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PREFAŢĂ
Cât de aproape suntem de pragul veșniciei? Această informație nu a fost 

încredințată muritorilor, totuși cei mai mulți dintre noi ar fi de acord că eve-

nimentele finale ale istoriei acestei lumi se apropie cu rapiditate – că a doua 
venire a lui Isus cu putere și slavă este chiar la ușă. Din acest motiv, studenții 
școlii de Sabat din întreaga lume vor analiza Lecții din Cartea lui Iosua. După 
cum slujitorului credincios al lui Dumnezeu i s-a încredințat conducerea unui 
popor în Canaanul pământesc, și noi suntem aproape de a intra în Canaanul 
ceresc.

„Istoria copiilor lui Israel este scrisă pentru admonestarea și instrui-
rea celor asupra cărora stă să vină sfârșitul lumii. Cei care doresc să rămâ-

nă statornici în credință în aceste zile din urmă și să câștige, în final, intrare 
în Canaanul ceresc, trebuie să asculte cuvintele de avertizare rostite de Isus 
Hristos israeliților. Aceste lecții au fost date bisericii din pustie pentru a fi stu-

diate și luate în considerare de poporul lui Dumnezeu de-a lungul tuturor 
generațiilor. Experiența poporului lui Dumnezeu prin pustie va fi experiența 
poporului Său în acest veac.” – The Upward Look, p. 232.

„Prin intermediul poporului Său Israel, Dumnezeu a intenționat să ofere 
lumii o cunoștință a voinței Lui. Făgăduințele și amenințările Lui, instrucțiunile 
și mustrările, manifestările minunate ale puterii Lui în mijlocul lor, prin bine-

cuvântări pentru ascultare și judecăți pentru abatere și apostazie, - toate au 
fost concepute pentru educarea și dezvoltarea principiului religios în mijlocul 
poporului lui Dumnezeu până la încheierea timpului. Așadar, este important 
să ne familiarizăm cu istoria poporului evreu și să medităm cu atenție la mo-

dul de procedare al lui Dumnezeu cu ei.” – Comentarii biblice [Comentarii ale E. G. 
White], vol. 2, p. 994, Iosua, cap. 2.

„Religia din zilele lui Moise și Iosua era aceeași cu religia actuală.” – Ibid.
„Legile și împărăția lui Dumnezeu aveau să se extindă pretutindeni pe 

teritoriul pământului și poporul Lui trebuia să fie cunoscut drept poporul vi-
ului Dumnezeu. ...

Poporul Său nu ar fi cunoscut niciodată înfrângerea, dacă ar fi vrut să ră-

mână la umbra Celui Atotputernic; pentru că Unul mai puternic decât îngerii 
ar fi luptat de partea lor în orice bătălie.” – Ibid., p. 999.

„Trebuie să se manifeste o credință și încredere permanente în Căpitanul 
mântuirii noastre. Trebuie să ascultăm ordinele Sale. Zidurile Ierihonului s-au 
prăbușit drept rezultat al ascultării ordinelor.” – The Review and Herald, 12 iulie 
1887.

Domnul să ne ajute să punem la inimă aceste lecții în timp ce ne pregătim 
sârguincios pentru intrarea în Canaanul ceresc, conduși fiind cu îndurare prin 
jertfa și tăria Căpitanului puternic al mântuirii noastre, Domnul Isus Hristos!

  

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale
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Sabat, 5 ianuarie 2019

Darul Sabatului Întâi 
pentru Sediul din Câmpul de Vest 

al Zimbabwe
 

Zimbabwe este o țară din sudul Africii, 
fără ieșire la mare, cunoscută pentru peisajul 
ei spectaculos, depozitele imense de minerale 
și diverse rezervații naturale. De-a lungul im-

presionantului râu Zambezi, Cascada Victoria reprezintă una din cele șapte 
minuni ale lumii naturale, determinând o cădere zgomotoasă de 108 metri în 
Cheile strâmte Batoka.

Zimbabwe se învecinează cu Africa de Sud, Botswana, Zambia și Mozam-

bique. Această națiune, cu o populație de aproximativ 16 milioane, beneficia-

ză de libertate de cult. Cei mai mulți creștini din Zimbabwe sunt protestanți. 
Bisericile creștine protestante cu un număr semnificativ de membri sunt bi-
serica anglicană, cea a adventiștilor de Ziua a Șaptea și cea metodistă. Sunt 
aproximativ un milion de romano-catolici.

În 2008, datorită unei inflații fulminante la procentul astronomic de 231 
milioane, moneda națională s-a prăbușit definitiv și a devenit fără valoare. 
Pentru a stabiliza economia, guvernul a admis utilizarea dolarului Statelor 
Unite ca moneda sa principală.

Solia Reformei a ajuns în Zimbabwe în 1928. Ndlovu, un instructor din Mi-
siunea Solusi, a remarcat o scrisoare cu emblema Mișcării de Reformă AZȘ în 
biroul pastorului său. Întrucât nu știuse de existența unei astfel de organizații, 
el a copiat adresa și a început corespondența cu frații din Europa. La scurt 
timp, predica solia Reformei și a fost exclus din misiune și trimis în regiunea 
sa natală, unde, în cele din urmă, a fost pionierul primei biserici a Mișcării 
de Reformă din Africa. În 1951, vrăjmașul a atacat Mișcarea de Reformă și a 
determinat o schismă în biserică, totuși membrii credincioși s-au regrupat - și 
de atunci lucrarea s-a dezvoltat constant, ducând la fondarea unui câmp și a 
unei misiuni. Recent, frații din Zimbabwe au inițiat proiecte și, prin sacrificii 
personale, au înălțat memoriale pentru Dumnezeu prin construirea de bise-

rici. Acum a devenit necesară construirea sediului cu o clădire administrativă 
a bisericii, grădiniță și un centru de sănătate.

Apelăm la toți frații, la toate surorile și la toți prietenii noștri din întreaga 
lume pentru rugăciuni și donații pentru a finaliza această dezvoltare majoră, 
adecvată acestei țări pioniere pe continentul African.

   

Frații voștri din Câmpul de Vest al Zimbabwe
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   Lecția 1 Sabat, 5 ianuarie 2019

Conducere temerară
„Fiți curajoși și El vă va întări inima, voi toți cei care sperați în 

Domnul.” (Psalmii 31:24, engl.).

„Poți atinge idealul lui Dumnezeu dacă vei hotărî ca eul să nu fie 
întrețesut în lucrarea ta. A ști că îți dai străduința în spirit și fapte să 
fii asemenea lui Hristos, îți va da putere, consolare și curaj.” – Slujitorii 
Evangheliei, p. 164, secț. 5, cap. Sfatul adresat unui evanghelist. 

Recomandare pentru studiu: Divina vindecare, pp. 497-502, cap. Creștere și slujire.

Duminică 30 decembrie

1. VALOAREA UNUI CONDUCĂTOR CREDINCIOS
a. Ce trebuie să învățăm din modul în care au reacționat israeliții 

la moartea lui Moise? Deuteronom 34:7, 8; Psalmii 112:6.

Deuteronom 34:7, 8: „Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a 
murit; vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns 
pe Moise treizeci de zile în câmpia Moabului; și zilele acelea de plâns și de jale 
pentru Moise s-au sfârșit.” 

Psalmii 112:6: „Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ține în veci.”

„Israeliții l-au plâns profund pe liderul lor decedat și au dedicat trei-
zeci de zile serviciilor speciale în onoarea comemorării lui. Niciodată nu au 
conștientizat atât de mult valoarea sfaturilor lui înțelepte, a afecțiunii lui 
părintești și a credinței lui ferme, până când nu a fost luat dintre ei. Cu o 
considerație nouă și mai profundă, ei au rememorat lecțiile prețioase pe care 
el li le dăduse, când încă era alături de ei.

Moise murise, dar influența lui nu s-a stins odată cu el. Ea avea să rămână 
vie, reproducându-se în inimile poporului său. Amintirea acelei vieți sfinte, 
neegoiste avea să fie prețuită timp îndelungat cu putere discretă, persuasivă, 
modelând până și viețile celor care nesocotiseră cuvintele sale vii.” – Patriarhi și 
profeți, p. 481, cap. 44: Trecerea Iordanului.

b. La ce ar trebui să ne determine să reflectăm gândul pierderii 
purtătorilor de poveri? Psalmii 116:15.
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Psalmii 116:15: „Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El.”

„Cei care au purtat povara și arșița zilei nu trebuie lăsați să fie doborâți de 
greutate.” – The Review and Herald, 15 decembrie 1885.

Luni 31 decembrie

2. CULTIVÂND APRECIEREA 
a. De ce trebuie să ne facem o regulă din a-i aprecia pe conducăto-

rii temători de Dumnezeu? Evrei 13:17; 1 Timotei 5:17.

Evrei 13:17: „Ascultați de mai-marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asu-
pra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face 
lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos.”

1 Timotei 5:17: „Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, 
mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora.”

„Numele slujitorilor aleși ai lui Dumnezeu au fost tratate cu lipsă de respect 
și, în unele cazuri, cu dispreț categoric, de anumite persoane a căror datorie este 
de a-i susține pe aceștia. Copiii nu au fost scutiți să audă remarcile lipsite de 
respect ale părinților cu referire la mustrările și avertizările solemne ale slujito-

rilor lui Dumnezeu. Ei au înțeles aluziile disprețuitoare și limbajul depreciativ 
care le-a ajuns din când în când la urechi, iar tendința a fost aceea de a aduce 
în mintea lor, interesele sacre și veșnice la același nivel cu lucrurile familiare ale 
lumii. Ce lucrare realizează acești părinți făcându-i pe copiii lor necredincioși 
chiar din copilărie! Aceasta este calea prin care copiii sunt învățați să fie lipsiți 
de reverență și să se revolte împotriva mustrării cerului față de păcat. ...

Există mulți care simt o desfătare deosebită de a discuta și a stărui asupra 
defectelor, fie ele reale sau imaginare, ale celor care poartă responsabilități 
grele legate de instituțiile cauzei lui Dumnezeu. Ei ignoră binele care a fost 
realizat, beneficiile care au rezultat din munca anevoioasă și devotamentul ne-

clintit de la țintă și își fixează atenția asupra unor aparente greșeli, asupra unei 
probleme despre care, după ce a fost rezolvată și au rezultat consecințele, ei 
își imaginează că ar fi putut să fie rezolvată într-un mod mai bun, cu rezultate 
mai avantajoase. În realitate însă, dacă li s-ar fi permis să facă lucrarea, ei ori 
ar fi refuzat complet să se mobilizeze sub presiunea descurajărilor din situația 
respectivă, ori ar fi administrat-o într-un mod mai nechibzuit decât cei care 
au realizat lucrarea conformându-se dispoziției providenței lui Dumnezeu.” 
– Mărturii, vol. 4, pp. 195, 196, cap. Criticând pe purtătorii de poveri.

b. Cum putem să ne manifestăm aprecierea față de liderii contem-
porani? Evrei 12:12, 13; Iov 4:4.
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Evrei 12:12, 13 „Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți; croiți 
cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată 
din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.”

Iov 4:4: „Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii 
care se îndoiau.”

„Cuvintele de critică rostite ocazional au avut un efect descurajant. Dar în 
strâmtorarea lor, Domnul le-a trimis din nou și din nou solia de a merge drept 
înainte pentru a-L urma pe Liderul lor. Am fost instruită să ridic mâinile care 
atârnă și să întăresc genunchii slăbiți, să încurajez lucrătorii credincioși prin 
cuvinte din partea Domnului.” – Manuscript Releases, vol. 6, p. 409.

Marți 1 ianuarie

3. SUCCESORUL LUI MOISE
a. Cine a fost desemnat să fie liderul vizibil al lui Israel, după 

moartea lui Moise? Care erau calificările lui? Deuteronom 34:9.

Deuteronom 34:9:  „Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci 
Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut 
potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.”

„Iosua era acum liderul recunoscut al lui Israel. El fusese cunoscut în spe-

cial drept războinic și darurile și virtuțile lui erau prețioase în mod deose-

bit în această etapă a istoriei poporului său. Curajos, tenace și perseverent, 
prompt, integru, fără a fi preocupat de interese egoiste în grija lui față de cei 
ce i-au fost încredințați răspunderii sale și, mai presus decât toate, inspirat de 
o credință vie în Dumnezeu – așa era caracterul bărbatului ales de Cer pen-

tru a conduce oștile lui Israel în intrarea lor în Țara Făgăduită. Pe parcursul 
șederii temporare în pustie, el avusese rolul de prim ministru al lui Moise și 
prin credincioșia lui liniștită, modestă, prin statornicia lui atunci când alții au 
oscilat, prin fermitatea lui de a menține adevărul în mijlocul pericolului, el și-a 
demonstrat competența în a-l succeda pe Moise, chiar înainte de a fi chemat la 
această poziție prin glasul lui Dumnezeu.” – Patriarhi și profeți, pp. 481, 482, cap. 
44: Trecerea Iordanului.

b. Ce atitudine a fost primul secret al succesului lui Iosua? Isaia 
57:15; 66:2.

Isaia 57:15: „Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuință este veșnică și al 
cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu 
omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile 
zdrobite.”
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Isaia 66:2: „Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut și toate și-au căpătat 
astfel ființa”, zice Domnul. „Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce 
suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de Cuvântul Meu.”

„Iosua privise la lucrarea din fața lui cu multă neliniște și neîncredere în 
sine.” – Ibid., p. 482.

c. Explicați planul prezentat de Dumnezeu. Care era singurul mod în 
care Iosua avea să fie capabil să îl îndeplinească? Iosua 1:1-5, 9.

Iosua 1:1-5, 9: „După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui 
Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: „Robul Meu Moise a murit: acum, 
scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o 
dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, 
cum am spus lui Moise. Ţinutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până 
la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la Marea cea Mare, spre 
apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu 
tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi...
... (9) Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întărește-te și îmbărbătează-te’? 
Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în 
tot ce vei face.”

„Iosua era un general înțelept pentru că Dumnezeu era călăuzitorul lui.” 
– Conflict and Courage, p. 116.

„Domnul i-a promis lui Iosua că avea să fie cu el, așa cum fusese cu Moise 
și să facă din Canaan o pradă ușoară pentru el, cu condiția că el avea să fie cre-

dincios prin păstrarea tuturor poruncilor Lui. Iosua manifestase îngrijorare cu 
privire la îndeplinirea misiunii lui de a conduce poporul în țara Canaanului; 
dar această asigurare a alungat temerile sale.” – Mărturii, vol. 4, pp. 156, 157, cap. 
Luarea Ierihonului.

Miercuri 2 ianuarie

4. CURAJ PRIN CONSACRARE
a. Ce i-a spus Dumnezeu în mod repetat acestui nou lider? De ce? 

Iosua 1:6, 7.

Iosua 1:6, 7: „Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire po-
porului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te 
numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a 
dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să 
izbutești în tot ce vei face.”
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„Crezi că toate aceste răspunderi i-ar fi fost încredințate lui Iosua dacă nu 
ar fi existat niciun pericol de a ajunge sub influențe derutante? Din cauză că 
influențele cele mai puternice aveau să fie aduse pentru a distruge principiile 
neprihănirii, Domnul, prin îndurarea Lui, i-a pretins să nu se abată la dreapta 
sau la stânga. El trebuia să urmeze un curs al celei mai stricte integrități. ... 
Dacă nu ar fi fost niciun pericol înaintea lui Iosua, Dumnezeu nu i-ar fi cerut 
din nou și din nou să aibă un curaj statornic. Dar în toate îngrijorările lui, Io-

sua Îl avea pe Dumnezeul Său drept călăuză.
Nu există o decepție mai mare pentru cineva decât aceea de a presupune 

că în vreo dificultate poate găsi o călăuză mai bună decât Dumnezeu, un sfă-

tuitor mai înțelept în vreo situație de urgență, o apărare mai puternică în vreo 
circumstanță.” –  Comentarii biblice [Comentarii ale E. G. White], vol. 2, p. 993, Iosua 
capitolul 1.

b. Cum avea să fie dotat Iosua pentru a îndeplini planurile lui 
Dumnezeu? Iosua 1:8. Ce putem învăța din aceasta?

Iosua 1:8: „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei 
zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate 
lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.” 

„Cu toate că religia Bibliei concretizează principiile activității în sluji-
re, în același timp este necesar a cere zilnic înțelepciune de la Sursa a toată 
înțelepciunea. Care a fost biruința lui Iosua? Trebuie să meditezi zi și noapte 
la Cuvântul lui Dumnezeu. ...

Cei care dețin poziții de sfătuitori trebuie să fie bărbați lipsiți de egoism, 
bărbați ai credinței, bărbați ai rugăciunii, bărbați care nu se vor încumeta să se 
sprijine pe propria lor înțelepciune omenească, ci vor căuta cu seriozitate lumi-
nă și pricepere, care este cea mai bună modalitate de a-și ghida activitatea lor. 
Iosua, căpetenia lui Israel, a cercetat sârguincios cărțile în care Moise a înre-

gistrat cu credincioșie instrucțiunile date de Dumnezeu – cerințele, mustrările 
și restricțiile Lui – ca nu cumva să acționeze neavizat. Iosua se temea să se în-

creadă în impulsurile sau înțelepciunea proprie. El considera tot ce venea de la 
Hristos, Cel care era ascuns în stâlpul de nor ziua și în stâlpul de foc noaptea, 
de importanță suficientă pentru a fi respectat cu sfințenie.” – Ibid., pp. 993, 994.

Joi 3 ianuarie

5. CURAJ PENTRU O CAUZĂ DEMNĂ
a. Ce asigurare avem când căutăm să manifestăm curaj statornic în 

realizarea părții noastre în via Domnului? Psalmii 31:24; Isaia 
41:10.
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Psalmii 31:24: „Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul!”

Isaia 41:10: „nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci 
Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu 
dreapta Mea biruitoare.”

„Când purtătorii standardului obosesc și cad, cine se ridică să le ia locul? 
... Nu există bărbați care se vor dedica lui Dumnezeu, suflet, trup și spirit, 
pentru a înainta și a-i lumina pe ceilalți?...

Torța adevărului trebuie dusă în locurile întunecate ale pământului. Cât 
timp îngerii rețin vânturile, trebuie să lucrăm așa cum a lucrat Hristos. ...

Dacă ne-am fi străduit cu credincioșie, răbdare și dragoste, am fi avut o 
sută de lucrători acolo unde este doar unul. Oportunitățile nevalorificate sunt 
notate împotriva noastră în aceeași carte care conține consemnarea invidiei și 
răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu.” – The Review and Herald, 15 decembrie 1885.

„Această lume reprezintă marele câmp de lucru al lui Dumnezeu; El i-a cum-

părat pe cei care locuiesc în ea prin sângele singurului Său Fiu și intenționează 
ca solia harului să se răspândească la fiecare. Cei care sunt delegați să facă aceas-

tă lucrare vor fi testați și încercați, dar ei trebuie să-și amintească întotdeauna 
faptul că Dumnezeu le este alături pentru a-i întări și a-i ridica. El nu ne pretinde 
să depindem de vreo trestie frântă. Nu trebuie să căutăm ajutor omenesc. Dum-

nezeu ne interzice să punem un om în locul în care trebuie pus Dumnezeu. ... 
Domnul Iehova este `tăria veșnică`” – Reflecting Christ, p. 352.

„Manifestă un curaj statornic în Domnul. Amintește-ți cât este de îndură-

tor și amabil, cât de minunată a fost puterea Lui susținătoare față de tine. Ceea 
ce oamenii au eșuat să realizeze, Dumnezeu a împlinit. Cinstește-L. Fii un 
exemplu de pietate pentru toți cei cu care intri în contact. Lasă ca Dumnezeu 
să Se ocupe de toate judecățile. Lucrarea ta este de a iubi și a-I sluji lui Dumne-

zeu și de a fi un ajutor pentru alții.” – Manuscript Releases, vol. 19, p. 151.

Vineri 4 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSOANALĂ

1. Ce trebuiau să ia în considerare israeliții în timp ce Moise era încă 
în viață?

2. Cum pot fi în pericol să subminez eficacitatea liderilor credincioși?
3. Explicați secretele succesului lui Iosua chiar de la începutul lucră-

rii lui.
4. Cum a fost Iosua capabil să dezvolte curaj?
5. Ce trebuie să ne motiveze să cultivăm calitatea curajului?
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   Lecția 2 Sabat, 12 ianuarie 2019

Cooperând pentru succes
„Prin credință nu a pierit curva Rahav cu cei care nu au crezut, 

când îi primise pe spioni cu pace.” (Evrei 11:31, engl.).

„În Ierihonul nelegiuit, mărturia unei femei păgâne era: `Domnul 
Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ.` 
(Iosua 2:11). Cunoștința despre Iehova care ajunsese la ea s-a dovedit 
a fi salvarea.” – Profeți și regi, p. 369, cap. 3: Nădejde pentru neamuri.

Recomandare pentru studiu: Profeți și regi, pp. 369, 370, 375-378, cap. 3: Nădejde  
            pentru neamuri.

Duminică 6 ianuarie

1. PROSPECT PENTRU EFICIENŢĂ
a. Ce demonstrează că Iosua a planificat eficient, ca un om de 

acțiune? Iosua 1:10-15. Cum ar trebui să ne inspire aceasta în 
prezent?

Iosua 1:10-15: „Iosua a dat căpeteniilor oștirii poporului următoarea poruncă: 
„Treceți prin tabără și iată ce să porunciți poporului: ‘Pregătiți-vă merinde, căci 
peste trei zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara pe care v-o dă 
în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru.’” Iosua a zis rubeniților, gadiților și ju-
mătății din seminția lui Manase: „Aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul 
Domnului, când a zis: ‘Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara 
aceasta.’ Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care 
v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi, toți bărbații voinici, să treceți înarmați 
înaintea fraților voștri și să-i ajutați, până ce Domnul va da odihnă fraților voștri 
ca și vouă și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul Dum-
nezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe 
care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.”

„Planuri bine definite ar trebui prezentate deschis tuturor celor pe care îi 
privesc, și ar trebui să se obțină asigurarea că sunt înțelese. Apoi cereți tuturor 
celor care sunt în conducerea diverselor departamente să coopereze în exe-

cutarea acestor planuri. Dacă această metodă sigură și radicală este adoptată 
corespunzător și continuată cu interes și bunăvoință, ea va scuti de efectuarea 
unei cantități mari de muncă fără un scop definit, de multe divergențe nenece-

sare.” – Evanghelizarea, p. 94, secț. 5: Organizarea adunărilor de evanghelizare.
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„Să se organizeze, acum, de urgență, grupuri care să meargă doi câte doi 
și să lucreze în spiritul lui Hristos, urmând planurile Sale. Chiar dacă în rân-

durile lucrătorilor s-ar introduce vreun Iuda, Domnul Se va îngriji de lucra-

re. Îngerii Săi vor merge înainte și vor pregăti calea. Până acum fiecare oraș 
mare ar fi trebuit să audă mesajul după care vor fi testați, și mii ar fi trebuit 
să fie aduși la o cunoștință a adevărului. Treziți bisericile, luați lumina de sub 
obroc.” – Lucrarea misionară medicală, p. 303, cap. Nu este timp pentru a coloniza.  

Luni 7 ianuarie 

2. CÂŞTIGÂND ÎNCREDERE ŞI SPRIJIN 

a. Cum l-au asigurat pe Iosua semințiile din partea de est cu privi-
re la încrederea și sprijinul din partea lor? Iosua 1:16, 17. Ce 
învățăm din aceasta?

Iosua 1:16, 17: „Ei au răspuns lui Iosua și au zis: „Vom face tot ce ne-ai poruncit 
și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat 
pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise!”

„Hristos dorește ca urmașii Lui să fie strânși cu toții laolaltă, respectând 
rânduiala, având reguli și disciplină și toți, în supunere unul față de altul, 
stimându-i pe ceilalți mai presus decât pe sine. Unitatea și încrederea sunt 
esențiale pentru prosperitatea bisericii. Dacă fiecare membru al bisericii se 
simte liber să acționeze independent de ceilalți, urmând propria lui cale, cum 
poate biserica să fie în siguranță în vreme de pericol sau primejdie? Prospe-

ritatea și chiar existența bisericii depind de acțiunea promptă, unită și de în-

crederea reciprocă a membrilor ei. Când, într-un moment critic, unul dă su-

netul alarmei de pericol, este nevoie de acțiune promptă și energică, fără a 
se opri să chestioneze și să dezbată întregul subiect de la un capăt la celălalt, 
permițându-i astfel vrăjmașului să câștige vreun avantaj prin întârziere, când 
acțiunea unită ar putea salva multe suflete de la pierzare. ...

Încrederea în frații noștri este esențială pentru prosperitatea bisericii; uni-
tatea în acțiune este importantă într-o criză religioasă. Un pas imprudent, o 
acțiune indolentă pot arunca biserica în dificultăți și încercări din care s-ar 
putea să nu se mai recupereze în decurs de ani. Un membru al bisericii plin de 
necredință poate să ofere marelui vrăjmaș un avantaj care va afecta prosperi-
tatea întregii biserici și multe suflete pot fi pierdute în consecință.” – Mărturii, 
vol. 3, p. 445, 446, cap. Unitatea în biserică.

b. Cum l-a încurajat poporul pe Iosua? Iosua 1:18. Cum putem fi 
inspirați de acest sprijin oferit conducerii?
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Iosua 1:18: „Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va 
asculta de tot ce-i vei porunci să fie pedepsit cu moartea! Întărește-te numai și 
îmbărbătează-te!”

„Să nu ne descurajăm unul pe altul. Să ne strângem în unitate pentru a 
transforma fiecare domeniu al lucrării Domnului într-un succes. Dacă cineva 
vine la voi și vorbește descurajator despre lucrarea din una din instituțiile 
noastre, transmițându-vă că respectivii sunt peste măsură de extravaganți, 
spuneți-le: `Îmi pare rău dacă așa stau lucrurile, dar haideți să-i ajutăm dacă 
sunt în dificultate.` Dacă le veți răspunde astfel, puteți evita mult din răul care 
ar putea rezulta dacă v-ați retrage simpatia și dacă ați refuza să-i ajutați pe cei 
care au fost prezentați probabil denaturat. Să nu-i descurajăm niciodată nici 
chiar pe cei care au procedat greșit, tratându-i ca și cum ar fi comis un păcat 
de neiertat față de noi.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 243, cap. Încurajați-vă unii pe alții.

Marți 8 ianuarie

3. ESTIMÂND PROVOCAREA
a. Ce pas a făcut Iosua când s-a confruntat cu primul obstacol pe 

traseu? Iosua 2:1 (prima parte).
Iosua 2:1 p.p.: „Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni, ca 
iscoade.”

„Israeliții erau tăbărâți încă pe malul estic al Iordanului, care reprezen-

ta prima bariera în calea cuceririi Canaanului. `Scoală-te,` fusese mesajul lui 
Dumnezeu pentru Iosua, `treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta în țara 
pe care le-o dau.` Nu le-a fost dată nicio instrucțiune cu privire la modul în 
care aveau să facă trecerea. Iosua știa, totuși, că pentru orice ar porunci Dum-

nezeu, El avea să deschidă o cale ca poporul Său să poată aduce  [porunca] la 
îndeplinire. Având această credință, liderul neînfricat a început imediat orga-

nizarea pentru înaintare.
La câteva mile dincolo de râu, exact pe partea opusă a locului unde erau 

campați israeliții, era cetatea mare și puternic fortificată a Ierihonului. Acest oraș 
era practic punctul cheie al întregii țări și avea să reprezinte un obstacol dificil de 
învins în calea succesului lui Israel. Din acest motiv, Iosua a trimis doi tineri ca spi-
oni să viziteze acest oraș și să cerceteze câteva aspecte cum ar fi populația, resur-
sele și rezistența fortificațiilor sale.” – Patriarhi și profeți, p . 482, cap. Trecerea Iordanului.

b. Explicați starea de spirit a locuitorilor din Ierihon și protecția 
oferită de Rahav cu primejdia propriei vieți. Iosua 2:1 (u.p.) - 9

Iosua 2:1 u.p. 9: „Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve, care se 
chema Rahav, și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au 
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spus: „Iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă-noapte ca să 
iscodească țara.” Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: „Scoate 
afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să 
iscodească țara.” Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a zis: „Este ade-
vărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt; și, fiindcă 
poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară; nu știu unde 
s-au dus: grăbiți-vă de-i urmăriți și-i veți ajunge.” Ea îi suise pe acoperiș și-i 
ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care le întinsese pe acoperiș. Oamenii 
aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și, după ce au ieșit ei, 
s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș 
și le-a zis: „Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi 
și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră.”

„Judecățile teribile ale lui Dumnezeu care s-au abătut asupra idolatrilor 
din țările prin care au trecut copiii lui Israel, au făcut ca frica și groaza să cadă 
asupra tuturor popoarelor de pe pământ.” – Comentarii biblice [Comentarii ale E. 
G. White], vol. 2, p. 994, Iosua cap. 4.

c. Ce a recunoscut Rahav ca fiind cheia puterii lui Israel? Iosua 
2:10, 11.

Iosua 2:10, 11: „Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a 
secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați 
ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desă-
vârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut 
nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus 
în ceruri și jos pe pământ.”

„Prin învățătura despre sistemul de jertfe, Hristos avea să fie înălțat îna-

intea națiunilor și toți cei care aveau să privească la El aveau să trăiască. Toți 
cei care, asemenea lui Rahav canaanita, ... s-au întors de la idolatrie pentru a-L 
venera pe adevăratul Dumnezeu, aveau să se alăture poporului Său ales.” – 
Profeți și regi, p. 19, cap. Via Domnului.

Miercuri  9 ianuarie

4. UN SUFLET PĂGÂN CONVERTIT
a. Prin ce metodă i-a protejat Rahav pe bărbații lui Dumnezeu și a 

primit, de asemenea, ea însăși protecție? Iosua 2:12-20. Ce ne 
învață aceasta?

Iosua 2:12-20: „Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa 
tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un 
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semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații 
mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte.” Bărbații 
aceia i-au răspuns: „Suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne dați pe față; 
și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și cre-
dincioșie.” Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă 
zidul cetății. Și le-a zis: „Duceți-vă spre munte, ca să nu vă întâlnească cei ce vă 
urmăresc, ascundeți-vă acolo trei zile, până se vor întoarce, după aceea să vă ve-
deți de drum.” Bărbații aceia i-au zis: „Iată cum vom fi dezlegați de jurământul 
pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir 
cârmâziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, 
pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși 
pe poarta casei tale, ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra ca-
pului lui și noi vom fi nevinovați, dar, dacă va pune cineva mâna pe vreunul din 
cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Și, dacă 
ne vei da pe față, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem.”

„Cei care veghează asupra sufletelor, care se dedică total salvării celor 
rătăciți, lucrează în modul cel mai sigur pentru propria salvare.” – Mărturii, vol. 
5, p. 607, cap. Iubirea față de cei greșiți.

b. Ce a făcut femeia pentru a semnaliza învoiala? Iosua 2:21. Cât 
de importantă este cooperarea în lucrarea lui Dumnezeu?

Iosua 2:21: „Ea a răspuns: „Fie după cuvintele voastre.” Și-a luat rămas-bun de 
la ei și ei au plecat. Ea a legat funia cărămizie la fereastră.”

„Sunt multe de spus cu privire la ineficiența efortului omenesc și, totuși, 
Domnul nu face nimic pentru salvarea sufletului fără cooperarea omului.” – 
Principii fundamentale ale educației creștine, p. 217, cap. Nevoia de lucrători instruiți.

c. Ce trebuie să învățăm din prudența manifestată de iscoade? Io-
sua 2:22.

Iosua 2:22: „Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas trei zile, până 
s-au întors cei care-i urmăreau. Cei care-i urmăreau i-au căutat pe tot drumul, 
dar nu i-au găsit.”

„Sunt mulți care manifestă un spirit nechibzuit, pe care ei îl numesc curaj 
sau vitejie. Ei se așază inutil în poziții de pericol și risc, expunându-se astfel 
la ispite din care ar fi necesară o minune pentru a fi eliberați nevătămați și 
necontaminați. ...

Făgăduințele lui Dumnezeu nu sunt date pentru a-l întări pe om pe o cale 
a încumetării sau pentru ca el să se bazeze pe acestea când se avântă nene-
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cesar în pericol. Domnul ne pretinde să acționăm cu o dependență umilă de 
providența lui. `Nu stă în puterea omului care umblă să-și orienteze pașii.` În 
Dumnezeu se află prosperitatea și viața noastră. Nimic nu poate fi realizat în 
mod prosper fără permisiunea și binecuvântarea lui Dumnezeu. El Își poate 
întinde mâna să ofere prosperitate și să binecuvânteze sau Își poate întoarce 
mâna împotriva noastră. ... Trebuie să exercităm prudența, atenția și umilința 
și să ne comportăm circumspect față de cei care nu sunt așa.” – Mărturii, vol. 3, 
p. 482, cap. Încumetarea.

Joi 10 ianuarie

5. SPERANŢĂ ŞI ÎNCURAJARE
a. Când iscoadele s-au întors la tabăra lui Israel, ce i-au raportat 

lui Iosua? Iosua 2:23, 24. Cât de important este a se folosi cuvin-
te încurajatoare?

Iosua 2:23, 24: „Cei doi oameni s-au întors, s-au coborât din munte și au trecut 
Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. 
Ei au zis lui Iosua: „Cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și 
toți locuitorii țării tremură înaintea noastră.”

„Partea luminoasă și plăcută a religiei va fi reprezentată de toți cei care se con-

sacră zilnic lui Dumnezeu. Nu trebuie să-L dezonorăm pe Domnul printr-o expu-

nere tristă a încercărilor care par dureroase. Toate încercările care sunt primite ca 
educatori vor produce bucurie. Întreaga viață religioasă va fi înălțătoare, înnobila-

toare, îmbucurătoare, înmiresmată prin cuvinte și fapte bune. Vrăjmașul este de-

plin mulțumit să dețină suflete deprimate, dărâmate; el dorește ca necredincioșii 
să-și formeze impresii greșite cu privire la efectul credinței noastre. Dar Dumne-

zeu dorește ca mintea să ajungă la un nivel mai înalt. El dorește ca fiecare suflet să 
triumfe în puterea susținătoare a Răscumpărătorului.” – Comentarii biblice [Comen-

tarii ale E. G. White], vol. 4, p. 1183, Maleahi cap. 3.

b. Mai târziu, când Ierihonul a fost distrus, cum au tratat-o israeliții 
pe Rahav și familia ei? Iosua 6:21-23, 25. Ce dovedește că victo-
ria este posibilă prin credință, indiferent care ar fi fost păcatul 
pe care ni l-am fi permis? Evrei 11:31.

Iosua 6:21-23, 25: „și au nimicit-o cu desăvârșire, trecând prin ascuțișul sabiei 
tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. 
Iosua a zis celor doi bărbați care iscodiseră țara: „Intrați în casa curvei și scoateți 
din ea pe femeia aceea și pe toți ai ei, cum i-ați jurat.” Tinerii, iscoadele, au intrat 
și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți ai ei; au scos afară 
pe toți cei din familia ei și i-au așezat afară din tabăra lui Israel… Iosua a lăsat 
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cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toți ai ei; ea a locuit în mijlocul lui 
Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care-i trimisese Iosua să 
iscodească Ierihonul.”

Evrei 11:31: „Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, 
pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință.”

„Fortăreața păcatului este voința. Pune-ți voința de partea lui Dumnezeu; 
nu te mai așeza în poziția unui păcătos, a unui adulter. Poate nu înțelegi clar 
cum vei dobândi eliberare din păcatele care au fost îndrăgite și consolidate 
prin repetare. Singura cale este de a-ți mărturisi păcatele, a renunța la ele și 
a crede că Isus te va ierta.” – Mărturii cu privire la comportamentul sexual, adulter și 
divorț, p. 140, 141, cap. 20.

Vineri 11 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. În eforturile mele misionare, cum pot imita eficiența lui Iosua?
2. Cum pot să imit sprijinul pe care semințiile l-au oferit lui Iosua la 

Iordan?
3. Care este planul lui Dumnezeu cu privire la persoanele de tip „Ra-

hav”, pe care s-ar putea să le întâlnim zilnic?
4. De ce precauția și prudența sunt virtuți importante în timpuri pri-

mejdioase?
5. Cum poate deveni vorbirea mea mai asemănătoare raportului adus 

de iscoade?
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   Lecția 3 Sabat, 19 ianuarie 2019

Prinzându-ne de prezența divină
„Şi au dat poporului următoarea poruncă: `Când veți vedea chi-

votul legământului Domnului, Dumnezeului vostru, dus de preoți 
care sunt din neamul Leviților, să plecați din locul în care sunteți și 
să porniți după el`” (Iosua 3:3).

„Studiați cu atenție experiențele israeliților în călătoria lor spre 
Canaan. Studiați capitolele trei și patru din Iosua, care raportează pre-

gătirea și trecerea lor peste Iordan în țara promisă.” – Comentarii biblice 
[E. G. White Comments], vol. 2, p. 994, Iosua capitolele 3, 4.

Recomandare pentru studiu:  Patriarhi și profeți, pp. 483-486, cap. 44: Trecerea  
                         Iordanului; Mărturii, vol. 1, pp. 645-653, cap. 112:  
          Pastori, ordine și organizație; Experiențe și viziuni,  
          p. 32, cap. Viziuni care au urmat.

Duminică 13 ianuarie

1. PRIVIREA ŢINTĂ PRIN CREDINŢĂ
a. Ce poruncă distinctă a dat Iosua cu privire la chivotul legământu-

lui, simbolul prezenței lui Dumnezeu în Israel? De ce? Iosua 3:2-4.

Iosua 3:2-4: „După trei zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără și au dat po-
porului următoarea poruncă: „Când veți vedea chivotul legământului Domnului 
Dumnezeului vostru dus de preoți, care sunt din neamul leviților, să plecați din 
locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de 
aproape două mii de coți; să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care 
trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta.”

„Chivotul lui Dumnezeu era o ladă sfântă, realizată pentru a fi depozi-
tarul celor zece porunci, lege care era reprezentantul lui Dumnezeu Însuși. 
Acest chivot era considerat slava și puterea lui Israel. Simbolul prezenței Divi-
ne rămânea asupra lui zi și noapte.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 101.

b. În ce sens este chivotul legământului din Ceruri, la fel de sem-
nificativ pentru noi, astăzi, într-un sens figurativ? Evrei 8:1, 2; 
9:3-5.
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Evrei 8:1, 2: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare 
Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca 
slujitor al Locului Preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un 
om, ci de Domnul.”

Evrei 9:3-5: „după perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema „Locul 
Preasfânt”. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului, fe-
recat peste tot cu aur. În chivot erau un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron, 
care înfrunzise, și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, care 
acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu de-
amănuntul despre aceste lucruri.”

„Satan a luat orice măsură posibilă pentru ca să nu apară în mijlocul nos-

tru, ca popor, nimic care să ne mustre, să ne certe și să ne îndemne să îndepăr-

tăm greșelile noastre. Dar există un popor care va purta chivotul lui Dumne-

zeu.” – Mărturii pentru predicatori, p. 411, cap. Solii lui Dumnezeu.

Luni 14 ianuarie

2. PREGĂTINDU-NE PENTRU A VEDEA  
 LUCRURI EXTRAORDINARE

a. Înainte ca israeliții să poată experimenta prezența lui Dumne-
zeu într-un mod miraculos, cum le-a spus Iosua să se pregăteas-
că? Iosua 3:5.

Iosua 3:5: „și au dat poporului următoarea poruncă: „Când veți vedea chivotul 
legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți, care sunt din nea-
mul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el.”

b. Cum ne sfințește și ne curăță Dumnezeu în prezent și ce impli-
că, din partea noastră, sfințirea? Tit 2:14; Matei 16:24.

Tit 2:14: „El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărăde-
lege și să-Și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.”

Matei 16:24: „Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.”

„Sfințirea adevărată vine prin exercitarea principiului dragostei. ...
Sfințirea nu este lucrarea unei clipe, ore, zile, ci a unei vieți. Ea nu se obține 

printr-o izbucnire fericită a sentimentelor, ci este rezultatul morții constante 
față de păcat și al trăirii constante pentru Hristos.” – Istoria faptelor apostolilor,  
p. 560, cap. 55: Schimbat prin har.
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„Adevărata sfințire ... nu este cu nimic mai puțin decât o moarte constantă 
față de eu și o conformare zilnică față de voința lui Dumnezeu. ... Sfințirea 
lui Pavel a fost un conflict constant cu eul. El a spus: `Eu mor zilnic.` Voința 
și dorințele lui veneau zilnic în conflict cu datoria și voința lui Dumnezeu. 
În loc să urmeze înclinația, el a împlinit voința lui Dumnezeu, oricât era de 
neplăcută și oricât răstignea aceasta natura lui.” – Mărturii, vol. 4, p. 299, cap. 
Adunări în est.

„Adevărata sfințire înseamnă armonie cu Dumnezeu, identificare cu El în 
caracter. Aceasta este primită prin ascultare de acele principii care sunt tran-

scrierea caracterului Său.” – Ibid., vol. 6, p. 350, cap. Respectarea Sabatului.
„În aceasta constă sfințirea biblică. Ea nu este doar o etalare sau o lucrare 

exterioară. Ea este sfințirea primită prin canalul adevărului. Este adevăr pri-
mit în inimă și manifestat practic în viață.” – Ibid., vol. 1, p. 339, cap. 65: Nordul 
statului Wisconsin.

c. Cine a primit porunca de a fi primii care, în caz de nevoie, să-și 
riște viața și siguranța, de dragul poporului? Iosua 3:6-8.

Iosua 3:6-8: „Și Iosua a zis preoților: „Luați chivotul legământului și treceți 
înaintea poporului.” Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea po-
porului. Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, voi începe să te înalț înaintea între-
gului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Să dai următoarea 
poruncă preoților care duc chivotul legământului: ‘Când veți ajunge la marginea 
apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan.’”

„Preoții au ascultat porunca liderului lor și au mers înaintea poporului 
purtând chivotul legământului. Mulțimii i-au fost date instrucțiuni de a se re-

trage, astfel încât să lase un spațiu liber de trei sferturi de milă până la chivot. 
Oștirea imensă privea cu interes profund în timp ce preoții înaintau coborând 
malul Iordanului. Ei i-au văzut cu chivotul sfânt, înaintând hotărât spre to-

rentul amenințător, clocotitor, până când picioarele purtătorilor păreau a se 
afunda în ape.” – The Signs of the Times, 7 aprilie 1881.

Marți 15 ianuarie

3. ASIGURAREA PREZENŢEI LUI DUMNEZEU

a. Ce făgăduință a fost împlinită față de bărbații consacrați ai lui 
Dumnezeu, care au purtat chivotul sfânt, înfruntând pericolul? 
Isaia 43:2.

Isaia 43:2: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca; 
dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.”
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„Patru îngeri cerești însoțeau întotdeauna chivotul lui Dumnezeu în toate 
călătoriile sale, pentru a-l ocroti de orice pericol și a împlini orice misiune ce-

rută de la ei în legătură cu chivotul.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 102.

b. Ce a făgăduit Domnul cu privire la purtarea chivotului, în con-
dițiile unui nivelul ridicat al apelor râului Iordan? Iosua 3:9-13.

Iosua 3:9-13: „Iosua a zis copiilor lui Israel: „Apropiați-vă și ascultați cuvintele 
Domnului Dumnezeului vostru.” Iosua a zis: „Prin aceasta veți cunoaște că Dum-
nezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe canaaniți, pe 
hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghirgasiți, pe amoriți și pe iebusiți: Iată, chivotul legă-
mântului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Acum, 
luați doisprezece bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. 
Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ 
vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, 
și anume apele care se coboară din sus se vor opri grămadă.”

c. Ce speranță oferă Dumnezeu fiecărui suflet purtător de povară, 
care înaintează cu credincioșie în a „purta chivotul” în prezent, 
răspândind adevărul prezent adesea în circumstanțe dificile și 
provocatoare? Psalmii 126:4-6.

Psalmii 126:4-6: „Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război ca pe niște 
râuri în partea de miazăzi! Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de 
veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când 
își strânge snopii.”

„Există timpuri în care pare imposibil pentru slujitorul lui Dumnezeu să 
facă lucrarea care este necesar a fi realizată, din cauza lipsei de mijloace pen-

tru a promova o lucrare puternică, solidă. Unii se tem că prin facilitățile care 
le sunt la îndemână nu pot face tot ceea ce simt că e de datoria lor să realize-

ze. Dar dacă înaintează în credință, mântuirea lui Dumnezeu va fi revelată și 
prosperitatea va însoți eforturile lor. El, Cel care le-a poruncit urmașilor Lui să 
meargă în toate părțile lumii, va susține fiecare lucrător care, în ascultare de 
porunca Lui, caută să proclame solia Sa.

În realizarea lucrării Lui, Domnul nu descoperă întotdeauna totul în mod 
evident față de slujitorii Lui. Uneori El pune la încercare încrederea poporului 
Său, aducându-l în circumstanțe care îl constrâng să înainteze prin credință. 
Adesea, El îi aduce în locuri strâmte și provocatoare și le poruncește să înain-

teze, când picioarele lor par să atingă apele Iordanului. În astfel de timpuri, 
când rugăciunile slujitorilor Lui se înalță la El în credință serioasă, Dumnezeu 
deschide o cale înaintea lor și îi scoate într-un loc larg.” – Istoria faptele apostolilor, 
p. 357, cap. 33: Lucrând în condiții dificile.
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Miercuri 16 ianuarie

4. MÂNA LUI DUMNEZEU LA LUCRU
a. Ce rezultat uimitor a urmat atunci când preoții au ascultat impli-

cit de porunca dată de Dumnezeu lui Iosua? Iosua 3:14-17; 4:18.

Iosua 3:14-17: „Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care 
duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoții care 
duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea 
apei – căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului –, 
apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă, la o foarte mare 
depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Ţartan, iar cele ce se coborau 
spre marea câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în 
fața Ierihonului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit 
pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a 
isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.”

Iosua 4:18: „Când au ieșit preoții care duceau chivotul legământului Domnu-
lui din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele 
Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat ca mai înainte peste toate 
malurile lui.”

„Preoții au ascultat poruncile liderului lor și au mers înaintea poporu-

lui, purtând chivotul legământului. Oștile evreilor s-au aliniat pentru marș și 
au urmat acest simbol al prezenței divine. Coloana extinsă a umplut țărmul 
Iordanului și, pe măsură ce preoții se adânceau în albia râului, apa a fost opri-
tă din amonte și volumul din aval a curs, lăsând uscat fundul râului. Preoții 
au trecut, purtând chivotul și Israel a urmat în spate. La mijlocul Iordanului, 
preoților li s-a cerut să se oprească în albia râului până când oastea evreilor 
a trecut dincolo. Aceasta s-a întâmplat pentru a le imprima în mintea lor mai 
puternic faptul că puterea prin care stăteau apele Iordanului era aceeași care 
i-a făcut în stare pe părinții lor să treacă Marea Roșie, patruzeci de ani mai 
înainte.

Mulți care au trecut prin Marea Roșie când erau copii, au trecut de data 
aceasta, printr-o minune asemănătoare peste Iordan, ca bărbați de război, 
echipați pentru luptă. După ce oastea lui Israel trecuse toată dincolo, Iosua a 
poruncit preoților să iasă din râu. Când au fost în siguranță pe celălalt țărm, 
purtând chivotul legământului, Dumnezeu Și-a îndepărtat mâna Lui puterni-
că și apele strânse au năvălit ca o cascadă, în albia naturală a râului. Iordanul 
s-a năpustit ca un torent de neoprit, revărsându-se peste malurile sale.” – Măr-
turii, vol. 4, p. 157, 158, cap. Luarea Ierihonului.
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b. Cum și de ce trebuia să fie păstrată în memorie această minune? 
Cum a influențat aceasta națiunile înconjurătoare? Iosua 4:4-9, 
21-24; 5:1.

Iosua 4:4-9, 21-24: „Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbați pe care i-a ales 
dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție, și le-a zis: „Treceți 
înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și 
fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Is-
rael, pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când 
vor întreba copiii voștri într-o zi: ‘Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?’, să 
le spuneți: ‘Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legămân-
tului Domnului; când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat 
în două’, și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Is-
rael.” Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat douăsprezece 
pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul 
semințiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau 
să rămână peste noapte. Iosua a ridicat și el douăsprezece pietre în mijlocul Ior-
danului, în locul unde se opriseră picioarele preoților care duceau chivotul legă-
mântului, și ele au rămas acolo până în ziua de azi… (21-24) „ El a zis copiilor 
lui Israel: „Când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor: ‘Ce înseamnă 
pietrele acestea?’, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți: ‘Israel a trecut Ior-
danul acesta pe uscat.’ Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră 
apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru 
la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut, pentru ca toate 
popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți 
totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru.”

Iosua 5:1: „Când au auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și 
toți împărații canaaniților de lângă mare că Domnul secase apele Iordanului 
înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți 
înaintea copiilor lui Israel.”

„Isus, Fiul lui Dumnezeu, urmat de îngerii cerești, a mers înaintea chivo-

tului, când acesta a ajuns la Iordan, iar apele au fost despărțite în fața prezenței 
Lui. Hristos și îngerii au stat alături de chivot și de preoți în albia râului, până 
când toți israeliții au trecut Iordanul.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 102.

„Când vestea că Dumnezeu a oprit apele Iordanului înaintea copiilor lui 
Israel a ajuns la împărații amoriților și canaaniților, inimile lor au fost înmuia-

te de frică.” – Patriarhi și profeți, p. 485, cap. 44: Trecerea Iordanului.
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Joi 17 ianuarie

5. INTRÂND ÎNTR-O NOUĂ EXPERIENŢĂ
a. De ce fusese suspendată practica circumciziei și de ce a fost 

aceasta restaurată acum? Iosua 5:2-9.

Iosua 5:2-9: „În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua: „Fă-ți niște cuțite de 
piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel, a doua oară.” Iosua și-a făcut niște 
cuțite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. Iată pri-
cina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot poporul ieșit din Egipt, bărbații, 
toți oamenii de luptă muriseră în pustie, pe drum, după ieșirea lor din Egipt.
Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în 
pustie, pe drum, după ieșirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. Căci copiii lui 
Israel umblaseră patruzeci de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam 
de oameni de război care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Dom-
nului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă țara pe care jurase părinților lor 
că le-o va da, țară în care curge lapte și miere. În locul lor a ridicat pe copiii lor; 
și Iosua i-a tăiat împrejur, căci erau netăiați împrejur, pentru că nu-i tăiaseră 
împrejur pe drum. După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas 
pe loc în tabără până la vindecare. Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi, am ridicat 
ocara Egiptului de deasupra voastră.” Și locului aceluia i-au pus numele Ghilgal 
(Prăvălire) până în ziua de azi.”

„Suspendarea ritualului circumciziei de la răzvrătirea de la Cades repre-

zentase o mărturie constantă pentru Israel că legământul lor cu Dumnezeu, 
pentru al cărui simbol era destinat acesta, fusese rupt. Și întreruperea Paștelui, 
ca memorial al eliberării lor din Egipt fusese o dovadă a neplăcerii Domnului 
cu privire la dorința lor de a se întoarce în țara robiei. Acum, totuși, anii de 
respingere erau încheiați. Încă o dată Dumnezeu îl recunoștea pe Israel ca po-

por al Lui și semnul legământului a fost restaurat. Ritualul circumciziei a fost 
îndeplinit pentru tot poporul care se născuse în pustie.” – Patriarhi și profeți, p. 
485, cap. 44: Trecerea Iordanului.

b. Ce altceva a marcat condiția de biruitori în care se aflau acum 
israeliții, după minunea de la Iordan? Iosua 5:10-12.

Iosua 5:10-12: „Copiii lui Israel au tăbărât la Ghilgal și au prăznuit Paștele în 
a paisprezecea zi a lunii, spre seară, în câmpia Ierihonului. A doua zi de Paște 
au mâncat din grâul țării, azimi și boabe prăjite; chiar în ziua aceea au mâncat. 
Mana a încetat a doua zi de Paște, când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Isra-
el n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela.”
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„Domnul Își manifestase acum în mod vizibil puterea și favoarea prin 
conducerea poporului Său prin Iordan pe pământ uscat și vrăjmașii lor nu mai 
puteau să-i batjocorească. Mana care continuase până la acest timp, a încetat 
acum; pentru că atunci când israeliții erau pe punctul de a intra în stăpâni-
rea Canaanului și a mânca din fructele acelei țări bune, nu mai era nevoie de 
aceasta.” – Mărturii, vol. 4, p. 159, cap. Luarea Ierihonului.

Vineri 18 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum pot să privesc astăzi spre chivotul legământului?
2. Care este semnificația disponibilității preoților de a păși în Iordan?
3. Cum pot efectiv să devin un purtător al chivotului legământului, 

astăzi?
4. De ce alege Dumnezeu uneori să facă minuni, așa cum a făcut la 

Iordan?
5. De ce era vital ritualul circumciziei la intrarea în țara făgăduită? Ce 

ritual este semnificativ pentru noi când ne îndreptăm spre Canaa-
nul ceresc? De ce?
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   Lecția 4 Sabat, 26 ianuarie 2019

  Biruință la Ierihon 
„Prin credință au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost oco-

lite șapte zile.” (Evrei 11:30)
 

„Hristos și îngerii au participat la circuitul chivotului în jurul Ie-

rihonului și la final au dărâmat zidurile masive ale cetății și au dat 
Ierihonul în mâinile lui Israel.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 102.

Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 4, pp. 159-164, cap. Luarea Ierihonului.

Duminică 20 ianuarie

1. O ÎNTÂLNIRE IMPRESIONANTĂ
a. În timp ce Iosua era lângă Ierihon, meditând și rugându-se, pe 

cine a văzut și ce întrebare i-a adresat? Iosua 5:13.
 

Iosua 5:13: „Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată 
că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua 
s-a dus spre el și i-a zis: „Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?”

„Când s-a retras de la oștile lui Israel pentru a medita și a se ruga, pentru 
ca prezența specială a lui Dumnezeu să-l însoțească, Iosua a văzut un Om de 
statură impunătoare, îmbrăcat în haine de război, cu o sabie scoasă în mâna 
Lui. Iosua nu L-a recunoscut ca fiind unul din luptătorii lui Israel și, totuși, El 
nu avea deloc înfățișare de vrăjmaș.” – Mărturii, vol. 4, p. 159, cap. Luarea Ierihonului.

b. Cine era luptătorul de statură impunătoare și prestanță care s-a 
așezat în fața lui Iosua? Ce instrucțiuni au fost date? Iosua 5:14, 15.
 

Iosua 5:14, 15: „El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oștirii Domnului și acum 
am venit.” Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și I-a zis: „Ce spune 
Domnul meu robului Său?” Și Căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ți 
încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Și Iosua a făcut așa.”

„[Iosua 5:13-15 citat.] Acesta nu era un înger obișnuit. Era Domnul Isus 
Hristos, Cel care îi condusese pe evrei prin pustie, învăluit într-un stâlp de 
foc noaptea și într-un stâlp de nor ziua. Locul a fost sfințit prin prezența Lui, 
așa că lui Iosua i s-a poruncit să-și scoată încălțămintea.” – Spiritual Gifts, vol. 
4a, p. 61.
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Luni 21 ianuarie

2. TIMPUL S-A SFÂRŞIT
a. Ce ni se spune despre Ierihon și de ce erau ținute închise porțile 

lui? Ce asigurare i-a dat Dumnezeu lui Iosua? Iosua 6:1, 2.
 

Iosua 6:1, 2: „Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni 
nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua: „Iată, dau în 
mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași.”

„Una dintre cele mai puternice fortărețe din țară – orașul extins și bogat 
al Ierihonului – era chiar în fața [israeliților] ... Situat la hotarul unei câmpii 
fertile, care abunda în bogății și diverse recolte tropicale, cu palatele și tem-

plele sale, sălașe ale luxului și viciului, acest oraș mândru, în spatele zidurilor 
lui masive, manifesta sfidare față de Dumnezeul lui Israel. Ierihonul era unul 
din principalele centre de închinare la idoli, fiind dedicat, în special, Astarteei, 
zeiței lunii. Aici era sediul a tot ce era mai josnic și mai degradant în reli-
gia canaaniților. Copiii lui Israel, în mințile cărora erau proaspete rezultatele 
îngrozitoare ale păcatului lor de la Bet-Peor, nu puteau privi asupra acestei 
cetăți păgâne decât cu dezgust și groază.” – Patriarhi și profeți, p. 487, cap. 45: 
Căderea Ierihonului.

b. Explicați instrucțiunile date de Dumnezeu prin Iosua pentru 
dărâmarea cetății. Iosua 6:3-8. În ce mod disciplina în unitate 
le-a mărit tuturor credința?
 

Iosua 6:3-8: „Înconjurați cetatea voi, toți bărbații de război, dând ocol cetății o 
dată. Așa să faci șase zile. Șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trâmbi-
țe de corn de berbec; în ziua a șaptea, să înconjurați cetatea de șapte ori, și preoții 
să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi 
sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci, zidul cetății se va 
prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte.” Iosua, fiul lui Nun, a chemat 
pe preoți și le-a zis: „Luați chivotul legământului și șapte preoți să poarte cele 
șapte trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului.” Și a zis popo-
rului: „Porniți, înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivo-
tului Domnului.” După ce a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți care purtau 
înaintea Domnului cele șapte trâmbițe de corn de berbec au pornit și au sunat 
din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor.”

„Chiar planul de continuare a ceremoniei pe parcursul unei perioade atât 
de lungi, înainte de dărâmarea finală a zidurilor, a favorizat creșterea credinței 
între israeliți.
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Ei aveau să devină profund impresionați de ideea că puterea lor nu se afla 
în înțelepciunea omului, nici de puterea lui, ci doar în Dumnezeul mântuirii 
lor. Ei aveau să se obișnuiască în acest fel să se auto-excludă din problemă și 
să se bazeze în totalitate pe Conducătorul lor divin.

Vor să procedeze astăzi în același mod cei care pretind a fi poporul lui 
Dumnezeu în circumstanțe asemănătoare? Fără îndoială că mulți ar dori să-
și urmeze propriile planuri și ar sugera alte căi și mijloace pentru a aduce la 
îndeplinire finalul dorit. Ei nu ar fi dispuși să se supună atât de simplu unei 
rânduieli, mai ales uneia care nu a reflectat asupra lor nicio slavă, cu excepția 
meritului ascultării. Ei ar pune, de asemenea, la îndoială posibilitatea ca o ce-

tate puternică să fie cucerită în acest mod. Dar legea datoriei este supremă. Ea 
ar trebui să guverneze peste rațiunea omenească. Credința este puterea vie 
care depășește orice barieră, trece peste toate obstacolele și își înfige steagul 
în mijlocul taberei vrăjmașului.” – Mărturii, vol. 4, p. 163, cap. Luarea Ierihonului.

Marți 22 ianuarie

3. O MANIFESTARE MISTERIOASĂ
a. Ce a făcut Israel în decursul primelor șase zile din perioada de 

înconjurarea a Ierihonului? Iosua 6:9-14. Cum a reacționat ceta-
tea la acest spectacol misterios?
 

Iosua 6:9-14: „Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților, care sunau din 
trâmbițe, și coada oștirii mergea după chivot; în timpul mersului, preoții sunau 
din trâmbițe. Iosua dăduse porunca aceasta poporului: „Voi să nu strigați, să nu 
vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură, până în ziua când vă voi spu-
ne: ‘Strigați!’ Atunci să strigați.” Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și i-a 
dat ocol o dată, apoi au intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. Iosua 
s-a sculat cu noaptea-n cap și preoții au luat chivotul Domnului. Cei șapte preoți 
care purtau cele șapte trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului 
au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor, și 
coada oștirii venea după chivotul Domnului; în timpul mersului, preoții sunau 
din trâmbițe. Au înconjurat cetatea o dată, a doua zi; apoi s-au întors în tabără. 
Au făcut același lucru timp de șase zile.”

„În ascultare de porunca divină, Iosua a condus în marș oștile lui Israel. 
Nu urma să aibă loc niciun asalt. Ei trebuia pur și simplu să înconjoare cetatea, 
purtând chivotul lui Dumnezeu și suflând în trompete. Prima dată veneau 
luptătorii, un corp de bărbați aleși, nu pentru a cuceri de data aceasta prin 
abilitățile sau vitejia lor, ci prin ascultare de instrucțiunile date de Dumnezeu. 
Urmau șapte preoți cu trompete. Apoi chivotul lui Dumnezeu, înconjurat de 
o aură de slavă divină, era purtat de preoți îmbrăcați în veșminte care denotau 
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slujba lor sacră. Urma oastea lui Israel, fiecare seminție sub steagul ei. Așa era 
procesiunea care înconjura cetatea blestemată. Nu se auzea niciun sunet, cu 
excepția zgomotului de pași al acelei oștiri puternice și al sunetului trompe-

telor, având ecou printre dealuri și răsunând pe străzile Ierihonului. Odată 
finalizat înconjurul, oastea s-a întors în liniște la corturile sale și chivotul a fost 
repus în locul lui din tabernacol.

Cu uimire și alarmați, veghetorii cetății au urmărit fiecare mișcare și au 
raportat autorităților. Ei nu știau înțelesul acestei manifestații; dar când au 
privit la oștirea puternică mărșăluind în jurul cetății, câte o dată în fiecare zi, 
cu chivotul sfânt și preoții însoțitori, misterul scenei a indus teroare în ini-
mile preoților și poporului. Din nou au inspectat mijloacele lor de apărare, 
simțindu-se siguri că ar putea rezista cu succes celui mai puternic atac. Mulți 
au ridiculizat gândul că prin aceste demonstrații bizare ar putea să le fie adus 
vreun prejudiciu. Alții se îngrozeau în timp ce priveau procesiunea care în-

conjura în fiecare zi cetatea.” – Patriarhi și profeți, p. 488, cap. 45: Căderea Ierihonului.

b. Ce s-a întâmplat în ziua a șaptea? Iosua 6:15, 16, 20; Evrei 11:30.
 

Iosua 6:15, 16, 20: „În ziua a șaptea, s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat 
în același fel cetatea de șapte ori; aceasta a fost singura zi când au înconjurat 
cetatea de șapte ori. A șaptea oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a 
zis poporului: „Strigați, căci Domnul v-a dat cetatea în mână!… Poporul a scos 
strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, 
a strigat tare, și zidul s-a prăbușit; poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înain-
te. Au pus mâna pe cetate.”

Evrei 11:30: „Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 
șapte zile.”

„Cât de ușor au dărâmat armatele cerului zidurile care păruseră atât de 
formidabile în ochii iscoadelor care aduseseră raportul fals! Cuvântul lui 
Dumnezeu a fost singura armă utilizată. ... Lucrarea a fost lăsată în grija Celui 
Atotputernic.” – Mărturii, vol. 4, p. 161, cap. Luarea Ierihonului.

Miercuri  23 ianuarie

4. SENTINŢA EXTREMĂ ŞI MOTIVUL EI
a. Ce a poruncit Dumnezeu cu privire la Ierihon, locuitorii și bu-

nurile lui? Cum s-a împlinit blestemul lui Iosua din Iosua 6:26? 
Iosua 6:17-19, 24, 26; 1 Împărați 16:34.
 

Iosua 6:17-19, 24, 26: „Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce 
se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în 
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casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de 
ceea ce va fi dat spre nimicire; căci, dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre 
nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. 
Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Dom-
nului și să intre în vistieria Domnului.”… Cetatea au ars-o împreună cu tot ce 
se afla în ea; numai argintul, aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus 
în vistieria Casei Domnului… Atunci a jurat Iosua și a zis: „Blestemat să fie 
înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a 
Ierihonului! Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui 
mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile!”

1 Regi 16:34: „Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul, i-a pus 
temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porțile cu prețul lui 
Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care-l spusese Domnul prin 
Iosua, fiul lui Nun.”

„Israeliții nu câștigaseră biruința prin putere proprie; cucerirea fusese în 
totalitate a Domnului; și ca prime roade ale țării, cetatea cu tot ce conținea ea 
trebuia să fie dedicată ca jertfă lui Dumnezeu. Trebuia să se imprime asupra 
lui Israel faptul că în cucerirea Canaanului ei nu au luptat pentru sine, ci au 
fost doar instrumente pentru a executa voința lui Dumnezeu; nu pentru a că-

uta bogății sau înălțare de sine, ci slava lui Iehova, Împăratul lor. Înainte de 
cucerire, fusese dată porunca: [„Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea 
și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor 
fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi. Feriți-vă 
numai de ceea ce va fi dat spre nimicire; căci, dacă veți lua ceva din ceea ce va 
fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o 
veți nenoroci.” Iosua 6:17, 18].

Toți locuitorii cetății, împreună cu orice ființă vie existentă în ea, ... au fost 
trecute prin sabie. ... Cetatea a fost arsă; palatele și templele, locuințe somptu-

oase cu accesoriile lor luxoase, draperiile bogate și îmbrăcămintea costisitoare 
au fost date flăcărilor. ... Chiar terenul cetății era blestemat; Ierihonul nu avea 
să fie rezidit niciodată ca fortăreață; judecățile amenințau pe oricine avea să se 
încumete să restaureze zidurile pe care puterea divină le dărâmase.” – Patriarhi 
și profeți, pp. 491, 492, cap. 45: Căderea Ierihonului.

b. De ce a pronunțat Dumnezeu o astfel de sentință asupra Ieriho-
nului? Deuteronom 7:2-10; 20:16-18.
 

Deuteronom 7:2-10: „Când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le 
vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai 
milă de ele. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale 
după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la 
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Mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie 
împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Dimpotrivă, iată cum să vă purtați cu 
ele: să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești, să le tăiați pomii închi-
nați dumnezeilor lor și să ardeți în foc chipurile lor cioplite. Căci tu ești un popor 
sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii 
un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu pentru că între-
ceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci 
voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Ci pentru că Domnul vă iubește, 
pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru 
aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din 
mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău 
este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ține legământul 
și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc 
poruncile Lui. Dar răsplătește îndată pe cei ce-L urăsc și-i pierde; nu dă nicio 
păsuire celui ce-L urăște, ci-i răsplătește îndată.” 

Deuteronom 20:16-18: „Dar în cetățile popoarelor acestora, a căror țară ți-o dă 
ca moștenire Domnul Dumnezeul tău, să nu lași cu viață nimic care suflă. Ci să 
nimicești cu desăvârșire popoarele acelea, pe hetiți, pe amoriți, pe canaaniți, pe 
fereziți, pe heviți și iebusiți, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să nu 
vă învețe să faceți după toate urâciunile pe care le fac ele pentru dumnezeii lor și 
să păcătuiți astfel împotriva Domnului Dumnezeului vostru.” 

„[Deuteronom 7:2; 20:16 citat.] Pentru mulți, aceste porunci păreau a fi 
contrare spiritului dragostei și îndurării recomandate în alte părți ale Bibliei, 
dar ele erau în realitate dictate ale înțelepciunii și bunătății infinite. Dumne-

zeu era pe punctul de a-l stabili pe Israel în Canaan, de a dezvolta în mijlocul 
lor o națiune și o guvernare care trebuia să fie o manifestare a împărăției Lui 
pe pământ. Ei nu aveau să fie doar moștenitori ai adevăratei religii, ci să răs-

pândească principiile ei în toată lumea. Canaaniții se delăsaseră în cel mai 
înjositor și corupt păgânism și era necesar ca țara să fie curățită de ceea ce ar 
fi împiedicat cu siguranță împlinirea scopurilor grațioase ale lui Dumnezeu.

Locuitorii Canaanului le fuseseră dată ocazii bogate pentru pocăință.” – 
Ibid., p. 492, cap. 45: Căderea Ierihonului.

Joi 24 ianuarie

5. DUMNEZEU ŞTIE CEL MAI BINE
a. Ce trebuie să învățăm din cucerirea Ierihonului? Romani 15:4.

 

Romani 15:4: „Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura 
noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, 
să avem nădejde.”
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„Ca popor ne lipsește credința. În aceste zile, puțini urmează directivele 
date prin slujitorul ales de Dumnezeu, în mod la fel de ascultător, ca oștile lui 
Israel la cucerirea Ierihonului. Căpitanul oștirii Domnului nu S-a descoperit 
întregii adunări. El a comunicat doar cu Iosua, care a relatat evreilor istoria 
acestei convorbiri. Depindea de ei a crede sau a se îndoi de cuvintele lui Iosua, 
a urma poruncile date prin el în numele Căpitanului oștirii Domnului sau a se 
răzvrăti împotriva instrucțiunilor și a-i nega autoritatea. Ei nu puteau să vadă 
oastea îngerilor condusă de Fiul lui Dumnezeu, care mergea în frunte; și ar fi 
putut raționa: `Ce deplasări fără sens sunt acestea și ce ridicolă este realizarea 
marșului zilnic în jurul pereților unei cetăți, a suflatului, în același timp, în 
trompetele din corn de berbece! Aceasta nu poate avea niciun efect asupra 
fortificațiilor acelea deosebit de impozante.` ...

[Dumnezeu] îi va ajuta pe copiii Lui credincioși în orice situație de urgență, 
dacă își vor pune în totalitate încrederea în El și Îl vor asculta implicit.

Dumnezeu lucrează cu putere pentru un popor credincios care ascultă de 
cuvântul Lui fără întrebări și îndoieli. Maiestatea cerului, cu oștirea îngerilor 
Lui, a nivelat zidurile Ierihonului fără ajutor omenesc. Luptătorii înarmați ai 
lui Israel nu au avut niciun motiv de a se înălța pe sine prin realizările lor. 
Totul a fost făcut prin puterea lui Dumnezeu. Fie ca poporul să renunțe la eu 
și la dorința de a lucra conform planurilor proprii, fie ca el să se supună în 
umilință voinței divine și Dumnezeu îi va reînviora puterea și va aduce elibe-

rare și biruință copiilor Lui.” – Mărturii, vol. 4, pp. 162-164, cap. Luarea Ierihonului.

Vineri 25 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum a fost Iosua întărit în avans pentru a executa o strategie speci-
fică?

2. Dacă Ierihonul nu ar fi fost distrus, cum ar fi putut fi afectată toată 
istoria ulterioară?

3. Explicați calea misterioasă prin care Dumnezeu a câștigat lupta la 
Ierihon.

4. De ce trebuia Israel să ardă tot și să ducă metalele la visterie?
5. Ce m-ar putea împiedica să experimentez succesul pe care Îl poate 

oferi Dumnezeu?
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Sabat, 2 februarie 2019

Darul Sabatului Întâi 
pentru Sediul Misiunii din Zambia

 

Încă de la independența Zambiei de stă-

pânirea britanică în 1964, această națiune a 
fost cunoscută drept centru al păcii în regiu-

nea africană de sud. Este o țară fără ieșire la 
mare de 290.585 mile pătrate [752.612 km2] și 
este patria pentru aproximativ 11.5 milioane 
locuitori.

Zambia a fost declarată națiune creștină 
cam cu 20 ani în urmă și astăzi este cunoscută global ca țară care se bucură de 
libertate religioasă.

Primul misionar care a adus solia reformei a ajuns în această țară în 1940. 
Totuși, solia nu a prins rădăcină până în 1970. Chiar și după aceea lucrarea nu 
a înaintat atât de repede cum am sperat, din cauza provocărilor conflictuale 
cu frații noștri de altă dată și a deciziei guvernului de a interzice înregistrarea 
bisericilor la momentul respectiv.

Totuși, cererile noastre către Domnul au primit răspuns într-un final, și 
Mișcarea de Reformă a Adventiștilor de Ziua a Șaptea a fost înregistrată la 
guvernul nostru în octombrie 1991. De atunci, lucrarea lui Dumnezeu a pro-

gresat satisfăcător. Numărul actual de membri este de aproape 700 de suflete.
Sediul misiunii din uniunea noastră este în nord-vestul țării. Pentru a pro-

mova creșterea, în timpul ultimei noastre sesiuni de delegați, s-a aprobat ca 
sediul să fie mutat în Lusaka, orașul capitală, unde va fi mai mult loc pentru 
a ridica clădiri cum ar fi: o clinică naturistă, un restaurant vegetarian și un 
centru de instruire misionară pentru lucrători.

Un stâlp monumental reflectând solia Reformei acționează întotdeauna 
ca un catalizator spiritual în finalizarea lucrării lui Dumnezeu aici pe pământ. 
Din nefericire, resursele sunt insuficiente pentru a extinde această lucrare 
mare. „Apreciezi atât de profund sacrificiul făcut la Calvar încât ești dispus 
să pui pe plan secundar orice alt interes pentru a realiza lucrarea de salvare 
a sufletelor? Aceeași intensitate a dorinței de a salva păcătoși, care a marcat 
viața Mântuitorului, marchează viața urmașilor Lui adevărați. Creștinul nu 
are nicio dorință de a trăi pentru sine. El dorește să consacre tot ce are în slujba 
Stăpânului. El este mișcat de o dorință indescriptibilă de a câștiga suflete pen-

tru Hristos.” – Mărturii, vol. 7, p. 10.
Speranța noastră sinceră este că dragostea și sacrificiul demonstrat de 

Dumnezeire va mișca fiecare credincios pentru a contribui generos la salvarea 
lumii care piere.

Cu mulțumiri anticipate și dorindu-vă cele mai bogate binecuvântări ale 
lui Dumnezeu,

    Frații și surorile voastre din Zambia
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   Lecția 5                Sabat, 2 februarie 2019

Agonie la Ai
„Israel a păcătuit. ... De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept 

vrăjmașilor lor.” (Iosua 7:11, 12).

„Mii au fost uciși pe câmpul de luptă pentru că Dumnezeu nu 
avea să binecuvânteze și să ofere prosperitate unui popor în mijlocul 
căruia se afla chiar și un singur păcătos, unul care încălcase cuvântul 
Lui.” – Mărturii, vol. 3, p. 239, cap. Pastori care se îngrijesc doar de ei înșiși.

Recomandare pentru studiu:  Mărturii, vol. 3, pp. 263-272, cap. Păcatul și pedeapsa  
                                                      lui Acan, Datoria de a mustra păcatul, Lăcomia în  
                                                      poporul lui Dumnezeu, Mărturisiri făcute prea târziu.

Duminică 27 ianuarie

1. O PRIMEJDIE ASCUNSĂ PÂNDEŞTE

a. După ce Ierihonul a căzut, de ce primejdie ascunsă nu era Iosua 
conștient? Iosua 7:1. Ce pași au urmat între timp în vederea cu-
ceririi Canaanului? Iosua 7:2, 3.
 

Iosua 7:1: „Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimi-
cire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a 
luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul S-a aprins de mânie împotriva 
copiilor lui Israel.” 

Iosua 7:2, 3: „Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-
Aven, la răsărit de Betel. Și le-a zis: „Suiți-vă și iscodiți țara.” Și oamenii aceia 
s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: „Degeaba mai 
faci să mai meargă tot poporul; două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să bați 
cetatea Ai; nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr.” Aproa-
pe trei mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai.”

„Curând după căderea Ierihonului, Iosua s-a hotărât să atace Aiul, un 
oraș mic, între văgăuni, la câteva mile distanță spre vest, de Valea Iordanului. 
Iscoadele trimise în acest loc au adus înapoi raportul că locuitorii erau doar 
câțiva și că doar o oaste mică avea să fie necesară pentru a o înfrânge.” – Patri-
arhi și profeți, p. 493, cap. 25: Căderea Ierihonului.
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b. Pe baza raportului iscoadelor, câți soldați au fost trimiși să atace 
Aiul? Iosua 7:4 (prima parte). Ce greșeli au fost făcute cu acea ocazie?

Iosua 7:4 p.p.: „Aproape trei mii de oameni au pornit…”

„Marea biruință pe care o câștigase Dumnezeu pentru ei i-a determinat pe 
israeliți să devină încrezători în sine. Întrucât El le făgăduise țara Canaanului, 
ei s-au simțit în siguranță și au eșuat în a conștientiza că doar ajutorul divin le 
putea oferi succes. Până și Iosua și-a făcut planurile pentru cucerirea Aiului, 
fără a căuta sfat de la Dumnezeu.

Israeliții începuseră să se entuziasmeze de propria putere și să privească 
disprețuitor asupra vrăjmașilor lor. Se așteptau la o victorie ușoară.” – Ibid.

Luni 28 ianuarie

2. O CHEMARE LA CERCETARE A INIMII

a. Ce surpriză neplăcută i-a șocat pe israeliți la Ai? Iosua 7:4, 5.
 

Iosua 7:4, 5: „Aproape trei mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dina-
intea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape treizeci și șase de 
oameni; i-au urmărit de la poartă până la Șebarim și i-au bătut la vale. Poporul 
a rămas încremenit și cu inima moale ca apa.”

„[Cei 3000 de soldați ai lui Israel] s-au năpustit în ofensivă fără asigurarea 
că Dumnezeu avea să fie cu ei. Ei au înaintat în apropierea porții cetății, doar 
pentru a se confrunta cu cea mai hotărâtă rezistență. Cuprinși de panică din 
cauza numărului și pregătirii vrăjmașilor lor, ei au fugit confuzi în vale pe 
povârnișul abrupt. ... Deși pierderea era mică din punct de vedere al numă-

rului – doar treizeci și șase de bărbați au fost uciși – înfrângerea era descura-

jatoare pentru întreaga adunare. ... Aceasta era prima ocazie când întâlniseră 
canaaniții într-o luptă efectivă și dacă au fost izgoniți dinaintea luptătorilor 
acestui oraș mic, care avea să fie rezultatul în conflictele mai mari care le stă-

teau în față?” – Patriarhi și profeți, p. 494, cap. 45: Căderea Ierihonului.

b. Cum a reacționat Iosua la tragedie? Iosua 7:6-9. Ce a fost greșit 
în reacția lui?
 

Iosua 7:6-9: „Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până sea-
ra înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul 
cu țărână. Iosua a zis: „Ah! Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul 
acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De am fi 
știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului! Dar, Doamne, ce voi zice după 
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ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Canaaniții și toți locuitorii țării 
vor afla; ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face Tu 
Numelui Tău celui mare?”

„Iosua a manifestat un zel adevărat pentru onoarea lui Dumnezeu, totuși 
cererile lui erau amestecate cu îndoială și necredință. Gândul că Dumnezeu Își 
adusese poporul dincolo de Iordan ca să-l predea puterii păgânilor a fost unul 
păcătos, nedemn pentru un lider al lui Israel. Sentimentele de disperare și ne-

încredere ale lui Iosua erau nejustificate, având în vedere minunile puternice 
pe care le făcuse Dumnezeu pentru eliberarea poporului Său și făgăduința 
repetată că El avea să fie cu ei.” – The Signs of the Times, 21 aprilie 1881.

„În orice biserică este păcat de a nu cerceta cauza întunericului și nenoro-

cirilor care sunt în mijlocul ei. Biserica din ... nu poate fi o biserică vie, pros-

peră până când nu conștientizează greșelile din mijlocul său, care împiedică 
binecuvântarea lui Dumnezeu să vină asupra lor.” – Mărturii, vol. 3, p. 520, cap. 
Datoria față de cei nenorociți.

„Fie ca bisericile care pretind a crede adevărul, care susțin legea lui Dum-

nezeu, să păstreze acea lege și să se îndepărteze de orice nelegiuire. Fie ca 
membrii individuali ai bisericii să reziste ispitelor de a practica răul și de a to-

lera păcatul. Fie ca bisericile să înceapă lucrarea de curățire înaintea lui Dum-

nezeu prin pocăință, umilință, cercetare profundă a inimii, pentru că suntem 
în ziua antitipică a ispășirii – ceas solemn încărcat cu rezultate veșnice.” – Se-
lected Messages, vol. 2, p. 378.

Marți 29 ianuarie

3. DUMNEZEU RĂSPUNDE
a. Cum a răspuns Dumnezeu în mod îndurător când Iosua s-a ru-

gat, protestând cu privire la înfrângerea umilitoare a armatei lui 
Israel la Ai? Iosua 7:10-12.
 

Iosua 7:10-12: „Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel 
pe fața ta? Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat 
din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre 
lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor: vor da 
dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi 
dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru.”

„Dumnezeul nostru îndurător nu l-a pedepsit pe slujitorul Său [Iosua] cu 
mânie pentru greșeala aceasta [a descurajării și neîncrederii]. El a acceptat cu 
îndurare umilința și rugăciunile lui Iosua și, în același timp, a mustrat delicat 
necredința lui și i-a descoperit cauza înfrângerii lor.” – The Signs of the Times, 21 
aprilie 1881.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2019 37

b. Ce trebuie să învățăm din această criză? 1 Corinteni 10:1-5, 11, 12.

1 Corinteni 10:1-5, 11, 12: „Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți 
au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare, 
pentru Moise; toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut ace-
eași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce ve-
nea după ei, și stânca era Hristos. Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți 
lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie… Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să 
ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au 
venit sfârșiturile veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia seama 
să nu cadă.”

„[Iosua 7:10-12 citat.] Mi s-a arătat că Dumnezeu ilustrează aici cum con-

sideră păcatul din mijlocul celor care mărturisesc a fi poporul păzitor al po-

runcilor Lui. Cei pe care El i-a onorat prin a fi martori ai manifestărilor remar-

cabile ale puterii Lui, așa cum a fost vechiul Israel și care chiar după aceea 
se încumetă să nesocotească instrucțiunile Lui explicite, vor fi ținta mâniei 
Lui. El avea să învețe poporul Său că neascultarea și păcatul sunt extrem de 
ofensive pentru El și nu trebuie privite cu ușurătate. El ne învață că atunci 
când poporul Său este în păcat, ei trebuie ia imediat măsuri hotărâte pentru a 
îndepărta acel păcat de la ei, pentru ca dezaprobarea Lui să nu rămână asupra 
lor, a tuturor. Dar dacă păcatele poporului sunt trecute cu vederea de cei din 
poziții cu răspundere, dezaprobarea Lui va rămâne asupra lor și poporul lui 
Dumnezeu, ca trup, va fi responsabil de păcatele lor. În comportamentul cu 
poporul Său din trecut, Domnul ne descoperă necesitatea curățirii bisericii de 
greșeli. Un păcătos poate răspândi întuneric, ce va exclude lumina lui Dum-

nezeu din întreaga adunare. Când poporul conștientizează că întunericul s-a 
instalat asupra lor și ei nu știu cauza, ei ar trebui să-L caute pe Dumnezeu cu 
seriozitate, printr-o smerenie adâncă și umilire de sine, până când relele care 
întristează Duhul Său sunt descoperite și îndepărtate. ...

Dacă greșelile sunt evidente în poporul Său și dacă slujitorii lui Dumne-

zeu le tratează cu indiferență, ei susțin și îl scuză practic pe păcătos, făcându-
se astfel vinovați și vor primi exact la fel de sigur neplăcerea lui Dumnezeu; 
pentru că ei vor fi făcuți responsabili pentru păcatele vinovatului.” – Mărturii, 
vol. 3, pp. 265, 266, cap. Datoria de a mustra păcatul.

Miercuri 30 ianuarie

4. O LUCRARE ÎN ACESTE ZILE DIN URMĂ

a. Ce atitudine l-a îndrumat Dumnezeu pe Iosua să ia în criza care 
determinase slăbiciunea și înfrângerea de la Ai? Iosua 7:13-15. 
Ce putem învăța din aceasta?
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Iosua 7:13-15: „Scoală-te, sfințește poporul. Spune-le: ‘Sfințiți-vă pentru mâi-
ne. Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «În mijlocul tău este un lucru 
dat spre nimicire, Israele; nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu veți 
scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Să vă apropiați mâine di-
mineață după semințiile voastre; și seminția pe care o va arăta Domnul prin 
sorți se va apropia pe familii, și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se 
va apropia pe case, și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe 
bărbați. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ce era dat spre nimicire va fi ars 
în foc, el și tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut 
o mișelie în Israel.»’”

„[Unii] pot fi martori ai greșelilor, dar nu simt așa cum a simțit Iosua și nu 
se umilesc pentru că ar simți primejdia sufletelor.

Poporul adevărat al lui Dumnezeu, care are pe inimă spiritul lucrării 
Domnului și mântuirea sufletelor, va vedea întotdeauna păcatul în caracterul 
său real, păcătos. Ei vor fi întotdeauna de partea conduitei credincioase și di-
recte față de păcatele care asaltează cu ușurință poporul lui Dumnezeu. Mai 
ales la sfârșitul lucrării finale pentru biserică, în timpul sigilării celor o sută 
patruzeci și patru de mii, care trebuie să stea fără greșeală înaintea tronului lui 
Dumnezeu, ei vor simți în modul cel mai profund greșelile pretinsului popor 
al lui Dumnezeu...

Cine rămâne în sfatul lui Dumnezeu în acest timp? Sunt aceștia cei care 
își scuză efectiv greșelile în mijlocul poporului pretins al lui Dumnezeu și care 
murmură, dacă nu pe față, cel puțin în inimile lor, împotriva celor care mustră 
păcatul? Sunt ei cei care adoptă poziție împotriva lor și simpatizează cu cei ce 
comit răul? Nu, nicidecum! Dacă nu se pocăiesc și nu renunță la lucrarea lui 
Satan de a-i persecuta pe cei care poartă povara lucrării și de a susține mâinile 
păcătoșilor din Sion, nu vor primi niciodată semnul aprobării sigiliului lui 
Dumnezeu.” – Mărturii, vol. 3, pp. 266, 267, cap. Datoria de a mustra păcatul.

„Dacă liderii bisericii neglijează să cerceteze perseverent păcatele care 
aduc neplăcerea lui Dumnezeu asupra întregului, ei devin responsabili pen-

tru aceste păcate.” – Ibid., p. 269.

b. Cum a procedat Iosua, dovedind ascultare? Iosua 7:16-18.

Iosua 7:16-18: „Iosua s-a sculat dis-de-dimineață și a apropiat pe Israel, după 
semințiile lui, și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda. A apropiat familiile 
lui Iuda și a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Ze-
rah pe case și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi 
pe bărbați și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui 
Zerah, din seminția lui Iuda.”
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„Lui Iosua i-au fost date instrucțiuni pentru descoperirea și pedepsirea 
delicventului. Pentru depistarea vinovatului avea să fie folosită tragerea la 
sorți. Păcătosul nu a fost în mod direct indicat, situația fiind lăsată în incer-

titudine pentru un timp, pentru ca poporul să poată simți responsabilitatea 
pentru păcatele existente în mijlocul lor și astfel să fie îndrumați la cercetare a 
inimii și umilință înaintea lui Dumnezeu. ...

Acan, fiul lui Carmi din seminția lui Iuda a fost indicat prin degetul lui 
Dumnezeu, ca fiind cauza nenorocirii lui Israel.” – Patriarhi și profeți, pp. 494, 495, 
cap. 45: Căderea Ierihonului.

Joi 31 ianuarie

5. CONDUCERE DREAPTĂ ÎN TIMP DE CRIZĂ
a. Ce i-a cerut Iosua, cu tact, lui Acan să facă și care a fost răspun-

sul lui Acan? Iosua 7:19-21. Cum consideră Dumnezeu indi-
ferența în timp de criză? Ţefania 1:12.
 

Iosua 7:19-21: „Iosua a zis lui Acan: „Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului 
lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic.”
Acan a răspuns lui Iosua și a zis: „Este adevărat că am păcătuit împotriva Dom-
nului Dumnezeului lui Israel, și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta 
frumoasă de Șinear, două sute de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 
cincizeci de sicli; le-am poftit și le-am luat; iată, sunt ascunse în pământ în mij-
locul cortului meu și argintul este pus sub ele.”

Țefania 1:12: „În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pe-
depsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor și zic în inima lor: ‘Domnul 
nu va face nici bine, nici rău!’ ”

„Sunt mulți care nu dețin discreția lui Iosua și care nu au nicio datorie 
specială de a cerceta greșelile și a proceda prompt cu păcatele existente între 
ei. Nu le permiteți unora ca aceștia ... să stea în calea celor care au datoria de 
a face aceasta. ...

Modul de mărturisire al lui Acan a fost similar cu mărturisirile pe care 
unii dintre noi le fac și le vor face. Ei își ascund greșelile și refuză să facă 
o mărturisire voluntară, până când Dumnezeu îi descoperă și, ulterior, își 
recunosc păcatele. Sunt unii care continuă pe calea greșită până când devin 
împietriți. Ei pot chiar să aibă cunoștință de faptul că biserica este împovă-

rată. ... Totuși conștiințele lor nu-i condamnă. Ei nu vor despovăra biserica, 
umilindu-și inimile lor mândre, răzvrătite înaintea lui Dumnezeu și înlătu-

rând relele lor. Dezaprobarea lui Dumnezeu este asupra poporului Său și El 
nu-Și va manifesta puterea în mijlocul lor, în timp ce există păcate între ei, și ei 
sunt încurajați de cei din poziții cu răspundere.
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Cei care lucrează în temere de Dumnezeu pentru a elibera biserica de ob-

stacole și a corecta relele deplorabile pentru ca poporul lui Dumnezeu să poa-

tă conștientiza necesitatea detestării păcatului și să poată prospera în curăție și 
pentru ca numele lui Dumnezeu să poată fi slăvit, vor întâmpina întotdeauna 
influențe împotrivitoare din partea celor neconsacrați.” – Mărturii, vol. 3, pp. 
270, 271, cap. Lăcomia în poporul lui Dumnezeu.

„Ca întreg, biserica este într-o măsură responsabilă de relele membrilor 
ei individuali, pentru că aprobă răul prin faptul că nu ridică glasul împotriva 
lui.” – Ibid., vol. 4, p. 491, cap. Necinste în biserică.

Vineri 1 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce factori au determinat înfrângerea israeliților la Ai?
2. Ce a indicat credință și ce a indicat îndoială în rugăciunea lui Iosua 

față de Dumnezeu?
3. Explicați datoria bisericii rămășiței, care se pregătește în mod  

serios pentru a doua venire a lui Hristos.
4. Ce calități necesare unui conducător, menționate în Iosua capitolul 

7, ar fi bine să dezvolt?
5. De ce trebuie să evit a împiedica datoria vitală de a exclude păcatul 

din tabără?
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  Lecția 6 Sabat, 9 februarie 2019

Sindromul Acan
„Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie: căci viața cuiva nu stă 

în belșugul lucrurilor pe care le deține.” (Luca 12:15, engl.).

„Achiziționarea de proprietăți devine o manie pentru unii.” – Măr-
turii, vol. 4, p. 490, cap. Necinste în biserică.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 493-498, cap. 45:  
                                          Căderea Ierihonului; Mărturii, vol. 4, pp.  
               489-495, cap. Necinste în biserică.

Duminică 3 februarie

1. CAUZA BLESTEMULUI
a. Când Acan a admis, în sfârșit, vinovăția lui după ce a fost indi-

cat de Dumnezeu ca inculpat în Israel, ce atitudine a luat Iosua? 
Iosua 7:22, 23.

Iosua 7:22, 23: „Iosua a trimis niște oameni, care au alergat în cort, și iată că 
lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din 
mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus 
înaintea Domnului.”

b. De ce este atât de important ca astfel de păcate să fie dezvăluite? 
Proverbe 26:2.
 

Proverbe 26:2: „Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa 
nu nimerește blestemul neîntemeiat.”

„Acan era în deplină cunoștință de cauză cu privire la ceea ce pusese deo-

parte și că bogățiile de aur și argint pe care el le-a râvnit erau ale Domnului.” 
– Mărturii, vol. 3, p. 269, cap. Lăcomia în poporul lui Dumnezeu.

„Păcatul lui Acan a atras dezastrul asupra întregii națiuni. Pentru păcatul 
unui singur om, indignarea lui Dumnezeu va persista asupra bisericii Lui până 
când fărădelegea este descoperită și îndepărtată. Influența de care biserica ar 
trebui să se teamă cel mai mult nu este aceea a oponenților, necredincioșilor 
și a batjocoritorilor pe față, ci a mărturisitorilor inconsecvenți ai lui Hristos. 
Aceștia sunt cei care rețin binecuvântarea Dumnezeului lui Israel și slăbesc 
puterea poporului Său.
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Când biserica este în dificultate, când există răceală și declin spiritual, ofe-

rind vrăjmașilor lui Dumnezeu posibilitatea de a triumfa, atunci, în loc de a-și 
frânge mâinile și a-și lamenta starea nefericită, membrii ei să analizeze dacă 
nu este vreun Acan în tabără. Cu umilință și cercetare a inimii, fiecare să caute 
să descopere păcatele ascunse care exclud prezența lui Dumnezeu.” – Patriarhi 
și profeți, p. 497, cap. 45: Căderea Ierihonului.

Luni 4 februarie

2. ACAN CONSIDERAT RĂSPUNZĂTOR
a. Cum a cerut Dumnezeu poporului să procedeze cu Acan? Iosua 

7:24, 25. De ce este destinul său o avertizare pentru noi care trăim 
atât de aproape de încheierea timpului de probă?
 

Iosua 7:24, 25: „Iosua și tot Israelul, împreună cu el, au luat pe Acan, fiul lui 
Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, 
oile, cortul lui și tot ce era al lui și i-au adus în valea Acor. Iosua a zis: „Pentru 
ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi.” Și tot Israelul i-a ucis 
cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre.”

„Când vine în cele din urmă o criză  ... și Dumnezeu vorbește în favoarea 
poporului Său, cei care au păcătuit, cei care au fost un nor de întunecime și 
care au stat direct în calea lucrării lui Dumnezeu pentru poporul Său, pot să se 
alarmeze de măsura în care au trăit murmurând și aducând descurajare asu-

pra cauzei; și, asemenea lui Acan, devenind îngroziți, se poate să recunoască 
faptul că au păcătuit. Dar mărturisirile lor sunt prea târzii și nu sunt de tipul 
celor corecte, care să le aducă beneficiu, deși pot despovăra cauza lui Dumne-

zeu. Unii ca aceștia nu-și mărturisesc păcatele dintr-o convingere a stării reale 
și a sentimentului a cât de neplăcut a fost comportamentul lor înaintea lui 
Dumnezeu.” – Mărturii, vol. 3, p. 271, cap. Mărturisiri făcute prea târziu.

„Sunt mulți în prezent care consideră păcatul lui Acan ca având consecințe 
neînsemnate și care îi scuză vinovăția; dar aceasta se întâmplă pentru că ei 
nu realizează nicicum caracterul păcatului și consecințele lui, ei nu au nicio 
cunoștință despre sfințenia lui Dumnezeu și a cerințelor Sale. Adesea se aude 
afirmația că Dumnezeu nu este în mod deosebit interesat dacă noi ascultăm 
sau nu cu conștiinciozitate de cuvântul Lui, dacă ascultăm sau nu de toate 
poruncile legii Lui sfinte, dar raportul comportamentului Său față de Acan 
trebuie să fie o avertizare pentru noi. El nu-l va scuza sub nicio formă pe cel 
vinovat.” – The Review and Herald, 20 martie 1888.

b. Cum și de ce a fost păstrat în memorie destinul lui Acan? Iosua 
7:26. Ce ar trebui să ne spună aceasta?
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Iosua 7:26: „Și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în 
ziua de azi. Și Domnul S-a întors din iuțimea mâniei Lui. Din pricina acestei întâm-
plări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de valea Acor (Tulburare).”

 

„V-ați pus problema de ce toți cei care au fost în legătură cu Acan au 
fost, de asemenea, ținte ale pedepsei lui Dumnezeu? Pentru că ei nu fuseseră 
instruiți sau educați în conformitate cu instrucțiunile date lor în marele stan-

dard al legii lui Dumnezeu. Părinții lui Acan își educaseră fiul într-un aseme-

nea mod încât el s-a simțit liber să nu asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, iar 
principiile inoculate în viața lui l-au condus să procedeze cu copiii lui într-un 
mod în care și ei au devenit corupți. Mintea acționează și reacționează asupra 
minții și pedeapsa care a inclus rudele lui Acan împreună cu el, relevă faptul 
că toți au fost implicați în infracțiune.” – Comentarii biblice [Comentarii ale E. G. 
White], vol. 2, p. 998, Iosua capitolul 7.

Marți 5 februarie

3. MOCIRLA LĂCOMIEI
a. Ce l-a ademenit pe Acan să păcătuiască? Iacov 1:13-15.

 

Iacov 1:13-15: „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumne-
zeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El Însuși nu ispitește pe 
nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pof-
ta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce moartea.”

„Lăcomia lui Acan a fost stârnită prin vederea acelei haine costisitoare de 
Șinear; chiar când a fost adus față în față cu moartea, el a numit-o `o manta 
frumoasă de Babilon.` Un păcat condusese la un altul și el și-a însușit aurul și 
argintul dedicate pentru tezaurul Domnului – el L-a jefuit pe Dumnezeu de 
primele roade ale țării Canaan. 

Păcatul de moarte care a condus la ruina lui Acan și-a avut rădăcina în 
lăcomie, unul din cele mai obișnuite și cu ușurătate tratate păcate dintre toa-

te. În timp ce alte delicte sunt descoperite și pedepsite, cât de rar provoacă 
încălcarea poruncii a zecea cel puțin o mustrare. Enormitatea acestui păcat și 
rezultatele sale teribile sunt lecții din istoria lui Acan.” – Patriarhi și profeți, p. 496, 
cap. Căderea Ierihonului.

b. Explicați în ce mod răul lăcomiei reprezintă o tăgăduire a 
credinței. Evrei 13:5.
 

Evrei 13:5: „Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El Însuși 
a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
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„Lăcomia este un rău cu o dezvoltare treptată. Acan a nutrit lăcomia pen-

tru câștig până când aceasta a devenit un obicei, legându-l cu lanțuri aproape 
imposibil de rupt. În timp ce nutrea acest rău, el s-ar fi umplut cu oroare la 
gândul atragerii dezastrului asupra lui Israel; dar percepțiile lui erau amorțite 
de păcat și când a apărut ispita, el a căzut ca pradă ușoară.

Nu sunt comise încă păcate similare, în ciuda avertizărilor atât de solemne 
și explicite? Ne este la fel de direct interzisă lăcomia precum îi era interzis lui 
Acan să-și însușească din prada de la Ierihon. ...

Pretutindeni se remarcă urma ei dezgustătoare. Ea creează nemulțumire 
și disensiune în familii; stimulează invidia și dușmănia în cel sărac împotriva 
celui bogat; determină asuprire dureroasă a celui bogat față de cel sărac. Și 
acest rău există nu doar în lume, ci și în biserică. Atât de obișnuit este chiar și 
aici să întâlnești egoism, avariție, fraudă, neglijarea faptelor de caritate, jefu-

irea lui Dumnezeu `în zecimi și daruri.` Printre membrii bisericii `cu poziție 
bună și reglementară` există, vai, mulți Acani!” – Ibid., pp. 496, 497.

Miercuri 6 februarie

4. SCĂPÂND DE CURSĂ

a. Ce avertizări își au ecoul, până la noi, împotriva lăcomiei cu pri-
vire la orice nu ne aparține? Luca 12:15; 1 Ioan 2:15-17. Cum îm-
piedică acest păcat lucrarea lui Dumnezeu?
 

Luca 12:15: „Apoi le-a zis: „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci 
viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.”

1 Ioan 2:15-17: „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva 
lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pămân-
tești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și 
pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.”

„Această dedicare în creștere pentru câștig financiar, egoismul generat de 
dorința de câștig reprezintă cauzele care îndepărtează favoarea lui Dumnezeu 
de la biserică și ucid spiritualitatea. Când capul și mâinile sunt constant ocu-

pate cu plănuirea și truda pentru a acumula bogății, drepturile lui Dumnezeu 
și ale omenirii sunt uitate.” – Mărturii, vol. 4, p. 82, cap. Reținerea banilor.

„În loc de a renunța la tot pentru Hristos, mulți și-au însușit placa de aur 
și mantaua frumoasă de Babilon și le-au ascuns în tabără. Dacă prezența unui 
singur Acan a fost suficientă pentru a slăbi întreaga tabără a lui Israel, putem 
fi surprinși de succesul mic care însoțește eforturile noastre, când fiecare bise-

rică și aproape fiecare familie își are propriul Acan?” – Ibid., vol. 5, p. 157, cap. 
Va jefui oare un om pe Dumnezeu?



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2019 45

b. Ce alte păcate, care au legătură cu lăcomia, urăște Dumnezeu în 
mod special? Proverbe 6:16-19. Cum ne consideră Dumnezeu 
când îndrăgim aceste păcate?
 

Proverbe 6:16-19: „Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte Îi sunt urâte:
ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care 
urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul minci-
nos, care spune minciuni, și cel ce stârnește certuri între frați.”

„Diferite păcate care sunt îndrăgite și practicate de pretinșii creștini atrag 
dezaprobarea lui Dumnezeu asupra bisericii. În ziua când va fi deschisă Car-

tea Cerului, Judecătorul nu va reda omului în cuvinte vinovăția lui, ci va arun-

ca privirea lui penetrantă, condamnatoare și fiecare faptă, fiecare tranzacție 
din viață se va imprima viu în memoria rău-făcătorului. Nu va fi necesar ca 
persoana respectivă să fie descoperită pe seminție și familie, ca în timpul lui 
Iosua, ci propriile sale buze vor mărturisi rușinea, egoismul, lăcomia, lipsa de 
onestitate, prefăcătoria și frauda. Păcatele ei ascunse de cunoștința omului vor 
fi declarate ca de pe acoperișul casei.

Influența cea mai de temut pentru biserică nu este cea a oponenților, 
necredincioșilor și batjocoritorilor pe față, ci a mărturisitorilor inconsecvenți 
ai lui Hristos. Aceștia sunt cei care rețin binecuvântarea lui Dumnezeu de 
la Israel și atrag slăbiciune asupra bisericii, o ocară ce nu se îndepărtează cu 
ușurință.” – Ibid., vol. 4, p. 493, cap. Necinste în biserică.

„Duhul [lui Dumnezeu] este întristat de mândrie, extravaganță, lipsa 
onestității și fraudă care sunt tolerate de unii pretins evlavioși. Toate aceste 
lucruri atrag dezaprobarea lui Dumnezeu față de poporul Său.” – Ibid., p. 491.

Joi 7 februarie

5. TRANSPARENŢĂ ÎN AFECERI
a. Ce înțelegere ne poate ajuta să-i punem pe Dumnezeu și pe se-

menii noștri mai presus de dorințele noastre pentru câștigul lu-
mesc? Proverbe 15:3; Coloseni 3:1-3.
 

Proverbe 15:3: „Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni.”

Coloseni 3:1-3: „Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după 
lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lu-
crurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit, și viața voastră este 
ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.”

„Obiceiul de fraudă în afaceri, care există în lume, nu este un exemplu 
pentru creștini. Ei nu trebuie să devieze de la integritate desăvârșită, chiar și 
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în probleme mici. A vinde un articol la mai mult decât valorează, profitând 
de ignoranța cumpărătorilor, este fraudă. Câștigurile ilegale, trucurile minore 
în afaceri, exagerarea, competiția, a vinde sub prețul cu care un frate caută să 
se ocupe de o afacere cinstită – toate aceste lucruri corup curăția bisericii și 
conduc la ruină spiritualitatea ei.

Lumea de afaceri nu se află în afara limitelor de guvernare ale lui Dumne-

zeu. Creștinismul nu există pentru a fi etalat doar în Sabat și afișat în sanctuar; 
el există pentru fiecare zi din săptămână și pentru orice loc. Pretențiile sale 
trebuie recunoscute și ascultate la lucru, acasă și în tranzacțiile comerciale cu 
frații și cu cei din lume.” – Mărturii, vol. 4, p. 494, cap. Necinste în biserică.

„Prima biserică a creștinilor nu avusese privilegiile și oportunitățile pe 
care le avem noi. Ei erau un popor sărac, dar simțeau puterea adevărului. 
Scopul dinaintea lor le era suficient pentru a-i conduce să investească totul. Ei 
simțeau că mântuirea sau pierderea unei lumi depinde de mijloacele lor. S-au 
lepădat de tot ce era al lor și erau permanent gata să meargă sau să vină, la 
porunca Domnului.

Noi pretindem a fi guvernați de aceleași principii, a fi influențați de 
același spirit. ... Să mergem individual să lucrăm pentru a-i stimula pe alții, 
prin exemplul nostru de bunăvoință dezinteresată.” – Ibid., vol. 5, pp. 156, 157, 
cap. Va jefui oare un om pe Dumnezeu?

Vineri 8 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce împiedică cel mai mult binecuvântările lui Dumnezeu și scade 
puterea poporului Său?

2. Cum s-ar putea să influențez tinerii în același mod în care a proce-
dat Acan cu copiii lui?

3. Cum pot evita a îngădui rădăcinile incipiente ale lăcomiei?
4. Ce pericol pândește în special când cumpărăm sau vindem ceva 

folosit?
5. Cum pot să mă eliberez de cursa ispita obișnuită de a râvni după 

câștig lumesc?
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  Lecția 7 Sabat, 16 februarie 2019

Binecuvântări și blesteme
„N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi ci-

tit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor 
și străinilor care mergeau în mijlocul lor.” (Iosua 8:35)

„Numai dacă era cultivată reverența față de Cuvântul Sfânt al lui 
Dumnezeu în inimile poporului, puteau ei spera să împlinească sco-

pul divin.” – Profeți și regi, pp. 465, 466, cap. 42: Repetarea Legii.

Recomandări pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 499-504, cap. 46:                                                                                  
                Binecuvântările și blestemele.

Duminică         10 februarie

1. O ALEGERE SOLEMNĂ
a. Ce alegere a pus Domnul în fața poporului Său, la hotarul țării 

făgăduite și ce putem învăța din aceasta? Deuteronom 11:26-28.
 

Deuteronom 11:26-28: „Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și bles-
temul: binecuvântarea, dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului 
vostru pe care vi le dau în ziua aceasta; blestemul, dacă nu veți asculta de porun-
cile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care v-o 
dau în ziua aceasta și vă veți duce după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți.” 

„Se cere ascultare; și dacă nu ascultați, vă veți situa pe un teren mai rău de-

cât neutru. Dacă nu sunteți favorizați cu binecuvântarea lui Dumnezeu, primiți 
blestemul Lui. El vă pretinde să fiți dornici și ascultători și afirmă că veți mânca 
bunurile țării. Un blestem amar este pronunțat asupra celor care nu vin în ajuto-

rul Domnului.” -  Mărturii, vol. 2, p. 165, cap. Purtători de poveri în biserică.

b. Numiți cei doi munți aleși pentru rostirea binecuvântărilor și 
blestemelor. Deuteronom 11:29. Cum au fost divizate semințiile 
lui Israel pentru această datorie sfântă? Deuteronom 27:11-13.
 

Deuteronom 11:29: „ Și când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe 
care o vei lua în stăpânire, să rostești binecuvântarea pe muntele Garizim și 
blestemul pe muntele Ebal.” 

Deuteronom 27:11-13: „În aceeași zi, Moise a mai dat următoarea poruncă 
poporului: „După ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beni-
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amin să stea pe muntele Garizim, ca să binecuvânteze poporul, iar Ruben, Gad, 
Așer, Zabulon, Dan și Neftali să stea pe muntele Ebal, ca să rostească blestemul.”

„Ebal și Garizim, de părți opuse ale văii, sunt foarte aproape unul de altul, 
baza lor părând să formeze un amvon natural, fiecare cuvânt spus pe unul 
fiind distinct perceptibil pe celălalt, în timp ce versanții muntelui, coborând, 
ofereau spațiu pentru o vastă mulțime.” – Patriarhi și profeți, p. 500, cap. 46: Bine-
cuvântările și blestemele.

Luni 11 februarie

2. ANTRENÂND MINTEA PENTRU BIRUINŢĂ

a. Ce poruncă referitoare la Muntele Ebal fusese dată prin Moise, 
pentru a fi împlinită când poporul avea să treacă Iordanul?  
Deuteronom 27:2-8.

Deuteronom 27:2-8: „După ce veți trece Iordanul, ca să intrați în țara pe care 
ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să ridici niște pietre mari și să le tencuiești 
cu var. Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, după ce vei 
trece Iordanul, ca să intri în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, țară 
în care curge lapte și miere, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. 
După ce veți trece Iordanul, să ridicați pe muntele Ebal pietrele acestea, pe care 
vă poruncesc azi să le ridicați, și să le tencuiți cu var. Acolo, să zidești un altar 
Domnului Dumnezeului tău un altar de pietre, peste care să nu treacă fierul; din 
pietre întregi să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău. Să aduci pe altarul 
acesta arderi-de-tot Domnului Dumnezeului tău; să aduci jertfe de mulțumire și 
să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să scrii 
pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte deslușit.”

b. Ce altceva a fost realizat cu scopul de a imprima legea în mintea 
poporului? Deuteronom 6:6-9; 31:19-22.
 

Deuteronom 6:6-9: „Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în 
inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi 
acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi 
ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să 
le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale.”

Deuteronom 31:19-22: „Acum, scrieți-vă cântarea aceasta. Învață pe copiii din 
Israel s-o cânte, pune-le-o în gură, și cântarea aceasta să-Mi fie martoră împotriva 
copiilor lui Israel. Căci voi duce pe poporul acesta în țara pe care am jurat părinților 
lui că i-o voi da, țară unde curge lapte și miere; el va mânca, se va sătura și se va 
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îngrășa, apoi se va întoarce la alți dumnezei și le va sluji, iar pe Mine Mă va nesocoti 
și va călca legământul Meu. Când va fi lovit atunci cu o mulțime de rele și necazuri, 
cântarea aceasta, care nu va fi uitată și pe care uitarea n-o va șterge din gura urma-
șilor, va sta ca martoră împotriva acestui popor. Căci Eu îi cunosc pornirile, care se 
arată și azi, înainte chiar ca să-l fi dus în țara pe care am jurat că i-o voi da.” În ziua 
aceea, Moise a scris cântarea aceasta și a învățat pe copiii lui Israel s-o cânte.”

„În zilele călătoriei prin pustie, Domnul luase măsuri ample astfel încât co-

piii Lui să păstreze în memorie cuvintele Legii Sale. După stabilirea în Canaan, 
preceptele divine aveau să fie repetate zilnic în fiecare cămin; ele aveau să fie 
scrise clar pe ușiorii ușii și pe porți și să fie desfășurate pe tăblițe memoriale. Ele 
aveau să fie introduse în muzică și cântate în psalmi de tineri și bătrâni. Preoții 
aveau să învețe aceste precepte sfinte în adunările publice, iar conducătorii țării 
aveau să facă din ele tema studiului lor zilnic. `Cugetă asupra ei zi și noapte,` îi 
poruncise Domnul lui Iosua cu privire la cartea legii, `căutând să faci tot ce este 
scris în ea; căci atunci vei avea prosperitate în calea ta și vei avea un bun succes.` 
Iosua 1:8 (engl.)” – Profeți și regi, pp. 464, 456, cap. 42: Repetarea Legii.

c. Ce beneficiu obținem noi, de asemenea, din memorarea legii lui 
Dumnezeu și meditație asupra făgăduințelor și avertizărilor gă-
site în Cuvântul Său? Psalmii 119:11.

Psalmii 119:11: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc îm-
potriva Ta!”

 

„De câteva ori în fiecare zi, ar trebui consacrate momente prețioase, de 
aur, pentru rugăciune și studiu din Scripturi, chiar dacă acestea se rezumă 
doar la a memora un text, pentru ca viața spirituală să poată fi susținută în 
suflet.” – Mărturii, vol. 4, p. 459, cap. Casele noastre de editură.

„Mintea trebuie înfrânată, interzicându-i-se să hoinărească. Trebuie an-

trenată să persiste asupra Scripturilor; chiar capitole întregi pot fi memorate, 
pentru a fi repetate atunci când Satan vine cu ispitele lui. Chiar și atunci când 
mergeți pe străzi, puteți citi un pasaj și puteți medita aspra lui, fixându-l astfel 
în minte, și Dumnezeu va face să străfulgere în memorie cunoștința acumu-

lată, exact la timpul potrivit, când aceasta este necesară.” – The West Michigan 
Herald, 26 octombrie 1904.

Marți 12 februarie

3. EXECUTÂND INSTRUCŢIUNILE ANTERIOARE

a. Cum a executat Iosua instrucțiunile care fuseseră date prin Mo-
ise cu privire la Muntele Ebal? Iosua 8:30-32.
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Iosua 8:30-32: „Atunci, Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeului lui Isra-
el pe muntele Ebal, cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului, și 
cum este scris în cartea legii lui Moise: era un altar de pietre necioplite, peste care 
nu trecuse fierul. Pe altarul acesta au adus Domnului arderi-de-tot și jertfe de 
mulțumire. Și acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise 
înaintea copiilor lui Israel.”

 

„Conform directivelor date prin Moise, s-a ridicat un monument din pie-

tre mari pe Muntele Ebal. Pe aceste pietre pregătite dinainte printr-un strat de 
tencuială, a fost inscripționată legea – nu doar cele zece porunci spuse pe Sinai 
și săpate pe table de piatră, ci și legile comunicate lui Moise și scrise de el într-o 
carte. Lângă acest monument a fost zidit un altar din pietre necioplite, pe care 
au fost aduse jertfe Domnului. Faptul că altarul a fost ridicat pe Muntele Ebal, 
muntele pe care a fost pus blestemul, era semnificativ, denotând că din cauza 
încălcării legii lui Dumnezeu, Israel își atrăsese pe bună dreptate mânia Lui și că 
aceasta avea să fie la un moment dat plătită prin ispășirea lui Hristos, reprezen-

tat de altarul de jertfă.” – Patriarhi și profeți, p. 500, cap. 46: Binecuvântările și blestemele.

b. Cum a așezat Iosua conducătorii și poporul pentru această cere-
monie importantă și ce trebuie să remarcăm cu privire la modul 
în care era primit străinul? Iosua 8:33.
 

Iosua 8:33: „Tot Israelul, bătrânii, mai-marii oștii și judecătorii lui stăteau de 
amândouă părțile chivotului, înaintea preoților, din neamul leviților, care du-
ceau chivotul legământului Domnului; erau de față atât străinii, cât și copiii lui 
Israel, jumătate în dreptul muntelui Garizim și jumătate în dreptul muntelui 
Ebal, după porunca pe care o dăduse mai înainte Moise, robul Domnului, ca să 
binecuvânteze pe poporul Israel.”

„Șase seminții ale lui Israel – toate descendente din Lea și Rahela – au fost 
așezate pe Muntele Garizim; în timp ce descendenții din țiitoare, împreună 
cu Ruben și Zabulon, s-au așezat pe Ebal, preoții cu chivotul ocupând valea 
dintre ei.” – Ibid.

„Cei care cred cuvântul Domnului să citească instrucțiunile conținute în 
Levitic și Deuteronom. De acolo pot să învețe ce tip de educație a fost dat 
familiilor lui Israel. În timp ce poporul ales al lui Dumnezeu trebuia să se 
păstreze distinct și sfânt, separat de națiunile care nu-L cunoșteau, ei trebuia 
să trateze străinul cu amabilitate. El nu trebuia privit cu superioritate pentru 
că nu era din Israel. Israeliții trebuia să iubească străinul, pentru că Hristos a 
murit la fel de sigur ca să-l salveze, precum a făcut-o pentru a-l salva pe Israel. 
La sărbătorile lor de mulțumire, când rememorau îndurările lui Dumnezeu, 
străinul trebuia să fie bine primit.” – Mărturii, vol. 6, pp. 273, 274, cap. Datoria 
noastră față de lume.
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Miercuri  13 februarie

4. EVITÂND FORMALITATEA ÎN SERVICIILE  
 RELIGIOASE

a. Care a fost punctul culminant al ceremoniei de pe Muntele 
Ebal? Iosua 8:34.
 

Iosua 8:34: „Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemele, 
după cum este scris în cartea legii.”

„S-a proclamat liniște prin sunetul semnalului de trâmbiță; și s-a instalat 
o liniște profundă, iar în prezența acestei mulțimi vaste, Iosua, stând lângă 
chivotul sfânt, a citit binecuvântările care aveau să urmeze ascultării de legea 
lui Dumnezeu. Toate semințiile de pe Garizim au răspuns printr-un Amin.” – 
Patriarhi și profeți, p. 500, cap. 46: Binecuvântările și blestemele.

b. De ce era potrivit ca adunarea să spună „Amin”? Psalmii 106:48. 
De ce este adesea potrivit și pentru noi să spunem „Amin”?
 

Psalmii 106:48: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșni-
cie în veșnicie! Și tot poporul să zică: „Amin! Lăudați pe Domnul!”

„Când a fost rostit cuvântul Domnului evreilor din vechime, porunca a 
fost: `Și tot poporul să spună: Amin.` Când chivotul legământului a fost adus 
în cetatea lui David și a fost cântat un psalm de bucurie și triumf, `tot poporul 
a spus: Amin și a lăudat pe Domnul.` Acest răspuns fervent era o dovadă că 
ei au înțeles cuvântul rostit și s-au alăturat în venerarea față de Dumnezeu.

Există prea multă formalitate în serviciile noastre religioase. Domnul 
dorește să aibă slujbași care să predice cuvântul energizați prin Duhul Său 
Sfânt; și poporul care aude nu trebuie să stea în indiferență somnolentă, sau să 
privească în împrejur, fără a răspunde la ceea ce se vorbește. Impresia formată 
în felul acesta asupra unui necredincios nu este cu nimic în favoarea religiei 
lui Hristos. Acești creștini plictisiți, nepăsători nu sunt lipsiți de ambiție și zel 
când sunt implicați într-o afacere lumească, dar lucrurile de importanță eter-

nă nu îi mișcă profund. Vocea lui Dumnezeu prin solii Săi poate fi o melodie 
plăcută; dar avertizările, mustrările și încurajările ei sacre nu sunt luate în sea-

mă. Spiritul lumesc i-a paralizat. Adevărurile cuvântului lui Dumnezeu sunt 
transmise la urechi de plumb și inimi tari, neimpresionabile. Trebuie să existe 
biserici treze, active pentru a-i încuraja și susține pe slujbașii lui Hristos și 
pentru a-i ajuta în lucrarea de salvare a sufletelor. Acolo unde biserica umblă 
în lumină, vor fi răspunsuri voioase, din inimă, și cuvinte de laudă fericită.” – 
Mărturii, vol. 5, p. 318, cap. „Lăudați pe Domnul”.
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Joi 14 februarie

5. SECRETE PENTRU FERICIRE
a. Ce altceva a fost inclus în ceremonia binecuvântărilor și bleste-

melor? Iosua 8:35. Ce trebuia să fie repetat în mod regulat? Deu-
teronom 31:10-13.

Iosua 8:35: „N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi citit 
Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor 
care mergeau în mijlocul lor.”

Deuteronom 31:10-13: „Moise le-a dat porunca aceasta: „La fiecare șapte ani, 
pe vremea anului iertării, la Sărbătoarea Corturilor, când tot Israelul va veni să 
se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El, 
să citești legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor. Să strângi popo-
rul, bărbații, femeile, copiii și străinul care va fi în cetățile tale, ca să audă și să 
învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească 
toate cuvintele legii acesteia. Pentru ca și copiii lor, care n-o vor cunoaște, s-o 
audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în tot timpul cât 
veți trăi în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul.”

„[După citirea binecuvântărilor, Iosua] a citit blestemele și semințiile de 
pe Ebal, într-un mod asemănător, și-au dat consimțământul, unindu-se mii 
peste mii ca în vocea unui singur om, într-un răspuns solemn. După aceasta 
a urmat citirea legii lui Dumnezeu, împreună cu regulile și judecățile care le 
fuseseră date prin Moise.

Israel primise legea direct din gura lui Dumnezeu pe Sinai; și preceptele ei 
sfinte, scrise de propria Lui mână, erau încă păstrate în chivot. Acum aceasta 
fusese scrisă din nou acolo unde toți o puteau citi. Toți aveau privilegiul de a 
vedea ei înșiși condițiile legământului sub care aveau să ia în stăpânire Cana-

anul. Toți trebuia să semneze acceptarea termenilor legământului și să-și dea 
consimțământul cu privire la binecuvântările sau blestemele, în cazul ascul-
tării sau neglijării ei. Legea nu doar că a fost scrisă pe table de piatră, ci a fost 
citită de Iosua însuși în auzul întregului Israel. Nu trecuseră multe săptămâni 
de când Moise rostise poporului întreaga cartea Deuteronom, totuși, de data 
aceasta, Iosua a citit din nou legea.

Nu doar bărbații lui Israel, ci `toate femeile și copii` au ascultat citirea le-

gii; pentru că era important ca ei să o cunoască și să-și îndeplinească datoria.” 
– Patriarhi și profeți, pp. 500-503, cap. Binecuvântările și blestemele.

b. Numiți câteva binecuvântări și blesteme. Deuteronom 28:1-13; 
27:14-26.
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Deuteronom 28:1-13: „Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, 
păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumneze-
ul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate bine-
cuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de gla-
sul Domnului Dumnezeului tău: Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat 
la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul 
vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi 
binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. 
Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe 
un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul 
va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care 
vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. 
Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile 
Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea 
că tu porți Numele Domnului și se vor teme de tine. Domnul te va copleși cu bu-
nătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, 
în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Domnul îți va deschide 
comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să bine-
cuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu 
vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, și 
niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, 
pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini.” 

Deuteronom 27:14-26: „Și leviții să ia cuvântul și să spună cu glas tare în-
tregului Israel: ‘Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip 
turnat, căci este o urâciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meș-
ter, și care-l va pune într-un loc ascuns!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 
‘Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa!’ Și tot poporul 
să răspundă: ‘Amin!’ ‘Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!’ 
Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ ‘Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să 
rătăcească pe drum!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ ‘Blestemat să fie cel ce 
se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei!’ Și tot poporul să răspundă: 
‘Amin!’ ‘Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică înve-
litoarea tatălui său!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ ‘Blestemat să fie cel ce 
se va culca cu vreo vită oarecare!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ ‘Blestemat 
să fie cel ce se va culca cu soră-sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale!’ Și tot 
poporul să răspundă: ‘Amin!’ ‘Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră-sa!’ Și 
tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ ‘Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui 
în ascuns!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ ‘Blestemat să fie cel ce va primi 
un dar ca să verse sângele celui nevinovat!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 
‘Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face!’ 
Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’
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Vineri 15 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. În ce sens sunt relevante pentru prezent binecuvântările și bleste-
mele date vechiului Israel?

2. Cum mi-au adus beneficii, în diferite ocazii, memorizarea și 
meditația asupra Scripturii?

3. De ce era străinul, alături de conducători și popor, pe munte?
4. În ce moduri pot să sprijin mai mult responsabilitatea slujbașului 

local?
5. De ce este important ca toți să-și învețe datoria față de Dumnezeu 

de la o vârstă tânără?



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2019 55

    Lecția 8             Sabat, 23 februarie 2019

Ajutându-i pe gabaoniți
„Iată ce vom face: îi vom lăsa cu viață, ca să n-aducem peste noi 

mânia Domnului, din pricina jurământului pe care li l-am făcut.” 
(Iosua 9:20)

„În mijlocul țării, gabaoniții, un popor numeros, au renunțat la 
păgânismul lor și s-au unit cu Israel, împărtășindu-se de binecuvân-

tările legământului.” – Profeți și regi, p. 369, cap. 31: Nădejde pentru neamuri.

Recomandare pentru studiu: Semnele timpului, 7 februarie 1884.

Duminică 17 februarie

1. O INTRIGĂ VICLEANĂ

a. Ce au făcut bărbații din Gabaon, când au văzut biruințele 
Israeliților? Iosua 9:3-6.

Iosua 9:3-6: „Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua 
Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu 
merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdu-
furi vechi pentru vin, rupte și cârpite, iar în picioare purtau încălțăminte veche 
și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o 
aveau pentru hrană era uscată și mucegăită. S-au dus la Iosua, în tabără la Ghil-
gal, și le-au zis lui și tuturor celor din Israel: „Noi venim dintr-o țară depărtată, 
acum deci faceți legământ cu noi.”

„[La Ghilgal, Israeliții] au fost în scurt timp vizitați de o delegație străină 
care dorea să facă un tratat cu ei. Ambasadorii s-au prezentat ca și cum venise-

ră dintr-o țară îndepărtată și acest lucru părea a fi confirmat de înfățișarea lor. 
Hainele lor erau vechi și uzate, sandalele erau peticite, proviziile mucegăite și 
burdufurile, care le slujeau drept sticle de vin, erau rupte și cârpite, ca și când 
ar fi fost reparate în grabă, în cursul călătoriei.

În căminul lor din depărtare – pretins a fi dincolo de granițele Palestinei – 
compatrioții lor, afirmau ei, auziseră de minunile pe care Dumnezeu le făcuse 
pentru poporul Său și îi trimiseseră să facă o alianță cu Israel.” – Patriarhi și 
profeți, p. 505, cap. 47: Legământul cu gabaoniții.
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b. Relatați întâlnirea neplanificată și menționați ce ar fi trebuit să 
știe Israel. Iosua 9:7-13.
 

Iosua 9:7-13: „Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: „Poate că voi lo-
cuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi?” Ei au zis lui Iosua: 
„Noi suntem robii tăi.” Și Iosua le-a zis: „Cine sunteți voi și de unde veniți?” Ei 
i-au răspuns: „Robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată, pentru faima Domnului 
Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de El, de tot ce a făcut în Egipt și de 
ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul 
Hesbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri 
și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: ‘Luați cu voi merinde pentru călăto-
rie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: «Noi suntem robii voștri; acum deci faceți 
legământ cu noi.»’ Iată pâinea noastră: era caldă când am luat-o ca merinde de 
acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. 
Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată-le, s-au rupt; 
hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului.”

„Evreii fuseseră avertizați în mod special împotriva intrării în orice fel de 
alianță cu idolatrii Canaanului și în mintea conducătorilor s-a ridicat o îndoia-

lă cu privire la veridicitatea cuvintelor străinilor.” – Ibid.

Luni 18 februarie

2. O ÎNŞELĂCIUNE FRUSTRANTĂ
a. Ce greșeală au făcut Iosua și conducătorii lui Israel cu privire la 

gabaoniți? De ce au eșuat ei? Iosua 9:14, 15.

Iosua 9:14, 15: „Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe 
Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i 
lase cu viață, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta.”

b. Cum au reacționat Israeliții când și-au dat seama că fuseseră 
înșelați? De ce era drept să nu-i ucidă pe gabaoniți? Iosua 9:16-20.
 

Iosua 9:16-20: „La trei zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel 
au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Căci copiii lui Israel au 
plecat și a treia zi au ajuns la cetățile lor; cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot 
și Chiriat-Iearim. Dar nu i-au bătut, pentru că fruntașii adunării le juraseră pe 
Domnul Dumnezeul lui Israel că-i vor lăsa cu viață. Și toată adunarea a cârtit 
împotriva căpeteniilor. Toate căpeteniile au zis întregii adunări: „Le-am jurat pe 
Domnul Dumnezeul lui Israel, și acum nu putem să ne atingem de ei. Iată ce le 
vom face: îi vom lăsa cu viață, ca să n-aducem peste noi mânia Domnului din 
pricina jurământului pe care li l-am făcut.”
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„Indignarea israeliților a fost mare când au aflat de înșelăciunea folosită îm-

potriva lor. ... `Toată adunarea a murmurat împotriva prinților;` dar, în cele din 
urmă, au refuzat să rupă tratatul, deși asigurat prin fraudă, pentru că le juraseră 
`pe Domnul Dumnezeul lui Israel.` `Și copiii lui Israel nu i-au ucis.` Gabaoniții 
își luaseră angajamentul să renunțe la idolatrie și să accepte închinarea față de 
Iehova; și păstrarea vieților lor nu era o violare a poruncii lui Dumnezeu de a-i 
distruge pe Canaaniții idolatri. Așadar, evreii nu se legaseră prin jurământul lor 
să comită păcat. Și chiar dacă jurământul fusese asigurat prin înșelăciune, acesta 
nu a fost încălcat.” – Patriarhi și profeți, p. 506, cap. 47: Legământul cu gabaoniții.

c. Ce trebuie să conștientizăm cu privire la importanța faptului de 
a fi integri, ținându-ne de cuvânt odată ce l-am dat? Proverbe 
12:22; Psalmii 15:1, 4 (ultima parte).
 

Proverbe 12:22: „Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează 
cu adevăr îi sunt plăcuți.”

Psalmii 15:1, 4 u.p.: „Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe mun-
tele Tău cel sfânt?… El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui.”

„Obligația de care este legat cineva – dacă nu-l leagă în scopul de a realiza 
o faptă greșită – trebuie să fie respectată cu sfințenie. Niciun argument de 
câștig, revanșă sau interes personal nu pot sta în calea prejudicierii caracteru-

lui inviolabil al unui jurământ sau angajament.” – Ibid.
„Dacă în vreo situație îți iei angajamentul cu privire la ce vei face și, ulteri-

or, consideri că ai favorizat pe alții spre paguba ta, nu te abate deloc de la prin-

cipiu. Adu-ți la îndeplinire lucrul la care te-ai învoit. Căutând să-ți schimbi 
planurile ai arăta că nu se poate avea încredere în tine. Și dacă te dai înapoi în 
tranzacții mici, te-ai da înapoi și în unele mai mari. În astfel de circumstanțe, 
unii sunt tentați să înșele, spunând: ̀ Nu am fost înțeles. Cuvintele mele au fost 
interpretate mai mult decât am intenționat să transmit.` Realitatea este că ei au 
vrut să transmită exact ce au spus, dar au pierdut impulsul bun și au vrut să se 
retragă ulterior.” – Îndrumarea copilului, p. 154, cap. Onestitate și integritate.

Marți 19 februarie

3. SOARTA GABAONIŢILOR
a. Întrucât gabaoniții au recurs la șiretenie, care a fost destinul lor în 

viață? Iosua 9:21-23. Cum demonstrează acest aspect impactul pe îl 
avusese Dumnezeul lui Israel asupra națiunilor înconjurătoare?

Iosua 9:21-23: „„Să trăiască”, le-au zis căpeteniile. Dar au fost întrebuințați la tăiat 
lemne și la scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpeteniile. Iosua i-a 
chemat și le-a vorbit astfel: „Pentru ce ne-ați înșelat zicând: ‘Suntem foarte departe 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 201958

de voi’, când voi locuiți în mijlocul nostru? Acum sunteți blestemați și nu veți înceta 
să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru Casa Dumnezeului meu.”

„Gabaoniților li s-a permis să trăiască, dar au fost legați ca robi de sanctu-

ar, pentru a realiza serviciile de slujitori. ...
Gabaon ... `era o cetate mare, ca una din cetățile împărătești,` `și toți 

bărbații ei erau viteji.` Este o dovadă impresionantă a groazei pe care israeliții 
le-o insuflaseră locuitorilor Canaanului, într-atât încât poporul unei astfel 
de cetăți a trebuit să recurgă la un mijloc atât de umilitor pentru a-și salva 
viețile.” – Patriarhi și profeți, p. 506, cap. 47: Legământul cu gabaoniții.

b. Cum au răspuns gabaoniții la verdict? Iosua 9:24-27.
 

Iosua 9:24-27: „Ei au răspuns lui Iosua și au zis: „Robii tăi au auzit de poruncile 
date de Domnul Dumnezeul tău robului Său Moise, ca să vă dea în mână toată țara 
și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei; și venirea voastră a băgat mare 
frică în noi cu privire la viața noastră: iată de ce am lucrat așa. Și acum, iată-ne în 
mâinile tale; fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci.” Iosua le-a făcut așa 
cum hotărâse; i-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-au omorât, dar din 
ziua aceea i-a pus să taie lemne și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul 
Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul: ceea ce fac până în ziua de azi.”

„[Iosua 9:27 citat.] [Gabaoniții] au acceptat cu recunoștință aceste condiții, 
conștienți că procedaseră greșit și bucuroși că își pot câștiga viața, indiferent 
cu ce preț.” – Ibid.

c. Ce dovadă indică faptul că gabaoniții ar fi fost binecuvântați, 
dacă ar fi fost cinstiți, spunând adevărul întreg în loc de a se 
folosi de înșelătorie?  Exodul 12:48, 49; Levitic 19:33, 34.
 

 Exodul 12:48, 49: „Dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă Paștele 
Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se 
va apropia să le facă, și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu 
mănânce din ele. Aceeași lege va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va 
locui în mijlocul vostru.”

Levitic 19:33, 34: „Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țara 
voastră, să nu-l asupriți. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și 
cu un băștinaș din mijlocul vostru; să-l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost 
străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

„Dumnezeu luase măsuri ca toți cei care aveau să renunțe la păgânism și 
să se alăture lui Israel să fie părtași la binecuvântările legământului. ...
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Nu a fost o umilință ușoară pentru acei locuitori ai `cetății împărătești,` în 
care `toți bărbații erau viteji,` să fie făcuți tăietori de lemne și să care apă de-a 
lungul generațiilor. Dar ei adoptaseră îmbrăcămintea săracă în scopul de a 
înșela și aceasta a rămas asupra lor ca un semn al sclaviei pe viață. Astfel, de-a 
lungul tuturor generațiilor, statutul lor de sclavi avea să dea mărturie despre 
ura lui Dumnezeu față de falsitate.” – Ibid, p. 507, cap. 47: Legământul cu gabaoniții.

Miercuri 20 februarie

4. PĂSTRÂND FĂGĂDUINŢELE
a. Ce au făcut cei cinci împărați ai amoriților, când au descoperit 

că gabaoniții făcuseră pace cu Israel? Iosua 10:1-5.
 

Iosua 10:1-5: „Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mâna 
pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetății Ai și împăratului ei cum făcuse 
Ierihonului și împăratului lui și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și 
erau în mijlocul lor. Atunci i-a fost foarte mare frică, fiindcă Gabaon era o cetate 
mare, ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decât Ai, și toți bărbații ei erau 
viteji. Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăra-
tul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, și 
lui Debir, împăratul Eglonului: „Suiți-vă la mine și ajutați-mă, ca să batem Gabao-
nul, căci a făcut pace cu Iosua și cu copiii lui Israel.” Cei cinci împărați ai amoriților: 
împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul 
Lachisului și împăratul Eglonului, s-au adunat astfel și s-au suit împreună cu toate 
oștile lor; au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui.”

„Supunerea gabaoniților față de israeliți i-a umplut cu spaimă pe cei cinci 
împărați ai Canaanului. Au fost făcute demersuri fără întârziere pentru a se 
răzbuna pe cei care făcuseră pace cu invadatorii. ... Mișcările lor au fost rapi-
de.” – Patriarhi și profeți, p. 507, cap. 47: Legământul cu gabaoniții.

b. Când gabaoniții au văzut pericolul, ce mesaj i-au trimis lui Io-
sua și cum a acționat el în consecință? Iosua 10:6-9.
 

Iosua 10:6-9: „Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra din 
Ghilgal: „Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne aju-
tor, căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva 
noastră.” Iosua s-a suit din Ghilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei 
viteji. Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și 
niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta.” Iosua a venit fără veste peste 
ei, după ce a mers toată noaptea de la Ghilgal.”

„[Iosua 10:6 citat.] Pericolul nu amenința doar poporul Gabaonului, ci și pe 
Israel. Această cetate deținea stăpânire asupra trecătorilor spre părțile centrală și 
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de sud ale Palestinei și ea ar fi trebuit păstrată, dacă se intenționa cucerirea țării.
Iosua s-a pregătit imediat să meargă să elibereze Gabaonul. Locuitorii cetății 

asediate se temuseră că el avea să le refuze apelul din cauza înșelăciunii de care 
se folosiseră; dar din moment ce se supuseseră stăpânirii lui Israel și acceptaseră 
închinarea la Dumnezeu, el s-a simțit obligat să-i protejeze. De data aceasta, el 
nu a acționat fără sfat divin, iar Domnul l-a încurajat în acțiune. ...

Mărșăluind toată noaptea, el și-a adus armata în fața Gabaonului, 
dimineața. Abia își adunaseră aliații armatele în apropierea cetății, când Iosua 
a venit asupra lor.” – Ibid., pp. 507, 508, cap. 47: Legământul cu gabaoniții.

c. Ce a revelat puterea uimitoare a Dumnezeului lui Israel, în 
dreptul celor pentru care lupta El? Iosua 10:10, 11.
 

Iosua 10:10, 11: „Domnul i-a pus în învălmășeală dinaintea lui Israel; și Israel 
le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la 
Bet-Horon și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei dina-
intea lui Israel și se coborau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste 
ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinei 
au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel.”

„Oastea imensă a fugit dinaintea lui Iosua spre trecerea montană către Bet-
Horon; și ajungând la înălțime, s-au grăbit la vale pe coborârea abruptă din partea 
opusă. Aici o furtună de grindină teribilă s-a dezlănțuit asupra lor.” – Ibid., pp. 508.

Joi 21 februarie

5. RUGĂCIUNE + ACŢIUNE
a. Ce răspuns extraordinar a dat Dumnezeu cererii lui Iosua, sluji-

torul Său credincios, spre cinstea și slava Creatorului? Iosua 
10:12-14. De ce a făcut El acest lucru?
 

Iosua 10:12-14: „Atunci, Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe 
amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: „Oprește-te, soare, asupra 
Gabaonului Și tu, lună, asupra văii Aialonului!” Și soarele s-a oprit și luna și-a între-
rupt mersul, Până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris 
oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună 
aproape o zi întreagă. N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când 
Domnul să fi ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel.”

„Iosua, privind în jos de pe creastă, a văzut că ziua avea să fie prea scurtă 
pentru finalizarea lucrării lui. Dacă nu ar fi fost complet înfrânți, vrăjmașii lor 
s-ar fi adunat din nou și ar fi reluat lupta. [Iosua 10:12, 13 citat.]” – Patriarhi și 
profeți, p. 508, cap. 47: Legământul cu gabaoniții.
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„Duhul lui Dumnezeu a inspirat rugăciunea lui Iosua, ca să se dea din nou 
dovadă de puterea Dumnezeului lui Israel. Astfel, cerința nu arăta încumetare 
din partea marelui conducător. Iosua primise făgăduința că Dumnezeu avea 
să-i înfrângă cu siguranță pe acei vrăjmași ai lui Israel, totuși el a depus tot 
atât de mult efort perseverent ca și când succesul depindea doar de armata 
lui Israel. El a făcut tot ce putea face energia omenească și apoi a strigat cu 
credință pentru ajutor divin. Secretul succesului stă în unirea puterii divine cu 
efortul omenesc. Cei care dobândesc cele mai mărețe rezultate sunt cei care se 
bazează în mod implicit în cea mai mare măsură pe Brațul Celui Atotputernic. 
Bărbatul care a poruncit: ̀ Oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, lună asu-

pra văii Aialonului,` este bărbatul care ore în șir a stat prosternat la pământ în 
rugăciune în câmpia de la Gilgal. Bărbații de rugăciune sunt bărbați puternici.

Această puternică minune certifică faptul că lucrarea creată este sub con-

trolul Creatorului.” – Ibid., p. 509.

b. Ce a făcut Dumnezeu și cu altă ocazie, pentru a demonstra că El 
controlează natura? Isaia 38:7, 8. Ce va face El în viitor? Iov 
38:22, 23; Apocalipsa 16:17, 21.

Isaia 38:7, 8: „Și iată semnul din partea Domnului după care vei cunoaște că 
Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: «Voi întoarce înapoi cu zece trepte 
umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz.»’” Și soarele s-a 
dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se coborâse.”
Iov 38:22, 23: „Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grin-
dinei, pe care le păstrez pentru vremurile de strâmtorare, pentru zilele de război 
și de bătălie?”
Apocalipsa 16:17, 21: „Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din Tem-
plu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare, care zicea: „S-a isprăvit!”… O 
grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste 
oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru 
că această urgie era foarte mare.”

Vineri 22 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Am fost înșelat vreodată? Dacă da, cum aș fi putut evita aceasta?
2. De ce a rămas Israel credincios celor care i-au păcălit?
3. Ce dovadă din istoria gabaoniților demonstrează faptul că nu merită să 

minți?
4. De ce i-a dat Dumnezeu izbândă lui israel în lupta împotriva amoriților?
5. Ce lucru se va întâmpla în viitor, care va demonstra că Dumnezeu 

controlează elementele naturii?
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Sabat, 2 martie 2019

Darul Sabatului Întâi 
pentru Ajutor în caz de dezastre 

la nivel mondial
 

„Totdeauna vor fi săraci în țară; de 
aceea îți dau porunca aceasta: `Să-ți des-

chizi larg mâna față de fratele tău, față de 
sărac și față de cel lipsit din țara ta`” (Deu-

teronom 15:11, engl.).
„Dacă fratele tău sărăcește și ajunge în 

ruină față de tine, să-l sprijini, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împre-

ună cu tine.” (Levitic 25:35)
V-ați imaginat vreodată că venind acasă, într-o zi oarecare, și dintr-oda-

tă vă confruntați cu un cutremur de pământ, un uragan sau cu inundație? 
Imaginați-vă, tot ce ați agonisit întreaga viață este distrus în decurs de minute. 
În fiecare an, în lumea întreagă, mii de oameni se confruntă cu această încer-

care – ajung în mare sărăcie și nevoie. Printre aceste mulțimi sunt frați de-ai 
noștri – membri ai bisericii – care sunt parte din familia noastră și care, după 
un dezastru natural, sunt privați de tot ce au, devenind dependenți de sprijin 
pentru a începe o nouă viață. În anul trecut, ei s-au confruntat cu toate – foc, 
inundații, cutremure de pământ, uragane și erupții vulcanice. În toate aceste 
cazuri, simțim că Dumnezeul nostru Își protejează poporul, salvând vieți și 
proprietăți. Totuși, în multe situații, departamentul de binefacere al bisericii 
noastre a avut de investit mijloace financiare pentru a asigura hrană, apă și 
medicamente, pentru a reconstrui cămine și biserici, pentru a ajuta familii-
le care și-au pierdut recoltele, a asigura tratament medical și uneori chiar a 
asigura intervenții chirurgicale de urgență. În astfel de perioade, resursele fi-

nanciare din daruri colectate anual pentru fondurile din întreaga lume, desti-
nate dezastrelor naturale, reprezentă o binefacere în viețile acestor frați. Darul 
nostru poate ajunge la ei pentru a le asigura adăpost, stabilitate și sentimentul 
alinător de apartenență la familia lui Hristos.

„Multe sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru cei care slujesc alor Săi 
care se află în suferință.” – Testimonies, vol. 6, p. 309. Amintiți-vă că atunci când 
ne deschidem larg mâna față de cei săraci și nevoiași, ajutăm pe fratele nostru, 
care este parte din familia Stăpânului. Să facem fiecare dintre noi tot ce putem 
mai bine și fiți siguri că Dumnezeul nostru ne va binecuvânta din plin viața și 
ne va multiplica resursele, pentru că banii noștri vor fi de mare valoare pentru 
a purta de grijă fraților noștri care suferă în cele mai dificile locuri din lume.

   

Departamentul de Binefacere al Conferinței Generale
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    Lecția 9 Sabat, 2 martie 2019

Dumnezeu ghidează cucerirea
„Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului Său Moise 

și de Moise lui Iosua; n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise 
lui Moise Domnul.” (Iosua 11:15). 

„Domnul i-a promis lui Iosua că avea să fie cu el așa cum fusese 
cu Moise și că avea să facă din Canaan o pradă ușoară pentru el, dacă 
el avea să respecte cu credincioșie toate poruncile Lui.” – Mărturii, vol. 
4, pp. 156, 157, cap. Luarea Ierihonului.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 510, 511, cap. 48: Împărțirea  
                  Canaanului.

Duminică 24 februarie

1. DUŞMANI TERIBILI
a. Ce s-a întâmplat cu Canaanul de sud, curând după biruința de 

la Bet-Horon? Iosua 10:40-43.
 

Iosua 10:40-43: „Iosua a bătut astfel toată țara, muntele, partea de miazăzi, 
câmpia și costișele și a bătut pe toți împărații; n-a lăsat să scape nimeni și a ni-
micit cu desăvârșire tot ce avea suflare, cum poruncise Domnul Dumnezeul lui 
Israel. Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea până la Gaza, a bătut toată țara Gosen 
până la Gabaon. Iosua a luat în același timp pe toți împărații aceia și țara lor, 
căci Domnul Dumnezeul lui Israel lupta pentru Israel. Și Iosua, și tot Israelul 
împreună cu el, s-a întors în tabără la Ghilgal.”

„Biruința de la Bet-Horon a fost rapid urmată de cucerirea Canaanului de 
sud.” – Patriahi și profeți, p. 510, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

b. Ce au făcut împărații Palestinei de nord, când au auzit de succe-
sul obținut de națiunea ebraică? Iosua 11:1-5.

Iosua 11:1-5: „Iabin, împăratul Hațorului, auzind de aceste lucruri, a trimis 
soli la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Șimronului, la împăratul Acșa-
fului, la împărații care erau la miazănoapte de munte, în câmpia de la miazăzi 
de Chineret, în vale și pe înălțimile Dorului la apus, canaaniților de la răsărit 
și de la apus, amoriților, hetiților, fereziților, iebusiților în munte și heviților la 
poalele Hermonului, în țara Mițpa. Au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, 
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alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării, și având cai 
și care în foarte mare număr. Toți împărații aceștia au hotărât un loc de întâlnire și 
au venit de au tăbărât împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel.”

„Triburile din Palestina de nord, îngrozite de succesul care însoțise oștile 
lui Israel, au intrat acum într-o alianță împotriva lor. În fruntea acestei alianțe 
era Iabin, împăratul Hațorului, un teritoriu situat la vest de lacul Merom. `Au 
ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei.` Această armată era mult mai nu-

meroasă decât oricare alta pe care Israel o întâlnise înainte de Canaan.” – Ibid. 

Luni 25 februarie

2. BIRUINŢE PENTRU CEL CREDINCIOS
a. Ce trebuie să remarcăm din modul în care Domnul l-a încurajat 

pe Iosua și a intervenit din nou pentru poporul Său credincios? 
Iosua 11:6-8. Ce putem să învățăm din aceasta?
 

Iosua 11:6-8: „Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme de ei, căci mâine, pe vremea 
aceasta, îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel. Cailor să le tai vinele picioare-
lor, iar carele lor să le arzi în foc.” Iosua cu toți oamenii lui de război au venit pe 
neașteptate peste ei la apele Merom și s-au năpustit în mijlocul lor. Domnul i-a 
dat în mâinile lui Israel; ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel mare, 
până la Misrefot-Maim și până în valea Mițpa la răsărit; i-au bătut fără să lase 
să scape vreunul.”

„Lângă lacul Merom [Iosua] a năvălit asupra taberei aliaților și le-a învălmășit 
complet armatele.” – Patriarhi și profeți, p. 510, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

„Dumnezeu va face lucruri minunate pentru cei care au încredere în El. 
Faptul că cei din pretinsul Său popor se încred atât de mult în propria lor 
înțelepciune și nu-i oferă Domnului oportunitatea de a-Și descoperi puterea 
în favoarea lor, reprezintă motivul pentru care nu au mai multă putere. El îi va 
ajuta în orice situație de urgență pe copiii Lui încrezători, dacă ei își vor pune 
cu totul încrederea în El și, Îl vor asculta implicit.” – Mărturii, vol. 4, p. 163, cap. 
Luarea Ierihonului.

„Credința lucrătorului consacrat trebuie să reziste fiecărui test la care este 
supus. Dumnezeu este capabil și binevoitor să reverse asupra slujitorilor Lui 
toată puterea de care au nevoie și să le dea înțelepciunea pe care o cer di-
versele lor necesități. El va face mai mult decât să împlinească cele mai mari 
așteptări ale celor care-și pun încrederea în El.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 242, 
cap. 23: Bereea și Atena.  

b. Ce s-a făcut cu caii și carele armatei înfrânte? De ce? Iosua 11:9; 
Psalmii 20:7-9.
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Iosua 11:9: „Iosua le-a făcut cum îi spusese Domnul: cailor le-a tăiat vinele 
picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc.”

Psalmii 20:7-9: „Unii se bizuiesc pe carele lor, alții, pe caii lor, dar noi ne bi-
zuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi 
ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne 
când Te chemăm!”

 

„Carele și caii care fuseseră mândria și fala canaaniților nu trebuia să și 
le însușească israeliții. La porunca lui Dumnezeu carele au fost arse și caii 
au fost schilodiți și, în acest mod, făcuți nepotriviți pentru utilizarea în luptă. 
Israeliții nu trebuia să își pună încrederea în care sau cai, ci `în numele Dom-

nului Dumnezeului lor.`” – Patriarhi și profeți, p. 510, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

c. Altfel decât la Ierihon, cum trebuia Israel să procedeze cu 
cetățile, prada și gospodăriile osândite? Cât de credincioși au 
fost ei în urmarea directivelor lui Dumnezeu? Iosua 11:10-14.
 

Iosua 11:10-14: „La întoarcere și în același timp, Iosua a luat Hațorul și a trecut 
prin sabie pe împăratul lui. Hațorul era mai înainte capitala tuturor acestor îm-
părății. Au trecut prin ascuțișul sabiei și au nimicit cu desăvârșire pe toți cei ce se 
găseau în el: n-a rămas nimic din ce avea suflare de viață și au pus foc Hațorului. 
Iosua a luat, de asemenea, toate cetățile împăraților acelora, și pe toți împărații lor 
i-a trecut prin ascuțișul sabiei și i-a nimicit cu desăvârșire, cum poruncise Moise, 
robul Domnului. Dar Israel n-a ars niciuna din cetățile așezate pe dealuri, afară 
numai de Hațor, care a fost arsă de Iosua. Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată 
prada cetăților acelora și vitele, dar au trecut prin ascuțișul sabiei pe toți oamenii, 
până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viață.”

„Una câte una cetățile au fost cucerite și Hațor, fortăreața confederației, a 
fost arsă.” – Ibid., p. 510.

Marți 26 februarie

3. AJUNGÂND LA ŢINTA INDICATĂ
a. Care este rezumatul procedurii lui Iosua în cucerirea Canaanu-

lui? Iosua 11:18, 19.

Iosua 11:18-19: „Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor îm-
părați a ținut multă vreme. N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii 
lui Israel, afară de heviți, care locuiau în Gabaon; pe toate le-au luat prin luptă.”

„Războiul a fost continuat câțiva ani, dar sfârșitul lui l-a găsit pe Iosua stă-

pân al Canaanului.” – Patriarhi și profeți, pp. 510, 511, cap. 48: Împărțirea Canaanului.
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b. Când Domnul făgăduise să elibereze Canaanul de toate nați-
unile rele care locuiau în el, ce plan pusese El în fața israeliților? 
Împotriva cărui pericol îi avertizase El? Deuteronom 7:21, 22.

Deuteronom 7:21, 22: „Să nu te înspăimânți de ei, căci Domnul Dumnezeul 
tău este în mijlocul tău, Dumnezeul cel mare și înfricoșat. Și Domnul Dumne-
zeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea 
nimici îndată, ca să nu se înmulțească fiarele câmpului împotriva ta.”

c. În ciuda tuturor vărsărilor de sânge din aceste lupte, care a fost 
scopul Celui Atotputernic pentru beneficiul general al omenirii? 
Deuteronom 7:23-26. Ce relevă faptul că Dumnezeu a solicitat, de 
asemenea, o pauză în această misiune violentă? Iosua 11:23.
 

Deuteronom 7:23-26: „Dar Domnul Dumnezeul tău le va da în mâna ta și le 
va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite. Pe împărații lor îi va da în mâinile 
tale și le vei șterge numele de sub ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea 
să stea împotriva ta, până le vei nimici. Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să 
le ardeți în foc. Să nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, 
ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o urâciu-
ne înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să nu aduci niciun lucru urâcios în 
casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul acela; să-ți fie groază de el, 
să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat.”

Iosua 11:23: „Iosua a pus stăpânire deci pe toată țara, potrivit cu tot ce spusese 
lui Moise Domnul. Și Iosua a dat-o de moștenire lui Israel, fiecăruia i-a dat par-
tea lui, după semințiile lor. Apoi țara s-a odihnit de război.”

„Ceea ce corupe corpul tinde să corupă sufletul. Aceasta îl face pe utili-
zator nepotrivit pentru comuniunea cu Dumnezeu și nepotrivit pentru slujba 
lui înaltă și sfântă.

În Țara Făgăduită, disciplina începută în pustiu a fost continuată sub 
circumstanțe favorabile formării de obiceiuri corecte. Poporul nu era aglome-

rat laolaltă în orașe, ci fiecare familie își avea proprietățile ei de teren, asigu-

rând tuturor binecuvântarea dătătoare de sănătate a unei vieți naturale, ne-

pervertite.” – Divina vindecare, p. 280, cap. Alimentația.
„Deși puterea Canaaniților fusese frântă, ei nu fuseseră complet 

deposedați. În vest, filistenii încă aveau o câmpie fertilă pe țărmul mării, în 
timp ce în nordul lor era teritoriul sidonienilor. Libanul era, de asemenea, în 
posesia acestora din urmă și spre sud, către Egipt, țara era încă ocupată de 
vrăjmașii lui Israel. Iosua nu avea, totuși, să continue războiul.” – Patriarhi și 
profeți, p. 511, cap. 48: Împărțirea Canaanului.
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Miercuri 27 februarie

4. O MISIUNE NECESARĂ 
a. Cine fixase dinainte granițele țării? Cui îi fusese încredințată 

împărțirea țării? Numeri 34:1, 2, 13, 17, 18.
 

Numeri 34:1, 2, 13, 17, 18: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Dă porunca 
aceasta copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când veți intra în țara Canaanului, țara 
aceasta va fi moștenirea voastră – țara Canaanului… Moise a dat porunca aceas-
ta copiilor lui Israel și a zis: „Aceasta este țara pe care o veți împărți prin sorți și 
pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminții și jumătate… „Iată nume-
le bărbaților care vor împărți țara între voi: preotul Eleazar și Iosua, fiul lui Nun. 
Să mai luați câte o căpetenie din fiecare seminție, ca să facă împărțirea țării.”

„Exista încă o lucrare de realizat pentru marele conducător înainte de a se 
retrage de la conducerea lui Israel. Întreaga țară, atât părțile deja cucerite, cât 
și cele care nu erau încă subordonate, aveau să fie împărțite între seminții. Și 
rămânea datoria fiecărei seminții să-și supună în totalitate moștenirea. Dacă 
poporul avea să se dovedească loial lui Dumnezeu, El avea să-i alunge pe 
vrăjmași dinaintea lor; și El le-a făgăduit că le oferă chiar proprietăți mai mari, 
dacă ei aveau să fie credincioși legământului Său.

Lui Iosua, împreună cu Eleazar, marele preot, și capii semințiilor, le-a fost 
încredințată împărțirea țării, localizarea fiecărei seminții fiind stabilită prin 
tragere la sorț. Moise însuși fixase granițele țării, așa cum avea să fie împărțită 
între seminții, când aveau să intre în stăpânirea Canaanului și desemnase câte 
o căpetenie pentru fiecare seminție, care să participe la împărțire.” – Patriarhi și 
profeți, p. 511, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

b. Cum avea să fie stabilită locația fiecărei seminții și ce regulă avea 
să fie urmată cu privire la mărimea fiecăreia? Numeri 26:54-56.

Numeri 26:54-56: „Celor ce sunt în număr mai mare să le dai o parte mai mare, 
și celor ce sunt în număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia 
partea lui după cei ieșiți la numărătoare. Dar împărțirea țării să se facă prin sorți; 
s-o ia în stăpânire după numele semințiilor părinților lor. Ţara să fie împărțită 
prin sorți între cei ce sunt în mare număr și între cei ce sunt în mic număr.”

c. Ce moștenire au primit leviții? Numeri 18:20, 21; 35:1-3, 7, 8.
 

Numeri 18:20, 21: „Domnul a zis lui Aaron: „Tu să n-ai nicio moștenire în țara 
lor și să n-ai nicio parte de moșie în mijlocul lor. Eu sunt moștenirea și partea ta 
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de moșie în mijlocul copiilor lui Israel. Fiilor lui Levi le dau ca moștenire orice ze-
ciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii.”

Numeri 35:1-3, 7, 8: „Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă 
Iordan, în fața Ierihonului, și a zis: „Poruncește copiilor lui Israel să dea leviților, 
din moștenirea pe care o vor avea, niște cetăți în care să poată locui. Să mai dați 
leviților și un loc gol împrejurul acestor cetăți.
Cetățile să fie ale lor, ca să locuiască în ele, iar locurile goale să fie pentru vitele 
lor, pentru averile lor și pentru toate dobitoacele lor… Toate cetățile pe care le 
veți da leviților să fie patruzeci și opt de cetăți, împreună cu locurile lor goale. 
Cetățile pe care le veți da din moșiile copiilor lui Israel să fie date mai multe de 
cei ce au mai multe și mai puține de cei ce au mai puține; fiecare să dea leviților 
din cetățile lui după moștenirea pe care o va avea.”

„Leviții, slujbașii învestiți ai sanctuarului, nu au primit niciun teren ca 
moștenire; ei locuiau împreună în orașe puse deoparte pentru a le folosi și pri-
meau sprijin din zecimi, daruri și jertfe închinate în slujba lui Dumnezeu. Ei 
erau învățătorii poporului, invitați la toate sărbătorile lor și cinstiți pretutindeni 
drept slujitori și reprezentanți ai lui Dumnezeu. Întregii națiuni i-a fost dată 
porunca: `Cât vei trăi în țara ta, vezi să nu cumva să părăsești pe Levit.` `Levi  
n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu frații lui: Domnul este moștenirea 
lui.` Deuteronom 12:19; 10:9.” – Educația, pp. 148, 149, cap. Biografii biblice.

Joi 28 februarie

5. NICIO SCUZĂ
a. Ce pretenție au ridicat copiii lui Iosif, invocând numărul lor și 

cum le-a răspuns Iosua? Iosua 14:4, 5; 17:14-18.

Iosua 14:4, 5: „Fiii lui Iosif alcătuiau două seminții: Manase și Efraim; și levi-
ților nu li s-a dat parte în țară, afară de cetățile pentru locuit, cu locurile goale 
dimprejurul lor pentru turmele și averile lor. Copiii lui Israel au făcut întocmai 
după poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul și au împărțit țara.”

Iosua 17:14-18: „Fiii lui Iosif au vorbit lui Iosua și i-au zis: „Pentru ce ne-ai dat 
de moștenire numai un sorț și numai o parte, când noi suntem un popor mare la 
număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum?” Iosua le-a zis: „Dacă sunteți 
un popor mare la număr, suiți-vă în pădure și tăiați-o, ca să vă faceți loc în țara 
fereziților și a refaimiților, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâmt pentru 
voi.” Fiii lui Iosif au zis: „Muntele nu ne va ajunge, și toți canaaniții care locu-
iesc în vale, cei ce sunt la Bet-Șean și în satele lui și cei ce sunt în valea lui Izreel 
au care de fier.” Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase: „Voi sunteți 
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un popor mare la număr și puterea voastră este mare, nu veți avea un singur sorț. 
Ci veți avea muntele, căci veți tăia pădurea și ieșirile ei vor fi ale voastre, și veți 
izgoni pe canaaniți, cu toate carele lor de fier și cu toată tăria lor.”
 

„Având în vedere superioritatea lor numerică, aceste seminții [Efraim și 
Manase] au solicitat o parte dublă din teritoriu. Ținutul destinat lor era cel 
mai bogat din țară, incluzând câmpia fertilă a Șaronului; dar multe din cetățile 
principale din vale erau încă în posesia canaaniților și semințiile s-au eschivat 
de la truda și pericolul cuceririi proprietăților lor și au dorit o parte suplimen-

tară din teritoriul deja supus. Seminția lui Efraim era una din cele mai mari 
din Israel, la fel precum și cea de care aparținea Iosua însuși, iar membrii ei 
se considerau, bineînțeles, ca fiind îndreptățiți pentru o considerație specială. 
`Pentru ce ne-ai dat moștenire numai un sorț și numai o parte,` au spus ei, 
`când suntem un popor mare la număr?` Dar nicio abatere de la dreptatea 
strictă nu putea fi obținută de la conducătorul inflexibil. 

Răspunsul lui a fost: `Dacă sunteți un popor mare la număr, suiți-vă în 
pădure, tăiați-o, ca să vă faceți loc în țara Fereziților și a Refaimiților, dacă 
muntele lui Efraim este prea strâmt pentru voi.`

Răspunsul lor a evidențiat motivul real al plângerii. Le lipseau credința și 
curajul de a-i izgoni pe canaaniți. ...

Fiind un popor mare la număr, după cum pretindeau, ei erau deplin ca-

pabili să-și facă propria cale, așa cum au procedat frații lor. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu, nu aveau motiv să se teamă de carele de fier.” – Patriarhi și profeți, 
pp. 513, 514, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

Vineri 1 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce trebuie să ne dea curaj când ne confruntăm cu un vrăjmaș mai 
mare decât cei cu care ne-am confruntat până acum?

2. Pe ce fel de „care și cai” s-ar putea să mă sprijin prea mult în viață?
3. Deși Dumnezeu i-a spus lui Iosua să învingă Canaanul, de ce a 

oferit El o pauză?
4. Ce a fost făgăduit fiecărei seminții, dacă avea să fie credincioasă 

legământului?
5. Cum a fost spiritul lui Iosua diferit de al celorlați din seminția lui?
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  Lecția 10 Sabat, 9 martie 2019

Viața de început în Canaan
„Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Şilo și au așezat 

acolo cortul întâlnirii. Ţara era supusă înaintea lor.” (Iosua 18:1).

„Țara spre care călătorim este în fiecare aspect mult mai atractivă 
decât a fost țara Canaanului pentru copiii lui Israel. Ei au fost conduși de 
mâna lui Dumnezeu. Hristos Însuși le-a oferit o descriere a țării în care 
aveau să găsească un cămin; pentru că dorea să le pună în față orice sti-
mulent pentru a-i determina să înainteze cu speranță și curaj... Aveau ne-

voie de curaj și credință constantă.” – The Review and Herald, 29 noiembrie 1881.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 512-518, cap. 48: Împărțirea  
                  Canaanului.
Duminică 3 martie

1. UN BĂRBAT AL CURAJULUI
a. Înainte de împărțirea țării, cum a mărturisit Caleb despre 

experiența lui din urmă cu patruzeci de ani? Iosua 14:6-9. Cum 
manifestase el curaj înainte?

Iosua 14:6-9: „Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Ghilgal; și Caleb, fiul lui Ie-
fune, Chenizitul, i-a zis: „Știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, 
cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades-Barnea. Eram în vârstă de pa-
truzeci de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades-Barnea, ca să 
iscodesc țara, și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei 
care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în 
totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea, Moise a jurat și a zis: 
‘Ţara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pen-
tru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu.’”

b. Ce putem învăța din făgăduința lui Dumnezeu față de Caleb? 
Numeri 14:22-24.
 

Numeri 14:22-24: „Atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava 
Mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie, și totuși M-au ispitit de 
zece ori acum și n-au ascultat glasul Meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am 
jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei ce M-au nesocotit n-o vor vedea. 
Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea 
Mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni.”
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„Pe când cei șovăitori discută despre imposibilități, pe când ei tremură 
la gândul zidurilor înalte și a giganților, permiteți Calebilor credincioși, care 
au un `alt spirit`, să iasă în față. Adevărul lui Dumnezeu care aduce salvare 
va înainta către oameni, dacă slujbașii și cei care pretind a fi credincioși nu 
vor pune obstacole pe calea acestuia, în modul în care au procedat iscoadele 
necredincioase. Lucrarea noastră este agresivă. Trebuie făcut ceva pentru a 
avertiza lumea; și nu permiteți să se audă nicio voce care va încuraja interesele 
egoiste spre neglijarea câmpurilor misionare. Trebuie să ne implicăm în lucra-

re cu inima, sufletul și vocea; atât puterile mentale, cât și cele fizice trebuie să 
fie trezite. Tot cerul este interesat de lucrarea noastră și îngerii lui Dumnezeu 
sunt rușinați de eforturile noastre slabe.” – Mărturii,  vol. 5, pp. 380, 381, cap. 
Susținerea misiunilor în orașe.

Luni 4 martie

2. CREDINŢA UNUI LUPTĂTOR VÂRSTNIC
a. Ce rugăminte revigorantă a făcut Caleb la vârsta de 85 ani? Io-

sua 14:10-12. Cum ne inspiră curajul lui surprinzător și încrede-
rea în Dumnezeu?

Iosua 14:10-12: „Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 
patruzeci și cinci de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla 
Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci și cinci de ani.
Și astăzi, sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise; am tot atâta pu-
tere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. 
Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai 
auzit atunci că acolo sunt anachimi și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va 
fi, poate, cu mine și-i voi izgoni, cum a spus Domnul.”

„Zelul și energia trebuie intensificate; talentele care se uzează prin inacti-
vitate trebuie silite la lucru. Vocea care are să spună: `Așteaptă; nu-ți permite 
să ți se impună poveri`, este vocea iscoadelor lașe. Avem nevoie acum de Ca-

lebi, care se vor avânta pe front – căpetenii în Israel care, prin cuvinte încu-

rajatoare, vor aduce un raport puternic în favoarea acțiunii imediate. Când 
poporul egoist, iubitor de tihnă, cuprins de panică, temându-se de zidurile 
imense și inaccesibile, vociferează pentru retragere, permiteți ca glasul Cale-

bilor să fie auzit, chiar dacă acei care sunt lași stau cu pietre în mâini, gata să-i 
doboare din cauza mărturisirii lor credincioase.” – Mărturii, vol. 5, p. 383, cap. 
Susținerea misiunilor în orașe.

b. Cum a fost binecuvântată solicitarea credincioasă a lui Caleb? 
Iosua 14:13-15.
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Iosua 14:13-15: „Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a dat ca moș-
tenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, a avut de moștenire 
până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dum-
nezeului lui Israel. Hebronul se chema mai înainte Chiriat-Arba – Arba fusese 
omul cel mai mare dintre anachimi. Și țara s-a odihnit de război.”

„Credința lui Caleb era de data aceasta exact la fel ca atunci când mărturia 
lui contrazisese raportul rău al iscoadelor. El crezuse făgăduința lui Dumne-

zeu că avea să Își aducă poporul în stăpânirea Canaanului și în această privință 
Îl urmase cu credincioșie pe Domnul. El îndurase cu poporul călătoria lungă 
prin pustie, luând astfel parte la dezamăgirile și poverile celor vinovați; totuși 
el nu a exprimat nicio nemulțumire cu privire la aceasta, ci a înălțat harul lui 
Dumnezeu, care îl ocrotise în pustiu, pe când frații lui au fost uciși. În mijlocul 
greutăților, primejdiilor și plăgilor din timpul călătoriilor prin pustiu și în de-

cursul anilor de război de la intrarea în Canaan, Domnul îl ocrotise; și acum, 
la peste optzeci de ani, vigoarea lui nu era diminuată. El nu a cerut pentru sine 
un pământ deja cucerit, ci locul cu privire la care, mai presus decât toate cele-

lalte, toate iscoadele consideraseră că este imposibil de cucerit. Prin ajutorul 
lui Dumnezeu el avea să smulgă fortăreața de la chiar giganții a căror pute-

re clătinase credința lui Israel. Cerința care l-a însuflețit pe Caleb nu a fost o 
dorință pentru onoare sau promovare. Bravul războinic în vârstă dorea să dea 
poporului un exemplu care avea să-L onoreze pe Dumnezeu și să încurajeze 
semințiile să supună în totalitate țara pe care părinții lor o consideraseră de 
necucerit.” – Patriarhi și profeți, pp. 512, 513, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

Marți 5 martie

3. CREDINŢA CARE LUCREAZĂ
a. Explicați cum credința curajoasă a lui Caleb a fost dovedită prin 

fapte, chiar la vârsta lui înaintată. Iosua 15:13, 14.
 

Iosua 15:13, 14: „Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui 
Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebro-
nul: Arba era tatăl lui Anac. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: 
Șeșai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac.”

„Caleb a obținut moștenirea de care inima lui fusese legată timp de patru-

zeci de ani și, încrezându-se în faptul că Dumnezeu îl însoțește, el `a izgonit 
de acolo pe cei trei fii ai lui Anac.` Asigurându-și astfel o moștenire pentru 
el și casa lui, zelul lui nu a scăzut; el nu s-a instalat pentru a se bucura de 
moștenirea lui, ci s-a implicat în alte cuceriri, în beneficiul națiunii și spre slava 
lui Dumnezeu.” – Patriarhi și profeți, p. 513, cap. 48: Împărțirea Canaanului.
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b. Explicați diferența dintre rezultatul experienței lui Iosua și Caleb și 
cel al iscoadelor necredincioase. Numeri 14:30-32; 1 Corinteni 10:5.

Numeri 14:30-32: „nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiți, 
afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. Pe copilașii voștri însă, despre 
care ați zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască țara pe care ați 
nesocotit-o voi. Iar cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustie.”
1 Corinteni 10:5: „Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumne-
zeu, căci au pierit în pustie.”

„Cei lași și rebeli pieriseră în pustie, dar iscoadele neprihănite au mân-

cat din strugurii din Escol. Fiecăruia i-a fost dat conform credinței lui. Cei 
necredincioși au asistat la împlinirea temerilor lor. Fără a ține seama de 
făgăduința lui Dumnezeu, ei declaraseră că era imposibil a moșteni Canaanul, 
așa că nu l-au moștenit. Dar cei care s-au încrezut în Dumnezeu, privind nu 
atât de mult la dificultățile de întâlnit, cât la puterea Ajutorului lor Atotputer-

nic, au intrat în țara cea bună.” – Ibid.

c. Ce dorește Dumnezeu să înțelegem despre puterea credinței?  
1 Ioan 5:4.

1 Ioan 5:4: „Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și ceea 
ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră.”

„Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede; și orice lucru ne dorim 
când ne rugăm, dacă credem că îl primim, îl vom primi. Această credință stră-

bate cel mai întunecat nor și aduce sufletului slab, descurajat, razele luminii și 
speranței. Lipsa credinței și încrederii este cea care aduce nedumerire, temeri 
dezolante și bănuieli ale răului. Dumnezeu va face lucruri mari pentru popo-

rul Lui, când acesta își va pune întreaga încredere în El.” – Mărturii, vol. 2, p. 139, 
cap. Distracții la institut.

Miercuri 6 martie

4. ÎMPĂRTĂŞIND POVERILE ÎN UNITATE 
a. Ce seminții au fost stabilite (a) în partea de est a Iordanului; (b) 

în partea de vest a Iordanului? (Pentru a vedea împărțirea Cana-
anului între cele douăsprezece seminții, folosiți o hartă biblică.) 
Numeri 34:14, 15; Iosua 13:7, 8.

Numeri 34:14, 15: „Căci seminția fiilor lui Ruben, după casele lor părintești, și 
seminția fiilor lui Gad, după casele părinților lor, precum și jumătate din semin-
ția lui Manase și-au luat moștenirea. Aceste două seminții și jumătate și-au luat 
moștenirea dincoace de Iordan, în fața Ierihonului, înspre răsărit.”
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Iosua 13:7, 8: „Și împarte acum țara aceasta ca moștenire între cele nouă semin-
ții și între jumătate din seminția lui Manase.” Rubeniții și gadiții, cu cealaltă ju-
mătate din seminția lui Manase, și-au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise 
de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului.”

„Două dintre semințiile lui Israel, Gad și Ruben, cu jumătate din seminția 
lui Manase primiseră moștenirea înainte de trecerea Iordanului. Pentru un 
popor de păstori, câmpiile largi din zonele de munte și bogate în păduri ale 
Galaadului și Basanului, oferind un teren de pășune extins pentru turme și 
cirezi, erau atracții care nu aveau să fie găsite în Canaanul propriu-zis și cele 
două seminții și jumătate, dorind să se stabilească aici, își luaseră angajamen-

tul să-și trimită partea lor de bărbați înarmați pentru a-i însoți pe frații lor 
peste Iordan și să ia parte la bătălii, până când și aceștia urma să intre în pose-

sia moștenirii lor. Obligația fusese îndeplinită cu credincioșie. Când cele zece 
seminții au intrat în Canaan, patruzeci de mii dintre `fiii lui Ruben, și fiii lui 
Gad și jumătate din seminția lui Manase... pregătiți de război, au trecut în 
câmpia Ierihonului, gata de luptă înaintea Domnului.` (Iosua 4:12, 13). Timp 
de ani ei luptaseră curajos alături de frații lor. Acum sosise timpul să se întoar-

că la pământul proprietății lor. Întrucât ei participaseră în bătălii în unitate cu 
frații lor, ei împărțiseră prada; și s-au întors `cu foarte multe bogății, cu foarte 
multe turme și cu o mare mulțime de argint, de aur, de aramă, de fier și de îm-

brăcăminte,` toate acestea urmând să le împartă cu cei care rămăseseră cu fa-

miliile și turmele lor.”- Patriarhi și profeți, pp. 517, 518, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

b. Unde era sediul națiunii? Iosua 4:19; 10:6 (prima parte).
 

Iosua 4:19: „Poporul a ieșit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi și a tăbărât 
la Ghilgal, la marginea de răsărit a Ierihonului.”

Iosua10:6 p.p.: „Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra din 
Ghilgal: „Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor.”

„[Cu prima așezare a taberei în Canaan], Iosua `a tăiat împrejur pe copiii 
lui Israel;` `și copiii lui Israel au tăbărât la Ghilgal și au prăznuit Paștele.`... Și 
Domnul a declarat lui Iosua: ̀ Astăzi am îndepărtat ocara Egiptului de deasupra 
voastră` și făcând aluzie la aceasta, locul în care au tăbărât a fost numit Ghilgal, 
`îndepărtare,` sau `alungare.`” – Ibid., pp. 485, 486, cap. 44: Trecerea Iordanului.

Joi 7 martie

5. UN NOU SEDIU
a. După ce fusese rezolvată cerința copiilor lui Iosif, unde a fost 

mutat tabernacolul? Iosua 18:1, 10. De ce? Cât timp a rămas acolo?
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Iosua 18:1, 10: „Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo și au așezat 
acolo cortul întâlnirii. Ţara era supusă înaintea lor... Iosua a aruncat înaintea 
Domnului sorți pentru ei la Silo și a împărțit țara între copiii lui Israel, dând 
fiecăruia partea lui.”

„Până acum, Gilgal fusese sediul națiunii și locul tabernacolului. Dar 
acum tabernacolul avea să fie mutat într-un loc ales ca locație permanentă 
pentru el. Acesta era Silo, un orășel în teritoriul lui Efraim. El era aproape de 
centrul țării și era ușor accesibil tuturor semințiilor. Aici fusese supusă în to-

talitate o parte a țării, așa că închinătorii nu aveau să fie tulburați. [Iosua 18:1 
citat.] Semințiile care locuiau încă în corturi, atunci când tabernacolul a fost 
mutat de la Ghilgal, l-au urmat și au tăbărât lângă Silo. Aici au rămas aceste 
seminții până când au fost distribuite la teritoriile lor.

Chivotul a rămas la Șilo pentru trei sute de ani, până când, din cauza 
păcatelor casei lui Eli, acesta a căzut în mâinile filistenilor și Șilo a fost ruinat. 
Chivotul nu s-a mai întors niciodată la tabernacol aici, iar slujba sanctuarului a 
fost transferată în final la templul din Ierusalim.” – Patriarhi și profeți, p. 514, cap. 
48: Împărțirea Canaanului.

b. Ce obicei valoros a fost instituit mai târziu la Silo? Judecători 21:19.
 

Judecători 21:19: „Și au zis: ‘Iată, în fiecare an este o sărbătoare a Domnului la 
Silo, care este la miazănoapte de Betel, la răsăritul drumului care suie din Betel 
la Sihem și la miazăzi de Lebona.’”

„Ca mijloc de educație, un loc important a fost completat prin sărbătorile lui 
Israel. În viața obișnuită, familia era atât o școală, cât și o biserică, părinții fiind 
instructori în sens laic și religios. Dar de trei ori pe an erau stabilite perioade 
pentru relaționare socială și închinare. Aceste întruniri aveau să fie ținute inițial 
la Silo, ulterior la Ierusalim.” – Educația, pp. 41, 42, cap. Educația poporului Israel.

Vineri 8 martie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce a spus Dumnezeu despre Caleb că fusese mânat de un „alt 

spirit” spre țara făgăduită?
2. Cum pot dezvolta o atitudine mai asemănătoare cu cea a lui Caleb, 

decât cu cea a copiilor lui Iosif?
3. Ce aspect, pe care poate nu l-am remarcat înainte, trebuie să 

conștientizez cu privire la credință?
4. Ce fel de credință a fost manifestată de semințiile de la est de Ior-

dan?
5. Numiți câteva din binecuvântările concentrate în jurul așezării din 

Şilo.
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  Lecția 11 Sabat, 16 martie 2019

Confruntând neînțelegerea
„Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprin-

de iute face multe prostii.” (Proverbe 14:29).
„Nimeni nu a fost vreodată recuperat dintr-o poziție greșită prin 

blam și reproș.” – Patriarhi și profeți, p. 519.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 518-520, cap. 48: Împărțirea  
                 Canaanului.

Duminică 10 martie

1. DINCOLO DE RÂUL IMPUNĂTOR
a. Fiii lui Ruben, Gad și jumătate din seminția lui Manase erau toți 

situați în partea de est a Iordanului. Ce probleme erau asociate 
cu locuirea la o astfel de distanță față de sanctuar? Iosua 22:10.
 

Iosua 22:10: „Când au ajuns pe malurile Iordanului, care fac parte din țara Ca-
naanului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au zidit 
acolo un altar lângă Iordan, un altar a cărui mărime izbea privirile.”

„[Aceste seminții] nu trebuia să locuiască departe de sanctuarul Domnu-

lui și Iosua a asistat cu inima îngrijorată la plecarea lor, conștient fiind de cât 
de puternice aveau să fie în viața lor izolată și peregrină ispitele de a adera la 
obiceiurile triburilor păgâne, care locuiau la granițele cu ei.

În timp ce mintea lui Iosua și a altor conducători era încă apăsată de 
presimțiri îngrijorate, au ajuns la ei vești ciudate. Dincolo de Iordan, aproape 
de locul trecerii miraculoase a râului de către Israeliți, cele două seminții și 
jumătate ridicaseră un altar mare, asemănător cu altarul arderii de tot de la 
Silo.”- Patriarhi și profeți, p. 518, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

b. Cum au reacționat restul semințiilor? De ce? Iosua 22:11, 12.

Iosua 22:11, 12: „Copiii lui Israel au auzit zicându-se: „Iată că fiii lui Ruben, 
fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au zidit un altar în fața țării 
Canaanului, pe malurile Iordanului, în părțile copiilor lui Israel.” Când au auzit 
copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo, 
ca să se suie împotriva lor și să se bată cu ei.”
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„Legea lui Dumnezeu interzicea, sub pedeapsa cu moartea, stabilirea 
unui alt loc de închinare decât cel de la sanctuar. Dacă acesta era scopul al-
tarului, în cazul în care se permitea ca acesta să rămână, el avea să conducă 
poporul departe de credința adevărată.” – Ibid.

Luni 11 martie

2. CALMÂND FURIA
a. Când cele două seminții și jumătate de la est de Iordan au zidit 

un altar, ce abordare calmă a liniștit reacția inițială a celorlalți? 
Iosua 22:13, 14.

Iosua 22:13, 14: „Copiii lui Israel au trimis la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumă-
tate din seminția lui Manase, în țara Galaadului, pe Fineas, fiul preotului Eleazar, 
și zece căpetenii cu el, câte o căpetenie de fiecare casă părintească pentru fiecare din 
semințiile lui Israel; toți erau căpetenii de casă părintească între miile lui Israel.”

 

„Reprezentanții poporului s-au adunat la Șilo și, în aprinderea agita-
ției și indignării lor, au propus să pornească război imediat împotriva 
contravenienților. Sub influența celor mai prudenți, s-a decis totuși să se tri-
mită mai întâi o delegație pentru a obține o explicație de la cele două seminții 
și jumătate, cu privire la comportamentul lor. Au fost alese zece căpetenii, una 
din fiecare seminție. În fruntea lor era Fineas, cel care se remarcase prin zelul 
lui în problema de la Peor.” – Patriarhi și profeți, p. 518, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

b. Explicați apelul făcut la semințiile estice. Iosua 22:15-18.

Iosua 22:15-18: „Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătate din 
seminția lui Manase, în țara Galaadului, și le-au vorbit astfel: „Așa vorbește 
toată adunarea Domnului: ‘Ce înseamnă păcatul acesta pe care l-ați săvârșit față 
de Dumnezeul lui Israel și pentru ce vă abateți acum de la Domnul, zidindu-vă 
un altar, ca să vă răzvrătiți azi împotriva Domnului? Privim oare ca o nimica 
nelegiuirea lui Peor, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, cu toată 
urgia pe care a adus-o ea asupra adunării Domnului? Și voi vă abateți astăzi de 
la Domnul! Dacă vă răzvrătiți azi împotriva Domnului, mâine El Se va mânia 
împotriva întregii adunări a lui Israel.”

 

„Cele două seminții și jumătate greșiseră prin inițierea fără explicație a 
unei astfel de acțiuni, care lăsa loc unei suspiciuni atât de mari. Trimișii, con-

siderând cert faptul că frații lor erau vinovați, i-au întâmpinat cu mustrare 
tăioasă. Ei i-au acuzat de răzvrătire împotriva Domnului și i-au rugat să-și 
amintească de judecățile care se abătuseră asupra lui Israel din cauza alipirii 
lor de Baal-Peor.” – Ibid.
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c. La ce experiență făcea referire Fineas? Numeri 25:1-9. Ce trebuie 
să învățăm din spiritul pe care l-a manifestat el față de frații lui? 
Iosua 22:19.

Numeri 25:1-9: „Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie 
cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor, și poporul a 
mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de 
Baal-Peor, și Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui 
Moise: „Strânge pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea 
Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a 
Domnului.” Moise a zis judecătorilor lui Israel: „Fiecare din voi să ucidă pe aceia 
dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor.” Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel 
a venit și a adus la frații lui pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii 
adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea 
acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul 
adunării și a luat o suliță în mână. S-a luat după omul acela din Israel până în cor-
tul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât 
și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. 
Douăzeci și patru de mii au murit loviți de urgia aceea.”

Iosua 22:19: „Dacă priviți ca necurată țara care este moșia voastră, treceți în țara 
care este moșia Domnului, unde este așezată locuința Domnului, și așezați-vă în 
mijlocul nostru, dar nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă despărțiți de 
noi, zidindu-vă un altar, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru!”

„În numele întregului Israel, Fineas a expus fiilor lui Gad și Ruben că, 
dacă nu binevoiesc să rămână în zona respectivă fără un altar pentru jertfă, 
sunt invitați să aibă parte la bunurile și privilegiile fraților lor din partea opu-

să.” – Ibid., pp 518, 519, cap. 48: Împărțirea Canaanului.
„Avem nevoie de o religie amabilă, duioasă și de înțelepciune divină pen-

tru a ne comporta cu mintea umană, în așa fel încât nu doar să condamnăm, 
să criticăm, să predicăm cu toată îndelunga răbdare și cu toată învățătura, ci și 
să-i luăm pe cei greșiți în brațele credinței și să-i purtăm la crucea lui Hristos.” 
– Manuscript Releases, vol. 16, p. 339.

Marți 12 martie

3. DISCUTÂND LAOLALTĂ
a. Ce fel de comparație serioasă au făcut semințiile din partea de 

vest a Iordanului în legătură cu altarul zidit în partea de est a 
fluviului? Iosua 22:20. Ce putem învăța din zelul lor greșit de 
partea dreptății?
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Iosua 22:20: „Acan, fiul lui Zerah, n-a săvârșit oare un păcat cu privire la lucruri-
le date spre nimicire și nu S-a aprins de mânie Domnul împotriva întregii adunări 
a lui Israel? Și el n-a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii lui.’”

„Toți creștinii trebuie să fie atenți să evite cele două extreme, neglijența 
în comportamentul față de păcat, pe de o parte, și judecata aspră și suspi-
ciunea neîntemeiată, pe de altă parte. Israeliții care au manifestat prea mult 
zel împotriva bărbaților din Gad și Ruben și-au amintit că, în cazul lui Acan, 
Dumnezeu mustrase lipsa de vigilență pentru a descoperi păcatele existente 
în mijlocul lor. Atunci s-au hotărât să acționeze prompt și cu seriozitate în vi-
itor; dar încercând să procedeze astfel au mers în extrema opusă. În loc de a-i 
întâmpina pe frații lor cu condamnare, ei ar fi trebuie mai întâi să investigheze 
cu amabilitate, pentru a afla toate implicațiile în acest caz.” – Comentarii biblice 
[Comentarii ale E. G. White], vol. 2, p. 999, Iosua capitolul 19. 

b. Cum au explicat copiii lui Ruben, Gad și jumătate din seminția 
lui Manase motivul pentru altarul din partea de est a Iordanu-
lui? Iosua 22:21-29.
 

Iosua 22:21-29: „Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase 
au răspuns astfel căpeteniilor peste miile lui Israel: „Domnul Dumnezeu, Cel 
Atotputernic, Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, știe și Israel însuși să știe 
lucrul acesta! Dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lu-
crul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta! Dacă ne-am zidit un 
altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe el arderi-de-tot și daruri de 
mâncare și ca să aducem pe el jertfe de mulțumire, Domnul să ne ceară socoteală 
de aceasta! Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi 
s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri: ‘Ce legătură este între voi și Domnul 
Dumnezeul lui Israel? Domnul a pus Iordanul hotar între noi și voi, fii ai lui 
Ruben și fii ai lui Gad: voi n-aveți parte de Domnul!’ Și fiii voștri ar face astfel ca 
fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul. De aceea am zis: Să ne zidim deci un al-
tar, nu pentru arderi-de-tot și pentru jertfe, ci ca o mărturie între noi și voi, între 
urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim Domnului, înaintea Feței Lui, prin 
arderile-de-tot și prin jertfele noastre de ispășire și de mulțumire, ca să nu zică 
fiii voștri într-o zi fiilor noștri: ‘Voi n-aveți parte de Domnul!’ Noi am zis: ‘Dacă 
mai târziu ne vor vorbi astfel nouă sau urmașilor noștri, vom răspunde: «Priviți 
chipul altarului Domnului pe care l-au făcut părinții noștri nu pentru arderi-
de-tot și pentru jertfe, ci ca mărturie între noi și voi.» Departe de noi gândul să 
ne răzvrătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul, zidind 
un altar pentru arderi-de-tot, pentru daruri de mâncare și pentru jertfe, afară de 
altarul Domnului Dumnezeului nostru, care este înaintea locașului Lui!’”

„Cei acuzați au explicat că altarul lor nu era menit pentru jertfă, ci era doar 
ca un martor al faptului că, deși separați de râu, ei erau de aceeași credință cu 
a fraților din Canaan. Ei se temuseră că în anii viitori copiii lor ar putea fi 
excluși de la tabernacol, ca și când n-ar avea nicio parte în Israel. Atunci, acest 
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altar ridicat după modelul altarului Domnului de la Șilo, avea să fie un martor 
că ziditorii lui erau, de asemenea, închinători ai viului Dumnezeu.” – Patriarhi 
și profeți, p. 519, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

c. În ce mod s-a dovedit a fi de succes abordarea prin consfătuire? 
Iosua 22:30, 31.
 

Iosua 22:30, 31: „Când au auzit preotul Fineas și căpeteniile adunării, căpete-
niile peste miile lui Israel, care erau cu el, cuvintele pe care le-au rostit fiii lui 
Ruben, fiii lui Gad și fiii lui Manase au rămas mulțumiți. Și Fineas, fiul preotu-
lui Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad și fiilor lui Manase: „Cunoaștem 
acum că Domnul este în mijlocul nostru, fiindcă n-ați săvârșit păcatul acesta îm-
potriva Domnului și ați izbăvit astfel pe copiii lui Israel din mâna Domnului.”

„Cu mare bucurie, trimișii au acceptat această explicație și au adus înapoi 
imediat vestea celor care i-au trimis. Toate gândurile de război au dispărut și 
poporul s-a unit în bucurie și laudă la adresa lui Dumnezeu.” – Ibid. 

Miercuri 13 martie

4. ÎNŢELEPCIUNE PRIN CALM
a. Pentru a demonstra că intențiile lor erau onorabile în ce privește 

deținerea unui altar la est de Iordan, ce au făcut fiii lui Gad și 
Ruben? Iosua 22:34.

Iosua 22:34: „Fiii lui Ruben și fiii lui Gad au numit altarul acela Ed (Martor), 
„căci”, au zis ei, „el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu”.

 

„Fiii lui Gad și Ruben au pus pe altarul lor o inscripție indicând scopul 
pentru care a fost ridicat; și au spus: `El va fi un martor între noi că Iehova este 
Dumnezeu.` Astfel ei au încercat să prevină o viitoare înțelegere greșită și să 
înlăture ceea ce ar fi putut reprezenta o ispită.” – Patriarhi și profeți, p. 519, cap. 48: 
Împărțirea Canaanului.

b. Ce lecții înțelepte trebuie să învățăm din această experiență a 
semințiilor? Proverbe 14:17, 29; Iacov 1:19.

Proverbe 14:17, 29: „Cine este iute la mânie face prostii, și omul plin de răutate 
se face urât… Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde 
iute face multe prostii.”

Iacov 1:19: „Știți bine lucrul acesta, preaiubiții mei frați! Orice om să fie grab-
nic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie.”
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„Cât de adesea se ridică dificultăți serioase dintr-o simplă înțelegere 
greșită, chiar între cei care sunt conduși de cele mai vrednice motive; și fără 
exersarea curtoaziei și a toleranței, ce rezultate serioase și fatale pot urma. ...

În timp ce sunt prea sensibili la cele mai neînsemnate acuzații cu privire la 
propria lor cale, mulți sunt prea severi în comportamentul față de cei pe care 
îi presupun a fi greșiți.” – Ibid.

„Puterile întunericului vor asalta fiecare suflet, dar să nu ne permitem să 
ne asociem cu cel rău în lucrarea lui și să ne comportăm cu severitate pentru 
a-l descuraja și demoraliza pe cel slab și greșit. Să fim compătimitori, miloși 
unul față de altul și să emanăm o influență de vindecare, alinare, întărire, mai 
degrabă decât una care să rănească și să distrugă. Există prea multă pripeală 
în general ... și adesea ceea ce considerăm a fi dreptate, Domnul notează în 
cartea Lui drept asuprire ... Să ne iubim unul pe altul, să fim amabili și curte-

nitori.” – The Review and Herald, 24 octombrie 1893.

c. Ce alt principiu trebuie să avem în minte în comportamentul cu 
frații noștri? 1 Corinteni 13:4; Efeseni 4:32.

1 Corinteni 13:4: „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, 
dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie.”

Efeseni 4:32: „Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe 
altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.”

„În toate tranzacțiile cu semenii voștri, nu uitați niciodată că tratați 
proprietatea lui Dumnezeu. Fiți amabili, fiți compătimitori, fiți curtenitori. 
Respectați proprietatea cumpărată de Dumnezeu. Comportați-vă unul față de 
altul cu tandrețe și curtoazie.” – My Life Today, p. 25.

Joi 14 martie

5. ACUZAT PE NEDREPT
a. Ce trebuie să ne amintim când suntem acuzați pe nedrept? Ce 

atitudine ar trebui să avem? 1 Petru 2:19-24; 4:14-16.
 

1 Petru 2:19-24: „Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față 
de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să su-
feriți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare, 
când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta 
ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să 
călcați pe urmele Lui. „El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.” 
Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu amenința, 
ci Se supunea dreptului Judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe 
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lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin 
rănile Lui ați fost vindecați.”

1 Petru 4:14-16: „Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de 
voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi. Nimeni 
din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care 
se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să 
nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.”

„Înțelepciunea manifestată de cei din Ruben și de tovarășii lor este vredni-
că de imitat. În timp ce căutau să promoveze onest cauza adevăratei religii ei 
au fost greșit judecați și acuzați sever; totuși ei nu au manifestat niciun resen-

timent. Ei au ascultat cu amabilitate și răbdare acuzațiile din partea fraților lor, 
înainte de a încerca să își ia apărarea și apoi au explicat complet motivele lor și 
și-au demonstrat inocența. Astfel, problema care amenințase prin consecințe 
atât de serioase a fost rezolvată amiabil.

Chiar sub acuzațiile false, cei care consideră că au dreptate își pot permite 
să fie calmi și plini de politețe. Dumnezeu este familiarizat cu tot ce reprezin-

tă înțelegere și interpretare greșită din partea oamenilor și putem să lăsăm în 
siguranță cazul nostru în mâinile Lui. El va apăra în mod la fel de sigur cauza 
celor care își pun încrederea în El, așa cum a cercetat vinovăția lui Acan. Cei care 
sunt acționați de spiritul lui Hristos vor deține acea dragoste care suferă înde-

lung și care este amabilă.” – Patriarhi și profeți, p. 520, cap. 48: Împărțirea Canaanului.
„Cât de mult rău ar fi înlăturat dacă, atunci când sunt acuzați pe nedrept, 

toți ar evita învinuirea reciprocă și în locul acesteia ar folosi cuvinte temperate, 
conciliante. Și în același timp, cei care în zelul lor de a se împotrivi păcatului 
și-au îngăduit suspiciuni nedrepte trebuie  să caute întotdeauna să adopte cea 
mai favorabilă perspectivă cu privire la frații lor și să se bucure când aceștia 
sunt găsiți fără vină.” – The Signs of the Times, 12 mai 1881.

Vineri 15 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. La ce pericole sunt expuși membrii locuind izolați față de biserică?
2. Ce exemple îmi amintesc de situații în care o abordare mai calmă 

poate că a adus rezultate mai bune în comportamentul față de alții?
3. De ce merită întotdeauna interacțiunea onestă, deschisă, realizată 

în spiritul lui Hristos?
4. Prin ce atitudine trebuie să îi abordez pe cei pe care îi consider greșiți?
5. Dacă simt că sunt acuzat pe nedrept, ce cunoștință mă va conduce 

să las cazul meu în mâna lui Dumnezeu? Cum va afecta aceasta 
starea mea sufletească?
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  Lecția 12 Sabat, 23 martie 2019

Cetățile de scăpare
„Domnul va fi, de asemenea, un refugiu pentru cel asuprit, o 

scăpare în vremuri de necaz.” (Psalmii 9:9).
„Cetățile de scăpare stabilite pentru poporul din vechime al lui 

Dumnezeu erau un simbol al refugiului asigurat în Hristos.” – Patriarhi 
și profeți, p. 516.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 515-517.

Duminică 17 martie

1. O PREVEDERE ÎNDURĂTOARE
a. Ce prevedere a fost luată pentru israeliții care omorau neinten-

ționat o altă persoană? Numeri 35:9-12; Iosua 20:1-3.

Numeri 35:9-12: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui Is-
rael și spune-le: ‘Când veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să vă 
alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde să poată scăpa ucigașul 
care va omorî pe cineva fără voie. Aceste cetăți să vă slujească drept cetăți de 
scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigașul să nu fie omorât 
înainte de a se înfățișa în fața adunării ca să fie judecat.”

Iosua 20:1-3: „Domnul a vorbit lui Iosua și a zis: „Vorbește copiilor lui Israel și 
spune-le: ‘Hotărâți-vă, cum v-am poruncit prin Moise, cetăți de scăpare, unde 
să poată fugi ucigașul care va omorî pe cineva fără voie, fără să aibă vreun gând 
să-l omoare; ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui.”

b. Cât de multe cetăți de scăpare au fost stabilite? Unde? Numeri 
35:13, 14.

Numeri 35:13, 14: „Din cetățile pe care le veți da, șase să vă fie cetăți de scăpare.
Să dați trei cetăți dincoace de Iordan și trei cetăți în țara Canaanului: acestea să 
vă fie cetăți de scăpare.”

c. De ce și pentru cine erau necesare aceste cetăți? Numeri 35:15.
 

Numeri 35:15: „Aceste șase cetăți să fie cetăți de scăpare pentru copiii lui Israel, 
pentru străin și pentru cel ce locuiește în mijlocul vostru: acolo va putea să scape 
orice om care va ucide pe cineva fără voie.”
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„Această prevedere îndurătoare a fost inevitabil generată de obiceiul din 
vechime referitor la răzbunarea privată prin care pedepsirea criminalului re-

venea în sarcina celei mai apropiate rude sau moștenitorului cel mai apropiat 
al celui decedat. În cazurile în care vina era distinct evidențiată, nu era necesar 
a se aștepta pentru un proces realizat de magistrați. Răzbunătorul putea să-l 
urmărească pe criminal oriunde și să-l ucidă, indiferent unde avea să fie găsit. 
Domnul nu a găsit potrivit să abolească acest obicei în acel moment, dar a 
luat prevederi pentru a asigura securitatea celor care aveau să ia viața cuiva 
neintenționat.” – Patriarhi și profeți, p. 515, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

Luni 18 martie

2. CĂI SPRE SCĂPARE
a. Explicați distribuirea cetăților de scăpare și procedeul prin care 

puteau fi folosite. Iosua 20:4-6. Ce distincție era făcută între ucide-
rea voită și cea involuntară, prin imprudență? Numeri 35:16-24.
 

Iosua 20:4-6: „Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți, să se oprească la 
intrarea porții cetății și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetății aceleia; ei să-l 
primească la ei în cetate și să-i dea o locuință, ca să locuiască împreună cu ei. 
Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui, 
căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui și fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. 
El să rămână în cetatea aceasta până se va înfățișa înaintea adunării ca să fie ju-
decat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigașul 
să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise.’”

Numeri 35:16-24: „Dacă un om lovește pe aproapele său cu o unealtă de fier și 
acesta moare, este un ucigaș: ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Dacă-l lovește 
cu o piatră pe care o ține în mână, de care poate muri, și moare, este un ucigaș: 
ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Dacă-l lovește cu vreo unealtă de lemn pe 
care o ține în mână, de care poate muri, și moare, este un ucigaș; ucigașul să 
fie pedepsit cu moartea. Răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș; când îl va 
întâlni, să-l omoare. Dacă un om împinge pe aproapele său din ură sau dacă-l pân-
dește și aruncă ceva asupra lui și moare sau dacă-l lovește cu mâna din vrăjmășie 
și moare, cel ce l-a lovit să fie pedepsit cu moartea; este un ucigaș: răzbunătorul 
sângelui să omoare pe ucigaș când îl va întâlni. Dar dacă un om împinge pe 
aproapele lui fără veste, și nu din vrăjmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui 
fără să-l fi pândit sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră 
care-i poate pricinui moartea și moare, fără să-l urască și fără să caute să-i facă 
rău, iată legile după care va judeca adunarea între cel ce l-a lovit și răzbunătorul 
sângelui.”



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2019 85

„Cetățile de scăpare erau distribuite în așa fel încât să se încadreze la cale 
de o jumătate de zi distanță de fiecare parte a țării. Drumurile care duceau la ele 
erau întotdeauna păstrate într-o stare bună; pretutindeni de-a lungul căii erau 
ridicate indicatoare marcate prin cuvântul `Refugiu` în litere clare, evidente, 
pentru ca fugarul să nu întârzie niciun moment. Orice persoană – evreu, străin 
sau venetic – se putea folosi de această prevedere. Dar în timp ce nevinovații nu 
aveau să fie uciși în mod pripit, nici cei vinovați nu aveau să scape de pedeapsă. 
Cazul fugarului avea să fie cercetat corect de autoritățile competente și doar în 
cazul în care era găsit nevinovat de crimă intenționată, avea să fie protejat în 
cetatea de scăpare.” – Patriarhi și profeți, p. 515, cap. 48: Împărțirea Canaanului.

b. Care era regula în cazul judecării pentru crimă? Numeri 35:30. 
În ce privește numărul de martori, ce regulă a fost repetată în 
Noul Testament? Matei 18:16; 1 Timotei 5:19. De ce este acest 
lucru atât de important?

Numeri 35:30: „Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe mărturia 
martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte.” 

Matei 18:16: „Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru 
ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.”

1 Timotei 5:19: „Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din 
gura a doi sau trei martori.”

„Antipatia personală sau perspectiva avantajului personal a ruinat 
reputația și utilitatea a mii de oameni inocenți. ... Un om poate fi controlat 
de prejudecată, egoism sau răutate. Dar este puțin probabil că două sau mai 
multe persoane ar fi atât de pervertite încât să se unească în susținerea măr-

turiei false; și chiar dacă ar proceda astfel, o examinare separată ar conduce la 
descoperirea adevărului.

Această prevedere îndurătoare conține o lecție pentru poporul lui Dum-

nezeu până la încheierea timpului. Hristos este Cel care i-a dat lui Moise acele 
directive explicite pentru mulțimea ebraică; și când a fost personal cu ucenicii 
Lui pe pământ, marele Conducător a repetat aceeași lecție, când i-a învățat 
cum să se comporte față de cel greșit. Mărturia unui singur om nu avea rolul 
de a grația sau a condamna. Părerile și opiniile unui singur om nu trebuia să 
rezolve problemele controversate. ... Dumnezeu a lăsat în datoria slujitorilor 
Lui a fi supuși unul față de altul. Judecata niciunui om nu trebuie să controle-

ze în vreo problemă importantă. Considerația și respectul reciproc transmit o 
demnitate adecvată corpului pastoral și îi unesc pe slujitorii lui Dumnezeu în 
legăturile strânse ale dragostei și armoniei.” – The Signs of the Times, 20 ianuarie 
1881.
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Marți 19 martie

3. UN SIMBOL AL REFUGIULUI
a. Cu ce condiție era protejat refugiatul de răzbunători și când era 

liber să meargă acasă? Numeri 35:25-32.

Numeri 35:25-32: „Adunarea va izbăvi pe ucigaș din mâna răzbunătorului sân-
gelui și-l va face să se întoarcă în cetatea de scăpare unde fugise. Să locuiască acolo 
până la moartea marelui preot care este uns cu untdelemn sfânt. Dacă ucigașul iese 
din hotarul cetății de scăpare unde fugise și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlneș-
te afară din hotarul cetății de scăpare și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor. 
Căci ucigașul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui 
preot, și, după moartea marelui preot, putea să se întoarcă la moșia lui. Iată porun-
cile de drept pentru voi și pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui. 
Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe mărturia martorilor. Un 
singur martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte. Să nu primiți 
răscumpărare pentru viața unui ucigaș vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu 
moartea. Să nu primiți răscumpărare pentru cel ce trebuie să fugă în cetatea lui de 
scăpare, ca să se întoarcă să locuiască în țară până la moartea preotului.”

b. Cine este scăparea noastră de la moartea cauzată de păcat? Psal-
mii 9:9; Romani 8:1.

Psalmii 9:9: „Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.”

Romani 8:1: „Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, 
care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.”

„Același Mântuitor îndurător care stabilise acele cetăți temporare a asigu-

rat, prin vărsarea propriului Său sânge pentru călcătorii legii lui Dumnezeu, 
un refugiu sigur în care ei pot fugi ca să scape de a doua moarte. Nicio putere 
nu poate smulge din mâinile Lui sufletele care merg la El pentru iertare.” – 
Patriarhi și profeți, p. 516.

c. Cum ne îndeamnă Hristos să ne refugiem în El? 2 Corinteni 6:1, 2. 
Evrei 10:26, 27. Cum este acest aspect ilustrat prin cetățile de scăpare?

2 Corinteni 6:1, 2: „Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim 
să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: „La 
vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum 
este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.”
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Evrei 10:26, 27: „Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința 
adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfrico-
șată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți.”

„Dacă fugarul dorea să-și scape viața, nu trebuia să fie nicio întârziere; fami-
lia și ocupația trebuia lăsate deoparte, nu exista deloc timp pentru a-și lua rămas 
bun de la cei dragi. Viața lui era în joc și orice alt interes trebuia sacrificat cu un 
singur scop – de a ajunge la cetatea de scăpare. Oboseala este uitată, dificultățile 
sunt ignorate. El nu-și încetinește niciun moment pasul, până când nu este în 
siguranță între zidurile cetății.” – The Signs of the Times, 20 ianuarie 1881.

„Trăim în timpul din urmă și Satan lucrează cu putere de maestru pentru 
ca, prin ispite subtile, să-i poată birui pe cei care cred în Isus. Dar noi trebuie 
să fim `susținuți prin puterea lui Dumnezeu`; prin urmare, în ispite dați slavă 
lui Dumnezeu, care este capabil și care va susține sufletul credincios, în așa fel 
încât acesta nu va fi înfrânt de vrăjmașul viclean. ...

Înșelătorul viclean a fost descoperit a fi un acuzator, un mincinos, un per-

secutor și un criminal; dar indiferent ce-i va determina pe alții să spună cu 
privire la voi, Domnul poate spune așa cum i-a zis lui Petru: `Înapoia mea, 
Satano.` El îi poate spune: `Nu poți să te interpui între acest suflet și Mine. Nu 
te vei interpune între Mine și sufletul pentru care am murit, ca preț de răscum-

părare.`” –  The Upward Look, p. 42.

Miercuri 20 martie

4. INVIOLABILITATEA VIEŢII
a. Cum consideră Dumnezeu vărsarea de sânge? Numeri 35:33, 34.

Numeri 35:33, 34: „Să nu pângăriți țara unde veți fi, căci sângele celui nevino-
vat pângărește țara; și ispășirea sângelui vărsat în țară nu se va putea face decât 
prin sângele celui ce-l va vărsa. Să nu pângăriți deci țara în care veți merge să 
locuiți și în mijlocul căreia voi locui și Eu, căci Eu sunt Domnul, care locuiește 
în mijlocul copiilor lui Israel.’”

b. Ce ceremonie avea loc când cineva era găsit ucis? Deuteronom 
21:1-9. Ce ne spune aceasta despre oroarea lui Dumnezeu față 
de păcat și despre cum consideră El viața umană?

Deuteronom 21:1-9: „Dacă, în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dum-
nezeul tău, se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine 
l-a lovit, bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul 
mort până în cetățile de primprejur. Când se va hotărî cetatea cea mai apropiată 
de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să ia o vițea care să nu fi fost pusă la 
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muncă și care să nu fi tras la jug. Să ducă vițeaua aceea într-o vale cu apă care nu 
seacă niciodată și unde nu se ară, nici nu se seamănă; și acolo să taie capul vițelei, 
în vale. Atunci să se apropie preoții, fiii lui Levi, căci pe ei i-a ales Domnul Dum-
nezeul tău ca să-I slujească și să binecuvânteze în Numele Domnului, și ei trebu-
ie să hotărască în orice ceartă și în orice rănire. Toți bătrânii din cetatea aceea cea 
mai apropiată de trupul mort să-și spele mâinile pe vițeaua căreia i-au tăiat capul 
în vale. Și, luând cuvântul, să zică: ‘Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta 
și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. Iartă, Doamne, pe poporul Tău Israel, 
pe care l-ai răscumpărat; nu pune sângele nevinovat în socoteala poporului Tău 
Israel.’ Și sângele acela nu-i va fi pus în socoteală. Astfel trebuie să curățești din 
mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului.”

„După ce cea mai atentă cercetare eșuase în a descoperi criminalul, ju-

decătorii trebuia, prin această ceremonie solemnă, să-și manifeste aversiunea 
față de crimă. Ei nu trebuia să trateze cu indiferență sau neglijență faptele 
vinovatului. Prin toate faptele lor, ei trebuia să arate că păcatul are o influență 
contaminatoare – că acesta lasă o urmă asupra oricărui teren și asupra oricărei 
persoane care nu va căuta, prin toate mijloacele posibile, să-l aducă pe rău-

făcător la judecată. Dumnezeu îi consideră drept vrăjmași ai Lui pe cei care, 
prin vreo neglijență a lor, îl protejează pe cel vinovat. În ochii Lui, aceștia sunt 
părtași la faptele rele ale păcătosului. ...

Păcatul poate fi numit prin nume false și lustruit prin scuze plauzibile și 
motive pretinse a fi bune, dar aceasta nu îi scade vinovăția în ochii lui Dumne-

zeu. Oriunde poate fi găsit, păcatul este ofensator pentru Dumnezeu și își va 
primi cu siguranță pedeapsa.” – The Signs of the Times, 20 ianuarie 1881.

c. Ce alte lucruri sunt considerate crime în ochii lui Dumnezeu?  
1 Ioan 3:15.
 

1 Ioan 3:15: „Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș; și știți că niciun uci-
gaș n-are viața veșnică rămânând în el.”

„Toate faptele de nedreptate care tind să scurteze viața; spiritul de răutate 
și revanșă sau îngăduirea vreunei pasiuni care duce la fapte vătămătoare față 
de alții sau care ne determină chiar să dorim să-i vătămăm (pentru că `oricine 
urăște pe fratele său este un ucigaș`); o neglijare egoistă a purtării de grijă față 
de cel în nevoie sau suferind; toate acestea sunt, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, violări ale poruncii a șasea.” – Patriarhi și profeți, p. 308.

„Spiritul de ură și răzbunare își are originea în Satan și acesta l-a determi-
nat să-l dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Oricine nutrește răutate sau lipsă 
de amabilitate, nutrește același spirit și roadele sale vor conduce la moarte.” 
– Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 56.
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Joi 21 martie

5. SPERANŢĂ PENTRU TOŢI CĂUTĂTORII DE   
 REFUGIU
a. Ce prevedere a fost făcută pentru refugiul nostru în prezent? 

Ioan 10:14, 15.

Ioan 10: 14, 15: „Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă 
cunosc pe Mine, așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl, 
și Eu Îmi dau viața pentru oile Mele.”

„Același Mântuitor îndurător care stabilise acele cetăți temporare a asigu-

rat, prin vărsarea propriului Său sânge pentru călcătorii legii lui Dumnezeu, 
un refugiu sigur în care ei pot fugi ca să scape de a doua moarte. Nicio putere 
nu poate smulge din mâinile Lui sufletele care merg la El pentru iertare. ...

Păcătosul este destinat la moarte veșnică, cât timp nu găsește un loc de 
scăpare în Hristos; și după cum lenea și dezinteresul pot jefui fugarul de sin-

gura lui șansă pentru viață, tot așa întârzierea și indiferența pot conduce la 
ruina sufletului. Satan, marele adversar, este pe urma fiecărui călcător al legii 
sfinte a lui Dumnezeu și cel care nu este conștient de pericolul său și nu caută 
cu seriozitate adăpost în refugiul veșnic, va cădea pradă distrugătorului.” – 
Patriarhi și profeți, pp. 516, 517.

b. Ce rol are biserica în acest proces? Ioan 10:16.

Ioan 10:16: „Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea 
trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor.”

„Biserica este fortăreața lui Dumnezeu, cetatea Lui de scăpare pe care El o 
menține într-o lume răsculată.” – Istoria faptele apostolilor, p. 11.

„Duhul lui Dumnezeu convinge păcătoșii de adevăr și îi pune în brațele 
bisericii. Slujbașii trebuie să-și facă partea, dar ei nu pot realiza niciodată lu-

crarea pe care trebuie să o facă biserica. Dumnezeu pretinde bisericii Lui să se 
îngrijească de cei care sunt tineri în credință și experiență, să meargă la ei nu cu 
scopul de a bârfi cu ei, ci pentru a se ruga, pentru a le spune cuvinte care sunt ̀ ca 
niște mere de aur încrustate în argint.` (trad. BTF).” – Mărturii, vol. 4, p. 69.
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Vineri 22 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cine a stabilit cetățile de scăpare și în ce scop?
2. De ce este atât de important să fie doi sau mai mulți martori la orice 

proces?
3. Ce trebuie să învățăm din graba necesară în drumul spre cetatea de 

scăpare?
4. Ce ne învață aceste orașe despre harul și dreptatea lui Dumnezeu?
5. Când este Hristos un Refugiu sigur pentru mine? Cum îi pot ajuta 

pe alții să Îl găsească?
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  Lecția 13 Sabat, 30 martie 2019

Mesajul final al lui Iosua
„Alegeți astăzi cui vreți să slujiți ... cât despre mine, eu și casa 

mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15).

„Poți să devii de acum sfințit prin adevăr; sau poți, dacă alegi, să 
umbli în întuneric și necredință, să pierzi cerul și să pierzi totul. Prin 
umblarea în lumină și împlinirea voinței lui Dumnezeu poți birui na-

tura ta egoistă.” – Mărturii, vol. 4, p. 214.

Recomandări pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 521-524. Mărturii, vol. 5,  
               pp. 361-368.

Duminică 24 martie

1. O ADUNARE SOLEMNĂ
a. De care stare s-a bucurat Israel, în sfârșit, pentru o perioadă de 

timp? Despre ce le-a reamintit atunci Iosua? Iosua 23:1-4; 24:11-13.

Iosua 23:1-4: „De multă vreme Domnul dăduse odihnă lui Israel, izbăvindu-l 
de toți vrăjmașii care-l înconjurau. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Atunci, 
Iosua a chemat pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui 
și pe căpeteniile oștii. Și le-a zis: „Eu sunt bătrân, înaintat în vârstă. Ați văzut 
tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor acelora dinaintea 
voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi. Vedeți, v-am dat ca 
moștenire prin sorți, după semințiile voastre, neamurile acestea care au rămas, 
începând de la Iordan, și toate neamurile pe care le-am nimicit, până la Marea 
cea Mare, spre apusul soarelui.”

Iosua 24:11-13: „Ați trecut Iordanul și ați ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonu-
lui au luptat împotriva voastră: amoriții, fereziții, canaaniții, hetiții, ghirgasiții, 
heviții și iebusiții. I-am dat în mâinile voastre, am trimis înaintea voastră viespe 
bondărească și i-a izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împărați ai amoriților: 
nu cu sabia, nici cu arcul tău. V-am dat o țară pe care n-o munciserăți, cetăți pe 
care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslini pe care nu-i sădiserăți, 
dar care vă slujesc ca hrană.’”

b. Prin ce făgăduințe i-a îndemnat Iosua? Iosua 23:5-10. Ce trebuie 
să învățăm din angajamentul care le-a fost cerut?
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Iosua 23:5-10: „Domnul Dumnezeul vostru le va izgoni dinaintea voastră și 
le va alunga dinaintea voastră; și voi le veți stăpâni țara, cum a spus Domnul 
Dumnezeul vostru. Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este 
scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. Să 
nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi; să nu rostiți 
numele dumnezeilor lor și să nu-l întrebuințați în jurământ; să nu le slujiți și să 
nu vă închinați înaintea lor. Ci alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum 
ați făcut până în ziua aceasta. Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari 
și puternice și nimeni până în ziua aceasta n-a putut să vă stea împotrivă. Unul 
singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta 
pentru voi, cum v-a spus.”

 

„[Poporul] nu trebuia să formeze nicio legătură cu națiunile idolatre pe 
care Dumnezeu le destinase distrugerii totale. Le era interzis să manifeste cel 
mai mic respect față de dumnezeii păgânilor. ... Au fost avertizați că familia-

rizarea cu idolatria va înlătura repulsia lor față de aceasta și îi va expune la 
neplăcerea din partea lui Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 19 mai 1881.

„Dacă iubim lucrurile lumii și ne găsim plăcerea în nedreptate sau ne aso-

ciem cu lucrările neroditoare ale întunericului, am pus piatra de poticnire a 
nelegiuirii înaintea noastră și am ridicat idoli în inima noastră. Și dacă nu îi 
îndepărtăm prin efort hotărât, nu vom fi recunoscuți niciodată ca fii și fiice ale 
lui Dumnezeu.” – Mărturii, vol. 5, p. 164.

Luni 25 martie

2. O AVERTIZARE ÎMPOTRIVA  
 CĂSĂTORIILOR MIXTE

a. Ce avertizare a dat Iosua ca un factor cheie care să-l ajute pe 
poporul lui Dumnezeu să reducă posibilitățile de alunecare în 
idolatrie? Iosua 23:11-13.

Iosua 23:11-13: „Vegheați dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să 
iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Dacă vă veți abate și vă veți alipi de nea-
murile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorie 
și dacă veți intra în legătură cu ele, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul 
vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vă vor fi o cursă 
și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi, până veți pieri de pe fața acestei 
țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru.”

b. Cum este repetată această avertizare solemnă în era creștină?  
2 Corinteni 6:14-18; 1 Corinteni 7:39.
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2 Corinteni 6:14-18: „Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. 
Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împre-
ună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau 
ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă Templul lui 
Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a 
zis Dumnezeu: „Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul 
lor și ei vor fi poporul Meu.” De aceea: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de 
ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi 
Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”

1 Corinteni 7:39: „O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește 
bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai 
în Domnul.”

„Pune-ți întrebarea: ̀ Nu îmi va conduce un soț necredincios gândurile de-

parte de Isus? El este un iubitor de plăcere mai mult decât un iubitor de Dum-

nezeu; nu mă va conduce el să mă bucur de lucrurile de care se bucură el?` 
Calea spre viața veșnică este abruptă și aspră. Nu vă luați greutăți adiționale 
pentru a vă încetini progresul. ...

În calitate de copil al lui Dumnezeu, un supus al împărăției lui Hris-

tos, achiziția sângelui Său, cum poți să te unești cu unul care nu cunoaște 
pretențiile Sale și nu este controlat de Duhul Său? ... 

Chiar dacă partenerul ales de tine ar fi în toate celelalte aspecte vrednic 
(ceea ce nu este cazul), totuși el nu a acceptat adevărul pentru acest timp; el 
este un necredincios și cerul îți interzice să te unești cu el. Nu poți, fără să-ți 
primejduiești sufletul, să nesocotești această interdicție divină.

Te-aș avertiza de pericol înainte de a fi prea târziu. Tu asculți cuvinte blân-

de, plăcute și ești tentat să crezi că totul va fi bine; dar nu citești motivele care 
determină aceste discursuri frumoase. Nu poți vedea adâncimile răutății as-

cunse în inimă. Nu poți privi dincolo de scene și discerne cursele pe care Satan 
le întinde pentru sufletul tău. El te-ar conduce să urmezi un astfel de curs ca să 
obțină acces ușor pentru a-și ținti săgețile ispitei lui împotriva ta. Nu-i permite 
nici cel mai mic câștig. În timp ce Dumnezeu acționează asupra minților slu-

jitorilor Lui, Satan lucrează prin copiii neascultării. Nu există nicio înțelegere 
între Hristos și Belial. Cei doi nu se pot armoniza. A te asocia cu un necredin-

cios înseamnă a te așeza pe terenul lui Satan. Întristezi Duhul lui Dumnezeu și 
te privezi de protecția Lui. Îți poți permite să ai astfel de sorți teribili împotriva 
ta, în timp ce lupți în bătălia pentru viața veșnică? ...

Amintește-ți că ai un cer de câștigat și o cale deschisă spre pieire de evitat. 
Dumnezeu este serios în ceea ce spune.” – Mărturii, vol. 5, pp. 363-365.
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Marți 26 martie

3. DRAGOSTE ASCULTĂTOARE DE DUMNEZEU
a. De ce este afecțiunea nechibzuită o problemă? Isaia 5:18-21;  

Coloseni 3:5, 6.

Isaia 5:18-21: „Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii și 
păcatul, cu șleaurile unei căruțe și zic: „Să-Și grăbească, să-Și facă iute lucra-
rea, ca s-o vedem! Să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se aducă la 
îndeplinire, ca s-o cunoaștem!” Vai de cei ce numesc răul bine și binele, rău, care 
spun că întunericul este lumină și lumina, întuneric, care dau amărăciunea în 
loc de dulceață și dulceața, în loc de amărăciune! Vai de cei ce se socotesc înțelepți 
și se cred pricepuți!”

Coloseni 3:5, 6: „De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: 
curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din 
pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.”

„Unul din cele mai mari pericole care asaltează poporul lui Dumnezeu în 
prezent este asocierea cu cei neevlavioși, în mod deosebit unirea lor în căsăto-

rie cu necredincioșii. În cazul multora, dragostea pentru omenesc eclipsează 
dragostea față de divin. Ei fac primul pas în alunecarea înapoi, aventurân-

du-se să nesocotească porunca expresă a Domnului; și apostazia totală este 
adesea rezultatul. S-a dovedit un lucru periculos pentru om să își împlinească 
propria voință în contradicție cu cerințele lui Dumnezeu. ...

Ca regulă, cei care își aleg ca prieteni și parteneri persoane care Îl resping 
pe Hristos și calcă legea lui Dumnezeu, ajung până la urmă în același gând și 
spirit cu ei.” – Comentarii biblice [Comentarii ale E. G. White], vol. 2, p. 1000, Iosua cap. 23.

„În lumea creștină există o indiferență uimitoare, alarmantă față de cu-

vântul lui Dumnezeu în ce privește căsătoria creștinilor cu cei necredincioși. ... 
Bărbații și femeile care sunt de altfel sensibili și conștiincioși își închid urechile 
la sfat; ei sunt surzi la apelurile și implorările prietenilor, rudelor și ale sluji-
torilor lui Dumnezeu. ... și prietenul care este suficient de credincios pentru 
a rosti o mustrare este considerat ca vrăjmaș. Toate așa cum ar vrea Satan 
să fie ele. El își țese vraja în jurul sufletului și acesta devine amețit, fără min-

te. Rațiunea lasă să cadă frâiele auto-controlului în favoarea poftei, pasiunea 
nesfințită ia stăpânire, până când, prea târziu, victima se trezește la o viață de 
mizerie și sclavie.” – Mărturii, vol. 5, pp. 365, 366.

b. Explicați realitatea cauză-efect prezentată de Iosua. Iosua 23:14-
16.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2019 95

Iosua 23:14-16: „Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pă-
mântesc. Recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că 
niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul 
vostru n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas neîm-
plinit. Și după cum toate cuvintele bune pe care vi le spusese Domnul Dum-
nezeul vostru s-au împlinit pentru voi, tot așa Domnul va împlini față de voi 
toate cuvintele rele, până vă va nimici de pe fața acestei țări bune pe care v-a 
dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Dacă veți călca legământul pe care vi l-a dat 
Domnul Dumnezeul vostru și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă 
închinați înaintea lor, Domnul Se va aprinde de mânie împotriva voastră și veți 
pieri degrabă din țara cea bună pe care v-a dat-o El.”

„Planul lui Dumnezeu pentru salvarea omului este desăvârșit în fiecare 
aspect. Dacă ne vom îndeplini cu credincioșie partea care ne este alocată, totul 
va fi bine. Apostazia omului este cea care provoacă discordie și aduce neferici-
re și ruină. Dumnezeu nu Își folosește niciodată puterea pentru a le asupri pe 
creaturile mâinilor Lui. El nu pretinde niciodată mai mult decât omul este în 
stare să realizeze; El nu îi pedepsește niciodată pe copiii Lui neascultători mai 
mult decât este necesar pentru a-i aduce la pocăință; sau să îi împiedice pe alții 
să le urmeze exemplul. Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu nu are scuze.” – 
The Signs of the Times, 19 mai 1881.

Miercuri 27 martie

4. ALEGÂNDU-L PE DUMNEZEU
a. Ce apel a făcut Iosua? Iosua 24:1, 14, 15. Cum ne poate inspira 

acesta?
 

Iosua 24:1, 14, 15: „Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem și a che-
mat pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile 
oștii. Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu… Acum, temeți-vă de Domnul și 
slujiți-I cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit 
părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți 
cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor 
cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților, în a 
căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.”

„Închinarea la idoli era încă practicată în secret într-o oarecare măsură și 
Iosua s-a străduit de data aceasta să aducă [poporul] la decizia că trebuie să 
înlăture acest păcat din Israel.” – Patriarhi și profeți, p. 523.

„Dacă favoarea lui Dumnezeu merita orice, aceasta merita totul. Așa de-

cisese Iosua; și după cântărirea întregii probleme, el se hotărâse să Îi slujească 
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Lui cu întreaga voință a inimii. Și mai mult decât atât, el avea să se străduiască 
să-și convingă familia să urmeze același curs. ...

Avertizările adesea repetate împotriva idolatriei adresate mulțimii ebrai-
ce, sunt în aceeași măsură aplicabile și nouă. Orice ne îndepărtează afecțiunile 
de la Dumnezeu reprezintă un idol și ne conduce în păcat. Dacă Îi slujim lui 
Dumnezeu de bună voie și cu bucurie, preferând serviciul Său față de servi-
ciul lui Satan și al păcatului, dacă Îl alegem îndepărtându-ne deschis și hotărât 
de la atracțiile și vanitatea lumii, ne vom bucura de binecuvântarea Lui în 
viața aceasta și vom locui pentru totdeauna în prezența Lui în viața viitoare.

Domnul Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos. El este drept și sfânt. 
El nu va fi înșelat. El citește inima înșelătoare. El detestă mintea fățarnică. El 
urăște încropeala. Nu putem să-I slujim și lui Dumnezeu și lui mamona pen-

tru că ei sunt în opoziție.” – The Signs of the Times, 19 mai 1881.

b. Ce a dorit Dumnezeu să conștientizeze israeliții cu privire la 
slăbiciunea lor? Iosua 24:16-20. Suntem noi diferiți în vreun fel?

Iosua 24:16-20: „Poporul a răspuns și a zis: „Departe de noi gândul să părăsim 
pe Domnul și să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. 
El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri; El a 
făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul dru-
mului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. 
El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau țara 
aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru.” Iosua a zis 
poporului: „Voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, 
un Dumnezeu gelos; El nu vă va ierta fărădelegile și păcatele. Când veți părăsi 
pe Domnul și veți sluji unor dumnezei străini, El Se va întoarce și vă va face rău 
și vă va nimici, după ce v-a făcut bine.” 

„Înainte de a putea avea loc o reformă permanentă, poporul trebuia să fie 
condus să-și simtă incapacitatea totală în ei înșiși de a-I acorda ascultare lui 
Dumnezeu. ... Cât timp se încredeau în propria putere și neprihănire, era im-

posibil să-și asigure iertarea pentru păcatele lor; ei nu puteau să împlinească 
pretențiile legii desăvârșite a lui Dumnezeu și în zadar și-au luat angajament 
de a-I sluji lui Dumnezeu. Doar prin credința în Hristos puteau ei să-și asigure 
iertarea de păcat și să primească putere de a asculta de legea lui Dumnezeu. 
Ei trebuia să înceteze a se încrede în propriile lor eforturi pentru mântuire, ei 
trebuia să se încreadă în totalitate în meritele Mântuitorului făgăduit, dacă 
doreau să fie acceptați de Dumnezeu.” – Patriarhi și profeți, 524.
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Joi 28 martie

5. O VICTORIE REMARCABILĂ
a. Ce angajament remarcabil a luat Israel în prezența lui Iosua, în 

fața lui Dumnezeu? Ce a fost realizat ca memorial al acestui an-
gajament? Iosua 24:21-27.

Iosua 24:21-27: „Poporul a zis lui Iosua: „Nu! Căci vom sluji Domnului.” Io-
sua a zis poporului: „Voi sunteți martori împotriva voastră înșivă că ați ales pe 
Domnul, ca să-I slujiți.” Ei au răspuns: „Suntem martori!” „Scoateți dar dum-
nezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul 
Dumnezeul lui Israel.” Și poporul a zis lui Iosua: „Noi vom sluji Domnului 
Dumnezeului nostru și vom asculta glasul Lui.” Iosua a făcut în ziua aceea un 
legământ cu poporul și i-a dat legi și porunci la Sihem. Iosua a scris aceste lu-
cruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare și a ridicat-o acolo sub 
stejarul care era în locul închinat Domnului. Și Iosua a zis întregului popor: 
„Iată, piatra aceasta va fi martoră împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele 
pe care ni le-a spus Domnul; ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți 
necredincioși Dumnezeului vostru.”

b. Cum a fost perioada finală a vieții lui Iosua plină prin dedicare 
față de Dumnezeu? Iosua 24:29-31. Cum a reacționat poporul la 
mustrare, când experiența lor a oscilat? Judecători 2:1-5.

Iosua 24:29-31: „După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a 
murit în vârstă de o sută zece ani. L-au înmormântat în ținutul care-i căzuse la 
împărțeală, la Timnat-Serah, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele 
Gaaș. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții 
bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pen-
tru Israel.”

Judecători 2:1-5: „Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la Bochim și a zis: 
„Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri 
că v-o voi da. Am zis: ‘Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi, și voi să nu 
încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele.’ Dar voi 
n-ați ascultat de glasul Meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci: 
‘Nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și dumnezeii lor vă vor 
fi o cursă.’” După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui 
Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Au pus locului aceluia numele Bochim 
(Cei ce plâng) și au adus jertfe Domnului acolo.”
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„Nicio pată nu se afla asupra caracterului sfânt al lui Iosua. El era un con-

ducător înțelept. Viața lui a fost devotată în totalitate lui Dumnezeu. ...
Iosua a fost iubit și respectat de tot Israelul și moartea lui a fost mult de-

plânsă de acesta.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 351, 352.
„[Judecători 2:1, 2 citat.] Poporul s-a plecat înaintea Domnului cu regret și 

pocăință. Ei au adus jertfă și și-au cerut iertare față de Dumnezeu și unul față 
de altul. Jertfele pe care le-au oferit nu ar fi avut nicio valoare dacă ei nu ar fi 
demonstrat pocăință adevărată. Regretul lor era adevărat. Harul lui Hristos 
a lucrat în inimile lor în timp ce-și mărturiseau păcatele și aduceau jertfă și 
Dumnezeu i-a iertat.

Reînviorarea a fost adevărată. Aceasta a condus la reformă în mijlocul po-

porului. Ei au rămas credincioși legământului pe care îl făcuseră. Poporul I-a 
slujit Domnului în toate zilele lui Iosua și în toate zilele bătrânilor care au trăit 
mai mult decât Iosua, care văzuseră lucrările mari ale Domnului.” – Comentarii 
biblice [Comentarii ale E. G. White], vol. 2, p. 1001, Judecători, cap. 2.

Vineri 29 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Pe baza cărei condiții se bucură poporul lui Dumnezeu de protecția 
Lui specială?

2. Ce se întâmplă dacă o persoană este ademenită în căsătoria cu un 
necredincios?

3. De ce este atât de dificil să discuți cu o persoană care are mintea 
sucită de un necredincios?

4. Cât de expusă este natura umană să alunece în idolatrie? De ce?
5. Ce face ca perioada conducerii lui Iosua să fie remarcabilă în istoria 

lui Israel?
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Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiază:
Mărturii pentru comunitate, vol. II

 
Ianuarie 

   5 – Reformă în cămin / O conștiință pătată
 12 – Avertizări și mustrări (prima parte)

 19 – Avertizări și mustrări (a doua parte)
 26 – Scopul mărturiilor personale până la ... Privește la Isus

Februarie
   2 –  Privește la Isus

    9 – Despărțirea de lume
 16 – Iubirea adevărată / Distracții la institut
 23 – Lipsa de considerare... și Rugăciune pentru bolnavi                                                                                                                    

Martie  

   2 –  Curaj în slujire / Zgârcenie în afaceri
   9 –  Asuprind pe simbriaș / Combativitate condamnată
 16 –  Purtători de poveri în biserică
  23 –  Mândrie la tineret
 30 –  Spiritul lumesc în biserică

 Apusul soarelui *) pentru diferite zone ale țării:

 Ianuarie
      4. B: 16:49; CT: 16:40; IS: 16:33; SV: 16:36; MS: 16:47; SM: 16:50; AR: 17:02
    11. B: 16:57; CT: 16:47; IS: 16:41; SV: 16:45; MS: 16:55; SM: 16:58; AR: 17:10
    18. B: 17:05; CT: 16:56; IS: 16:50; SV: 16:54; MS: 17:04; SM: 17:07; AR: 17:19
    25. B: 17:15; CT: 17:05; IS: 17:01; SV: 17:04; MS: 17:14; SM: 17:18; AR: 17:29

 Februarie
      1. B: 17:24; CT: 17:15; IS: 17:11; SV: 17:15; MS: 17:25; SM: 17:29; AR: 17:39
      8. B: 17:34; CT: 17:24; IS: 17:22; SV: 17:26; MS: 17:35; SM: 17:40; AR: 17:49
    15. B: 17:44; CT: 17:34; IS: 17:33; SV: 17:37; MS: 17:46; SM: 17:51; AR: 18:00
    22. B: 17:54; CT: 17:44; IS: 17:44; SV: 17:48; MS: 17:56; SM: 18:02; AR: 18:10

 Martie
      1. B: 18:03; CT: 17:53; IS: 17:54; SV: 17:59; MS: 18:07; SM: 18:12; AR: 18:20
      8. B: 18:12; CT: 18:02; IS: 18:04; SV: 18:09; MS: 18:17; SM: 18:23; AR: 18:30
    15. B: 18:21; CT: 18:11; IS: 18:14; SV: 18:20; MS: 18:26; SM: 18:33; AR: 18:40
    22. B: 18:30; CT: 18:20; IS: 18:24; SV: 18:30; MS: 18:36; SM: 18:44; AR: 18:49
    29. B: 18:39; CT: 18:28; IS: 18:34; SV: 18:40; MS: 18:46; SM: 18:54; AR: 18:59

 *) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: sunset.bloggify.org
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