65 Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” 6 Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. 
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Miercuri 10 decembrie

4. SERVI NEEGOIŞTI
a.  Ce standard trebuie să adoptăm în instruirea slujbaşilor biseri-

cii? Tit 1:5-9.

„Responsabilităţile care stau asupra celor care sunt chemaţi să fie con-
ducători în biserica lui Dumnezeu de pe pământ sunt solemne.”—Istoria 
faptelor apostolilor, pg. 92 (engl.) (rom. cap. 9, „Cei şapte diaconi”).

„În lucrarea de a pune lucrurile în ordine în toate bisericile şi de a hi-
rotonisi bărbaţi potriviţi pentru a deţine slujbele în biserică, apostolii au 
respectat standardele înalte cu privire la conducere subliniate în scrierile 
Vechiului Testament.” —Istoria faptelor apostolilor, pg. 95.

„Biserica trebuie să îşi simtă responsabilitatea şi ar trebui să analizeze 
în mod serios şi atent viaţa, calificările şi cursul general al celor care pretind 
să fie profesori. Dacă nu există o dovadă inconfundabilă că Dumnezeu i-a 
chemat, şi că asupra lor este un ‚vai’ dacă ei nu iau seama la această che-
mare, este datoria bisericii de a acţiona şi de a face să fie cunoscut faptul că 
aceste persoane nu sunt recunoscute de biserică drept învăţători.”—Experi-
enţe şi viziuni, pg. 100. 

„Cei care pretind a fi slujitori ai lui Isus trebuie să fie oameni cu experi-
enţă şi cu o evlavie profundă, şi apoi ei vor putea să răspândească în toate 
timpurile şi în orice loc o influenţă sfântă.”—Idem., pg. 103. 

„Slujitorii lui Dumnezeu vor întâlni în fiecare zi suferinţă, lipsă, des-
curajare, nenorocire, necredinţă. Lucrarea lor nu este una care să le mulţu-
mească eul. Multe, multe suflete sunt nesalvate. Prindeţi-vă în credinţă de 
Domnul şi spuneţi-le păcătoşilor că Mântuitorul îi cheamă.”—The Review and 
Herald, 26 iulie 1898. 

b.  Ce a spus apostolul Petru prezbiterilor bisericii referitor la respon-
sabilităţile lor ca subpăstori ai turmei lui Hristos? 1 Petru 5:1-5.

„Cei care ocupă poziţia de subpăstori trebuie să exercite o grijă atentă 
asupra turmei Domnului. Aceasta nu trebuie să fie o vigilenţă dictatorială, 
ci una care tinde să încurajeze, să întărească şi să înalţe. Slujirea înseamnă 
mai mult decât doar a predica; înseamnă eforturi serioase, personale.”—Is-
toria faptelor apostolilor, pg. 526 (engl.) (rom. cap. 51, „Un subpăstor credincios”).

„În legătură cu învăţătura sa pentru cei în poziţii de încredere în bise-
rică, apostolul a subliniat unele principii generale care trebuia urmate de 
toţi cei care aparţineau ca membri în biserică. Membrii mai tineri ai bisericii 
erau îndemnaţi să urmeze exemplul celor mai în vârstă, practicând umilin-
ţa asemenea lui Hristos.”—Idem., pg. 527, 528 (engl.) (rom. cap. 51, „Un subpăstor 
credincios”).

Versete biblice
Tit 1:5-95 Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: 6 dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare. 7 Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav; 8 ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat; 9 să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici. 

Versete biblice
1Pet 5:1-51 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: 2 păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. 3 Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei. 4 Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei. 5 Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” 
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Joi 11 decembrie

5. MESAGERI AUTO-NUMIţI
a.  Ce lucrare face Domnul în favoarea copiilor Săi în aceste ultime 

zile? Ce stratagemă foloseşte Satan pentru a împiedica lucrarea 
Domnului? Romani 16:17, 18; Fapte 20:27-30. 

„Acum, în aceste ultime zile, în timp ce Dumnezeu îşi aduce copiii la 
unirea credinţei, este o nevoie mai reală de ordine decât oricând înainte; 
pentru că, în timp ce Dumnezeu îşi uneşte copiii, Satan şi îngerii săi sunt 
foarte ocupaţi să împiedice această unire şi să o distrugă. De aceea sunt 
trimişi cu grabă în câmp oameni cărora le lipseşte înţelepciunea şi judecata, 
care probabil nu îşi conduc bine casa şi care nu menţin ordinea sau condu-
cerea peste cei puţini, pe care li i-a dat Domnul în grijă acasă; totuşi, ei se 
simt capabili să aibă grijă de turmă.”—Experienţe şi viziuni, pg. 97 engl.

„Oameni ale căror vieţi nu sunt sfinte şi care nu sunt calificaţi să pre-
zinte adevărul prezent intră în câmp fără să fie recunoscuţi de biserică sau 
de fraţi în general, iar rezultatul este confuzie şi neunire.”—Idem.

b.  Ce este mai uşor—a merge în locuri care au fost compromise de 
solii auto-numiţi sau a intra în câmpuri noi? 

„Este mult mai epuizant pentru spiritul lucrătorilor lui Dumnzeu să 
meargă în locuri în care unii au exercitat influenţă greşită, decât să intre în 
câmpuri noi.”—Idem., pg. 99.

Vineri  12 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce calităţi ar trebui să fie evidente la cei care sunt aleşi pentru lucra-

rea lui Dumnezeu?
2. De ce oferă Dumnezeu daruri şi har fiecăruia dintre servii Săi?
3. Ce atitudine trebuie să manifestăm unii faţă de alţii pentru a asigu-

ra succesul lucrării Domnului în mijlocul nostru?
4. Ce standard au adoptat apostolii la hirotonisirea slujbaşilor bisericii?
5. Care este avertizarea dată de Pavel în Fapte 20:27-30?

Versete biblice
Rom 16:17-1817 Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. 18 Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători. Fapte 20:27-3027 Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. 28 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. 29 Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; 30 şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 
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  Lecţia 12 Sabat, 20 decembrie 2014

Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 

Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28:19).
„Peste toţi locuitorii pământului, de clasă înaltă sau joasă, bogaţi şi 

săraci, lumina cerului urma să strălucească în raze clare. Ucenicii ur-
mau să fie colaboratori cu Răscumpărătorul lor în lucrarea de salvare 
a lumii.”—The Review and Herald, 9 octombrie 1913. 

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 818-823 (engl.) (rom. cap.  
       86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

  

Duminică 14 decembrie

1. ÎNTÂLNIREA DIN GALILEEA
a.  În timpul ultimei Cine, ce instrucţiuni a dat Isus ucenicilor des-

pre o viitoare întâlnire cu toţi credincioşii? Matei 26:32; 28:16. 

b.  Câţi erau prezenţi la acea întâlnire? 1 Corinteni 15:6.

„La timpul stabilit, în jur de cinci sute de credincioşi erau adunaţi în 
grupuri mici pe coasta muntelui, nerăbdători să afle ceea ce se putea afla 
de la cei care Îl văzuseră pe Hristos de la învierea Sa încoace. Ucenicii tre-
ceau de la un grup la celălalt, spunându-le tot ceea ce văzuseră şi auziseră 
despre Isus, şi explicând din Scripturi, la fel cum făcuse El cu ei. Toma re-
lata istoria necredinţei sale şi le spunea cum fuseseră îndepărtate îndoielile 
lui. Dintr-o dată Isus a apărut în mijlocul lor. Nimeni nu putea spune de 
unde sau cum venise. Mulţi dintre cei care erau prezenţi nu Îl văzuseră 
niciodată înainte; însă în mâinile şi picioarele Sale ei observară semnele 
răstignirii; înfăţişarea Sa era ca faţa lui Dumnezeu şi, când L-au văzut, I 
s-au închinat.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 818, 819 (engl.) (rom. cap. 86, „Mergeţi şi 
învăţaţi toate neamurile”).

Versete biblice
Mat 26:3232 Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Mat 28:1616 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă. 

Versete biblice
1Cor 15:66 După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. 
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Luni 15 noiembrie

2. MISIUNEA SACRĂ ÎNCREDINţATĂ
a.  Când ucenicii au fost chemaţi să fie conlucrători cu Hristos în 

lucrarea salvării de suflete, ce misiune le-a dat El? Matei 28:19, 
20; Marcu 16:15, 16.

b.  Cum era această misiune opusă exclusivismului fariseilor? Fap-
te 13:46; 22:21, 22; Galateni 3:28.

„Poporul iudeu fusese făcut depozitarul adevărului sacru; însă fari-
seismul îi făcuse cei mai exclusivişti, mai bigoţi, dintre toţi membrii rasei 
umane. Tot ce era în legătură cu preoţii şi conducătorii—îmbrăcămintea, 
obiceiurile, ceremoniile, tradiţiile lor—îi făcuseră nepotriviţi pentru a fi 
lumina lumii. Ei priveau asupra lor înşişi, naţiunea iudeilor, ca lumea în-
treagă. Însă Hristos îi trimise pe ucenicii Săi să proclame o credinţă şi o 
închinare care nu aveau în ea nimic ce avea legătură cu o castă sau o ţară, 
o credinţă care urma să fie adaptată tuturor popoarelor, tuturor naţiunilor, 
tuturor claselor de oameni.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 819, 820 (engl.) (rom. cap. 
86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

c.  De ce a trebuit ucenicii să înceapă lucrarea în Ierusalim? Fapte 1:8.

„Erau mulţi în Ierusalim care crezuseră în taină în Isus, şi mulţi care 
fuseseră înşelaţi de preoţi şi conducători. Şi acestora trebuia să le fie pre-
zentată Evanghelia. Ei trebuia să fie chemaţi la pocăinţă. Minunatul adevăr 
că numai prin Hristos putea fi obţinută curăţirea de păcat trebuia făcut clar. 
În timp ce întregul Ierusalim era mişcat de evenimentele răsunătoare ale 
ultimelor câteva săptămâni, predicarea Evangheliei urma să facă cea mai 
puternică impresie. 

Însă lucrarea nu trebuia să se oprească aici. Trebuia să se extindă până 
la cele mai îndepărtate margini ale pământului... Toţi cei care doresc pot fi 
împăcaţi cu Dumnezeu şi să primească viaţa veşnică. Vouă, ucenicii Mei, 
vă încredinţez această solie de milă. Trebuie să fie dată mai întâi lui Israel, 
şi apoi tuturor naţiunilor, limbilor şi popoarelor. Trebuie să fie dată evrei-
lor şi neamurilor. Toţi cei care cred trebuie să fie strânşi într-o biserică.”—
Idem., pg. 820, 821 (engl.) (rom. cap. 86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

Versete biblice
Mat 28:19-2019 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. Mar 16:15-1615 Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 16 Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. 

Versete biblice
Fapte 13:4646 Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă; dar fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri. Fapte 22:21-2221 Atunci El mi-a zis: „Du-te, căci te voi trimite departe la Neamuri…” 22 Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci şi-au ridicat glasul şi au zis: „Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!” Gal 3:2828 Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 

Versete biblice
Fapte 1:88 Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” 
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Marţi 16 decembrie

3.  DARUL PROMIS
a.  Cum urma să fie ucenicii făcuţi capabili să predice între alte na-

ţiuni, fără să îşi ia timpul de a învăţa limbile acestora? 1 Corin-
teni 12:7, 10. 

„Ucenicii urmau să aibă aceeaşi putere pe care a avut-o Isus pentru a 
‚tămădui orice fel de boală şi orice neputinţă care era în norod.’ Vindecând 
în numele Său bolile corpului, ei aveau să mărturisească despre puterea Sa 
de a vindeca sufletul (Matei 4:23; 9:6). Şi le-a fost promisă o nouă înzestrare. 
Ucenicii trebuia să predice între alte naţiuni şi urma să primească putere 
pentru a vorbi în alte limbi. Apostolii şi asociaţii lor erau oameni lipsiţi 
de învăţătură, totuşi prin revărsarea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii, 
vorbirea lor, fie că era în limba lor sau într-o limbă străină, a devenit pură, 
simplă, precisă, atât în cuvânt cât şi în pronunţie.

Astfel Hristos le-a dat ucenicilor Săi misiunea pe care o aveau de înde-
plinit. El a luat măsuri abundente pentru realizarea lucrării, şi a luat asupra 
Sa responsabilitatea pentru succesul ei. Atât timp cât ei ascultau de cuvân-
tul Lui şi lucrau în legătură cu El, ei nu puteau greşi. Mergeţi la toate na-
ţiunile, le-a poruncit El. Mergeţi în cele mai îndepărtate zone ale globului 
pământesc locuite, însă să ştiţi că prezenţa Mea va fi cu voi acolo. Lucraţi în 
credinţă şi cu încredere, pentru că nu va veni niciodată un moment în care  
să vă părăsesc.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 821, 822 (engl.) (rom. cap. 86, „Mergeţi şi 
învăţaţi toate neamurile”).

b. Ce minuni aveau să fie îndeplinite de reprezentanţii Evangheli-
ei prin darul Duhului Sfânt? Marcu 16:17, 18; 1 Corinteni 12:11. 

„Evanghelia mai are încă aceeaşi putere, şi de ce nu am vedea şi noi 
astăzi aceleaşi rezultate?

Hristos simte durerile fiecărui suferind. Când spiritele rele chinuie un 
corp uman, Hristos simte chinul. Când febra consumă curentul vieţii, El 
simte agonia. Şi El este la fel de dispus să îi vindece acum pe bolnavi, cum 
era când a fost personal pe pământ. Servii lui Hristos sunt reprezentanţii 
Săi, canalele prin care să lucreze. El doreşte să exercite prin ei puterea Sa 
vindecătoare.”—Idem., pg. 823, 824 (engl.) (rom. cap. 86, „Mergeţi şi învăţaţi toate 
neamurile”).

Versete biblice
1Cor 12:77 Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 1Cor 12:1010 altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. 

Versete biblice
Mar 16:17-1817 Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; 18 vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” 1Cor 12:1111 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte. 
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Miercuri  17 decembrie

4.  DATORIA SOLEMNĂ A BISERICII LUI HRISTOS
a.  Ce obligaţie şi ce interdicţie au fost puse asupra conducătorilor 

lui Israel întrucât guvernarea lor fusese întemeiată în numele şi 
prin autoritatea lui Dumnezeu? Deuteronom 4:1, 2. 

„Guvernarea lui Israel era administrată în numele şi prin autoritatea 
lui Dumnezeu. Lucrarea lui Moise, a celor şaptezeci de bătrâni, a condu-
cătorilor şi judecătorilor, era doar de a pune în aplicare legile pe care le 
dăduse Dumnezeu; ei nu aveau nicio autoritate de a da legi pentru naţiune. 
Aceasta a fost şi a continuat să fie, condiţia existenţei lui Israel ca naţiune. 
În fiecare secol, bărbaţi inspiraţi de Dumnezeu au fost trimişi să instruias-
că poporul şi să îi conducă la împlinirea legilor.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 603 
(engl.) (rom. cap. 59, „Primul rege al lui Israel”).

b.  Cum trebuie să înţelegem obligaţia noastră de a învăţa oamenii „să 
păzească toate lucrurile” aşa cum a poruncit Hristos? Matei 28:20. 

„În misiunea dată ucenicilor Săi, Hristos nu doar le-a schiţat lucrarea 
lor, ci le-a dat şi solia pe care o aveau de dus. Învăţaţi oamenii, a spus El, ‚să 
păzească toate lucrurile pe care vi le-am poruncit Eu’ (Matei 28:20). Ucenicii 
trebuia să îi înveţe pe alţii ceea ce îi învăţase Hristos pe ei. Ceea ce spusese El, 
nu doar personal, ci prin toţi profeţii şi învăţătorii din Vechiul Testament, este 
inclus aici. Învăţătura omenească este lăsată în afară. Nu există aici loc pentru 
tradiţie, pentru teoriile şi concluziile omeneşti sau pentru legislaţia bisericii. 
De asemenea, nu sunt incluse în această misiune legi instituite de autorităţi 
eclesiastice. Servii lui Hristos nu trebuie să înveţe niciunele dintre acestea.”—
Hristos, Lumina lumii, pg. 826 (engl.) (rom. cap. 86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

c.  Care este datoria bisericii faţă de cei care cad în păcat? 2 Timotei 4:2.

„Avertizaţi fiecare suflet care este în pericol. Nu lăsaţi pe nimeni să se 
înşele singur. Numiţi păcatul pe numele său adevărat. Declaraţi ceea ce a 
spus Dumnezeu referitor la minciună, la încălcarea Sabatului, la furt, idola-
trie şi la orice alt rău. ‚Cei care fac aceste lucruri nu vor moşteni Împărăţia 
lui Dumnezeu’ (Galateni 5:21). Dacă persistă în păcat, judecata pe care aţi 
declarat-o din Cuvântul lui Dumnezeu este rostită asupra lor în cer.”—
Idem., pg. 806 (engl.) (rom. cap. 84, „Pace vouă”).

Versete biblice
Deut 4:1-21 Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri. 2 Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru aşa cum vi le dau eu. 

Versete biblice
Mat 28:2020 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. 

Versete biblice
2Tim 4:22 propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. 
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Joi 18 decembrie

5. O ÎNTREBARE FUNDAMENTALĂ PENTRU  
 FIECARE CÂŞTIGĂTOR DE SUFLETE
a.  La ce întrebare ar trebui să răspundă fiecare persoană care este în 

perspectivă să fie un lucrător pentru Hristos? Ioan 21:15-17. 

b.  Doar cum putem fi instrumente în lucrarea lui Hristos? 1 Ioan 4:7-12. 

„Puterea iubirii era în toate vindecările lui Hristos, şi doar prin împăr-
tăşirea cu acea iubire, prin credinţă, putem deveni noi instrumente pentru 
lucrarea Sa. Dacă neglijăm să ne aliem cu Hristos în legătură divină, curen-
tul de energie dătătoare de viaţă nu poate curge în torente bogate de la noi 
spre oameni...

Când îşi îndeplineşte lucrarea pe care i-a dat-o Hristos, biserica are pro-
misiunea prezenţei Sale. Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, a spus El; ‚şi 
iată, Eu sunt cu voi întotdeauna până la sfârşitul lumii’ (Matei 28:20 engl.). 
A lua acest jug este una dintre primele condiţii pentru a primi puterea Sa. 
Chiar viaţa bisericii depinde de credincioşia ei în împlinirea misiunii date 
de Domnul. A neglija această lucrare înseamnă în mod sigur a invita slăbi-
ciunea şi decăderea spirituală. Acolo unde nu există muncă activă pentru 
alţii, iubirea se pierde şi credinţa slăbeşte. 

Hristos intenţionează ca slujitorii Săi să fie educatori ai bisericii în lu-
crarea de slujire a Evangheliei. Ei trebuie să înveţe poporul cum să caute 
şi să îi găsească pe cei pierduţi. Însă este aceasta lucrarea pe care o înde-
plinesc ei?”—Hristos, Lumina lumii, pg. 825 (engl.) (rom. cap. 86, „Mergeţi şi învăţaţi 
toate neamurile”).

Vineri  19 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Care este misiunea dată de Hristos fiecăruia dintre urmaşii Săi?
2. Cum suntem avertizaţi împotriva exclusivităţii fariseice?
3. Ce dar anume i-a înzestrat pe ucenici să ducă solia salvării la alte 

naţiuni—şi ce trebuie să învăţăm despre aceasta?
4. De ce exclude porunca lui Isus din Matei 28:20 învăţăturile omeneşti?
5. Care este prima calitate care trebuie să caracterizeze pe fiecare câş-

tigător de suflete?

Versete biblice
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! 

Versete biblice
1Ioan 4:7-127 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. 8 Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 11 Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii. 12 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. 
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  Lecţia 13  Sabat, 27 decembrie 2014

Dumnezeu te cheamă!
„Pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” „Duhul şi 

mireasa zic: Vino! şi cine audă să zică: Vino! ” (Matei 22:14; Apoca-
lipsa 22:17).

„Domnul şi-a trimis poporul în diferite părţi ale globului... pentru 
ca ei să salveze suflete de la întuneric la lumină. Prima lor lucrare este 
de a duce solia: Hristos răstignit este Mântuitorul nostru.”—The Review 
and Sabbath Herald, 15 august 1899. 
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 824-828 (engl.) (rom. cap.  
       86,  „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

Duminică 21 decembrie

1. CHEMAREA LUI DUMNEZEU
a.  Îi include însărcinarea pe care a dat-o Hristos ucenicilor Săi pe 

toţi credincioşii—sau doar pe unii care au primit funcţii anume 
în biserică? Matei 28:19, 20.

„Însărcinarea dată de Mântuitorul ucenicilor îi include pe toţi credincio-
şii. Ea îi include pe toţi cei ce cred în Hristos până la sfârşitul timpului. Este 
o greşeală fatală aceea de a presupune că lucrarea salvării de suflete depin-
de doar de pastorul hirotonisit. Tuturor celor pe care inspiraţia cerească i-a 
chemat li se încredinţează evanghelia. Tuturor celor care primesc viaţa lui 
Hristos li se porunceşte să lucreze pentru salvarea semenilor lor.”—Hristos, 
Lumina lumii, pg. 822 (engl.) (rom. cap. 86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

b.  Trebuie ca lumina lumii să strălucească asupra unui anumit nu-
măr de oameni sau trebuie să strălucească asupra tuturor fiinţe-
lor umane, fără deosebire? Ioan 1:9; 8:12; Matei 24:14. 

„Hristos dă deoparte toate zidurile de despărţire, prejudecata care separă 
naţionalităţile, şi ne învaţă dragostea pentru întreaga familie umană. El îi înal-
ţă pe oameni mai sus de cercul strâns pe care îl prescrie egoismul lor; El des-
fiinţează toate graniţele teritoriale şi distincţiile artificiale ale societăţii. El nu 
face nicio diferenţă între vecini şi străini, prieteni şi vrăjmaşi.”—Idem., pg. 823.

Versete biblice
Mat 28:19-2019 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. 

Versete biblice
Ioan 1:99 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. Ioan 8:1212 Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Mat 24:1414 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201468

Luni  22 decembrie

2. DIVERSITATEA DARURILOR ÎN LUCRAREA LUI  
 DUMNEZEU
a.  De ce nu cere Dumnezeu acelaşi fel de slujire de la toţi urmaşii 

Săi? 1 Corinteni 12:4-7.

„Dumnezeu ne cere să acordăm serviciului Său primul loc în vieţile 
noastre, să nu permitem niciunei zile să treacă fără să fi făcut ceva pentru a 
înainta lucrarea Sa pe pământ. El nu aşteaptă de la toţi acelaşi fel de slujire. 
O persoană poate fi chemată să lucreze ca predicator într-o ţară străină; o 
alta poate fi chemată să dea din mijloacele sale pentru susţinerea lucrării 
Evangheliei. Dumnezeu acceptă darul tuturor. Consacrarea vieţii şi a tutu-
ror intereselor—aceasta este ceea ce e necesar. Cei care se consacră astfel 
vor auzi şi vor asculta chemarea Cerului.”—Profeţi şi regi, pg. 221 (engl.) (rom. 
cap. 17, „Chemarea lui Elisei”). 

b.  Când suntem convinşi că Dumnezeu ne cheamă să îi slujim, ce 
ar trebui să răspundem? Isaia 6:8. 

„Fiecărei persoane care devine părtaşă a harului Său, Domnul îi încre-
dinţează o lucrare de făcut pentru alţii. Noi trebuie să stăm fiecare la postul 
desemnat nouă, spunând: ‚Iată-mă, trimite-mă.’ Indiferent dacă un om este 
un predicator al Cuvântului sau un medic, dacă este negustor sau fermier, 
dacă lucrează la birou sau dacă e mecanic, responsabilitatea aceasta apasă 
asupra lui. Este misiunea lui aceea de a descoperi altora Evanghelia mântu-
irii lor. Fiecare întreprindere în care se angajează ar trebui să fie un mijloc în 
vederea acestui scop. ”—Idem., pg. 222 (engl.) (rom. cap. 17, „Chemarea lui Elisei”). 

c.  Ce a spus Isus despre unii care au ezitat când a venit la ei chema-
rea? Matei 19:23; Luca 9:59-62; 14:33. Ce ar trebui să înveţe cei 
cărora le lipseşte auto-disciplina în pregătirea lor pentru lucra-
rea evanghelistică?

„Trebuie să fie oameni care vor începe o lucrare în modul corect, şi care 
o vor menţine şi o vor împinge înainte în mod ferm. Fiecare lucru trebuie 
făcut după un plan bine gândit şi sistematic. Dumnezeu a încredinţat oa-
menilor o lucrare sacră şi El cere ca ei să o îndeplinească în mod atent. Este 
esenţială regularitatea în toate lucrurile. Nu întârziaţi niciodată la o întâlni-
re. În niciun departament sau birou nu ar trebui pierdut timp în conversa-
ţii inutile. Lucrarea lui Dumnezeu cere o implicare pe care nu o primeşte, 
pentru că oamenii nu învaţă de la Dumnezeu înţelepciunea.”—Evanghelizare, 
pg. 649 (engl.) (rom. cap. 19, „Lucrătorul şi calificările sale”). 

Versete biblice
1Cor 12:4-74 Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; 5 sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; 6 sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. 7 Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 

Versete biblice
Isa 6:88 Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” 

Versete biblice
Mat 19:23
23 Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor. 
Luc 9:59-62
59 Altuia i-a zis: „Vino după Mine!” „Doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.” 60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii, şi tu du-te de vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu.” 61 Un altul a zis: „Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei.” 62 Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.” 
Luc 14:33
33 Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu. 
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Marţi  23 decembrie

3. BIRUIND DESCURAJAREA
a.  Ce întrebare pune Dumnezeu creştinilor ezitanţi sau descura-

jaţi? 1 Regi 19:9.

„Multe depind de activitatea necontenită a acelora care sunt sinceri şi 
loiali şi, din această cauză, Satan depune orice efort posibil pentru a zădăr-
nici scopul divin care trebuie îndeplinit prin cei ascultători. El face ca unii 
să piardă din vedere misiunea lor înaltă şi sfântă, şi să găsească mulţumire 
în plăcerile acestei vieţi. El îi conduce să se aşeze comod sau, de dragul 
avantajelor lumeşti mai mari, să se mute din locuri în care ar putea fi o pu-
tere spre bine. Pe alţii îi face să fugă descurajaţi de datorie, din cauza opo-
ziţiei sau persecuţiei. Însă toţi aceştia sunt priviţi de Cer cu cea mai mare 
compasiune. Fiecărui copil al lui Dumnezeu a cărui voce vrăjmaşul suflete-
lor a reuşit să o reducă la tăcere, i se pune întrebarea: ‚Ce faci tu aici?’ Ţi-am 
dat misiunea să mergi în întreaga lume să predici Evanghelia, să pregăteşti 
un popor pentru ziua Domnului. De ce eşti aici? Cine te-a trimis?”—Profeţi 
şi regi, pg. 171, 172 (engl.) (rom. cap. 13, „Ce faci tu aici?”).

b.  Când realizăm ce însemnă mântuirea pentru noi, cum vom fi noi 
în stare să vedem nevoile vaste ale celor din jurul nostru? 2 Co-
rinteni 5:14, 19, 20. 

„Cei care realizează, chiar într-o măsură limitată, ce înseamnă răscum-
părarea pentru ei şi pentru semenii lor, vor înţelege într-o măsură oarecare 
vastele nevoi ale omenirii. Inimile lor vor fi mişcate de compasiune când 
văd sărăcia morală şi spirituală a mii de persoane care sunt sub umbra unui 
blestem teribil, în comparaţie cu aceasta suferinţele fizice fiind ca nimic.

Familii, precum şi persoane individuale, sunt întrebate: ‚Ce faci tu 
aici?’ În multe biserici există familii bine instruite în adevărurile Bibliei, 
care ar putea să îşi extindă sfera de influenţă mutându-se în locuri care au 
nevoie de slujirea pe care o pot oferi ei. Dumnezeu cheamă familii creştine 
să meargă în locurile întunecate ale pământului şi să lucreze în mod înţe-
lept şi perseverent pentru toţi cei care sunt învăluiţi în întuneric spiritual. A 
răspunde acestei chemări cere sacrificiu de sine. În timp ce mulţi aşteaptă 
ca fiecare obstacol să fie îndepărtat, suflete mor fără speranţă şi fără Dum-
nezeu.”—Idem., pg. 172, 173 (engl.) (rom. cap. 13, „Ce faci tu aici?”).

Versete biblice
1Imp 19:99 Şi acolo, Ilie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?” 

Versete biblice
2Cor 5:1414 Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 2Cor 5:19-2019 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20 Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 
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Miercuri  24 decembrie

4. BIRUIND INDIFERENţA
a.  În afară de descurajare, ce alt pericol pândeşte la uşa noastră? 

Apocalipsa 3:15. 

„Mesajul către biserica laodiceană descoperă starea noastră ca po-
por.”—Comentarii Biblice ale Noului Testament [E.G.White], vol. 7, pg. 961 (engl.) (rom. 
cap. referitor la Apocalipsa 3.)

„Zelul iubirii lui Dumnezeu lipseşte în inimile lor, însă tocmai acest 
zel este cel care face pe poporul lui Dumnezeu să fie lumina lumii.”—Idem.

„Creştinii cu jumătate de inimă sunt mai răi decât necredincioşii; 
pentru că poziţia lor de neimplicare şi cuvintele lor înşelătoare îi con-
duc pe mulţi să se rătăcească. Cel necredincios îşi prezintă clar poziţia. 
Creştinul căldicel înşeală ambele părţi. El nu este niciun bun om de lume, 
niciun bun creştin. Satan îl foloseşte să îndeplinească o lucrare pe care 
nimeni altcineva nu o poate face.”—Idem., pg. 963 (engl.) (rom. cap. referitor 
la Apocalipsa 3).

b.  Cum putem noi ca persoane credincioase, să găsim calea prin 
care să scăpăm din indiferenţa laodiceană? Fapte 3:19, 20; Apo-
calipsa 3:18, 19. 

„Când lucrarea de pocăinţă este serioasă şi profundă, membrii indivi-
duali ai bisericii vor cumpăra bunurile bogate ale cerului. [Apocalipsa 3:18 
citat.]”—Idem. pg. 961 (engl.) (rom. cap. referitor la Apocalipsa 3).

Martorul credincios prezintă încurajări pentru toţi cei care încearcă să 
meargă pe calea ascultării umile, prin credinţă în numele Său. El declară: 
‚Celui ce va birui îi voi da să şadă cu mine pe tronul Meu, după cum şi Eu 
am biruit şi stau cu Tatăl meu pe tronul Său...’

Cel care este Capul divin al bisericii, cel mai puternic dintre biruitori, le 
arată urmaşilor Săi viaţa Sa, ... pentru ca ei să poată fi încurajaţi să înainteze 
spre ţinta şi răsplata biruitorului. Victoria este asigurată prin credinţă şi 
ascultare.”—Idem., pg. 966 (engl.) (rom. cap. referitor la Apocalipsa 3).

c.  Ce sentinţă va fi pronunţată asupra acelora care hotărăsc să ră-
mână indiferenţi? Apocalipsa 3:16, 17; Matei 24:48-51.

Versete biblice
Apoc 3:1515 „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 

Versete biblice
Fapte 3:19-2019 Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 20 şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, Apoc 3:18-1918 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. 19 Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! 

Versete biblice
Apoc 3:16-1716 Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 17 Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, Mat 24:48-5148 Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!” 49 Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii, 50 stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie, 51 îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 
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Joi 25 decembrie

5. ÎN SFÂRŞIT ACASĂ!
a.  Ce va spune Hristos biruitorilor care s-au implicat activ în lucra-

rea salvării de suflete? Matei 25:34. 

b.  Ce răsplată este promisă sfinţilor răscumpăraţi? Ioan 14:1-3; 1 Ioan 3:2.

„Glorioasă va fi răsplata conferită lucrătorilor credincioşi când aceştia 
se strâng în jurul tronului lui Dumnezeu şi al Mielului. Când Ioan în condi-
ţia sa muritoare a văzut slava lui Dumnezeu, el a căzut ca mort; el nu a fost 
în stare să suporte priveliştea. Însă când copiii lui Dumnezeu vor fi îmbră-
cat nemurirea, ei ‚Îl vor vedea aşa cum este’ (1 Ioan 3:2). Ei vor sta înaintea 
tronului, acceptaţi în Cel Preaiubit. Toate păcatele lor au fost şterse, toate 
fărădelegile lor au fost îndepărtate. Acum ei pot privi spre slava neumbrită 
a tronului lui Dumnezeu.”—Harul uimitor al lui Dumnezeu, pg. 355 (engl.) (rom. 
cap. 347, „Ce răsplătire!”)

c.  Ce surprize vor avea sfinţii în cer? 1 Corinteni 2:9.

„Un creştin a spus odată că atunci când va fi ajuns în cer se va aştepta 
să întâlnească trei motive de uimire. El se va mira să găsească acolo unele 
persoane pe care nu se aştepta să le vadă acolo. Se va mira să nu vadă pe 
unii pe care s-ar aştepta să îi întâlnească şi, în cele din urmă, se va mira cel 
mai mult să vadă că un păcătos atât de nevrednic precum era el, că este 
în Paradisul lui Dumnezeu.”—Credinţa prin care trăiesc, pg. 370 (engl.) (rom. cap. 
„Răsplata pentru câştigători de suflete”).

Vineri 26 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Explicaţi amplitudinea extinsă a marii misiuni din Matei 28:19, 20.
2. Când realizăm cu adevărat ce înseamnă mântuirea pentru noi, cum 

vom fi în stare să vedem nevoile vaste ale celor din jurul nostru?
3. Ce întrebare pune Dumnezeu creştinilor ezitanţi şi descurajaţi?
4. Cum putem fi biruitori în perioada Laodicea?
5. Ce factori compun bucuria eternă care îi aşteaptă pe câştigătorii de 

suflete care au succes?

Versete biblice
Mat 25:3434 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 

Versete biblice
Ioan 14:1-31 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. 2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. 1Ioan 3:22 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. 

Versete biblice
1Cor 2:99 Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 
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