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Cuvânt înainte
Poate cea mai mare lecție pe care o putem învăța din viața lui Iacov este 

puterea cea mare a rugăciunii. Experiențele acestui patriarh descoperă fra-
gilitatea omenirii – compasiunea nelimitată a Mântuitorului răstignit și în-
viat. Istoria lui Iacov este foarte relevantă astăzi.

„Când strâmtorarea vine asupra noastră, câți dintre noi sunt asemenea 
lui Iacov! Noi credem că este mâna unui vrăjmaș; și în întuneric luptăm 
orbește până când puterea noastră este consumată și nu găsim mângâiere 
sau eliberare. Pentru Iacov, atingerea divină în zorii zilei l-a descoperit pe 
Acela cu care luptase – Îngerul legământului; și plângând și fără ajutor, el a 
căzut la pieptul Dragostei Infinite, pentru a primi binecuvântarea după care 
tânjea sufletul său. Și noi trebuie să învățăm că încercările înseamnă bene-
ficiu și să nu disprețuim pedeapsa Domnului, nici să nu cădem în leșin când 
suntem mustrați de El.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 11.

„Satan îi conduce pe mulți să creadă că Dumnezeu va trece cu vederea 
lipsa de credincioșie în chestiunile minore ale vieții, dar Domnul arată în 
procedura sa cu Iacov, că El nu poate în niciun caz aproba sau tolera răul. 
Toți acei care încearcă să-și scuze sau să-și ascundă păcatele și care le per-
mit să rămână în registrele cerului, nemărturisite și neiertate, vor fi biruiți 
de Satan. Cu cât mai înaltă este mărturisirea lor și cu cât mai de onoare 
poziția pe care o dețin, cu atât mai respingătoare este umblarea lor înaintea 
lui Dumnezeu și cu atât mai sigur triumful marelui vrăjmaș.

Totuși istoria lui Iacov este o asigurare că Dumnezeu nu-i va lepăda pe 
acei care au fost amăgiți să comită păcat, dar care s-au întors la El cu adevăra-
tă căință. Prin predare de sine și credință plină de încredere, Iacov a câștigat 
ceea ce nu reușise să dobândească în propria sa putere prin conflict. Astfel 
Dumnezeu l-a învățat pe servul Său că numai harul și puterea divină îi puteau 
da binecuvântarea pe care o dorea atât de mult. La fel va fi cu acei care trăiesc 
în ultimele zile. Când pericolele îi înconjoară și disperarea pune stăpânire pe 
suflet, ei trebuie să se bazeze doar pe meritele ispășirii. Noi nu putem face ni-
mic de la noi înșine. În toată nevrednicia noastră neputincioasă, trebuie să ne 
încredem în meritele Mântuitorului răstignit și înviat. Nimeni nu va pieri dacă 
face aceasta. Lista lungă și neagră a greșelilor noastre este înaintea ochiului 
Celui Nemărginit. Înregistrarea este completă; niciuna din greșelile noastre 
nu este uitată. Însă Acela care a ascultat strigătele servilor Săi din vechime va 
auzi rugăciunea credinței și ne va ierta fărădelegile. El a făgăduit și El Își va 
împlini cuvântul.” – Patriarhi și profeți, p. 202, 203.

„Când ne-am adus odată cererea, nu trebuie să abandonăm, ci să zicem 
cum a zis Iacov când s-a luptat noaptea întreagă cu îngerul: ‚Nu te las, până nu 
mă vei binecuvânta,’ și vom birui asemenea lui.” – Semnele Timpului, 15 mai, 1884.

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale
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Darul Sabatului Întâi  
pentru proiectul Misiunii de  

Nord a Americii Centrale

America Centrală este o regiune 
montană cu depresiuni umede de 
coastă și este patria a 7% din bio-
diversitatea planetei. Zona este cu-
noscută pentru pădurile tropicale și 
plantațiile comerciale, care exportă 
produse precum banane, pepeni, 
trestie de zahăr, cafea și legume.

Prin harul lui Dumnezeu, lucra-
rea Mișcării de Reformă a AZȘ a pă-
truns în partea de nord a Americii Centrale – ajungând în Guatemala (care are 
în prezent o populație de aproape 17 milioane) în anii 1960 și El Salvador (în 
prezent cu peste 6,3 milioane) în 1970. Aceste două țări au Spaniola ca limbă 
a lor principală, iar religia oficială este cea Romano-Catolică. În Belize, cu o 
populație de aproape 375000 (unde religia principală este tot catolicismul și 
unde majoritatea locuitorilor vorbesc engleza) s-a pătruns în 1992.

Aceste trei țări au fost considerate Câmpuri misionare ale Conferinței 
Generale până în 1997, când s-a format Uniunea Central Americană – inte-
grând de asemenea Panama, Costa Rica, Nicaragua și Honduras. În timpul 
Sesiunii de Delegați din octombrie 2015, s-a luat decizia de a descentraliza 
lucrarea în zonă, dând posibilitatea organizării Uniunii Honduras și a două 
Câmpuri misionare: Misiunea Central-Americană de Nord, incluzând Gua-
temala, El Salvador și Belize; și Misiunea Central-Americană de Sud, inclu-
zând Costa Rica, Panama și Nicaragua.

În Misiunea Central-Americană de Nord, am fost foarte binecuvântați cu 
donația unui teren de 1017 metri pătrați, pe care intenționăm să dezvoltăm 
un proiect destul de cutezător – să construim sediul și facilitățile adminis-
trative, o școală misionară și o sală de adunare, cu ajutorul Tatălui nostru 
ceresc și spre slava Lui.

De aceea apelăm la toți dragii noștri frați din lume să ne sprijine în mod 
generos când se strânge Darul Sabatului Întâi pentru Misiunea Central Ame-
ricană de Nord, pentru ca acest proiect de construcție să poată fi realizat. Vă 
mulțumim tuturor pentru sprijinul vostru prețios și ne rugăm ca Dumnezeu 
să-Și reverse binecuvântările Sale minunate asupra fiecărui dăruitor.

Frații voștri din Misiunea Central Americană de Nord
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    Lecția 1  Sabat, 4 iulie, 2020

Prima parte a vieții
„Din toată inima te-am căutat: O, nu mă lăsa să mă abat de la 

poruncile tale.” (Psalmii 119:10).

„[Dumnezeu] Se va descoperi fiecărui suflet care va veni la El în toa-
tă umilința și care-L va căuta cu toată inima.” – Fundamentele Educației 
Creștine, p. 531 (cap.  Lucrarea din fața noastră).

Recomandare pentru studiu: Educația, pp. 253-261 (Subcap. Credința și rugăciunea).

Duminică  28 iunie

1.  ISAAC ȘI REBECA

a.  Ce descopere credința serioasă a patriarhului Avraam pentru 
posteritatea sa, după moartea soției sale? Geneza 24:1-4, 7.

Geneza 24:1-4, 7: „Avraam era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvân-
tase pe Avraam în orice lucru. Avraam a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care 
era îngrijitorul tuturor averilor lui: „Pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi 
pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua 
fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei 
duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac... (7) Domnul Dumne-
zeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit 
și mi-a jurat zicând: ‘Seminței tale voi da țara aceasta’, va trimite pe Îngerul Său 
înaintea ta, și de acolo vei lua o nevastă fiului meu.”

b.  Cum a explicat servul lui Avraam călăuzirea lui Dumnezeu în 
alegerea Rebecăi pentru a deveni soția lui Isaac? Geneza 24:42-
51, 58.

Geneza 24:42-51, 58: „Eu am ajuns azi la izvor și am zis: ‘Doamne, Dumnezeul stăpâ-
nului meu Avraam, dacă binevoiești să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac, iată, 
eu stau la izvorul de apă, și fata care va ieși să scoată apă și căreia îi voi zice: «Dă-mi, te 
rog, să beau puțină apă din vadra ta» și care îmi va răspunde: «Bea tu însuți și voi da 
de băut și cămilelor tale», fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru 
fiul stăpânului meu!’ Înainte de a sfârși de vorbit în inima mea, iată că a ieșit Rebeca 
cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis: ‘Dă-mi să beau, te rog.’ 
Ea s-a grăbit, și-a plecat vadra deasupra umărului și a zis: ‘Bea și voi da de băut și 
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cămilelor tale.’ Am băut și a dat de băut și cămilelor mele. Eu am întrebat-o și am zis: 
‘A cui fată ești?’ Ea a răspuns: ‘Sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi.’ I-am pus 
veriga în nas și brățările la mâini. Apoi am plecat capul, m-am aruncat cu fața la pă-
mânt înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stăpânului meu 
Avraam că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să iau pe fata fratelui stăpânului meu 
pentru fiul lui. Acum, dacă voiți să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul 
meu, spuneți-mi; dacă nu, spuneți-mi iarăși, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga.” 
Laban și Betuel, drept răspuns, au zis: „De la Domnul vine lucrul acesta; noi nu-ți mai 
putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebeca este înaintea ta; ia-o și du-te, ca să fie ne-
vasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul... (58) Au chemat dar pe Rebeca și i-au 
zis: „Vrei să te duci cu omul acesta?” „Da, vreau”, a răspuns ea.”

c.  Ce putem învăța din fericirea acestei uniri? Geneza 24:63-67.
Geneza 24:63-67: „Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ri-
dicat ochii și s-a uitat; și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a 
văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis robului: „Cine este omul acesta care 
vine înaintea noastră pe câmp?” Robul a răspuns: „Este stăpânul meu!” Atunci, ea 
și-a luat marama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le 
făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost 
nevasta lui, și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale.”

„Isaac a fost educat în temerea de Dumnezeu spre o viață de ascultare. 
Și când a fost în vârstă de patruzeci de ani, el s-a supus, permițându-i ser-
vului cu multă experiență al tatălui său să aleagă pentru el. El a crezut că 
Dumnezeu avea să-l îndrume cu privire la găsirea unei soții.

Copii cu vârste între cincisprezece și douăzeci de ani se consideră în 
general competenți a-și face propriile alegeri, fără acordul părinților. Și ei 
s-ar uita cu uimire, dacă li s-ar propune să înainteze în teamă de Dumnezeu 
și să facă din această chestiune o temă de rugăciune! Cazul lui Isaac a fost 
consemnat ca un exemplu pentru copiii din generațiile ulterioare, în special 
pentru cei care pretind a se teme de Dumnezeu.” – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 112.

Luni  29 iunie

2.  LUPTE

a.  Cu ce încercare s-a confruntat tânăra pereche – și, având în ve-
dere raportul vârstei lui Isaac, pentru câtă vreme? Geneza 
25:20, 21 (prima parte), 26 (ultima parte).

Geneza 25:20, 21 p.p., 26 u.p.: „Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a 
luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, Arameul din Padan-Arama, și sora lui 
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Laban, Arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă... 
(26) Isaac era în vârstă de șaizeci de ani când s-au născut ei.”

b.  Cum a fost răsplătită credința lui Isaac? Geneza 25:21.
Geneza 25:21: „Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă, și 
Domnul l-a ascultat: nevastă-sa Rebeca a rămas însărcinată.”

c.  Prin ce experiență tumultoasă a trecut Rebeca, după ce a rămas 
însărcinată – și ce a făcut ea în această privință? Geneza 25:22.

Geneza 25:22: „Copiii se băteau în pântecele ei, și ea a zis: „Dacă-i așa, pentru ce mai 
sunt însărcinată?” S-a dus să întrebe pe Domnul.”

d.  De ce a trecut Rebeca printr-o astfel de experiență și ce a fost ea 
făcută să înțeleagă? Geneza 25:23,24.

Geneza 25:23, 24: „Și Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău, și 
două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele aces-
tea va fi mai tare decât celălalt. Și cel mai mare va sluji celui mai mic.” S-au împli-
nit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni.”

„Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început. El a știut înainte de nașterea 
lui Iacov și Esau, ce fel de caractere aveau să dezvolte amândoi. El a știut că 
Esau nu avea să aibă o inimă să-L asculte. El a răspuns rugăciunii îndurerate 
a Rebecăi și i-a adus la cunoștință că avea să aibă doi copii, iar cel mai mare 
avea să slujească celui mai mic. El i-a prezentat istoria viitoare a celor doi 
fii ai ei, că aveau să formeze două națiuni, una mai mare decât cealaltă și că 
cel mai mare avea să-i slujească celui mai mic.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, 
pp. 105, 106.

e.  Descrieți primul dintre gemeni. Geneza 25:25,27 (prima parte). 
Cum tinde un spirit neliniștit ca al său spre nemulțumire? Pro-
verbele 27:20.

Geneza 25:25, 27 p.p. : Cel dintâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea 
i-au pus numele Esau... (27) Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vână-
tor îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp...”

Proverbe 27:20: „După cum Locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa 
nici ochii omului nu se pot sătura.”
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„Esau a crescut iubind mulțumirea de sine și concentrându-și tot inte-
resul asupra prezentului.” – Patriarhi și profeți, p. 177 (cap. 16: Iacov și Esau).

„Fericirea nu se găsește în satisfacere egoistă; ea urmează doar pe calea 
datoriei.” – Îndrumarea Copilului, p. 206 (cap. Studiați vârsta, firea și temperamentul).

Marți  30 iunie

3.  PERSONALITĂŢI OPUSE

a.  Ce a făcut cel mai tânăr dintre gemeni la naștere? Geneza 25:26 
(prima parte).

Geneza 25:26 p.p.: „Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau...”

b.  Descrieți caracterul celui mai mic dintre gemeni. Geneza 25:27 
(ultima parte).

Geneza 25:27 u.p.: „dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi.”

„Iacov, atent, harnic și purtător de grijă, gândindu-se mereu mai mult la 
viitor decât la prezent, a fost mulțumit să locuiască acasă, ocupat cu îngriji-
rea turmelor și cu lucrarea pământului.” – Patriarhi și profeți, p. 177 (cap. 16).

c.  Cum s-au raportat părinții la cei doi fii ai lor? Geneza 25:28.

Geneza 25:28: „Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui; Rebeca însă 
iubea mai mult pe Iacov.”

„Nerăbdător cu privire la orice limitare, [Esau] se desfăta în libertatea 
sălbatică a urmăririlor și a ales din vreme viața de vânător. Totuși el era favo-
ritul tatălui. Păstorul liniștit și iubitor de pace era atras de îndrăzneala și vi-
goarea acestui fiu mai mare, care cutreiera neînfricat peste munți și deșert, 
întorcându-se acasă cu vânat pentru tatăl său și cu relatări captivante ale 
vieții sale aventuroase... Perseverența răbdătoare [a lui Iacov], chibzuința și 
spiritul prevăzător erau prețuite de mamă. Afecțiunile sale erau profunde și 
puternice și atențiile sale amabile necontenite contribuiau mult mai mult la 
fericirea ei decât amabilitățile lăudăroase și ocazionale ale lui Esau. Pentru 
Rebeca, Iacov era fiul cel mai iubit.

Făgăduințele făcute lui Avraam și confirmate fiului său au fost păstrate 
de către Isaac și Rebeca drept marele centru al dorințelor și speranțelor lor. 
Esau și Iacov erau familiarizați cu aceste făgăduințe.” – Ibid.
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d.  De ce era ordinea nașterii atât de importantă în timpurile stră-
vechi? Exodul 13:12.

Exod 13:12: „să închini Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut 
din vitele pe care le vei avea: orice parte bărbătească este a Domnului.”

„Dreptul de întâi născut vremelnic era legat de cel spiritual și acesta 
avea să dea ...stăpânirea asupra familiei și posedarea unei părți duble din 
averea tatălui.” – Ibid., pp. 180, 181.

Miercuri  1 iulie

4.  O CHESTIUNE DE ATITUDINE 

a.  Pe lângă părerea părinților lui Iacov, cum îl privea Dumnezeu și 
de ce? Psalmii 47:4; Matei 5:6.

Psalmii 47:4: „El ne alege moștenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubește.”

Matei 5:6: „Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!”

b.  Descrieți profunzimea experienței descoperite într-o adevăra-
tă dorință după Dumnezeu. Iov 23:11, 12; Psalmii 119:10.

Iov 23:11: „Piciorul meu s-a ținut de pașii Lui; am ținut calea Lui și nu m-am abă-
tut de la ea.”

Psalmii 119:10: „Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la po-
runcile Tale.”

„Lăsați inima voastră să se frângă de dorința pe care o are după Dum-
nezeu, după Dumnezeul cel viu... Cu credința perseverentă a lui Iacov, cu 
stăruința lui Ilie, pretindeți pentru voi tot ce a făgăduit Dumnezeu.” – Para-
bolele Domnului, p. 149 (cap. 12: Cerând pentru a da).

c.  Ce principiu atemporal din atitudinea lui Iacov descopere de ce, 
în ceea ce privește spiritualitatea și caracterul, el era mai potri-
vit pentru dreptul de întâi născut decât era fratele său cel lipsit 
de religiozitate? Romani 13:14.
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Romani 13:14: „ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea 
pământească, pentru ca să-i treziți poftele.”

„[Esau și Iacov] au fost învățați să considere dreptul de întâi născut ca 
pe o chestiune de mare importanță, întrucât nu includea doar o moștenire 
a bogăției lumești, ci și proeminență spirituală. Acela care-l primea, tre-
buia să fie preotul familiei sale și Mântuitorul lumii avea să Se nască din 
descendenții săi. Pe de altă parte, erau obligații care zăceau asupra celui 
ce poseda dreptul de întâi născut. Acela care avea să moștenească binecu-
vântările sale trebuia să-și devoteze viața serviciului lui Dumnezeu. Aseme-
nea lui Avraam, el trebuia să fie ascultător de cerințele divine. În căsătorie, 
în relațiile sale de familie, în viața publică, el trebuia să consulte voința lui 
Dumnezeu...

Fiind mai mare, Esau era cel care avea dreptul de întâi născut. Dar Esau 
nu avea nicio dragoste de devoțiune și nicio înclinație spre o viață religioasă. 
Cerințele care însoțiseră dreptul de întâi născut spiritual erau pentru el o re-
strângere nebinevenită și care-i era chiar urâtă. Legea lui Dumnezeu, care era 
condiția legământului divin cu Avraam, a fost considerată de către Esau ca un 
jug al robiei. Înclinat spre îngăduință de sine, el nu-și dorea nimic atât de mult 
precum libertatea de a face așa cum dorea. Pentru el puterea și bogățiile, pe-
trecerile și distracțiile erau fericire. El se fălea cu libertatea fără limite a vieții 
sale sălbatice de hoinar.” – Patriarhi și profeți, pp. 177, 178 (cap. 16).

Joi  2 iulie

5.  TÂNJIND DUPĂ CEL NEMĂRGINIT

a.  Încotro erau îndreptate gândurile lui Iacov? 2 Corinteni 4:18.

2 Corinteni 4:18: „Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce 
nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt 
veșnice.”

„Iacov învățase de la mama sa despre prezicerea divină că dreptul de 
întâi născut avea să i se cuvină lui și era umplut de o dorință negrăită după 
privilegiile pe care i le-ar fi conferit. Nu după posedarea bogăției tatălui său 
tânjea: bogăția spirituală era obiectul dorinței sale. A avea comuniune cu 
Dumnezeu la fel ca neprihănitul Avraam, a aduce jertfă de ispășire pen-
tru familia lui, a fi părinte al poporului ales și al lui Mesia cel făgăduit și a 
moșteni posesiunile nemuritoare ale legământului – acestea erau privilegii-
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le și onorurile care-i aprindeau cele mai arzătoare dorințe. Mintea lui se în-
drepta mereu spre viitor și căuta să cuprindă binecuvântările sale nevăzute.

El asculta cu dorință tainică la tot ceea ce tatăl său spunea despre drep-
tul de întâi născut spiritual; el prețuia cu grijă ceea ce învățase de la mama 
sa. Zi și noapte, această temă îi ocupa gândurile, până când a devenit intere-
sul care-i captiva viața.” – Patriarhi și profeți, p. 178 (cap. 16: Iacov și Esau).

b.  De ce ar trebui să ne inspire prioritatea din viața lui Iacov pe 
noi astăzi? Psalmii 42:1; 119:11.

Psalmii 42:1: „Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu 
pe Tine, Dumnezeule!”

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

„O intensitate cum n-a existat niciodată mai înainte pune stăpânire pe 
lume. În distracții, câștigare de bani, în lupta pentru putere și în însăși lupta 
pentru existență, există o forță teribilă, care cuprinde trupul, mintea și su-
fletul. În mijlocul acestei alergări înnebunitoare, Dumnezeu ne vorbește. El 
ne poruncește să venim la o parte și să avem comuniune cu El.” – Educația,  
p. 260 (subcap. Credința și rugăciunea).

Vineri  3 iulie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  Ce putem învăța de la patriarhi cu privire la alegerea partenerului 
de viață?

2.  Explicați descoperirea spirituală dată Rebecăi cu privire la cei doi 
fii ai ei.

3.  Ce contrast a existat între personalitatea lui Iacov și cea a lui Esau?
4.  Ce aspect al dreptului de întâi născut și-l dorea Iacov cu ardoare?
5.  În mijlocul nivelului intens de lucruri care distrag atenția de as-

tăzi, la ce trebuie să ne gândim?
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    Lecția 2 Sabat, 11 iulie 2020

Cumpărând dreptul de întâi născut
„Aceasta vă spun: Umblați în duhul și nu veți împlini poftele căr-

nii.” (Galateni 5:16, trad. engl.).

„Este datoria noastră să ne aducem poftele și obiceiurile vieții în su-
punere față de legea naturală.” – Sfințirea vieții, p. 29 (cap. 3).

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 2, pp. 37-50 (Vinderea dreptului de  
                                                                                                                                       întâi născut).

Duminică  5 iulie

1.  NEVOIA DE DEZVOLTARE A CARACTERULUI 

a.  Ce avem nevoie să înțelegem când avem o dorință puternică 
după ceva – chiar dacă nu este ceva ce am putea considera ca 
fiind rău? Proverbele 19:21.

Proverbe 19:21: „Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, 
aceea se împlinește.”

„Zi și noapte subiectul [dreptului de întâi născut] a ocupat gându-
rile [lui Iacov], până când a devenit interesul vieții sale. Dar, în timp ce el 
prețuia binecuvântările veșnice deasupra celor vremelnice, Iacov nu a avut 
o cunoștință din experiență a Dumnezeului pe care-L venera. Inima lui nu 
fusese reînnoită prin harul divin. El credea că făgăduința cu privire la el nu 
putea fi împlinită câtă vreme Esau își păstra drepturile de întâi născut și 
el căuta permanent să găsească o modalitate prin care să-și asigure bine-
cuvântarea pe care fratele său o aprecia atât de puțin, dar care era atât de 
prețioasă pentru el.” – Patriarhi și profeți, pp. 178, 179 (cap. 16: Iacov și Esau).

b.  Ce ar fi trebuit să facă Iacov în această etapă a vieții sale – și ce 
ar trebui să ne amintim și noi întotdeauna? Psalmii 37:5-7.

Psalmii 37:5-7: „Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El 
va lucra! El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soa-
rele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El! Nu te mânia pe cel 
ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele!”
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„Uneori pare greu să așteptăm cu răbdare până vine timpul lui Dumne-
zeu pentru a apăra dreptatea. Dar mi s-a arătat că dacă devenim nerăbdători, 
pierdem o răsplată bogată.” – Testimonies, vol. 3, p. 327 (cap. Pionieri ai cauzei).

Luni  6 iulie

2.  ADEMENIT ÎN TOTALITATE 

a.  Cum s-a folosit Iacov de slăbiciunea lui Esau? Geneza 25:29-31.

Geneza 25:29-31: „Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la 
câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov: „Dă-mi, te rog, să mănânc din cior-
ba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.” Pentru aceea s-a dat lui Esau 
numele Edom. Iacov a zis: „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!”

„Când Esau, venind într-o zi acasă frânt și istovit de vânătoare, a cerut 
mâncarea pe care o pregătea Iacov, acesta din urmă, pentru care un gând era 
mereu predominant, a profitat de avantajul său.” – Patriarhi și profeți, p. 179.

„Iacov a folosit ocazia pentru a întoarce nevoia lui Esau în avantajul său 
și i-a propus să-i dea mâncarea de linte, dacă avea să renunțe la a-și mai 
pretinde dreptul de întâi născut.” – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 114.

b.  Deși ideea lui Iacov era înțeleaptă, de ce nu a fost planul său 
viclean, împotriva fratelui său ispitit, un plan ideal înaintea lui 
Dumnezeu? Proverbele 3:29.

Proverbe 3:29: „Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuiește liniștit 
lângă tine!”

„[Cuvântul lui Dumnezeu] ne învață să ne punem în locul celor cu care 
avem de a face, să nu ne uităm doar la interesele noastre, ci și la cele ale 
altora. Acela care s-ar folosi de nenorocirea altuia pentru a trage el însuși fo-
loase, sau care caută să beneficieze de pe urma slăbiciunii și incompetenței 
altuia, încalcă atât principiile, cât și preceptele cuvântului lui Dumnezeu.”  
– Pe urmele Marelui Medic, p. 187 (cap. Principii în afaceri).

c.  Ce s-a hotărât Esau să facă și de ce? Geneza 25:32,33.

Geneza 25:32, 33: „Esau a răspuns: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujește 
dreptul acesta de întâi născut?” Și Iacov a zis: „Jură-mi întâi.” Esau i-a jurat și astfel 
și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov.”
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„[Esau] își satisfăcuse eul atât de mult, încât nu simțea nevoia de a refu-
za mâncarea atât de ispititoare pe care și-o dorea.” – Testimonies, vol. 2, p. 38 
(cap. Vinderea dreptului de întâi născut).

„El s-a gândit la aceasta, fără să facă vreun efort special pentru a-și înfrâna 
apetitul, până când puterea apetitului a îndepărtat orice altă considerație și 
l-a luat în stăpânire, iar el își imagina că ar suferi o mare neplăcere și chiar 
moartea, dacă nu putea să beneficieze de acea mâncare. Cu cât se gândea mai 
mult la aceasta, cu atât mai mult se întărea dorința sa, până când dreptul său 
de întâi născut, care era sfânt, și-a pierdut valoarea și sfințenia. El s-a gândit: 
Dacă îl vând acum, pot să-l cumpăr înapoi cu ușurință. Astfel el l-a cedat pen-
tru o mâncare preferată, măgulindu-se cu gândul că putea să-l cedeze după 
cum voia și să-l cumpere înapoi după cum i-ar fi plăcut.” – Ibid., pp. 38, 39.

Marți  7 iulie

3.  O MÂNCARE FOARTE SCUMPĂ

a.  Ce avertisment ar trebui să tragem din decizia pripită a lui Esau, 
când Iacov i-a oferit mâncare în schimbul dreptului său de întâi 
născut? Geneza 25:34.

Geneza 25:34: „Atunci, Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și 
a băut; apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.”

„Pentru o mâncare de linte roșie [Esau] s-a despărțit de dreptul său de 
întâi născut și a confirmat tranzacția prin jurământ. În scurt timp el ar fi 
putut avea hrană în corturile tatălui său, dar pentru a-și satisface dorința 
de moment, el a cedat în mod nepăsător moștenirea glorioasă pe care Dum-
nezeu Însuși o promisese părinților săi. Întregul său interes era în prezent. 
El era gata să sacrifice cele cerești pentru cele pământești și să schimbe un 
bine viitor pentru o îngăduință de moment.

‚Astfel Esau și-a disprețuit dreptul de întâi născut’ [Geneza 25:34]. Scă-
pându-se de el, el a simțit un fel de ușurare. Acum calea sa era liberă, putea 
să facă ce i-ar fi plăcut. Cât de mulți își vând încă dreptul de întâi născut al 
unei moșteniri curate, nepângărite și veșnice în ceruri pentru această plă-
cere sălbatică, numită în mod greșit libertate.” – Patriarhi și profeți, p. 179 (cap. 
16: Iacov și Esau).

b.  Ce trebuie să înțelegem despre avertismentul lui Dumnezeu cu 
privire la moștenirea lui Esau? Maleahi 1:2,3; Romani 9:13,14.
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Maleahi 1:2, 3: „V-am iubit”, zice Domnul. „Și voi ziceți: ‘Cu ce ne-ai iubit?’ Nu 
este Esau frate cu Iacov?”, zice Domnul; „totuși am iubit pe Iacov și am urât pe 
Esau, i-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor 
din pustie.”

Romani 9:13, 14: „după cum este scris: „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am 
urât.” Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum!

„Nu a existat o alegere arbitrară din partea lui Dumnezeu, prin care 
Esau a să fi fost exclus de la binecuvântările mântuirii! Darurile harului Său 
prin Hristos sunt gratuite pentru toți. Nu există altă alegere decât cea pro-
prie a persoanei, prin care cineva să piară. Dumnezeu a pus în cuvântul Său 
condițiile conform cărora fiecare suflet va fi ales pentru viață veșnică – as-
cultare de poruncile Sale, prin credința în Hristos. Dumnezeu a ales un ca-
racter în armonie cu Legea Sa și oricine va atinge standardul cerințelor Sale 
va avea intrare în împărăția slavei...

Fiecare suflet este ales, care își va realiza mântuirea cu frică și cu tremur. 
Este ales acela care îmbracă armura și luptă lupta bună a credinței. Este ales 
acela care veghează în vederea rugăciunii, care cercetează Scripturile și fuge 
de ispită. Este ales acela care va avea o credință continuă și care va fi ascultă-
tor de fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Prevederile mântuirii 
sunt gratuite pentru toți; rezultatele mântuirii vor fi obținute de către acei 
care s-au conformat condițiilor.” – Ibid., pp. 207, 208.

Miercuri  8 iulie

4.  STĂPÂNINDU-NE APETITUL

a.  Dumnezeu ne-a dat un apetit pentru a aprecia hrana, totuși ce 
altceva trebuie să înțelegem cu privire la el? 1 Corinteni 6:19.

1 Corinteni 6:19: „Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locu-
iește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri?”

„Fiecare parte a omului trebuie să fie păzită; trebuie să ne păzim ca nu 
cumva ceea ce este introdus în stomac să alunge din minte gândurile înalte 
și sfinte.

Nu pot face ce vreau cu mine? – se întreabă unii, ca și când am căuta 
să-i privăm de un mare bine, când le prezentăm necesitatea de a se hră-
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ni inteligent și de a-și conforma toate obiceiurile legilor pe care le-a lăsat 
Dumnezeu.

Trupurile noastre nu sunt ale noastre, pentru a le trata cum ne place și 
pentru a le ologi prin obiceiuri care duc la decădere, ceea ce face imposibil 
să-I aducem lui Dumnezeu un serviciu desăvârșit. Viețile noastre și toate 
facultățile noastre Îi aparțin Lui.” – Reflecting Christ, p. 138.

b.  Explicați cum rămâne mintea creștinului sănătoasă. Romani 
8:1-6.

Romani 8:1-6: „Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, 
care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 
În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și 
a morții. Căci – lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără 
putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina 
păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca po-
runca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, 
ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pămân-
tești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile 
Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești 
este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.”

„Orice lucru care scade puterea fizică slăbește mintea și o face mai puțin 
capabilă să discearnă între bine și rău. Devenim mai puțin capabili a alege 
binele și avem mai puțină putere a voinței de a face ceea ce știm că este bine.

Folosirea greșită a puterilor noastre fizice scurtează perioada de timp 
în care viețile noastre pot fi folosite spre slava lui Dumnezeu. Și ne face mai 
puțin calificați pentru a îndeplini lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o s-o 
facem. Permițându-ne să formăm obiceiuri greșite, stând treji până la ore 
târzii, satisfăcându-ne apetitul cu prețul sănătății, punem temelia pentru 
slăbiciune. Neglijând exercițiul fizic, suprasolicitându-ne mintea sau tru-
pul, ne dezechilibrăm sistemul nervos. Acei care își scurtează astfel viața 
și se fac nepotriviți pentru slujire prin desconsiderarea legilor naturii sunt 
vinovați de jaf față de Dumnezeu. Și ei îi jefuiesc de asemenea și pe seme-
nii lor. Ocazia de a-i binecuvânta pe alții, adică tocmai lucrarea pentru care 
Dumnezeu i-a trimis în lume, a fost scurtată prin propriile lor acțiuni... Dom-
nul ne consideră vinovați când, prin obiceiurile noastre vătămătoare, lipsim 
lumea de bine.

Călcarea legii fizice este călcarea legii morale; întrucât Dumnezeu este 
la fel de adevărat Autorul legilor fizice după cum este și Autorul legii mora-
le.” – Parabolele Domnului, pp. 346, 347 (subcap. Sănătatea).
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Joi  9 iulie

5.  BIRUINŢA PRIN HRISTOS

a.  Deși Iacov i-a prezentat lui Esau o mâncare ispititoare, de ce a 
fost totuși Esau responsabil pentru propria sa alegere? Iacov 
1:14,15.

Iacov 1:14, 15: „Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. 
Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce 
moartea.”

b.  Care sunt cheile biruinței asupra pretențiilor apetitului neîm-
blânzit? Galateni 2:20; 5:16, 24, 25; 1 Corinteni 15:57.

Galateni 2:20: „Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai tră-
iesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc 
în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru 
mine.”

Galateni 5:16, 24, 25: „Zic dar: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți pof-
tele firii pământești... (24, 25) Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea 
pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și um-
blăm prin Duhul.”

1 Corinteni 15:57: „Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința 
prin Domnul nostru Isus Hristos!”

„Simțind puterea teribilă a ispitei, atracția dorinței care duce la 
îngăduință, mulți bărbați strigă cu disperare: ‚Eu nu mă pot împotrivi ră-
ului.’ Spuneți-i că poate și că trebuie să reziste. El poate să fi fost biruit în 
repetate rânduri, dar nu trebuie să fie mereu la fel. El este slab în putere 
morală, controlat de obiceiurile unei vieți de păcat. Promisiunile și hotărâ-
rile sale sunt asemenea unor funii de nisip. Cunoștința promisiunilor sale 
călcate și a angajamentelor nerespectate îi slăbesc încrederea în propria lui 
sinceritate și îl determină să simtă că Dumnezeu nu-l poate accepta și nu 
poate lucra cu eforturile sale. Dar nu trebuie să dispere.

Acei care-și pun încrederea în Hristos nu trebuie să fie înrobiți de nicio 
tendință și niciun obicei, ereditare sau cultivate. În loc de a fi ținuți în robie 
față de natura lor inferioară, ei trebuie să-și stăpânească fiecare poftă și pa-
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timă. Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne luptăm cu răul în propria noastră pu-
tere mărginită. Oricare ar fi tendințele noastre moștenite sau cultivate spre 
rău, putem birui prin puterea pe care El este gata să ne-o împărtășească.” 
– Pe urmele Marelui Medic, pp. 174-176 (cap. Lucrând pentru cei necumpătați).

„Pentru fiecare suflet care se luptă să se ridice de la o viață de păcat la 
o viață de curăție, marele element de putere rămâne în singurul ‚nume dat 
oamenilor sub soare, prin care trebuie să fim mântuiți.’ (Fapte 4:12) .” – Ibid., 
p. 179 (cap. Dezamăgiri, primejdii).

Vineri  10 iulie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  În ce sens a dovedit complotul lui Iacov de a-l amăgi pe Esau o lipsă 
de credință?

2.  Menționați câteva modalități prin care vrăjmașul ne ispitește la fel 
cum a făcut și cu Esau.

3.  Cum fac mulți astăzi aceeași greșeală pe care a făcut-o și Esau?
4.  De ce trebuie ca noi, care ne pregătim pentru veșnicie, să ne con-

trolăm în mod serios apetitul?
5.  Cum pot să înțeleagă toți acei care luptă cu apetitul că există 

speranță?



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2020 19

    Lecția 3 Sabat, 18 iulie 2020

Acaparând dreptul de întâi născut
„Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele.” (Luca 21:19).

„Răbdarea, credința și dragostea de datorie sunt lecții pe care trebu-
ie să le învățăm.” – Testimonies, vol. 5, p. 70 (cap. Mărturiile desconsiderate).

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 179-182, 208 (cap. 16, ultima  
                                                                                                parte și prima parte din cap. 19) .

Duminică  12 iulie

1.  UN PAS CARE DESCOPERĂ INIMA 

a.  Spre marea durere a părinților săi, ce acțiune a lui Esau a des-
coperit mai departe lipsa lui continuă de interes față de lucru-
rile lui Dumnezeu? Geneza 26:34, 35.

Geneza 26:34, 35: „La vârsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, 
fata hetitului Beeri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare 
amărăciune pentru Isaac și Rebeca.”

„Mereu supuși atracțiilor exterioare și pământești, Esau și-a luat două 
soții dintre fiicele lui Het. Ele erau închinătoare la dumnezei falși, iar ido-
latria lor a fost o durere amară pentru Isaac și Rebeca. Esau încălcase una 
din condițiile legământului, care interzicea căsătoria între poporul ales și 
păgâni.” – Patriarhi și profeți, p. 179 (cap. 16: Iacov și Esau).

b.  Cum este avertizat poporul lui Dumnezeu de astăzi în mod simi-
lar împotriva căsătoriilor cu necredincioșii? 2 Corinteni 6:14, 15.

2 Corinteni 6:14, 15: „Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. 
Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună 
lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură 
are cel credincios cu cel necredincios?”

„A te uni cu un necredincios înseamnă a te pune pe terenul Satanei. Tu 
întristezi Duhul lui Dumnezeu și părăsești ocrotirea Lui. Poți să-ți permiți să 
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ai asemenea obstacole teribile împotriva ta în lupta pentru viața veșnică?” 
– Solii către tineret, p. 441 (cap. Rezultatele neascultării).

„Bărbatul care cedează impulsului și propriilor sale patimi neconsacra-
te și alege de soție o persoană necredincioasă, renunțând la pretențiile lui 
Dumnezeu și promițând să renunțe la Sabat dacă ea se va căsători cu el, face 
un pas care va aduce nefericire familiei sale. El își vinde dreptul de întâi năs-
cut pentru o mâncare de linte.” – Manuscript Releases, vol. 10, p. 192.

Luni  13 iulie

2.  COMPLOTARE ÎNCĂPĂŢÂNATĂ 

a.  După ce Isaac a îmbătrânit și ochii lui au slăbit, ce plan a avut el 
cu privire la Esau? Geneza 27:1-4.

Geneza 27:1-4: „Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a 
chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: „Fiule!” „Iată-mă”, i-a răspuns el. Isaac 
a zis: „Iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum dar, te rog, ia-ți armele, 
tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, și 
adu-mi s-o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri.”

„Isaac era încă neclătinat în hotărârea de a-i da [lui Esau] dreptul de 
întâi născut. Insistențele Rebecăi, puternica dorință a lui Iacov după binecu-
vântare și indiferența lui Esau cu privire la obligația sa, nu au avut ca efect 
schimbarea intenției tatălui.

Anii au trecut, până când Isaac, bătrân și bolnav, așteptându-se să moa-
ră în curând, a hotărât să nu mai întârzie acordarea binecuvântării fiului său 
mai mare. Dar, cunoscând împotrivirea Rebecăi și a lui Iacov, el a hotărât să 
aducă la îndeplinire ceremonia solemnă în taină. Conform obiceiului de a 
face o petrecere cu asemenea ocazii, patriarhul i-a poruncit lui Esau: „Ieși 
la câmp și adu-mi ceva căprioară; și fă-mi o mâncare gustoasă, ... ca sufletul 
meu să te poată binecuvânta înainte să mor.’ (Geneza 27:4)” – Patriarhi și 
profeți, p. 179 (cap. 16: Iacov și Esau).

b.  Ce plan al Rebecăi urma să-l contracareze pe cel al lui Isac? Ge-
neza 27:5-10.

Geneza 27:5-10: „Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau. Și Esau s-a 
dus la câmp, ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi, Rebeca a zis fiului său Ia-
cov: „Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau: ‘Adu-mi vânat și 
fă-mi o mâncare ca să mănânc, și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte 
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de moartea mea.’ Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce îți poruncesc. Du-te de 
ia-mi din turmă doi iezi buni, ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă, cum 
îi place; tu ai s-o duci tatălui tău s-o mănânce, ca să te binecuvânteze înainte de 
moartea lui.”

„Rebeca a intuit scopul [lui Isaac]. Ea era încrezătoare că era contrar la 
ceea ce Dumnezeu îi descoperise ca fiind voia Lui. Isaac era în pericol de a-și 
atrage neplăcerea divină și de a-l priva pe fiul său mai tânăr de poziția la 
care îl chemase Dumnezeu. Ea încercase în zadarnic să-l convingă pe Isaac 
și s-a hotărât să recurgă la o stratagemă.

De îndată ce Esau a plecat să-și îndeplinească misiunea, Rebeca a por-
nit să-și aducă la îndeplinire scopul. Ea i-a spus lui Iacov ce se întâmplase, 
insistând asupra nevoii de acțiune imediată pentru a împiedica revărsarea 
binecuvântării finale și irevocabile asupra lui Esau. Și ea l-a asigurat pe fiul 
ei, că dacă avea să urmeze îndrumările ei, el avea s-o obțină, așa cum a făgă-
duit-o Dumnezeu.” – Ibid., p. 180.

c. Cum a răspuns Iacov la ideea mamei sale? Geneza 27:11, 12.

Geneza 27:11, 12: „Iacov a răspuns mamei sale: „Iată, fratele meu Esau este pă-
ros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept minci-
nos înaintea lui și, în loc de binecuvântare, voi face să vină peste mine blestemul.”

„Iacov nu a fost de acord bucuros cu planul pe care i l-a propus [Rebeca]. 
Gândul de a-l înșela pe tatăl său îi provoca o mare neplăcere. El simțea că un 
asemenea păcat i-ar aduce mai degrabă un blestem decât o binecuvântare.” 
– Ibid.

Marți  14 iulie

3.  O BINECUVÂNTARE BLESTEMATĂ

a.  În ciuda reticenței lui Iacov, ce a insistat mama lui cu privire la 
planul ei pentru ca el să dobândească dreptul de întâi născut? 
Geneza 27:13, 14.

Geneza 27;13, 14: „Mama sa i-a zis: „Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine! 
Ascultă numai sfatul meu și du-te de adu-mi-i.” Iacov s-a dus de i-a luat și i-a adus 
mamei sale, care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său.”

„Scrupulele [lui Iacov] au fost biruite și el a trecut la îndeplinirea suges-
tiilor mamei sale.” – Patriarhi și profeți, p. 180 (cap. 16: Iacov și Esau).
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b.  Descrieți cum a fost adus la îndeplinire planul. Geneza 27:15-19.

Geneza 27:15-19: În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel 
mai mare, care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acope-
rit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care erau fără păr. Și a dat în mâna fiului său 
Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și a 
zis: „Tată!” „Iată-mă”, a zis Isaac. „Cine ești tu, fiule?” Iacov a răspuns tatălui său: 
„Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare; am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi 
de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău!”

„Nu a fost intenția [lui Iacov] să rostească un neadevăr, dar când s-a aflat 
în prezența tatălui său, se părea că a mers prea departe pentru a mai da 
înapoi.” – Ibid.

c.  Care a fost rezultatul? Geneza 27:20-29.

Geneza 27:20-29: „Isaac a zis fiului său: „Cum, l-ai și găsit, fiule?” Și Iacov a răs-
puns: „Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte.” Isaac a zis lui Iacov: „Apropie-
te dar, să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu.” 
Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis: „Glasul este glasul 
lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau.” Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile îi 
erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau, și l-a binecuvântat. Isaac a zis: „Tu ești 
deci fiul meu Esau?” Și Iacov a răspuns: „Eu sunt.” Isaac a zis: „Adu-mi să mănânc 
din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te binecuvânteze.” Iacov i-a adus, și el a 
mâncat; i-a adus și vin și a băut. Atunci, tatăl său, Isaac, i-a zis: „Apropie-te dar și 
sărută-mă, fiule.” Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor 
lui; apoi l-a binecuvântat și a zis: „Iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui 
câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și gră-
simea pământului, grâu și vin din belșug! Să-ți fie supuse noroade, și neamuri să 
se închine înaintea ta! Să fii stăpânul fraților tăi, și fiii mamei tale să se închine 
înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema Și binecuvântat să fie oricine 
te va binecuvânta.”

„[Iacov] a obținut prin fraudă binecuvântarea râvnită.” – Ibid.

d.  Ce s-a întâmplat când a sosit adevăratul Esau? Geneza 27:30-33.

Geneza 27:30-33: „Isaac sfârșise de binecuvântat pe Iacov și abia plecase Iacov 
de la tatăl său Isaac, când fratele său Esau s-a întors de la vânătoare. A făcut și el o 
mâncare gustoasă, pe care a adus-o tatălui său. Și a zis tatălui său: „Tată, scoală-
te și mănâncă din vânatul fiului tău, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău!” 
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Tatăl său Isaac i-a zis: „Cine ești tu?” Și el a răspuns: „Eu sunt fiul tău cel mai mare, 
Esau.” Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis: „Cine este atunci cel ce a prins 
vânat și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecu-
vântat. De aceea va rămâne binecuvântat.”

„Îndată ce Iacov a părăsit cortul tatălui său, a intrat Esau. Deși el își vân-
duse dreptul de întâi născut și confirmase transferul printr-un legământ 
solemn, el era acum hotărât să dobândească binecuvântarea, indiferent de 
pretenția fratelui său. Cu dreptul spiritual de întâi născut era legat și cel vre-
melnic, care avea să-i asigure conducerea familiei și posedarea unei părți 
duble din averea tatălui său. Acestea erau binecuvântări pe care el le putea 
prețui.” – Ibid., pp. 180, 181.

e.  Care avea să fie viitorul lui Esau și cum a reacționat el? Geneza 
27:34-40.

Geneza 27:34-40: „Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari țipete, pline 
de amărăciune, și a zis tatălui său: „Binecuvântează-mă și pe mine, tată!” Isaac a zis: 
„Fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea.” Esau a zis: „Da, nu de-
geaba i-au pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ori. Mi-a luat dreptul de întâi 
născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea!” Și a zis: „N-ai păstrat 
nicio binecuvântare pentru mine?” Isaac a răspuns și a zis lui Esau: „Iată, l-am făcut 
stăpân peste tine și i-am dat ca slujitori pe toți frații lui, l-am înzestrat cu grâu și vin 
din belșug. Ce mai pot face oare pentru tine, fiule?” Esau a zis tatălui său: „N-ai decât 
această singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă și pe mine, tată!” Și Esau 
a ridicat glasul și a plâns. Tatăl său Isaac a răspuns și i-a zis: „Iată! Locuința ta va fi 
lipsită de grăsimea pământului și de roua cerului de sus. Vei trăi din sabia ta și vei 
sluji fratelui tău, dar, când te vei răscula, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău!”

Miercuri  15 iulie

4.  VĂZÂND O PERSPECTIVĂ MAI ÎNALTĂ

a.  Deși toți crezuseră că moartea lui Isaac se apropia cu pași re-
pezi, cum putem vedea că aveau să mai treacă mulți ani până 
când el avea să moară? Compară Geneza 25:26 cu 35:28. Ce ar 
trebui să învățăm cu toții din aceasta?

Geneza 25:26: „Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de 
aceea i-au pus numele Iacovc. Isaac era în vârstă de șaizeci de ani când s-au născut ei.”

Geneza 35:28: „Zilele vieții lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani.”
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„Iacov și Rebeca au reușit în scopul lor, dar prin înșelăciunea lor au 
câștigat doar durere și suferință. Dumnezeu declarase că Iacov avea să pri-
mească dreptul de întâi născut și cuvântul Său s-ar fi împlinit la vremea lui 
Dumnezeu, dacă ei ar fi așteptat în credință ca El să lucreze pentru ei. Dar 
asemenea multora care pretind astăzi a fi copii ai lui Dumnezeu, ei nu au 
fost dispuși să lase chestiunea în mâinile Lui.” – Patriarhi și profeți, p. 180.

b.  Ce spune Dumnezeu despre înșelăciune, chiar când suntem 
ispitiți să credem că este pentru un scop justificat și care meri-
tă? Psalmii 101:7; Proverbele 20:17.

Psalmii 101:7: „Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune 
minciuni nu va sta înaintea mea.” 

Proverbe 20:17: „Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi 
este plină de pietriș.”

c.  Ce ar trebui să înțelegem din greșeala Rebecăi și a lui Iacov? 
Luca 21:19.

Luca 21:19: „Prin răbdarea voastră, vă veți câștiga sufletele voastre.”

„În loc să se încreadă în Dumnezeu, cel care rânduiește evenimente-
le, [Rebeca] și-a manifestat lipsa de credință, convingându-l pe Iacov să-și 
înșele tatăl. Procedura lui Iacov în aceasta nu a fost aprobată de Dumnezeu. 
Rebeca și Iacov ar fi trebuit să aștepte ca Dumnezeu să-Și îndeplinească sco-
purile în felul Său și în timpul Său, în loc de a încerca să producă evenimen-
tele prezise cu ajutorul înșelăciunii. Dacă Esau ar fi primit binecuvântarea 
tatălui său, care era acordată întâiului născut, prosperitatea lui ar fi venit 
doar de la Dumnezeu; iar el l-ar fi binecuvântat cu prosperitate sau ar fi 
adus asupra lui restriște, în funcție de cursul acțiunilor sale. Dacă el L-ar 
fi iubit pe Dumnezeu și ar fi avut reverență față de El, asemenea dreptului 
Abel, el ar fi fost acceptat și binecuvântat de Dumnezeu. Dacă asemenea ră-
ului Cain n-ar fi avut respect față de Dumnezeu și față de poruncile Lui, ci ar 
fi urmat propria sa cale coruptă, el n-ar fi primit o binecuvântare de la Dum-
nezeu, ci ar fi fost respins de Dumnezeu, la fel cum a fost Cain. Dacă umbla-
rea lui Iacov ar fi fost dreaptă și dacă el L-ar fi iubit pe Dumnezeu și s-ar fi 
temut de el, el ar fi fost binecuvântat de Dumnezeu și mâna Lui dătătoare 
de prosperitate ar fi fost cu el, chiar dacă n-ar fi obținut binecuvântările și 
privilegiile acordate în general întâiului născut.” – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 115.
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Joi  16 iulie

5.  SCĂPÂND DE VAIUL LUI ESAU

a.  Cum suntem avertizați să scăpăm de vaiul lui Esau? Evrei 12:14-17.

Evrei 12:14-17: „Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea 
pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, 
pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tul-
burare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau 
lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți 
că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că, 
măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.”

„Împrejurările cu vinderea de către Esau a dreptului său de întâi născut 
reprezintă pe cei nedrepți, care consideră mântuirea cumpărată de către Hris-
tos pentru ei ca fiind de mică valoare și care-și sacrifică moștenirea cerurilor 
pentru comori pieritoare. Mulți sunt controlați de pofta lor și, decât să-și tăgă-
duiască apetitul nesănătos, ei vor sacrifica lucrurile înalte și prețioase. Dacă tre-
buie să se renunțe la ceva, ori la satisfacerea unui apetit pervertit, ori la înaltele 
binecuvântări cerești, pe care Dumnezeu le făgăduiește doar celor tăgăduitori 
de sine și temători de Dumnezeu, în general vor triumfa, ca în cazul lui Esau, 
pretențiile apetitului și ale satisfacerii de sine, iar Dumnezeu va fi disprețuit, și 
Cerul de asemenea...

Patimile corupte vor controla în special mintea acelora care prețuiesc 
cerul ca fiind de atât de mică valoare. Sănătatea va fi sacrificată și facultățile 
mentale slăbite, iar cerul va fi vândut pentru aceste plăceri, după cum Esau 
și-a vândut dreptul de întâi născut. Esau a fost o persoană nechibzuită. El fă-
cuse un legământ solemn ca Iacov să aibă dreptul său de întâi născut. Acest 
caz este înregistrat ca un avertisment pentru alții. Când Esau a aflat că Iacov 
obținuse binecuvântarea, care i-ar fi aparținut lui, dacă nu ar fi vândut-o în 
mod pripit, el a fost foarte supărat. El s-a căit de actul său pripit, când era 
prea târziu pentru a mai remedia aceasta. La fel va fi cu păcătoșii în ziua lui 
Dumnezeu, care și-au vândut moștenirea cerului pentru satisfaceri egoiste 
și plăceri vătămătoare. Atunci ei nu vor găsi loc de pocăință, deși îl vor căuta 
asemenea lui Esau, cu grijă și cu lacrimi.” – Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 116, 117.

b.  Care ar trebui să fie atunci angajamentul nostru solemn?  
2 Corinteni 7:1.

2 Corinteni 7:1: „Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preaiubiților, să ne cură-
țim de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, 
în frica de Dumnezeu.”
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Vineri  17 iulie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  De ce interzice Dumnezeu în mod expres căsătoria cu un necredin-
cios?

2.  În ce sens a manifestat Rebeca o spiritualitate puternică și totuși o 
credință slabă – și în ce domenii ale vieții mele aș putea fi în peri-
col de a face același lucru?

3.  Ce prim pas al lui Iacov l-a prins într-o capcană imposibilă?
4.  De ce este greșită înaintea lui Dumnezeu zicala că „scopul scuză 

mijloacele”?
5.  De ce este apetitul un factor decisiv în biruința creștină?
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    Lecția 4 Sabat, 25 iulie, 2020

Betel
„Și [Iacov] s-a temut și a zis: Cât de înfricoșat este acest loc! Aici 

este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului!” (Geneza 28:17).

„Dacă vreunii dintre noi vom fi în cele din urmă mântuiți, va fi doar 
prin prinderea de Isus, ca de fusceii unei scări.” – Testimonies, vol. 5, p. 539 
(cap. Sfințenia practică).
Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 4, pp. 464-469, 471 (cap. Sfințenia  
                                                                                                                                          juruințelor).

Duminică  19 iulie

1.  FUGIND SĂ-ȘI SCAPE VIAŢA

a.  Ce s-a hotărât Esau să facă după ce și-a dat seama că își pierduse 
dreptul de întâi născut în favoarea fratelui său? Geneza 27:41.

Geneza 27:41: „Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care-l bi-
necuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa: „Zilele de bocet pentru tatăl meu 
sunt aproape, și apoi am să ucid pe fratele meu Iacov.”

b.  Pentru a-l proteja pe fiul ei mai tânăr de furia lui Esau, ce a fost 
Rebeca silită să-l sfătuiască pe Iacov să facă și cum a ajuns ca 
durata timpului să fie diferită de ce se așteptase ea? Geneza 
27:42-45.

Geneza 27:42-45: „Și au spus Rebecăi cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a 
trimis atunci de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr, și i-a zis: „Iată, fratele tău 
Esau vrea să se răzbune pe tine, omorându-te. Acum, fiule, ascultă sfatul meu: scoa-
lă-te, fugi la fratele meu Laban, în Haran, și rămâi la el câtăva vreme, până se va po-
toli mânia fratelui tău, până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce i-ai fă-
cut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi?”

„Rebeca s-a căit cu amar pentru sfatul greșit pe care l-a dat lui Iacov, în-
trucât a fost mijlocul prin care el a fost despărțit de ea pentru totdeauna. El 
a fost nevoit să fugă să-și scape viața dinaintea mâniei lui Esau și mama lui 
nu i-a mai văzut fața niciodată.” – Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 115, 116.
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c.  Cum avea să se maturizeze Isaac în cele din urmă în înțelegerea 
sa cu privire la dreptul de întâi născut?

„Isaac a trăit mulți ani după ce i-a dat lui Iacov binecuvântarea și a fost 
convins, din umblarea lui Esau și Iacov, că binecuvântarea i se cuvenea de 
drept lui Iacov.” – Ibid., p. 116.

Luni  20 iulie

2.  LUCIDITATE ȘI SINGURĂTATE

a.  Reticenți în a-l trimite pe Iacov ca moștenitor al dreptului de 
întâi născut, ce apel spiritual înțelept au făcut părinții lui? Ge-
neza 27:46; 28:1-5.

Geneza 27:46: „Rebeca a zis lui Isaac: „M-am scârbit de viață din pricina fetelor 
lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele 
țării acesteia, la ce-mi mai este bună viața?”

Geneza 28:1-5: „Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a dat porunca 
aceasta: „Să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te, du-te la Padan-
Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele 
lui Laban, fratele mamei tale. Dumnezeul cel Atotputernica să te binecuvânteze, 
să te facă să crești și să te înmulțești, ca să ajungi o ceată de noroade! Să-ți dea 
binecuvântarea lui Avraam, ție și seminței tale cu tine, ca să stăpânești țara în care 
locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avraam.” Și Isaac a trimis pe Iacov, care s-a 
dus la Padan-Aram, la Laban, fiul lui Betuel, Arameul, fratele Rebecăi, mama lui 
Iacov și a lui Esau.”

„Amenințat cu moartea de către mânia lui Esau, Iacov a ieșit ca fugar 
din casa tatălui său; dar el a purtat cu el binecuvântarea tatălui său; Isaac își 
reînnoise față de el legământul făgăduinței și îi poruncise, ca moștenitor, să 
caute o soție din familia mamei sale din Mesopotamia.” – Patriarhi și Profeți, 
p. 183. (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov). 

b.  De ce este și astăzi necesar acest fel de apel? Matei 24:37, 38.

Matei 24:37, 38: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la 
venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau 
și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie.”
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„Cum e cu relația de căsătorie astăzi? Nu este ea pervertită și întinată, la 
fel cum a fost în zilele lui Noe?” – Manuscript Releases, vol. 7, p. 56.

„Satan va folosi fiecare mijloc pentru a-i conduce pe tineri să formeze 
legături de căsătorie care vor zădărnici scopul lui Dumnezeu. El va căuta să 
coboare standardul de spiritualitate și sfințenie, astfel încât biserica să nu 
mai fie o biserică vie și lucrătoare, și membrii ei să nu se califice pentru a 
lucra în cauza lui Dumnezeu.” – Ibid., vol. 12, p. 283.

c.  Descrieți ce experiență a suferit Iacov când a fost nevoit să călă-
torească departe de siguranța căminului. Geneza 28:10; Psal-
mii 102:6-8.

Geneza 28:10: „Iacov a plecat din Beer-Șeba și și-a luat drumul spre Haran.”

Psalmii 102:6-8: „Semăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvea din dărâmă-
turi; nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi 
mă batjocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor.”

„Cu o inimă profund întristată, Iacov a pornit în călătoria lui singura-
tică. Doar cu toiagul în mână a trebuit să traverseze sute de mile printr-o 
țară locuită de triburi nomade sălbatice. În căința și teama lui, el a căutat 
să-i evite pe oameni, ca să nu fie găsit de fratele său înfuriat. El se temea că 
pierduse pentru totdeauna binecuvântarea pe care Dumnezeu intenționase 
să i-o dea; și Satan era la îndemână pentru a îngrămădi ispitele asupra lui.

Seara celei de-a doua zile l-a găsit departe de corturile tatălui său. El 
simțea că era un lepădat și știa că tot acest necaz fusese adus asupra lui prin 
propria sa umblare greșită. Întunericul disperării îi apăsa sufletul și de abia 
avea curaj să se roage.” – Patriarhi și profeți, p. 183.

Marți  21 iulie

3.  DISPERARE, APOI NĂDEJDE 

a.  Cum a fost noaptea lui Iacov? Geneza 28:11.

Geneza 28:11: „A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfințise soa-
rele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela.”

„[Iacov] era atât de singur, încât simțea nevoia de ocrotire de la Dumne-
zeu cum n-o mai simțise niciodată înainte. Plângând și cu profundă umilință, 
el și-a mărturisit păcatul și a implorat o dovadă că nu era cu totul părăsit. 
Totuși inima sa împovărată n-a găsit ușurare. El își pierduse toată încrede-
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rea în sine și se temea că Dumnezeul părinților săi îl lepădase.” – Patriarhi și 
profeți, p. 183 (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov).

b.  Când viitorul nostru pare întunecat și deznădăjduit, de ce pu-
tem fi încurajați de către Dumnezeul lui Iacov? Psalmii 20:1-3, 
Isaia 57:15.

Psalmii 20:1-3: „Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele 
Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul Său cel Sfânt și să te sprijine 
din Sion! Să-Și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să-ți primească 
arderile-de-tot!” 

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.”

„Dumnezeu nu l-a părăsit pe Iacov. Îndurarea Sa era încă acordată ser-
vului Său rătăcitor și lipsit de încredere.” – Ibid.

„În toate timpurile și în toate locurile, în toate durerile și în toate 
greutățile, când perspectiva pare întunecată și viitorul plin de incertitudine 
și când ne simțim neajutorați și singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns 
la rugăciunea credinței. Împrejurările s-ar putea să ne separe de orice prie-
ten pământesc; dar nicio împrejurare și nicio distanță nu ne poate despărți 
de Mângâietorul ceresc. Oriunde ne-am afla și oriunde am merge, El este în-
totdeauna la dreapta noastră pentru a ne sprijini, susține și bucura.” – Hris-
tos, Lumina lumii, pp. 669, 670.

c.  Ce s-a întâmplat în timp ce Iacov dormea – și cu ce scop? Geneza 
28:12.

Geneza 28:12: „Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până 
la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea.”

„Experiența lui Iacov de călător din căminul său, când i s-a arătat scara 
mistică, pe care îngerii cerului coborau și urcau, a fost menită să învețe un 
mare adevăr cu privire la planul de mântuire. Scopurile lui Dumnezeu erau 
deschise omului descurajat, care se simțea izolat de Dumnezeu și de oa-
meni. În dragoste minunată, Hristos i-a pus înainte într-un vis calea vieții. 
Adevărul i-a fost desfășurat înainte în simbol, iar semnificația lui este la fel 
de mare în zilele noastre, cum a fost și în zilele lui.” – The Review and Herald, 
11 noiembrie, 1890.
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Miercuri  22 iulie

4.  ASIGURARE CELOR SMERIŢI

a.  Ce făgăduințe îndurătoare a revărsat Dumnezeul cerurilor asu-
pra copilului său căit? Geneza 28:13-15.

Geneza 28:13-15: „Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: „Eu sunt Domnul Dum-
nezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l 
voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde 
la apus și la răsărit, la miazănoapte și la miazăzi și toate familiile pământului vor 
fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutin-
deni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi 
până nu voi împlini ce-ți spun.”

„Strălucirea de la tronul lui Dumnezeu s-a revărsat în jos asupra aces-
tei scări și a reflectat o lumină de slavă inexprimabilă asupra pământului. 
Această scară Îl reprezenta pe Hristos, care deschisese comunicarea între 
pământ și cer.

În umilința lui Hristos, El a coborât până în adâncurile vaiului omenesc în 
simpatie și milă pentru omul căzut, ceea ce i-a fost reprezentat lui Iacov prin-
tr-un capăt al scării odihnindu-se asupra pământului, în timp ce vârful scării 
care ajungea până la cer, reprezintă puterea divină a lui Hristos prinzându-se 
de cel Infinit și legând astfel pământul cu cerul și pe omul finit cu Dumnezeul 
infinit. Prin Hristos este deschisă comunicarea între Dumnezeu și om. Îngerii 
pot trece încoace și încolo de la cer la pământ cu solii de dragoste adresate 
omului căzut și să slujească acelora care vor fi moștenitori ai mântuirii. Numai 
prin Hristos slujesc solii cerești oamenilor.” – Confrontation, p. 46.

b.  Ce a făcut ca visul să fie atât de important? Psalmii 37:11; Fili-
peni 2:5-7.

 
Psalmii 37:11: „Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace.”

Filipeni 2:5-7: „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar 
că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopo-
trivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-
Se asemenea oamenilor.”

„Să se bucure pământul și să se veselească locuitorii lumii, că Hristos 
a făcut punte peste abisul creat de păcat și a legat cerul și pământul la un 
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loc. S-a făcut o cale pentru cei răscumpărați ai Domnului. Cei istoviți și 
împovărați pot veni la El și să găsească odihnă pentru sufletele lor. Pelerinii 
pot să călătorească spre casele pe care a mers să le pregătească pentru acei 
care-L iubesc.

Asumându-și natura umană, Hristos a împlântat scara ferm în pământ. 
Scara ajunge până la cel mai înalt cer și slava lui Dumnezeu strălucește din 
vârful ei și o iluminează toată, în timp ce îngerii duc încoace și încolo soliile 
de la Dumnezeu la om, cu cereri și laudă de la om la Dumnezeu. Prin natura 
divină, Hristos a fost una cu Tatăl; și asumându-și natura umană, El S-a iden-
tificat cu omul... [Filipeni 2:6,7 citat]. În viziunea lui Iacov s-a reprezentat 
unirea omenescului cu divinul în Hristos.

Când îngerii umblă încoace și încolo pe scară, Dumnezeu este reprezen-
tat ca privind în jos cu favoare asupra copiilor oamenilor, datorită meritelor 
Fiului Său.” – The Review and Herald, 11 noiembrie 1890.

Joi  23 iulie

5.  LEGĂMÂNTUL SOLEMN AL LUI IACOV

a.  Cum poate fi jurământul lui Iacov de la Betel o inspirație pentru 
noi? Geneza 28:16-22.

Geneza 28:16-22: Iacov s-a trezit din somn și a zis: „Cu adevărat, Domnul este 
în locul acesta, și eu n-am știut.” I-a fost frică și a zis: „Cât de înfricoșat este locul 
acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!” Și Iacov s-a sculat 
dis-de-dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aduce-
re aminte și a turnat untdelemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, 
dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis: „Dacă va 
fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va 
da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa 
tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; piatra aceasta pe care am pus-o 
ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și Îți voi da a zecea parte din 
tot ce-mi vei da.”

„Iacov nu era aici căutând să pună condiții lui Dumnezeu. Domnul îi 
promisese deja prosperitate și acest legământ era revărsarea unei inimi pli-
nă de recunoștință pentru asigurarea Dumnezeului dragostei și îndurării.” 
– Patriarhi și profeți, p. 187 (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov).

„Iacov și-a făcut legământul în timp ce era înviorat de harul și revigorat 
de prezența și asigurarea lui Dumnezeu. După ce a trecut slava divină, el 
a avut ispite, asemenea oamenilor din timpul nostru, dar a fost credincios 
legământului său și nu a vrut să cultive gânduri cu privire la posibilitatea de 
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a fi eliberat de jurământul pe care-l făcuse. El ar fi putut gândi cum fac mulți 
astăzi, că această descoperire a fost numai un vis, că el a fost entuziasmat 
fără motiv când a făcut acest legământ, și că, din acest motiv, el nu ar fi tre-
buit ținut; însă el n-a făcut aceasta...

„Iacov și-a dat zecimea din tot ce avea și apoi a recunoscut folosirea ze-
cimii și a dat Domnului beneficiul a ceea ce a folosit în propriul său interes 
în timpul cât a fost într-o țară străină și nu și-a putut plăti angajamentul. 
Aceasta a fost o sumă mare, dar el nu a ezitat; ceea ce promisese lui Dumne-
zeu, el nu a considerat ca fiind al său, ci ca aparținând Domnului.” – Testimo-
nies, vol. 4, pp. 466, 467 (cap. Sfințenia juruințelor) .

„Cât de mică este estimarea; cât de zadarnică încercarea de a măsura cu 
reguli matematice timpul, banii și dragostea, în fața unei iubiri atât de ne-
măsurate și a unui dar de o asemenea valoare de necuprins. Zecimea pentru 
Hristos! O cât de sărăcăcios dar, cât de rușinoasă recompensă pentru ceea 
ce a costat atât de mult! De la crucea de la Calvar, Hristos ne cheamă pentru 
o consacrare fără rezerve. Tot ce avem, tot ce suntem, ar trebui devotat lui 
Dumnezeu.” – Patriarhi și profeți, p. 188 (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov).

Vineri  24 iulie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  Cum pot evita experiența amară suferită de Rebeca?
2.  Când suferim de singurătate ca Iacov, ce trebuie să ne amintim?
3.  Ce îmi descoperă Tatăl meu Ceresc prin visul lui Iacov?
4.  Ce se întâmplă când îngerii urcă și coboară pe scară?
5.  Cum pot să fiu mai profund atins de legământul lui Iacov față de 

Dumnezeu?
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Sabat 1 august 2020
Darul Sabatului întâi pentru 

un sediu în Almaty, Kazakhstan

Republica Kazakhstan este o nați-
une cu 18 milioane de oameni în cen-
trul Eurasiei, din care partea mai mică 
aparține Europei,  iar cea mai mare Asiei. 
Kazakhstanul este cea de-a noua țară ca 
mărime, învecinându-se cu Rusia, Chi-
na, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan 
și Marea Caspică. Limba națională este 
Kazakha și principala religie este Isla-
mul, mărturisit de 70% din populație, urmat de 26% creștini (majoritatea 
ortodocși), în timp ce restul de 4% sunt evrei, budiști sau atei. Capitala este 
Astana – dar cel mai mare oraș de 1,7 milioane este Almaty, cunoscut mai 
înainte ca Alma-Ata sau Verniy.

Solia reformei a început în Kazakhstan în anii 1920, dar s-a confruntat 
cu dificultăți serioase în spatele „cortinei de fier” și frații aproape că nu au 
avut nici o legătură cu Conferința Generală. După căderea Uniunii Sovietice, 
majoritatea au plecat în Rusia și Germania.

Acum este timpul de a revigora lucrarea lui Dumnezeu din această par-
te a viei Domnului. În ciuda marilor provocări, lucrarea nu s-a oprit aici. Pe 
lângă membri izolați, majoritatea credincioșilor noștri, împreună cu lucră-
torul, sunt localizați în Almaty, unde timp de ani de zile am închiriat diferi-
te încăperi pentru serviciile de închinare. Recent, guvernul a dat legi care 
interzic denominațiunilor religioase să închirieze spații pentru închinare, 
împingând astfel pe frații noștri într-o situație dificilă. Astfel Uniunea Rusă 
și Uniunea Est-Europeană au cumpărat o bucată de teren pentru a construi 
un lăcaș de închinare pentru a fi un sediu pentru această zonă.

Almaty este la răscruce de drumuri, fiind situată de-a lungul Căii Mătă-
sii din China spre Europa. Pe lângă faptul că Chinezii investesc acum multe 
miliarde pentru a reînvia acel drum, poziția strategică a orașului Almaty îl 
face de asemenea un centru turistic. „Noi nu trebuie să ascundem adevă-
rul în colțurile pământului. El trebuie să fie făcut de cunoscut; ... Hristos in 
activitățile Sale a fost la malul lacului și pe marile rute comerciale, unde a 
putut să întâlnească oameni din toate părțile lumii.” – Testimonies, vol. 7, p. 35.

Iubiți frați, ne aflăm în pragul veșniciei. Foarte curând Hristos va veni 
să-Și ia poporul într-o țară mai bună. Se apropie cu grăbire timpul când nu 
vom avea nevoie de bunurile noastre materiale și suntem îndemnați: „Luați-
vă mijloacele unde le puteți folosi pentru cauza lui Dumnezeu. Trimiteți-vă 
comorile înaintea voastră în ceruri.” – Ibid., vol. 5, p. 465.

Frații și surorile voastre din Kazakhstan
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    Lecția 5 Sabat, 1 august 2020

Dragoste durabilă
„Și Iacov a slujit șapte ani pentru Rahela; și aceștia i s-au părut 

doar câteva zile, datorită dragostei pe care a avut-o pentru ea.” (Ge-
neza 29:20).

„În vreme ce dragostea pură Îl va lua pe Dumnezeu în toate planu-
rile Sale și va fi în perfectă armonie cu Duhul lui Dumnezeu, patima va 
fi încăpățânată, pripită, nerezonabilă, sfidătoare de orice limitare și va 
face un idol din obiectul alegerii sale. În toată purtarea celui care posedă 
adevărata dragoste, se va arăta harul lui Dumnezeu.” – Minte, caracter și 
personalitate, vol. 1, p. 213 (cap. 24: Iubirea în cămin).

Recomandare pentru studiu: Căminul Adventist, pp. 99-113 (cap. 15: Făgăduințe  
                                                                     solemne; cap. 16: O întovărășire fericită, reușită). 

Duminică  26 iulie

1.  AJUNGÂND ÎN HARAN

a.  Ascultând de îndrumările tatălui său, unde a mers Iacov și ce a 
făcut sosirea lui dulce-amară? Geneza 29:1-4 (compară cu Ge-
neza 24:10, 34, 35).

Geneza 29:1-4: „Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc la Ră-
sărit. S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână, și lângă ea erau trei tur-
me de oi care se odihneau, căci la fântâna aceasta obișnuiau ciobanii să-și adape 
turmele. Și piatra de pe gura fântânii era mare. Toate turmele se strângeau acolo; 
ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau pia-
tra iarăși la loc pe gura fântânii. Iacov a zis păstorilor: „Fraților, de unde sunteți?” 
„Din Haran”, au răspuns ei.”

(compară cu Geneza 24:10, 34, 35: „Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpâ-
nului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat 
și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor... Atunci, el a zis: „Eu sunt robul lui 
Avraam. Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare 
propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămile și măgari.”)

„Cu o credință nouă și durabilă în făgăduințele divine și asigurat de 
prezența și paza îngerilor cerești, Iacov și-a continuat călătoria spre ‚țara 
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copiilor Răsăritului’. (Geneza 29:1, ultima parte). Dar cât de diferită a fost 
sosirea lui de aceea a solului lui Avraam cu aproape o sută de ani înainte! 
Servul venise cu un convoi de însoțitori călărind pe cămile și cu daruri bo-
gate de aur și argint; fiul era un călător singuratic, neavând altceva decât 
toiagul său.” – Patriarhi și profeți, p. 188 (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov).

b.  Ce l-a făcut pe Iacov în stare să se simtă mai plin de speranță 
când s-a apropiat de locul rudelor mamei sale? Geneza 29:5,6.

Geneza 29:5, 6: „El le-a zis: „Cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor?” „Îl cunoaș-
tem”, i-au răspuns ei. El le-a zis: „Este sănătos?” „Sănătos”, au răspuns ei. Și tocmai 
atunci venea Rahela, fata lui, cu oile.”

Luni  27 iulie

2.  NEMAIFIIND ÎN SINGURĂTATE

a.  Ce descoperă faptul că Iacov s-a interesat imediat de binele fa-
miliei și a fost și el, la rândul lui înviorat și mângâiat? Geneza 
29:9-14.

Geneza 29:9-14: „Pe când le vorbea el încă, vine Rahela cu oile tatălui său, căci ea 
le păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma 
lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii 
și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. Apoi Iacov a sărutat pe Rahela și 
a început să plângă tare. Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul 
Rebecăi. Și ea a dat fuga de a spus tatălui său. Cum a auzit Laban de Iacov, fiul 
surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a adus în casă. Iacov 
a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. Și Laban i-a zis: „Cu adevărat, tu ești os 
din oasele mele și carne din carnea mea!” Iacov a stat la Laban o lună.”

„Asemenea servului lui Avraam, Iacov a rămas lângă izvor și aici a întâl-
nit-o pe Rahela, fiica mai tânără a lui Laban. Acum Iacov a fost acela care a 
ajutat, prăvălind piatra de la izvor și adăpând turmele. Când și-a dezvăluit 
identitatea, el a fost binevenit în căminul lui Laban. Deși a venit fără avuții și 
neînsoțit, câteva săptămâni au arătat valoarea priceperii lui și el a fost rugat 
stăruitor să rămână.” – Patriarhi și profeți, p. 188 (cap. 17: Fuga și Exilul lui Iacov). 

b.  Ce înțelegere s-a făcut pentru angajarea lui Iacov? Geneza 
29:15-19.
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Geneza 29:15-19: „Apoi Laban a zis lui Iacov: „Fiindcă ești rudă cu mine, să-mi 
slujești oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei?” Laban însă avea două fete: cea 
mai mare se numea Lea și cea mai mică, Rahela. Lea avea ochii slabi, dar Rahela 
era frumoasă la statură și mândră la față. Iacov iubea pe Rahela și a zis: „Îți voi 
sluji șapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică.” Și Laban a răspuns: „Mai bine 
să ți-o dau ție, decât s-o dau altuia. Rămâi la mine!”

„În vechime se obișnuia ca mirele să plătească tatălui soției sale o sumă 
de bani, în funcție de situația sa. Dacă nu avea bani sau altceva de valoare, 
munca lui era acceptată pentru o durată stabilită de timp, înainte de a putea 
obține fiica de nevastă. Acest obicei era considerat o garanție pentru con-
tractul de căsătorie. Tații nu considerau a fi sigur să încredințeze fericirea 
fiicelor lor bărbaților care nu luaseră suficiente măsuri pentru a avea grijă 
de familie. Dacă ei nu aveau capacitatea de a-și administra treburile, de a 
dobândi vite sau terenuri, ei se temeau că viețile lor aveau să fie lipsite de 
valoare. Dar pentru ca cel cu adevărat valoros să nu fie descurajat, se luase 
măsura de a pune la probă valoarea acelora care nu aveau nimic de valoare 
pentru a plăti pentru o soție. Lor li se permitea să muncească pentru tatăl 
a cărei fiică o iubeau. Munca lor era angajată pentru o anumită durată de 
timp, prevăzută de valoarea zestrei cerute pentru fiica lor. Procedând astfel, 
căsătoriile nu erau încheiate în mod pripit și era ocazie să se testeze adân-
cimea afecțiunilor pretendentului. Dacă el era credincios în serviciile sale și 
era altfel considerat vrednic, fiica îi era dată de nevastă. Și, în general, toată 
zestrea pe care o primea tatăl îi era dată fiicei la căsătorie.” – Spiritual Gifts, 
vol. 3, p. 119, 120.

c.  Cum era astfel dezvoltat spiritual caracterul viitorului cuplu? 
Evrei 10:36.

Evrei 10:36: „Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dum-
nezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit.”

Marți  28 iulie

3.  CĂSĂTORIA LUI IACOV

a.  Ce trebuie să învățăm în prezent din profunzimea dragostei ve-
ritabile pe care Iacov a manifestat-o față de Rahela? Geneza 
29:20.

Geneza 29:20: „Astfel, Iacov a slujit șapte ani pentru Rahela; și anii aceștia i s-au 
părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea.”
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„S-a făcut înțelegerea ca [Iacov] să-i slujească lui Laban șapte ani pentru 
mâna Rahelei.” – Patriarhi și profeți, p. 188 (cap. 19: Fuga și exilul lui Iacov).

„Ce contrast față de cum procedează acum părinții și copiii! Sunt multe 
căsătorii nefericite datorită la atât de multă grabă. Cei doi își unesc interese-
le la altarul căsătoriei, prin cele mai solemne legăminte înaintea lui Dumne-
zeu, fără ca mai înainte să fi cântărit această chestiune și fără să-și devoteze 
timpul la cugetare lucidă și rugăciune serioasă. Mulți acționează din impuls. 
Ei nu au o cunoaștere temeinică a dispozițiilor celuilalt. Ei nu își dau sea-
ma că este în joc fericirea întregii lor vieți. Dacă acționează greșit în această 
privință și viața lor de căsătorie se dovedește nefericită, lucrurile nu pot fi 
date înapoi. În cazul în care constată că nu sunt făcuți să se facă fericiți unul 
pe celălalt, ei trebuie să suporte cât de bine pot. În unele împrejurări soțul 
se dovedește a fi prea indolent pentru a se îngriji pentru o familie, iar soția 
și copiii săi sufăr. Dacă s-ar fi testat abilitatea unora ca aceștia, așa cum era 
obiceiul în vechime înainte de căsătorie, multă nenorocire ar fi fost cruțată.” 
– Spiritual Gifts, vol. 3, p. 120.

b.  Ce s-a întâmplat cu Iacov după cei șapte ani ai săi de muncă grea 
pentru a dobândi mâna Rahelei în căsătorie? Geneza 29:21-26.

Geneza 29:21-26: „În urmă, Iacov a zis lui Laban: „Dă-mi nevasta, căci mi s-a 
împlinit sorocul, ca să intru la ea.” Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut 
un ospăț. Seara, a luat pe fiică-sa Lea și a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. Și 
Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa. A doua zi dimineață, iată că 
era Lea. Atunci, Iacov a zis lui Laban: „Ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru 
Rahela? Pentru ce m-ai înșelat?” Laban a răspuns: „În locul acesta nu-i obicei să se 
dea cea mai tânără înaintea celei mai mari.”

„[Iacov] a încheiat contractul de căsătorie cu Laban pentru fiica acestuia 
Rahela, pe care o iubea. După ce slujise șapte ani pentru Rahela, Laban l-a 
păcălit și i-a dat-o pe Lea. Când Iacov și-a dat seama de înșelăciunea căreia 
îi fusese victimă și că Lea și-a jucat rolul în amăgirea lui, el nu a putut să 
o iubească pe Lea. Laban a dorit să păstreze serviciile credincioase ale lui 
Iacov pentru un timp mai îndelungat și de aceea l-a înșelat dându-i-o pe 
Lea în locul Rahelei. Iacov l-a mustrat pe Laban pentru că se jucase astfel 
cu afecțiunile lui și i-a dat-o pe Lea, pe care n-o iubea. Laban a insistat pe 
lângă Iacov să n-o îndepărteze pe Lea, fiindcă aceasta s-ar fi considerat o 
mare dezonoare, nu doar pentru soție, ci pentru întreaga familie.” – Ibid.,  
pp. 117, 118.
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Miercuri  29 iulie

4.  AMESTECÂNDU-SE ÎN PLANUL LUI DUMNEZEU 

a.  Ce soluție a avut vicleanul Laban pentru dragostea nemuritoa-
re a lui Iacov pentru Rahela și cum a provocat acesta nefericire 
tuturor? Geneza 29:27-30.

Geneza 29:27-30: „Isprăvește săptămâna cu aceasta, și-ți vom da și pe cealaltă 
pentru slujba pe care o vei mai face la mine alți șapte ani.” Iacov a făcut așa și a 
isprăvit săptămâna cu Lea; apoi, Laban i-a dat de nevastă pe fiică-sa Rahela. Și 
Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. Iacov a intrat și la Ra-
hela, pe care o iubea mai mult decât pe Lea, și a mai slujit la Laban alți șapte ani.”

„Iacov a fost pus într-o poziție foarte critică, dar a hotărât să o păstreze 
totuși pe Lea și să se căsătorească totuși și cu sora ei. Lea era iubită într-o 
măsură mult mai mică decât Rahela. Laban a fost egoist în procedarea sa cu 
Iacov. El se gândea doar să beneficieze de pe urma muncii credincioase a 
lui Iacov. Acesta l-ar fi părsit pe vicleanul Laban cu mult timp înainte, dar se 
temea de întâlnirea cu Esau.” – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 118.

„Rahela a fost mereu cea mai iubită; dar preferința lui pentru ea a trezit 
invidie și gelozie și viața lui a fost făcută amară prin rivalitatea între surorile 
soții.” – Patriarhi și profeți, pp. 189, 190 (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov).

b.  În relația cu Lea și Rahela, care a fost cea mai mare problemă 
care a cauzat haos în viața de cămin a lui Iacov? Cântarea Cântă-
rilor 8:6.

Cântarea cântărilor 8:6: „Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul 
tău; căci dragostea este tare ca moartea, și gelozia este neînduplecată ca Locuința 
morților; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului.”

c.  Ce se întâmplă ori de câte ori încercăm să inventăm diferite al-
ternative pentru planul inițial al lui Dumnezeu care prevedea 
căsătoria ca fiind angajamentul pe viață între un bărat și o fe-
meie? Geneza 2:21-24; Eclesiastul 7:29.

Geneza 2:21-24: „Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, și 
omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea 
la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie 
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și a adus-o la om. Și omul a zis: „Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele 
și carne din carnea mea! Ea se va numi ‘femeie’, pentru că a fost luată din om.” De 
aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și se vor 
face un singur trup.”

Eclesiastul 7:29: „Numai iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut pe oameni fără 
prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.”

„Relația de căsătorie este sfântă, dar în acest veac degenerat acoperă 
răutăți de toate felurile. Ea este abuzată și a devenit o crimă care acum con-
stituie unul dintre semnele ultimelor zile, după cum căsătoriile, așa cum 
erau acestea înainte de Potop, au fost atunci o crimă.” – Testimonies, vol. 2, p. 
252 (cap. Sentimentalism și pețitorie).

„Dacă vrăjmașii s-ar fi pus la lucru să descopere un mod de a nimici în 
modul cel mai eficient orice este venerabil, grațios sau permanent în viața 
de cămin și de a dobândi în același timp o asigurare că nenorocirea care era 
scopul lor de a o crea, avea să fie perpetuată dintr-o generație în alta, ei n-ar 
fi putut inventa un plan mai eficient decât degradarea căsătoriei.” – Marea 
luptă, p. 270 (cap. 15: Biblia și Revoluția Franceză). 

Joi  30 iulie

5.  CURĂŢAREA INIMII

a.  Care este principala moștenire a lui Lucifer cel căzut, care a otră-
vit întreaga noastră planetă? 1 Corinteni 3:3; 2 Corinteni 10:12.

1 Corinteni 3:3: „pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt za-
vistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți 
oameni?”

 2 Corinteni 10:12: „Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în 
rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu 
ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere.”

„Invidia, gelozia și bănuiala rea sunt o umbră diabolică prin care Satan 
încearcă să influențeze vederile noastre cu privire la caracterul lui Hristos, 
astfel încât privind răul puteți fi schimbați deplin după chipul lui.” – Comen-
tarii Biblice, vol. 3, p. 1163 (comentarii la Proverbe cap. 26).
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b.  Cum putem birui această oribilă tendință naturală de a fi în 
competiție cu alții și a-i desconsidera? Galateni 5:25, 26.

Galateni 5:25, 26: „Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu um-
blăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pizmuindu-ne unii pe 
alții.”

„Ar trebui să existe înjosire de sine și o îndepărtare a oricărei gelozii, a 
bănuielii rele, invidiei, urii, răutății și necredinței. Este nevoie de o transfor-
mare completă. Unii au pierdut din vedere modelul nostru, pe omul sufe-
rind de la Calvar. În serviciul Său nu trebuie să ne așteptăm la tihnă, onoare 
și măreție în această viață; deoarece El, Maiestatea cerului, nu a primit-o. ‚El 
este disprețuit și respins de oameni; om al durerilor și obișnuit cu suferința.’ 
‚El a fost rănit pentru păcatele noastre și străpuns pentru nelegiuirile noas-
tre; pedeapsa care ne dădea pacea a căzut asupra Lui; prin rănile Lui sun-
tem vindecați’ [Isaia 53:3,5]. Cu acest exemplu înaintea noastră, vom alege 
noi să ocolim crucea și să fim purtați de împrejurări?...

Nu putem noi să stăm în Dumnezeu, chiar dacă împrejurările noastre 
ar fi atât de neplăcute și descurajatoare?” – Testimonies, vol. 2, pp. 516, 517 
(Mărturia 19: Cuvânt către pastori).

Vineri  31 iulie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  În ciuda sărăciei lui Iacov, ce descopere ocrotirea lui Dumnezeu în 
faptul că S-a îngrijit de nevoile lui?

2.  Enumerați unele calități pe care le putem învăța din vechiul obicei 
pentru căsătorie.

3.  Cum a învățat Iacov prin durere cât de rău este să practici 
înșelăciunea?

4.  Ce pot face pentru ca prin influența mea să înalț sfințenia căsători-
ei?

5.  Cum poate invidia, cea mai urâtă moștenire a lui Lucifer, să fie co-
rupătoare pentru mine?
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          Lecția 6 Sabat, 8 august, 2020

Răul lăcomiei
„Înclină-mi inima spre mărturiile Tale și nu spre lăcomie” (Psal-

mii 119:36, trad. engleză).

„Ceea ce trebuie să învățăm este credincioșia în a folosi la maxim pu-
terile și ocaziile pe care le avem și mulțumirea cu partea pe care ne-o 
rânduiește Cerul.” – Educația, p. 117 (cap. Solia stelelor).

Recomandare pentru studiu: Căminul Advent, pp. 255-259 (cap. 43: Influențele  
                                                                                                                                            prenatale). 

Duminică  2 august

1.  SITUAŢIA DIFICILĂ A LEEI

a.  Deși Dumnezeu a căutat să lumineze viața Leei, ce cuvinte ale ei 
descoperă durerea și rivalitatea din cămin? Geneza 29:31-34.

Geneza 29:31-34: „Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, 
pe când Rahela era stearpă. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a 
pus numele Ruben (Vedeți fiu); „căci”, a zis ea, „Domnul a văzut mâhnirea mea, și 
acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit”. A rămas iarăși însărcinată și a 
născut un fiu și a zis: „Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta.” 
De aceea, i-a pus numele Simeon (Ascultare). Iar a rămas însărcinată și a născut 
un fiu și a zis: „De data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut 
trei fii.” De aceea i-a pus numele Levi (Alipire).”

„Laban cel egoist și apucător, dorind să păstreze un ajutor atât de 
prețios, a săvârșit o crudă înșelăciune înlocuind-o pe Rahela cu Lea. Faptul 
că Lea însăși a fost parte din această înșelăciune, l-a determinat pe Iacov să 
n-o poată iubi.” – Patriarhi și profeți, p. 189 (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov).

b.  Ce putem învăța din momentul în care Lea și-a exprimat 
credința și încrederea mai profundă – fără ca aceasta să implice 
vreo plângere? Geneza 29:35.
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Geneza 29:35: „A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu, și a zis: „De data 
aceasta, voi lăuda pe Domnul.” De aceea i-a pus numele Iuda (Lăudat fie Domnul!). 
Și a încetat să mai nască.”

„Umblarea noastră trebuie să fie sfântă și fără murmurare.” – The Review 
and Herald, 7 mai, 1889.

„Lăudați-L pe Domnul în orice vreme. Uitați-vă la partea luminoasă a 
împrejurărilor, nu la cea întunecată. Fiți veghetori și rugați-vă, și Domnul 
vă va binecuvânta, călăuzi și întări.” – Astăzi cu Dumnezeu, p. 234 (13 august).

Luni  3 august

2.  FRUSTRARE ȘI NECHIBZUINŢĂ

a.  În loc de a se bucura de tratamentul preferențial din partea 
soțului ei, de ce a râvnit Rahela la binecuvântările pe care Dum-
nezeu le revărsase asupra sorei ei? Geneza 30:1; Proverbele 
30:15, 16.

Geneza 30:1: „Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pizmuit pe soră-sa 
și a zis lui Iacov: „Dă-mi copii ori mor!”

Proverbe 30:15, 16: „Lipitoarea are două fete: „Dă! dă!” Trei lucruri sunt nesăți-
oase, patru lucruri nu zic niciodată: „Destul!”, și anume: Locuința morților, femeia 
stearpă, pământul, care nu este sătul de apă, și focul, care nu zice niciodată: „Destul!”

b.  Cum a fost aceasta o sursă neplăcută de supărare pentru Iacov? 
Geneza 30:2.

Geneza 30:2: „Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis: „Sunt eu oare în locul lui Dum-
nezeu, care te-a oprit să ai copii?”

c.  Pentru a concura cu rivala ei, ce planuri a inițiat Rahela în mod 
disperat, făcând ca relația de căsătorie să se degradeze și mai 
mult? Geneza 30:3-8.

Geneza 30:3-8: „Ea a zis: „Iată roaba mea Bilha; culcă-te cu ea, ca să nască pe 
genunchii mei și să am și eu copii prin ea.” Și i-a dat de nevastă pe roaba ei Bilha, și 
Iacov s-a culcat cu ea. Bilha a rămas însărcinată și a născut lui Iacov un fiu. Rahela 
a zis: „Mi-a făcut Dumnezeu dreptate și mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu.” De 
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aceea i-a pus numele Dan (A judecat). Bilha, roaba Rahelei, a rămas iar însărci-
nată și a născut lui Iacov un al doilea fiu. Rahela a zis: „Am luptat cu Dumnezeu 
împotriva surorii mele și am biruit.” De aceea i-a pus numele Neftali (Luptele lui 
Dumnezeu).”

d.  Complicând și mai mult lucrurile, cum a amplificat Lea 
competiția? Geneza 30:9-13.

Geneza 30:9-13: „Când a văzut Lea că nu mai naște, a luat pe roaba sa Zilpa și a 
dat-o lui Iacov de nevastă. Zilpa, roaba Leei, a născut lui Iacov un fiu. „Cu noroc!” 
a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad (Noroc). Zilpa, roaba Leei, a născut un al 
doilea fiu lui Iacov. „Ce fericită sunt!” a zis Lea; „căci femeile mă vor numi fericită.” 
De aceea i-a pus numele Așer (Fericit).”

e.  Ce a continuat să afecteze negativ viața familiei? Geneza 30:14-
20.

Geneza 30:14-20: „Ruben a ieșit odată afară, pe vremea seceratului grâului, și a 
găsit mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci, Rahela a zis Leei: 
„Dă-mi, te rog, din mandragorele fiului tău.” Ea i-a răspuns: „Nu-ți ajunge că mi-
ai luat bărbatul, de vrei să iei și mandragorele fiului meu?” Și Rahela a zis: „Ei 
bine! Poate să se culce cu tine în noaptea aceasta pentru mandragorele fiului tău.” 
Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, Lea i-a ieșit înainte și a zis: „La mine 
ai să vii, căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu.” Și în noaptea aceea 
s-a culcat cu ea. Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rămas însărcinată și a năs-
cut lui Iacov al cincilea fiu. Lea a zis: „M-a răsplătit Dumnezeu, pentru că am dat 
bărbatului meu pe roaba mea.” De aceea i-a pus numele Isahar (Răsplătire). Lea 
a rămas iarăși însărcinată și a născut un al șaselea fiu lui Iacov. Lea a zis: „Frumos 
dar mi-a dat Dumnezeu! De data aceasta, bărbatul meu va locui cu mine, căci i-am 
născut șase fii.” De aceea i-a pus numele Zabulon (Locuință).”

f.  Cum a manifestat Dumnezeu îndurare față de Rahela în mijlo-
cul acestui haos? Geneza 30:22-24.

Geneza 30:22-24: „Dumnezeu Și-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-
o să aibă copii. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis: „Mi-a luat Dum-
nezeu ocara!” Și i-a pus numele Iosif (Adaos), zicând: „Domnul să-mi mai adauge 
un fiu!”
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g.  Care era, per ansamblu, rădăcina întregului conflict – și cum a 
fost fiecare din cămin în mod inevitabil afectat? Proverbele 
13:10; 27:4; Iacov 3:16.

Proverbe 13:10: „Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu 
cel ce ascultă sfaturile.”

Proverbe 27:4: „Furia este fără milă și mânia, năvalnică, dar cine poate sta îm-
potriva geloziei?”

Iacov 3:16: „Căci, acolo unde este pizmă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul 
de fapte rele.”

„Prin cearta cu privire la lucruri de mică însemnătate, este cultivat un 
spirit de amărăciune. Neînțelegerile pe față și certurile aduc mizerie inexpri-
mabilă în cămin și îi despart pe acei care ar fi trebuit să fie uniți în legături 
de dragoste.” – Solii către tineret, p. 453 (cap. 153: Căsătorii înțelepte și neînțelepte).

Marți  4 august

3.  VREMEA DE PLECARE

a.  După ce Iacov i-a adus lui Laban 20 de ani de serviciu credin-
cios, ce conversație au avut cei doi în cele din urmă? Geneza 
30:25-30.

Geneza 30:25-30: „După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: „Lasă-
mă să plec, ca să mă duc acasă, în țara mea. Dă-mi nevestele și copiii, pentru care 
ți-am slujit, și voi pleca, fiindcă știi ce slujbă ți-am făcut.” Laban i-a zis: „Dacă am 
căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește; văd bine că Domnul m-a binecuvântat 
din pricina ta; hotărăște-mi simbria ta și ți-o voi da.” Iacov i-a răspuns: „Știi cum 
ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine, căci puținul pe care-l aveai înainte 
de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat oriîncotro am mers eu. 
Acum, când am să muncesc și pentru casa mea?”

b.  La ce acord s-a ajuns cu privire la plata lui Iacov? Geneza 30:31-
34.

Geneza 30:31-34: „Laban a zis: „Ce să-ți dau?” Și Iacov a răspuns: „Să nu-mi dai 
nimic. Dacă te învoiești cu ce-ți voi spune, îți voi paște turma și mai departe și o 
voi păzi. Azi am să trec prin toată turma ta; am să pun deoparte din oi orice miel 
sein și pestriț și orice miel negru, și din capre, tot ce este pestriț și sein. Aceasta să 
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fie simbria mea. Iată cum se va dovedi cinstea mea: de acum încolo, când ai să vii 
să-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein și pestriț între capre și negru între miei și se 
va găsi la mine să fie socotit ca furat.” Laban a zis: „Bine! Fie așa cum ai zis.”

c.  Explicați următorii pași ai lui Iacov și cum au fost ei binecu-
vântați. Geneza 30:35-43.

Geneza 30:35-43: „În aceeași zi, a pus deoparte țapii bălțați și pestriți, toate ca-
prele seine și pestrițe, toate cele ce aveau alb pe ele și toți mieii care erau negri. 
Le-a dat în mâinile fiilor săi. Apoi a pus o depărtare de trei zile de drum între el și 
Iacov, și Iacov păștea celelalte oi ale lui Laban. Iacov a luat nuiele verzi de plop, de 
migdal și de platan; a despuiat de pe ele fâșii de coajă și a făcut să se vadă albeața 
care era pe nuiele. Apoi a pus nuielele pe care le despuiase de coajă în jgheaburi, 
în adăpători, sub ochii oilor care veneau să bea, ca, atunci când vor veni să bea, să 
zămislească. Oile zămisleau uitându-se la nuiele și făceau miei bălțați, seini și pes-
triți. Iacov despărțea mieii aceștia și abătea fețele oilor din turma lui Laban către 
cele seine și bălțate. Și-a făcut astfel turme deosebite, pe care nu le-a împreunat 
cu turma lui Laban. Ori de câte ori se înfierbântau oile cele mai tari, Iacov punea 
nuielele în jgheaburi, sub ochii oilor, ca ele să zămislească uitându-se la nuiele. 
Când oile erau slabe, nu punea nuielele; așa că cele slabe erau pentru Laban, iar 
cele tari, pentru Iacov. Omul acesta s-a îmbogățit astfel din ce în ce mai mult; a 
avut multe turme, robi și roabe, cămile și măgari.”

d.  Cum a arătat natura geloasă și competitivă a familiei lui Laban 
faptul că era vremea ca Iacov să se despartă de socrul său? Ge-
neza 31:1-5.

Geneza 31:1-5: „Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, care ziceau: „Iacov a luat 
tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția 
aceasta.” Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. 
Atunci, Domnul a zis lui Iacov: „Întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de 
naștere, și Eu voi fi cu tine.” Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, 
la turma lui. El le-a zis: „După fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca 
înainte, dar Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine.”

e.  Ce le-a explicat Iacov celor două neveste ale sale despre viața pe 
care a dus-o ca păstor al turmelor lui Laban? Geneza 31:6,7.

Geneza 31:6, 7: „Voi înșivă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. Și 
tatăl vostru m-a înșelat: de zece ori mi-a schimbat simbria, dar Dumnezeu nu i-a 
îngăduit să mă păgubească.”
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„Vreme de douăzeci de ani a rămas Iacov în Mesopotamia, lucrând în 
slujba lui Laban, care, nesocotind legăturile de rudenie, a fost înclinat să-și 
asigure toate beneficiile legăturii lor. Paisprezece ani de trudă ceruse pen-
tru cele două fiice ale sale; și în perioada care a urmat, plata lui Iacov a fost 
schimbată de zece ori. Totuși serviciul lui Iacov a fost unul conștiincios și 
credincios.” – Patriarhi și profeți, p. 190 (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov).

f.  De ce au fost surorile de acord cu ușurință să părăsească atmo-
sfera în care crescuseră și cum suntem și noi în mod asemănă-
tor îndemnați să ieșim dintr-un mediu de lăcomie? Geneza 
31:14-16; Psalmii 119:36.

Geneza 31:14-16: „Rahela și Lea au răspuns și i-au zis: „Mai avem noi oare parte 
și moștenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca niște stră-
ine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii? Toată bogăția pe care a luat-o 
Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ți-a 
spus Dumnezeu.”

Psalmii 119:36: „Pleacă-mi inima spre învățăturile Tale, și nu spre câștig!”

Miercuri  5 august

4.  PURTÂND DE GRIJĂ TURMEI

a.  Descrieți viața credinciosului păstor. Luca 15.4.

Luca 15:4: „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu 
lasă pe celelalte nouăzeci și nouă pe islaz și se duce după cea pierdută, până când 
o găsește?”

„Era necesar ca păstorul să vegheze asupra turmei zi și noapte. Ei erau 
în pericol din partea tâlharilor și din partea fiarelor sălbatice, care erau mul-
te și îndrăznețe, și care făceau adesea dezastru în turmele care nu erau păzi-
te cu credincioșie. Iacov avea multe ajutoare la îngrijirea turmelor lui Laban, 
însă el era socotit responsabil pentru ei toți. În unele perioade ale anului 
era necesar ca el să fie în mod constant cu turmele în mod personal, să le 
păzească în sezonul secetos ca să nu piară de sete și în lunile cele mai reci 
de a nu răci de frigul puternic al nopții. Iacov era păstorul principal; servii 
angajați sub el erau subpăstori. Dacă lipsea vreuna din oi, păstorul principal 
era cel care suferea pierderea; iar el le cerea servilor cărora le încredințase 
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grija turmei o socoteală strictă, dacă aceasta nu era găsită într-o condiție 
înfloritoare.” – Partriarhi și profeți, p. 190 (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov).

b.  De ce vorbește Scriptura atât de mult despre păstorire? Ioan 
10:11-15; Ezechiel 34:16, 22. 

Ioan 10:11-15: „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. 
Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul 
venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că 
este plătit și nu-i pasă de oi. 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.”

Ezechiel 34:16, 22: „«Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, 
voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase și pline 
de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.» (22) „voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să 
nu mai fie de jaf, și voi judeca între oaie și oaie.”

„Viața de muncă sârguincioasă și de purtare de grijă a păstorului, pre-
cum și mila sa duioasă față de creaturile neajutorate încredințate grijii sale, 
au fost folosite de către scriitorii inspirați ca să ilustreze unele dintre cele 
mai prețioase adevăruri ale Evangheliei. Hristos, în legătura Sa cu poporul 
Său, este asemănat cu un păstor. După cădere, El a văzut oile Sale condam-
nate la pieire pe căile întunecoase ale păcatului. Pentru a-i mântui pe acești 
rătăciți, El a părăsit onorurile și slava din casa Tatălui Său... Grija Sa pentru 
turmă este neobosită. El întărește pe cea slabă, alină suferințele, strânge 
mieii în brațele Sale și-i poartă la sânul Său. Oile Sale Îl iubesc...

Hristos, Marele Păstor, a încredințat slujitorilor Săi, ca sub-păstori, grija 
turmei Sale. El le poruncește să aibă același interes pe care l-a manifestat 
și El, și să simtă răspunderea cea sfântă a însărcinării pe care le-a dat-o. El 
le-a poruncit solemn să fie credincioși, să hrănească turma, să întărească pe 
cea slabă, să învioreze pe aceea care este gata să cadă și să o ocrotească de 
lupii răpitori. 

Pentru a salva oile Sale, Hristos Și-a dat propria viață. El atrage atenția 
slujitorilor Săi la o astfel de manifestare a dragostei, care să fie un exemplu 
pentru ei.” – Patriarhi și profeți, pp. 190, 191 (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov). 
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Joi  6 august

5.  NEVOIA DE A NE ÎNCREDE ÎN DUMNEZEU

a.  De ce nu l-a părăsit Iacov mai devreme pe Laban cel lacom și 
care a fost adevăratul factor decisiv care l-a determinat în cele 
din urmă să plece? Geneza 31:10-13.

Geneza 31:10-13: „Pe vremea când se înfierbântau oile, eu am ridicat ochii și am 
văzut în vis că țapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau bălțați, pestriți și 
seini. Și Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: ‘Iacove!’ ‘Iată-mă’, am răspuns eu. El a 
zis: ‘Ridică ochii și privește: toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt băl-
țați, pestriți și seini, căci am văzut tot ce ți-a făcut Laban. Eu sunt Dumnezeul din 
Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde Mi-ai făcut o juruință. Acum, 
scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere.’”

„Iacov și-ar fi părăsit neamurile cu mult timp înainte, dacă nu ar fi fost 
frica întâlnirii cu Esau. Acum simțea că era în pericol din partea fiilor lui La-
ban, care, privind averea lui ca fiind a lor, ar fi putut încerca să și-o însușească 
prin violență. El era în mare perplexitate și strâmtorare, neștiind încotro s-o 
apuce. Dar, amintindu-și de făgăduința plină de har de la Betel, el și-a dus 
cazul înaintea lui Dumnezeu și a căutat îndurare de la El. Într-un vis, rugă-
ciunea i-a fost ascultată: ‚Întoarce-te în țara părinților tăi și la neamul tău; 
și Eu voi fi cu tine.’” – Patriarhi și profeți, p. 193 (cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov).

b.  Ce a descoperit o lipsă spirituală serioasă în caracterul Rahelei 
celei iubite, când aceasta împacheta de plecare și cum este 
aceasta o avertizare pentru noi? Geneza 31:17-19.

Geneza 31:17-19: „Iacov s-a sculat și a pus pe copiii și nevestele sale călare pe 
cămile. Și-a luat toată turma și toate averile pe care le avea, turma pe care o ago-
nisise în Padan-Aram, și a plecat la tatăl său Isaac, în țara Canaan. Pe când Laban 
se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său.”

„Israelul modern este într-un mai mare pericol de a-L uita pe Dumne-
zeu și a fi condus în idolatrie, decât a fost poporul Său din vechime. Mulți 
idoli primesc închinare chiar și din partea pretinșilor păzitori ai Sabatului. 
Dumnezeu Și-a avertizat poporul să se păzească în special de idolatrie, de-
oarece dacă ei aveau să fie abătuți de la a-I sluji viului Dumnezeu, blestemul 
Lui avea să fie asupra lor...
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O binecuvântare sau un blestem este acum înaintea poporului lui Dum-
nezeu – o binecuvântare dacă ies din lume și sunt separați, și dacă urmează 
pe calea ascultării umile; și un blestem, dacă se unesc cu idolatrii, care calcă 
în picioare înaltele pretenții ale cerului.” – Testimonies, vol. 1, p. 609 (cap. 104: 
Conflicte și victorie).

Vineri  7 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  Cum suntem și noi adesea ca Rahela și Lea în perspectiva noastră 
asupra vieții?

2.  Ce influențe prenatale i-au putut afecta pe fiii lui Iacov înainte de 
naștere?

3.  De ce a fost o idee bună ca Iacov să se mute de la Laban?
4.  Cum pot să am calitățile unui păstor față de cei din jurul meu?
5.  Cum Și-a arătat Dumnezeu grija pentru mine în timpuri dificile – la 

fel ca și față de Iacov?
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     Lecția 7 Sabat, 15 august 2020

Lăsându-i în urmă pe idolatri
„Dacă Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul lui Avraam și de care 

se temea Isaac n-ar fi fost cu mine, cu siguranță că m-ai fi trimis 
acum cu mâinile goale.” (Geneza 31:42).

„Domnul a avut milă de Iacov și când Laban era pe punctul de a-l 
ajunge, i-a dat un vis să nu vorbească bine sau rău cu Iacov. Adică să 
nu-l oblige să se întoarcă sau să-l implore prin ademeniri măgulitoare.”  
– Istoria mântuirii, p. 91 (cap. Întoarcerea în Canaan). 

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 193-196 (cap. 18: Noaptea  
                                             luptei).

Duminică  9 august

1.  ÎNCERCÂND SĂ PLECE DE LA LABAN

a.  În ce mod s-a simțit Iacov obligat să plece din Padan-Aram și 
care a fost reacția lui Laban? Geneza 31:20-23.

Geneza 31:20-23: „Și Iacov a înșelat pe Laban, Arameul, căci nu l-a înștiințat de 
fuga sa. A fugit astfel cu tot ce avea; s-a sculat, a trecut râul (Eufrat) și s-a în-
dreptat spre muntele Galaad. A treia zi, au dat de veste lui Laban că Iacov a fugit. 
Laban a luat cu el pe frații săi, l-a urmărit cale de șapte zile și l-a ajuns la muntele 
Galaad.”

„Turmele și cirezile au fost adunate în grabă și trimise înainte, și, cu 
soțiile, copiii și servii săi, Iacov a trecut Eufratul, grăbindu-se spre Galaad, 
la granița cu Canaanul. După trei zile, Laban a aflat de fuga lor și a pornit în 
urmărire, ajungându-i în cea de-a șaptea zi a călătoriei lor. El era înfierbân-
tat de mânie și pornit să-i oblige să se întoarcă, ceea ce nu se îndoia că putea 
să facă, întrucât ceata lui era mult mai puternică.” – Patriarhi și profeți, p. 193 
(cap. 17: Fuga și exilul lui Iacov).

b.  Ce l-a reținut pe Laban să-i facă rău lui Iacov – și totuși, ca un 
închinător la idoli, pe ce a pus el accentul când s-au întâlnit? 
Geneza 31:24-30.
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Geneza 31:24-30: „Dar Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Laban, Arameul, 
și i-a zis: „Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov!” Laban a ajuns, dar, pe Iacov. 
Iacov își întinsese cortul pe munte; Laban și-a întins și el cortul cu frații lui pe 
muntele Galaad. Atunci, Laban a zis lui Iacov: „Ce-ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat 
și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabia? Pentru ce ai fugit pe ascuns, 
m-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre? Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al 
cântecelor, în sunet de timpane și alăută. Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut 
nepoții și fetele! Ca un nebun ai lucrat. Mâna mea este destul de tare ca să vă fac 
rău, dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută: ‘Ferește-te să spui o 
vorbă rea lui Iacov!’ Dar acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după 
casa tatălui tău, de ce mi-ai furat dumnezeii mei?”

„Că [Laban] nu și-a adus la îndeplinire scopul său ostil s-a datorat faptu-
lui că Dumnezeu Însuși S-a interpus pentru protecția servului Său...

Laban... l-a tratat mereu pe Iacov cu viclenie și asprime, dar acum, cu 
prefăcătoria-i caracteristică, îi reproșa plecarea în secret.” – Ibid.

Luni  10 august

2.  ÎNVĂŢÂND ASIGURAREA FAMILIEI
a.  De ce putem fi încurajați de ura lui Iacov față de idolatrie și cum 

putem fi avertizați prin faptul că păcatul ascuns al Rahelei ar fi 
afectat cu siguranță întreaga familie? Geneza 31:31-35; Prover-
bele 15:3.

Geneza 31:31-35: „Drept răspuns, Iacov a zis lui Laban: „Am fugit, fiindcă mi-era 
frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. Dar să piară acela la 
care îți vei găsi dumnezeii tăi! În fața fraților noștri, cercetează și vezi ce-i la mine 
din ale tale, și ia-ți-l.” Iacov nu știa că Rahela îi furase. Laban a intrat în cortul lui 
Iacov, în cortul Leei, în cortul celor două roabe și n-a găsit nimic. A ieșit din cortul 
Leei și a intrat în cortul Rahelei. Rahela luase idolii, îi pusese sub samarul cămilei 
și șezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n-a găsit nimic. Ea a zis tatălui 
său: „Domnul meu, să nu te superi dacă nu mă pot scula înaintea ta, căci mi-a venit 
rânduiala femeilor.” A căutat peste tot, dar n-a găsit idolii.”

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

„Chiar spiritul idolatriei păgâne este copt astăzi, deși sub influența 
științei și educației și-a asumat o formă mai rafinată și mai atractivă. Fiecare 
zi adaugă dovezi dureroase că încrederea în cuvântul sigur al profeției sca-
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de repede și că în locul său superstiția și vrăjitoria satanică pun stăpânire 
pe mințile oamenilor. Toți acei care nu cercetează Scripturile cu seriozitate 
și care nu-și supun fiecare dorință și fiecare scop al vieții acelui test care 
nu greșește, toți acei care nu-L caută pe Dumnezeu în rugăciune pentru o 
cunoaștere a voii Sale se vor abate cu siguranță de la calea cea dreaptă și 
vor cădea în amăgirea Satanei.” – Testimonies, vol. 5, p. 192 (cap. Să consultăm 
pe medicii spiritiști?).

„Nu faceți nimic în fața străinilor, ceea ce nu ați face înaintea tatălui și a 
mamei voastre, sau ce v-ar fi rușine să faceți înaintea lui Hristos și a sfinților 
îngeri...

Păziți-vă, pentru că nu puteți face nimic care să nu fie deschis înaintea 
ochilor îngerilor și ai lui Dumnezeu. Nu puteți face o lucrarea rea fără ca alții 
să nu fie afectați de ea. În timp ce cursul de acțiune descoperă ce fel de mate-
rial e folosit la clădirea caracterului vostru, are o influență puternică asupra 
altora.” – Ibid., pp. 398, 399. (cap. Importanța lucrării de colportaj).

b.  Cum a rezumat Iacov viața sa înaintea lui Laban cel egoist – și 
care a fost singurul răspuns pe care l-a putut da Laban? Geneza 
31:36-42, 44, 48-50.

Geneza 31:36-42, 44, 48-50: „Iacov s-a mâniat și a certat pe Laban. A luat din nou 
cuvântul și i-a zis: „Care este nelegiuirea mea și care este păcatul meu, de mă urmă-
rești cu atâta înverșunare? Mi-ai scormonit toate lucrurile și ce ai găsit din lucrurile 
din casa ta? Scoate-le aici, înaintea fraților mei și fraților tăi, ca să judece ei între 
noi amândoi! Iată, am stat la tine douăzeci de ani; oile și caprele nu ți s-au stârpit 
și n-am mâncat berbeci din turma ta. Nu ți-am adus acasă vite sfâșiate de fiare: eu 
însumi te-am despăgubit pentru ele; îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se 
fura noaptea. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și-mi 
fugea somnul de pe ochi. Iată, douăzeci de ani am stat în casa ta, ți-am slujit paispre-
zece ani pentru cele două fete ale tale și șase ani pentru turma ta și de zece ori mi-ai 
schimbat simbria. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumne-
zeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile 
goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte 
a rostit judecata... (44) Vino să facem amândoi un legământ, și legământul acesta 
să slujească de mărturie între mine și tine!” (48-50) Laban a zis: „Movila aceasta să 
slujească azi de mărturie între mine și tine!” De aceea i-au pus numele Galed. Se mai 
numește și Mițpa (Veghere), pentru că Laban a zis: „Domnul să vegheze asupra mea 
și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. Dacă vei asupri pe fetele 
mele și dacă vei mai lua și alte neveste afară de fetele mele, ia bine seama că nu un 
om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine.”
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„Laban nu putea tăgădui faptele prezentate și acum a propus să intre 
într-un legământ de pace.” – Patriarhi și profeți, pp. 193, 194 (cap. 17).

„Laban a înțeles răul poligamiei, deși doar în urma planurilor lui își lu-
ase Iacov două neveste. El știa prea bine că gelozia dintre Lea și Rahela le-a 
determinat să-și dea slujnicele lui Iacov, ceea ce a adus confuzie în relația 
de familie și a sporit nefericirea fiicelor sale. Și acum, când fiicele sale călă-
toreau la o distanță îndepărtată de el și interesele lor urmau să fie cu totul 
separate de ale sale, el avea să le păzească pe cât de mult posibil fericirea lor. 
Laban nu voia ca Iacov să aducă și mai mare nefericire asupra lui și asupra 
Rahelei și a Leei, luându-și alte neveste.” – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 126.

Marți  11 august

3.  CONFRUNTÂNDU-SE CU URMĂTORUL PAS

a.  Cum și-a încheiat Iacov experiența în Padan-Aram? Geneza 
31:51-55.

Geneza 31:51-55: „Laban a zis lui Iacov: „Iată movila aceasta și iată stâlpul aces-
ta pe care l-am ridicat între mine și tine. Movila aceasta să fie martoră și stâlpul 
acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu 
vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta, ca să ne facem rău. 
Dumnezeul lui Avraam și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor să judece între noi.” 
Iacov a jurat pe Acela de care se temea Isaac. Iacov a adus o jertfă pe munte și a 
poftit pe frații lui să mănânce; ei au mâncat și au rămas toată noaptea pe munte. 
Laban s-a sculat dis-de-dimineață, și-a sărutat nepoții și fetele și i-a binecuvântat. 
Apoi a plecat și s-a întors la locuința lui.”

„Pentru a confirma legământul, părțile au organizat o petrecere. Noap-
tea a fost petrecută în comuniune amicală și, în zorii zilei, Laban și ceata lui 
au plecat. Odată cu această despărțire a încetat orice urmă de legătură între 
copiii lui Avraam și locuitorii Mesopotamiei.” – Patriarhi și profeți, p. 194 (cap. 
17: Fuga și exilul lui Iacov).

b.  Ce este încurajator cu privire la binecuvântarea binevenită, 
care a venit asupra lui Iacov, când și-a început călătoria spre 
patria lui? Geneza 32:1,2.

Geneza 32:1, 2: „Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu.
Când i-a văzut, Iacov a zis: „Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!” De aceea a pus 
locului aceluia numele Mahanaim (Tabără îndoită).”
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„Deși Iacov părăsise Padan-Aram în ascultare de îndrumarea divină, nu 
fără multe temeri a pășit din nou pe calea pe care călcase ca un fugar cu do-
uăzeci de ani înainte. Păcatul său în amăgirea tatălui său a fost continuu îna-
intea lui. El știa că exilul său îndelungat a fost rezultatul direct al păcatului 
și s-a gândit la aceste lucruri zi și noapte, ocările conștiinței care-l învinuia 
făcându-i călătoria foarte tristă...

În timp ce se apropia de finalul călătoriei, gândul la Iacov i-a adus mul-
te presimțiri întunecate. După fuga lui Iacov, Esau s-a considerat unicul 
moștenitor al averii tatălui. Vestea întoarcerii lui Iacov avea să îl facă să se 
teamă că venea să-și pretindă moștenirea. Esau putea să-i facă acum mult rău 
fratelui său, dacă ar fi dorit aceasta și ar fi putut să fie determinat la violență 
față de el, nu doar din dorința de răzbunare, ci și pentru a-și asigura posesia 
netulburată a bogăției pe care atât de multă vreme a considerat-o ca fiind a sa.

Din nou, Domnul i-a oferit lui Iacov un semn al grijii divine. În timp ce 
călătorea spre sud de la Muntele Galadului, două oști de îngeri cerești pă-
reau să-l înconjoare pe dinapoi și pe dinainte, înaintând împreună cu grupa 
lui, ca și pentru protecția lor. Iacov și-a amintit viziunea de la Betel dată cu 
atât de mult înainte și inima lui împovărată s-a ușurat în fața dovezilor că 
solii divini, care-i aduseseră speranță și curaj la fuga lui din Canaan urmau 
să fie păzitorii întoarcerii lui. Și el a zis: „Acesta este Dumnezeul oștirilor: și 
el a pus numele locului aceluia Mahanaim – ‚două oștiri sau tabere’” – Ibid., 
p. 195 (cap. 18: Noaptea luptei).

Miercuri  12 august

4.  MOTIV DE ÎNGRIJORARE

a.  Ce măsură înțeleaptă a luat Iacov pentru siguranța lui? Geneza 
32:3-5.

Geneza 32:3-5: „Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau, în țara Seir, 
în ținutul lui Edom. El le-a dat porunca următoare: „Iată ce să spuneți domnului 
meu Esau: ‘Așa vorbește robul tău Iacov: «Am locuit la Laban și am rămas la el 
până acum; am boi, măgari, oi, robi și roabe și trimit să dea de știre lucrul acesta 
domnului meu, ca să capăt trecere înaintea ta.»’”

„Iacov a simțit că avea ceva de făcut în vederea propriei siguranțe. El a 
trimis de asemenea soli cu salutări conciliatoare fratelui său. El i-a instruit 
cu privire la cuvintele exacte pe care trebuia să le adreseze lui Esau. Fusese 
prezis înainte de nașterea celor doi frați că cel mai mare avea să-i slujească 
celui mai tânăr, și, pentru ca amintirea acesteia să nu fie o pricină de amă-
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răciune, Iacov le-a spus servilor că erau trimiși la ‚domnul meu Esau’; când 
aveau să fie aduși înaintea lui, ei trebuia să facă referire la stăpânul lor ca 
‚servul tău Iacov;’ și să îndepărteze teama că el s-ar fi întors, ca un călător 
lipsit, pentru a pretinde moștenirea părintească, Iacov a avut grijă să afir-
me în mesajul său: ‚Am boi și măgari, turme, robi și roabe: și am trimis să-i 
spun domnului meu, ca să găsesc har înaintea ta’ [Geneza 32:5].” – Patriarhi 
și profeți, pg 195, 196 (cap. 18: Noaptea luptei).

„Iacov nu a pretins proeminența pentru sine, ci foarte politicos s-a 
adresat fratelui său ca fiind superior al lui, sperând ca astfel să-i potolească 
mânia pe care o stârnise purtarea sa din trecut.” – The Signs of the Times, 20 
noiembrie, 1879.

b.  În ciuda tactului lui Iacov, cum au răspuns solii? Geneza 32:6.

Geneza 32:6: „Solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis: „Ne-am dus la fratele tău 
Esau, și el vine înaintea ta cu patru sute de oameni.”

„Servii s-au întors cu vestea că Esau se apropia cu patru sute de bărbați 
și că nu fusese trimis niciun răspuns soliei sale prietenești.” – Patriarhi și 
profeți, p. 196 (cap. 18: Noaptea luptei). 

c.  Descrieți situația lui Iacov în acest punct. Geneza 32:7,8.

Geneza 32:7, 8: „Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A îm-
părțit în două tabere oamenii pe care-i avea cu el, oile, boii și cămilele și a zis: 
„Dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămâne va 
putea să scape.”

„[Iacov] nu se putea întoarce, și se temea să înainteze. Grupa sa, neîn-
armată și lipsită de apărare, era cu totul nepregătită pentru o confruntare 
ostilă. În consecință, i-a împărțit în două cete, astfel încât dacă una avea să 
fie atacată, cealaltă să poată avea ocazia de a scăpa.” – Ibid.

Joi  13 august

5.  CEL VINOVAT AVÂND NEVOIE DE SPERANŢĂ

a.  Asemenea lui Iov, prin ce experiență trecea Iacov acum? Iov 7:6, 20.

Iov 7:6, 20: „Zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului, se duc și nu mai am 
nicio nădejde! ... (20) Dacă am păcătuit, ce pot să-Ţi fac, Păzitorul oamenilor? Pentru 
ce m-ai pus țintă săgeților Tale, de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi?”
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„Era într-o zonă singuratică și muntoasă, care era bântuită de fiare sălbatice 
și cu locuri în care pândeau tâlhari și criminali. Singur și lipsit de protecție, Iacov 
s-a plecat la pământ în profund chin sufletesc. Era miezul nopții. Tot ce-i făcea 
viața dragă era în depărtare, expus pericolului și morții. Iar cel mai amar dintre 
toate era gândul că propriul său păcat era acela care aduse acest pericol asupra 
celor nevinovați.” – Patriarhi și profeți, pp. 196, 197 (cap. 18: Noaptea luptei). 

b.  Descrieți starea naturală a fiecăruia dintre noi și explicați sin-
gura noastră speranță. Isaia 1:5, 6, 18-20.

Isaia 1:5, 6, 18-20: „Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiți din ce în 
ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte! Din tălpi până-n 
creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și ne-
alinate cu untdelemn”... (18-20) Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi pă-
catele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se 
vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării; dar 
de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit.”

„Din fire suntem înstrăinați de Dumnezeu. Duhul Sfânt descrie starea 
noastră în cuvinte ca acestea: ‚Morți în fărădelegi și păcate;’ ‚tot capul este 
bolnav și toată inima slăbită,’ ‚nu a mai rămas nimic sănătos în ea.’ Noi sun-
tem ținuți strâns în cursa lui Satan, ‚ținuți captivi de către el după voia sa.’ 
(Efeseni 2:1; Isaia 1:5,6; 2 Timotei 2:6). Dumnezeu dorește să ne vindece, 
să ne elibereze. Dar întrucât aceasta pretinde o transformare completă, o 
reînnoire a întregii noastre naturi, trebuie să ne predăm Lui cu totul.

Lupta împotriva eului este cea mai mare luptă care a fost luptată vre-
odată. Cedarea eului, predarea întregii voințe lui Dumnezeu, presupune o 
luptă; dar sufletul trebuie să se supună lui Dumnezeu înainte să poată fi 
reînnoit în sfințenie.” – Calea către Hristos, p. 43 (cap. 5: Consacrarea).

Vineri  14 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Indiferent de cuvintele sale, de ce era Laban de fapt supărat de ple-

carea lui Iacov?
2.  Ce obiceiuri rele învățase Rahela evident de la tatăl ei?
3.  Cum l-a mângâiat Domnul pe Iacov în ceasul stresant al plecării?
4.  De ce schimbare de atitudine a înțeles Iacov că avea nevoie în abor-

darea lui Esau?
5.  Când problemele sunt însoțite de mustrări de conștiință, unde e 

singurul loc în care putem căuta ajutor?
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    Lecția 8 Sabat, 22 august, 2020

Tânjind după binecuvântare
„Și [Iacov] a zis, nu te las, până nu mă vei binecuvânta.” (Geneza 32:26).

„Iacov, în marea criză a vieții sale, a mers la o parte să se roage. El era 
umplut de un singur scop, care le domina pe celelalte – acela de a cău-
ta transformarea caracterului.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 144 
(subcap. „Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă!”).

Recomandare pentru studiu: Istoria Mântuirii, pp. 91-99  
                         (cap. 12, subcap, Întoarcerea în Canaan, și cap. 13: Iacov și îngerul). 

Duminică  16 august

1.  SINGURA NĂDEJDE A LUI IACOV

a.  Cum s-a simțit Iacov când a auzit că Esau venea cu 400 de 
bărbați și care a fost singurul lucru pe care-l putea face în dis-
perarea lui absolută? Geneza 32:7 (prima parte), 9-12.

Geneza 32:7 p.p. 9-12: „Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza... 
(9-12) Iacov a zis: „Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac! 
Tu, Doamne, care mi-ai zis: ‘Întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi în-
griji ca să-ți meargă bine!’ Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată 
credincioșia pe care ai arătat-o față de robul Tău, căci am trecut Iordanul acesta nu-
mai cu toiagul meu, și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, Te rog, din mâna 
fratelui meu, din mâna lui Esau! Căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească, 
pe mine, pe mame și pe copii. Și Tu ai zis: ‘Eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și-ți voi 
face sămânța ca nisipul mării, care, de mult ce este, nu se poate număra.’”

„Calea păcătoasă pe care a urmat-o Iacov în înșelarea tatălui său era me-
reu înaintea lui. El știa că lungul său exil a fost rezultatul abaterii sale de la 
integritatea strictă, legea dreptății. El se gândea zi și noapte la aceste lucruri, 
iar conștiința lui îl mustra și îi făcea călătoria foarte tristă. Cât de mult își do-
rea să treacă din nou pe terenul unde se împiedicase și adusese pata păcatu-
lui asupra sufletului său. Înainte de păcătuirea lui, el avusese un sentiment 
al aprobării lui Dumnezeu, care-i dădea curaj în greutăți și îl făcea vesel în 
mijlocul necazului și al întunericului. De această pace profundă și durabilă, el 
fusese multă vreme străin. Totuși își amintea cu recunoștință favoarea pe care 
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i-o arătase Dumnezeu, viziunea scării strălucitoare și făgăduințele de ajutor 
și îndrumare. Revăzând cu solemnitate greșelile și erorile vieții sale, și proce-
dura lui Dumnezeu cu el, el a recunoscut în mod umil propria sa nevrednicie, 
marea îndurare a lui Dumnezeu și prosperitatea care-i încununase munca.

Când dealurile țării sale natale i se înfățișau în depărtare, inima patri-
arhului era profund mișcată. El Îl pusese la încercare pe Dumnezeul său și a 
găsit că făgăduințele Sale nu dădeau greș; el a crezut că Dumnezeu avea să 
fie cu el; totuși, când s-a apropiat de Edom, a avut multe temeri cu privire la 
Esau.” – The Signs of the Times, 20 noiembrie 1879.

Luni  17 august

2.  ÎN SINGURĂTATE CU MÂNTUITORUL

a.  Ce plan înțelept și plin de tact a decis Iacov să implementeze? 
Geneza 32:13-21.

Geneza 32:13-21: „Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu 
el și a pus deoparte, ca dar pentru fratele său Esau: două sute de capre și douăzeci de 
țapi, două sute de oi și douăzeci de berbeci, treizeci de cămile alăptătoare cu mân-
jii lor, patruzeci de vaci și zece tauri, douăzeci de măgărițe și zece măgăruși. Le-a 
dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit, și a poruncit robilor săi: „Treceți înaintea 
mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă.” A dat celui dintâi porunca următoare: 
„Când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba: ‘Al cui ești? Unde te duci? Și a 
cui este turma aceasta dinaintea ta?’ să răspunzi: ‘A robului tău Iacov; ea este un dar 
trimis domnului meu Esau, și el însuși vine în urma noastră.’” A dat aceeași poruncă 
celui de al doilea, celui de al treilea și tuturor celor ce mânau turmele: „Așa să vorbiți 
domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți: ‘Iată, robul tău Iacov vine și el 
după noi.’” Căci își zicea el: „Îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea; în 
urmă îl voi vedea față în față, și poate că mă va primi cu bunăvoință.” Astfel, darul a 
trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea.”

„Iacov s-a oprit în călătoria lui pentru a face planuri în vederea potolirii 
mâniei fratelui său. El nu avea să se grăbească în mod nechibzuit spre pe-
ricol, ci i-a trimis cadouri mari lui Esau prin mâinile servilor săi, cu o solie 
bine calculată pentru a face o impresie favorabilă. El și-a trimis nevestele 
și copiii cu toată averea lui înainte în călătorie, în timp ce el însuși a rămas 
în urmă. El a crezut că vederea acelei mici grupe neajutorate avea să atingă 
sentimentele lui Esau, care, deși era impetuos și răzbunător, era totuși milos 
și sensibil față de cei slabi și neprotejați. Dacă ochiul său l-ar fi văzut mai în-
tâi pe Iacov, mânia sa ar fi putut fi aprinsă și ei ar fi pierit cu toții.” – The Signs 
of the Times, 20 noiembrie, 1879.
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b.  Explicați prioritatea lui Iacov din acest moment. Geneza 32:22-
24 (prima parte).

Geneza 32:22-24 p.p.: „Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neves-
te ale lui, pe cele două roabe și pe cei unsprezece copii ai lui și a trecut vadul Iabo-
cului. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea. Iacov însă a rămas singur.”

„Iacov își dorea să fie singur cu Dumnezeu. Era miezul nopții. Tot ce îi fă-
cuse viața dragă era în depărtare, expus pericolului și morții. Cea mai amară 
picătură în această cupă a durerii era gândul că propriul său păcat adusese 
acest mare pericol asupra soțiilor și copiilor săi, care erau nevinovați de pă-
catul de care era el vinovat. El se hotărâse să-și petreacă noaptea în umilință 
și rugăciune. Dumnezeu putea să-i înmoaie inima fratelui său. Dumnezeu 
era singurul său refugiu și singura lui tărie. Într-un loc pustiu, plin de tâl-
hari și criminali, el s-a plecat cu profundă durere la pământ; sufletul său era 
sfâșiat de durere și, cu strigăte serioase amestecate cu lacrimi, el și-a adus 
rugăciunea înaintea lui Dumnezeu.” – Ibid.

c.  Cum trebuia să fie rugăciunea arzătoare a lui Iacov un exemplu 
pentru generațiile care aveau să urmeze? Psalmii 46:1-3, 7.

Psalmi 46:1-3, 7: „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu 
lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pămân-
tul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile 
mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții... (7) Domnul oștirilor 
este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.”

„Iacov a biruit pentru că era perseverent și hotărât. Experiența lui 
mărturisește despre puterea rugăciunii arzătoare. Acum trebuie să învățăm 
această lecție a rugăciunii biruitoare și a credinței care nu cedează.” – Evan-
ghelizare prin literatură, p. 81 (cap. 12: Om al rugăciunii).

Marți  18 august

3.  NOAPTEA DE LUPTĂ

a.  Ce s-a întâmplat deodată, în timp ce Iacov se ruga și de ce este 
acest lucru semnificativ pentru noi? Geneza 32:24-26.

Geneza 32:24-26: „Iacov însă a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat cu el până 
în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietu-
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ra coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu 
el. Omul acela a zis: „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: 
„Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.”

„Mâini puternice se pun deodată asupra umerilor [lui Iacov]. El îl apucă 
imediat pe atacatorul său, deoarece simte că atacul acesta îi vizează viața; 
că este în mâinile unui tâlhar sau criminal. Lupta este aspră; niciunul nu 
rostește vreun cuvânt; dar Iacov își pune toată puterea și nu-și relaxează 
eforturile nici măcar pentru un moment. Astfel lupta a continuat, până 
aproape la ivitul zorilor, când străinul și-a pus degetul sub coapsa lui Iacov, 
iar acesta a fost imediat dezabilitat. Acum patriarhul discerne identitatea 
celui cu care lupta. El știe că a fost într-un conflict fizic cu un trimis ceresc 
și de aceea eforturile sale aproape supraomenești nu i-au câștigat biruința. 
Acum este dezabilitat și suferă cea mai acută durere, dar nu vrea să cedeze. 
El cade ca un vrăjmaș biruit, tot plin de căință și zdrobit, la pieptul îngerului.

În istoria inspirată a acestui eveniment, cel care a luptat cu Iacov este numit 
om; Osea îl numește înger [Osea 12:4].; în timp ce Iacov a spus: ‚L-am văzut pe 
Dumnezeu față în față.’ Despre el se spune, de asemenea, că s-a luptat cu Dum-
nezeu. A fost maiestatea Cerului, Îngerul legământului, care a venit în formă și 
înfățișare de om la Iacov. Solul divin a folosit o oarecare forță pentru a Se elibera 
din prinderea lui Iacov. El îl roagă insistent: ‚Lasă-mă să plec, că răsar zorile.’ 
Dar Iacov insista pentru făgăduințele lui Dumnezeu; el se încrezuse în cuvântul 
promisiunii Sale, care este la fel de sigur și stabil ca și tronul Său; iar acum, prin 
umilință, pocăință și predare de sine, acest muritor păcătos și rătăcitor poate 
negocia cu Isus Hristos: ‚Nu te las să pleci, până nu mă binecuvântezi.’ Ce îndrăz-
neală este manifestată aici! Ce credință înaltă, ce perseverență și încredere sfân-
tă! A fost aceasta încumetare și familiaritate necuvenită din partea lui Iacov? 
Dacă ar fi fost de această natură, el nu ar fi supraviețuit acelei scene. Pretenția 
lui nu a fost una de înălțare de sine, lăudăroasă și încumetată, ci asigurarea unu-
ia care își înțelege slăbiciunea și nevrednicia și posibilitatea lui Dumnezeu de a-i 
împlini făgăduința.” – The Signs of the Times, 20 noiembrie, 1879.

b.  Cum ne poruncește Isus să perseverăm în rugăciune ca și Iacov? 
Luca 18:1-8.

Luca 18:1-8: „Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat 
și să nu se lase. El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se 
temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des 
la el și-i zicea: ‘Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu.’ Multă vreme n-a voit să-i 
facă dreptate. Dar în urmă, și-a zis: ‘Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oa-
meni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face 
dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.’”Domnul a adăugat: „Auziți ce zice 
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judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi 
și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în 
curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?”

Miercuri  19 august

4.  ÎNDURAREA CELUI ATOTPUTERNIC 

a.  De ce nu a biruit Îngerul cel puternic al lui Dumnezeu împotriva 
unui biet om? Iov 23:6; Luca 11:13.

Iov 23:6: „Și-ar întrebuința El toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci 
m-ar asculta negreșit.”

Luca 11:13: „Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voș-
tri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

„ ‚Și când a văzut că nu a biruit împotriva lui’ [Geneza 32:25] – Maiesta-
tea Cerului n-a biruit împotriva unui om de țărână, un muritor păcătos! Mo-
tivul este că omul și-a încleștat mâna tremurândă a credinței de făgăduința 
lui Dumnezeu și solul ceresc nu a putut să-l părăsească pe acela care atârna 
căit și plângând neajutorat de gâtul Său. Marea Sa inimă a iubirii nu putea 
să-l alunge pe cel ce făcuse cererea, fără să i-o îndeplinească. Hristos n-a do-
rit să-l lase nebinecuvântat, când sufletul său era înconjurat de disperare.” 
– The Signs of the Times, 20 noiembrie 1879.

„[Iacov] își încleștase prinderea tremurândă de făgăduințele lui Dum-
nezeu și inima Dragostei infinite nu a putut să refuze cererea credinciosu-
lui.” – Patriarhi și profeți, p. 197 (cap. 18: Noaptea luptei).

b.  Explicați rezultatul luptei lui Iacov și de ce i s-a schimbat nume-
le. Geneza 32:27-32.

Geneza 32:27-32: „Omul acela i-a zis: „Cum îți este numele?” „Iacov”, a răspuns 
el. Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu 
Dumnezeu), căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor.” Iacov l-a 
întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri nume-
le?” Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Fața lui 
Dumnezeu); „căci”, a zis el, „am văzut pe Dumnezeu față în față, și totuși am scăpat 
cu viață”. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din 
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coapsă. Iată de ce, până în ziua de azi, israeliții nu mănâncă vâna de la încheietura 
coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână.”

„Greșeala care a condus la păcatul lui Iacov de a obține prin fraudă dreptul 
de întâi-născut i-a fost pusă acum în mod deschis înainte. El nu se încrezuse în 
Dumnezeu și în făgăduințele Sale, așa cum ar fi trebuit. El a devenit nerăbdă-
tor și a căutat prin propriile sale eforturi să determine ceea ce Dumnezeu era 
capabil să realizeze în mod abundent la vremea Sa și în modul Său.

Îngerul l-a întrebat pe Iacov: ‚Care îți este numele?’ Și când Iacov a răs-
puns, el a zis: ‚Numele tău nu va mai fi Iacov [cel care ține de călcâi], ci Israel; 
pentru că ai putere ca un prinț cu Dumnezeu și cu oamenii și ai biruit’ [Ge-
neza 32:28]. Iacov a primit binecuvântarea după care tânjise sufletul său; 
păcatul său ca ținător de călcâi și înșelător a fost iertat. Criza din viața sa 
trecuse. Dumnezeu arată, în procedura Sa cu Iacov, că nu va aproba nici cel 
mai mic rău în vreunul din copiii Săi; nici nu îi va abandona sau lăsa pradă 
disperării și nimicirii pe acei care sunt înșelați, ispitiți și amăgiți în păcat. 
Îndoiala, nedumerirea și căința amărâseră viața lui Iacov; dar acum totul 
era schimbat și cât de dulce era odihna și pacea în Dumnezeu, în asigurarea 
favorii Sale restaurate.” – Historical Sketches, pp. 131, 132.

Joi  20 august

5.  MISIUNEA CELUILALT ÎNGER

a.  Ce s-a întâmplat când s-a întâlnit Iacov și Esau și de ce? Geneza 
33:1-4.

Geneza 33:1-4: „Iacov a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că Esau venea cu patru sute 
de oameni. Atunci a împărțit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte 
roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a 
trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de șapte ori, până ce s-a apropiat 
de tot de fratele său. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe gru-
maz și l-a sărutat. Și au plâns.”

„În timp ce Iacov se lupta cu îngerul în acea noapte plină de evenimente, 
un alt înger, unul din oastea pe care patriarhul o văzuse păzindu-l pe cale, a 
fost trimis să-i înduplece inima lui Esau în orele sale de somn. În visul său, 
el l-a văzut pe fratele său ca exilat din casa tatălui său pentru douăzeci de 
ani de frica mâniei sale; el a văzut durerea lui să-și afle mama moartă; și 
l-a văzut înconjurat de oștile lui Dumnezeu. Esau a povestit acest vis celor 
patru sute de bărbați înarmați și le-a spus să nu-i aducă vătămare lui Iacov, 
căci Dumnezeul tatălui său era cu el...
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Sprijinit în toiagul său, patriarhul mergea înainte pentru a întâlni acea 
ceată de războinici, aplecându-se în mod repetat la pământ în semn de res-
pect, în vreme ce mica lui ceată aștepta deznodământul cu cea mai adân-
că teamă. Ei au văzut brațele lui Esau aruncate în jurul gâtului lui Iacov, 
strângându-l la piept pe acela pe care atâta vreme îl amenințase cu cea mai 
cumplită răzbunare. Răzbunarea se schimbase acum în afecțiune duioasă și 
acela care odinioară însetase după sângele fratelui său, vărsa lacrimi de bu-
curie, inima topindu-i-se în cele mai sensibile cuvinte de dragoste și duioșie. 
Ostașii din armata lui Esau au văzut rezultatul acelei nopți de plâns și rugă-
ciune; dar ei nu știau nimic despre luptă și biruință. Ei au înțeles sentimen-
tele patriarhului, ale soțului și tatălui, pentru familia și proprietatea sa; dar 
ei nu puteau vedea legătura pe care el o avea cu Dumnezeu și care câștigase 
inima lui Esau de la Acela care are toate inimile în mâna Sa.” – The Signs of the 
Times, 20 noiembrie, 1879.

b.  Cum s-a finalizat întâlnirea? Geneza 33:10,11,15-17.

Geneza 33:10, 11, 15-17: „Și Iacov a răspuns: „Nu, te rog, dacă am căpătat tre-
cere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta 
cum se uită cineva la Fața lui Dumnezeu, și tu m-ai primit cu bunăvoință. Primește 
deci darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și 
am de toate.” Astfel a stăruit de el, și Esau a primit... (15-17) Esau a zis: „Vreau să 
las cu tine măcar o parte din oamenii mei.” Și Iacov a răspuns: „Pentru ce aceasta? 
Mi-ajunge să capăt trecere înaintea ta, domnul meu!” În aceeași zi, Esau a luat 
drumul înapoi la Seir. Iacov a plecat mai departe la Sucot. Și-a zidit o casă și a 
făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot (Colibe).”

Vineri  21 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  Asemenea lui Iacov, ce semne ale favorii lui Dumnezeu trebuie  
să-mi amintesc atunci când sunt în criză?

2.  Pe lângă aducerea de daruri, cum s-a pregătit Iacov pentru a-și în-
tâlni fratele?

3.  Cum poate viața mea de rugăciune să devină mai asemănătoare cu 
cea a lui Iacov?

4.  Explicați rezultatele spirituale ale nopții de luptă a lui Iacov.
5.  Ce posibilitate există ca îngerii să schimbe inima cuiva pe care-l 

cunosc?
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         Lecția 9 Sabat, 29 august, 2020

Timpul strâmtorării lui Iacov
„Vai! Căci ziua aceea este mare, așa încât nu este alta ca ea: este 

timpul strâmtorării lui Iacov, dar el va fi salvat din ea.” (Ieremia 30:7).

„Luptați în rugăciune asemenea lui Iacov. Agonizați. Isus în grădină a 
transpirat stropi mari de sânge; trebuie să faceți un efort. Nu vă părăsiți 
cămăruța până nu vă simțiți puternici în Domnul; apoi vegheați și, atâta 
vreme cât vegheați și vă rugați, puteți înăbuși aceste dependențe rele și 
harul lui Dumnezeu poate lua chip în voi și va face aceasta.” – Solii către 
tineret, p. 131, 132 (cap. 34: Experiența creștină autentică).
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pp. 615-623, 629-631 (cap. 39: Noaptea  
                                                                                                                                       strâmtorării). 

Duminică  23 august

1.  PREGĂTINDU-NE PENTRU ÎNCERCAREA FINALĂ

a.  Cum este strâmtorarea lui Iacov similară cu ceea ce trebuie să 
sufere poporul lui Dumnezeu în curând și ce eveniment este 
asociat cu aceasta? Ieremia 30:5,6; Apocalipsa 22:11,12.

Ieremia 30:5, 6: „Așa vorbește Domnul: ‘Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu 
este pace! Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat! Pentru ce văd pe 
toți bărbații cu mâinile pe coapse, ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit 
toate fețele?”

Apocalipsa 22:11, 12: „Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este 
întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai de-
parte fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!” „Iată , Eu vin 
curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.”

„Experiența lui Iacov în timpul acelei nopți de luptă și strâmtorare re-
prezintă încercarea prin care trebuie să treacă poporul lui Dumnezeu chiar 
înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos.” – Patriarhi și profeți, p. 201 (cap. 
18: Noaptea luptei).

b.  Ce trebuie să înțelegem despre încheierea timpului de încerca-
re? Faptele apostolilor 1:7; Ioan 9:4.
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Fapte 1:7: „El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe.”

 Ioan 9:4: „Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noap-
tea, când nimeni nu mai poate să lucreze.”

„Dumnezeu nu ne-a descoperit timpul când această solie se va încheia 
sau când se va încheia timpul de încercare. Lucrurile descoperite trebuie să 
le acceptăm pentru noi și pentru copiii noștri; dar să nu căutăm să știm ceea 
ce a fost păstrat secret în sfaturile Celui Atotputernic...

Am primit scrisori în care eram întrebată dacă am vreo lumină specială 
cu privire la timpul când perioada de încercare se va încheia; și eu răspund 
că am doar această solie de dat, că acum este timpul de a lucra, cât mai este 
încă ziuă.” – Solii alese, vol. 1, p. 91 (cap. 23, subcap. Timpul nu este descoperit).

Luni  24 august

2.  NEVOIA DE VIGILENŢĂ

a.  De ce trebuie ca noi, cei cărora ni s-a încredințat o mare lumină, 
să fim foarte vigilenți în pregătirea de a-L întâlni pe Domnul 
nostru în pace? 1 Timotei 5:24; 1 Petru 4:17.

1 Timotei 5:24: „Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judeca-
tă, iar ale altora vin pe urmă.”

1 Petru 4:17: „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui 
Dumnezeu. Și, dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evan-
ghelia lui Dumnezeu?”

„Când cărțile cu rapoarte sunt deschise la judecată, viețile tuturor ce-
lor care au crezut în Isus sunt revizuite înaintea lui Dumnezeu. Începând 
cu primii care au trăit pe pământ, avocatul nostru prezintă cazurile fiecărei 
generații succesive și încheie cu cei în viață. Fiecare nume este menționat, 
fiecare caz investigat îndeaproape. Unele nume sunt acceptate, altele res-
pinse.” – Marea luptă, p. 483 (cap. 28: În fața raportului vieții).

„Marea lumină și privilegiile acordate pretind ca răspuns virtute și 
sfințenie corespunzătoare cu lumina dată lor. Orice, mai puțin decât aceasta, 
nu va fi acceptat de Dumnezeu.” – Mărturii pentru predicatori, p. 454.

b.  Explicați atât solemnitatea cât și speranța legată de această re-
alitate. Exodul 32:33; Ezechiel 18:24, 27-30.
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Exod 32:33: „Domnul a zis lui Moise: „Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela 
îl voi șterge din cartea Mea.”

Ezechiel 18:24, 27-30: „Însă, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și să-
vârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiască 
el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la 
păcat, de aceea va muri în ele... (27-30) Dar, dacă cel rău se întoarce de la răutatea 
lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu. Pentru că își deschide ochii și se 
abate de la toate fărădelegile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri. Casa lui Israel 
zice: ‘Calea Domnului nu este dreaptă!’ Oare calea Mea nu este dreaptă, casa lui Israel? 
Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? De aceea vă voi judeca, pe fiecare 
după căile lui, casă a lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu. „Întoarceți-vă și abateți-vă de 
la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire!”

„Când cineva are păcate care rămân în cărțile de amintire, de care nu s-a 
pocăit și pe care nu le-a părăsit, numele lor vor fi șterse din cartea vieții, și 
raportul faptelor lor bune va fi șters din cartea de amintire a lui Dumnezeu...

Tuturor acelora care s-au pocăit cu adevărat de păcat și care au pretins 
prin credință sângele lui Hristos ca jertfa lor ispășitoare, li s-a scris iertare 
în dreptul numelor lor în cărțile din ceruri; când au devenit părtași nepri-
hănirii lui Hristos și caracterele lor sunt găsite a fi în armonie cu legea lui 
Dumnezeu, păcatele lor vor fi șterse și ei înșiși vor fi socotiți vrednici de 
viață veșnică.” – Marea luptă, p. 483 (cap. 28: În fața raportului vieții).

„Solemne sunt scenele legate de încheierea lucrării de ispășire. 
Copleșitoare sunt interesele implicate în aceasta. Judecata se desfășoară 
acum în sanctuarul de sus. Timp de mulți ani, această lucrare a fost în 
desfășurare. Curând – nimeni nu știe cât de curând – va trece la cazurile 
celor în viață. În prezența solemnă a lui Dumnezeu, viețile noastre vor fi 
revizuite. În acest timp, mai presus de orice, se cuvine ca fiecare suflet să as-
culte îndemnul Mântuitorului: ‚Vegheați și rugați-vă: pentru că nu știți când 
este vremea aceea.’ (Marcu 13:33)....

Când se încheie lucrarea judecății de cercetare, destinul tuturor va fi 
fost decis pentru viață sau moarte.” – Ibid., p. 490.

Marți  25 august

3.  URÂCIUNEA PUSTIIRII

a.  Ce avertisment ar trebui să urmăm dintr-o experiență actuală 
– deși de asemenea cu valoare simbolică – petrecută în perioa-
da timpurie a creștinismului? Matei 24:15,16.
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Matei 24:15, 16: „De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a 
vorbit prorocul Daniel , așezată în Locul Sfânt – cine citește să înțeleagă! – atunci, 
cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți”.

„Mântuitorul i-a avertizat pe urmașii Săi: ‚De aceea, când veți vedea urâ-
ciunea pustiirii, despre care a vorbit profetul Daniel, stând în locul cel sfânt, 
(cine citește să înțeleagă) atunci cei care sunt în Iudea să fugă la munți’ (Ma-
tei 24:15,16; Luca 21:20,21). Când stindardele idolatre ale romanilor aveau 
să fie puse pe teritoriul sfânt, care se întindea câteva stadii în afara zidurilor 
cetății, atunci urmașii lui Hristos trebuia să-și afle siguranța în fugă. Când 
avea să se vadă semnul de avertizare, acei care voiau să scape nu trebuia să 
întârzie.” – Marea luptă, p. 26 (cap. 1: Distrugerea Ierusalimului).

„Niciun creștin n-a pierit la distrugerea Ierusalimului. Hristos le dăduse 
ucenicilor Săi avertizări și toți acei care au crezut cuvintele Sale au vegheat 
în vederea semnului făgăduit.” Ibid., p. 30.

b.  Cum își are urâciunea pustiirii paralela la sfârșit? Daniel 12:1.

Daniel 12:1: „În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copi-
ilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de 
când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău 
va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte.”

„După cum cucerirea Ierusalimului de către armatele Romane a fost 
semnul de a fugi pentru creștinii iudei, tot astfel asumarea puterii din par-
tea națiunii noastre [Statele Unite] printr-un decret care impune sabatul 
papal. va fi un avertisment pentru noi.” – Maranata, p. 180.

„Am văzut că Isus nu avea să părăsească locul prea sfânt înainte ca fieca-
re caz să fi fost hotărât fie pentru mântuire, fie pentru nimicire și că mânia 
lui Dumnezeu nu putea veni până când Isus nu-Și va fi încheiat lucrarea în 
locul prea sfânt, nu-Și va fi dezbrăcat veșmintele preoțești și nu Se va fi îm-
brăcat cu hainele de răzbunare. Atunci Isus Se va da la o parte dintre Tatăl 
și om, iar Dumnezeu nu va mai tăcea, ci Își va revărsa mânia asupra acelo-
ra care au respins adevărul Său. Am văzut că mânia națiunilor, mânia lui 
Dumnezeu și timpul judecării morților erau separate și distincte, urmând 
una alteia, astfel că Mihail nu S-a ridicat și timpul de strâmtorare cum n-a 
mai fost niciodată, nu începuse încă. Neamurile se înfurie acum, dar când 
Marele nostru Preot Își va fi încheiat lucrarea în sanctuar, El Se va ridica, 
va îmbrăca veșmintele răzbunării, și vor fi revărsate cele șapte plăgi de pe 
urmă.” – Experiențe și viziuni, p. 36.
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Miercuri  26 august

4.  CONCENTRÂNDU-NE CREDINŢA

a.  Cum își are timpul strâmtorării lui Iacov paralela cu timpul 
sfârșitului? Ieremia 30:7 (prima parte); Apocalipsa 13:11-17.

Ieremia 30:7 u.p. : „Vai! căci ziua aceea este mare! Niciuna n-a fost ca ea! Este o 
vreme de necaz pentru Iacov...”

Apocalipsa 13:11-17: „Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care 
avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată pute-
rea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei 
dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo 
că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor. Și amăgea pe 
locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a 
zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. 
I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă 
să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți: mici și 
mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau 
pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, 
adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.”

„Când Hristos Își va înceta lucrarea de mijlocitor pentru om, atunci va 
începe acest timp de strâmtorare. Cazul fiecărui suflet va fi fost hotărât și 
nu va mai fi sânge ispășitor, care să curețe de păcat... După cum Iacov a fost 
amenințat cu moartea de către fratele său înfuriat, tot astfel poporul lui 
Dumnezeu va fi în primejdie din partea celor răi, care caută să-i nimicească. 
Și, după cum patriarhul a luptat noaptea întreagă pentru scăpare din mâna 
lui Esau, tot astfel cei neprihăniți vor striga la Dumnezeu zi și noapte pentru 
eliberare din mâna vrăjmașilor care-i înconjoară.

Satan îl acuzase pe Iacov înaintea îngerilor lui Dumnezeu, pretinzând 
dreptul de a-l nimici din pricina păcatului său; el îl determinase pe Esau 
să pornească împotriva lui și în timpul lungii nopți de luptă a patriarhului, 
Satan a încercat să aducă asupra lui un sentiment de vinovăție, așa încât să-l 
descurajeze și să îl facă să nu se mai țină de Dumnezeu.” – Patriarhi și profeți, 
p. 201 (cap. 18: Noaptea luptei).

b.  Când Satan ne chinuie din pricina păcatelor noastre, ce ar tre-
bui să ne amintim? Isaia 1:18; 26:3,4.
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Isaia 1:18: „Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre 
cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face 
ca lâna.”

Isaia 26:3, 4: „Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se în-
crede în Tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca 
veacurilor.”

„Când în strâmtorarea lui, Iacov s-a prins de înger și a adus cereri cu 
lacrimi, Solul ceresc, pentru a-i încerca credința, i-a reamintit de păcatul lui 
și a încercat să scape de el. Dar Iacov nu s-a lăsat abătut. El învățase că Dum-
nezeu este îndurător și s-a bazat pe îndurarea Lui. El a indicat spre pocăința 
lui de păcate și a pledat pentru eliberare. Când și-a revăzut viața, el a fost 
condus aproape la disperare; dar el s-a ținut tare de înger, și cu strigăte seri-
oase și agonizatoare a insistat cu cererea lui până a biruit.

La fel va fi experiența poporului lui Dumnezeu în lupta finală cu puterile 
răului. Dumnezeu le va testa credința, perseverența, încrederea în puterea 
Sa de a-i elibera. Satan va încerca să-i îngrozească cu gândul că ar fi dispe-
rate cazurile lor; că păcatele lor au fost prea mari pentru a primi iertare. Ei 
vor avea un sentiment adânc al netrebniciei lor și când își revizuiesc viețile, 
speranțele lor dispar. Dar, amintindu-și măreția îndurării lui Dumnezeu și 
propria lor pocăință sinceră, ei vor pretinde făgăduințele Sale făcute prin 
Hristos păcătoșilor neputincioși si pocăiți.” – Ibid, pp. 201, 202.

Joi  27 august

5.  INTENSITATEA LUI IACOV

a.  Care este cea mai mare preocupare în timpul strâmtorării lui 
Iacov – și vestea încurajatoare cu privire la ea? Isaia 44:22; Iere-
mia 30:7 (ultima parte).

Isaia 44:22: „Eu îți șterg fărădelegile ca un nor și păcatele, ca o ceață: întoarce-te 
la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.”

Ieremia 30:7 u.p. „...dar Iacov va fi izbăvit din ea.”

„Dacă Iacov nu s-ar fi căit în prealabil de păcatul său de a fi dobândit drep-
tul de întâi-născut prin fraudă, Dumnezeu nu i-ar fi putut asculta rugăciunea 
și nu i-ar fi putut păstra viața în mod milostiv. Tot la fel, în timpul de strâmto-
rare, dacă poporul lui Dumnezeu ar avea păcate nemărturisite, care să le vină 
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în minte în vreme ce sunt chinuiți cu teamă și strâmtorare, ei ar fi copleșiți; 
disperarea le-ar tăia credința și ei n-ar fi putut avea încredere să pledeze îna-
intea lui Dumnezeu pentru scăpare. Dar, în timp ce au un sentiment profund 
al propriei lor nevrednicii, ei nu vor avea rele ascunse de descoperit. Păcatele 
lor vor fi fost șterse prin sângele ispășitor al lui Hristos și ei nu și le vor mai 
putea aduce aminte.” – Patriarhi și profeți, p. 202 (cap. 18: Noaptea luptei).

b.  Descrieți ardoarea cu care trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu 
acum. Matei 11:12.

Matei 11:12: „Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția cerurilor se ia 
cu năvală, și cei ce dau năvală pun mâna pe ea.”

[Matei 11:12 citat.] Violența la care se face referire aici este o seriozitate 
sfântă, așa cum a fost ea manifestată de Iacov. Noi nu trebuie să încercăm 
să ajungem la o intensitate emoțională, ci, în mod calm și persistent, trebuie 
să aducem cererile noastre înaintea tronului de har. Lucrarea noastră este 
aceea de a ne umili sufletele înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-ne păca-
tele și apropiindu-ne de Dumnezeu în credință.” – Ca să-L cunosc pe El, p. 272.

„Neprihăniții, în strâmtorarea lor, vor avea un sentiment profund al ne-
vredniciei lor și, cu multe lacrimi își vor recunoaște profunda nevrednicie, 
și, asemenea lui Iacov, vor invoca făgăduințele lui Dumnezeu prin Hristos, 
făcute tocmai unor asemenea păcătoși pocăiți, neajutorați și dependenți de 
El.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 121, 122.

Vineri  28 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  De ce a ales Dumnezeu în mod înțelept să nu descopere data când 
se încheie timpul de încercare?

2.  Cum pot fi în pericol de a fi prea relaxat în ceea ce privește starea 
mea spirituală?

3.  Ce se întâmplă când Isus Își încheie lucrarea Sa de Mijlocitor?
4.  Care două înșelăciuni opuse sunt periculoase în ceea ce privește 

mărturisirea păcatului de către noi?
5.  Cum pot cultiva, asemenea lui Iacov, și mai zelos o relație intensă 

cu Dumnezeu? 
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Sabat, 5 septembrie, 2020
Darul Sabatului întâi 

pentru Departamentul de Educație

Este clară nevoia de lucrători în via Dom-
nului. „Cu o asemenea armată de lucrători 
cum ar putea fi tinerii noștri, corespunzător 
instruiți, cât de curând ar putea fi dusă între-
gii lumi solia unui Mântuitor răstignit, înviat 
și care vine în curând!” – Educația, p. 271.

Lucrarea este aici și biserica trebuie să 
investească pentru a fi sigură că copiii și tinerii noștri o să fie „instruiți în 
mod corespunzător” pentru a împlini însărcinarea Domnului: „Mergeți în 
toată lumea și învățați toate neamurile.”

Mișcarea de Reformă a Adventiștilor de Ziua a Șaptea investește resurse 
în lucrarea de educație în diferite locuri, formate și limbi de predare, pentru 
a îndeplini acest obiectiv. De la educația din copilărie și până la școlile misi-
onare de educație înaltă, tinerii noștri primesc o temelie fermă în „Adevărul 
Prezent” și în cele mai bune metode prin care acest adevăr să poată fi pre-
zentat altor suflete.

„Adevărata educație este instruire misionară. Fiecare fiu și fiică a lui 
Dumnezeu sunt chemați să fie misionari; noi suntem chemați la serviciul 
lui Dumnezeu și al semenilor noștri; și a ne califica pentru acest serviciu ar 
trebui să fie obiectul educației noastre.” – Pe urmele Marelui Medic, p. 395.

„Pentru a întări tinerii împotriva ispitelor vrăjmașului am întemeiat 
școli în care să putem fi calificați pentru utilitate în această viață și pentru 
servirea lui Dumnezeu în toată veșnicia.” – Sfaturi pentru părinți, instructori și 
studenți, p. 495.

Prin harul lui Dumnezeu, școlile întemeiate s-au extins pentru a include 
programe satelit, programe de seminar și, de curând, platforme de educație 
online, pentru a asigura faptul că fiecare poate avea acces la educație. Aceste 
platforme online ale campusurilor școlilor noastre din Columbia și Statele 
Unite ale Americii fac posibil ca studenții să dobândească o educație misio-
nară, indiferent de unde locuiesc.

Vă rugăm să vă manifestați sprijinul pentru instruirea tinerilor noștri 
prin contribuția generoasă la acest fond. Darul vostru generos va contribui 
la dezvoltarea acestei ramuri atât de rodnice a lucrării lui Dumnezeu.

Vă mulțumim anticipat și fie ca Dumnezeu să binecuvânteze darurile și 
dăruitorii.

Departamentul de Educație al Conferinței Generale
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         Lecția 10 Sabat, 5 septembrie, 2020

Reforma în cămin
„Atunci Iacov a spus casei sale și tuturor celor care erau cu 

el: Lepădați dumnezeii străini care sunt între voi, curățiți-vă și 
schimbați-vă hainele” (Geneza 35:2).

„Dumnezeu dorește ca părinții să acționeze ca ființe raționale și să tră-
iască într-un asemenea mod, încât fiecare copil să poată fi educat în mod 
corespunzător.” – Căminul Adventist, p. 163 (cap. 24: Mărimea familiei).

Recomandare pentru studiu: Îndrumarea copilului, pp. 555-559 (Secțiunea 19:  
                                Ziua socotelilor, Ora este târzie). 

Duminică  30 august

1.  LOCURI NOI – PROVOCĂRI NOI

a.  După întâlnirea lui Iacov cu Esau, cum a luat Dumnezeu măsuri 
pentru următoarea deplasare a sa? Geneza 33:17-20.

Geneza 33:17-20: „Iacov a plecat mai departe la Sucot. Și-a zidit o casă și a fă-
cut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot (Colibe).
La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara 
Canaan, și a tăbărât înaintea cetății. Partea de ogor pe care își întinsese cortul a 
cumpărat-o de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita. Și acolo a ridi-
cat un altar, pe care l-a numit El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).”

„Rugăciunea patriarhului de la Betel, ca Dumnezeu să-l aducă din nou în 
pace în țara lui, fusese ascultată.” – Patriarhi și profeți, p. 204 (cap. Întoarcerea 
în Canaan).

b.  Ce ar trebui să avem în considerare, observând neglijarea lui 
Iacov în administrarea familiei, când s-a stabilit într-o zonă 
nouă? Geneza 34:1; Matei 6:13 prima parte.

Geneza 34:1: „Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării.” 

Matei 6:13 p.p.: „și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.”
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 „Tați și mame, înțelegeți voi importanța responsabilității care zace asu-
pra voastră? Permiteți voi copiilor voștri să se asocieze cu alți copii, fără ca 
voi să fiți prezenți pentru a ști ce fel de educație primesc? Nu le permiteți să 
fie singuri cu alți copii...

Aici este o încercare și o alegere pentru voi, în a vă asuma riscul de a-i 
ofensa pe vecinii voștri, trimițându-le copiii acasă, sau să-i satisfaceți, lă-
sându-i să stea cu copiii voștri, și expunându-i astfel la a fi instruiți în acea 
cunoștință, care are să fie pentru ei un blestem pe toată viața.” – Îndrumarea 
copilului, pp. 114, 115 (subcap. Puritate).

Luni  31 august

2.  PÂNGĂRIREA DINEI

a.  Când fiica lui Iacov, Dina, a plecat la o plimbare aparent nevino-
vată să vadă fiicele țării, ce s-a întâmplat – și cum este această 
tragedie un avertisment pentru noi astăzi? Geneza 34:2; 1 Co-
rinteni 15:33.

Geneza 34:2: „Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. El 
a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o.”

1 Corinteni 15:33: „Nu vă înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.”

„Cel care își caută plăcerea printre acei care nu se tem de Dumnezeu, se 
pune pe terenul Satanei și invită ispitele Sale.” – Patriarhi și profeți, p. 204 (cap. 
19: Întoarcerea în Canaan).

„În toată lumea și în fiecare parte sunt imagini și sunete ale răului. Pre-
tutindeni sunt ademeniri la senzualitate și pierdere de vreme.” – Divina vin-
decare, p. 363 (cap. Alegerea și pregătirea căminului).

„Orașele au devenit ca Sodoma și copii noștri sunt expuși zilnic la mul-
te rele. Acei care frecventează școlile publice se asociază adesea cu alții mai 
neglijați decât ei, cu acei care, pe lângă timpul petrecut în sala de clasă, sunt 
lăsați să obțină o educație a străzii. Inimile tinerilor sunt ușor impresionate; 
iar dacă ceea ce-i înconjoară este de un caracter potrivit, Satan va folosi acești 
copii neglijați pentru a-i influența pe acei care sunt instruiți cu mai multă gri-
jă. Astfel, înainte ca părinții păzitori ai Sabatului să știe ce se întâmplă, lecțiile 
de depravare sunt învățate și sufletele micuților lor sunt corupte.” – Sfaturi 
pentru părinți, instructori și studenți, p. 173 (cap. 22: Lucrarea școlii bisericii).

„Senzualitatea a înăbușit dorința de sfințenie și a ofilit prosperarea spi-
rituală.” – Îndrumarea copilului, p. 446 (subcap. Efectele practicilor dăunătoare)
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b.  Ce ar trebui să ne îndepărteze de asemenea curse? 1 Tesaloni-
ceni 5:22.

1 Tesaloniceni 5:22: „Feriți-vă de orice se pare rău.”

„Acei care sunt responsabili pentru proprietatea lui Dumnezeu în sufle-
tele și trupurile copiilor formați după chipul Său, ar trebui să ridice bariere 
împotriva îngăduinței senzuale a veacului, care ruinează sănătatea fizică și 
morală a mii. Dacă multe dintre crimele acestui veac ar fi atribuite cauzei lor 
reale, s-ar vedea că ele se datorează ignoranței taților și mamelor, care sunt 
indiferenți cu privire la acest subiect.” – Ibid., p. 115 (subcap. Puritate).

„Sunt unii care vor spune: ‚O, nu trebuie să fiți atât de riguroși. Puțin flirt 
nevinovat nu va face nicio pagubă.’ Și inima firească este atrasă insistent 
spre ispită și spre aprobarea practică a îngăduințelor care sfârșesc în păcat. 
Acesta este un nivel redus de moralitate, care nu îndeplinește înaltul stan-
dard al legii lui Dumnezeu.” – Lucrarea misionară medicală, p. 143 (Secțiunea 8, 
subcap. Păcatul veacului).

Marți  1 septembrie

3.  GATA DE LEGĂMÂNT

a.  Cum și-a înțeles păgânul Sihem obligația față de Dina? Geneza 
34:3,4,6,8,11,12. Ce măsură de urgență avea să dea Dumnezeu 
mai târziu evreilor pentru acest tip de situație? Deuteronomul 
22:28,29.

Geneza 34:3, 4, 6, 8, 11, 12: „S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit 
fata și a căutat s-o liniștească. După aceea Sihem a zis tatălui său Hamor: „Ia-mi 
de nevastă pe fata aceasta!”... (6) Hamor, tatăl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i 
vorbească... (8) Hamor le-a vorbit astfel: „Fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima 
de fata voastră. Vă rog, dați-i-o de nevastă... (11, 12) Sihem a zis tatălui și fraților 
Dinei: „Să capăt trecere înaintea voastră, și vă voi da ce-mi veți cere. Cereți-mi o 
zestre cât de mare și cât de multe daruri, și voi da tot ce-mi veți zice; numai dați-mi 
fata de nevastă.”

Deuteronom 22:28, 29: „Dacă un om întâlnește o fată fecioară nelogodită, o apu-
că cu sila și se culcă cu ea și se întâmplă să fie prinși, omul care s-a culcat cu ea 
să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint și, pentru că a necinstit-o, s-o ia de 
nevastă și nu va putea s-o gonească toată viața lui.”
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b.  Deși în ignoranță față de standardele lui Dumnezeu pentru po-
porul Său, afecțiunea lui Sihem pentru fiica lui Iacov pare să fi 
fost sinceră – totuși ce pericol se întrevedea la orizont cu pro-
punerea tatălui său? Geneza 34:9,10.

Geneza 34:9, 10: „și încuscriți-vă cu noi; voi dați-ne fetele voastre și luați pentru 
voi pe ale noastre! Locuiți cu noi; țara vă stă înainte, rămâneți în ea, faceți negoț 
și cumpărați pământuri în ea.”

„Cu privire la relația pe care Israel trebuia s-o aibă cu popoarele înveci-
nate, Domnul declarase prin Moise: ‚Să nu faci niciun legământ cu ei, nici să 
nu le arăți milă: nici să nu te căsătorești cu ei; ...fiindcă ei vor abate pe fiul 
tău de la a-Mi urma, pentru ca ei să slujească altor dumnezei: astfel mânia 
Domnului se va aprinde împotriva ta și te va nimici deodată.’ ‚Tu ești un po-
por sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și Domnul te-a ales să fii un popor 
deosebit pentru El, mai presus de toate neamurile care sunt pe pământ.” 
(Deuteronomul 7:2-4; 14:2).

Rezultatul care avea să urmeze intrării în relație de legământ cu 
națiunile înconjurătoare a fost prezis în mod clar.” – Profeți și regi, p. 568, 569 
(cap. 46: „Prorocii lui Dumnezeu îi ajutau”).

c.  Cum continuă să răsune ecoul avertismentului lui Dumnezeu 
împotriva căsătoriei cu necredincioșii până în zilele noastre?  
2 Corinteni 6:14-18.

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 împreună lu-
mina 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.”

„Dacă nu doriți să aveți un cămin de deasupra căruia umbrele să nu se 
ridice niciodată, nu vă uniți cu cineva care este un vrăjmaș al lui Dumnezeu.” 
– Solii către tineret, p. 440 (cap. Rezultatele neascultării).

„Urmașilor lui Hristos li se cere să iasă din lume și să fie separați, să nu 
atingă ceea ce este necurat, și ei au făgăduința de a fi fii și fiice ale Celui Prea 
Înalt, membri ai familiei regale. Dar dacă condițiile nu sunt îndeplinite din 
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partea lor, ei nu vor putea și nu vor realiza împlinirea făgăduinței.” – Testimo-
nies, vol. 2, p. 441 (cap. Un apel către biserică).

Miercuri  2 septembrie

4.  ROADE ÎNȘELĂTOARE

a.  Cum au propus fiii lui Iacov să rezolve situația – și care a fost 
răspunsul? Geneza 34:7, 13-24.

Geneza 34:7, 13-24: „Dar, când s-au întors fiii lui Iacov de la pășune și au auzit 
lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârșise 
o mișelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: așa ceva n-ar fi trebuit să se facă 
niciodată... (13-24) Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug lui Sihem și 
tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. Ei i-au zis: „Este un 
lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră unui om netăiat împrejur, 
căci ar fi o ocară pentru noi. Nu ne vom învoi la așa ceva decât dacă vă faceți și voi 
ca noi și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. Atunci vă vom 
da pe fetele noastre și vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi și vom 
face împreună un singur norod. Dar, dacă nu voiți să ne ascultați și să vă tăiați îm-
prejur, ne vom lua fata și vom pleca.” Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, 
fiul lui Hamor. Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui 
Iacov și era cel mai bine văzut în casa tatălui său. Hamor și fiul lui Sihem s-au dus 
la poarta cetății și au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor: „Oamenii aceștia au 
gânduri de pace față de noi; să rămână dar în țară și să facă negoț; țara este destul 
de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor și le vom da de neveste pe 
fetele noastre. Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi, ca să 
alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia 
împrejur, după cum și ei înșiși sunt tăiați împrejur. Turmele lor, averile lor și toate 
vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi.” 
Toți cei ce treceau pe poarta cetății au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toți 
bărbații au fost tăiați împrejur, toți cei ce treceau pe poarta cetății.”

b.  În ciuda înțelegerii amiabile care a fost convenită, ce act oribil 
au săvârșit doi dintre fiii lui Iacov după aceea și cum suntem 
avertizați împotriva modului în care au încercat să-și justifice 
trădarea? Geneza 34:25-29, 31; Matei 5:13.

Geneza 34:25-29, 31: A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Si-
meon și Levi, frații Dinei, și-au luat, fiecare, sabia, s-au năpustit asupra cetății care 
se credea în liniște și au ucis pe toți bărbații. Au trecut, de asemenea, prin ascuțișul 
sabiei pe Hamor și pe fiul său Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem și au 
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ieșit afară. Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morți și au jefuit cetatea, pentru 
că necinstiseră pe sora lor. Le-au luat oile, boii și măgarii, tot ce era în cetate și ce 
era pe câmp; le-au luat ca pradă de război toate bogățiile, copiii și nevestele și 
tot ce se găsea în case... (31) Ei au răspuns: „Se cuvenea oare să se poarte cu sora 
noastră cum se poartă cu o curvă?”

Matei 5:13: „Voi sunteți sarea pământului. Dar, dacă sarea își pierde gustul, prin 
ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât 
să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.”

„Rămânerea lui Iacov și a fiilor săi la Sihem s-a finalizat cu violență și 
vărsare de sânge. Unica fiică a familiei fusese făcută de rușine și îndurerată, 
doi frați erau vinovați de crimă, o cetate întreagă fusese dată ruinei și măce-
lului ca răzbunare pentru fapta nelegiuită a unui tânăr pripit...

Cruzimea vicleană a lui Simeon și Levi nu a fost neprovocată; totuși în 
comportamentul lor față de Sihemiți, ei au săvârșit un păcat teribil.” – Patri-
arhi și profeți, p. 204 (cap. 19: Întoarcerea în Canaan).

„O mărturisire de evlavie, lipsită de principiul viu este la fel de fără va-
loare ca și sarea fără proprietățile ei de împiedicare a stricăciunii. Un pre-
tins creștin fără principii este o ocară pentru Hristos și o dezonoare pentru 
numele Său.” – Testimonies, vol. 2, p. 443 (cap. Un apel către biserică).

c.  Ce a înțeles Iacov cu privire la lipsurile serioase din administra-
rea familiei sale – și ce rază de speranță a venit în inima lui? 
Geneza 34:30; 35:1.

Geneza 34:30: „Atunci, Iacov a zis lui Simeon și lui Levi: „Voi m-ați nenorocit, fă-
cându-mă urât locuitorilor țării, canaaniților și fereziților. N-am sub porunca mea 
decât un mic număr de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi 
fi nimicit, eu și casa mea.”

Geneza 35:1: „Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește aco-
lo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți S-a arătat când fugeai de fratele 
tău Esau.”

„Iacov a simțit că era motiv de umilire profundă. Cruzimea și falsitatea 
au fost manifestate în caracterul fiilor săi. Erau dumnezei falși în tabără și 
idolatria dobândise într-o oarecare măsură un loc chiar și în familia sa. Dacă 
Domnul s-ar fi purtat cu ei conform meritelor lor, nu i-ar fi lăsat El pradă 
răzbunării națiunilor înconjurătoare?

În timp ce Iacov era astfel aplecat în necaz, Domnul l-a îndrumat să că-
lătorească spre sud, spre Betel. Gândul la acest loc i-a reamintit patriarhului 
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nu doar de viziunea sa cu îngerii și cu făgăduința lui Dumnezeu de îndurare, 
ci, de asemenea și de legământul pe care l-a făcut acolo, că Domnul avea să 
fie Dumnezeul lui.” – Patriarhi și profeți, p. 205 (cap. 19).

Joi  3 septembrie

5.  RESTAURAREA LA CĂILE DOMNULUI

a. Explicați pasul vital făcut de Iacov în reformarea familiei și re-
zultatele uimitoare. Geneza 35:2-5.

Geneza 35:2-5: „Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: „Scoateți dum-
nezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să 
ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care 
m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am 
făcut-o.” Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cer-
ceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă 
Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care-i în-
conjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov.”

„Când [Iacov] a revizuit procedarea minunată a lui Dumnezeu cu el, ini-
ma lui s-a înmuiat și copiii săi au fost de asemenea atinși de către o putere 
care-i supunea; el adoptase cea mai eficientă cale de a-i pregăti să se alăture 
închinării lui Dumnezeu când aveau să ajungă la Betel.” – Patriarhi și profeți, 
p. 205 (cap. 19: Întoarcerea în Canaan).

„Iacov a fost umilit și a cerut familiei sale să se umilească și să-și lepede 
toate podoabele, pentru că el avea să facă ispășire pentru păcatele lor, adu-
când o jertfă Domnului, așa încât să poată fi rugat cu insistență pentru ei și 
să nu-i lase a fi nimiciți de către celelalte națiuni.” – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 137.

b.  Cum pot credincioșii din fiecare veac să fie inspirați de către 
experiența proaspătă și nouă pe care a avut-o Iacov la Betel? 
Geneza 35:6,7; Faptele apostolilor 19:18-20.

Geneza 35:6, 7: „Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara 
Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El-Betel (Dumnezeul Betelu-
lui), căci acolo i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său.

Fapte 19:18-20: „Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună 
ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars îna-
intea tuturor; prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți. Cu atâta putere se 
răspândea și se întărea Cuvântul Domnului.”
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„Dumnezeu a acceptat eforturile lui Iacov de a îndepărta răul din familia 
lui și i s-a înfățișat și l-a binecuvântat și și-a înnoit făgăduința pe care i-o 
făcuse, fiindcă teama lui era înaintea Lui.” – Ibid.

„Ardeți cărțile de magie; ardeți-o până și pe ultima dintre ele; ardeți to-
tul – da, mistuiți tot ce ar îngădui o legătură între voi și puterile întunericu-
lui. ‚Ieșiți din mijlocul lor și fiți separați, nu atingeți ceea ce este necurat, și 
vă voi primi’ [2 Corinteni 6.17]. Aceasta este ceea ce ar trebui să ne dorim să 
facem. Noi vrem să ne plecăm în reverență înaintea Dumnezeului cerurilor.” 
– Sermons and Talks, vol. 2, p. 68.

Vineri  4 septembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  De ce trebuie să fie părinții foarte vigilenți cu privire la copii și ti-
neri astăzi?

2.  Cât de probabil este ca o tragedie asemenea celei din cazul Dinei să 
se întâmple astăzi?

3.  Ce a fost greșit în modul în care Simeon și Levi au procedat cu pă-
catul lui Sihem?

4.  De ce este important ca eu să dau un exemplu corect lumii?
5.  Ce fel de reformă poate fi nevoie să aduc la îndeplinire în propria 

mea familie?
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   Lecția 11 Sabat, 12 septembrie 2020

Roadă în familie
„Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va 

fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.” (Ioan 
12:26).

„Prin descoperirea harului [lui Dumnezeu], inimile care erau cândva 
indiferente sau înstrăinate pot să fie unite.” – Harul uimitor al lui Dumne-
zeu, p. 115 (17 aprilie).

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 206-212 (cap. 19: Întoarcerea  
                                                                                                                                          în Canaan).

Duminică  6 septembrie

1.  POCĂINŢĂ ȘI RESTAURARE

a.  În ciuda intenției lui Iacov de a-L urma pe Dumnezeu, ce situație 
a existat mulți ani în căminul său și din ce motiv? Proverbele 
26:21; 27:15.

Proverbe 26:21: „După cum cărbunele face jăratic și lemnul, foc, tot așa și omul 
gâlcevitor aprinde cearta.”

Proverbe 27:15: „O streașină, care picură necurmat într-o zi de ploaie, și o nevas-
tă gâlcevitoare sunt tot una.”

„Păcatul lui Iacov și cortegiul de evenimente la care a dus, a exercitat o 
influență spre rău – o influență care și-a manifestat rodul amar în caracterul 
și viața fiilor săi. Când acești fii au ajuns la vârsta maturității, au dezvoltat 
greșeli serioase. Rezultatele poligamiei au fost manifestate în cămin. Acest 
rău grozav tinde să usuce tocmai izvoarele iubirii și influența lui slăbește 
cele mai sfinte legături. Gelozia câtorva mame a umplut de amărăciune 
relația de familie, copiii au crescut într-un spirit de ceartă și neacceptând 
controlul iar viața tatălui a fost întunecată de anxietate și durere.” – Patriarhi 
și profeți, pp. 208, 209 (cap. 19: Întoacerea în Canaan).
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b.  De ce ne poate inspira și pe noi astăzi modul în care Domnul a ono-
rat reforma categorică a lui Iacov? Geneza 35:9-15; Ioan 12:26.

Geneza 35:9-15: „Dumnezeu S-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din 
Padan-Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis: „Numele tău este Iacov, dar nu 
te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.” Și i-a pus numele Israel. Dumne-
zeu i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Crește și înmulțește-te; un neam 
și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele 
tale. Ţie îți voi da țara pe care am dat-o lui Avraam și lui Isaac și voi da țara aceas-
ta seminței tale după tine.” Dumnezeu S-a înălțat de la el, în locul unde îi vorbise. 
Și Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un 
stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat untdelemn. Iacov a 
numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel.”

Ioan 12:26: „Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și 
slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.”

„Îndepărtați păcatul și apoi prindeți-vă de Cel Puternic, care poate să în-
depărteze fiecare pată a păcatului. Acum aceasta este o lucrare de umilință 
în acest timp și trebuie să ne mărturisim păcatele și să ne apropiem mai 
mult de Dumnezeu, așa încât El să poată scrie ‚Iertare’ în dreptul numelor 
noastre.” – Manuscript Releases, vol. 9, p. 252.

Luni  7 septembrie

2.  ÎNAINTÂND ÎN CĂLĂTORIE

a.  Cum arată timpul morții Rahelei puterea lui Dumnezeu de a o fi 
făcut biruitoare? Geneza 35:16-20 (compară cu Geneza 31:30, 
32, 34, 35:4).

Geneza 35:16-20: „Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până 
la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea și, în tim-
pul durerilor nașterii, moașa i-a zis: „Nu te teme, căci mai ai un fiu!” Și, pe când 
își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii 
mele), dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei). Rahela a murit și a fost 
îngropată pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem. Iacov a ridicat un stâlp pe 
mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și azi.”

(compară cu Geneza 31:30, 32, 34; 35:4: Dar acum, odată ce ai plecat, pentru 
că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat dumnezeii mei?”... Dar 
să piară acela la care îți vei găsi dumnezeii tăi! În fața fraților noștri, cercetează 
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și vezi ce-i la mine din ale tale, și ia-ți-l.” Iacov nu știa că Rahela îi furase... Rahela 
luase idolii, îi pusese sub samarul cămilei și șezuse deasupra. Laban a scotocit tot 
cortul, dar n-a găsit nimic. (35:4) Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care 
erau în mâinile lor și cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pă-
mânt, sub stejarul de lângă Sihem.”

b.  Ce avertisment ar trebui să tragem astăzi dintr-o problemă spi-
rituală serioasă – modul cum păcatul lui Ruben, întâiul născut 
al lui Iacov, l-a făcut să-și piardă privilegiile dreptului de întâi 
născut? Geneza 35:21, 22; Proverbele 6:32, 33.

Geneza 35:21, 22: „Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Mig-
dal-Eder. Pe când locuia Israel în ținutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat cu Bilha, 
țiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece.”

Proverbe 6:32, 33: „Dar cel ce preacurvește cu o femeie este un om fără minte; singur 
își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu i se va șterge.”

„În drum spre Efrata, o altă crimă întunecată a pătat familia lui Iacov, 
făcând ca lui Ruben, întâiul născut, să nu i se mai acorde privilegiile și cin-
stea dreptului de întâi născut.” – Patriarhi și profeți, p. 206 (cap. 19: Întoarcerea 
în Canaan).

„Nu am niciun motiv de speranță pentru acei care au stat ca păstori ai 
turmei și cu care timp de ani Dumnezeul cel îndurător a avut răbdare, ur-
mărindu-i cu mustrări, cu avertismente și îndemnuri, dar care și-au ascuns 
căile lor cele rele și au continuat în ele, sfidând astfel legile Dumnezeului 
cerului, practicând adulterul. Îi putem lăsa să-și realizeze mântuirea cu frică 
și cu tremur, după ce s-a făcut totul pentru a-i reforma; dar în niciun caz nu 
ar trebui să li se încredințeze paza sufletelor. Păstori falși!” – Mărturii pentru 
predicatori, p. 428 (cap. Păstorii falși).

c.  Prin contrast, când Iacov a prețuit voința lui Dumnezeu ca pe 
cea mai mare prioritate a sa, cum a fost el binecuvântat atât cu 
pace, cât și cu prosperitate? Geneza 35:27-29; 36:6,7.

Geneza 35:27-29: „Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre, la Chiriat-Arba, 
care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam și Isaac. Zilele vie-
ții lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani. Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost 
adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii săi, Esau și Iacov, l-au îngropat.”

Geneza 36:6, 7: „Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, tur-
mele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în țara Canaan și s-a dus 
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într-o altă țară, departe de fratele său Iacov. Căci bogățiile lor erau prea mari ca 
să poată locui împreună și ținutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge 
din pricina turmelor lor.”

„Iacov și Esau s-au întâlnit la patul de moarte al tatălui lor. Odinioară 
fratele mai mare așteptase acest eveniment ca pe o ocazie de răzbunare, dar 
sentimentele sale s-au schimbat mult de atunci. Și Iacov, mulțumit cu bine-
cuvântările spirituale ale dreptului de întâi născut a cedat fratelui mai mare 
moștenirea bogăției tatălui lor – singura moștenire pe care Esau a căutat-o 
și pe care o prețuia... Despărțirea a fost conformă cu scopul divin cu privire 
la Iacov. Întrucât cei doi frați se deosebeau atât de mult cu privire la credința 
religioasă, era mai bine pentru ei să locuiască separat.” – Patriarhi și profeți,  
p. 207 (cap. 19: Întoarcerea în Canaan).

Marți  8 septembrie

3.  ALEGEREA ESTE A NOASTRĂ

a.  Ce mustrare ar trebui să reaccentuăm atunci când considerăm 
respingerea de către Esau a alegerii harului lui Dumnezeu? Ro-
mani 9:13.

Romani 9:13: „după cum este scris: „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.”

„Esau și Iacov fuseseră la fel instruiți în cunoașterea lui Dumnezeu și 
amândoi au fost liberi să umble în poruncile Sale și să primească favoarea 
Sa; dar ei n-au ales amândoi să facă aceasta...

Nu a existat o alegere arbitrară din partea lui Dumnezeu prin care Esau 
să fi fost exclus de la binecuvântările mântuirii. Darurile harului Său prin 
Hristos sunt gratuite pentru toți. Nu există alegere prin care să piară vreun 
om, decât cea proprie. Dumnezeu a stabilit în cuvântul său condițiile cu care 
fiecare suflet va fi ales pentru viață veșnică – ascultare de poruncile Sale, 
prin credința în Hristos. Dumnezeu a ales un caracter în armonie cu legea Sa 
și oricine va ajunge la standardul cerinței Sale va avea intrare în împărăția 
slavei... [Ioan 3:36; Matei 7.21 citat.] Și în Apocalipsa El declară: ‚Ferice de 
cei ce împlinesc poruncile Sale, ca să aibă drept la pomul vieții și să poată în-
tra pe porți în cetate.’ Apocalipsa 22:14. În ceea ce privește mântuirea finală 
a omului, aceasta este singura alegere prezentată în cuvântul lui Dumnezeu.

Este ales fiecare suflet care-și va aduce la îndeplinire propria mântuire 
cu frică și cu tremur. Este ales acela care va îmbrăca armura și va lupta lupta 
cea bună a credinței. Este ales acela care va veghea în vederea rugăciunii, 
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care va cerceta Scripturile și va fugi de ispită. Este ales acela care va avea 
credință în continuu și care va fi ascultător de fiecare cuvânt care iese din 
gura lui Dumnezeu. Măsurile mântuirii sunt gratuite pentru toți; de rezulta-
tele mântuirii se vor bucura acei care s-au conformat condițiilor.” – Patriarhi 
și profeți, pp. 207, 208. [Sublinierea în textul original.]

b.  Ce ar trebui să ținem mereu minte, asemenea lui Iacov? 2 Corin-
teni 4:18.

2 Corinteni 4:18: „Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce 
nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt 
veșnice.”

„Esau disprețuise binecuvântările legământului. El prețuise bunurile 
vremelnice mai presus de cele spirituale și primise ceea ce a dorit. Prin pro-
pria sa alegere intenționată, el a fost despărțit de poporul lui Dumnezeu. 
Iacov alesese moștenirea credinței.” – Ibid., p. 208.

Miercuri  9 septembrie

4.  EVITÂND PĂRTINIREA PĂRINTEASCĂ

a.  Cum s-a comportat Iacov lipsit de înțelepciune față de fiul său 
Iosif? Geneza 37:3,4.

Geneza 37:3, 4: „Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pen-
tru că îl născuse la bătrânețe, și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că 
tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i 
spună nicio vorbă prietenească.”

„A fost unul [din fiii lui Iacov]... de un caracter mult diferit – fiul mai mare 
al Rahelei, Iosif, a cărui frumusețe personală rară părea să fie doar o reflec-
tare a frumuseții interioare a minții și inimii. Curat, activ și voios, băiatul 
dădea dovadă de seriozitate și fermitate morală. El asculta de instrucțiunile 
tatălui său și asculta cu drag de Dumnezeu. ...La vârsta lui înaintată, inima 
lui Iacov a fost legată de acest copil. El ‚îl iubea pe Iosif mai mult decât pe 
toți copiii săi.’

Dar tocmai această afecțiune avea să devină o cauză de necaz și durere. 
În mod lipsit de înțelepciune, Iacov și-a manifestat preferința pentru Iosif și 
aceasta a stârnit gelozia celorlalți fii ai săi.” – Patriarhi și profeți, p. 209 (cap. 19: 
Întoarcerea în Canaan).
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b.  Cum poate propria noastră atitudine să faciliteze calitatea 
amabilității de caracter în copiii noștri în creștere? 1 Timotei 
5:21; Iacov 3:17.

1 Timotei 5:21: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus 
și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, 
și să nu faci nimic cu părtinire.”

Iacov 3:17: „Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, 
ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică.”

„Nu există favoritism la Dumnezeu și nicio parțialitate și nicio ipocrizie 
nu ar trebui introdusă sau păstrată în căminele, bisericile sau instituțiile 
noastre.” – The Ellen G. White 1888 Materials, p. 1821.

c.  Iosif a fost credincios și ascultător și a crescut mult prin 
suferință. Dar ce cuvinte generale de avertisment ne sunt date 
tuturor împotriva răsfățării sau favorizării unor copii în defa-
voarea altora? Isaia 3:4,5.

Isaia 3:4, 5: „Le voi da băieți drept căpetenii”, zice Domnul, „și niște copii vor stă-
pâni peste ei.” Oamenii se vor asupri unii pe alții, unul va apăsa pe celălalt, fiecare 
pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic, pe cel pus în cinste.”

„În dragostea voastră oarbă și neînțeleaptă, voi ați cedat amândoi copi-
lului vostru. Voi i-ați permis să țină frâiele în mânuțele sale mici și încă di-
nainte să fie în stare să meargă, vă stăpânea pe amândoi. Ce se poate aștepta 
de la viitor, având în vedere trecutul?... Copilul vostru nu va vedea niciodată 
împărăția lui Dumnezeu, dacă păstrează obiceiurile și dispozițiile actuale. 
Iar voi, părinții săi, veți fi cei care i-ați închis porțile cerului! Și atunci, cum 
va rămâne cu mântuirea voastră?” – Testimonies, vol. 4, p. 383 (cap. Consacrare 
la slujitori).

Joi  10 septembrie

5.  RANCHIUNA GELOZIEI

a.  Cât de adânc au căzut fiii lui Iacov în cursa geloziei amare împo-
triva lui Iosif, fratele lor cel mai tânăr? Geneza 37:13-18, 24, 28, 
31, 32.
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Geneza 37:13-18, 24, 28, 31, 32: „Israel a zis lui Iosif: „Frații tăi pasc oile la Si-
hem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, sunt gata”, a răspuns el. Israel i-a 
zis: „Du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-
mi vești.” L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când 
rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: „Ce cauți?” „Caut pe 
frații mei”, a răspuns Iosif. „Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?” Și omul acela a zis: 
„Au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: ‘Haidem la Dotan.’” Iosif s-a dus după 
frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și, până să se apropie de ei, 
s-au sfătuit să-l omoare... (24) L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta 
era goală: nu era apă în ea... (28) La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au 
scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu douăzeci de sicli de argint ismaeliți-
lor, care l-au dus în Egipt... (31, 32) Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghiind un 
țap, i-au înmuiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând 
să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina fiului tău sau nu.”

„Frații [lui Iosif] l-au văzut apropiindu-se; dar niciun gând la călătoria 
lungă pe care o făcuse pentru a-i întâlni, la istovirea și foamea sa, la dreptu-
rile sale la ospitalitatea și dragostea lor frățească nu le-a atenuat amărăciu-
nea urii lor. Vederea hainei, semnul dragostei tatălui, i-a umplut de agitație. 
‚Iată, vine visătorul,’ strigau ei în batjocură. Invidia și răzbunarea, mult timp 
cultivate în secret, îi controla acum.” – Patriarhi și profeți, pp. 210, 211 (cap. 19: 
Întoarcerea în Canaan).

b.  Ce cauzează gelozia și care este cea mai amară ilustrare a aces-
tui fapt în istorie? Proverbele 6:34,35; Matei 27:17-23.

Proverbe 6:34, 35: „Căci gelozia înfurie pe un bărbat, și n-are milă în ziua răzbu-
nării; nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar 
de cel mai mare dar.”

Matei 27:17-23: „Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiți să vi-l 
slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numește Hristos?” Căci știa că din pizmă 
dăduseră pe Isus în mâinile lui. Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevastă-
sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am su-
ferit mult în vis din pricina Lui.” Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat 
noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. Dregătorul a luat cuvântul 
și le-a zis: „Pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns 
ei. Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, 
i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige 
și mai tare: „Să fie răstignit!”
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„Întreaga viață a lui Hristos și învățăturile Sale au fost o continuă lecție 
de umilință, bunăvoință, virtute și tăgăduire de sine. Aceasta a fost o mus-
trare continuă pentru spiritul strict și plin de îndreptățire de sine, manifes-
tat de evrei. Satan i-a condus, până când ajungeau să fie foarte agitați chiar 
și numai la menționarea faptelor minunate ale lui Hristos, care abăteau 
atenția oamenilor de la ei. ...Tocmai bunătatea Lui îl făcea un subiect al ge-
loziei și urii, și, în furia lor oarbă, ei au strigat: Răstignește-L, răstignește-L!” 
– Spiritual Gifts, vol. 4 A, p. 117.

Vineri  11 septembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  Cum oferă viața lui Iacov speranță pentru fiecare familie care se 
luptă?

2.  Ce domenii imposibile ale vieții mele pot fi schimbate prin preda-
rea lui Dumnezeu?

3.  În ciuda greșelilor lui Iacov, de ce ar trebui să urmez mai degrabă 
exemplul său decât cel al lui Esau?

4.  De ce trebuie să fiu atent pentru a evita părtinirea, favoritismul și 
invidia?

5.  De ce este esențial a-I cere lui Dumnezeu să dezrădăcineze din 
mine fiecare urmă de gelozie?
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   Lecția 12 Sabat, 19 septembrie, 2020

Rezultatul rugăciunii perseverente
„După cum se îndură un tată de copiii săi, la fel Se îndură Domnul 

de cei ce se tem de El” (Psalmii 103:13).

„Niciun părinte pământesc n-ar putea să fie așa de răbdător cu 
greșelile și lipsurile copiilor săi, cum este Dumnezeu cu acei pe care în-
cearcă să-i mântuiască.” – Calea către Hristos, p. 35 (cap. Pocăința).

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 224-240 (cap. 21: Iosif și frații săi).

Duminică  13 septembrie

1.  UN TIMP DE JALE

a.  Descrieți profunzimea durerii lui Iacov când l-a crezut pe Iosif 
mort și impresiile făcute asupra fiilor săi vinovați. Geneza 
37:33-35.

Geneza 37:33-35: „Iacov a cunoscut-o și a zis: „Este haina fiului meu! O fiară săl-
batică l-a mâncat! Da, Iosif a fost făcut bucăți!” Și și-a rupt hainele, și-a pus un sac 
pe coapse și a jelit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l 
mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: „Plângând mă voi 
coborî la fiul meu, în Locuința morților.” Și plângea astfel pe fiul său.”

„[Fiii lui Iacov] așteptaseră cu spaimă scena, dar acum nu erau pregătiți 
pentru durerea sfâșietoare de inimă, pentru abandonarea totală în durere, 
la care erau nevoiți să fie martori. [Geneza 37:33 citat]. În zadar au încercat 
fiii și fiicele sale să-l mângâie. El ‚și-a sfâșiat hainele, și s-a încins cu sac în 
jurul coapselor și și-a jelit fiul timp de multe zile.’ Timpul părea să nu aducă 
nicio alinare durerii sale. ‚Mă voi coborî plângând în mormânt la fiul meu,’ 
a fost strigătul său disperat. Tinerii, îngroziți de ce făcuseră și totuși temân-
du-se de învinuirile tatălui lor, încă ascundeau în inimile lor cunoștința 
vinovăției lor, care până și lor li se părea foarte mare.” – Patriarhi și profeți,  
p. 212 (cap. 19: Întoarcerea în Canaan).

b.  Ce este menită durerea să dezvolte în noi? Iacov 1:3,4.
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Iacov 1:3, 4: „ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. 
Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, 
întregi și să nu duceți lipsă de nimic.”

„Dumnezeu îngăduie să fim puși în împrejurări care ne vor încerca, pen-
tru a ne crește dragostea și a ne desăvârși încrederea în El... Vor veni încer-
cări, dar acestea sunt o dovadă că suntem copii ai lui Dumnezeu.” – Slujitorii 
Evangheliei, p. 441 (1892) (cap. Hirotonirea).

Luni  14 septembrie

2.  CRESCÂND ÎN HAR

a.  Cum a crescut caracterul lui Iacov de la noaptea sa de agonie în 
rugăciune pentru el și pentru familia sa la Betel? Psalmii 92:12-15.

Psalmi 92:12-15: „Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Li-
ban. Cei sădiți în Casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc 
roade și la bătrânețe; sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, 
El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire.”

„Iacov alesese moștenirea credinței. El încercase s-o dobândească prin 
viclenie, trădare și falsitate; dar Dumnezeu a permis ca păcatul său să-și pri-
mească corecția. Totuși prin toată experiența amară a anilor de mai târziu, 
Iacov nu s-a abătut niciodată de la scopul său și nici nu a renunțat la alege-
rea sa. El învățase că recurgând la pricepere și iscusință omenească pentru 
a-și asigura binecuvântarea, el luptase împotriva lui Dumnezeu. Din acea 
noapte de luptă lângă râul Iaboc, Iacov a devenit un om diferit. Încrederea 
de sine fusese dezrădăcinată. De atunci înainte, viclenia de mai înainte nu a 
mai fost văzută. În locul vicleniei și a înșelăciunii, viața lui a fost marcată de 
simplitate și adevăr. El învățase lecția bazării simple pe Brațul Atotputernic, 
și, în mijlocul încercării și întristării, el s-a aplecat în supunere umilă înain-
tea voinței lui Dumnezeu. Elementele de caracter inferioare au fost consu-
mate în cuptorul de foc, aurul adevărat a fost rafinat, până când credința lui 
Avraam și Isaac a apărut nediminuată și în Iacov.” – Patriarhi și profeți, p. 208 
(cap. 19: Întoarcerea în Canaan).

.
b.  Ce moștenire a lui Iacov are Dumnezeu în vedere și pentru fa-

miliile noastre? Isaia 8:16-18; Deuteronomul 29:29.
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Isaia 8:16-18: „Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între 
ucenicii Mei!” Eu nădăjduiesc în Domnul, care Își ascunde Fața de casa lui Iacov. 
În El îmi pun încrederea. Iată, eu și copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem niște 
semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe 
muntele Sionului.”

Deuteronom 29:29: „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, 
iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împli-
nim toate cuvintele legii acesteia.”

„Tatăl este într-un anumit sens preotul familiei, aducând pe altarul 
lui Dumnezeu jertfa de dimineață și de seară, în timp ce soția și copiii se 
unesc în rugăciune și laudă. Într-un asemenea cămin, Isus va rămâne și, prin 
influența Sa înviorătoare, exclamațiile de bucurie ale părinților vor fi auzite 
în mijlocul scenelor mai înălțate, zicând: ‚Iată eu și copiii pe care mi i-a dat 
Domnul.’ Mântuiți, mântuiți, mântuiți pentru veșnicie! Liberi de stricăciu-
nea care este în lume prin poftă și făcuți moștenitori ai nemuririi prin me-
ritele lui Hristos! Am văzut că doar puțini tați își înțeleg responsabilitatea. 
Ei nu au învățat să se controleze și, până când vor învăța această lecție, ei 
vor avea o prestație slabă în stăpânirea copiilor lor. Autocontrolul perfect 
va fi încântător pentru familie. Când acesta este realizat, se câștigă o mare 
biruință. Atunci ei pot să-și educe copiii spre stăpânire de sine.” – Testimo-
nies, vol. 1, p. 547 (cap. 95: Ascultarea de adevăr).

Marți  15 septembrie

3.  FIRAVA FAMILIE A CREDINŢEI

a.  Când fiii lui Iacov au stat înaintea guvernatorului Egiptului 
(care, fără ca ei să știe, era chiar Iosif), ce descoperă transfor-
marea din atitudinea lor? Geneza 42:21.

Geneza 42:21: „Ei au zis atunci unul către altul: „Da, am fost vinovați față de fra-
tele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga, și nu l-am ascultat! 
Pentru aceea vine peste noi necazul acesta.”

„În timpul anilor de când Iosif a fost separat de frații săi, acești fii ai lui Iacov 
se schimbaseră la caracter. Fuseseră invidioși, turbulenți, înșelători, cruzi și răz-
bunători; dar acum, când erau încercați cu greutăți, s-au dovedit a fi neegoiști, 
credincioși unul altuia, devotați tatălui lor, și, ei înșiși oameni de vârstă mijlocie, 
supuși autorității sale.” – Patriarhi și profeți, p. 225 (cap. 21: Iosif și frații săi).

„[Iosif] văzuse în frații săi roadele adevăratei căințe.” – Ibid., p. 230.
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b.  După atât de mulți ani de încercare în viețile lui Iacov și ale co-
piilor lor, unde a fost în cele din urmă patriarhul perseverent 
chemat să meargă? Geneza 45:9, 25-28.

Geneza 45:9, 25-28: „Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i: ‘Așa a vorbit 
fiul tău Iosif: «Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul; coboară-te la mine și nu 
zăbovi!... (25-28) Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului, la tatăl lor 
Iacov. Și i-au spus: „Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptu-
lui.” Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă 
tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul 
tatălui lor Iacov s-a înviorat. Și Israel a zis: „Destul! Fiul meu Iosif tot mai trăiește! 
Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte.”

c.  Numai cum a știut Iacov cu siguranță că acesta era un pas pe 
care trebuia să-l facă și de ce a rânduit Dumnezeu aceasta? Ge-
neza 46:1-5; Psalmii 103:13.

Geneza 46:1-5: „Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Șeba și a adus jertfe 
Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noap-
tea și a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-mă!” Și Dumnezeu a zis: „Eu 
sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo 
te voi face să ajungi un neam mare. Eu Însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt și Eu 
Însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii.” Iacov a părăsit 
Beer-Șeba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilașii și nevestele lor, în 
carele pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă.”

Psalmi 103:13: „Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul de cei 
ce se tem de El.”

„Lui Avraam îi fusese dată făgăduința unei posterități nenumărate ca 
stelele, dar până atunci poporul ales crescuse doar încet. Și țara Canaanului 
nu oferea acum câmp de dezvoltare pentru o națiune așa cum fusese pre-
zisă. Se afla în posesia unor triburi păgâne puternice, care nu trebuia să fie 
alungate de acolo până în ‚a patra generație.’.. Dacă ei aveau să se amestece 
cu Canaaniții, ei ar fi fost în pericolul de a fi seduși la idolatrie. Totuși, Egip-
tul oferea condițiile necesare împlinirii scopului divin. O parte bine udată 
și fertilă din țară le-a fost deschisă acolo, oferind toate avantajele pentru 
creșterea lor grabnică. Și antipatia cu care s-au confruntat în Egipt datorită 
ocupației lor – pentru că orice păstor era ‚o urâciune înaintea egiptenilor’ – 
i-ar fi făcut în stare să rămână un popor distinct și separat și ar fi slujit astfel 
excluderii lor de la participarea la idolatria Egiptului.” – Patriarhi și profeți,  
p. 232 (cap. 21: Iosif și frații săi).
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Miercuri  16 septembrie

4.  MOMENTE BINECUVÂNTATE

a.  Descrieți reîntâlnirea lui Iacov și Iosif. Geneza 46:28-30.

Geneza 46:28-30: „Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif, ca să-i dea de știre să-i 
iasă înainte în Gosen. Și au venit în ținutul Gosen. Iosif și-a pregătit carul și s-a 
suit ca să se ducă în Gosen, în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a 
aruncat pe gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. Israel a zis lui Iosif: „Acum 
pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești.”

„Când a ajuns în Egipt, ceata a mers direct în țara Gosen. Aici a venit 
Iosif în caleașca lui oficială, însoțit de un convoi princiar. Splendoarea care-l 
înconjura și demnitatea poziției sale au fost toate uitate; un singur gând îi 
umplea mintea, un singur dor îi făcea inima să vibreze. Când i-a văzut pe 
călătorii care se apropiau, iubirea, al cărei dor fusese reprimat timp de atât 
de mulți ani îndelungați, nu a mai putut fi controlată. El a sărit din caleașca 
lui și s-a grăbit să-i spună bun-venit tatălui său.” – Patriarhi și profeți, p. 233 
(cap. 20: Iosif și frații săi).

b.  Relatați întâlnirea dintre Iacov și împărat. Geneza 47:7-10.

Geneza 47:7-10: „Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui Faraon. 
Și Iacov a binecuvântat pe Faraon. Faraon a întrebat pe Iacov: „Care este numărul 
zilelor anilor vieții tale?” Iacov a răspuns lui Faraon: „Zilele anilor călătoriei mele 
sunt o sută treizeci de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și 
n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor.” Iacov a binecu-
vântat iarăși pe Faraon și a plecat dinaintea lui Faraon.”

„Patriarhul era străin în curțile regale; dar, în mijlocul scenelor sublime 
ale naturii, el cultivase comuniune cu un Monarh mai puternic și acum, cu 
o superioritate conștientă, el și-a ridicat mâinile și l-a binecuvântat pe Fa-
raon.” – Ibid.

c.  Cum a fost experiența lui Iacov în Egipt? Geneza 47:27,28.

Geneza 47:27, 28: „Israel a locuit în țara Egiptului, în ținutul Gosen. Ei s-au înstă-
rit, au crescut și s-au înmulțit foarte mult. Iacov a trăit șaptesprezece ani în țara 
Egiptului și zilele anilor vieții lui Iacov au fost de o sută patruzeci și șapte de ani.”
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„În primul său salut adresat lui Iosif, Iacov a vorbit ca și cum, cu acest 
final fericit al îndelungii sale dureri și suferințe, el era gata să moară. Dar 
i-au mai fost acordați încă șaptesprezece ani în locul retras și plin de pace al 
ținutului Gosen. Acești ani s-au aflat într-un fericit contrast cu cei care i-au 
precedat. El a văzut în fiii săi dovezi ale adevăratei pocăințe; el și-a văzut fa-
milia înconjurată de toate condițiile necesare pentru dezvoltarea unei mari 
națiuni; și credința lui a prins făgăduința sigură a așezării lor viitoare în Ca-
naan. El însuși a fost înconjurat de orice semn de dragoste și favoare, pe care 
Prim-Ministrul Egiptului îl putea oferi; și fericit în compania fiului său atât 
de multă vreme pierdut, el s-a coborât încet și în pace în mormânt.” – Ibid.

d.  În ciuda timpului plăcut, petrecut de Iacov în Egipt, ce cerință 
serioasă a descoperit cât de puternic era scopul său de a se în-
crede în făgăduințele lui Dumnezeu? Geneza 47:29-31.

Geneza 47:29-31: „Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său 
Iosif și i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune, rogu-te, mâna sub coap-
sa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine: să nu mă îngropi în 
Egipt. Ci, când mă voi culca lângă părinții mei, să mă scoți afară din Egipt și să mă 
îngropi în mormântul lor.” Iosif a răspuns: „Voi face după cuvântul tău.” Iacov a 
zis: „Jură-mi.” Și Iosif i-a jurat. Apoi Israel s-a plecat cu fața pe căpătâiul patului.”

Joi  17 septembrie

5.  CONCENTRÂNDU-SE ASUPRA VIITORULUI

a.  Ce demonstrează discernământul profetic al lui Iacov cu privire 
la fiii lui Iosif? Evrei 11:21; Geneza 48:8,9, 17-19.

Evrei 11:21: „Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii 
lui Iosif și „s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său”.

Geneza 48:8, 9, 17-19: „Israel s-a uitat la fiii lui Iosif și a zis: „Cine sunt aceștia?” 
Iosif a răspuns tatălui său: „Sunt fiii mei pe care mi i-a dat Dumnezeu aici.” Israel 
a zis: „Apropie-i, te rog, de mine, ca să-i binecuvântez.”... (17-19) Lui Iosif nu i-a 
venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim, de 
aceea a apucat mâna tatălui său ca s-o ia de pe capul lui Efraim și s-o îndrepte pe 
al lui Manase. Și Iosif a zis tatălui său: „Nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut; 
pune-ți mâna dreaptă pe capul lui.” Tatăl său n-a vrut, ci a zis: „Știu, fiule, știu; și el 
va ajunge un popor, și el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât 
el și sămânța lui va ajunge o ceată de neamuri.”
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b.  Cum urma să se împlinească această profeție în scurt timp? Nu-
meri 1:33-35; 2:21, 24; Deuteronomul 33:16,17.

Numeri 1:33-35: „bărbații din seminția lui Efraim ieșiți la numărătoare au fost 
patruzeci de mii cinci sute. Au trecut în cărțile neamului pe fiii lui Manase, după 
familiile lor, după casele părinților lor, numărând numele bărbaților de la vârsta 
de douăzeci de ani în sus, pe toți cei în stare să poarte armele: bărbații din semin-
ția lui Manase ieșiți la numărătoare au fost treizeci și două de mii două sute.”

Numeri 2:21, 24: „cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și două de mii două sute de 
oameni ieșiți la numărătoare... (24) Toți cei din tabăra lui Efraim ieșiți la numă-
rătoare sunt o sută opt mii o sută de oameni, după oștirile lor. Ei să pornească în 
al treilea rând.”

Deuteronom 33:16, 17: „Cele mai bune roade ale pământului și din tot ce cu-
prinde el. Bunăvoința Celui ce S-a arătat în rug Să vină peste capul lui Iosif, Pe 
creștetul capului domnului fraților lui! El are frumusețea întâiului născut al ta-
urului; Coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului; Cu ele va împunge pe toate 
popoarele, Până la marginile pământului: Ele sunt zecile de mii ale lui Efraim, 
Ele sunt miile lui Manase.”

c.  Cum trebuie ca experiența lui Iacov și a fiilor lui să ne motiveze 
astăzi? Romani 12:1,2.

Romani 12:1, 2: „Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să adu-
ceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi 
din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului 
acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine 
voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.”

„Puterea răului din natura [lui Iacov] a fost sfărâmată; caracterul lui a 
fost transformat...

„Revizuind istoria vieții sale, Iacov a recunoscut puterea susținătoare a 
lui Dumnezeu – ‚Dumnezeul care m-a hrănit toată viața până în această zi, 
Îngerul care m-a răscumpărat din orice rău.’  (Geneza 48:15,16).

Aceeași experiență este repetată în istoria fiilor lui Iacov – păcatul adu-
când după sine pedeapsa, și pocăința aducând roada neprihănirii spre viață.

„Dumnezeu nu-Și anulează legile. El nu acționează contrar lor. El nu 
anulează lucrarea păcatului. Dar El transformă. Prin harul Său, blestemul 
lucrează producând binecuvântare.” – Educația, pp. 147, 148 (cap. Biografii bi-
blice).
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Vineri  18 septembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Care ar putea fi adevăratul scop al încercării prin care trec în pre-

zent?
2.  Descrieți planul lui Dumnezeu pentru tații de astăzi.
3.  De ce a fost Egiptul un loc potrivit pentru poporul lui Dumnezeu – 

dar numai temporar?
4.  Ce ar trebui să învăț din perspectiva lui Iacov în scurtul timp petre-

cut în Egipt?
5.  Cum pot membrii rătăciți ai familiei mele să se schimbe asemenea 

lui Iacov?
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  Lecția 13 Sabat, 26 septembrie 2020

Speranță pentru rămășița lui Israel
„Domnul să te audă în ziua necazului; numele Dumnezeului lui 

Iacov să te apere.” (Psalmii 20:1).

„Asemenea lui Iacov, luptați în rugăciune. Agonizați.” – Testimonies, 
vol. 1, p. 158 (cap. Tinerii păzitori ai Sabatului).

Recomandare pentru studiu:  Testimonies, vol. 1, pp. 158-160 (Mărturia 4,  
    cap. 27: Tinerii păzitori ai Sabatului),  

     Testimonies, Vol. 3, pp. 540-544 (Egoismul  
    în familia, partea a II-a).

Duminică  20 septembrie

1.  O MĂRTURIE DE ÎNCHEIERE

a.  Ce mesaj final a transmis Iacov fiilor săi? Geneza 49:1,2.

Geneza 49:1, 2: „Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: „Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi 
se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați, fii ai lui Iacov! 
Ascultați pe tatăl vostru Israel!”

„În timp ce copiii [lui Iacov] așteptau să primească ultima sa binecuvân-
tare, Spiritul Inspirației a coborât peste el și înaintea lui s-a derulat în viziu-
ne profetică viitorul descendenților săi. Unul după altul au fost menționate 
numele fiilor săi, a fost descris caracterul fiecăruia și a fost prezisă pe scurt 
istoria viitoare a semințiilor.” – Patriarhi și profeți, p. 235 (cap. 21: Iosif și frații săi).

„[Iacov] nu a avut resentimente față de copiii săi îndurerați. Dar Dum-
nezeu, prin spiritul profeției a înălțat mintea lui Iacov mai presus de senti-
mentele sale naturale. În ultimele sale ore, îngerii erau pretutindeni în jurul 
lui și puterea harului lui Dumnezeu a strălucit asupra lui. Sentimentele sale 
părintești l-ar fi condus să rostească în mărturia sa de pe patul de moarte 
numai expresii de dragoste și duioșie. Dar, sub influența inspirației, el a ros-
tit adevărul, deși era dureros.” – Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 172, 173.

b.  Cum a descoperit ultima dorință a lui Iacov modul cum harul puter-
nic al lui Dumnezeu atinsese în mod uimitor inima patriarhului cu 
privire la prima lui soție, pe care o urâse cândva? Geneza 49:28-31.
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Geneza 49:28-31: „Aceștia sunt toți cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminții 
ale lui Israel. Și acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a bine-
cuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită. Apoi le-a dat 
porunca următoare: „Eu am să fiu adăugat la poporul meu, deci să mă îngropați 
împreună cu părinții mei, în peștera care este în ogorul hetitului Efron, în peștera 
din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, în țara Canaan. Acesta este 
ogorul pe care l-a cumpărat Avraam de la hetitul Efron ca moșie de înmormânta-
re. Acolo au îngropat pe Avraam și pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac 
și pe Rebeca, nevasta lui, și acolo am îngropat eu pe Lea.”

Luni  21 septembrie

2.  FOCUL TOPITORULUI

a.  Descrieți finalul vieții lui Iacov și impactul profund pe care l-a 
avut asupra celor din jurul lui – inclusiv a egiptenilor. Geneza 
49:33; 50:1-3. Ce moștenire inspiratoare ne-a lăsat el și nouă?

Geneza 49:33: „Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, și-a tras picioarele 
în pat, și-a dat duhul și a fost adăugat la poporul său.”

Geneza 50:1-3: „Iosif s-a aruncat pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. A 
poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze pe tatăl său, și doctorii 
au îmbălsămat pe Israel. Patruzeci de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate 
cu îmbălsămarea lui. Și egiptenii l-au plâns șaptezeci de zile.”

„Iacov păcătuise și a suferit profund. A avut parte de mulți ani de trudă, 
grijă și durere, din ziua când marele său păcat l-a făcut să fugă din corturile 
tatălui său. Un fugar fără cămin, despărțit de mama lui, pe care n-a mai vă-
zut-o niciodată; lucrând timp de șapte ani pentru cea pe care o iubea, numai 
pentru a fi înșelat în mod josnic; lucrând douăzeci de ani în serviciul unei 
rude lacome și apucătoare; văzându-și averea crescând și pe fiii săi crescând 
în jurul lui, dar aflând puțină bucurie în familia divizată și certăreață; îndu-
rerat de rușinea fiicei sale, de răzbunarea fraților ei, de moartea Rahelei, de 
crima nenaturală a lui Ruben, de păcatul lui Iuda, de înșelăciunea crudă și 
răutatea săvârșite față de Iosif – cât de lung și de întunecat este catalogul 
de rele pus înaintea vederii! Tot mereu el a secerat roada acelei prime fapte 
greșite. Tot mereu a văzut repetate între fiii săi păcatele de care el însuși se 
făcuse vinovat. Pedeapsa, deși teribilă, produsese ‚roada dătătoare de pace 
a neprihănirii.’ (Evrei 12:11).” – Patriarhi și profeți, p. 237, 238.
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b.  Cum pot viețile noastre, asemenea celei a lui Iacov, să aducă 
roada dătătoare de pace a neprihănirii? Evrei 12:7-11; 1 Petru 
4:12,13.

Evrei 12:7-11: „Suferiți pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci 
care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, 
de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții 
noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu 
atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne 
pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește 
pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pe-
deapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare, și nu de bucurie, dar mai pe urmă 
aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.”

1 Petru 4:12, 13: „Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul 
vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste 
voi, dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă 
bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui.”

„Dumnezeu este acela care v-a dus în locuri de strâmtoare. El are un 
scop cu aceasta, pentru ca strâmtorarea să lucreze în voi răbdarea și răbda-
rea experiența, și experiența nădejdea. El a îngăduit să vină încercări asupra 
voastră, pentru ca, prin ele, să puteți avea experiența roadelor dătătoare de 
pace ale neprihănirii.” – Testimonies, vol. 3, p. 416. (cap. Individualismul)

„Toate afecțiunile și încercările care vin peste noi aici sunt îngăduite 
pentru a îndeplini planurile [lui Dumnezeu] de dragoste față de noi, ‚ca să 
putem fi părtași ai sfințeniei Sale’ și să devenim astfel participanți în acea 
plinătate a bucuriei, care se găsește în prezența Sa.” – Ibid., vol. 5, p. 742 (cap. 
Caracterul lui Dumnezeu descoperit în Hristos).

„Toate încercările care sunt primite ca educatori vor produce bucurie.” 
– Ibid., vol. 6, p. 365 (cap. Adunările în Sabat).

Marți  22 septembrie

3.  O CHEMARE LA RODNICIE

a.  Cât de puternic este angajamentul lui Dumnezeu față de 
moștenirea lui Iacov? Leviticul 26:42, Deuteronomul 32:9,10.

Levitic 26:42: „Atunci Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi 
aduce aminte de legământul Meu cu Isaac și de legământul Meu cu Avraam și Îmi 
voi aduce aminte de țară.”
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Deuteronom 32:9, 10: „Căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea 
Lui de moștenire. El l-a găsit într-un ținut pustiu, Într-o singurătate plină de urlete 
înfricoșate; L-a înconjurat, l-a îngrijit Și l-a păzit ca lumina ochiului Lui.”

„Dumnezeu l-a înconjurat pe Israel cu orice facilitate, le-a dat orice pri-
vilegiu care i-ar fi făcut o onoare pentru numele Său și o binecuvântare pen-
tru națiunile înconjurătoare. Dacă ei aveau să umble pe căile ascultării, El a 
făgăduit să-i facă ‚mult peste toate națiunile pe care le-a făcut, în laudă, în 
nume și în onoare.’” – Educația, p. 40 (cap. Educația poporului Israel).

„Când avem bărbați care, în vreme ce-și recunosc deficiențele, vor pleda 
înaintea lui Dumnezeu cu credință serioasă așa cum a făcut Iacov, vom vedea 
aceleași rezultate.” – Testimonies, vol. 4, p. 402 (cap. Ambasadori ai lui Hristos).

b.  Descrieți profunzimea dragostei lui Dumnezeu pentru poporul 
Său rătăcitor – și ce ar trebui să ne facă să ne oprim și să cuge-
tăm? Ieremia 31:18-20; Osea 11:8,9.

Ieremia 31:18-20: „Aud pe Efraim bocindu-se: ‘M-ai pedepsit și am fost pedepsit 
ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă Tu, și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul 
Dumnezeul meu! După ce m-am întors, m-am căit și, după ce mi-am recunoscut 
greșelile, mă bat pe pulpă; sunt rușinat și roșu de rușine, căci port ocara tinereții 
mele.’ Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine? Căci, când vorbesc de 
el, Îmi aduc aminte cu gingășie de el, de aceea Îmi arde inima în Mine pentru el și 
voi avea milă negreșit de el”, zice Domnul.”

Osea 11:8, 9: „Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca 
Admei? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima în Mine și tot lăuntrul Mi se 
mișcă de milă! Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, 
căci Eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să 
prăpădesc.”

„În marea Sa îndurare, Dumnezeu nu v-a nimicit. El nu privește cu ră-
ceală asupra voastră. El nu vă respinge cu indiferență.” – Parabolele Domnului, 
p. 217 (cap. Mai lasă-l și anul acesta).

c.  Explicați privilegiul urmașilor lui Hristos. 2 Timotei 1:8-10, 
Psalmii 20:1,2.

2 Timotei 1:8-10: „Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de 
mine, întemnițatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumne-
zeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după 
hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii, dar 
care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a 
nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea, prin Evanghelie.”
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Psalmii 20:1, 2: „Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele 
Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul Său cel Sfânt și să te sprijine 
din Sion!”

„Trebuie să trecem prin cuptor până când focul a mistuit zgura și sun-
tem purificați și reflectăm chipul divin. Acei care-și urmează înclinațiile și 
sunt stăpâniți de aparențe nu sunt judecători buni a ceea ce face Dumnezeu. 
Ei sunt umpluți de nemulțumire. Ei văd eșecuri acolo unde în realitate este 
triumf și o mare pierdere acolo unde este câștig; și, asemenea lui Iacov, ei 
sunt gata să exclame: ‚Toate aceste lucruri sunt împotriva mea,’ când tocmai 
lucrurile de care se plâng lucrează toate spre binele lor.

Fără cruce nu e cunună. Cum poate cineva să fie tare în Domnul fără 
încercări? Pentru a avea tărie, trebuie să avem exercițiu. Pentru a avea o 
credință puternică, trebuie să fim puși în împrejurări în care credința noas-
tră va fi exercitată.” – Testimonies, vol. 3, p. 67 (cap. Lucrători pentru Dumnezeu).

Miercuri  23 septembrie

4.  EVITÂND SOARTA CELOR PIERDUŢI

a.  Explicați cum Își folosește Dumnezeu cuvântul pentru a ne 
curăți și care sunt consecințele grave ale refuzului nostru de a 
ne supune acestui proces. Evrei 4:12-14; Osea 4:17.

Evrei 4:12-14: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor de-
cât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, 
încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nicio făptură nu este 
ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem 
a face. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe 
Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră.”

Osea 4:17: „Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l în pace!”

„Dumnezeu Își conduce poporul înainte, pas cu pas. El îi aduce în di-
ferite puncte menite să dea pe față ce este în inima lor. Unii rezistă într-un 
punct, dar cad în altul. La fiecare punct de înaintare, inima este încercată și 
testată și mai profund. Dacă pretinsul popor al lui Dumnezeu își află inimile 
opuse acestei lucrări directe, aceasta ar trebui să-i convingă că au de făcut o 
lucrare pentru a birui, dacă nu vor să fie vărsați din gura Domnului. Îngerul 
a spus: ‚Dumnezeu va aduce lucrarea Lui tot mai aproape pentru a încerca 
și a pune la probă pe fiecare din poporul Său.’ Unii sunt dispuși să accep-
te un punct; dar când Dumnezeu îi duce la alt test de încercare, ei se dau 
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înapoi, deoarece găsesc că îi lovește direct în vreun idol cultivat. Aici ei au 
ocazia să vadă ce este în inimile lor, care îl exclude pe Isus. Ei prețuiesc ceva 
mai presus decât adevărul și inimile lor nu sunt pregătite să-L primească pe 
Isus. Persoanele individuale sunt încercate și puse la probă pentru o vreme 
pentru a se vedea dacă își vor sacrifica idolii și vor urma sfatul Martorului 
Credincios. Dacă cineva nu voiește să fie purificat prin ascultarea de adevăr 
și să-și biruiască egoismul, mândria și patimile rele, îngerii lui Dumnezeu 
primesc porunca: ‚S-au alipit de idolii lor, lăsați-i în pace,’ și ei trec la lucrul 
lor, lăsându-i pe aceștia cu trăsăturile lor de caracter nesupuse controlului 
îngerilor răi. Acei care fac față la fiecare punct, care rezistă fiecărei încercări 
și care biruiesc, oricare ar fi prețul, au urmat sfatul Martorului Credincios, 
și vor primi ploaia târzie, fiind astfel pregătiți pentru înălțarea la cer.” – Tes-
timonies, vol. 1, p. 187 (cap. Biserica Laodicea).

b.  Ce păcat al seminției lui Dan, fiul lui Iacov, îi va împiedica pe 
mulți de a primi sigiliul aprobării lui Dumnezeu? Geneza 49:17; 
Psalmii 15:1-3.

Geneza 49:17: „Dan va fi un șarpe pe drum, O năpârcă pe cărare, Mușcând călcâ-
iele calului, Făcând să cadă călărețul pe spate.”

Psalmii 15:1-3: „Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele 
Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune 
adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și 
nu aruncă ocară asupra aproapelui său.”

„Bârfitorul este exclus din cortul lui Dumnezeu și de la locuirea pe mun-
tele sfânt al Sionului. Acela care aruncă ocara asupra semenului său nu poa-
te primi aprobarea lui Dumnezeu!” – Testimonies, vol. 5, p. 615 (Tratarea celor 
greșiți).

„Să ne păzim de a rosti cuvinte care descurajează. Să ne hotărâm să nu 
ne angajăm niciodată în vorbire de rău și bârfă.” – Înalta noastră chemare,  
p. 291 (12 octombrie).

Joi  24 septembrie

5.  RĂSCUMPĂRARE PENTRU RĂMĂȘIŢĂ

a.  Cu ce privilegii și pericole se confruntă Israelul spiritual astăzi? 
Psalmii 47:1-4; 46:11; Romani 13:11.
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Psalmii 47:1-4: „Bateți din palme, toate popoarele! Înălțați lui Dumnezeu stri-
găte de bucurie! Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoșat: El este Împărat mare 
peste tot pământul. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele 
noastre. El ne alege moștenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubește.”

Psalmii 46:11: „Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de 
scăpare pentru noi.”

Romani 13:13: „Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne 
aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai 
aproape de noi decât atunci când am crezut.”

„Unii în aceste biserici sunt în constant pericol deoarece grijile acestei 
vieți și gândurile lumești le ocupă mințile în așa măsură, încât nu se gân-
desc la Dumnezeu sau la cer și la nevoile propriilor lor suflete. Ei s-au trezit 
din când în când din stupoarea lor, dar au căzut înapoi într-un somn și mai 
adânc. Dacă nu se vor trezi pe deplin din somnul lor, Dumnezeu va îndepăr-
ta lumina și binecuvântarea pe care le-a dat-o. În mânia Lui, El va îndepărta 
sfetnicul din locul său. El a făcut aceste biserici depozitarul legii Sale. Dacă 
resping păcatul și, prin evlavie activă și serioasă arată stabilitate și supune-
re preceptelor Cuvântului lui Dumnezeu și sunt credincioși în îndeplinirea 
datoriei lor religioase, ei vor ajuta la punerea sfeșnicului în locul său și vor 
avea dovada că Domnul oștirilor este cu ei și că Dumnezeul lui Iacov este 
refugiul lor.” – Testimonies, vol. 4, p. 286 (cap. Activități în California).

b.  Numai de ce este nădejde pentru rămășița lui Iacov? Romani 
11:5; Isaia 14:1; 41:14; 43:1.

Romani 11:5: „Tot așa, și în vremea de față, este o rămășiță datorită unei alegeri 
prin har.”

Isaia 14:1: „Căci Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăși pe Israel și-i va 
aduce iarăși la odihnă în țara lor; străinii se vor alipi de ei și se vor uni cu casa lui 
Iacov.”

Isaia 41:14: „Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășiță slabă a lui Israel, 
căci Eu îți vin în ajutor’, zice Domnul, ‘și Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.’”

Isaia 43:1: „Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a întoc-
mit, Israele: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu.”
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„Cu marele adevăr pe care am avut privilegiul de a-l primi, ar trebui 
și sub puterea Duhului Sfânt am și putea să devenim canale vii de lumi-
nă. Atunci am putea să ne apropiem de tronul de har și, văzând curcubeul 
făgăduinței, să îngenunchem cu inimile smerite și să căutăm împărăția ce-
rurilor cu o forță spirituală care nu ar rămâne nerăsplătită. Am putea s-o 
luăm cu năvala, așa cum a făcut Iacov. Atunci solia noastră ar fi puterea lui 
Dumnezeu spre mântuire.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 30 (24 ianuarie).

Vineri  25 septembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1.  Cum poate spera Dumnezeu ca eu să-mi schimb atitudinea la fel ca 
Iacov față de Lea?

2.  Data viitoare când mă confrunt cu o încercare neobișnuită, ce tre-
buie să am în vedere?

3.  Ce privilegii a revărsat Dumnezeu asupra mea, pe care ar trebui să 
le apreciez mai bine?

4.  Numiți câteva dintre cursele subtile pe care rămășița finală trebu-
ie să le biruiască.
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Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiază:
Solii pentru tineret

Iulie
   4 –  cap. 10 și cap. 11 
11 –  cap. 12
18 –  cap. 13, cap. 14 și cap. 15
25 –  cap. 16, cap. 17

August
   1 –  cap. 18 și cap. 19
   8 –  cap. 20 și cap. 21
15 –  cap. 22
22 –  cap. 23 și cap. 24         
29 –  cap. 25 și cap. 26                                                                                 

Septembrie 
  5 –  cap. 27, cap. 28 și cap. 29 
12 –  cap. 30
19 –  cap. 31 și cap. 32
26 –  cap. 33 și cap. 34

 Apusul soarelui pentru diferite zone ale țării:

Iulie
  3. B: 21:03; CT: 20:52; IS: 21:08; SV: 21:16; MS: 21:18; CJ: 21:23; SM: 21:30; AR: 21:29
10. B: 21:00; CT: 20:49; IS: 21:05; SV: 21:12; MS: 21:15; CJ: 21:19; SM: 21:27; AR: 21:26
17. B: 20:56; CT: 20:45; IS: 21:00; SV: 21:07; MS: 21:09; CJ: 21:14; SM: 21:21; AR: 21:21
24. B: 20:49; CT: 20:38; IS: 20:52; SV: 20:59; MS: 21:02; CJ: 21:07; SM: 21:14; AR: 21:14
31. B: 20:42; CT: 20:31; IS: 20:44; SV: 20:51; MS: 20:54; CJ: 20:58; SM: 21:05; AR: 21:06

August
  7. B: 20:32; CT: 20:22; IS: 20:33; SV: 20:40; MS: 20:44; CJ: 20:48; SM: 20:54; AR: 20:56
14. B: 20:22; CT: 20:11; IS: 20:22; SV: 20:29; MS: 20:33; CJ: 20:37; SM: 20:43; AR: 20:45
21. B: 20:11; CT: 20:00; IS: 20:10; SV: 20:16; MS: 20:21; CJ: 20:25; SM: 20:30; AR: 20:33
28. B: 19:59; CT: 19:48; IS: 19:57; SV: 20:03; MS: 20:08; CJ: 20:12; SM: 20:17; AR: 20:20

Septembrie
  4. B: 19:46; CT: 19:36; IS: 19:43; SV: 19:49; MS: 19:55; CJ: 19:59; SM: 20:03; AR: 20:07
11. B: 19:33; CT: 19:23; IS: 19:29; SV: 19:35; MS: 19:41; CJ: 19:45; SM: 19:49; AR: 19:54
18. B: 19:20; CT: 19:10; IS: 19:15; SV: 19:20; MS: 19:27; CJ: 19:31; SM: 19:34; AR: 19:40
25. B: 19:07; CT: 18:57; IS: 19:01; SV: 19:06; MS: 19:13; CJ: 19:17; SM: 19:20; AR: 19:26
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