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Introducere
Lecţiile Şcolii de Sabat pentru acest trimestru vorbesc despre viaţa apos-

tolului Pavel. (Saul era numele său ebraic. După convertirea sa, el s-a numit 
Pavel, cel care era trimis ca să lucreze pentru neamuri). Indiferent care i- ar fi 
numele – cum ne poate inspira studiul vieţii acestui bărbat al lui Dumnezeu?

„N-a existat niciodată un om care să fie un ucenic al lui Hristos mai 
serios, energic şi jertfitor de sine decât Pavel. El a fost unul dintre cei mai 
măreţi educatori ai lumii. El a traversat mările, a călătorit departe şi aproa-
pe până când o mare parte din lume a ajuns să cunoască de pe buzele sale 
despre istoria crucii lui Hristos. El avea o dorinţă arzătoare să aducă su-
fletele care erau pe calea pierzării la cunoştinţa adevărului prin dragostea 
unui Mântuitor. Întreaga lui fiinţă era angajată în lucrarea de slujire; dar 
el şi-a practicat şi meseria lui umilă, ca să nu fie o povară pentru bisericile 
care erau apăsate de sărăcie…

Ca lucrător al evangheliei, Pavel ar fi putut pretinde sprijin, în loc de 
a se întreţine singur; dar el a fost gata să renunţe la acest drept. Deşi avea 
o sănătate şubredă, el lucra în timpul zilei slujind cauzei lui Hristos, iar 
apoi trudea o mare parte din noapte, adesea întreaga noapte, ca să facă 
faţă nevoilor sale proprii şi ale altora. Apostolul dorea să dea un exemplu 
predicatorilor creştini onorând şi conferind demnitate hărniciei. Predicând 
şi lucrând în felul acesta, el a prezentat cel mai înalt model de creştinism.” 
– Sketches From the Life of Paul, pag. 100, 101.

„În epistolele sale, apostolul nu insistă asupra propriilor sale încercări, 
totuşi există câteva prezentări scurte ale trudei şi suferinţelor sale pentru 
cauza lui Hristos. Biciuire şi întemniţare, frig, foame şi sete, primejdii pe 
uscat şi pe mare, în cetate şi în locuri pustii, din partea compatrioţilor săi, 
cât şi din partea păgânilor şi a fraţilor falşi – toate acestea el le-a suferit de 
dragul adevărului…

Înconjurat de furtuna permanentă a împotrivirii, de vociferările duş-
manilor şi părăsit de prieteni, din când în când îndrăzneţul apstol aproape 
că s-a descurajat. Dar el a privit înapoi la Calvar şi cu un zel nou a mers 
înainte pentru a vesti vestea Celui Răstignit. El nu făcea altceva decât să 
păşească pe cărarea pătată de sânge pe care păşise Hristos mai înainte. El 
nu a căutat să iasă din acest război până în momentul în care şi-a depus 
armătura la picioarele Răscumpărătorului...

Au trecut sute de ani de când apostolul se odihneşte de truda lui; to-
tuşi, istoria ostenelilor şi sacrificiilor sale de dragul lui Hristos sunt printre 
cele mai preţioase comori ale bisericii. Această istorie a fost înregistrată de 
Duhul Sfânt, pentru ca urmaşii lui Hristos din toate veacurile să poată fi 
impulsionaţi de aceasta la un zel şi o credincioşie mai fierbinte pentru cau-
za Învăţătorului lor.” – Idem., pag. 147, 148. Fie ca aceasta să fie ţinta noastră 
a tuturor!

   Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 6 iulie 2013

Darul Sabatului Întâi  
pentru sediul din China

Dragi fraţi şi surori în credinţa 
şi binecuvântata nădejde în Hristos.

În numele tuturor credincio-
şilor din Câmpul China de Sud, 
apelăm la dumneavoastră prin in-
termediul acestui mijloc de comuni-
care a adevărului – Lecţiile Şcolii de Sa-
bat – ca să contribuiţi cu generozitate la 
înaintarea lucrării soliei îngerului al treilea 
în China de Sud.

„Întreaga lume se deschide înaintea evangheliei… Din Japonia, Chi-
na şi India, din zonele încă în întuneric de pe propriul nostru continent, 
din orice colţ al acestei lumi, se aude strigătul inimilor lovite de păcat 
după cunoştinţa dragostei lui Dumnezeu.

Milioane şi milioane nu au auzit niciodată de Dumnezeu şi de dra-
gostea Sa descoperită în Hristos. Este dreptul lor să primească această 
cunoştinţă. Ei au acelaşi drept la harul Mântuitorului ca şi noi. Şi datoria 
de a răspunde la strigătul lor ne revine nouă, celor care am primit cunoş-
tinţa şi copiilor noştri, celor care le-o împărtăşim.” – Educaţia, pag. 262, 263 
engl. (cap.: „Lucrarea vieţii”).

În anul 2000, un grup de credincioşi adventişti au ajuns să afle despre 
existenţa acestei biserici a Mişcării de Reformă care ţine poruncile Sale 
şi are credinţa Sa. În acelaşi an, ei au fost organizaţi. Acum avem aici un 
câmp cu 173 membri. Fiind o zonă foarte întinsă din China, ea reprezintă 
un loc convenabil pentru seminarii. Însă, pentru că nu avem o proprietate 
a noastră, comunităţile şi grupele se adună în case particulare. Una din 
surorile noastre a pus la dispoziţie o parte din casa ei, care a fost folosită 
pentru adunările de tabără, ca sediu al câmpului cât şi ca sediu al uniunii. 
O dată cu dezvoltarea lucrării, era necesar să avem o proprietate a noas-
tră. Acum câmpul a cumpărat o bucată de pământ la ţară şi am strâns o 
parte din mijloacele necesare construirii sediului câmpului.

Apelăm la studenţii Şcolii de Sabat să ne ajute la acest proiect. Fie ca 
Dumnezeu să vă răsplătească din abundenţă când donaţi cu generozita-
te pentru cauza Sa. Vă mulţumim anticipat pentru contribuţia dumnea-
voastră la acest plan vrednic.

Cu dragoste, fraţii şi surorile voastre din China
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   Lecţia 1 Sabat, 6 iulie 2013

Convertirea lui Saul
„[Saul] este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu 

înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel; 
şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” (Faptele 
Apostolilor 9:15, 16).

„[Saul] cunoştea Scripturile, iar după convertirea Sa, o lumină di-
vină a strălucit asupra profeţiilor cu privire la Isus, ceea ce l-a ajutat să 
prezinte adevărul clar şi cu îndrăzneală şi să corecteze orice pervertire 
a Scripturilor.” – Daruri spirituale, vol. 1, pag. 92. engl.

Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pag. 197-202 engl. (cap.:  
        „Moartea lui Ştefan”; „Convertirea lui Saul”).

Duminică 30 iunie

1.  DIAcoNul prINcIpAl
a.  cum l-a folosit Domnul pe Ştefan ca un instrument puternic în 

biserica timpurie? Faptele Apostolilor 6:2-8.

„Biserica… a ales şapte bărbaţi plini de credinţă şi de înţelepciunea Du-
hului lui Dumnezeu ca să ajute lucrarea. Ştefan a fost ales primul; el era 
evreu prin naştere şi religie, însă vorbea greaca şi era familiar cu obiceiurile 
şi datinile grecilor. De aceea, a fost considerat ca fiind cea mai potrivită 
persoană să stea în frunte şi să supravegheze distribuirea fondurilor care 
se cuveneau văduvelor, orfanilor şi săracilor vrednici…

Cei şapte bărbaţi aleşi au fost puşi deoparte pentru datoriile lor într-un 
mod solemn prin rugăciune şi punerea mâinilor. Cei care au fost hiroto-
nisiţi în felul acesta, nu au fost scutiţi prin aceasta de a învăţa şi pe alţii 
despre credinţă. Dimpotrivă, s-a consemnat că ‚Ştefan era plin de har şi de 
putere şi făcea minuni şi semne mari în norod’. (Faptele Apostolilor 6:8)… 
De asemenea, ei erau bărbaţi cu judecată matură şi calmă, calculaţi, putând 
să facă faţă încercării, murmurării sau invidiei.” – The Spirit of Prophecy, vol. 3, 
pag 292, 293.

b.  ce anume din personalitatea lui Ştefan a trezit mânia iudeilor? 
Faptele Apostolilor 6:9-14.

Fapte 6:2-82 Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 3 De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. 4 Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” 5 Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. 6 I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei. 7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă. 8 Ştefan era plin de har şi de putere şi făcea minuni şi semne mari în norod. 

Fapte 6:9-149 Unii din sinagoga numită a izbăviţilor, a cirinenilor şi a alexandrinilor, împreună cu nişte iudei din Cilicia şi din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ştefan; 10 dar nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el. 11 Atunci au pus la cale pe nişte oameni să zică: „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu.” 12 Au întărâtat norodul, pe bătrâni şi pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el şi l-au dus în sobor. 13 Au scos nişte martori mincinoşi care au zis: „Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui Locaş Sfânt şi împotriva Legii. 14 În adevăr, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma Locaşul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.” 
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Luni 1 iulie

2.  o MoArte De NeuItAt
a.  Descrieţi diferenţa contrastantă care se putea vedea între atitudinea 

lui Ştefan şi cea a consiliului iudaic atunci când Ştefan a fost che-
mat să depună mărturie cu privire la credinţa lui în Isus şi să istori-
sească despre răzvrătirea lui Israel. Faptele Apostolilor 6:15; 7:54-60.

b.  cine a fost martorul ocular? cum a descris acesta mai târziu 
complicitatea sa la această crimă? Faptele Apostolilor 7:58; 22:20.

„Martirajul lui Ştefan a lăsat o  impresie profundă asupra tuturor celor 
prezenţi. Amintirea amprentei lui Dumnezeu de pe faţa sa; cuvintele sale, 
care au atins sufletele tuturor acelora care le-au auzit, au rămas în mintea 
privitorilor şi au dat mărturie cu privire la adevărul predicat de el. Moartea 
lui era o încercare dureroasă pentru biserică, dar ea a dus la convertirea lui 
Saul, care nu putea şterge din memorie credinţa şi statornicia martirului, şi 
nici slava de pe faţa lui.” – Istoria Faptelor Apostolilor,  pag. 101 engl. (cap. 10).

c.  pentru a fi în concordanţă cu mentalitatea tradiţională a concetă-
ţenilor săi, în ce şi-a investit Saul energiile după moartea lui Şte-
fan? Faptele Apostolilor 8:1-3.

„Un cetăţean roman, născut într-o cetate păgână; un evreu, nu numai 
prin descendenţă ci şi printr-o educaţie de-o viaţă, prin devotament patrio-
tic şi credinţă religioasă; educat în Ierusalim de către cel mai eminent dintre 
rabini, instruit în toate legile şi tradiţiile strămoşilor, Saul din Tars era plin 
de mândria şi prejudecăţile ce caracterizau naţiunea sa…

În şcolile teologice din Iudeea, cuvântul lui Dumnezeu fusese pus deo-
parte pentru a face loc speculaţiilor omeneşti; el a fost jefuit de puterea lui 
prin interpretările şi tradiţiile rabinilor. Înălţarea de sine, iubirea de putere, 
exclusivismul invidiei, bigotismul şi mândria dispreţuitoare erau principi-
ile conducătoare şi motivaţiile acestor învăţători.

Rabinii se lăudau cu superioritatea lor, nu numai faţă de celelalte naţi-
uni, dar şi faţă de masele propriei naţiuni. Nutrind o ură aprigă împotriva 
apăsătorilor lor romani, ei doreau să recupereze supremaţia lor naţională 
prin forţa armelor. Pe urmaşii lui Isus, a căror solie de pace era atât de con-
trară intrigilor lor ambiţioase, i-au urât şi i-au trimis la moarte. În această 
persecuţie, Saul a fost unul dintre actorii cei mai cruzi şi aprigi.” – Educaţia, 
pag. 64, 65 engl. (cap.: „Vieţile unor mari bărbaţi”).

Fapte 6:1515 Toţi cei ce şedeau în sobor s-au uitat ţintă la Ştefan, şi faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger. Fapte 7:54-6054 Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 55 Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu; 56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” 57 Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui. 58 L-au târât afară din cetate şi l-au ucis cu pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul. 59 Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!” 60 Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după aceste vorbe, a adormit. 

Fapte 7:5858 L-au târât afară din cetate şi l-au ucis cu pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul. Fapte 22:2020 şi că, atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l omorau.” 

Fapte 8:1-31 Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. 2 Nişte oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit cu mare tânguire. 3 Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în temniţă. 
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Marţi 2 iulie

3.  MuStrAreA De coNŞtIINţă
a.  Descrieţi reacţia credincioşilor la persecutarea bisericii de către 

Saul şi măsurile violente intreprinse de acesta. Faptele Apostoli-
lor 8:3, 4; 9:1, 2. În adâncul inimii, care îi fusese scopul, chiar din 
tinereţe? Faptele Apostolilor 23:1; evrei 13:18.

„[Saul] era privit ca fiind un bărbat promiţător, un apărător zelos al 
străvechii credinţe.” – Educaţia, pag. 64 engl. (cap.: „Vieţile unor mari bărbaţi”).

b.  Atunci când dorim cu sinceritate să-l urmăm pe Dumnezeu, 
care spune Isus că este motivul care, în cele din urmă, ne face să 
nu ne simţim bine atunci când facem răul? Ioan 16:7, 8.

„Dragostea noastră faţă de Isus va fi proporţională cu profunzimea 
convingerii noastre cu privire la păcat, iar prin lege vine cunoştinţa păcatu-
lui.” – Credinţa şi faptele, pag. 96, engl. 

„Se poate să ai o conştiinţă şi ca acea conştiinţă să-ţi aducă convinge-
rea, însă întrebarea este: Duce această convingere la o schimbare? Îţi atinge 
această convingere inima şi faptele omului dinlăuntru? Are loc o curăţire 
a templului sufletului de necurăţiile lui? Aceasta este ceea ce ne dorim.” – 
Minte, caracter şi personalitate, vol. 1, pag. 324 engl. (cap. 34).

c.  ce fenomen neaşteptat a întrerupt brusc cursul acţiunilor lui 
Saul? Faptele Apostolilor 9:3, 4. cine i-a vorbit şi ce trebuie să 
înţelegem cu privire la faptul că Saul a trebuit să „arunce cu pi-
ciorul  înapoi într-un ţăpuş”? Faptele Apostolilor 9:5.

„[Saul] văzuse îngăduinţa lui Ştefan faţă de vrăjmaşii lui şi iertarea 
manifestată faţă de ei. De asemenea fusese martor la tăria de caracter şi 
resemnarea voioasă din partea acelor mulţi creştini pe care îi torturase şi 
chinuise. El a văzut cum unii şi-au dat bucuros chiar şi viaţa de dragul 
credinţei lor.

Toate aceste lucruri făcuseră un apel răsunător la inima lui Saul şi une-
ori aduceau asupra minţii lui convingerea copleşitoare că Isus era Mesia cel 
făgăduit. În astfel de ocazii, el se luptase nopţi întregi împotriva convinge-
rii, şi întotdeauna încheiase lupta cu o recunoaştere a credinţei sale că Isus 
nu era Mesia şi că urmaşii lui erau nişte fanatici înşelaţi.” – Istoria Faptelor 
Apostolilor, pag. 116, 117 engl. (cap. 12).

„Orice efort făcut pentru a opri progresul evangheliei duce la rănirea 
şi suferinţa celui care se opune. Mai devreme sau mai târziu, inima lui îl 
va condamna; el îşi va da seama că a lovit într-adevăr cu piciorul înapoi 
într-un ţăpuş.” – The Review and Herald, 16 martie 1911.
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Fapte 8:3-4
3 Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în temniţă. 4 Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul. 
Fapte 9:1-2
1 Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot 2 şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim. 
Fapte 23:1
1 Pavel s-a uitat ţintă la sobor şi a zis: „Fraţilor, eu am vieţuit cu toată curăţia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta…” 
Evr 13:18
18 Rugaţi-vă pentru noi; căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. 

Ioan 16:7-87 Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. 

Fapte 9:3-43 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. 4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” Fapte 9:55 „Cine eşti Tu, Doamne?”, a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.” 
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Miercuri 3 iulie

4.  puNctul De cotItură
a.  Descrieţi felul în care Saul a fost pe neaşteptate umilit. Faptele 

Apostolilor 9:6-9.

„Persecutându-i pe urmaşii lui Isus, Saul lovise direct în Domnul ce-
rului. Acuzându-i în mod fals şi mărturisind împotriva lor, el Îl acuzase 
în mod fals şi mărturisise împotriva Mântuitorului lumii.” – Istoria Faptelor 
Apostolilor, pag. 117 engl. (cap. 12).

b.  cine a fost Anania şi ce i-a spus Isus să facă? Faptele Apostolilor 
9:10-12. De ce a avut Anania reţineri în a asculta de această porun-
că? ce asigurare i-a fost dată? Faptele Apostolilor 9:13-16. De ce a 
fost trimis Saul, cel cu educaţie înaltă, la Anania, un om simplu?

„Lumina care venea din cer l-a lăsat pe Saul fără vedere; însă Isus, ma-
rele Vindecător, nu l-a tămăduit imediat. Toate binecuvântările se revarsă 
de la Hristos, însă El întemeiase acum o biserică. Ea era reprezentantul Său 
pe pământ şi ei îi revenea datoria de a-l îndrepta pe păcătosul pocăit pe ca-
lea vieţii. Exact acei oameni pe care Saul intenţionase să-i nimicească aveau 
să fie instructorii lui cu privire la religia pe care o dispreţuise şi persecuta-
se.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 29.

c.  cum i s-a adresat Anania lui Saul şi ce biruinţe minunate au fost 
atinse prin întâlnirea lor? Faptele Apostolilor 9:17-19.

„Isus ar fi putut face toată lucrarea [de instruire] a lui Pavel în mod 
direct, însă nu acesta era planul Său. Pavel trebuia să facă o mărturisire îna-
intea bărbaţilor a căror nimicire o plănuise, iar Dumnezeu avea o lucrare 
importantă pentru bărbaţii pe care îi hotărâse ca să acţioneze în locul Său. 
Pavel trebuia să parcurgă acei paşi necesari în convertire. Lui i s-a cerut să 
se unească exact cu acei oameni pe care îi persecutase pentru religia lor. 
Aici, Hristos dă întregului Său popor un exemplu despre felul în care El 
lucrează pentru mântuirea oamenilor. Fiul lui Dumnezeu S-a identificat pe 
Sine cu slujba şi autoritatea bisericii Sale organizate. Binecuvântările Sale 
aveau să vină prin intermediul a aceea ce El rânduise, punându-l în felul 
acesta pe om în legătură cu canalul prin care vin binecuvântările Sale. Fap-
tul că Saul a fost sincer în lucrarea lui de persecutare a sfinţilor nu-l face 
nevinovat atunci când Duhul lui Dumnezeu îl impresionează cu privire la 
lucrarea lui plină de cruzime. El trebuie să devină un învăţăcel al ucenici-
lor.” – Testimonies, vol. 3, pag. 431, 432 engl. (cap.: „Individualismul”).

Fapte 9:6-96 Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” 7 Oamenii care-l însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. 8 Saul s-a sculat de la pământ; şi, măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini şi l-au dus în Damasc. 9 Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic. 

Fapte 9:10-12
10 În Damasc era un ucenic, numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă Doamne”, a răspuns el. 11 Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă „Dreaptă” şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă; 12 şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.” 
Fapte 9:13-16
13 „Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim; 14 ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.” 15 Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel; 16 şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” 

Fapte 9:17-1917 Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” 18 Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat şi a fost botezat. 19 După ce a mâncat, a prins iarăşi putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. 
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Joi 4 iulie

5.  BotezAt ÎN trupul luI HrIStoS
a.  De ce a fost următorul pas făcut de Saul atât de important?  

Marcu 16:16.

„Prin lumina legii morale, pe care crezuse că o păzeşte cu mare zel, 
Saul se văzuse ca fiind păcătosul păcătoşilor. El s-a pocăit, adică, a murit 
faţă de păcat, a devenit ascultător de legea lui Dumnezeu, a exersat credin-
ţă în Isus Hristos ca Mântuitor al lui, a fost botezat şi L-a predicat pe Isus cu 
la fel de multă seriozitate şi zel cu care L-a persecutat mai înainte.” – Sketches 
From the Life of Paul, pag. 31. 

b.  De ce are Hristos un trup organizat pe pământ – şi cum trebuie 
considerată biserica? Matei 16:18, 19; 1 timotei 3:15.

c.  De ce este biserica atât de preţioasă pentru Isus? efeseni 5:25 
(u.p.), 29, 30.

„Isus este prietenul păcătoşilor; inima Sa este atinsă de suferinţa lor; 
El deţine toată puterea, atât în cer cât şi pe pământ; dar El respectă mijloa-
cele pe care El le-a rânduit pentru iluminarea şi mântuirea oamenilor; El îi 
îndreaptă pe păcătoşi la biserica, pe care El a făcut-o un canal de lumină 
către lume.

Saul era un învăţător educat al lui Israel; dar, în timp ce se afla în mij-
locul rătăcirii oarbe şi a prejudecăţii, Hristos i s-a descoperit şi l-a pus în 
legătură cu biserica Sa… Totul se face în numele şi de către autoritatea lui 
Hristos; însă biserica este mijlocul de comunicare.” – Idem., pag. 31, 32.

Vineri 5 iulie

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  În ce fel ne poate inspira viaţa lui Ştefan?
2.  ce atitudine a produs martirizarea lui Ştefan de către oamenii re-

ligioşi?
3.  De ce l-a folosit Dumnezeu pe Anania în vindecarea lui pavel?
4.  De ce nu se merită să „arunce cu piciorul înapoi într-un ţăpuş”?
5.  ce l-a motivat pe Saul să fie botezat – şi ce trebuie să ne motiveze şi 

pe noi în acelaşi fel?
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Mar 16:1616 Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. 

Mat 16:18-1918 Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19 Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 1Tim 3:1515 Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului. 

Efe 5:2525 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, Efe 5:29-3029 Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; 30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. 
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   Lecţia 2 Sabat, 13 iulie 2013

Ales şi rânduit de Dumnezeu
„Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci eu v-am ales pe voi; şi v-am rân-

duit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână…” 
(Ioan 15:16 p.p.).

“Isus ne-a iubit pe când noi eram încă păcătoşi; dar prin faptul că 
ne-a ales El declară că ne-a rânduit să mergem şi să aducem roade. 
Are fiecare ceva de făcut? – Cu siguranţă, toţi cei care s-au înjugat cu 
Hristos trebuie să poarte povara Sa, să lucreze în rândurile Sale.” – The 
Signs of the Times, 17 decembrie 1894.

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 155-165 engl. (cap. 16).

Duminică 7 iulie

1.  Noul coNvertIt
a.  ce a fost inspirat pavel să facă imediat după convertirea lui? 

Faptele Apostolilor 9:20. Descrieţi răspunsul. Faptele Apostoli-
lor 9:21-24.

b.  ce a fost imediat necesar pentru a proteja viaţa lui pavel? Fapte-
le Apostolilor 9:25.

c.  Descrieţi experienţa importantă care a dus la întărirea credinţei 
lui pavel şi a chemării făcute lui de Dumnezeu. Galateni 1:15-17.

„[Pavel] s-a dus în Arabia; şi acolo, aproape cu totul singur, a avut 
timp destul pentru comuniune cu Dumnezeu şi contemplare. El dorea să 
fie singur cu Dumnezeu, să-şi cerceteze inima, să experimenteze o căinţă 
mai profundă şi să se pregătească prin rugăciune şi studiu să se angajeze 
într-o lucrare care i se părea prea mare şi prea importantă pentru el. El era 
un apostol, ales nu de oameni, ci ales de Dumnezeu, şi i s-a spus clar că 
lucrarea lui avea să fie printre păgâni.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 33, 34.

Fapte 9:2020 Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Fapte 9:21-2421 Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi şi ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?” 22 Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi făcea de ruşine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. 23 După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare; 24 şi uneltirea lor a ajuns la cunoştinţa lui Saul. Porţile erau păzite zi şi noapte, ca să-l omoare. 

Fapte 9:2525 Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat şi l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coşniţă. 

Gal 1:15-1715 Dar, când Dumnezeu – care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său – a găsit cu cale 16 să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe niciun om, 17 nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. 
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Luni 8 iulie

2.  cultIvâND DrAGoSteA DINtâI
a.  prin ce s-a caracterizat timpul petrecut de pavel în Arabia – şi de 

cine ne mai aminteşte experienţa lui? psalmii 139:23, 24; exodul 
2:15; 3:1.

„În şcolile militare din Egipt, Moise a fost învăţat legea forţei; iar aceas-
tă învăţătură fusese atât de mult întipărită în caracterul său, încât a fost 
nevoie de patruzeci de ani de linişte şi comuniune cu Dumnezeu şi cu na-
tura ca să-l pregătească pentru a-l conduce pe Israel prin legea dragostei. 
Aceeaşi lecţie trebuia să o înveţe şi Pavel.” – Educaţia, pag. 65 engl. (cap.: „Vieţile 
unor mari bărbaţi”).

„În timp ce se afla în Arabia, [Pavel] nu a ţinut legătura cu apostolii; el 
L-a căutat pe Dumnezeu cu seriozitate, din toată inima lui, fiind hotărât să 
nu se odihnească până când nu ştia sigur că pocăinţa lui fusese acceptată 
iar marele său păcat, iertat. El nu dorea să renunţe la luptă până când nu 
avea asigurarea că Isus urma să fie cu el în lucrarea ce-i sta în faţă. El avea 
să poarte mereu în trupul lui semnele slavei lui Hristos, în ochii săi, care 
fuseseră orbiţi de lumina cerească; şi dorea să poarte cu sine mereu asigu-
rarea harului susţinător al lui Hristos. Pavel intră în legătură strânsă cu Ce-
rul, iar Isus a comunicat cu el şi l-a întărit în credinţa lui, revărsând asupra 
lui înţelepciunea şi harul Său.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 34.

b.  De ce foloseşte Dumnezeu adeseori experienţa singurătăţii din 
pustiu ca să pregătească lideri să intre într-o mare lucrare pentru 
el? Iov 37:14; psalmii 46:10.

c.  În ciuda marilor speranţe ale lui pavel, prin ce dezamăgire neaş-
teptată a trebuit să treacă el când în cele din urmă s-a întâlnit cu 
fraţii conducători la Ierusalim? Faptele Apostolilor 9:26; Gala-
teni 1:18, 19. ce a făcut ca experienţa lui pavel să fie atât de re-
marcabilă?

„Petru, Iacov şi Ioan erau convinşi că Dumnezeu îi desemnase să-L 
predice pe Hristos între compatrioţii lor din ţară. Dar Pavel îşi primise mi-
siunea de la Dumnezeu, în timp ce se ruga în templu, iar largul lui câmp îi 
fusese prezentat în mod clar. Pentru a-l pregăti pentru vasta şi importanta 
sa lucrare, Dumnezeu îl adusese în legătură strânsă cu Sine şi, printr-o vi-
ziune, îi arătase o licărire a frumuseţii şi slavei Cerului.” – Sketches From the 
Life of Paul, pag. 41, 42.

Ps 139:23-2423 Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! 24 Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei! Exod 2:1515 Faraon a aflat ce se petrecuse şi căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui faraon şi a locuit în ţara Madian. A şezut lângă o fântână. Exod 3:11 Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. 

Iov 37:1414 Iov, ia aminte la aceste lucruri! Priveşte liniştit minunile lui Dumnezeu! Ps 46:1010 „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” – 

Fapte 9:2626 Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici; dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Gal 1:18-1918 După trei ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el cincisprezece zile. 19 Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. 
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Marţi 9 iulie

3.  reNuNţâND lA orIce prejuDecAtă
a.  cine a pregătit calea ca pavel să fie acceptat de către apostoli? De 

ce a trebuit scurtată această vizită la Ierusalim? Faptele Aposto-
lilor 9:27-29; 22:17, 18. ce a făcut ca până la urmă credincioşii să 
accepte slujirea lui pavel pentru neamurile dispreţuite? Faptele 
Apostolilor 8:26, 27, 38; 10:34, 35, 44-47.

b.  ce logică a folosit pavel în rugăciunea cu privire la ceea ce sim-
ţea că este chemarea lui? care a fost răspunsul? Faptele Aposto-
lilor 22:19-21. cum a fost binecuvântată biserica atunci când a 
acceptat hotărârea lui Dumnezeu? Faptele Apostolilor 9:30, 31.

c.  ce principiu veşnic a proclamat mai târziu pavel spre binele tutu-
ror credincioşilor până la timpul sfârşitului – şi cum este acest 
principiu o avertizare pentru noi? Galateni 3:28, 29; coloseni 3:11.

„Dumnezeu a ales ca omul să facă o anumită lucrare. Poate capacităţile 
lui mintale sunt slabe, dar atunci se vede şi mai clar că Dumnezeu este la 
lucru. Poate vorbirea lui nu este elocventă, dar aceasta nu este o dovadă 
că el nu are solia de la Dumnezeu. Poate cunoştinţa lui este limitată, dar în 
multe cazuri Dumnezeu poate lucra cu înţelepciunea Sa printr-un aseme-
nea agent, şi se poate vedea puterea lui Dumnezeu, mai mult decât prin-
tr-unul care are capacităţi înnăscute şi dobândite şi care este conştient de 
acest lucru şi se încrede în sine, în judecata lui, în cunoştinţa lui şi în felul 
său de adresare.” – Manuscript Releases, vol. 5, pag. 244.

„Prejudecata este un lucru groaznic înaintea lui Dumnezeu. Prejudecata 
L-a răstignit pe Mântuitorul lumii. Noi ca popor să punem deoparte orice 
prejudecată; pentru că ea orbeşte mintea şi-i face pe oameni incapabili să facă 
dreptate celor despre care îşi imaginează că sunt condamnabili. Ea îi va face 
pe oameni să devină judecătorii fraţilor în profunzimea sufletului cărora nu 
pot citi şi, dacă ar putea citi, nu ar înţelege. În loc de a crea neînţelegere, de 
a-i judeca pe alţii, trebuie să-i legăm pe membrii bisericii noastre la un loc 
prin corzile puternice ale dragostei frăţeşti în unire cerească. Dacă un frate 
şchiopătează, este un mare păcat acela de a-i prezenta cazul înaintea fraţilor 
într-o lumină descurajatoare şi a-i determina pe alţii să-l urmărească, ca să 
descopere multele lui slăbiciuni. Aceasta este o procedură satanică şi cu totul 
în dezacord cu Spiritul lui Hristos.” – The Review and Herald, 24 octombrie 1893.

Fapte 9:27-2927 Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli şi le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, şi cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. 28 De atunci se ducea şi venea împreună cu ei în Ierusalim 29 şi propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea şi se întreba şi cu evreii care vorbeau greceşte, dar ei căutau să-l omoare. Fapte 22:17-1817 Şi mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească; 18 şi am văzut pe Domnul care-mi zicea: „Grăbeşte-te, ieşi iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.” Fapte 8:26-2726 Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” 27 Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine Fapte 8:3838 A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. Fapte 10:34-3534 Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. Fapte 10:44-4744 Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. 45 Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri. 46 Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: 47 „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?” 

Fapte 22:19-21
19 Şi am zis: „Doamne, ei ştiu că eu băgam în temniţă şi băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 20 şi că, atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l omorau.” 21 Atunci El mi-a zis: „Du-te, căci te voi trimite departe la Neamuri…” 
Fapte 9:30-31
30 Când au aflat fraţii de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea şi l-au pornit la Tars. 31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea. 

Gal 3:28-2928 Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 29 Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. Col 3:1111 Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi. 
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4.  câMpul De lucru Se lărGeŞte
a.  ce a spus pavel despre începutul lucrării lui pentru Hristos?  

Galateni 1:20-24.

b.  Între timp, ce a avut loc în cetăţile de la nord de Iudeea, chiar în 
cipru (o insulă din Marea Mediterană) şi de ce? Faptele Aposto-
lilor 11:19-21. ce nevoie a devenit imediat clară? Faptele Aposto-
lilor 11:22-24.

c.  pe cine a căutat Barnaba ca partener? După un an, ce impact re-
marcabil a avut lucrarea lor unită? Faptele Apostolilor 11:25, 26. 
cum ne poate inspira aceasta pe fiecare dintre noi? Ioan 15:16.

„Isus cheamă mulţi misionari, bărbaţi şi femei care doresc să se consa-
cre lui Dumnezeu, care sunt gata să sacrifice şi să fie sacrificaţi în lucrarea 
Sa. Oh, nu putem să ne amintim că aici se află o lume pentru care trebuie să 
lucrăm? Să nu înaintăm pas cu pas, lăsându-L pe Dumnezeu să ne utilizeze 
ca mână ajutătoare? Să nu ne aşezăm pe altarul slujirii? Atunci dragostea 
lui Hristos ne va atinge şi transforma, ne va face dispuşi ca de Său să lu-
crăm şi să îndrăznim.” – The Review and Herald, 27 ianuarie 1903.

„În ceasul al unsprezecelea, Domnul va chema în slujba Sa mulţi lucră-
tori credincioşi. Bărbaţi şi femei jertfitoare de sine vor păşi în locuri rămase 
libere din cauza apostaziei sau a morţii. Tinerilor şi tinerelor, cât şi celor 
care sunt mai în vârstă, Dumnezeu le va da putere de sus. Cu minţile con-
vertite, cu mâinile convertite, cu picioarele convertite, cu limbile converti-
te, cu buzele atinse de cărbunele aprins de pe altarul divin, ei vor merge 
în lucrarea Maestrului, înaintând mereu înainte şi în sus, ducând lucrarea 
înainte spre desăvârşire.” – The Youth Instructor, 13 februarie 1902.

„Atunci când bisericile văd tineri care au zelul necesar să devină capa-
bili a-şi extinde lucrarea în oraşele şi satele care nu au fost trezite niciodată 
la adevăr, iar misionarii se oferă voluntar să meargă la alte naţiuni ca să le 
ducă adevărul, atunci bisericile vor fi încurajate şi întărite mult mai mult 
decât dacă ar beneficia de lucrarea unor tineri fără experienţă.” – Testimonies, 
vol. 3, pag. 204 engl. (cap.: „Lucrarea misionară”).

Gal 1:20-2420 În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. 21 După aceea m-am dus în ţinuturile Siriei şi Ciliciei. 22 Şi eram încă necunoscut la faţă bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeea. 23 Ele auzeau doar spunându-se: „Cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduieşte credinţa pe care căuta s-o nimicească odinioară.” 24 Şi slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. 

Fapte 11:19-2119 Cei ce se împrăştiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor. 20 Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. 21 Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul. Fapte 11:22-2422 Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia. 23 Când a ajuns el şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul. 24 Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. 

Fapte 11:25-2625 Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul; 26 şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia. Ioan 1:15-1615 Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – 16 Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har; 
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5.  cHeMAreA recuNoScută puBlIc
a.  ce a transmis Dumnezeu profeţilor şi învăţătorilor din comuni-

tatea din Antiohia? Faptele Apostolilor 13:1, 2. ce descoperă că 
biserica poate face acest pas doar în temere de Dumnezeu, cu 
rugăciune şi post? Faptele Apostolilor 13:3.

„Înainte de a fi trimişi ca misionari în lumea păgână, aceşti apostoli [Bar-
naba şi Saul] au fost consacraţi în mod solemn lui Dumnezeu prin post şi ru-
găciune şi prin punerea mâinilor. În felul acesta, ei au fost autorizaţi de către 
biserică, nu numai ca să înveţe adevărul, ci şi ca să oficieze ritualul botezului 
şi să organizeze comunităţi, fiind investiţi cu autoritate eclesiastică deplină…

Atât Pavel cât şi Barnaba primiseră deja misiunea lor de la Dumnezeu 
Însuşi, iar ceremonia de punere a mâinilor nu a adăugat nici un har sau 
calificare efectivă. Era o formă recunoscută de desemnare într-o anumită 
slujbă şi o recunoaştere a autorităţii persoanei care primeşte acea slujbă.” – 
Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 161, 162 engl. (cap. 16).

b.  cum a considerat pavel această numire solemnă? romani 1:1. 

„Pavel a privit ocazia hirotonisirii lui formale ca pe un semn al înce-
perii unei perioade noi şi importante în lucrarea sa. Mai târziu, el a numit 
aceasta ca începutul lucrării ca apostol în biserica creştină.” – Idem., pag. 164, 
165 engl. (cap. 16).

c.  care sunt câteva dintre punctele cheie ce trebuie înţelese cu pri-
vire la chemarea sfântă a unei hirotonisiri formale în slujirea 
eclesiastică? 1 timotei 5:22; Isaia 52:11 (u.p.).

Vineri 12 iulie

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  De ce l-a trimis Dumnezeu pe pavel în Arabia?
2.  În ce fel ne aflăm în primejdia de a-i trata pe alţii aşa cum l-au tratat 

apostolii pe pavel?
3.  ce prejudecăţi nutrite de mine pot împiedica lucrarea lui Dumnezeu?
4.  Descrieţi scena care va avea loc în curând şi care se va descoperi la 

ceasul al unsprezecelea.
5.  ce datorie solemnă au toţi membrii bisericii ori de câte ori se pro-

pune un nume pentru hirotonisirea formală, fie că e vorba de dia-
con, prezbiter sau predicator?

Fapte 13:1-21 În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul. 2 Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” Fapte 13:33 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. 

Rom 1:11 Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, 

1Tim 5:2222 Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă şi să nu te faci părtaş păcatelor altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat. Isa 52:1111 Plecaţi, plecaţi, ieşiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţaţi-vă, cei ce purtaţi vasele Domnului! 
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   Lecţia 3 Sabat, 20 iulie 2013

lucrând cu cei lumeşti
„După ce au propovăduit evanghelia în cetatea aceasta şi au făcut 

mulţi ucenici, s-au întors la listra, la Iconia şi la Antiohia, întărind 
sufletele ucenicilor. el îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că 
în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.” 
(Faptele Apostolilor 14:21, 22).

„Nimeni să nu se teamă că va fi învins de mâna vrăjmaşului; căci 
este privilegiul lucrătorului evanghelic să fie înzestrat cu suficientă 
putere de sus încât să poată să se împotrivească oricărei influenţe sata-
nice.” – The Review and Herald, 18 mai 1911.

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 177-187 engl. (cap. 18).

Duminică 14 iulie

1.  ÎNceputul
a.  unde şi-au început misiunea pavel şi Barnaba? cine a fost tână-

rul care i-a însoţit? Faptele Apostolilor 13:4, 5; 12:12, 25.

b. ce provocare au întâmpinat misionarii la pafos? Faptele Aposto-
lilor 13:6-8.

Nu fără luptă permite Satana împărăţiei lui Dumnezeu să se întărească 
pe pământ. Forţele celui rău sunt angajate într-un război neîncetat împo-
triva agenţilor aleşi să răspândească evanghelia; iar aceste puteri ale întu-
nericului sunt active în mod deosebit atunci când adevărul este proclamat 
înaintea oamenilor cu renume şi integritate veritabilă. La fel s-a întâmplat 
şi atunci când Sergius Paulus, dregătorul din Cipru, asculta solia evanghe-
liei. Dregătorul trimisese după apostoli ca să fie învăţat cu privire la măr-
turia pe care veniseră să o aducă, iar acum forţele celui rău, lucrând prin 
vrăjitorul Elima, căutau să-l întoarcă de la credinţă prin aluzii otrăvitoare 
şi, în felul acesta, să zădărnicească planul lui Dumnezeu.

În acelaşi fel lucrează vrăjmaşul ca să reţină în rândurile lui oameni de 
influenţă care, dacă s-ar converti, ar putea aduce un serviciu valoros cauzei 
lui Dumnezeu.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 167 engl. (cap. 17).

Fapte 13:4-54 Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru. 5 Ajunşi la Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. Fapte 12:1212 După ce şi-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă şi se rugau. Fapte 12:2525 Barnaba şi Saul, după ce şi-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zis şi Marcu. 

Fapte 13:6-86 După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar-Isus, 7 care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înţelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba şi pe Saul şi şi-a arătat dorinţa să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 8 Dar Elima, vrăjitorul – căci aşa se tâlcuieşte numele lui – le stătea împotrivă şi căuta să abată pe dregător de la credinţă. 
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2.  NevoIA De curAj
a.  cum a binecuvântat Domnul în mod spiritual îndrăzneala uimi-

toare cu care a tratat pavel împotrivirea lui elima, vrăjitorul? 
Faptele Apostolilor 13:9-12.

„Deşi aspru atacat de Satana, Pavel a avut curajul să-l mustre pe cel 
prin care vrăjmaşul îşi făcea lucrarea…

Vrăjitorul îşi închisese ochii faţă de dovezile adevărului evanghelic, iar 
Domnul, într-o mânie dreaptă, i-a închis ochii naturali, înlăturând de la el 
lumina zilei. Această orbire nu a fost permanentă, ci doar pentru o vreme, 
pentru ca el să fie avertizat să se pocăiască şi să caute iertarea lui Dumne-
zeu pe care Îl insultase atât de mult….

Elima nu era un om educat, totuşi era foarte potrivit să facă lucrarea 
lui Satana. Cei care predică adevărul lui Dumnezeu vor avea de a face cu 
vrăjmaşul cel viclean sub nenumărate forme.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 
168, 169 engl. (cap 17).

b.  După aceea, unde au semănat apostolii sămânţa evangheliei? ce 
s-a întâmplat cu Ioan Marcu? Faptele Apostolilor 13:13. Aşa cum 
se întâmplă cu mulţi misionari noi, de ce a avut dificultăţi acest 
tânăr? 2 timotei 2:3.

„Pavel şi Barnaba învăţaseră să se încreadă în puterea lui Dumnezeu 
de a elibera. Inimile lor fuseseră umplute cu dragostea fierbinte pentru su-
fletele pieritoare. Ca păstori credincioşi în căutare de oi pierdute, ei nu s-au 
gândit la propriul lor confort sau avantaj. Uitând de sine, ei nu au şovăit 
atunci când era obositor, când le era foame sau frig. Nu aveau în vedere 
decât o singură ţintă – mântuirea celor care erau departe de turmă.

Aici [în Perga], Marcu, biruit de teamă şi descurajare, a avut pentru un 
timp reţineri de a se preda cu totul în lucrarea Domnului. Neobişnuit cu greu-
tăţile, el a fost descurajat de pericolele şi lipsurile de pe cale. El lucrase cu suc-
ces în împrejurări favorabile; însă acum, în mijlocul împotrivirii şi al primejdiei 
care îl înconjura atât de des pe lucrătorul pionier, el nu a izbutit să îndure gre-
utăţile ca un bun ostaş al crucii.” – Idem., pag. 169, 170 engl. (cap.: 17).

„Marcu nu a căzut de la credinţa creştină; dar, asemenea multor slu-
jitori tineri, el s-a dat înapoi din faţa greutăţilor şi a preferat confortul şi 
siguranţa căminului faţă de călătoriile, munca şi pericolele câmpului misi-
onar. Acest abandon l-a făcut pe Pavel să-l judece aspru şi defavorabil timp 
îndelungat.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 46, 47.

Fapte 13:9-129 Atunci Saul, care se mai numeşte şi Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat ţintă la el 10 şi a zis: „Om plin de toată viclenia şi de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaş al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? 11 Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb şi nu vei vedea soarele până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceaţă şi întuneric şi căuta bâjbâind nişte oameni care să-l ducă de mână. 12 Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut şi a rămas uimit de învăţătura Domnului. 

Fapte 13:1313 Pavel şi tovarăşii lui au pornit cu corabia din Pafos şi s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărţit de ei şi s-a întors la Ierusalim. 2Tim 2:33 Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. 
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3.  AlţI păzItorI AI SABAtuluI Se Alătură  
 creDINcIoŞIlor
a. unde şi-au început pavel şi Barnaba lucrarea de predicare în An-

tiohia? cine au fost cei care au apreciat-o cel mai mult – şi cel 
mai puţin? Faptele Apostolilor 13:14, 42-45.

b. Descrieţi atitudinea credincioşilor în faţa unei împotriviri atât 
de mari. Faptele Apostolilor 13:46-52. ce ar trebui să învăţăm din 
felul în care Hristos a prevăzut acest conflict şi i-a avertizat pe 
urmaşii Săi credincioşi? Matei 10:23.

„‚Când suntem aduşi înaintea judecătorilor, trebuie să renunţăm la drep-
turile noastre, dar nu şi atunci când, făcând astfel, suntem aduşi în conflict 
cu Dumnezeu. Noi nu pledăm pentru dreptul nostru, ci pentru dreptul lui 
Dumnezeu de a primi slujirea noastră. În loc de a ne împotrivi pedepselor 
impuse pe nedrept asupra noastră, ar fi mai bine să dăm ascultare de cuvân-
tul Mântuitorului: [Marcu 10:23].’” – Spalding and Magan Collection, pag. 26.
c.  unde s-au dus pavel şi Barnaba după aceea? ce au găsit acolo? 

Faptele Apostolilor 14:1, 2. totuşi, ce putem învăţa din succesul 
lor? Faptele Apostolilor 14:3.

„Prietenii apostolilor, deşi necredincioşi, i-au avertizat [pe Pavel şi Bar-
naba] cu privire la planurile răutăcioase ale iudeilor şi i-au îndemnat să nu se 
expună fără rost furiei ei, ci să plece ca să-şi scape viaţa. De aceea, au plecat 
din Iconia pe furiş şi au lăsat ca cei necredincioşi să se lupte cu credincioşii, 
sperând că Dumnezeu va da biruinţă învăţăturii lui Hristos. Dar, în nici un 
caz, nu au plecat din Iconia ca să nu se mai întoarcă; intenţia lor era să revină 
după ce agitaţia se mai liniştea ca să-şi continue lucrarea pe care o începuseră.

Cei care respectă pretenţiile obligatorii ale legii lui Dumnezeu şi spun 
şi altora despre ele sunt trataţi, într-o oarecare măsură, în aproape acelaşi 
fel ca apostolii în Iconia. Adesea, ei au de întâmpinat împotriviri puternice 
din partea predicatorilor şi a oamenilor care refuză în mod constant lumina 
lui Dumnezeu şi care, prin interpretare greşită şi falsitate, închid orice uşă 
prin care mesagerul adevărului ar putea avea acces la oameni….

În lucrarea lor, apostolii au avut de-a face cu oameni de toate categorii-
le, de tot felul de credinţe şi religii. Ei au fost aduşi faţă în faţă cu bigotismul 
şi intoleranţa iudaică, cu vrăjitoria, blasfemia, cu magistraţii nedrepţi, căro-
ra le plăcea să-şi exercite puterea, cu păstori falşi, cu superstiţia şi idolatria. 
Deşi peste tot aveau parte de persecuţie şi împotrivire, totuşi eforturile lor 
au fost încoronate de succes şi noi convertiţi veneau la credinţă.” – Sketches 
From the Life of Paul, pag. 54, 55.

Fapte 13:1414 Din Perga şi-au urmat drumul înainte şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos. Fapte 13:42-4542 Când au ieşit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri. 43 Şi, după ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi din iudei şi din prozeliţii evlavioşi au mers după Pavel şi Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei şi-i îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. 44 În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 45 Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel şi-l batjocoreau. 

Fapte 13:46-52
46 Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă; dar fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri. 47 Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.” 48 Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut. 49 Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara. 50 Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază şi pe fruntaşii cetăţii, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel şi Barnaba şi i-au izgonit din hotarele lor. 51 Pavel şi Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor şi s-au dus în Iconia, 52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt. 
Mat 10:23
23 Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până va veni Fiul omului. 

Fapte 14:1-21 În Iconia, Pavel şi Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor şi au vorbit în aşa fel, că o mare mulţime de iudei şi de greci au crezut. 2 Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat şi au răzvrătit sufletele Neamurilor împotriva fraţilor. Fapte 14:33 Totuşi au rămas destul de multă vreme în Iconia şi vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea Cuvântul privitor la harul Său şi îngăduia să se facă semne şi minuni prin mâinile lor. 
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4.  lIStrA ŞI DerBe
a.  De ce a trebuit ca imediat după aceea, pavel şi Barnaba să plece 

din Iconia? ce anume caracteriza această nouă zonă? Faptele 
Apostolilor 14:4-7.

„Listra şi Derbe, oraşele din Iconia… erau locuite de un popor păgân 
şi superstiţios; însă între ei se aflau suflete care doreau să asculte şi să pri-
mească învăţătura lui Hristos. Apostolii au ales să lucreze în acele cetăţi 
pentru că acolo nu aveau să întâlnească prejudecata şi persecuţia iudeilor. 
Acum ei au intrat în contact cu un element cu totul nou – superstiţia şi 
idolatria păgână….

În Listra nu se afla nicio sinagogă iudaică, deşi existau câţiva iudei aco-
lo. Templul lui Jupiter se afla într-un loc care atrăgea privirile.” – Sketches 
From the Life of Paul, pag. 55.

b.  Daţi un exemplu despre legătura dintre credinţă şi ascultarea 
evangheliei. Faptele Apostolilor 14.8-10. care a fost răspunsul 
oamenilor entuziaşti, totuşi ignoranţi, atunci când au văzut mi-
nunea aceasta? Faptele Apostolilor 14.11-13.

„Pavel şi Barnaba au apărut în cetate împreună, vorbind despre învă-
ţătura lui Hristos cu mare putere şi elocvenţă. Poporul credul a crezut că 
ei sunt zei veniţi din cer. Când apostolii i-au strâns pe oameni în jurul lor 
şi le-au explicat credinţa lor ciudată, închinătorii lui Jupiter au încercat să 
lege aceste învăţături de credinţa lor superstiţioasă cât de mult cu putinţă.” 
– Idem.

c.  De ce este important să nu se permită ca astfel de neînţelegeri să 
continue? Faptele Apostolilor 14:14-18; coloseni 2:8; Apocalipsa 
22:8, 9.

„Să nu acceptaţi flatarea, nici măcar în viaţa voastră religioasă. Flatarea 
este un meşteşug prin care Satan aşteaptă să-l înşele şi să-l facă pe om să se 
umfle de mândrie nutrind gânduri înalte despre sine. [Coloseni 2:8 citat]…. 
Lauda, flatarea şi îngăduirea de sine au condus sufletele preţioase pe căi 
greşite mai mult decât oricare alt meşteşug născocit de Satana…

Flatarea este o parte a politicii lumii, dar nu este şi o parte a religiei 
lui Hristos. Prin flatare, sărmanele fiinţe omeneşti, pline de neputinţe şi 
slăbiciuni, ajung să creată că sunt competente şi vrednice, şi se umflă de 
mândrie în inima lor firească.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 
304 engl. (cap.: „Cuvinte pentru studenţi”).

Fapte 14:4-74 Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alţii cu apostolii. 5 Neamurile şi iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mişcare, ca să-i batjocorească şi să-i ucidă cu pietre. 6 Pavel şi Barnaba au înţeles lucrul acesta şi au fugit în cetăţile Licaoniei: Listra şi Derbe şi în ţinutul dimprejur. 7 Şi au propovăduit Evanghelia acolo. 

Fapte 14:8-108 În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu umblase niciodată. 9 El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el şi, fiindcă a văzut că are credinţă ca să fie tămăduit, 10 a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în picioare.” Şi el s-a sculat dintr-o săritură şi a început să umble. Fapte 14:11-1311 La vederea celor făcute de Pavel, noroadele şi-au ridicat glasul şi au zis în limba licaoneană: „Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc.” 12 Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mânuia Cuvântul. 13 Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetăţii, a adus tauri şi cununi înaintea porţilor şi voia să le aducă jertfă, împreună cu noroadele. 

Fapte 14:14-1814 Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta, şi-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat: 15 „Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel Viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele. 16 El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, 17 măcar că, drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug şi v-a umplut inimile de bucurie.” 18 Abia au putut să împiedice, cu vorbele acestea, pe noroade, să le aducă jertfă. Col 2:88 Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Apoc 22:8-98 Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi, după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. 9 Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” 
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Joi 18 iulie

5.  DuMNezeu StăpâNeŞte
a.  Înfuriaţi de minunea săvârşită în listra, cine a sosit imediat 

după aceea? la ce faptă rea i-au atras pe păgânii dezamăgiţi? 
Faptele Apostolilor 14:19.

„Dezamăgirea suferită de idolatrii pentru că le-a fost refuzat privile-
giul de a aduce jertfe apostolilor, i-a pregătit să se întoarcă împotriva aces-
tor slujitori ai lui Dumnezeu cu un zel aproape la fel de mare ca entuzias-
mul cu care i-au proclamat ca zei. Evreii cei răi nu au ezitat să profite din 
plin de superstiţia şi credulitatea acestor păgâni, să-şi aducă la îndeplinire 
planurile nemiloase. Ei i-au incitat să-i atace pe apostoli prin forţă; şi le-a 
cerut să nu-i dea ocazia lui Pavel să vorbească, pretinzând că, dacă i-ar da 
voie să vorbească, el ar vrăji poporul.

Locuitorii din Listra s-au năpustit asupra apostolilor cu mare furie şi vio-
lenţă. Ei au aruncat cu pietre plini de răutate; iar Pavel, rănit, zdrobit şi aproa-
pe leşinat, simţea că-i sosise ceasul. Imaginea martirajului lui Ştefan şi a rolului 
plin de cruzime jucat de el cu acea ocazie au apărut clar în mintea lui. El a 
căzut la pământ ca mort, iar gloata înfuriată a târât trupul lui leşinat dincolo de 
porţile cetăţii şi l-au aruncat sub ziduri.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 60, 61.

b.  cu ce minune uimitoare i-a binecuvântat Dumnezeu? Faptele 
Apostolilor 14:20-23. cum i-a încurajat acest act providenţial pe 
ucenici ca să meargă înainte? Faptele Apostolilor 14:24-28; Ma-
leahi 3:16, 17.

„Timotei fusese convertit prin lucrarea lui Pavel şi era un martor ocular 
al suferinţelor apostolului cu această ocazie. El a stat lângă trupul lui mort 
în aparenţă şi l-a văzut ridicându-se, învineţit, plin de sânge, fără murmure 
sau oftat pe buzele sale, ci cu laudă adusă lui Isus Hristos că i s-a îngădui să 
sufere pentru numele Său.” – Idem., pag. 62.

Vineri  19 iulie

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  De ce este important să ne rugăm pentru misionarii noştri?
2.  ce lecţie învăţăm despre slăbiciunea omenească de la Ioan Marcu?
3.  la ce ne putem aştepta cu toţii atunci când vorbim lumii, care nu 

cunoaşte legea, despre legea lui Dumnezeu?
4.  cum descoperă această lecţie natura schimbătoare a idolatrilor?
5.  cum a arătat Dumnezeu că aprobă atât atitudinea cât şi lucrarea lui pavel?

Fapte 14:1919 Atunci au venit pe neaşteptate din Antiohia şi Iconia nişte iudei care au aţâţat pe noroade. Aceştia, după ce au împroşcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. 

Fapte 14:20-23
20 Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat şi a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe. 21 După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia, 22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. 23 Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră. 
Fapte 14:24-28
24 Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, 25 au vestit Cuvântul în Perga şi s-au coborât la Atalia. 26 De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi în grija harului lui Dumnezeu, pentru lucrarea pe care o săvârşiseră. 27 După venirea lor, au adunat biserica şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei şi cum deschisese Neamurilor uşa credinţei. 28 Şi au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. 
Mal 3:16-17
16 Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui. 17 Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte. 
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    Lecţia 4 Sabat, 27 iulie 2013

Sufletele strigă după adevăr
„Noaptea, pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea 

în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: ‚treci în Macedonia şi 
ajută-ne!’” (Faptele Apostolilor 16:9).

„Dumnezeu cheamă voluntari care să ia o poziţie hotărâtă de par-
tea Sa şi care se angajează să se unească cu Isus din Nazaret ca să facă 
exact lucrarea ce trebuie făcută acum, chiar acum.” – Solii către tineret, 
pag. 198 engl. (cap. 58).

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 188-197 engl. (cap. 19).

Duminică 21 iulie

1. SeSIuNeA coNFerINţeI GeNerAle
a.  ce chestiune se afla în fruntea listei din agenda a ceea ce era în 

principiu o conferinţă generală a bisericii primare? Faptele 
Apostolilor 15:1-6.

„Neamurile, şi în special grecii, erau foarte imorali, şi exista pericolul 
ca unii, fără inima convertită, să aibă doar o mărturisire a credinţei fără să 
renunţe la practicile lor rele. Creştinii iudei nu puteau tolera imoralitatea 
care nici măcar nu era privită ca ceva rău de către păgâni. De aceea, evreii 
considerau că era foarte potrivit ca tăierea împrejur şi păzirea legii ceremo-
niale să fie impuse convertiţilor dintre neamuri ca test al sincerităţii şi con-
sacrării lor. Ei credeau că aceasta avea să-i împiedice să se alăture bisericii 
pe aceia care, primind credinţa fără o convertire adevărată a inimii, aveau 
să aducă mai târziu ocară asupra lucrării prin imoralitate şi exces.

Diferitele puncte incluse în lămurirea principalei probleme în discuţie 
păreau să aducă înaintea consiliului greutăţi de netrecut. Însă, în realitate, 
Duhul Sfânt rezolvase deja această problemă, de a cărei rezolvare părea să 
depindă prosperitatea, dacă nu chiar existenţa bisericii creştine.” – Istoria 
Faptelor Apostolilor, pag. 192 engl. (cap. 19).

b.  În timpul discuţiilor, care au fost comentariile făcute de petru cu 
privire la această chestiune? Faptele Apostolilor 15:7-11.

Fapte 15:1-61 Câţiva oameni, veniţi din Iudeea, învăţau pe fraţi şi ziceau: „Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.” 2 Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite; şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei, să se suie la Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri. 3 După ce au fost petrecuţi de biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin Fenicia şi Samaria, istorisind întoarcerea Neamurilor la Dumnezeu; şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor. 4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de prezbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. 5 Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise. 6 Apostolii şi prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut. 

Fapte 15:7-117 După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă. 8 Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. 9 N-a făcut nicio deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţat inimile prin credinţă. 10 Acum, dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta? 11 Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” 
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Luni 22 iulie

2.  DecIzII cHeIe
a.  ce raport au prezentat pavel şi Barnaba la adunarea din Ierusa-

lim? Faptele Apostolilor 15:12. ce ar trebui să învăţăm din felul 
în care Iacov, în calitate de preşedinte, a aplicat acele veşti ca să 
formeze o rezoluţie? Faptele Apostolilor 15:13-21.

„Duhul Sfânt a văzut că este bine ca să nu se impună legea ceremoni-
ală asupra convertiţilor dintre neamuri, iar gândirea apostolilor în această 
privinţă era în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Iacov a prezidat acest 
consiliu şi hotărârea lui finală a fost: ‚De aceea, eu sunt de părere să nu se 
pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu’ (Faptele 
Apostolilor 15:19).

Aceasta a pus capăt discuţiei. În cazul acesta, avem o respingere a în-
văţăturii susţinute de biserica Romano-Catolică, anume că Petru era capul 
bisericii. Cei care, în calitate de papi, au pretins că sunt urmaşii lui, nu au 
nici un temei biblic ca bază pentru susţinerea lor. Nimic din viaţa lui Petru 
nu confirmă pretenţia cum că el ar fi fost ridicat mai presus de fraţii săi, ca 
vicarul Celui Preaînalt. Dacă cei despre care se spune că sunt urmaşii lui 
Petru ar fi urmat exemplul lui, ei ar fi fost întotdeauna mulţumiţi să rămâ-
nă deopotrivă cu fraţii lor.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 194, 195 engl. (cap. 19).

b.  cu ce concluzie a fost de acord adunarea? Faptele Apostolilor 
15:22-31. De ce era aşa de important ca şi creştinii dintre neamuri 
să se abţină de la consumul de sânge de animale? Genesa 9:1-4; 
leviticul 3:17.

„Nu toţi creştinii au fost chemaţi să voteze cu privire la această chestiune 
[dacă legea ceremonială să fie sau nu impusă neamurilor]. ‚Apostolii şi prez-
biterii’, oameni cu influenţă şi cu judecată, au conceput şi emis hotărârea, 
care a fost general acceptată de bisericile creştine. Totuşi, nu toţi au fost mul-
ţumiţi de această hotărâre; a existat o grupare de fraţi ambiţioşi şi încrezători 
în sine care nu erau de acord cu ea. Aceşti oameni au început să se angajeze 
în lucrare pe propria lor răspundere. Ei s-au dedat la tot felul de murmurări 
şi căutări de greşeli, propunând noi planuri şi căutând să doboare lucrarea 
bărbaţilor pe care Dumnezeu îi rânduise să proclame solia evangheliei. Încă 
de la început, biserica a avut astfel de piedici de întâmpinat şi va avea mereu 
până la încheierea vremii.” – Idem., pag. 196, 197 engl. (cap. 19).

c.  Atunci când a sosit vremea ca toţi să se întoarcă în câmpurile lor 
de lucru, ce a dus la o dispută între pavel şi Barnaba? Faptele 
Apostolilor 15:36-38.

Fapte 15:1212 Toată adunarea a tăcut şi a ascultat pe Barnaba şi pe Pavel, care au istorisit toate semnele şi minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Neamurilor. Fapte 15:13-2113 Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă! 14 Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele. 15 Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 16 „După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou: 17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, 18 zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.” 19 De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu; 20 ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge. 21 Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.” 

Fapte 15:22-31
22 Atunci apostolii şi prezbiterii şi întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi Barsaba, şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi. 23 Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune! 24 Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea; 25 noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel, 26 oamenii aceştia care şi-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. 27 Am trimis, dar, pe Iuda şi pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleaşi lucruri. 28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 29 adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!” 30 Ei deci şi-au luat rămas bun de la biserică şi s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii adunate. 31 După ce au citit-o, fraţii s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. 
Gen 9:1-4
1 Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. 2 S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! 3 Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. 4 Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi. 
Lev 3:17
17 Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile unde veţi locui: cu niciun chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge.” 

Fapte 15:36-3836 După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem şi să mergem pe la fraţii din toate cetăţile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.” 37 Barnaba voia să ia cu el şi pe Ioan, numit Marcu; 38 dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia şi nu-i însoţise în lucrarea lor. 
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Marţi 23 iulie

3.  NoI coNlucrătorI
a.  ce sarcină a preluat pavel imediat după aceea împreună cu Sila? 

cine a fost tânărul pe care pavel l-a luat cu ei? Faptele Apostoli-
lor 15:39-41; 16:1-3.

b.  ce l-a făcut pe pavel să meargă în Filipi din Macedonia? Faptele 
Apostolilor 16:9-12. În ce sens răsună „strigătul macedonian” 
până la noi astăzi? Ioan 4:35; Isaia 6:8.

„În întreaga lume, există bărbaţi şi femei care privesc cu dor spre cer. De 
la sufletele care tânjesc după lumină, după har, după Duhul Sfânt se înalţă 
rugăciuni, lacrimi şi întrebări. Mulţi sunt la marginea împărăţiei, aşteptând 
doar să fie adunaţi în ea.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 109 engl. (cap. 11).

„Dumnezeu va accepta mult mai mulţi lucrători de pe căile umile ale vie-
ţii, dacă ei sunt gata să se consacre pe deplin slujirii Sale. Bărbaţi şi femei să 
se ridice şi să ducă adevărul la toate drumurile şi gardurile vieţii. Nu toţi pot 
parcurge etape lungi de educaţie, dar dacă sunt consacraţi lui Dumnezeu şi 
învaţă de la El, mulţi pot face fără aceasta multe pentru a-i binecuvânta pe alţii. 
Mii ar fi acceptaţi dacă s-ar preda lui Dumnezeu. Nu toţi cei care lucrează în 
această direcţie ar trebui să depindă de conferinţă ca să fie susţinuţi. Cei care 
pot, să-şi consacre timpul şi capacităţile pe care au, să fie mesagerii harului lui 
Dumnezeu, inima lor bătând la unison cu marea inimă de iubire a lui Hristos, 
având urechile deschise la strigătul macedonian.” – The Southern Work, pag. 16, 17.

c.  În generaţia noastră atât de ocupată, cum suntem inspiraţi de 
felul în care lidia s-a dovedit a fi o binecuvântare pentru apos-
toli? Faptele Apostolilor 16:14, 15, 40; 1 petru 4:9.

„Lidia… şi membrii casei ei au fost convertiţi şi botezaţi, iar ea i-a 
rugat pe apostoli să facă din casa ei căminul lor.” – Istoria Faptelor Apostolilor, 
pag. 212 engl. (cap. 21).

„În mijlocul poporului nostru, ocazia de a da pe faţă ospitalitate nu 
este privită aşa cum ar trebui şi anume ca un privilegiu şi o binecuvântare. 
Există prea puţină sociabilitate, prea puţină dispoziţie de a face loc la încă 
două sau trei persoane la masa familiei, fără jenă sau paradă. Unii invocă 
faptul că ‚e prea mare deranjul’. Nu ar fi dacă ai spune: ‚Nu am făcut pre-
gătiri speciale, însă sunteţi binevenit la ceea ce avem.’ Musafirul neaşteptat 
apreciază primirea bună mult mai mult decât cea mai elaborată pregătire.” 
– Testimonies, vol. 6, pag. 343 engl. (cap.: „Cultivarea ospitalităţii”).

Fapte 16:9-129 Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!” 10 După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. 11 După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis. 12 De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Ioan 4:3535 Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun: ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriş. Isa 6:88 Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” 

Fapte 16:14-1514 Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. 15 După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea.” Şi ne-a silit să intrăm. Fapte 16:4040 Ei au ieşit din temniţă şi au intrat în casa Lidiei; şi, după ce au văzut şi mângâiat pe fraţi, au plecat. 1Pet 4:99 Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire. 

Fapte 15:39-4139 Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu şi a plecat cu corabia la Cipru. 40 Pavel şi-a ales pe Sila şi a plecat, după ce a fost încredinţat de fraţi în grija harului Domnului. 41 El a străbătut Siria şi Cilicia, întărind bisericile. Fapte 16:1-31 În urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi al unui tată grec. 2 Fraţii din Listra şi Iconia îl vorbeau de bine. 3 Pavel a vrut să-l ia cu el; şi, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era grec. 
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4.  DâND MărturIe prIN exeMplu
a.  De ce au fost aruncaţi pavel şi Sila în închisoare? cum au fost 

trataţi? Faptele Apostolilor 16:16-24. ce au făcut ei acolo? Faptele 
Apostolilor 16:25.

„[În timp ce se aflau în închisoarea din Filipi,] ucenicii au fost lăsaţi în 
condiţii care le provocau mari dureri. Spatele lor torturat şi plin de sânge 
atingea podeaua aspră de piatră, în timp ce picioarele erau ridicate şi legate 
strâns în butuci. În această poziţie nenaturală, ei sufereau o tortură extremă; 
totuşi, nu au murmurat, nici nu s-au plâns şi au vorbit unul cu altul şi s-au 
încurajat şi Îl lăudau pe Dumnezeu cu inimi recunoscătoare că au fost gă-
siţi vrednici să sufere ruşine pentru numele Său drag. Pavel şi-a amintit de 
persecuţia împotriva ucenicilor lui Hristos, în care el însuşi fusese implicat, 
şi era sincer recunoscător că ochii săi fuseseră deschişi ca să vadă, inima lui 
ca să simtă adevărurile glorioase ale evangheliei Fiului lui Dumnezeu şi că i 
se acordase privilegiul de a predica învăţătura pe care o dispreţuise cândva.

Acolo, în întunericul dens şi singurătatea închisorii, Pavel şi Sila s-au 
rugat şi au cântat laudă lui Dumnezeu. Ceilalţi întemniţaţi ascultau cu ui-
mire rugăciunile şi laudele care ieşeau din interiorul temniţei. Ei fuseseră 
obişnuiţi să audă ţipete, gemete, blesteme şi înjurături întrerupând liniş-
tea nopţii din închisoare; dar nu mai auziseră niciodată înainte cuvinte de 
rugăciune şi laudă înălţându-se din celula aceea întunecoasă. Gardienii şi 
întemniţaţii se mirau şi se întrebau cine ar putea fi aceşti oameni care, în-
gheţaţi, flămânzi şi chinuiţi, puteau totuşi să se bucure şi să povestească 
unul cu altul plini de voie bună.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 75, 76.

b.  ce s-a întâmplat în timp ce pavel şi Sila Îl lăudau pe Dumnezeu 
în temniţă? Faptele Apostolilor 16:26-34. ce învăţăm din aceas-
ta? Matei 5:44-46.

„Ucenicii ar fi putut fugi atunci când cutremurul le-a deschis uşile în-
chisorii şi le-au fost dezlegate legăturile; dar, dacă ar fi făcut astfel, ar fi 
însemnat că ei recunosc că sunt răufăcători, ceea ce ar fi adus ocara asupra 
evangheliei lui Hristos…

Filipenii nu puteau înţelege caracterul nobil şi generozitatea apostolilor 
date pe faţă prin felul lor de a acţiona, în special prin aceea că nu au apelat 
la o putere mai înaltă împotriva magistraţilor care i-au persecutat. Vestea în-
temniţării lor nedrepte şi a eliberării lor miraculoase s-a răspândit în întreaga 
regiune şi i-a adus pe apostoli şi misiunea lor în atenţia unui mare număr de 
oameni la care nu s-ar fi putut ajunge altfel.” – Idem., pag. 80, 81.

Fapte 16:16-2416 Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei. 17 Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi şi striga: „Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt şi ei vă vestesc calea mântuirii.” 18 Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul acela. 19 Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au târât în piaţă înaintea fruntaşilor. 20 I-au dat pe mâna dregătorilor şi au zis: „Oamenii aceştia ne tulbură cetatea; sunt nişte iudei, 21 care vestesc nişte obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm.” 22 Norodul s-a ridicat şi el împotriva lor, şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei şi au poruncit să-i bată cu nuiele. 23 După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. 24 Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci. Fapte 16:2525 Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau. 

Fapte 16:26-3426 Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia. 27 Temnicerul s-a deşteptat; şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit. 28 Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” 29 Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila; 30 i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 31 Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” 32 Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui. 33 Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. 34 După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Mat 5:44-4644 Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? 
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5.  ADucâND roADe cu BucurIe
a.  Deşi nu în grabă, de ce au plecat apostolii din Filipi? Faptele 

Apostolilor 16:35-39. În timp, care a fost rodul lucrării lui pavel 
în Filipi? Filipeni 1:1, 2.

„Lucrarea lui Pavel în Filipi a avut ca rezultat înfiinţarea unei biserici 
acolo, al cărei număr creştea continuu. Exemplul lui în ce priveşte zelul şi 
devotamentul şi, mai presus de toate, faptul că era gata să sufere pentru 
Hristos au exercitat o influenţă adâncă şi de durată asupra celor convertiţi 
la credinţă. Ei au preţuit mult adevărurile dragi pentru care apostolul jert-
fise atât de mult, şi s-au predat din toată inima cauzei Răscumpărătorului.” 
– Sketches From the Life of Paul, pag. 81.

b.  cum i-a considerat pavel pe credincioşii din Filipi? cum i-a sfă-
tuit el cu privire la persecuţia pe care aveau să o întâmpine? Fili-
peni 1:3-7, 27-30.

c.  Asemenea filipenilor, asupra a ce trebuie să ne concentrăm? Fili-
peni 2:5-11; 4:6-8. ce mărturie a lui pavel ne poate inspira? Fili-
peni 3:7-11.

„Revărsarea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii a reprezentat ploaia 
timpurie, însă ploaia târzie va fi mai abundentă. Duhul aşteaptă să-L cerem 
şi să-L primim. Hristos va fi descoperit din nou în plinătatea Sa de către pu-
terea Duhului Sfânt. Oamenii vor vedea valoarea mărgăritarului de mare 
preţ şi vor spune împreună cu apostolul Pavel: ‚Dar lucrurile care pentru 
mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba 
încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus 
de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu.’ (Filipeni 3:7, 8).” – 
Parabolele Domnului Hristos, pag. 121 engl. (cap. 10).

Vineri  26 iulie

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  De ce au insistat creştinii evrei ca neamurile să fie tăiate împrejur?
2.  cum a călăuzit Dumnezeu adunarea ca să îndrepte problema apărută?
3.  chiar dacă nu putem să răspundem la strigătul macedonean, cum 

ne poate inspira exemplul lidiei?
4.  De ce au fost pregătiţi temnicerul şi familia lui să fie convertiţi?
5.  pentru a primi ploaia târzie, de ce atitudine asemenea celei a lui 

pavel este nevoie?

Fapte 16:35-3935 Când s-a făcut ziuă, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele, să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora.” 36 Şi temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se dea drumul; acum, dar, ieşiţi afară şi duceţi-vă în pace.” 37 Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în faţa tuturor, fără să fim judecaţi, pe noi, care suntem romani, ne-au aruncat în temniţă, şi acum ne scot afară pe ascuns! Nu merge aşa! Să vină ei singuri să ne scoată afară!” 38 Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceştia s-au temut, când au auzit că sunt romani. 39 Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniţă şi i-au rugat să părăsească cetatea. Fil 1:1-21 Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii: 2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! 

Fil 1:3-7
3 Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. 4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, 5 pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. 6 Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. 7 Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile mele cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sunteţi toţi părtaşi aceluiaşi har. 
Fil 1:27-30
27 Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei, 28 fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, şi de mântuirea voastră, şi aceasta de la Dumnezeu. 29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El 30 şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o la mine şi pe care auziţi că o duc şi acum. 

Fil 2:5-115 Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: 6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; 10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Fil 4:6-86 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. 8 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. Fil 3:7-117 Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 8 Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos 9 şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. 10 Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; 11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. 
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Sabat, 3 august 2013
Darul Sabatului Întâi  

pentru Şcolile Misionare
Dumnezeu este izvorul înţelep-

ciunii care duce la mântuire şi această 
moştenire trebuie să fie transmisă lu-
mii prin biserica Sa. Biserica este for-
mată din slujitori umili, capabili să în-
veţe şi doritori să împlinească această 
misiune învăţând de la Hristos şi trans-
miţând adevărul salvator semenilor lor: 
„Că, adică, Neamurile sunt împreună moş-
tenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi 
şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia 
aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu 
dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat 
dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile 
nepătrunse ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este is-
prăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate 
lucrurile” (Efeseni 3:6-9).

Pentru a putea îndeplini această misiune, poporul lui Dumnezeu tre-
buie să „asculte cum ascultă nişte ucenici” (Isaia 50:4), să aplice în propria 
lor viaţă ceea ce aud şi, apoi, să transmită aceste informaţii altora într-un 
mod cât mai convingător şi serios: „Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor 
martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe 
şi pe alţii” (2 Timotei 2:2).

Sunt foarte puţini cei care se nasc cu o capacitate înnăscută de a prezenta 
adevărul. Cei mai mulţi dintre noi trebuie să dobândim această capacitate 
prin studiu şi pregătire intensivă; iar biserica poartă răspunderea de a-i în-
văţa pe membrii ei cum să îndeplinească această misiune aşa cum trebuie.

„Adevărata educaţie este o pregătire misionară. Fiecare fiu şi fiică a lui 
Dumnezeu este chemată să fie un misionar; noi suntem chemaţi să slujim 
lui Dumnezeu şi semenilor noştri. Obiectivul educaţiei noastre ar trebui să 
fie acela de a ne face destoinici pentru această slujire.” – Divina vindecare, pag. 
395 engl. (cap.: „Influenţele din cămin”).

Ca urmare, este nevoie de şcoli – cele care există trebuie dezvoltate în 
continuare şi întreţinute şi trebuie construite şi altele noi. Toţi credincioşii 
din întreaga lume se pot alătura acestei cauze importante dăruind cu gene-
rozitate atunci când se adună colecta pentru Şcolile Misionare. Domnul să 
vă binecuvânteze.

Departamentul de Educaţie al Conferinţei Generale
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tesalonic, Bereea şi Atena
„ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze 

evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui 
Dumnezeu, care ne cercetează inima.” (1 tesaloniceni 2:4).

„Mesagerii lui Hristos trebuie să vegheze, să se roage şi să înainteze 
în credinţă, hotărâre şi curaj şi, în numele lui Isus, să lucreze aşa cum au 
lucrat apostolii. Ei trebuie să dea lumii avertizarea, învăţându-i pe călcă-
torii de lege ce este păcatul, şi să le îndrepte atenţia către Isus Hristos ca 
marele şi singurul remediu.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 86.

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 228-242 engl. (cap. 22, 23).

Duminică 28 iulie

1.  ADevăr ŞI coNSecINţe
a.  ce biruinţe pentru Hristos a obţinut pavel când a venit pentru 

prima dată în tesalonic, o altă cetate din Macedonia? Faptele 
Apostolilor 17:1-4.

b.  ce ar trebui să învăţăm din felul în care unii dintre iudeii necredin-
cioşi au făcut probleme credincioşilor? ce acuzaţie a fost adusă îm-
potriva apostolilor? Faptele Apostolilor 17:5-8; 1 petru 4:12-16.

„Cei care predică adevărul lipsit de popularitate în zilele noastre vor 
întâmpina împotrivire hotărâtă, aşa cum s-a întâmplat în cazul apostolilor. 
Ei nu trebuie să se aştepte ca majoritatea creştinilor să îl primească mai fa-
vorabil decât l-au primit pe Pavel fraţii lui evrei. Elementele împotrivitoare 
se vor uni contra lor; căci indiferent cât de deosebite unele de altele ar fi 
diferitele organizaţii în sentimentele şi credinţa lor religioasă, forţele lor se 
unesc ca să calce în picioare porunca a patra a legii lui Dumnezeu.

Cei care nu doresc să primească adevărul sunt cei mai zeloşi în a-i îm-
piedica şi pe alţii ca să nu-l primească; şi nu lipsesc cei care născocesc me-
reu minciuni şi aprind patimile josnice ale oamenilor ca să facă fără efect 
adevărul lui Dumnezeu.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 86.

Fapte 17:1-4
1 Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. 2 Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, 3 dovedind şi lămurind că Hristosul trebuia să pătimească şi să învie din morţi. „Şi acest Isus pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.” 4 Unii din ei şi o mare mulţime de greci temători de Dumnezeu şi multe femei de frunte au crezut şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila. 

Fapte 17:5-85 Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpătâi din mulţime, au făcut gloată şi au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason şi căutau pe Pavel şi pe Sila, ca să-i aducă afară la norod. 6 Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason şi pe vreo câţiva fraţi înaintea dregătorilor cetăţii şi strigau: „Oamenii aceştia, care au răscolit lumea, au venit şi aici, 7 şi Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează împotriva poruncilor cezarului şi spun că este un alt Împărat: Isus.” 8 Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul şi pe dregătorii cetăţii, 1Pet 4:12-1612 Preaiubiţilor, nu vă miraţi 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; 13 dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. 14 Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. 15 Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 16 Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 
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2.  locuItorII ceI NoBIlI DIN BereeA
a.  În ciuda acuzaţiilor false aduse împotriva lui, cum a descris pa-

vel felul său de a predica evanghelia în tesalonic? 1 tesaloni-
ceni 2:1-8. De ce poate fi considerat timpul petrecut de el în acea 
cetate ca fiind plin de succes? 1 tesaloniceni 1:5-10.

„Pavel era un adventist; el a prezentat evenimentul important al celei 
de-a doua veniri a lui Hristos cu o aşa putere şi aşa un raţionament încât 
asupra minţilor tesalonicenilor s-a lăsat o impresie adâncă, ce nu a mai fost 
ştearsă niciodată.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 83.

b. ce s-a scris despre iudeii din Bereea, cetatea în care au fost tri-
mişi noaptea pavel şi Sila? cum ne pot inspira cei din Bereea pe 
noi astăzi? Faptele Apostolilor 17:10-12.

„Mintea celor din Bereea nu era îngustată de prejudecată; ei erau gata 
să cerceteze şi să primească adevărurile predicate de către apostoli. Dacă 
oamenii din vremea noastră ar urma exemplul locuitorilor nobili din Be-
reea de a cerceta zilnic Scripturile şi a compara soliile aduse lor cu ceea ce 
stă scris, atunci mii ar fi credincioşi legii lui Dumnezeu acolo unde nu este 
decât unul astăzi.” – Idem., pag. 88.

„Asemenea locuitorilor nobili din Bereea, ar trebui să cercetăm Scrip-
turile cu atenţie, rugăciune ca să devenim familiarizaţi cu declaraţiile lui 
Dumnezeu. Ar trebui să întrebăm, nu ce spune predicatorul, biserica sau 
vreun prieten personal, ci ce spune Domnul.” – The Signs of the Times, 26 noiem-
brie 1885.

c.  Auzind că mulţi dintre iudeii din Bereea au fost adânc impresi-
onaţi de adevăr, ce au făcut iudeii necredincioşi din tesalonic? 
Faptele Apostolilor 17:13.

„Iudeii necredincioşi din Tesalonic, plini de gelozie şi ură faţă de apos-
toli, şi nemulţumiţi doar de faptul că i-a alungat nepermiţându-le să lucre-
ze cu tesalonicenii, au venit după ei în Bereea şi au stârnit din nou patimile 
clasei de jos ca să le facă rău. Învăţătorii adevărului au fost iarăşi alungaţi 
din câmpul lor de lucru. Persecuţia îi urmărea din cetate în cetate.” – Sket-
ches From the Life of Paul, pag. 88.

1Tes 2:1-81 Voi înşivă ştiţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. 2 După ce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. 3 Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie. 4 Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. 5 În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei; martor este Dumnezeu. 6 N-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deşi, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. 7 Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii. 8 Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi. 1Tes 1:5-105 În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi, am fost aşa printre voi. 6 Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt; 7 aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia. 8 În adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, aşa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. 9 Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut şi cum de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat 10 şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi, pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare. 

Fapte 17:1313 Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu şi în Bereea, au venit acolo, ca să tulbure şi să aţâţe noroadele. 

Fapte 17:10-1210 Fraţii au trimis îndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Bereea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. 11 Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa. 12 Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale grecilor şi mulţi bărbaţi au crezut. 
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3.  ÎN reGIuNeA AHAIA
a.  Din cauza persecuţiei din tesalonic, ce au hotărât fraţii să facă 

cu pavel? Faptele Apostolilor 17:14, 15.

„Apostolul cel credincios a mers mereu înainte prin împotrivire, luptă 
şi persecuţie, ca să împlinească planul lui Dumnezeu aşa cum i-a fost ară-
tat în viziune la Ierusalim: ‚Te voi trimite la neamuri’ (Faptele Apostolilor 
22:21).” – Sketches From the Life of Paul, pag. 88, 89.

b.  cum s-a simţit pavel în timp ce îi aştepta pe Sila şi timotei în 
Atena? Faptele Apostolilor 17:16.

„Cetatea Atenei era metropola păgânismului. Pavel nu s-a întâlnit aici 
cu oameni ignoranţi şi creduli, precum în Listra; ci a întâlnit oameni cunos-
cuţi pentru inteligenţa şi educaţia lor…

Când s-a uitat la frumuseţea şi grandoarea care îl înconjurau şi a vă-
zut cetatea plină de idoli, spiritul lui Pavel a fost aprins de gelozie pentru 
Dumnezeu, pe care Îl vedea dezonorat peste tot.

Inima lui a fost mişcată de milă pentru cetăţenii acestei impresionante 
metropole, care, în ciuda măreţiei lor intelectuale, erau dedaţi la idolatrie…

Când a văzut splendoarea cetăţii, cu lucrurile ei scumpe, şi-a dat seama 
de puterea ei seducătoare asupra minţilor iubitorilor de artă şi ştiinţă. Mintea 
lui a fost profund impresionată cu privire la importanţa lucrării care-i stătea 
înainte în Atena. Simţământul singurătăţii în această mare cetate unde nu 
se aducea închinare lui Dumnezeu, era apăsător; el tânjea după împreuna 
simţire şi ajutorul conlucrătorilor săi. În ce priveşte sentimentul de prietenie, 
se simţea cu totul izolat. În epistola sa către Tesaloniceni, el îşi exprimă senti-
mentele prin cuvintele: ‚lăsat singur în Atena’ (1 Tesaloniceni 3:1).

„Lucrarea lui Pavel era aceea de a duce vestea mântuirii unor oameni 
care nu aveau o înţelegere inteligentă a lui Dumnezeu şi a planului Său. El 
nu călătorea cu scopul de a vizita obiective turistice, nici ca să-şi satisfacă 
o dorinţă morbidă după scene noi şi ciudate. Descurajarea lui era cauzată 
de piedici aparent de netrecut care i se puneau când încerca să ajungă la 
minţile locuitorilor Atenei.” – Idem., pag. 89, 90.

c.  De ce provocare a avut parte pavel din partea acestor greci filo-
zofi? 1 corinteni 1:22.

Fapte 17:1616 Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli. 

1Cor 1:2222 Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune; 

Fapte 17:14-15
14 Atunci fraţii au pornit îndată pe Pavel spre mare; Sila şi Timotei au rămas în Bereea. 15 Cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors, cu însărcinarea să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. 
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4.  loGIcă ŞI juDecAtă
a.  De ce a fost pavel o curiozitate pentru cei din Atena? Faptele 

Apostolilor 17:17-21.

„Religia ateniană, de care erau foarte mândri, nu era de nici o valoare, 
pentru că îi lipsea cunoştinţa adevăratului Dumnezeu. În mare parte, ea 
consta din închinarea la artă şi dintr-o serie de distracţii şi sărbători desfrâ-
nate. Acestei religii îi lipsea virtutea adevăratei bunătăţi. Adevărata religie 
dă oamenilor biruinţă asupra lor înşişi; dar o religie doar a intelectului şi a 
gustului nu are acele calităţi esenţiale care să-l ridice pe posesorul ei deasu-
pra relelor naturii sale şi să-l lege de Dumnezeu…

Unii dintre cei care se mândreau cu vasta lor cultură intelectuală au in-
trat în vorbă cu el. Acest lucru a atras în jurul lor o mulţime de ascultători. 
Unii erau gata să-şi bată joc de apostol ca de unul inferior lor, atât social cât 
şi intelectual…

El s-a întâlnit cu stoicii şi epicurienii; dar ei şi toţi ceilalţi cu care venise-
ră în legătură şi-au dat imediat seama că avea o bogăţie de cunoştinţe mai 
mare decât a lor.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 91, 92.

b.  ce argumentare raţională a folosit pavel în apelul său? Faptele 
Apostolilor 17:22-31.

„Inspiraţia ne-a dat această imagine despre viaţa atenienilor, care, cu 
toată cunoştinţa, rafinamentul şi arta lor, erau cu totul afundaţi în deprava-
re, ca să mai poată vedea cum Dumnezeu prin servul Său, mustră idolatria 
şi păcatele unui popor mândru şi mulţumit de sine. Cuvintele lui Pavel 
vorbesc despre această ocazie şi sunt o bogăţie de cunoştinţă pentru biseri-
că. Se afla într-o poziţie de unde i-ar fi putut irita cu uşurinţă pe ascultătorii 
lui mândri şi, astfel, s-ar fi aşezat într-o situaţie dificilă. Dacă vorbirea lui ar 
fi fost un atac direct împotriva zeilor şi a mai marilor cetăţii care erau înain-
tea lui, s-ar fi aflat în pericolul de a împărtăşi soarta lui Socrate. Dar, plin de 
prevedere, el a îndepărtat mintea lor de la zeităţile păgâne, făcându-le de 
cunoscut pe Dumnezeul cel adevărat, căruia ei încercau să I se închine, dar 
care nu era cunoscut de ei, aşa cum ei înşişi mărturisiseră printr-o inscripţie 
publică.” – Idem., pag. 97.

c.  Descrieţi răspunsul dat de aproape toţi ascultătorii precum şi re-
zultatul. Faptele Apostolilor 17:32, 33. care două nume au făcut 
excepţie? Faptele Apostolilor 17:34.

Fapte 17:17-21
17 În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea. 18 Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: „Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.” 19 Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag şi au zis: „Putem să ştim care este această învăţătură nouă pe care o vesteşti tu? 20 Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, dar, să ştim ce vrea să zică aceasta.” 21 Căci toţi atenienii şi străinii care stăteau în Atena nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. 

Fapte 17:22-3122 Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului şi a zis: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi. 23 Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar pe care este scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceea ce voi cinstiţi fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu. 24 Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. 25 El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. 26 El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, 27 ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. 28 Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…” 29 Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului. 30 Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 31 pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…” 

Fapte 17:32-3332 Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.” 33 Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor. Fapte 17:3434 Totuşi unii au trecut de partea lui şi au crezut; între aceştia era Dionisie areopagitul, o femeie numită Damaris şi alţii împreună cu ei. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 201330

Joi 1 august

5.  evItâND vANItAteA INtelectuAlă
a.  De ce nu au putut atenienii să-l înţeleagă pe pavel? 1 corinteni 

2:12-14. legat de aceasta, ce principiu a explicat Isus? Ioan 7:17.

b.  Întrucât valorile şi filozofiile greceşti domină încă sistemul soci-
al şi de educaţie de astăzi, ce trebuie să reţinem? 1 corinteni 
3:18-20; 8:1; Ieremia 9:23, 24.

„Cunoştinţa creştină poartă însemnul superiorităţii nemăsurate în tot 
ceea ce priveşte pregătirea pentru viitor, pentru viaţa nemuritoare. Ea îl 
deosebeşte pe cititorul Bibliei şi pe credinciosul care primeşte comorile pre-
ţioase ale adevărului, de scepticul şi credinciosul în filosofia păgână.

Alipiţi-vă de cuvântul: ‚Stă scris.’ Îndepărtaţi din minte teoriile peri-
culoase şi agasante care, dacă sunt nutrite, vor subjuga mintea aşa încât 
omul să nu devină o nouă fiinţă în Hristos. Mintea trebuie să fie tot timpul 
înfrânată şi păzită. Ca hrană trebuie să i se dea numai ceea ce întăreşte ex-
perienţa religioasă.” – The Review and Herald, 10 noiembrie 1904.

„Nu studiaţi filosofia ipotezelor omeneşti, ci studiaţi filosofia Aceluia 
care este Adevărul. Oricare alte scrieri sunt de mică valoare în comparaţie 
cu aceasta.

Mintea care este pământească nu găseşte plăcere în contemplarea Cu-
vântului lui Dumnezeu; dar pentru mintea reînnoită de Duhul Sfânt, de 
pe paginile sfinte strălucesc frumuseţea divină şi lumina cerească. Ceea ce 
pentru mintea omenească este doar un pustiu sterp, pentru mintea spiri-
tuală devine un pământ cu ape vii.” – The Signs of the Times, 10 octombrie 1906.

Vineri 2 august

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  la ce rezultat trist trebuie să se aştepte cei care vestesc un adevăr 

nepopular?
2.  În ce fel ar trebui să fie bereenii un exemplu pentru noi astăzi?
3.  În ce fel se repetă ideologiile atenienilor în zilele noastre?
4.  explicaţi atenţia cu care pavel s-a adresat idolatrilor atenieni.
5.  care trebuie să fie siguranţa noastră astăzi când păgânismul este 

atât de agresiv?

1Cor 2:12-1412 Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 13 Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. 14 Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. Ioan 7:1717 Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 

1Cor 3:18-2018 Nimeni să nu se înşele: dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. 19 Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.” 20 Şi iarăşi: „Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.” 1Cor 8:11 În ce priveşte lucrurile jertfite idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă. Dar cunoştinţa îngâmfă pe când dragostea zideşte. Ier 9:23-2423 Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. 24 Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul. 
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  Lecţia 6 Sabat, 6 august 2013

Corint
„v-am scris cu multă mâhnire şi strângere de inimă, cu ochii 

scăldaţi în lacrimi, nu ca să vă întristaţi, ci ca să vedeţi dragostea 
nespus de mare pe care o am faţă de voi.” (2 corinteni 2:4).

„N-a existat niciodată un om care să fie un ucenic al lui Hristos 
mai serios, energic şi mai jertfitor de sine decât Pavel… El avea dorinţa 
puternică de a-i aduce pe oamenii muritori la cunoştinţa adevărului 
prin dragostea Mântuitorului.” – Sketched From the Life of Paul, pag. 100, 101.

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 243-254, 298-322  
         engl. (cap. 24, 29, 30).

Duminică 4 august

1.  uN MISIoNAr cAre FAce corturI
a.  ce binecuvântare i-a dat Domnul lui pavel când a sosit în co-

rint? Faptele Apostolilor 18:1-3. ce ar trebui să înţelegem cu pri-
vire la situaţia lui pavel?

„Întreaga fiinţă [a lui Pavel] era angajată în lucrarea de slujire; dar el 
şi-a practicat şi meseria lui umilă, ca să nu fie o povară pentru bisericile 
care erau apăsate de sărăcie. Deşi înfiinţase multe biserici, el a refuzat să 
fie întreţinut de ele, de teamă ca nu cumva succesul lui ca predicator al lui 
Hristos să sufere din cauza suspiciunilor că ar predica evanghelia pentru 
câştig. El a dorit să nu dea nici o ocazie vrăjmaşilor lui să-l prezinte într-o 
lumină falsă şi, în felul acesta, să scadă forţa soliei lui.

Ca lucrător al evangheliei, Pavel ar fi putut pretinde ajutor, în loc de 
a se întreţine singur; dar el a fost gata să renunţe la acest drept. Deşi avea 
o sănătate şubredă, el lucra în timpul zilei slujind cauzei lui Hristos, iar 
apoi trudea o mare parte din noapte, adesea întreaga noapte, ca să facă 
faţă nevoilor sale proprii şi ale altora. Apostolul dorea să dea un exemplu 
predicatorilor creştini onorând şi conferind demnitate hărniciei. Predicând 
şi lucrând în felul acesta, el a prezentat cel mai înalt model de creştinism.” 
– Sketches From the Life of Paul, pag. 101.

Fapte 18:1-31 După aceea Pavel a plecat din Atena şi s-a dus la Corint. 2 Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevasta sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei. 3 Şi, fiindcă avea acelaşi meşteşug, a rămas la ei şi lucrau: meseria lor era facerea corturilor. 
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Luni 5 august

2.  lucrAreA Se extINDe…
a.  În corint, pe cine a convins pavel în sinagogă în fiecare Sabat? 

Faptele Apostolilor 18:4, 5. ce a hotărât acolo? cum l-a încurajat 
Domnul pe slujitorul Său în acele vremuri grele? Faptele Apos-
tolilor 18:6-11.

b. Descrieţi următoarele încercări prin care a trecut pavel şi felul în 
care Dumnezeu i-a binecuvântat lucrarea. Faptele Apostolilor 
18:12-23.

c.  ce putem învăţa din dragostea şi respectul dintre pavel, Acuila 
şi priscila – şi din felul în care Dumnezeu i-a putut folosi pe toţi 
trei spre slava Sa? Faptele Apostolilor 18:24-28; 1 corinteni 3:22, 
23; 4:6.

„Acuila şi Priscila l-au ascultat [pe Apolo] şi au văzut că învăţăturile lui 
erau cu lipsuri. El nu deţinea o cunoştinţă completă a misiunii lui Hristos, 
despre învierea şi înălţarea Sa, despre lucrarea Duhului Său, Mângâietorul 
pe care El l-a trimis ca să fie cu poporul Său în timpul absenţei Sale. Prin 
urmare, l-au chemat pe Apolo, iar oratorul cultivat s-a lăsat învăţat de ei cu 
uimire, bucurie şi plin de recunoştinţă. Prin învăţăturile lor, el a obţinut o 
înţelegere mai clară a Scripturilor şi a devenit unul dintre cei mai destoinici 
apărători ai bisericii creştine. În felul acesta, un cărturar conştiincios şi un 
orator eminent a învăţat mai multe despre calea Domnului din învăţăturile 
unui bărbat şi ale unei femei creştine a căror ocupaţie umilă era făurirea de 
corturi.” – Sketeches From the Life of Paul, pag. 119.

„Acuila şi Priscila nu au fost chemaţi să-şi dedice tot timpul lucrării de 
slujire a evangheliei, totuşi, aceşti lucrători umili au fost folosiţi de Dum-
nezeu ca să-i arate lui Apolo calea adevărului mai clar. Domnul foloseşte 
diferite mijloace pentru împlinirea planurilor Sale; şi în timp ce unii cu ta-
lente speciale sunt aleşi să-şi consacre toate energiile lor lucrării de educa-
ţie şi predicare a evangheliei, mulţi alţii, asupra cărora nu au fost aşezate 
niciodată mâinile ca să fie hirotonisiţi, sunt chemaţi să joace un rol impor-
tant în salvarea de suflete.

În faţa lucrătorului evanghelic care se întreţine singur se află deschis 
un câmp larg. Mulţi pot obţine experienţe valoroase în slujire în timp ce 
dedică o parte din timpul lor muncii manuale şi, prin această metodă, se 
pot dezvolta lucrători puternici pentru slujirea importantă din câmpurile 
nevoiaşe.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 355 engl. (cap. 33).

Fapte 18:4-5
4 Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe iudei şi pe greci. 5 Dar când au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii şi dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. 
Fapte 18:6-11
6 Fiindcă iudeii i se împotriveau şi-l batjocoreau, Pavel şi-a scuturat hainele şi le-a zis: „Sângele vostru să cadă asupra capului vostru; eu sunt curat. De acum încolo, mă voi duce la Neamuri.” 7 Şi, după ce a ieşit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. 8 Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut şi ei şi au fost botezaţi. 9 Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea, 10 căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău: vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.” 11 Aici a rămas un an şi şase luni şi învăţa printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu. 

Fapte 18:12-2312 Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată 13 şi au zis: „Omul acesta aţâţă pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva Legii.” 14 Pavel voia să înceapă vorba, când Galion a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăţie, v-aş asculta după cuviinţă, iudeilor! 15 Dar dacă este vorba de neînţelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume şi asupra Legii voastre, treaba voastră: eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri.” 16 Şi i-a alungat de la scaunul de judecată. 17 Atunci au pus toţi mâna pe Sosten, fruntaşul sinagogii, şi-l băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. 18 Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, şi-a luat ziua bună de la fraţi şi a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila şi Acuila, după ce şi-a tuns capul în Chencrea, căci făcuse o juruinţă. 19 Au ajuns în Efes; şi Pavel a lăsat acolo pe însoţitorii lui. A intrat în sinagogă şi a stat de vorbă cu iudeii, 20 care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, 21 ci şi-a luat rămas bun de la ei şi a zis: „Trebuie numaidecât ca sărbătoarea care vine, s-o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăşi la voi.” Şi a plecat din Efes. 22 S-a dat jos din corabie în Cezareea, s-a suit la Ierusalim şi, după ce a urat de bine bisericii, s-a coborât în Antiohia. 23 După ce a petrecut câtăva vreme în Antiohia, Pavel a plecat şi a străbătut din loc în loc ţinutul Galatiei şi Frigiei, întărind pe toţi ucenicii. 

Fapte 18:24-2824 La Efes, a venit un iudeu, numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi. 25 El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat şi vorbea şi învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decât botezul lui Ioan. 26 A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila şi Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei şi i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu. 27 Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, fraţii l-au îmbărbătat să se ducă şi au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră; 28 căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului şi le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul. 1Cor 3:22-2322 fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre, 23 şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. 1Cor 4:66 Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca prin noi înşine să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris”: şi niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. 
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Marţi 6 august

3.  A Nu pIerDe DIN veDere ţINtA
a.  când talentatul Apolo şi-a început lucrarea credincioasă ca apos-

tol în corint, ce a început să aibă loc între creştinii din acea ceta-
te? 1 corinteni 1:10-13.

b.  ce puncte a fost pavel constrâns să clarifice corintenilor cu privi-
re la vanitatea învăţăturii omeneşti şi a cunoştinţei mărginite?  
1 corinteni 1:17-31.

c.  pavel ar fi putut cu uşurinţă să vorbească în aşa fel încât să-i im-
presioneze pe ascultătorii săi corinteni cu cunoştinţele lui vaste. 
cum l-a influenţat succesul lui limitat din Atena să încerce în loc 
de aceasta o altă metodă? 1 corinteni 2:1-5.

„Atunci când a predicat evanghelia în Corint, apostolul [Pavel] a urmat 
o metodă diferită de ceea care marcase lucrarea lui în Atena. În timp ce se 
afla acolo, încercase să-şi adapteze stilul caracterului auditoriului său; el  
întâmpinase logica cu logică, ştiinţa cu ştiinţă, filosofia cu filozofie. Medi-
tând asupra timpului petrecut astfel şi înţelegând felul lui de a învăţa în 
Atena nu adusese decât puţine roade, s-a hotărât să urmeze un alt plan 
de lucru în Corint în eforturile lui de a reţine atenţia celor nepăsători şi 
indiferenţi. El s-a hotărât să evite argumentele şi discuţiile minuţios elabo-
rate, nedorind să ştie ‚altceva’ între corinteni ‚decât pe Isus Hristos şi pe El 
răstignit.’ El le-a predicat nu ‚în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, 
ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere’ (1 Corinteni 2:2, 4).” – Istoria 
Faptelor Apostolilor, pag. 244 engl. (cap. 24).

„Pavel era un orator elocvent. Înainte de convertirea lui, el căutase ade-
sea să-i impresioneze pe ascultătorii săi prin elan oratoric. Dar acum lăsase 
toate acestea deoparte. În loc să se lase prins în descrieri şi reprezentări 
poetice, care poate ar fi fost plăcute simţurilor şi ar fi hrănit imaginaţia, dar 
care nu ar fi avut nicio legătură cu experienţa de zi cu zi, Pavel a căutat ca, 
prin folosirea unui limbaj simplu să aducă în inimă adevărurile care sunt 
de o importanţă vitală. Prezentarea artistică a adevărului poate da loc la un 
extaz al simţurilor, dar prea adesea adevărurile prezentate în felul acesta 
nu aduc hrana necesară întăririi şi fortificării credinciosului pentru luptele 
vieţii.” – Idem., pag. 251, 252 engl. (cap. 24).

1Cor 1:10-1310 Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. 11 Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12 Vreau să spun că fiecare din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” – „Şi eu, al lui Apolo!” – „Şi eu, al lui Chifa!” – „Şi eu, al lui Hristos!” – 13 Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? 

1Cor 1:17-3117 De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. 18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. 19 Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.” 20 Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? 21 Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. 22 Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune; 23 dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri, o nebunie; 24 dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 26 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. 28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; 29 pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, 31 pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul.” 

1Cor 2:1-51 Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. 2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. 3 Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur. 4 Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere, 5 pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 
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Miercuri 7 august

4.  reFuzâND Să FIe rIvAlI
a.  ce principii trebuia să înveţe corintenii despre apostolii lui 

Dumnezeu? cum se poate aplica aceasta la noi astăzi? 1 corin-
teni 3:1-10. În ce fel a fost rezolvată această problemă în mod 
înţelept? 1 corinteni 16:12.

„În biserică nu poate exista o dovadă mai puternică a faptului că ade-
vărurile Bibliei nu i-au sfinţit pe primitori, decât ataşamentul lor faţă de 
vreun predicator preferat şi lipsa dorinţei de a primi şi a profita de lucrarea 
unui alt învăţător. Domnul trimite ajutor bisericii Sale în funcţie de nevoile 
ei, nu după cum alege ea; pentru că muritorii mărginiţi nu pot discerne ce 
este cel mai bine pentru ei. Rareori se întâmplă ca un predicator să aibă 
toate calităţile necesare pentru a desăvârşi o comunitate în toate cerinţe-
le creştinismului; de aceea, Dumnezeu trimite alţi predicatori care să vină 
după el, apoi un altul, fiecare având calităţi pe care ceilalţi nu le au.

Comunitatea ar trebui să-i primească cu recunoştinţă pe aceşti slujitori 
ai lui Hristos, în acelaşi fel în care L-ar primi pe Însuşi Învăţătorul. Ei ar tre-
bui să caute să extragă orice beneficiu din învăţătura pe care o dau predica-
torii din cuvântul lui Dumnezeu. Dar predicatorii nu trebuie idolatrizaţi; în 
popor nu ar trebui să existe preferaţi religioşi; adevărurile pe care le aduc ei 
trebuie primite şi apreciate în umilinţă.

În zilele apostolilor, o partidă pretindea a crede în Hristos, totuşi refuza 
să acorde respectul cuvenit trimişilor Săi. Ei pretindeau că nu urmează nici 
unui învăţător omenesc, ci sunt învăţaţi direct de Hristos, fără ajutorul pre-
dicatorilor evangheliei. Ei aveau un spirit independent şi nu doreau să se 
supună glasului bisericii. O altă partidă pretindea că Pavel este conducăto-
rul lor şi făcea comparaţii între el şi Petru, care erau în defavoarea lui Petru. 
O alta declara că Apolo îl întrecea cu mult pe Pavel în felul de adresare şi în 
puterea oratoriei. Alta pretindea că Petru este conducătorul lor, afirmând 
că el fusese în cea mai apropiată relaţie cu Hristos atunci când a fost pe pă-
mânt, în timp ce Pavel fusese persecutorul credincioşilor. Exista pericolul 
ca acest spirit de partide să ducă biserica creştină la ruină.

Pavel şi Apolo erau în perfectă armonie. Cel din urmă era dezamăgit 
şi îndurerat din cauza disensiunii din biserică; el nu a profitat de prefe-
rinţa manifestată faţă de sine, nici nu a încurajat-o, ci a plecat în grabă de 
pe terenul de dispută. Atunci când, mai târziu, Pavel l-a rugat să viziteze 
Corintul, el a refuzat şi nu a mai lucrat acolo mult timp după aceea, până 
când biserica nu a ajuns într-o stare spirituală mai bună.” – Sketches From the 
Life of Paul, pag. 127, 128 engl.

1Cor 3:1-101 Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Hristos. 2 V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferi, 3 pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? 4 Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel!”, şi altul: „Eu sunt al lui Apolo”: nu sunteţi voi oameni de lume? 5 Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut; şi fiecare după puterea dată lui de Domnul. 6 Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: 7 aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 8 Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt totuna; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. 9 Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 10 După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. 1Cor 16:1212 Cât pentru fratele Apolo, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii, dar n-a voit nicidecum să vină acum; va veni însă când va avea înlesnire. 
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Joi 8 august

5.  ţINâND SuS StANDArDele
a.  ce apeluri a făcut pavel la conştiinţa corintenilor care, prin natu-

ra lor, înclinau spre senzualitate? 1 corinteni 3:16, 17; 6:13-20; 
9:25-27.

b.  care este adesea experienţa învăţătorului serios al reformei?  
2 corinteni 11:29, 30; 12:15. Atunci când pavel a simţit că cei din 
corint care se luptau între ei nu aveau să profite prea mult de pe 
urma vizitei lui, ce a făcut el? 2 corinteni 2:4; 8:16.

„Atunci când Pavel l-a trimis pe Tit în Corint ca să-i întărească pe cre-
dincioşii de acolo, el l-a instruit să consolideze biserica în harul dăruirii… 
Dărnicia altruistă a umplut biserica timpurie de o bucurie plină de entuzi-
asm; pentru că cei credincioşi ştiau că eforturile lor ajutau ca solia evanghe-
liei să fie dusă la cei care se aflau în întuneric. Bunăvoinţa lor mărturisea că 
ei nu primiseră în zadar harul lui Dumnezeu. Ce putea să dea naştere la o 
astfel de dărnicie dacă nu sfinţirea Duhului? Atât în ochii credincioşilor, cât 
şi în cei ai necredincioşilor, aceasta era o minune a harului.

Propăşirea spirituală este strâns legată de dărnicia creştină. Urmaşii 
lui Hristos ar trebui să se bucure de privilegiul de a da pe faţă în viaţa lor 
spiritul de binefacere al Răscumpărătorului lor.” – Istoria Faptelor Apostolilor, 
pag. 344, 345 engl. (cap. 32).

c.  ce sfaturi i-a dat pavel lui tit privitor la extinderea lucrării 
evangheliei în regiuni mai întinse şi la menţinerea curăţiei ei? 
tit 1:5-9, 15, 16; 2:1, 11-15; 3:9-11.

Vineri 9 august

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  cum poate fi pavel o inspiraţie pentru toţi cei care lucrează cu mâi-

nile pentru a se întreţine?
2.  explicaţi felul în care umilii priscila şi Acuila au putut aduce roade 

bogate.
3.  ce putem învăţa de la pavel în corint atunci când căutăm să-i câşti-

găm pe intelectuali de partea adevărului?
4.  ce atitudine poate anula efectele diferitelor daruri din biserică?
5.  De ce este atât de important ca standardele biblice în purtare să fie 

ţinute sus în biserică?

1Cor 3:16-1716 Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 17 Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi. 1Cor 6:13-2013 Mâncările sunt pentru pântece, şi pântecele este pentru mâncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie; el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. 14 Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa. 15 Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! 16 Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”. 17 Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 18 Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. 19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1Cor 9:25-2725 Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji. 26 Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. 27 Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. 

2Cor 11:29-3029 Cine este slab, şi să nu fiu şi eu slab? Cine cade în păcat, şi eu să nu ard? 30 Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. 2Cor 12:1515 Şi eu voi cheltui prea bucuros din ale mele şi mă voi cheltui în totul şi pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puţin? 2Cor 2:44 V-am scris cu multă mâhnire şi strângere de inimă, cu ochii scăldaţi în lacrimi, nu ca să vă întristaţi, ci ca să vedeţi dragostea nespus de mare pe care o am faţă de voi. 2Cor 8:1616 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeaşi râvnă pentru voi. 

Tit 1:5-95 Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: 6 dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare. 7 Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav; 8 ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat; 9 să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici. Tit 1:15-1615 Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate. 16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi şi netrebnici pentru orice faptă bună. Tit 2:11 Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. Tit 2:11-1511 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat 12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, 13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. 14 El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 15 Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreţuiască. Tit 3:9-119 Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi zadarnice. 10 După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, 11 căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind osândit. 
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   Lecţia 7 Sabat, 17 august 2013

Galatia şi efes
„Nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, 

ba încă mai degrabă osândiţi-le. căci e ruşine numai să spunem ce 
fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lu-
mină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este 
lumina.” (efeseni 5:11-13).

„Niciodată nu există armonie între bine şi rău. Între lumină şi în-
tuneric nu poate exista compromis. Adevărul este lumina descoperită; 
rătăcirea este întunericul.” – In Heavenly Places, pag. 260.

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 281-297, 383-388 
engl. (cap. 28, 29, 36).

Duminică 11 august

1.  INterveNţIA luI DuMNezeu lA tIMpul potrIvIt
a.  ce zonă (amintită doar pe scurt în Faptele Apostolilor) a fost 

inclusă în călătoriile misionare ale lui pavel? Faptele Apostoli-
lor 16:6; 18:23.

b.  unde i s-a interzis lui pavel să meargă? Faptele Apostolilor 16:7. 
ce dovedeşte că acolo a existat succes în cele din urmă? ce ne 
învaţă acest lucru? 1 petru 1:1, 2.

„Adevăraţii lucrători umblă şi lucrează prin credinţă. Uneori ei obo-
sesc în timp ce veghează asupra înaintării lente a lucrării în vreme ce bătă-
lia se poartă între puterile binelui şi ale răului. Dar dacă ei refuză să cadă 
de oboseală sau să se descurajeze, vor vedea cum norii se vor risipi şi cum 
făgăduinţa eliberării se va împlini. Prin ceaţa cu care i-a înconjurat Satana, 
ei vor vedea strălucirea razelor puternice ale Soarelui Neprihănirii.

Lucraţi în credinţă şi lăsaţi rezultatele pe seama lui Dumnezeu. Ru-
gaţi-vă în credinţă şi taina providenţei Sale va aduce răspunsul. Uneori se 
va părea că nu poţi izbuti. Dar lucrează şi crede, adăugând eforturilor tale 
credinţă, speranţă şi curaj. După ce faci ceea ce îţi stă în putinţă, nădăjdu-
ieşte în Domnul vestind credincioşia Sa, iar El va face să se împlinească 
cuvântul Său. Aşteaptă, nu cu teamă şi agitaţie, ci în credinţă neînfricată 
şi încredere neclintită.” – Testimonies, vol. 7, pag. 245 engl. (cap.: „Aveţi curaj”).

Fapte 16:1616 Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei. Fapte 18:2323 După ce a petrecut câtăva vreme în Antiohia, Pavel a plecat şi a străbătut din loc în loc ţinutul Galatiei şi Frigiei, întărind pe toţi ucenicii. 

Fapte 16:77 Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. 1Pet 1:1-21 Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, 2 după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite! 
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Luni 12 august

2.  lucrâND cu DIFerIte MoDurI De GâNDIre
a.  cu ce cuvinte aspre a atacat pavel în mod direct o criză ce putea 

fi fatală spiritualităţii credincioşilor din Galatia? Galateni 1:6-9; 
3:1-3; 4:9. De ce s-a purtat cu ei diferit decât cu corintenii?

„Corintenii fuseseră biruiţi de ispită şi amăgiţi de meşteşugita sofistărie 
a învăţătorilor care au prezentat rătăcirile sub masca adevărului. Ei ajunse-
seră confuzi şi încurcaţi. Pentru a-i învăţa să facă deosebire între rătăcire şi 
adevăr era nevoie de o multă prevedere şi răbdare din partea învăţătorului 
lor. Asprimea sau graba nechibzuită i-ar fi distrus influenţa asupra acelora 
pe care el dorea să-i ajute.

În bisericile din Galatia, rătăcirea pe faţă încerca să ia locul credinţei 
evangheliei. Hristos, adevărata temelie, era cu totul dat la o parte pentru a 
se face loc ceremoniilor vechi ale iudaismului. Apostolul a văzut că, pentru 
ca aceste biserici să fie salvate de influenţele primejdioase care le amenin-
ţau, trebuia luate cele mai hotărâte măsuri, date cele mai aspre avertismen-
te, ca ei să fie aduşi să-şi dea seama de starea lor.” – Sketches From the Life of 
Paul, pag. 189, 190.

b. În dorinţa noastră de a mărturisi şi de a-i aduce pe alţii la Mân-
tuitorul, ce deosebire trebuie să fie clară în mintea noastră? Iuda 
21-23.

„În adevărata educaţie, elementul personal este esenţial. În lucrarea Sa 
de educaţie, Hristos a lucrat cu oamenii în mod individual. El i-a pregătit 
pe cei doisprezece prin legătură personală şi tovărăşie. În particular, ade-
sea doar unui singur ascultător, a dat El cea mai preţioasă învăţătură. El a 
deschis cele mai bogate comori onoratului rabin în timpul discuţiei noc-
turne de pe Muntele Măslinilor, femeii dispreţuite de la fântâna din Sihar; 
pentru că în aceşti ascultători El a văzut inima sensibilă, mintea deschisă şi 
spiritul receptiv. Nici măcar gloata care se îngrămădea adesea pe urmele 
Sale nu reprezenta pentru Hristos o masă nediferenţiată de făpturi ome-
neşti. El a vorbit direct fiecărei minţi şi a apelat la fiecare inimă. El se uita 
la feţele ascultătorilor Săi, observa cum li se lumina înfăţişarea, privirea 
fugară de aprobare, care spuneau că adevărul pătrunsese în suflet; şi atunci 
în inima Sa vibra ca răspuns coarda bucuriei pline de compasiune.

Hristos a văzut posibilităţile în fiecare fiinţă omenească.” – Educaţia, pag. 
231, 232 engl. (cap.: „Metode de predare”).

Gal 1:6-9
6 Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. 7 Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. 8 Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! 9 Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! 
Gal 3:1-3
1 O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? 2 Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei? 3 Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească? 
Gal 4:9
9 Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu sau, mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou? 

Iuda 1:21-2321 ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. 22 Mustraţi pe cei ce se despart de voi; 23 căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne. 
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Marţi 13 august

3.  cereMoNII SAu o INIMă ScHIMBAtă?
a.  ce trebuie să înţeleagă toţi ca să fie mântuiţi? Galateni 3:7-9, 27-29.

„În bisericile din Galatia, rătăcirea pe faţă încerca să ia locul credinţei 
evangheliei. Hristos, adevărata temelie, era cu totul dat la o parte pentru a 
se face loc ceremoniilor vechi ale iudaismului…

Apostolul i-a îndemnat pe galateni să renunţe la falşii lor îndrumători 
care îi duseseră în rătăcire şi să se întoarcă la credinţa ce fusese însoţită de 
dovezile de netăgăduit ale aprobării divine. Oamenii care încercaseră să-i 
abată de la credinţa lor în evanghelie erau ipocriţi, cu o inimă nesfinţită şi o 
viaţă decăzută. Religia lor era formată dintr-un set de ceremonii, prin păzi-
rea cărora ei se aşteptau să câştige favoarea lui Dumnezeu. Ei nu doreau o 
evanghelie care chema la ascultare de cuvânt. ‚Dacă un om nu se naşte din 
nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu’ (Ioan 3:3). Ei erau de părere 
că o religie care se baza pe o astfel de învăţătură cerea sacrificii prea mari, 
de aceea s-au prins de rătăcirile lor, înşelându-se pe ei înşişi şi pe alţii.

Înlocuirea sfinţeniei inimii şi a vieţii cu formele exterioare ale religiei 
este la fel de plăcută firii nerenăscute cum a fost şi în zilele acestor învăţă-
tori iudei. Astăzi, ca şi atunci, există îndrumători spirituali falşi, de a căror 
învăţătură mulţi ascultă cu înflăcărare. Satana depune eforturi bine calcu-
late pentru a abate mintea de la nădejdea mântuirii prin credinţa în Hristos 
şi prin ascultarea de legea lui Dumnezeu. În fiecare veac, arhivrăjmaşul îşi 
adaptează ispitele prejudecăţilor şi înclinaţiilor acelora pe care caută să-i 
înşele. În timpurile apostolice, el i-a făcut pe iudei să înalte legea ceremoni-
ală şi să-L respingă pe Hristos; în prezent, el îi determină pe mulţi pretinşi 
creştini, sub pretextul onorării lui Hristos, să arunce dispreţ asupra legii 
morale şi să înveţe că preceptele ei pot fi călcate fără riscul pedepsei. Dato-
ria fiecărui slujitor al lui Dumnezeu este aceea de a se opune cu fermitate şi 
hotărâre acestor pervertitori ai credinţei şi să arate rătăcirile lor fără teamă 
prin cuvântul adevărului.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 385-387 engl. (cap. 36).

b.  Întrucât mulţi sunt prinşi astăzi ca să păzească sărbătorile cere-
moniale, ce ar trebui să ne amintim? Galateni 5.1, 2, 16-26.

„A fost dorinţa lui Hristos aceea de a lăsa ucenicilor Săi ceremonia [spă-
lării picioarelor] care avea să aibă asupra lor acea influenţă de care aveau 
nevoie – care avea să-i dezlege de ritualurile şi ceremoniile pe care le con-
sideraseră până acum ca fiind esenţiale, dar pe care primirea evangheliei 
le-a desfiinţat. Continuarea acestor ritualuri [vechi iudaice] ar fi însemnat o 
insultă la adresa lui Iehova.” – The Review and Herald, 14 iunie 1898.

Gal 3:7-97 Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă. 8 Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.” 9 Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. Gal 3:27-2927 Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. 28 Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 29 Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. 

Gal 5:1-21 Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. 2 Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Gal 5:16-2616 Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. 17 Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. 18 Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. 19 Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. 25 Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. 26 Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii. 
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Miercuri  14 august

4.  lucrAreA ÎN eFeS
a.  De ce a fost nevoie ca pavel să reboteze câţiva ucenici în efes? 

Faptele Apostolilor 19:1-7. De ce a fost acest lucru corect?

„Când [cei doisprezece fraţi iudei din Efes] au primit botezul din mâna 
lui Ioan, ei încă nutreau rătăciri serioase. Însă primind o lumină mai clară, 
ei l-au acceptat cu recunoştinţă pe Hristos ca Mântuitor al lor; şi odată cu 
acest pas înainte a apărut şi o schimbare în obligaţiile lor. Întrucât au primit 
o credinţă mai curată, în viaţa şi caracterul lor a avut loc o schimbare cores-
punzătoare. Ca semn al acestei schimbări şi ca o recunoaştere a credinţei 
lor în Hristos, ei au fost rebotezaţi în numele lui Isus.

Mulţi urmaşi sinceri ai lui Hristos au experienţe asemănătoare. O înţe-
legere mai clară a voinţei lui Dumnezeu îl aşază pe om într-o relaţie nouă 
cu El. Noi datorii sunt descoperite. Multe lucruri care înainte păreau nevi-
novate sau chiar vrednice de laudă, sunt văzute acum ca fiind păcătoase.” 
– Sketches From the Life of Paul, pag. 132.

b.  Descrieţi lucrarea lui pavel în efes. Faptele Apostolilor 19:8-10.

„Spiritul lui Dumnezeu lucrase cu şi prin Pavel în eforturile lui pentru 
conaţionalii săi. Au fost prezentate suficiente dovezi ca să-i convingă pe 
toţi cei care doreau cu sinceritate să cunoască adevărul. Însă mulţi şi-au 
permis să se lase conduşi de prejudecată şi necredinţă şi au refuzat să se su-
pună dovezii celei mai convingătoare. Temându-se ca nu cumva credinţa 
celor credincioşi să fie pusă în pericol de continua asociere cu aceşti împo-
trivitori ai adevărului, Pavel i-a despărţit pe ucenici într-un corp separat, 
iar el însuşi a continuat să înveţe în public….

Pavel a văzut că înaintea lui s-a deschis ‚o uşă mare şi largă’, deşi exis-
tau ‚mulţi potrivnici’. Efes nu era doar cea mai splendidă, dar şi cea mai 
decăzută dintre cetăţile Asiei. Superstiţia şi plăcerea senzuală ţineau sub 
influenţa lor numeroasa ei populaţie. La umbra templelor ei idolatre, oa-
menii vinovaţi de tot felul de rele îşi găseau adăpost şi cele mai înjositoare 
vicii înfloreau.

Cetatea era vestită pentru închinarea la zeiţa Diana şi pentru practica-
rea magiei. Aici se afla marele templu al Dianei care era considerat de antici 
ca una dintre minunile lumii. Mărimea lui întinsă şi splendoarea lui de 
neîntrecut l-au făcut să fie mândria nu numai a cetăţii, ci a întregii naţiuni. 
Regi şi prinţi îl îmbogăţiseră cu donaţiile lor… Idolul păstrat cu sfinţenie 
în acest edificiu somptuos era o icoană primitivă şi grosolană, despre care 
tradiţia spunea că ar fi căzut din cer.” – Idem., pag. 134.

Fapte 19:1-71 Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici 2 şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” 3 „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?”, le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” 4 Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” 5 Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. 6 Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi proroceau. 7 Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi. 

Fapte 19:8-108 În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. 9 Dar, fiindcă unii rămâneau împietriţi şi necredincioşi şi vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărţit pe ucenici de ei şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. 10 Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi cei ce locuiau în Asia, iudei şi greci, au auzit Cuvântul Domnului. 
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Joi 15 august

5.  provocărIle DIN eFeS
a.  văzând că învăţăturile lui pavel i-a afectat financiar afacerea de 

făuritor de statuete ale „Dianei”, ce a făcut Dimitrie argintarul? 
Faptele Apostolilor 19:23-27. cum a reacţionat poporul când a 
auzit acuzaţia? Faptele Apostolilor 19:28, 29.

b.  Deşi pavel era gata să înfrunte şi moartea ca să mai aibă ocazia 
să mai prezinte odată evanghelia, ce l-au îndemnat fraţii să facă? 
Faptele Apostolilor 19:30-32. ce rol a jucat Alexandru căldăra-
rul? De ce s-a dovedit un eşec încercarea lui de a se opune lucră-
rii apostolului? Faptele Apostolilor 19:33-41; 2 timotei 4:14.

c. cum a rezumat pavel lucrarea lui din efes? Faptele Apostolilor 
20:17-21, 25-27, 33-35. ce ar trebui să învăţăm despre cuvintele 
profetice folosite la sfârşit? ce răspuns a urmat? Faptele Aposto-
lilor 20:22-24, 28-32, 36-38.

„Prin credincioşia lui faţă de adevăr, Pavel a trezit o ură aprinsă; însă el 
a trezit şi cea mai adâncă şi mai caldă dragoste. Ucenicii l-au condus până 
la corabie cu tristeţe, cu inimile pline de teamă, atât pentru viitorul lui cât şi 
pentru al lor. Lacrimile apostolului curgeau şiroaie în timp ce se despărţea 
de aceşti fraţi; şi după ce se îmbarcă, plânsul acestora a ajuns de pe mal 
până la el. Cu inimile apăsate, prezbiterii s-au întors spre casă, ştiind că nu 
se mai puteau aştepta la vreun ajutor din partea lui, din partea aceluia care 
avusese un interes atât de profund şi care lucrase cu un zel atât de aprins 
pentru ei şi pentru biserica de care se îngrijeau ei.” – Sketches From the Life of 
Paul, pag. 202, 203.

Vineri 16 august

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  ce trebuie să avem mereu în vedere cu privire la intervenţia lui 

Dumnezeu la timpul potrivit?
2.  explicaţi diferenţa de caracter dintre corinteni şi galateni.
3.  De ce sunt oamenii atât de înclinaţi să cadă în spiritul ceremonialu-

lui şi al iudaizării?
4.  În ce fel se asemăna efesul cu societatea din zilele noastre?
5.  ce putem învăţa din felul în care a rezolvat pavel problemele din 

acest câmp misionar dificil?

Fapte 19:23-2723 Pe vremea aceea, s-a făcut o mare tulburare cu privire la Calea Domnului. 24 Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei şi aducea lucrătorilor săi nu puţin câştig cu ele. 25 I-a adunat la un loc, împreună cu cei de aceeaşi meserie, şi le-a zis: „Oamenilor, ştiţi că bogăţia noastră atârnă de meseria aceasta; 26 şi vedeţi şi auziţi că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat şi a abătut mult norod şi zice că zeii făcuţi de mâini nu sunt dumnezei. 27 Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreţ; dar şi că templul marii zeiţe Diana este socotit ca o nimica şi chiar măreţia aceleia care este cinstită în toată Asia şi în toată lumea este nimicită.” Fapte 19:28-2928 Cuvintele acestea i-au umplut de mânie şi au început să strige: „Mare este Diana efesenilor!” 29 Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toţii într-un gând în teatru şi au luat cu ei pe macedonenii Gaiu şi Aristarh, tovarăşii de călătorie ai lui Pavel. 

Fapte 19:30-3230 Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. 31 Chiar şi unii din mai marii Asiei care-i erau prieteni au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. 32 Unii strigau una, alţii alta, căci adunarea era în învălmăşeală, şi cei mai mulţi nici nu ştiau pentru ce se adunaseră. Fapte 19:33-4133 Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna şi voia să se apere înaintea norodului. 34 Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toţi într-un glas, timp de aproape două ceasuri: „Mare este Diana efesenilor!” 35 Totuşi logofătul a potolit norodul şi a zis: „Bărbaţi efeseni, cine este acela care nu ştie că cetatea efesenilor este păzitoarea templului marii Diane şi a chipului ei căzut din cer? 36 Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliţi şi să nu faceţi nimic cu pornire nechibzuită. 37 Căci aţi adus aici pe oamenii aceştia care nu sunt vinovaţi nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiţei noastre. 38 Deci dacă, în adevăr, Dimitrie şi meşterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată şi sunt dregători; să se pârască unii pe alţii. 39 Dar dacă umblaţi după altceva, se va hotărî într-o adunare legiuită. 40 Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiţi de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem îndreptăţi zarva aceasta.” 41 După aceste cuvinte, a dat drumul adunării. 2Tim 4:1414 Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. 

Fapte 20:17-21
17 Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes şi a chemat pe prezbiterii bisericii. 18 Când au venit la el, le-a zis: „Ştiţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. 19 Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. 20 Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case 21 şi să vestesc iudeilor şi grecilor pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos. 
Fapte 20:25-27
25 Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu. 26 De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. 27 Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. 
Fapte 20:33-35
33 N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. 34 Singuri ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. 35 În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” 
Fapte 20:22-24
22 Şi acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va întâmpla acolo. 23 Numai Duhul Sfânt mă înştiinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri. 24 Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. 
Fapte 20:28-32
28 Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. 29 Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; 30 şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 31 De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. 32 Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi. 
Fapte 20:36-38
36 După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi. 37 Şi au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel şi l-au sărutat. 38 Căci erau întristaţi mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea faţa. Şi l-au petrecut până la corabie. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2013 41

   Lecţia 8  24 august 2013

Înconjurat de primejdii
„căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci îm-

potriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în 
locurile cereşti.” (efeseni 6:12).

„Avem de îndeplinit datoria unui ostaş, de câştigat biruinţe, pentru 
că nu trebuie să fim neştiutori cu privire la planurile lui Satana. Ne ru-
găm şi apoi veghem ca nu cumva Satana să se furişeze la noi şi să ne facă 
să uităm de nevoia noastră de rugăciune.” – Astăzi cu Dumnezeu, pag. 27 engl.

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 389-405 engl. (cap. 37, 38).

Duminică 18 august

1.  cu DIScerNăMâNt ASuprA FAptelor SuprA- 
 NAturAle
a.  explicaţi faptele misionar-medicale ale lui pavel care amintesc 

de unele din minunile lui Hristos. Faptele Apostolilor 19:11, 12; 
Matei 14:35, 36; luca 8:43-48.

„Apostolii nu au putut face întotdeauna minuni după cum doreau. 
Domnul a dat slujitorilor Săi această putere specială în funcţie de cum ce-
rea progresul cauzei Sale sau onoarea numelui Său… Cu această ocazie, 
hainele au fost folosite ca mijloc de vindecare a tuturor celor care credeau; 
‚îi lăsau bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele.’ Totuşi, aceste minuni nu 
încurajau superstiţia oarbă. Atunci când Isus a simţit atingerea femeii sufe-
rinde, El a exclamat: ‚A ieşit din Mine o putere.’ Aşa că Scriptura declară că 
Domnul făcea minuni prin Pavel, şi că numele Domnului Isus era înălţat, 
şi nu numele lui Pavel.

Manifestările puterii supranaturale care însoţeau lucrarea apostolului 
aveau menirea de a lăsa o impresie adâncă asupra poporului dedat la vră-
jitorie şi care se mândrea cu legăturile pe care le avea cu fiinţele nevăzu-
te. Minunile lui Pavel erau mult mai convingătoare decât orice se văzuse 
vreodată în Efes şi erau de aşa natură încât nu puteau fi imitate de dibăcia 
escrocului sau de farmecele vrăjitorului. În felul acesta, Domnul l-a înălţat 
pe slujitorul Său, chiar şi în ochii idolatrilor, nespus mai presus de cei mai 
favorizaţi şi puternici vrăjitori.” – Sketches Form the Life of Paul, pag. 135, 136.

Fapte 19:11-12
11 Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; 12 până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele. 
Mat 14:35-36
35 Oamenii din locul acela, care cunoşteau pe Isus, au trimis să dea de ştire în toate împrejurimile şi au adus la El pe toţi bolnavii. 36 Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins s-au vindecat. 
Luca 8:43-48
43 Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge; ea îşi cheltuise toată averea cu doctorii, fără s-o fi putut vindeca vreunul. 44 Ea s-a apropiat pe dinapoi şi s-a atins de poala hainei lui Isus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. 45 Şi Isus a zis: „Cine s-a atins de Mine?” Fiindcă toţi tăgăduiau, Petru şi cei ce erau cu El au zis: „Învăţătorule, noroadele Te împresoară şi Te îmbulzesc, şi mai întrebi: „Cine s-a atins de Mine”? 46 Dar Isus a răspuns: „S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o putere.” 47 Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea Lui şi a spus în faţa întregului norod din ce pricină se atinsese de El şi cum fusese vindecată numaidecât. 48 Isus i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a mântuit, du-te în pace.” 
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Luni 19 august

2.  vrăjItorIA ANtIcă ŞI coNteMporANă
a.  cum a fost apărat numele lui Hristos spre ruşinea iudeilor apostazi-

aţi care înclinaseră spre vrăjitorie? Faptele Apostolilor 19:13-16. cum 
au fost mulţi impresionaţi de acest eveniment? Faptele 19:17, 18.

b. ce măsură au luat noii convertiţi care practicaseră vrăjitoria? Fap-
tele Apostolilor 19:19, 20. De ce? Matei 5:29, 30; efeseni 6:12.

„Atunci când harul transformator al lui Hristos este în inimă, sufletul 
este luat în stăpânire de o indignare justificată din cauza că păcătosul a fost 
nepăsător atât de mult timp faţă de marea mântuire pe care i-a oferit-o Dum-
nezeu… Asemenea efesenilor, el va denunţa vrăjitoria şi va tăia şi ultimul 
fir care-l leagă de Satan. El va părăsi stindardul prinţului întunericului şi va 
veni sub stindardul pătat de sânge al Prinţului Emanuel. El va arde cărţile de 
magie.” -  The Youth’s Instructor, 16 noiembrie 1893.

c.  ce trebuie să înţelegem despre multele materiale existente în 
cărţi sau video-uri, pe DvD-uri sau pe site-uri de internet? ecle-
siastul 12:12; 1 timotei 6:20, 21.

„A accepta poveştile fictive, roadele imaginaţiei cuiva, înseamnă a des-
chide mintea la puterea fermecătoare a lui Satan; şi acest fel de lectură cre-
ează un apetit nefiresc după povestiri fictive, din care nu se câştigă nicio 
putere morală. Povestirile fictive lasă mintea şi inima la fel de lipsite de ha-
rul lui Dumnezeu cum erau dealurile Ghilboa lipsite de rouă şi ploaie. Toţi 
cei care pretind că sunt copiii lui Dumnezeu să-şi ardă cărţile de magie…

Cărţile scrise de pana celor necredincioşi nu ar trebui să se găsească în 
bibliotecile acelora care Îi slujesc lui Dumnezeu. Ele sunt mai bune ca ma-
terial de aprins focul în soba voastră decât ca hrană pentru minte. Cărţile 
acestea au dus la ruina multor suflete. Oamenii au studiat aceste cărţi in-
spirate de Satan şi au ajuns în confuzie cu privire la ce este adevărul. Satan 
stă lângă cel care deschide o carte păgână, şi educă mintea care citeşte acest 
tip de literatură şi astfel farmecă sufletul în aşa măsură încât îi va fi aproape 
imposibil să pună capăt acestei pasiuni.” – Idem., 23 noiembrie 1893.

„Toţi cei care se aventurează în risipă sau plăcere lipsită de religiozitate 
sau caută tovărăşia celui senzual, sceptic sau hulitor, prin relaţie personală 
sau prin intermediul presei, se ating de vrăjitorie.” – Sketches From the Life of 
Paul, pag. 140.

Fapte 19:13-1613 Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!” 14 Cei ce făceau lucrul acesta erau şapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. 15 Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi cine sunteţi?” 16 Şi omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea. Fapte 19:17-1817 Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi iudeii, de toţi grecii care locuiau în Efes, şi i-a apucat frica pe toţi: şi Numele Domnului Isus era proslăvit. 18 Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră. 

Fapte 19:19-2019 Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. 20 Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului. Mat 5:29-3029 Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. 30 Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Efe 6:1212 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. 

Ecl 12:1212 Încolo, fiule, ia învăţătură din aceste lucruri; dacă ai voi să faci o mulţime de cărţi, să ştii că n-ai mai isprăvi, şi multă învăţătură oboseşte trupul. 1Tim 6:20-2120 Timoteie, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel, 21 pe care au mărturisit-o unii, şi au rătăcit cu privire la credinţă. Harul să fie cu voi! Amin. 
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Marţi 20 august

3.  New AGe, ocultISM ŞI SpIrItISM
 a.  În ochii lui Dumnezeu, cât de urâtă este vrăjitoria? leveticul 

20:6, 27; Deuteronomul 18:9-12. Numiţi câteva căi prin care acest 
rău antic este practicat astăzi sub diferite nume şi măşti.

„Cei care sunt agenţi ai marelui înşelător vor spune şi vor face tot ce le stă 
în putinţă pentru a-şi atinge scopul. Contează mai puţin dacă acesta îşi spune 
spiritist, „bioenergetician” sau „vindecător prin magnetism”. Prin amăgiri şi 
înşelăciuni, el câştigă încrederea celor creduli. El pretinde că ştie istoria vieţii 
şi că înţelege toate greutăţile şi necazurile celor care apelează la el. Deghizat 
într-un înger de lumină, în timp ce întunericul abisului se află în inima sa, el 
manifestă un interes deosebit pentru femeile care caută sfatul său. El le spune 
că toate necazurile lor se datorează căsătoriilor lor nefericite. S-ar putea ca 
acest lucru să fie adevărat, însă un astfel de sfat nu le îmbunătăţeşte starea. 
El le spune că au nevoie de dragoste şi simpatie. Pretinzând că are un mare 
interes pentru bunăstarea lor, el îşi aruncă vraja asupra victimelor sale, care 
nu bănuiesc nimic, fermecându-le aşa cum farmecă şarpele pasărea care tre-
mură. Curând, ele sunt cu totul pradă puterii sale, iar urmarea este păcatul, 
ocara şi ruina. Unica noastră siguranţă constă în a păstra vechile semne de ho-
tar.” – Sfaturi pentru sănătate, pag. 459 engl. (cap.: „Dumnezeu, ajutorul poporului Său”).

„Cei ce cred în spiritism pot vorbi cu dispreţ despre vrăjitorii din vechi-
me, dar amăgitorul cel mare râde triumfător când ei se supun şireteniilor 
lui într-o formă diferită.

Sunt mulţi care se dau înapoi cu groază de la gândul consultării medi-
ilor spiritiste, dar care sunt atraşi de forme mai atrăgătoare ale spiritismu-
lui. Alţii sunt duşi în rătăcire de învăţăturile Ştiinţei Creştine şi de misticis-
mul teosofiei şi al altor religii orientale.

Apostolii majorităţii formelor de spiritism pretind că au puterea să vin-
dece. Ei atribuie această putere electricităţii, magnetismului, aşa numitelor 
‚remedii simpatice’ sau forţelor latente dinăuntrul minţii omului.” – Profeţi 
şi regi, pag. 210, 211 engl. (cap. 16).

„Nu puţini sunt aceia care în acest veac creştin şi în această naţiune 
creştină apelează la spiritele rele şi nu se încred în puterea viului Dumne-
zeu. Mama, veghind lângă patul copilului ei bolnav, exclamă: ‚Nu mai pot 
face nimic. Nu există nici un medic care să aibă puterea să aducă vindecare 
copilului meu?’ I se spune despre vindecările miraculoase săvârşite de un 
clarvăzător sau de un vindecător prin magnetism şi îl încredinţează pe cel 
drag ei acestuia, aşezându-l în mâinile lui Satan într-un mod la fel de real 
ca şi cum el ar sta lângă ea. În multe cazuri, viaţa viitoare a copilului este 
controlată de o putere satanică ce pare imposibil de sfărâmat.” – Testimonies, 
vol. 5, pag. 193, 194 engl. (cap.: „Să consultăm pe medicii spiritişti?”).

„Toţi cei care nutresc o greşeală cunoscută, în credinţă sau practică, se 
află sub puterea vrăjitoriei.” – The Signs of the Times, 18 mai 1882.

Lev 20:66 Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui. Lev 20:2727 Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte cu ghicirea să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor.” Deut 18:9-129 După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. 10 Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, 11 de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. 12 Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. 
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Miercuri 21 august

4.  pAvel MerGe lA IeruSAlIM
a.  Deşi pavel dorise din totdeauna să meargă la Ierusalim ca să dă-

râme prejudecata conaţionalilor săi iudei, ce l-au avertizat fraţii 
lui? Faptele Apostolilor 21:3, 4. totuşi, de ce a mers înainte? Fap-
tele Apostolilor 21:5; 2 corinteni 5:7.

„Duhul Sfânt descoperise [câtorva dintre ucenicii din Tir] câte ceva 
despre primejdiile care îl aşteptau pe Pavel la Ierusalim şi ei au stăruit de 
el să-şi schimbe planul. Însă acelaşi Spirit care îl avertizase cu privire la 
chinuri, lanţuri şi întemniţare, l-a îndemnat să meargă înainte ca un rob de 
bună voie.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 203.

b.  ce altă înştiinţare a primit pavel în cezareea? De ce s-au supus 
cu toţii răspunsului lui mişcător? Faptele Apostolilor 21:8-15. ce 
perspectivă ne dă Hristos cu privire la martiraj? luca 12:4, 5.

„Apostolul a fost profund mişcat de rugăminţile stăruitoare ale iubiţi-
lor săi fraţi. După judecata omenească, el avea destule motive să renunţe 
la planul său ca fiind neînţelept. Însă el a simţit că merge în ascultare de 
voinţa lui Dumnezeu, şi el nu putea fi împiedicat de glasul prietenilor, nici 
măcar de avertismentele profetului. El nu dorea să se abată de la calea da-
toriei nici la dreapta nici la stânga. El trebuia să-L urmeze pe Hristos, dacă 
era nevoie, până la închisoare şi moarte. Lacrimile lui curgeau nu pentru 
sine, ci în împreună simţire cu fraţii lui asupra cărora hotărârea lui adusese 
o durere atât de mare.” – Idem., pag. 205. 

c.  Descrieţi rezultatul sosirii lui pavel la Ierusalim. Faptele Apos-
tolilor 21:17, 18.

„Pavel şi tovarăşii lor au predat conducătorilor lucrării din Ierusalim în 
mod oficial darurile trimise de bisericile dintre neamuri pentru sprijinirea 
săracilor din rândul fraţilor iudei. Strângerea acestor daruri îi costase pe 
apostol şi pe conlucrătorii lui mult timp, frământare şi muncă neobosită. 
Suma, care întrecea cu mult aşteptările prezbiterilor din Ierusalim, repre-
zenta multe sacrificii şi chiar lipsuri severe din partea credincioşilor dintre 
neamuri…

Pavel şi conlucrătorii lui au constatat că până şi între aceia în faţa cărora 
stăteau acum erau unii care nu puteau aprecia spiritul de dragoste frăţeas-
că ce determinase aducerea acestor daruri.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 
399, 400 engl. (cap. 38).

Fapte 21:3-43 Am trecut prin faţa insulei Cipru, am lăsat-o la stânga şi ne-am urmat drumul spre Siria; apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. 4 Acolo am găsit pe ucenici şi am rămas şapte zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Fapte 21:55 Dar când s-au împlinit zilele, am plecat şi ne-am văzut de drum; şi ne-au petrecut toţi, cu nevestele şi copiii, până afară din cetate. Am îngenuncheat pe mal şi ne-am rugat. 2Cor 5:77 pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. – 

Fapte 21:8-15
8 A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei şapte, şi am găzduit la el. 9 El avea patru fete fecioare care proroceau. 10 Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc, numit Agab, s-a coborât din Iudeea 11 şi a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, şi-a legat picioarele şi mâinile şi a zis: „Iată ce zice Duhul Sfânt: „Aşa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta şi-l vor da în mâinile Neamurilor.” 12 Când am auzit lucrul acesta, atât noi, cât şi cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. 13 Atunci Pavel a răspuns: „Ce faceţi de plângeţi aşa şi-mi rupeţi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să şi mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus.” 14 Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit şi am zis: „Facă-se voia Domnului!” 15 După zilele acelea, ne-am pregătit de plecare şi ne-am suit la Ierusalim. 
Luca 12:4-5
4 Vă spun vouă, prietenii Mei: să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. 5 Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi. 

Fapte 21:17-1817 Când am ajuns la Ierusalim, fraţii ne-au primit cu bucurie. 18 A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, şi toţi prezbiterii s-au adunat acolo. 
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Joi 22 august

5.  AŞezAt ÎN prIMejDIe
a.  explicaţi ce plan neînţelept i-au dezvăluit dintr-o dată lui pavel 

prezbiterii din Ierusalim. care a fost logica omenească din spa-
tele acestuia? Faptele Apostolilor 21:19-25.

„Fraţii sperau ca Pavel, urmând calea sugerată de ei, să dea o puternică 
dovadă împotriva rapoartelor neadevărate cu privire la el. Ei l-au asigurat 
că hotărârea consiliului anterior cu privire la convertiţii dintre neamuri şi 
la legea ceremonială era considerată încă a fi bună. Însă sfatul dat nu era 
în concordanţă cu acea hotărâre. Nu Duhul lui Dumnezeu era acela care 
insuflase acest sfat; ci el era rodul laşităţii.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 404 
engl. (cap. 38).

b.  ce a făcut pavel cu privire la acest plan? Faptele Apostolilor 21:26. 
De ce a fost de acord să facă acest lucru? 1 corinteni 9:22, 23.

„Pavel a înţeles că atâta timp cât mulţi dintre membrii conducători 
ai bisericii din Ierusalim continuau să nutrească prejudecată faţă de el, ei 
aveau să lucreze mereu ca să-i nimicească influenţa. Simţea că, dacă prin-
tr-o concesie chibzuită i-ar  putea câştiga pentru adevăr, ar îndepărta un 
mare obstacol din calea succesului evangheliei din alte părţi. Dar el nu a 
fost autorizat de Dumnezeu să cedeze atât de mult cât cereau ei.

Când ne gândim la marea dorinţă a lui Pavel de a fi în armonie cu fraţii 
lui, la bunătatea lui faţă de cei slabi în credinţă, la respectul lui faţă de apos-
tolii care fuseseră cu Hristos, şi faţă de Iacov, fratele Domnului, şi la scopul 
lui de a se face tuturor totul atâta timp cât nu sacrifica principiul – când ne 
gândim la toate acestea, nu este surprinzător faptul că el a fost constrâns 
să se abată de la umblarea lui hotărâtă şi neclintită pe care o avusese până 
atunci.” – Idem., pag. 405 engl. (cap. 38).

Vineri 23 august

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  În ce fel de împrejurări a făcut Dumnezeu minuni neobişnuite?
2.  care sunt unele din „cărţile de magie” care trebuie să fie arse fără 

întârziere?
3.  căror forme de spiritism există riscul să cădem pradă?
4.  De ce s-a dus pavel în Ierusalim?
5.  ce ar trebui să învăţăm din felul de a acţiona al lui pavel în Ierusalim?

Fapte 21:19-2519 După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul Neamurilor prin slujba lui. 20 Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege. 21 Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre Neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii împrejur şi să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. 22 Ce este de făcut? Negreşit, mulţimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. 23 Deci fă ce-ţi vom spune noi. Avem aici patru bărbaţi care au făcut o juruinţă. 24 Ia-i cu tine, curăţă-te împreună cu ei şi cheltuie tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială şi păzeşti Legea. 25 Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie.” 

Fapte 21:2626 Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curăţat şi a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească sfârşitul zilelor curăţării când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. 1Cor 9:22-2322 Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei. 23 Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea. 
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   Lecţia 9 Sabat, 31 august 2013

Întemniţat pentru adevăr
„Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci, chiar dacă am căzut, mă 

voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lu-
mina mea!” (Mica 7:8)

„Dacă aţi prins o licărire a adevărului Cerului, nu întoarceţi spate-
le. Nu fiţi neascultători faţă de descoperirea cerească. Umblaţi în lumi-
na pe care aţi primit-o, şi calea voastră va fi mai luminoasă şi tot mai 
luminoasă. În lumina care străluceşte de la Calvar, veţi vedea păcăto-
şenia păcatului şi veţi vedea şi dorinţa şi puterea lui Dumnezeu de a 
salva din păcat.” – The Signs of the Times, 27 mai 1903.

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 406-418 engl. (cap. 38).

Duminică 25 august

1.  SuFerIND ASeMeNeA ÎNvăţătoruluI Său
a.  pavel era un apărător internaţional recunoscut al lui Hristos. cărui 

pericol s-a expus el atunci când a intrat în curţile interioare venera-
te ale templului din Ierusalim? Faptele Apostolilor 21:27, 28.

„Cei care l-au sfătuit pe Pavel să facă pasul acesta [de curăţire ceremo-
nială] nu se gândiseră îndeajuns la marea primejdie la care avea să fie el ex-
pus în felul acesta. În vremea aceea, Ierusalimul era plin de închinători din 
multe ţări. Când, ca împlinire a însărcinării date lui de Dumnezeu, Pavel 
dusese evanghelia la neamuri, el vizitase multe dintre cele mai mari cetăţi 
ale lumii şi era bine cunoscut de mii de oameni care veniseră la Ierusalim 
din locuri străine ca să participe la sărbătoare. Între aceştia se aflau oameni 
a căror inimă era plină de ură aprigă împotriva lui Pavel; ca el să intre în 
templu într-o ocazie publică, însemna să-şi pună viaţa în primejdie.” – Is-
toria Faptelor Apostolilor, pag. 406 engl. (cap. 38).
b.  ce acuzaţii false au adus iudeii împotriva lui pavel în timp ce-l 

trăgeau afară din templu plini de furie? Faptele Apostolilor 21:29.

c.  relataţi despre zarva tumultoasă care a urmat. Faptele Apostoli-
lor 21:30-36. De ce ne poate aminti această întreagă scenă? Marcu 
15:12-14.

Fapte 21:27-28
27 Către sfârşitul celor şapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în Templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el 28 şi au început să strige: „Bărbaţi israeliţi, daţi ajutor! Iată omul care propovăduieşte pretutindeni şi în toată lumea împotriva norodului, împotriva Legii şi împotriva Locaşului acestuia; ba încă a vârât şi pe nişte greci în Templu şi a spurcat acest Locaş sfânt.” 

Fapte 21:2929 În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, efeseanul, împreună cu el în cetate şi credeau că Pavel îl băgase în Templu. 

Fapte 21:30-3630 Toată cetatea s-a pus în mişcare şi s-a strâns norodul din toate părţile. Au pus mâna pe Pavel şi l-au scos afară din Templu, ale cărui uşi au fost încuiate îndată. 31 Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oştii că tot Ierusalimul s-a tulburat. 32 Acesta a luat îndată ostaşi şi sutaşi şi a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan şi pe ostaşi, au încetat să mai bată pe Pavel. 33 Atunci căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el şi a poruncit să-l lege cu două lanţuri. Apoi a întrebat cine este şi ce a făcut. 34 Dar unii strigau într-un fel, alţii în alt fel prin mulţime; fiindcă nu putea deci să înţeleagă adevărul, din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetăţuie. 35 Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostaşi, din pricina îmbulzelii norodului întărâtat; 36 căci mulţimea norodului se ţinea după el şi striga: „La moarte cu el!” Mar 15:12-1412 Pilat a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L numiţi Împăratul iudeilor?” 13 Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!” 14 „Dar ce rău a făcut?”, le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!” 
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Luni 26 august

2.  Servul luI DuMNezeu păzIt
a.  ce i-a cerut pavel (în limba greacă) bărbatului care îl ţinea în cus-

todie? Faptele Apostolilor 21:37. cu cine l-a confundat căpitanul? 
De ce s-a grăbit să-i împlinească următoarea rugăminte a lui pa-
vel? Faptele Apostolilor 21:38-40. ce putem învăţa de la tipurile 
de ocazii pe care pavel le căuta întotdeauna? 2 timotei 4:2.

„Nu vă amestecaţi cu lumea de bună voie; dar dacă aveţi un cuvânt de 
avertizare, de invitaţie, nu vă temeţi să-l rostiţi. Nu pierdeţi nicio ocazie de 
a mărturisi pentru Hristos. El este izvorul oricărui har, şi El va trimite po-
porului Său preţiosul untdelemn aurit, făcându-i în stare să mărturisească 
cu îndrăzneală pentru El. Când ne consacrăm lui Dumnezeu, Duhul Sfânt 
ne va da untdelemnul divin, ca lămpile noastre să continue să lumineze şi 
să strălucească.” – The Review and Herald, 16 mai 1899.

b.  De ce au fost remarcile de început ale lui pavel în ebraică relativ 
bine primite de către mulţi dintre ascultătorii săi iudei? Faptele 
Apostolilor 22:1-5. De ce a putut pavel să continue mărturia lui 
până la acel punct din discursul lui când iudeii nu l-au mai pu-
tut suferi? Faptele Apostolilor 22:6-22.

„Dacă [Pavel] ar fi încercat să intre într-o controversă cu opozanţii lui, 
ei ar fi refuzat cu încăpăţânare să asculte cuvintele lui; însă relatarea expe-
rienţei lui era însoţită de o putere convingătoare care pentru un timp părea 
să le înmoaie şi să le supună inima.

Apoi el a căutat să le arate că nu el alesese să înceapă lucrarea printre 
neamuri. El dorise să lucreze pentru propria lui naţiune; însă chiar în acel 
templu, glasul lui Dumnezeu îi vorbise în viziune sfântă, arătându-i calea 
‚departe la neamuri’ (Faptele Apostolilor 22:21).

Până aici, poporul îl ascultase cu mare atenţie, dar atunci când, în is-
torisirea lui, Pavel a ajuns la momentul în care a fost desemnat ca ambasa-
dor al lui Hristos pentru neamuri, furia a izbucnit din nou. Obişnuiţi să se 
considere singurul popor favorizat de Dumnezeu, ei nu doreau să permită 
neamurilor dispreţuite să împartă cu ei aceleaşi privilegii care până acum 
fuseseră considerate ca aparţinând exclusiv lor.” – Istoria Faptelor Apostolilor, 
pag. 409, 410 engl. (cap. 38).

Fapte 21:3737 Tocmai când era să fie băgat în cetăţuie, Pavel a zis căpitanului: „Îmi este îngăduit să-ţi spun ceva?” Căpitanul a răspuns: „Ştii greceşte? Fapte 21:38-4038 Nu cumva eşti egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă şi a dus în pustiu pe cei patru mii de tâlhari?” 39 „Eu sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetăţean al unei cetăţi nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.” 40 După ce i-a dat voie căpitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte şi a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere, şi Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel: 2Tim 4:22 propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. 

Fapte 22:1-5
1 „Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi acum cuvântul meu de apărare faţă de voi!” 2 Când au auzit ei că le vorbeşte în limba evreiască, au ţinut şi mai multă linişte. Şi Pavel a zis: 3 „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei; dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învăţat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinţilor noştri şi am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteţi şi voi toţi azi. 4 Am prigonit până la moarte această Cale, am legat şi am pus în temniţă bărbaţi şi femei; 5 marele preot şi tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar şi scrisori de la ei către fraţii din Damasc, unde m-am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi. 
Fapte 22:6-22
6 Când eram pe drum şi mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. 7 Am căzut la pământ şi am auzit un glas care-mi zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” 8 „Cine eşti, Doamne?”, am răspuns eu. Şi El mi-a zis: „Eu sunt Isus din Nazaret pe care-L prigoneşti.” 9 Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina şi s-au înfricoşat; dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea. 10 Atunci am zis: „Ce să fac, Doamne?” „Scoală-te”, mi-a răspuns Domnul, „du-te în Damasc şi acolo ţi se va spune ce trebuie să faci.” 11 „Fiindcă nu puteam să văd nimic, din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână şi aşa am ajuns în Damasc. 12 Şi a venit la mine un om, numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după Lege, şi pe care toţi iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. 13 El mi-a zis: „Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!” Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea şi m-am uitat la el. 14 El mi-a zis: „Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui; 15 căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit. 16 Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.” 17 Şi mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească; 18 şi am văzut pe Domnul care-mi zicea: „Grăbeşte-te, ieşi iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.” 19 Şi am zis: „Doamne, ei ştiu că eu băgam în temniţă şi băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 20 şi că, atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l omorau.” 21 Atunci El mi-a zis: „Du-te, căci te voi trimite departe la Neamuri…” 22 Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci şi-au ridicat glasul şi au zis: „Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!” 
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3.  ÎNAINteA SINeDrIuluI
a.  Neputând înţelege limba ebraică, ce a făcut căpitanul cu prizoni-

erul său, bazându-se doar pe furia gloatei faţă de el? Faptele 
Apostolilor 22:23, 24. În ce fel a evitat pavel discret torturarea lui 
şi ce plan s-a făcut pentru el? Faptele Apostolilor 22:25-30.

b.  care au fost şansele lui pavel de a i se permite să dea o mărturie 
aşa cum se cuvenea înaintea consiliului iudeilor? Faptele Apos-
tolilor 23:1-5. Dându-şi seama de situaţia fără ieşire în care se 
afla, ce gest subtil a făcut el? De ce a trebuit Dumnezeu să-l folo-
sească pe conducătorul păgân ca să-l apere pe slujitorul său? 
Faptele Apostolilor 23:6-10. ce ne aminteşte această experienţă?

„Satana era hotărât să îndepărteze lumina divină din lume şi el a fo-
losit vicleşugul extrem ca să-l nimicească pe Mântuitorul. Dar Cel care nu 
dormitează, nici nu doarme niciodată veghea asupra iubitului Său Fiu. Cel 
care făcuse să cadă mană din cer pentru Israel, care îl hrănise pe Ilie în 
timpul foametei, s-a îngrijit de un loc de refugiu într-o ţară străină pentru 
Maria şi copilul Isus.” – Hristos lumina lumii, pag. 65 engl. (cap. 6).

c.  ce perspectivă trebuie să avem atunci când ne gândim la încer-
cările lui pavel, aşa cum sunt descrise prin propriile sale cuvin-
te? 2 corinteni 4:17, 18.

„În momentele ei cele mai bune, viaţa aceasta nu este decât iarna creş-
tinului şi vânturile tăioase ale iernii – dezamăgiri, pierderi, durere şi chin 
– sunt partea noastră aici; dar nădejdea noastră se află în faţă, în vara creşti-
nului, când vom schimba clima, vom părăsi vijelia rece de iarnă şi furtunile 
aprige din urmă, şi vom fi luaţi în acele lăcaşuri pe care S-a dus Isus să le 
pregătească pentru cei ce-L iubesc…

Când punem în contrast condiţiile noastre cu cele ale apostolului Pa-
vel, ne vom simţi mustraţi pentru că am nutrit şi cel mai mic simţământ de 
murmurare sau plângere. Nu am avut decât puţină experienţă în ce priveş-
te lepădarea de sine, persecuţia şi durerea de dragul lui Hristos. Suntem 
aici ca nişte candidaţi şi trebuie să fim încercaţi şi puşi la probă.” – The Review 
and Herald, 7 noiembrie 1878.

Fapte 22:23-2423 Şi scoteau strigăte, îşi aruncau hainele şi azvârleau cu ţărână în văzduh. 24 Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetăţuie şi să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau aşa împotriva lui. Fapte 22:25-3025 Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutaşului care era de faţă: „Vă este îngăduit să bateţi pe un roman care nu este osândit?” 26 La auzul acestor cuvinte, sutaşul s-a dus să dea de ştire căpitanului şi a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetăţean roman.” 27 Şi, când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-mi, eşti roman?” „Da”, i-a răspuns el. 28 Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta.” „Şi eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.” 29 Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească; ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut, pentru că-l legase. 30 A doua zi, fiindcă voia să ştie bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat şi a poruncit să se adune laolaltă preoţii cei mai de seamă şi tot soborul; apoi, a adus pe Pavel jos şi l-a pus înaintea lor. 

Fapte 23:1-51 Pavel s-a uitat ţintă la sobor şi a zis: „Fraţilor, eu am vieţuit cu toată curăţia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta…” 2 Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. 3 Atunci Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu şezi să mă judeci după Lege, şi porunceşti să mă lovească, împotriva Legii!” 4 Cei ce stăteau lângă el, i-au zis: „Îţi baţi joc de marele preot al lui Dumnezeu?” 5 Şi Pavel a zis: „N-am ştiut, fraţilor, că este marele preot; căci este scris: „Pe mai marele norodului tău să nu-l grăieşti de rău.” Fapte 23:6-106 Pavel, ca unul care ştia că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: „Fraţilor, eu sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina nădejdii în învierea morţilor sunt dat în judecată.” 7 Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînţelegere între farisei şi saduchei, şi adunarea s-a dezbinat. 8 Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. 9 S-a făcut o mare zarvă; şi câţiva cărturari din partida fariseilor, s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă şi au zis: „Noi nu găsim nicio vină în omul acesta; dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger…?” 10 Fiindcă gâlceava creştea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăţi de ei. De aceea a poruncit ostaşilor să se coboare să-l smulgă din mijlocul lor şi să-l ducă în cetăţuie. 

2Cor 4:17-1817 Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. 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 veşnice. 
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4. luMINă ÎN ÎNtuNerIc
a.  Deşi pavel era singur în acea noapte, ruşinat de conaţionalii săi 

şi aspru persecutat pentru Mântuitorul său, cum Şi-a amintit 
Dumnezeu de el? Faptele Apostolilor 23:11.

„Meditând asupra experienţelor pline de încercări din ziua aceea [când 
fariseii, saducheii şi mulţimea erau împărţiţi], Pavel a început să se teamă 
dacă nu cumva conduita lui nu plăcuse lui Dumnezeu. Se putea oare ca 
vizita lui în Ierusalim să fi fost o greşeală? Condusese dorinţa lui aprinsă 
de a fi în unitate cu fraţii la acest rezultat dezastruos?

Poziţia pe care iudeii ca pretins popor al lui Dumnezeu o ocupau îna-
intea lumii necredincioase, l-a făcut pe apostol să simtă o mare mâhnire 
sufletească. Cum aveau să-i privească acei funcţionari păgâni? – în timp 
ce pretindeau că sunt închinătorii lui Iehova şi îşi asumau slujbe sfinte, se 
lăsau, totuşi, stăpâniţi de o mânie oarbă şi iraţională, căutând să-i nimi-
cească chiar pe fraţii lor care îndrăzneau să se deosebească de ei în credinţa 
religioasă şi transformând cel mai solemn consiliu deliberativ într-un loc 
de gâlceavă şi confuzie sălbatică. Pavel simţea că numele Dumnezeului său 
fusese batjocorit în ochii păgânilor.

Iar acum el se afla în închisoare şi ştia că vrăjmaşii săi, în răutatea lor 
disperată, aveau să recurgă la orice mijloc ca să-l dea la moarte. Oare se pu-
tea ca lucrarea lui pentru biserici să se fi încheiat şi ca lupii răpitori să intre? 
Cauza lui Hristos era foarte aproape de inima lui Pavel; cu o mare nelinişte 
se gândea el la primejdiile bisericilor împrăştiate şi expuse aşa cum erau 
la persecuţie din partea unor oameni asemenea celor cu care avusese de-a 
face în consiliul Sinedriului. Plin de întristare şi descurajare, el a plâns şi 
s-a rugat.

În acest ceas întunecat, Domnul nu l-a uitat pe slujitorul Său. El îl păzi-
se de gloata ucigaşă din curtea templului; fusese cu el înaintea Sinedriului; 
era cu el în cetăţuie şi S-a descoperit martorului Său credincios ca răspuns 
la rugăciunile stăruitoare ale apostolului pentru călăuzire: ‚Îndrăzneşte, 
Pavele, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să 
mărturiseşti şi în Roma.’ (Faptele Apostolilor 23:11).” – Istoria Faptelor Aposto-
lilor, pag. 412, 413 engl. (cap. 38).

b.  ce a putut înţelege pavel în acel moment? psalmii 63:5-9; Deute-
ronomul 31:6.

Fapte 23:1111 În noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel şi i-a zis: „Îndrăzneşte, Pavele; căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să mărturiseşti şi în Roma.” 

Ps 63:5-95 Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, 6 când mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopţii. 7 Căci Tu eşti ajutorul meu, şi sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. 8 Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijină. 9 Dar cei ce caută să-mi ia viaţa se vor duce în adâncimile pământului; Deut 31:66 Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” 
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5.  rAze De luMINă ÎN MIjlocul ÎNcercărII
a.  ce principii  înţelepte şi făgăduinţe răzbat de-a lungul veacuri-

lor ori de câte ori ne aflăm în situaţii dificile şi complicate aseme-
nea celor prin care a trecut pavel? Mica 7:7, 8; 2 corinteni 4:8-10.

„Dacă cei din fruntea bisericii ar fi renunţat cu totul la simţământul lor 
de amărăciune pe care îl aveau faţă de apostol şi l-ar fi primit ca pe unul 
care fusese, într-un mod special, chemat de Dumnezeu ca să ducă evanghe-
lia la neamuri, Domnul l-ar fi cruţat pentru ei. Dumnezeu nu a rânduit ca 
lucrarea lui Pavel să se încheie atât de curând, dar El nu a făcut nicio mi-
nune ca să împiedice cursul lucrurilor pe care îl provocaseră conducătorii 
bisericii din Ierusalim.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 417 engl. (cap. 38).

b.  În timp ce pavel se afla în închisoare, ce legământ ciudat s-a în-
cheiat? cum a intervenit Dumnezeu astfel încât căpitanul să fie 
informat cu privire la ce se întâmpla şi să ia măsuri în favoarea 
lui pavel? Faptele Apostolilor 23:12-30. cum priveşte Domnul 
un astfel de post? Isaia 23:12-30.

c.  ce au făcut soldaţii cu pavel şi ce a hotărât guvernatorul? Fap-
tele Apostolilor 23:31-35. cum a profeţit Hristos că se va întâm-
pla acest lucru urmaşilor Săi? De ce a putut pavel să vadă în 
această încercare un privilegiu? luca 21:12; psalmii 119:46; pro-
verbele 22:29.

Vineri 30 august

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  cum putem evita situaţiile asemănătoare celei în care a fost adus 

pavel în templu?
2.  care a fost prioritatea principală a lui pavel în această criză?
3.  cum descrie apostolul perspectiva pe care o avea în mijlocul acestei 

mari încercări?
4.  cum Şi-a revărsat Hristos îndurarea Sa asupra servului Său apăsat 

în timpul nopţii?
5.  ce principiu învăţăm din acest capitol al experienţei lui pavel?

Mic 7:7-87 Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 8 Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci, chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea! 2Cor 4:8-108 Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; 9 prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. 10 Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. 

Fapte 23:12-30
12 La ziuă, iudeii au uneltit şi s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorî pe Pavel. 13 Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulţi de patruzeci. 14 Ei s-au dus la preoţii cei mai de seamă şi la bătrâni şi le-au zis: „Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorî pe Pavel. 15 Acum, dar, voi, împreună cu soborul, daţi de ştire căpitanului şi rugaţi-l să-l aducă mâine jos, înaintea voastră, ca şi cum aţi vrea să-i cercetaţi pricina mai cu de-amănuntul; şi, până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm.” 16 Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetăţuie şi a spus lui Pavel. 17 Pavel a chemat pe unul din sutaşi şi a zis: „Du pe tinerelul acesta la căpitan, căci are să-i spună ceva.” 18 Sutaşul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la căpitan şi a zis: „Pavel cel întemniţat m-a chemat şi m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel, care are să-ţi spună ceva.” 19 Căpitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte şi l-a întrebat: „Ce ai să-mi spui?” 20 El a răspuns: „Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca şi cum ai avea să-l cercetezi mai cu de-amănuntul. 21 Tu să nu-i asculţi, pentru că mai mulţi de patruzeci dintre ei îl pândesc şi s-au legat cu blestem să nu mănânce şi să nu bea nimic până nu-l vor omorî; acum stau gata şi n-aşteaptă decât făgăduinţa ta.” 22 Căpitanul a lăsat pe tinerel să plece şi i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. 23 În urmă, a chemat pe doi sutaşi şi le-a zis: „La ceasul al treilea din noapte, să aveţi gata două sute de ostaşi, şaptezeci de călăreţi şi două sute de suliţari, ca să meargă până la Cezareea.” 24 Le-a poruncit să aducă şi dobitoace pentru Pavel, ca să-l pună călare şi să-l ducă sănătos şi teafăr la dregătorul Felix. 25 Lui Felix i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins: 26 „Claudius Lisias către preaalesul dregător Felix: Plecăciune! 27 Acest om pe care l-au prins iudeii era să fie omorât de ei; şi eu m-am dus repede cu ostaşi şi l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. 28 Am vrut să aflu pricina pentru care-l pârau, şi l-am adus înaintea soborului lor. 29 Am găsit că era pârât pentru lucruri privitoare la Legea lor, dar că nu săvârşise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanţuri. 30 Mi s-a dat însă de ştire că iudeii îl pândesc ca să-l omoare; l-am trimis îndată la tine şi am făcut cunoscut şi celor ce-l învinuiesc să-ţi spună ţie ce au împotriva lui. Fii sănătos.” 
Isa 58:2-5 (trimiterea corectă din lectia engl.)
2 În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. – 3 „La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” – Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri. 4 Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. 5 Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? 

Fapte 23:31-35
31 Ostaşii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel şi l-au dus noaptea până la Antipatrida. 32 A doua zi, au lăsat pe călăreţi să-şi urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetăţuie. 33 Ajunşi în Cezareea, călăreţii au dat scrisoarea în mâna dregătorului şi au adus pe Pavel înaintea lui. 34 Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ţinut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia, 35 „Te voi asculta”, a zis el, „când vor veni pârâşii tăi.” Şi a poruncit să fie păzit în palatul lui Irod. 
Luca 21:12
12 Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni: vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu. 
Ps 119:46
46 Voi vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor şi nu-mi va roşi obrazul. 
Prov 22:29
29 Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând. 
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Sabat, 7 septembrie 2013
Darul Sabatului Întâi  

pentru o biserică şi un sediu  
în Kigali, rwanda

Rwanda este o mică ţară din centrul 
Africii. Ea acoperă o suprafaţă de 26.338 
km2, învecinându-se cu Uganda, Tanza-
nia, Burundi şi Republica Democratică 
Congo (RDC). Populaţia ei este reprezen-
tată de romano-catolici (56,5%), protestanţi 
(37,1%), dintre care 11.1% sunt adventişti de ziua a 
şaptea, musulmani (4,6%), şi cei fără vreo afiliere religioasă (1,8%).

Influenţa europeană a început odată cu exploatarea în masă a aces-
tei ţări de către Germania în 1894. Germania a sprijinit sistemul social al 
vremii, inclusiv dominaţia Tutsi din zonă. După Primul Război mondial, 
Rwanda a fost colonizată mai direct de către Belgia. Atât germanii cât şi 
belgienii au promovat supremaţia lui Tutsi, considerându-i pe Hutu şi Tut-
si două rase diferite, mai degrabă decât două clase diferite. Această politică 
a dus la tulburări şi, în cele din urmă, la revoltă împotriva lui Tutsi. După 
ce Rwanda şi-a câştigat independenţa în 1962, un ciclu de violenţe de mai 
mulţi ani a culminat cu Războiul Civil din 1990 şi cu genocidul din 1994 a 
peste un milion de Tutsi şi Hutu moderaţi. Peste 2.000.000 de refugiaţi au 
fugit, cei mai mulţi în RDC.

În ciuda acestor evenimente de agitaţie şi nelinişte, solia Reformei a 
ajuns în Rwanda în 2003, spre slava lui Dumnezeu. Misionarii din Rwanda 
au răspândit cu bucurie solia evangheliei în ţările învecinate, inclusiv în Bu-
rundi, Uganda cât şi în provinciile Kivu de Sud şi de Nord ale RDC. Astăzi, 
numărul de membri din Rwanda a crescut la 1.071 de credincioşi cu mai 
mult de 70 de credincioşi în Kigali, capitala Rwandei. Din cauza genocidului 
din 1994, există multe văduve şi mulţi orfani în biserica noastră. În Kigali, nu 
avem nicio biserică pentru serviciile divine. Uneori este greu să găsim un loc 
potrivit pentru închinare, aşa încât credincioşii se închină acasă în Sabat. În 
ciuda acestor împrejurări, noi mulţumim fraţilor şi surorilor din Australia şi 
SUA pentru că ne-au ajutat să ducem înainte cauza lui Dumnezeu.

Acum dorim să construim o biserică şi un sediu în Kigali. Astfel, ape-
lăm la toţi fraţii şi toate surorile din întreaga lume să dăruiască cu inimă 
largă pentru a ne ajuta să aducem la îndeplinire acest proiect. Vă mulţu-
mim pentru răspunsul vostru generos la acest apel. Darul vostru va fi o 
mireasmă minunată pentru toţi credincioşii din această ţară.

Fraţii şi surorile voastre din Rwanda
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      Lecţia 10 Sabat, 7 septembrie 2013

 judecat în cezareea
„De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui 

Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Faptele Apostolilor 24:16).
„Fiind unul dintre solii lui Dumnezeu trimis să consolideze ade-

vărul Cuvântului, [Pavel] ştia ce este adevărul; şi cu îndrăzneala unei 
conştiinţe sfinţite, el s-a lăudat cu acea cunoştinţă.” – Comentarii biblice, 
vol. 6, pag. 1094 engl.

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 419-438 engl. (cap. 39).

Duminică 1 septembrie

1.  ADuS ÎNAINteA luI FelIx
a.  cine a fost acuzatorul lui pavel? cum a minţit şi linguşit acesta 

ca să obţină o acuzaţie? Faptele Apostolilor 24:1-9.

b.  cum vorbeşte psalmistul despre calea linguşitorului? psalmii 
5:8, 9.

c.  În contrast, ce a caracterizat apărarea lui pavel? cum reflectă 
aceasta propriul sfat dat de pavel turmei lui? Faptele Apostolilor 
24:10-21; romani 12:17, 18.

„Felix avea un discernământ destul de clar ca să poată citi firea şi ca-
racterul acuzatorilor lui Pavel. El ştia din ce motiv îl linguşiseră [iudeii şi 
sfetnicul lor Tertul] şi a văzut şi că ei nu probaseră îndeajuns învinuirile lor 
faţă de Pavel. Întorcându-se către acuzat, Felix i-a făcut semn să vorbească 
în apărarea sa. Pavel nu a risipit cuvinte măgulitoare, ci, în mod simplu, a 
arătat că se poate apăra cu multă încredere înaintea lui Felix, deoarece aces-
ta era de lungă vreme procurator şi, prin urmare, avea o bună cunoştinţă 
a legilor şi obiceiurilor iudeilor. Referindu-se la acuzaţiile aduse împotriva 
lui, el a arătat clar că nici una dintre ele nu era adevărată.” – Istoria Faptelor 
Apostolilor, pag. 420, 421 engl. (cap. 39).

Fapte 24:1-9
1 După cinci zile, a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni şi cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. 2 Pavel a fost chemat, şi Tertul a început să-l pârască astfel: „Preaalesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare; şi neamul acesta a căpătat îmbunătăţiri sănătoase prin îngrijirile tale. 3 Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulţumirea, în toată vremea şi în tot locul. 4 Dar, ca să nu te ţin prea mult, te rog să asculţi, în bunătatea ta, câteva cuvinte. 5 Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor 6 şi a încercat să spurce chiar şi Templul. Şi am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după Legea noastră, 7 dar a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă 8 şi a poruncit pârâşilor lui să vină înaintea ta. Dacă-l vei cerceta, tu însuţi vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi.” 9 Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta şi au spus că aşa stau lucrurile.

Ps 5:8-98 Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei! Netezeşte calea Ta sub paşii mei. 9 Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis, şi pe limbă au vorbe linguşitoare. 

Fapte 24:10-2110 După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă ştiu că de mulţi ani eşti judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. 11 Nu sunt mai mult de douăsprezece zile, te poţi încredinţa de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. 12 Nu m-au găsit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. 13 Aşa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum. 14 Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinţilor mei, după Calea pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege şi în Proroci 15 şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi. 16 De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 17 După o lipsă de mai mulţi ani, am venit să aduc milostenii neamului meu şi să aduc daruri la Templu. 18 Tocmai atunci nişte iudei din Asia m-au găsit curăţat în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. 19 Ei înşişi ar trebui să se înfăţişeze înaintea ta şi să mă pârască, dacă au ceva împotriva mea. 20 Sau să spună aceştia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat, când am stat înaintea soborului, 21 afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor: „Pentru învierea morţilor sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră.” Rom 12:17-1817 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. 18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 
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Luni 2 septembrie

2.  o ŞANSă De A ScăpA
a.  Bazându-se pe mărturia lui pavel, ce a putut înţelege şi hotărî 

guvernatorul Felix? Faptele Apostolilor 24:22, 23.

b.  cum a insuflat Duhul Sfânt un interes spiritual mai adânc în 
inima lui Felix şi a celei de-a doua soţii, Drusila? Faptele Apos-
tolilor 24:24.

„Un exemplu de imoralitate nestăvilită, care a mânjit caracterul [lui Fe-
lix], se vede în unirea lui cu Drusila, cu care era împreună de ceva vreme. 
Prin meşteşugurile înşelătoare ale lui Simon Magul, un vrăjitor din Cipru, 
Felix a determinat-o pe această prinţesă să-şi părăsească soţul şi să devină 
soţia lui. Drusila era tânără şi frumoasă şi, mai mult decât atât, era iudeică. 
Ea fusese ataşată cu devotament de soţul ei, care făcuse un mare sacrificiu 
ca să obţină mâna ei. Doar puţine lucruri o puteau determina să renunţe la 
cele mai puternice prejudecăţi avute şi să-şi atragă dezaprobarea naţiunii 
sale ca să intre într-o relaţie adulterină cu un desfrânat crud şi bătrân. To-
tuşi meşteşugurile satanice ale vrăjitorului şi trădătorului au avut succes, şi 
Felix şi-a atins scopul.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 235, 236.

c.  Asupra cărui lucru ar trebui să medităm când observăm înde-
lunga răbdare pe care Dumnezeu a avut-o cu Felix şi Drusila?  
2 petru 3:9.

„Cât de mulţi, înşelaţi de ispitele lui Satan, aduc ocară Mântuitorului 
abuzând de privilegiile lor, refuzând să-I recunoască interesul iubitor faţă 
de ei.” – The Upward Look, pag. 244.

„Fratele meu, sora mea, Isus te invită să devii mlădiţă din Via cea vie. 
El te cheamă să te legi de El, ca prin puterea Sa să împlineşti poruncile 
Sale. Ai încercat să te desparţi de El, dar nu ai reuşit. Dumnezeu te iubeşte 
şi doreşte să stai la picioarele Sale şi să înveţi de la El. Iertarea Sa, mila 
Sa, îndelunga Sa răbdare sunt prezentate lumii în Hristos. Dacă Hristos 
nu ar fi plătit răscumpărarea pentru sufletele noastre, nu am fi avut un 
timp de probă în care să ne dezvoltăm caracterele în ascultare de porun-
cile lui Dumnezeu. Atunci nu-L dezamăgi pe Hristos prin îndărătnicie şi 
necredinţă. Preţuieşte darul lui Dumnezeu pentru om. Arată că înţelegi ce 
înseamnă pentru tine timpul tău de încercare. Înseamnă viaţă sau moarte 
pentru fiecare dintre noi. Prin purtarea noastră zilnică ne decidem destinul 
veşnic.” – The Review and Herald, 26 ianuarie 1897.
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Fapte 24:22-2322 Felix, care ştia destul de bine despre „Calea” aceasta, i-a amânat zicând: „Am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lisias.” 23 Şi a poruncit sutaşului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puţin mai slobod şi să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. 

2Pet 3:99 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. 

Fapte 24:2424 După câteva zile, a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus. 
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Marţi 3 septembrie

3.  DâND MărturIe ÎNAINteA GuverNAtoruluI
a.  ce solie necesară a dat pavel lui Felix şi Dursilei, perechii des-

frânate? cum au răspuns ei? Faptele Apostolilor 24:25; eclesias-
tul 11:9.

„Pavel a considerat această [întrevedere personală cu Felix şi Drusila] 
ocazie dată de Dumnezeu şi a folosit-o cu credincioşie. El ştia că bărbatul 
şi femeia din faţa lui aveau puterea să-l dea la moarte sau să-i cruţe viaţa; 
totuşi, el nu li s-a adresat cu laudă sau flatare. Ştia că cuvintele sale aveau să 
fie pentru ei un miros de viaţă sau de moarte şi, uitând de toate interesele 
personale, a căutat să-i trezească faţă de primejdia în care se afla sufletul lor.

Solia evangheliei nu admite neutralitatea. Ea consideră că oamenii sunt 
fie de partea adevărului, fie împotriva lui; dacă nu primesc şi nu ascultă 
de învăţăturile ei, aceştia sunt vrăjmaşii ei. Totuşi, nu este părtinitoare în 
funcţie de persoană, clasă sau stare.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 240.

„Apostolul a vorbit cu ardoare şi vădită sinceritate, iar cuvintele sale 
au fost însoţite de o putere convingătoare. Claudius Lisias, în scrisoarea sa 
către Felix, adusese o mărturie asemănătoare despre conduita lui Pavel… 
Totuşi, Felix nu cunoştea nici un interes mai presus de propriu interes, şi 
era stăpânit de plăcerea de a fi lăudat şi de dorinţa de a ajunge mai sus. 
Teama de a nu-i supăra pe iudei, l-au reţinut ca să nu facă deplină dreptate 
unui om despre care ştia că este nevinovat.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 
421, 422 engl. (cap. 39).

b.  cât de limitat a fost interesul guvernatorului faţă de pavel? De 
ce a refuzat apostolul oferta lui Felix de a-l elibera? Faptele 
Apostolilor 24:26, 27; Isaia 33:14-16.

„Timp de doi ani, împotriva lui Pavel nu s-a mai luat nicio măsură, 
totuşi el a rămas în temniţă. Felix l-a vizitat de mai multe ori şi a ascultat cu 
atenţie cuvintele lui. Însă adevăratul motiv pentru această aparentă priete-
nie era dorinţa după câştig, şi el a sugerat că, prin plata unei mari sume de 
bani, Pavel putea să-şi asigure eliberarea. Totuşi, apostolul avea un carac-
ter prea nobil ca să se elibereze prin mită. El nu se făcuse vinovat de nicio 
nelegiuire, şi nu dorea să se degradeze ca să săvârşească o faptă greşită 
pentru a-şi câştiga libertatea. Mai mult decât atât, el era prea sărac ca să 
plătească o astfel de răscumpărare, chiar dacă ar fi fost dispus să facă astfel; 
şi nu dorea să apeleze pentru sine la mila şi generozitatea convertiţilor lui. 
De asemenea, el simţea că se află în mâinile lui Dumnezeu şi nu dorea să se 
amestece în planurile divine faţă de sine.” – Idem., pag. 426, 427 engl. (cap. 39).

Fapte 24:2525 Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.” Ecl 11:99 Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. 

Fapte 24:26-27
26 Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani; de aceea trimitea şi mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. 27 Doi ani au trecut astfel; şi, în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor, şi a lăsat pe Pavel în temniţă. 
Isa 33:14-16
14 Păcătoşii sunt îngroziţi în Sion; un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi care zic: „Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice?” 15 Cel ce umblă în neprihănire şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul, 16 acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi. 
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Miercuri 4 septembrie

4.  ADuS ÎNAINteA ÎMpărAţIlor
a.  ce i-au propus iudeii lui porcius Festus, noul guvernator? care 

a fost urmarea? Faptele Apostolilor 25:1-12. relataţi conversaţia 
dintre Festus şi Agripa. Faptele Apostolilor 25:13-22.

b.  ce ar trebui să învăţăm din încercarea lui pavel de a profita din 
plin de ocazia ce i se prezenta? Faptele Apostolilor: 26:1-23.

„În onoarea vizitatorilor lui, Festus căutase să facă din aceasta o ocazie 
de etalare impunătoare. Veşmintele luxoase ale procuratorului şi ale oas-
peţilor lui, săbiile soldaţilor şi armura strălucitoare a comandanţilor lor, 
oferea strălucire scenei.

Iar acum, Pavel, încă în cătuşe, stătea înaintea mulţimii adunate. Ce 
contrast se vede aici! Agripa şi Berenice deţineau putere şi poziţie şi, din 
cauza aceasta, erau favorizaţi de lume. Dar ei nu posedau trăsăturile de ca-
racter pe care le preţuieşte Dumnezeu. Ei erau călcători ai legii Sale, aveau 
inima stricată şi o viaţă decăzută. Cursul acţiunii lor era urât de cer.

Captivul în vârstă, legat cu un lanţ de garda lui, nu avea în înfăţişarea 
lui nimic care să-i facă pe oameni să-i aducă omagii. Totuşi, de acest bărbat, 
aparent fără prieteni, avere sau poziţie, şi ţinut captiv din cauza credin-
ţei lui în Fiul lui Dumnezeu, tot cerul era interesat. Îngerii erau însoţitorii 
şi slujitorii lui. Dacă slava vreunuia dintre acei mesageri strălucitori ar fi 
scânteiat, atunci pompa şi mândria personalităţilor regeşti ar fi pălit; regele 
şi curtenii ar fi fost aruncaţi la pământ aşa cum s-a întâmplat cu gărzile 
romane la mormântul lui Isus…

Apostolul nu a fost tulburat de etalarea strălucitoare sau de înaltul 
rang al celor care formau audienţa sa; căci el ştia cât de lipsite de valoare 
sunt bogăţia lumească şi poziţia. Pompa şi puterea pământească nu puteau 
să scadă nici un moment curajul lui, nici să-l facă să-şi piardă calmul.” – The 
Review and Herald, 16 noiembrie 1911.

„Nimeni nu poate şti unde şi cum va fi chemat să lucreze sau să vor-
bească pentru Dumnezeu. Numai Tatăl nostru ceresc vede ce poate face 
din oameni. Înaintea noastră se află posibilităţi pe care credinţa noastră 
slabă nu le poate discerne. Mintea noastră ar trebui educată în aşa fel încât, 
dacă este nevoie, să putem prezenta adevărurile cuvântului Său înaintea 
celor mai înalte autorităţi pământeşti în aşa fel încât să aducem slavă nu-
melui Său. Nu ar trebui să lăsăm nicio ocazie să treacă fără a ne califica din 
punct de vedere intelectual pentru a lucra pentru Dumnezeu.” – Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 333, 334 engl. (cap. 25).
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Fapte 25:1-121 Festus, când a venit în ţinutul său, după trei zile, s-a suit de la Cezareea în Ierusalim. 2 Preoţii cei mai de seamă şi fruntaşii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruinţă 3 şi i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă, ca să-l omoare pe drum. 4 Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezareea şi că el însuşi are să plece în curând acolo. 5 „Deci”, a zis el, „cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine şi, dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască.” 6 Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau zece zile; apoi s-a coborât la Cezareea. A doua zi, a şezut pe scaunul de judecător şi a poruncit să fie adus Pavel. 7 Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat şi au adus împotriva lui multe şi grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. 8 Pavel a început să se apere şi a zis: „N-am păcătuit cu nimic, nici împotriva Legii iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva cezarului.” 9 Festus, care voia să capete bunăvoinţa iudeilor, drept răspuns, a zis lui Pavel: „Vrei să te sui la Ierusalim şi să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea?” 10 Pavel a zis: „Eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului; acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptăţit cu nimic, după cum ştii şi tu foarte bine. 11 Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte; dar, dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar.” 12 Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: „De cezar ai cerut să fii judecat, înaintea cezarului te vei duce.” Fapte 25:13-2213 După câteva zile, împăratul Agripa şi Berenice au sosit la Cezareea, ca să ureze de bine lui Festus. 14 Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel; şi a zis: „Felix a lăsat în temniţă pe un om, 15 împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoţii cei mai de seamă şi bătrânii iudeilor şi i-au cerut osândirea. 16 Le-am răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea niciun om, înainte ca cel pârât să fi fost pus faţă cu pârâşii lui şi să fi avut putinţa să se apere de lucrurile de care este pârât. 17 Ei au venit deci aici; şi, fără întârziere, am şezut a doua zi pe scaunul meu de judecător şi am poruncit să aducă pe omul acesta. 18 Pârâşii, când s-au înfăţişat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. 19 Aveau împotriva lui numai nişte neînţelegeri cu privire la religia lor şi la un oarecare Isus care a murit şi despre care Pavel spunea că este viu. 20 Fiindcă nu ştiam ce hotărâre să iau în neînţelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim şi să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. 21 Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ţinută ca să fie supusă hotărârii împăratului, şi am poruncit să fie păzit până ce-l voi trimite la cezar.” 22 Agripa a zis lui Festus: „Aş vrea să aud şi eu pe omul acela.” „Mâine”, a răspuns Festus, „îl vei auzi.” 

Fapte 26:1-231 Agripa a zis lui Pavel: „Ai voie să te aperi!” Pavel a întins mâna şi a început să se apere astfel: 2 „Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt pârât de iudei; 3 căci tu cunoşti foarte bine toate obiceiurile şi neînţelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculţi cu îngăduinţă. 4 Viaţa mea, din cele dintâi zile ale tinereţii mele, este cunoscută de toţi iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. 5 Dacă vor să mărturisească, ei ştiu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. 6 Şi acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinţei pe care a făcut-o Dumnezeu părinţilor noştri 7 şi a cărei împlinire o aşteaptă cele douăsprezece seminţii ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu, zi şi noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt pârât eu de iudei! 8 Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morţii? 9 Şi eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret, 10 şi aşa am şi făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de la preoţii cei mai de seamă; şi, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam şi eu votul împotriva lor. 11 I-am pedepsit adesea în toate sinagogile şi îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până şi în cetăţile străine. 12 În acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere şi învoire de la preoţii cei mai de seamă. 13 Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi împrejurul tovarăşilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. 14 Am căzut cu toţii la pământ; şi eu am auzit un glas care-mi zicea în limba evreiască: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti? Îţi este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuş.” 15 „Cine eşti, Doamne?”, am răspuns eu. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. 16 Dar scoală-te şi stai în picioare; căci M-am arătat ţie, ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le. 17 Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, 18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” 19 De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti. 20 Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor. 21 Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în Templu şi au căutat să mă omoare. 22 Dar, mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta; şi am mărturisit înaintea celor mici şi celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus Prorocii şi Moise că are să se întâmple; 23 şi anume, că Hristosul trebuie să pătimească şi că, după ce va fi Cel dintâi din învierea morţilor, va vesti lumină norodului şi Neamurilor.” 
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Joi 5 septembrie
5. uN Apel ADreSAt cezAruluI
a.  În ce fel s-a deosebit reacţia lui Agripa de cea a lui Festus? Fap-

tele Apostolilor 26:24-28.

„Festus, Agripa şi Berenice pe bună dreptate ar fi putut purta lanţurile 
care îl legau pe apostol. Toţi erau vinovaţi de nelegiuri grave. Acestor vi-
novaţi le fusese prezentată oferta mântuirii prin numele lui Isus. Unul, cel 
puţin, fusese aproape convins să primească harul şi iertarea oferite. Însă 
Agripa a respins îndurarea oferită, refuzând să primească crucea unui 
Mântuitor răstignit.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 438 engl. (cap. 41).

b.  cum s-a încheiat întrevederea? Faptele Apostolilor 26:29-32. În ce 
sens a fost această mărturie dată înaintea conducătorilor păgâni o 
încercare mai uşoară decât alte încercări prin care au trecut pavel 
şi alţi slujitori ai lui Dumnezeu? ezechiel 2:3-7; Ieremia 1:17.

c.  Descrieţi viaţa ulterioară a lui Felix.

„[Din cauza faptelor îndrăzneţe de nedreptate şi cruzime], iudeii au 
înaintat o plângere oficială împotriva lui Felix şi el a fost chemat la Roma 
ca să răspundă de învinuirile aduse. Ştia prea bine că faptele lui de jefuire 
şi opresiune le dăduseră motive suficiente ca să se plângă, totuşi sperase 
să-i împace. De aceea, chiar dacă nutrea un respect sincer faţă de Pavel, s-a 
hotărât să le satisfacă răutatea şi l-a lăsat în închisoare. Dar toate eforturile 
lui au fost în zadar; deşi a scăpat de exil sau moarte, el a fost îndepărtat din 
funcţie şi i-a fost confiscată cea mai mare parte din averea dobândită ilegal. 
Drusila, complice la vina lui, a pierit mai târziu împreună cu singurul lor 
fiu în timpul erupţiei Vezuviului. El şi-a încheiat viaţa acoperit de ruşine şi 
în anonimat.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 246.

Vineri 6 septembrie
ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  explicaţi deosebirea dintre respectul faţă de autoritate şi linguşire.
2.  cum putem evita capcana care a făcut ca apelul lui pavel făcut lui 

Felix să nu fie binevenit?
3.  De ce s-a purtat Felix în felul acesta cu pavel – atât favorabil cât şi 

nefavorabil?
4.  Descrieţi felul în care Dumnezeu a văzut contrastul dintre regele 

Agripa şi pavel.
5.  În ce fel putem fi în primejdia de a repeta greşeala lui Felix şi a lui Agripa?

Fapte 26:24-2824 Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, eşti nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie.” 25 „Nu sunt nebun, preaalesule Festus”, a răspuns Pavel, „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite. 26 Împăratul ştie aceste lucruri şi de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală; căci sunt încredinţat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colţ! 27 Crezi tu în Proroci, împărate Agripa?… Ştiu că crezi.” 28 Şi Agripa a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!” 

Fapte 26:29-32
29 „Fie curând, fie târziu”, a răspuns Pavel, „să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi să fiţi aşa cum sunt eu, afară de lanţurile acestea.” 30 Împăratul, dregătorul, Berenice şi toţi cei ce şedeau împreună cu ei s-au sculat. 31 Şi când au plecat, ziceau unii către alţii: „Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare.” 32 Şi Agripa a zis lui Festus: „Omului acestuia i s-ar fi putut da drumul, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de cezar.” 
Ezec 2:3-7
3 El mi-a zis: „Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste „popoare îndărătnice” care s-au răzvrătit împotriva Mea; ei şi părinţii lor au păcătuit împotriva Mea, până în ziua de azi. 4 Da, copiii aceştia la care te trimit sunt neruşinaţi şi cu inima împietrită. Tu să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu!” 5 Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta – căci sunt o casă de îndărătnici – vor şti totuşi că în mijlocul lor este un proroc. 6 Tu, fiu al omului, să nu te temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor; şi măcar că ei sunt nişte mărăcini şi spini lângă tine, şi măcar că locuieşti împreună cu nişte scorpioni, totuşi nu te teme de cuvintele lor şi nu te înspăimânta de feţele lor, căci sunt o casă de îndărătnici. 7 Ci să le spui cuvintele Mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta; căci sunt nişte îndărătnici! 
Ier 1:17
17 Dar tu încinge-ţi coapsele, scoală-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. 
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     Lecţia 11 Sabat, 14 septembrie 2013

Cu corabia spre Roma
„un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu şi căruia Îi slujesc, 

mi s-a arătat azi-noapte şi mi-a zis: ‚Nu te teme, pavele; tu trebuie să 
stai înaintea cezarului; şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce 
merg cu corabia împreună cu tine’.” (Faptele Apostolilor 27:23, 24).

„Pavel purta cu el atmosfera cerului. Toţi cei care se întovărăşeau 
cu el simţeau influenţa unirii sale cu Hristos.” – Reflecting Christ, pag. 360.

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 439-446 engl. (cap. 42).

Duminică 8 septembrie

1.  IStorIA Se repetă
a.  În ce fel se va repeta în curând istoria lui pavel? Matei 10:31-33.

„Încă odată, ura născută din bigotismul şi îndreptăţirea de sine a iude-
ilor l-a făcut pe servul lui Dumnezeu să se adreseze pentru protecţie unui 
conducător păgân [Cezar]… Aceluiaşi spirit trebuie să-i facă faţă poporul 
lui Dumnezeu din acest veac. În marea criză prin care vor trece în curând, 
vor cunoaşte mai îndeaproape experienţa lui Pavel. Între pretinşii urmaşi 
ai lui Hristos, există aceeaşi mândrie, formalism, înfumurare, egoism şi 
persecuţie care a existat în poporul iudeu. Înainte ca lupta să se încheie şi 
ca biruinţa să fie câştigată, noi ca popor trebuie să trecem prin încercări ase-
mănătoare cu cele ale lui Pavel. Vom cunoaşte aceeaşi împietrire a inimii, 
aceeaşi hotărâre nemiloasă, aceeaşi ură nesupusă.

Oameni, care pretind că sunt reprezentanţii lui Hristos, vor acţiona 
într-un fel asemănător cu felul în care s-au purtat preoţii şi conducătorii 
cu Pavel. Cei care doresc să-I slujească lui Dumnezeu fără teamă aşa cum 
le dictează propria conştiinţă vor avea nevoie de curaj moral, hotărâre şi 
de cunoaşterea lui Dumnezeu şi a cuvântului Său, ca să stea în picioare în 
acele zile grele…

Dumnezeu doreşte ca poporul Său să fie pregătit pentru criza care va 
veni în curând. Pregătiţi sau nepregătiţi, noi toţi trebuie să trecem prin ea. 
Numai cei ale căror caractere sunt pe deplin disciplinate ca să atingă stan-
dardul divin vor putea sta în picioare fermi în acel timp de încercare.” – 
Sketches From the Life of Paul, pag. 250-252.

Mat 10:31-3331 Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. 32 De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; 33 dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. 
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Luni 9 septembrie

2.  ApoStolul: o MAre vAloAre
a.  ce favoare i-a arătat lui pavel, Iuliu, sutaşul care auzise mărturia 

dată de apostol înaintea lui Agripa? De cine era el legat cu lan-
ţuri? Faptele Apostolilor 27:1-3.

„Călătoria, care era grea şi periculoasă pentru călătorul obişnuit, era 
de două ori mai dificilă pentru apostolul întemniţat. Soldaţii romani răs-
pundeau cu propria viaţă de siguranţa întemniţaţilor lor; aceasta i-a făcut 
să aibă obiceiul de a lega încheietura mâinii drepte a întemniţaţilor de în-
cheietura mâinii stângi a soldaţilor care se ajutau între ei cu schimbul. În 
felul acesta, nu numai că apostolul nu avea libertate de mişcare, dar era în 
permanentă legătură cu bărbaţi lipsiţi de prietenie şi de un caracter cât se 
poate de respingător; bărbaţi care nu numai că nu erau educaţi şi cultivaţi, 
dar care, din cauza influenţei corupte de care erau înconjuraţi, deveniseră 
brutali şi stricaţi. Totuşi, acest obicei era respectat cu mai puţină stricteţe pe 
vas decât atunci când deţinuţii erau pe uscat. Un mic amănunt a făcut ca 
povara sa să devină mult mai uşoară. I s-a îngăduit să fie însoţit de fraţii lui, 
Luca şi Aristarh. În scrisoarea lui către Coloseni, el vorbeşte despre acesta 
din urmă ca de ‚tovarăşul meu de temniţă’ (Coloseni 4:10). Dar Aristarh, 
din dragoste pentru Pavel, a ales singur să împartă cu Pavel întemniţarea 
acestuia şi să-l ajute în greutăţile lui.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 262.

b.  Întrucât trecuse sezonul navigărilor sigure din zonă, ce i-a sfătu-
it pavel pe marinarii de pe corabia pe care el era prizonier? Fap-
tele Apostolilor 27:4-10. În loc de aceasta, ce a ales sutaşul să 
facă? De ce ar fi fost mai bine ca ei să fi ascultat de sfatul lui pa-
vel? Faptele Apostolilor 27:11-20.

c.  În ciuda deciziei greşite, cum Şi-a manifestat Dumnezeu mila 
faţă de corăbieri aducându-le mângâiere prin pavel? Faptele 
Apostolilor 27:21-26. În ce situaţie grea se aflau corăbierii chiar şi 
după paisprezece zile de post în timp ce se luptau din toate pu-
terile cu furtuna? Faptele Apostolilor 27:27-29.

„Pavel nu se temea pentru sine; el se simţea asigurat că nu avea să fie 
înghiţit de apele flămânde. Dumnezeu avea să-i păzească viaţa ca să dea 
mărturie pentru adevăr la Roma. Dar inima lui omenească era cuprinsă de 
milă pentru sărmanele suflete din jurul lui.” – Idem., pag. 266.

Fapte 27:1-31 După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel şi pe alţi câţiva întemniţaţi i-au dat pe mâna unui sutaş al cetei de ostaşi Augusta, numit Iuliu. 2 Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, şi am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh macedoneanul din Tesalonic. 3 A doua zi, am ajuns la Sidon; şi Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi şi să fie îngrijit de ei. 

Fapte 27:4-104 După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. 5 După ce am trecut marea care scaldă Cilicia şi Pamfilia, am ajuns la Mira în Licia. 6 Acolo sutaşul a găsit o corabie din Alexandria, care mergea în Italia, şi ne-a suit în ea. 7 Timp de mai multe zile, am mers încet cu corabia, şi nu fără greutate am atins înălţimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. 8 De abia am mers cu corabia pe marginea insulei şi am ajuns la un loc numit „Limanuri bune”, de care era aproape cetatea Lasea. 9 Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar şi vremea „postului”. De aceea Pavel a înştiinţat pe ceilalţi 10 şi le-a zis: „Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie şi fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, dar chiar şi pentru vieţile noastre.” Fapte 27:11-2011 Sutaşul a ascultat mai mult de cârmaci şi de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. 12 Şi, fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulţi au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta, aşezat spre miazăzi-apus şi spre miazănoapte-apus, ca să ierneze acolo. 13 Începuse să sufle un vânt uşor de miazăzi; şi, ca unii care se credeau stăpâni pe ţintă, au ridicat ancorele şi au pornit cu corabia pe marginea Cretei. 14 Dar nu după multă vreme, s-a dezlănţuit asupra insulei un vânt furtunos, numit Eurachilon. 15 Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului, şi ne-am lăsat duşi în voia lui. 16 Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov, numit Clauda, şi abia am putut să punem mâna pe luntre. 17 După ce au ridicat-o în sus, au întrebuinţat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii; şi, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânaţi de vânt. 18 Fiindcă eram bătuţi foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie, 19 şi a treia zi, noi, cu mâinile noastre, am lepădat uneltele corăbiei. 20 Soarele şi stelele nu s-au văzut mai multe zile, şi furtuna era aşa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. 

Fapte 27:21-2621 Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor şi a zis: „Oamenilor, trebuia să mă ascultaţi şi să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie şi de această pagubă. 22 Acum vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună; pentru că niciunul din voi nu va pieri; şi nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. 23 Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu şi căruia Îi slujesc, mi s-a arătat azi-noapte 24 şi mi-a zis: „Nu te teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea cezarului; şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine.” 25 De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus. 26 Dar trebuie să dăm peste un ostrov.” Fapte 27:27-2927 În noaptea a paisprezecea, pe când eram împinşi încoace şi încolo cu corabia pe marea Adriatică, pe la miezul nopţii, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. 28 Au măsurat adâncimea apei şi au găsit douăzeci de stânjeni; au mers puţin mai departe, au măsurat-o din nou şi au găsit cincisprezece stânjeni. 29 De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat patru ancore înspre cârma corăbiei şi doreau să se facă ziuă. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2013 59

Marţi 10 septembrie

3.  o INFlueNţă MâNtuItoAre
a.  ce intenţie egoistă au avut marinarii? plin de sensibilitate cum 

a zădărnicit pavel planul lor? Faptele Apostolilor 27:30, 31.

„În cele din urmă, prin ploaie şi furtună, lumina cenuşie căzu pe feţe-
le lor îngrozite şi palide. Se putea vedea slab conturul coastei învăluite în 
furtună, însă nici un reper cunoscut nu era vizibil. Marinarii păgâni egoişti 
s-au hotărât să abandoneze corabia şi călătorii şi să se salveze cu ajutorul 
unei bărci pe care o ridicaseră la bord cu atâta greutate. Pretinzând că ar 
mai putea face ceva pentru siguranţa corabiei, ei au dezlegat barca şi au în-
ceput să o coboare spre mare. Dacă ar fi reuşit, ar fi fost spulberaţi de stânci, 
în timp ce toţi cei de pe corabie ar fi pierit pentru că nu ar fi ştiut cum să 
mânuiască acea corabie ce era pe punctul de a se scufunda.

În acest moment, Pavel şi-a dat seama despre planul lor şi a prevenit 
pericolul. Cu energia lui promptă şi curajul lui obişnuit, el a spus sutaşului 
şi soldaţilor: ‚Dacă oamenii aceştia nu vor rămâne în corabie, nu puteţi fi 
scăpaţi’ (Faptele Apostolilor 27:31).” – Sketches From the Life of Paul, pag. 267, 268.

b.  la ce au renunţat ei imediat? Faptele Apostolilor 27:32.

„Credinţa apostolului în Dumnezeu nu s-a clătinat; el nu avea nicio în-
doială cu privire la faptul că el avea să fie cruţat, dar făgăduinţa siguranţei 
echipajului era condiţionată de împlinirea datoriei lor. Soldaţii, auzind cu-
vintele lui Pavel, au tăiat imediat funiile bărcii, lăsând-o să cadă în mare.” 
– Idem., pag. 268.

c.  În ce fel a adus apostolul şi mai multă mângâiere bărbaţilor în 
suferinţă? Faptele Apostolilor 27:33-38.

„Acea gloată obosită, udă până la piele şi descurajată, formată din două 
sute şaptezeci şi şase de suflete, dacă n-ar fi fost Pavel, ar fi fost cuprinsă de 
disperare şi deznădejde, a prins din nou curaj şi s-a alăturat apostolului la 
masă după paisprezece zile. După aceea, ştiind că era imposibil să salveze 
şi încărcătura lor, ei au echilibrat corabia aruncând peste bord grâul cu care 
era încărcată.” – Idem., pag. 269.

Fapte 27:30-3130 Dar, deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie şi slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinainte a corăbiei, 31 Pavel a zis sutaşului şi ostaşilor: „Dacă oamenii aceştia nu vor rămâne în corabie, nu puteţi fi scăpaţi.” 

Fapte 27:3232 Atunci ostaşii au tăiat funiile luntrei şi au lăsat-o să cadă jos. 

Fapte 27:33-3833 Înainte de ziuă, Pavel a rugat pe toţi să mănânce şi a zis: „Astăzi sunt paisprezece zile de când staţi mereu de veghe şi n-aţi luat nimic de mâncare în gură. 34 De aceea vă rog să mâncaţi, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră; şi nu vi se va pierde niciun păr din cap.” 35 După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o şi a început să mănânce. 36 Toţi s-au îmbărbătat atunci şi au luat şi ei de au mâncat. 37 În corabie eram de toţi două sute şaptezeci şi şase de suflete. 38 După ce s-au săturat, au uşurat corabia, aruncând grâul în mare. 
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Miercuri 11 septembrie

4.  AruNcAţI pe coAStA DIN MAltA
a.  ce s-a întâmplat în cele din urmă cu corabia plină de întemni-

ţaţi? De ce? Faptele Apostolilor 27:39-44.

„Dacă lipsea vreunul dintre întemniţaţi, cei care îi aveau în grijă urmau 
să-şi piardă viaţa. De aceea, soldaţii au dorit să-i omoare pe toţi deţinu-
ţii. Legea romană aproba această manevră crudă, iar propunerea ar fi fost 
pusă imediat în aplicare dacă nu era cel cărora atât soldaţii cât şi întemni-
ţaţii îi datorau viaţa. Iuliu, sutaşul, ştia că Pavel ajutase la salvarea vieţii 
tuturor celor de la bord, şi credea că ar fi însemnat să fie nerecunoscător şi 
josnic dacă ar fi îngăduit ca el să fie trimis la moarte; mai mult decât atât, 
era convins că Domnul era cu Pavel şi se temea să-i facă vreun rău. De ace-
ea, a poruncit ca viaţa întemniţaţilor să fie cruţată şi ca toţi cei care ştiau să 
înoate să sară în apă şi să înoate până la mal. Ceilalţi s-au prins de scânduri 
şi alte resturi din corabia naufragiată şi au fost purtaţi de valuri până la 
mal.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 269, 270.

b.  ce au găsit pe insulă pasagerii de pe vasul naufragiat? Faptele 
Apostolilor 28:1, 2.

c.  ce s-a întâmplat cu pavel în faţa barbarilor băştinaşi? ce conclu-
zie au tras aceşti oameni imediat cu privire la pavel? Faptele 
Apostolilor 28:3, 4. cum au reacţionat imediat după aceea faţă de 
minunea pe care Domnul a făcut-o în favoarea slujitorului Său? 
Faptele Apostolilor 28:5, 6.

„Pavel a fost printre cei mai activi în a strânge lemne pentru foc. În timp 
ce punea un mănunchi de crengi pe foc, o năpârcă s-a trezit dintr-o dată din 
toropeala ei din cauza căldurii, s-a aruncat din vreascuri pe mâna lui şi s-a 
prins de ea. Privitorii au fost cuprinşi de groază; şi, văzând lanţurile lui Pavel 
şi-au dat seama că era prizonier şi şi-au spus unii altora: ‚Cu adevărat omul 
acesta este un ucigaş, căci „Dreptatea” nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a 
fost scăpat din mare’ (Faptele Apostolilor 28:4). Dar Pavel a scuturat vietatea 
de pe el în foc şi n-a suferit nicio vătămare. Ştiind cât de veninoasă era, ei l-au 
urmărit îndeaproape o vreme, aşteptând în orice moment să-l vadă căzând 
şi zvârcolindu-se în agonie îngrozitoare. Dar întrucât n-a existat nicio urmare 
neplăcută, ei şi-au schimbat părerea şi, asemenea celor din Listra, au spus 
despre el că este un zeu. Prin această întâmplare, Pavel a câştigat o mare in-
fluenţă asupra locuitorilor insulei şi a încercat să o folosească cu credincioşie 
pentru a-i face să primească adevărurile evangheliei.” – Idem., pag. 270, 271.

Fapte 27:39-4439 Când s-a făcut ziuă, n-au cunoscut pământul; dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase şi au hotărât să împingă corabia într-acolo, dacă va fi cu putinţă. 40 Au tăiat ancorele, ca să le sloboadă în mare, şi au slăbit în acelaşi timp funiile cârmelor; apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului şi s-au îndreptat spre mal. 41 Dar au dat peste o limbă de pământ, unde s-a înfipt corabia; şi partea dinainte a corăbiei s-a împlântat şi stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. 42 Ostaşii au fost de părere să omoare pe cei întemniţaţi, ca să nu scape vreunul prin înot. 43 Sutaşul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă şi să iasă cei dintâi la pământ; 44 iar ceilalţi să se aşeze unii pe scânduri, iar alţii pe frânturi de corabie, şi aşa s-a făcut că au ajuns toţi teferi la uscat. 

Fapte 28:1-21 După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. 2 Barbarii ne-au arătat o bunăvoinţă puţin obişnuită; ne-au primit pe toţi la un foc mare, pe care-l aprinseseră din pricină că ploua şi se lăsase un frig mare. 

Fapte 28:3-43 Pavel strânsese o grămadă de mărăcini şi-i pusese pe foc; o năpârcă a ieşit afară din pricina căldurii şi s-a lipit de mâna lui. 4 Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alţii: „Cu adevărat omul acesta este un ucigaş, căci „Dreptatea” nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare.” Fapte 28:5-65 Pavel a scuturat năpârca în foc şi n-a simţit niciun rău. 6 Oamenii aceia se aşteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort; dar, după ce au aşteptat mult şi au văzut că nu i se întâmplă niciun rău, şi-au schimbat părerea şi ziceau că este un zeu. 
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Joi 12 septembrie

5.  ÎNAINte Spre roMA
a.  cât timp au stat pavel şi ceilalţi întemniţaţi în Malta? De ce poa-

te fi considerată şederea lor forţată acolo ca un succes? Faptele 
Apostolilor 28:8-11.

„În timpul celor trei luni cât cei de pe corabie au rămas în Malta, Pa-
vel şi conlucrătorii săi au folosit multe ocazii pentru a predica evanghelia. 
Domnul a lucrat prin ei într-un mod remarcabil. Datorită lui Pavel, toţi 
naufragiaţii au fost trataţi cu mare bunătate; toate lipsurile lor au fost îm-
plinite iar la părăsirea Maltei au fost aprovizionaţi din belşug cu tot ce le 
trebuia pentru călătorie.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 446 engl. (cap. 42).

b.  În cele din urmă, unde a putut pavel să aibă iarăşi părtăşie cu 
fraţii? Faptele Apostolilor 28:12-14.

„Când s-a deschis sezonul de navigare, sutaşul şi întemniţaţii lui au 
pornit în călătoria lor mai departe spre Roma. O corabie din Alexandria, 
cu numele de ‚Castor şi Polux’ iernase în Malta în drumul ei spre vest; 
călătorii s-au îmbarcat pe această corabie. Deşi a fost oarecum întârziată 
de vânturile potrivnice, călătoria s-a încheiat cu bine iar vasul a coborât 
ancora în frumosul port din Puzole de pe coasta Italiei.

Aici existau câţiva creştini, şi ei au stăruit de apostol să rămână cu ei 
şapte zile, un privilegiu care a fost acordat cu bunăvoinţă de către sutaş. 
De când au primit epistola lui Pavel adresată romanilor, creştinii din Italia 
erau nerăbdători să fie vizitaţi de către apostol. Nu se gândiseră că el avea 
să vină ca întemniţat, dar suferinţele lui nu au făcut decât ca el să le fie şi 
mai drag.” – Idem., pag. 447 engl. (cap. 42).

Vineri 13 septembrie

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  cum trebuie să ne pregătim pentru criza care va veni în curând?
2.  ce arată cât de mare era influenţa lui pavel asupra celor din jurul lui?
3.  care a fost cea mai mare preocupare a lui pavel în timpul naufragiului?
4.  Descrieţi experienţa lui pavel de pe insula Malta.
5  cum putem fi inspiraţi de felul în care creştinii din Italia l-au pri-

mit pe pavel?

Fapte 28:8-118 Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el şi l-a vindecat. 9 Atunci au venit şi ceilalţi bolnavi din ostrovul acela şi au fost vindecaţi. 10 Ni s-a dat mare cinste; şi, la plecarea noastră cu corabia, ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. 11 După o şedere de trei luni, am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în ostrov şi care purta semnul Dioscurilor. 

Fapte 28:12-1412 Am ajuns la Siracusa şi am rămas acolo trei zile. 13 De acolo, am mers înainte pe lângă coastă şi am venit la Regio; iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miazăzi, după două zile am venit la Puzole, 14 unde am dat peste nişte fraţi care ne-au rugat să mai rămânem şapte zile cu ei. Şi aşa am ajuns la Roma. 
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  Lecţia 12 Sabat, 21 septembrie 2013

    Roma 
„Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă ves-

tesc evanghelia vouă, celor din roma. căci mie nu mi-e ruşine de 
evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului” (ro-
mani 1:15, 16).

„De multă vreme îşi dorise Pavel mult să viziteze Roma; el dorise 
tare mult să fie martor pentru Hristos acolo, dar simţise că intenţia 
lui era zădărnicită de vrăjmăşia iudeilor. Puţin crezuse el… că avea 
să ajungă în Roma [ca întemniţat].” – Sketches From the Life of Paul, pag. 225.

Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 447-468, 483, 484 engl.  
       (cap. 42, 43, 44, 45).

Duminică 15 septembrie

1.  o DorINţă Mult NutrItă
a.  cât timp a sperat pavel să se întâlnească cu credincioşii din 

roma? Faptele Apostolilor 19:21. cine a întărit acest obiectiv în 
inima apostolului? Faptele Apostolilor 23:11.

b.  Descrieţi impactul epistolei lui pavel către romani. romani 1:1-7.

„Când s-a adresat creştinilor romani, Pavel a dorit să dea învăţătură 
şi altor biserici; dar cât de puţin a putut să prevadă cât de departe avea să 
ajungă influenţa cuvintelor sale! Marele adevăr al îndreptăţirii prin credin-
ţă, aşa cum este prezentat în această epistolă, a stat în picioare de-a lungul 
veacurilor ca un far puternic care îl îndrumă pe păcătosul căit pe calea vie-
ţii.” – Sketches from the Life of Paul, pag. 187.

c.  De ce a dorit pavel să vină la roma? romani 1:8-17. ce cuvinte 
de laudă şi încurajare a trimis apostolul în epistola sa către ro-
mani? romani 16:19, 20.

Fapte 19:2121 După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel şi-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia şi Ahaia. „După ce voi merge acolo”, îşi zicea el, „trebuie să văd şi Roma.” Fapte 23:1111 În noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel şi i-a zis: „Îndrăzneşte, Pavele; căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să mărturiseşti şi în Roma.” 

Rom 1:1-71 Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, 2 pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. 3 Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, 4 iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, 5 prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate neamurile, 6 între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos. 7 Deci vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! 

Rom 1:8-178 Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea. 9 Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele 10 şi cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârşit fericirea să vin la voi. 11 Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, 12 sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa pe care o avem împreună, şi voi şi eu. 13 Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. 14 Eu sunt dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi. 15 Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă, celor din Roma. 16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; 17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Rom 16:19-2019 Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur, dar, de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele, şi proşti în ce priveşte răul. 20 Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin. 
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Luni 16 septembrie

2.  o prIMIre călDuroASă
a.  Descrieţi sosirea lui pavel în cetatea romei. Faptele Apostolilor 28:15.

„Pavel înainta cu o inimă apăsată către mult aşteptata vizită în metro-
pola lumii. Cât de diferite erau împrejurările faţă de cele pe care le anticipa-
se! Oare cum avea el să vestească evanghelia fiind înlănţuit şi încriminat? 
Nădejdea lui de a câştiga multe suflete la adevăr în Roma părea sortită 
dezamăgirii.

În cele din urmă, călătorii au ajuns la Forul lui Apiu, la şaizeci de km 
de Roma. În timp ce-şi croiau drum prin mulţimile care se îmbulzeau pe 
acea mare arteră principală, bătrânul cu părul încărunţit, legat în lanţuri 
împreună cu un grup de nelegiuiţi îndârjiţi, a fost obiectul multor priviri 
dispreţuitoare şi subiectul multor glume josnice şi batjocoritoare.

Deodată, se aude un strigăt de bucurie şi un bărbat se desprinde din 
mulţimea care trecea şi cade pe grumazul întemniţatului, îmbrăţişându-l cu 
lacrimi şi bucurându-se ca un copil care îşi salută tatăl care a lipsit multă 
vreme. Scena se repeta iarăşi şi iarăşi pe măsură ce ochii multora, deveniţi 
pătrunzători datorită dragostei plină de speranţă, recunoştea în întemniţatul 
din lanţuri pe acela care în Corint, în Filipi, în Efes le adusese cuvintele vieţii.

Cum ucenicii cu multă dragoste se înghesuiau călduros în jurul tată-
lui lor spiritual, întreaga grupă ajunge să nu se mai poată mişca. Soldaţii 
sunt nerăbdători din cauza întârzierii, totuşi, nu au inima ca să întrerupă 
această fericită întâlnire; căci şi ei au învăţat să-l respecte şi să-l stimeze 
pe întemniţatul lor. În acea faţă obosită şi chinuită de dureri, ucenicii văd 
oglindindu-Se chipul lui Hristos. Ei îl asigură pe Pavel că nu l-au uitat şi 
nici nu au încetat să-l iubească; că ei sunt datori faţă de el pentru fericita 
nădejde care le-a însufleţit viaţa şi le-a adus împăcarea cu Dumnezeu. În 
ardoarea dragostei lor, ei l-ar fi purtat pe umeri tot drumul până în cetate, 
dacă li s-ar fi îngăduit să aibă acest privilegiu.

Puţini îşi dau seama de semnificaţia acelor cuvinte ale lui Luca şi anume 
că atunci când Pavel i-a văzut pe fraţi ‚a mulţumit lui Dumnezeu şi s-a îmbăr-
bătat’ (Faptele Apostolilor 28:15). În mijlocul grupei de credincioşi care plân-
geau şi care simţeau împreună cu el şi cărora nu le era ruşine de lanţurile lui, 
apostolul Îl lăuda pe Dumnezeu cu glas tare. Norul de tristeţe care se lăsase 
asupra spiritului său dispăruse. Viaţa lui de creştin fusese o succesiune de în-
cercări, suferinţe şi dezamăgiri, dar în acel ceas el se simţea pe deplin răsplătit. 
Cu un pas mai vioi şi cu inima plină de bucurie, el şi-a continuat drumul. Nu 
avea să se plângă de trecut, nici să se teamă de viitor. Îl aşteptau lanţurile şi 
durerile, ştia aceasta, dar ştia şi că lui îi fusese rânduit să elibereze sufletele 
din nişte lanţuri mult mai grozave, şi el s-a bucurat de suferinţele sale pentru 
cauza lui Hristos.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 448, 449 engl. (cap. 43).

Fapte 28:1515 Din Roma ne-au ieşit înainte, până în „Forul lui Apiu” şi până la „Cele trei cârciumi”, fraţii care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulţumit lui Dumnezeu şi s-a îmbărbătat. 
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Marţi 17 septembrie

3.  ApelâND lA coNcetăţeNII SăI
a.  cum au fost uşurate unele din suferinţele lui pavel? Faptele 

Apostolilor 28:16.

„La Roma, sutaşul Iuliu i-a încredinţat pe întemniţaţii lui căpitanului 
gărzii împăratului. Raportul favorabil pe care l-a dat despre Pavel, împre-
ună cu scrisoarea de la Festus au făcut ca apostolul să fie privit cu bunăvo-
inţă de căpitan şi, în loc să fie aruncat în închisoare, i s-a permis să locuiască 
într-o casă închiriată de el. Deşi era tot timpul legat cu lanţul de un soldat, 
el era liber să-şi primească prieteni şi să lucreze pentru înaintarea cauzei lui 
Hristos.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 449, 450 engl. (cap. 43).
b.  După trei zile petrecute în roma, pavel a cerut să se întâlnească 

cu bătrânii iudeilor. ce putem învăţa din atitudinea lui pavel? 
Faptele Apostolilor 28:17-20.

„[Pavel] nu a spus nimic despre abuzul cu care îl trataseră iudeii, nici 
de uneltirile repetate de a-i curma viaţa. Cuvintele lui au fost caracterizate 
de precauţie şi amabilitate. El nu căuta să câştige de partea sa atenţia şi 
simpatia acestora, ci să apere adevărul şi să susţină onoarea evangheliei.” 
– Idem., pag. 450 engl. (cap. 43).

c.  Descrieţi rezultatele obţinute. Faptele Apostolilor 28:21-24. ce 
concluzie a tras în cele din urmă apostolul? Faptele Apostolilor 
28:25-27.

„[Pavel] şi-a povestit propria experienţă şi a prezentat argumente din 
Vechiul Testament cu simplitate, sinceritate şi putere.

Apostolul a arătat că religia nu constă din ritualuri şi ceremonii, credin-
ţe şi teorii… Pavel a învăţat că religia este o forţă practică şi mântuitoare, 
un principiu care provine în întregime de la Dumnezeu, o experimentare 
personală a puterii înnoitoare a lui Dumnezeu asupra sufletului…

A-l cunoaşte pe Hristos prin credinţă, a avea o cunoştinţă spirituală 
despre El, era mai de dorit decât a-L fi cunoscut personal atunci când a 
fost pe pământ. Comuniunea cu Hristos de care se bucura acum Pavel era 
mai apropiată, mult mai trainică decât o simplă tovărăşie pământească şi 
omenească.

În timp ce Pavel vorbea despre ceea ce ştia şi mărturisea despre ceea ce 
văzuse cu privire la Isus din Nazaret ca nădejde a lui Israel, cei care căutau 
cu sinceritate adevărul erau convinşi. Cel puţin asupra unor minţi, cuvin-
tele lui au făcut o impresie care nu avea să se şteargă niciodată. 

Dar alţii au refuzat cu încăpăţânare să primească mărturia clară a Scrip-
turilor.” – Idem., pag. 451, 452 engl. (cap. 43).

Fapte 28:1616 Când am ajuns la Roma, sutaşul a dat pe cei întemniţaţi căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit, cu un ostaş care-l păzea. 

Fapte 28:17-2017 După trei zile, Pavel a chemat pe mai marii iudeilor; şi, când s-au adunat, le-a zis: „Fraţilor, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinţilor noştri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim, şi de acolo am fost dat în mâinile romanilor. 18 După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. 19 Dar iudeii s-au împotrivit, şi am fost silit să cer să fiu judecat de cezar, fără să am de altfel niciun gând să pârăsc neamul meu. 20 De aceea, v-am chemat să vă văd şi să vorbesc cu voi; căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanţ.” 

Fapte 28:21-2421 Ei i-au răspuns: „Noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine şi n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. 22 Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că ştim că partida aceasta pretutindeni stârneşte împotrivire.” 23 I-au hotărât o zi şi au venit mai mulţi la locuinţa lui. Pavel le-a vestit Împărăţia lui Dumnezeu, le-a adus dovezi şi a căutat să-i încredinţeze, prin Legea lui Moise şi prin Proroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţa până seara. 24 Unii au crezut ce le spunea el, iar alţii n-au crezut. Fapte 28:25-2725 Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: „Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinţii voştri, 26 când a zis: „Du-te la poporul acesta şi zi-i: „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea. 27 Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” 
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Miercuri 18 septembrie

4.  MâNtuIreA peNtru NeAMurI
a.  ce declaraţie a lui pavel este valabilă şi astăzi? Faptele Aposto-

lilor 28:28. care a fost urmarea cuvintelor lui pavel? Faptele 
Apostolilor 28:29.

b.  Descrieţi noile condiţii de viaţă acordate lui pavel, deşi era încă le-
gat cu lanţuri de soldatul roman. Faptele Apostolilor 28:30, 31. cum 
a folosit Dumnezeu această dificultate spre bine? Filipeni 1:12-14.

„Deşi, în aparenţă, nu era implicat într-o lucrare activă, Pavel a exer-
citat o influenţă mai întinsă şi mai dăinuitoare decât dacă ar fi fost liber 
să călătorească de la o biserică la alta ca în anii anteriori. Ca întemniţat al 
Domnului, el se bucura de mai multă afecţiune din partea fraţilor săi; iar 
cuvintele sale, scrise de o persoană aflată în lanţuri de dragul lui Hristos, 
impuneau mai multă atenţie şi respect decât atunci când el era personal 
cu ei. Numai după ce Pavel a fost luat de la ei, numai atunci au înţeles 
credincioşii cât de grele fuseseră poverile pe care le purtase pentru ei. Până 
aici, ei se dăduseră în mare măsură înapoi de la purtarea de răspunderi şi 
poveri, scuzându-se că le lipseşte înţelepciunea, tactul şi energia lui neo-
bosită; dar acum, neexperimentaţi fiind şi lăsaţi să înveţe singuri lecţiile pe 
care le refuzaseră, ei preţuiau avertismentele, sfaturile şi instrucţiunile sale 
aşa cum nu preţuiseră lucrarea lui personală. Şi când au auzit de curajul 
şi credinţa lui din timpul îndelungatei sale întemniţări, ei au fost treziţi la 
o credincioşie şi un zel mai mare pentru cauza lui Hristos.” – Istoria Faptelor 
Apostolilor, pag. 454 engl. (cap. 43).

c.  pavel nu a încercat să răstoarne sistemul de guvernare din roma 
cu politica lui ce permitea deţinerea de sclavi. totuşi, ce princi-
pii a transmis el? Galateni 3:8; efeseni 6:9; 2 corinteni 3:17. Daţi 
un exemplu despre cum a văzut speranţă în cel ce părea fără spe-
ranţă. Filimon 10-18.

„În bunătatea inimii sale, Pavel a căutat să uşureze sărăcia şi durerea 
sărmanului fugar [Onisim] şi apoi s-a străduit să facă să strălucească lumi-
na adevărului în mintea lui întunecată. Onisim a ascultat cuvintele vieţii, 
şi-a mărturisit păcatele şi a fost convertit la credinţa lui Hristos.” – Istoria 
Faptelor Apostolilor, pag. 456 engl. (cap. 43).

Fapte 28:2828 Să ştiţi, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor, şi o vor asculta.” Fapte 28:2929 Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei. 

Fapte 28:30-3130 Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi care veneau să-l vadă, 31 propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos. Fil 1:12-1412 Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 13 În adevăr, în toată curtea împărătească şi pretutindeni aiurea, toţi ştiu că sunt pus în lanţuri din pricina lui Isus Hristos. 14 Şi cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 

Gal 3:8
8 Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.” 
Efe 6:9
9 Şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii care ştiţi că Stăpânul lor şi al vostru este în cer şi că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului. 
2Cor 3:17
17 Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 
Fili 1:10-18
10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim, 11 care altădată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie. 12 Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea. 13 Aş fi dorit să-l ţin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie. 14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie, 16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! 17 Dacă mă socoteşti, dar, ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi. 18 Şi, dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. 
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Joi 19 septembrie
5.  cHIAr ÎN ceNtrul păGâNISMuluI
a.  cine a fost printre convertiţii cei mai remarcabili, din timpul 

şederii lui pavel în cetatea josnică şi decăzută, condusă de Nero, 
cel mai rău dintre împăraţii ei? Filipeni 4:22. ce ne spune acest 
lucru ori de câte ori am fi tentaţi să ne scuzăm atunci când nu ne 
aflăm în cele mai favorabile împrejurări? Filipeni 4:11-13.

„Este cineva ispitit să facă din împrejurările în care se află o scuză pen-
tru a nu mărturisi pentru Hristos? Să se gândească la situaţia în care se aflau 
ucenicii în casa Cezarului – la depravarea împăratului, la destrăbălarea de 
la curte. Cu greu am putea să ne imaginăm împrejurări mai nefavorabile 
unei vieţi religioase şi care să ducă la sacrificii mai mari sau la împotriviri 
mai mari, decât cele în care se găseau aceşti convertiţi. Totuşi, în mijlocul 
greutăţilor şi al primejdiilor, ei şi-au menţinut credincioşia…

Prin propriul Său exemplu, Mântuitorul a arătat că urmaşii Săi pot fi în 
lume şi totuşi nu din lume. El nu a venit ca să ia parte le plăcerile ei înşelătoare, 
să fie purtat încoace şi în colo de obiceiurile ei şi să urmeze practicile ei, ci ca 
să facă voia Tatălui Său, să-i caute şi să-i salveze pe cei pierduţi. Având acest 
obiectiv înainte, creştinul poate sta în picioare fără să fie atins de împrejurări. 
Oricare ar fi situaţia sau împrejurările lui, mai înalte sau mai umile, el va da 
pe faţă puterea adevăratei religii prin îndeplinirea cu credincioşie a datoriei.

Nu în lipsa încercării, ci în mijlocul ei se dezvoltă caracterul creştin. 
Dând piept cu refuzul şi împotrivirea, urmaşul lui Hristos este determinat 
să vegheze mai mult şi să înalţe rugăciuni mai serioase către puternicul 
Ajutor. Încercarea aspră îndurată prin harul lui Dumnezeu dezvoltă răbda-
re, vigilenţă, forţă morală şi o încredere profundă şi trainică în Dumnezeu. 
Triumful credinţei creştine îl face în stare pe urmaşul ei să sufere şi să fie 
puternic; să se supună şi, astfel, să biruiască; să fie dat morţii toată ziua, şi 
totuşi să trăiască; să poarte crucea şi astfel să câştige cununa slavei.” – Istoria 
Faptelor Apostolilor, pag. 466-468 engl. (cap. 44).

Vineri  20 septembrie

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  cum putem fi inspiraţi de dorinţa fierbinte a lui pavel de a veni la roma?
2.  ce ne învaţă scena sosirii lui pavel la roma cu privire la priorităţile în viaţă?
3.  cum putem fi în pericolul de a-l pierde din vedere pe Hristos aşa 

cum au făcut iudeii?
4.  explicaţi care era scopul lui Dumnezeu atunci când i-a oferit un loc 

de şedere lui pavel în roma.
5.  De ce ar trebui să ne simţim umili în comparaţie cu convertiţii din 

casa cezarului?

Fil 4:2222 Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Fil 4:11-1311 Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. 12 Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. 13 Pot totul în Hristos care mă întăreşte. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2013 67

  Lecţia 13 Sabat, 28 septembrie 2013

Încheierea unei vieţi evlavioase
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit 

credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va 
da în „ziua aceea” Domnul, judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, 
ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui.” (2 timotei 4:7, 8).

„Viaţa lui [Pavel] a fost o ilustrare clară a adevărurilor pe care le 
transmitea altora; şi în aceasta consta puterea lui în timp ce lucra cu 
oamenii.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 325, 326.
Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 485-503 (cap. 46, 47, 48, 49 
prima parte), 509-513 (cap. 50).

Duminică 22 septembrie

1.  AreStAt ÎN troA
a.  În ciuda tuturor aşteptărilor, pavel a fost pus în libertate în mod 

miraculos de către Nero, care a fost probabil cel mai stricat şi 
nemilos despot dintre cezari. cum a considerat apostolul aceas-
tă libertate nou recâştigată? Galateni 5:13.

b.  Deşi a scăpat de persecuţia din roma împotriva creştinilor, ce 
s-a întâmplat în timpul călătoriei lui pavel înapoi spre troa?  
2 timotei 4:14, 15.

„Iudeilor le-a venit ideea să caute să pună pe seama lui Pavel nelegiui-
rea de a fi instigat arderea Romei. Nici unul din ei nu l-a crezut vinovat nici 
o clipă; dar ei ştiau că o astfel de acuzaţie, indiferent cât de puţin plauzibilă 
ar fi părut, avea să-i pecetluiască soarta. Nu după multă vreme, li s-a oferit 
ocazia să-şi aducă la îndeplinire planurile. În casa unui ucenic din cetatea 
Troa, Pavel a fost prins din nou, şi de aici a fost luat în grabă şi dus spre 
ultima lui întemniţare.

El a fost arestat prin eforturile lui Alexandru, căldărarul, care nu avu-
sese succes în împotrivirea lui faţă de lucrarea apostolului în Efes, şi care 
acum a folosit ocazia ca să se răzbune pe cel pe care nu l-a putut înfrânge.” 
– Sketches from the Life of Paul, pag. 304, 305.

c.  Având în vederea împrejurările în care se afla, ce apeluri pătrun-
zătoare a făcut apostolul în epistola sa către timotei, iubitului 
său fiu în credinţă? 2 timotei 1:7-14; 4:9.

Gal 5:1313 Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. 

2Tim 4:14-15
14 Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. 15 Păzeşte-te şi tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. 

2Tim 1:7-147 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. 8 Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. 9 El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii, 10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie. 11 Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi învăţător al Neamurilor. 12 Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea. 13 Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus. 14 Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi. 2Tim 4:99 Caută de vino curând la mine. 
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Luni 23 septembrie

2.  o creDINţă ASeMeNeA luI HrIStoS
a.  De ce a fost cea de-a doua punere sub acuzaţie a apostolului în 

roma în mod special chinuitoare? care a fost atitudinea lui faţă 
de cei care ar fi putut să-l ajute? 2 timotei 4:16.

„Acuzat că ar fi instigat una dintre cele mai mârşave şi mai groazni-
ce dintre nelegiuiri împotriva cetăţii şi naţiunii, [Pavel] a fost obiectul urii 
universale.

Puţinii prieteni care împărţiseră poverile cu apostolul, au început acum 
să-l părăsească, unii abandonându-l, iar alţii plecând în misiune la diferite 
biserici.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 490 engl. (cap. 47).

b.  În ciuda tuturor lucrurilor, ce asigurare a avut pavel? 2 timotei 
4:17, 18. ce mângâiere omenească a primit el deasemenea?

„Niciodată nu avusese apostolul mai multă nevoie de slujirea fraţilor 
săi ca acum când era slăbit de vârstă, osteneală, boală şi închis în celula  
umedă şi întunecoasă a temniţei romane…

Pavel, deşi în aparenţă nepăsător faţă de greutăţi şi suferinţă, tânjea 
după înţelegere şi prezenţa prietenilor. Vizita lui Onisifor, care dădea do-
vadă despre credincioşia lui într-o vreme când el era singur şi părăsit, i-au 
adus bucurie şi însufleţire aceluia care îşi petrecuse viaţa slujind altora.” – 
Idem., pag. 490, 491 engl. (cap. 47).

c.  După ce trecuse prin atâtea, de ce tânjea apostolul să-l vadă pe 
timotei? De ce a fost înmuiată inima lui faţă de Marcu, ce deve-
nise acum mai matur în credinţă? 2 timotei 1:3-6, 4:9-11.

„Din primii ani ai vieţii sale de credinţă şi până acum, experienţa creş-
tină a lui Marcu a devenit mai profundă. Studiind mai de aproape viaţa şi 
moartea lui Hristos, el dobândise vederi mai clare despre lucrarea Mân-
tuitorului, despre truda şi luptele ei. Văzând în cicatricele din mâinile şi 
picioarele lui Isus semnele slujirii Sale pentru oameni şi până unde a tre-
buit să meargă lepădarea Sa de Sine pentru a salva pe cel pierdut şi trecă-
tor, Marcu era gata să-L urmeze pe Maestru pe calea sacrificiului de sine. 
Acum, împărtăşind soarta lui Pavel întemniţatul, el înţelegea mai bine de-
cât oricând înainte că este un câştig nespus de mare a-L câştiga pe Hristos 
şi este o pierdere de nedescris a câştiga lumea, dar a pierde sufletul pentru 
a cărui mântuire a fost vărsat sângele lui Hristos. În faţa încercărilor şi a 
împotrivirilor grele, Marcu a continuat să rămână statornic, un înţelept şi 
iubit ajutor al apostolului.” – Idem., pag. 455 engl. (cap. 43).

2Tim 4:1616 La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! 

2Tim 4:17-1817 Însă Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului. 18 Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. 

2Tim 1:3-6
3 Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte. 4 Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. 5 Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine. 6 De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. 
2Tim 4:9-11
9 Caută de vino curând la mine. 10 Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit şi a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia. 11 Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu şi adu-l cu tine; căci el îmi este de folos pentru slujbă. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2013 69

Marţi 24 septembrie

3.  trANSMIţâND FăclIA MAI DepArte
a.  Atunci când pavel a predicat evanghelia împietritului Nero, 

atingând inima multora, ce şi-a dorit el pentru fiul lui în credin-
ţă? 2 timotei 2:1-4; 4:1, 2. cu privire la ce anume s-a simţit apos-
tolul constrâns să-l avertizeze şi să-l îndemne pe acest predicator 
tânăr? 2 timotei 3:1-5, 13, 14; 4:3-5.

b.  ce a putut spune pavel despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu 
în multe experienţe prin care a trecut în timp ce predica evan-
ghelia? 2 timotei 3:10, 11. ce trebuie să înţelegem cu toţii când 
cugetăm la viaţa lui pavel? 2 timotei 3:12; 2 corinteni 11:23-28.

„Adevărul implică întotdeauna o cruce. Cei care nu doresc să creadă se 
împotrivesc şi îşi bat joc de cei care cred. Faptul că prezentarea lui stârneşte 
o furtună de împotrivire nu este o dovadă împotriva adevărului. Profeţii 
şi apostolii şi-au pus viaţa în primejdie pentru că L-au ascultat pe Dum-
nezeu cu conştiinciozitate. Iar Mântuitorul nostru declară că ‚toţi cei care 
doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi’ (2 Timotei 3:12). 
Aceasta este moştenirea creştinului.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 279.

„Acţiunile reformatoare sunt întotdeauna însoţite de pierdere, sacri-
ficiu şi primejdie. Ele mustră iubirea de comoditate, interesele egoiste şi 
ambiţia senzuală. Ca urmare, toţi cei care iniţiază sau continuă o astfel de 
lucrare, trebuie să întâmpine împotrivire, calomniere şi ură din partea ace-
lora care nu sunt gata să se supună condiţiilor reformei. Nu este un lucru 
uşor a birui obiceiurile şi practicile păcătoase. Lucrarea poate fi împlinită 
numai prin harul divin; însă mulţi nu caută ajutor şi încearcă să coboare 
standardul ca acesta să se potrivească lipsurilor lor, în loc de a se ridica pe 
ei ca ei să se potrivească standardului lui Dumnezeu.” – Idem., pag. 305, 306.

c.  care a fost atitudinea lui pavel faţă de faptul că avea să-şi înche-
ie viaţa în lanţuri? 2 timotei 2:7-10. În ciuda tuturor persecuţii-
lor, care ar trebui să fie motivul fiecărei decizii şi practici şi ce 
asigurare ne este dată? 2 timotei 3:16, 17; Ioan 8:32-36.

„Atunci când de dragul adevărului, credinciosul este legat între zidu-
rile închisorii, Hristos i se descoperă şi-i copleşeşte inima cu dragostea Sa. 
Când suferă moartea de dragul lui Hristos, El îi spune: ‚Ei poate ucid tru-
pul, dar nu vă pot răni sufletul.’ ‚Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea’  (Ioan 
16:33).” – Selected Messages, vol. 3, pag. 420, 421.

2Tim 2:1-41 Tu, dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. 2 Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. 3 Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. 4 Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. 2Tim 4:1-21 Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: 2 propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. 2Tim 3:1-51 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, 3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, 4 vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; 5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. 2Tim 3:13-1413 Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. 14 Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; 2Tim 4:3-53 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 4 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. 5 Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. 

2Tim 3:10-1110 Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11 prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. 2Tim 3:1212 De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. 2Cor 11:23-2823 Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – vorbesc ca un ieşit din minţi – eu sunt şi mai mult. În osteneli, şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte! 24 De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una; 25 de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării. 26 Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi; 27 în osteneli şi necazuri, în privegheri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! 28 Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. 

2Tim 2:7-107 Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile. 8 Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânţa lui David, înviat din morţi, după Evanghelia mea, 9 pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10 De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică. 2Tim 3:16-1716 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ioan 8:32-3632 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” 33 Ei I-au răspuns: „Noi suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: „Veţi fi slobozi!”?” 34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. 35 Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. 36 Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. 
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4.  MărturIA DAtă De  pAvel ÎNAINte De MoArteA SA
a.  la sfârşitul vieţii sale, ce a înţeles pavel? ce a putut să mărturi-

sească el? 2 timotei 4:6-8. cum a murit el?

„Ura împăratului faţă de Pavel a fost sporită de faptul că membrii casei 
imperiale cât şi alte persoane de renume, fuseseră convertite la creştinism în 
timpul primei sale întemniţări. Din această cauză, [Nero] a făcut ca cea de-a 
doua sa întemniţare să fie mult mai aspră decât prima, oferindu-i doar puţi-
ne ocazii de a predica evanghelia; şi el era hotărât să-i curme viaţa de îndată 
ce se oferea un pretext plauzibil pentru a face aceasta. Mintea lui Nero a 
fost atât de impresionată de tăria cuvintelor apostolului din timpul ultimu-
lui proces, încât a amânat luarea unei hotărâri în privinţa cazului, fără să-l 
achite şi fără să-l condamne. Dar sentinţa era doar amânată. Nu după multă 
vreme, s-a pronunţat hotărârea care îl trimetea pe Pavel în mormântul de 
martir. Fiind un cetăţean roman, nu putea fi supus torturii şi de aceea a fost 
condamnat să fie decapitat.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 328.

„Pavel a fost condus la locul de execuţie în taină. Alarmaţi de întinde-
rea influenţei lui, persecutorii lui se temeau ca nu cumva chiar scena morţii 
sale să-i câştige şi pe alţii la creştinism. De aceea, doar puţini martori au 
primit aprobarea de a fi prezenţi. Dar soldaţii împietriţi, numiţi să-l înso-
ţească, au ascultat cuvintele lui şi cu uimire l-au văzut plin de voie bună 
şi chiar bucuros în faţa morţii. Spiritul său de iertare faţă de executorii săi 
şi încrederea sa neşovăielnică în Hristos până la sfârşit s-au dovedit ca o 
mireasmă de viaţă spre viaţă pentru unii care fuseseră martori la moartea 
sa de martir. Nu după multă vreme, mai mulţi L-au primit pe Mântuitorul 
predicat de Pavel şi fără teamă şi-au pecetluit credinţa cu sângele lor.” – 
Idem., pag. 329, 330.

b.  ce asigurare doreşte apostolul să primim când cugetăm adânc la 
solia glorioasă a evangheliei? romani 8:31-34. 

„Pe parcursul vieţii sale pe pământ, Pavel a purtat cu sine atmosfera Ce-
rului. Toţi cei care intrau în legătură cu el simţeau influenţa acestei legături 
cu Hristos şi a tovărăşiei lui cu îngerii. Aici se află puterea adevărului. Influ-
enţa firească şi involuntară a unei vieţi sfinte este cea mai convingătoare pre-
dică ce se poate ţine în favoarea creştinismului. Argumentele, chiar şi dacă 
sunt incontestabile, pot duce doar la împotrivire; însă un exemplu evlavios 
are o putere căreia este imposibil a te împotrivi cu totul.” – Idem., pag. 331.

2Tim 4:6-86 Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, şi clipa plecării mele este aproape. 7 M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 8 De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. 

Rom 8:31-34
31 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! 34 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
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5.  AplIcâND AceSte lecţII peNtru BINele NoStru
a.  cum putem să primim mai multă dragoste şi să avem mai multă 

energie în acţiune, contemplând cu rugăciune la viaţa acestui 
umil om de credinţă – o viaţă care, dacă ne-o dorim, poate fi a 
noastră? romani 8:35-39.

„Ce i-a susţinut pe creştini în toate veacurile în mijlocul ocării, ispite-
lor şi al suferinţelor? O credinţă curată şi încrezătoare exercitată în mod 
constant pentru a înţelege ce este adevărul care îl sfinţeşte pe primitor, o 
încredinţare a sufletului în mâna lui Dumnezeu, în toate împrejurările, ca 
în mâna Unuia despre care ştiau că nu avea să le trădeze încrederea.” – The 
Upward Look, pag. 244.

„În lunga sa perioadă de slujire, Pavel nu a şovăit niciodată în credincioşia 
lui faţă de Mântuitorul. Oriunde se afla – fie că era înaintea fariseilor înfuriaţi, 
sau a autorităţilor romane; înaintea gloatei furioase din Listra sau a păcătoşilor 
condamnaţi din închisoarea din Macedonia; fie că încerca să-i convingă pe ma-
rinarii cuprinşi de panică pe corabia gata să se scufunde sau că stătea singur în 
picioare înaintea lui Nero ca să pledeze pentru viaţa lui – lui nu i-a fost nicioda-
tă ruşine de cauza pe care o susţinea. Marele scop al vieţii sale creştine fusese 
să-i slujească Aceluia al cărui Nume îi umpluse cândva inima cu dispreţ; şi de 
la acest scop nu avea să-l abată nici împotrivirea şi nici persecuţia…

Dragostea Mântuitorului era motivul nepieritor care îl susţinea în mij-
locul luptelor cu sine şi al bătăliilor împotriva răului în timp ce în slujirea 
lui faţă de Hristos înainta prin ura lumii şi împotrivirea vrăjmaşilor.

În aceste zile de primejdie, biserica are nevoie de o armată de lucrători 
care, asemenea lui Pavel, s-au educat ca să fie folositori, care au o experi-
enţă profundă în lucrurile lui Dumnezeu şi care sunt serioşi şi plin de zel.” 
– Conflict and Courage, pag. 356.

Vineri 27 septembrie

ÎNtreBărI recApItulAtIve perSoNAle
1.  ce trebuie să învăţăm din acuzaţia cu totul nedreaptă împotriva lui pavel?
2.  explicaţi cum s-a dezvoltat relaţia dintre pavel şi Marcu.
3.  De ce este reforma întotdeauna o provocare – totuşi una plină de satisfacţii?
4.  Descrieţi atitudinea pe care a avut-o pavel faţă de moartea lui de martir.
5.  Amintiţi pe scurt învăţăturile pe care le putem obţine din studierea 

vieţii lui pavel.

Rom 8:35-3935 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? 36 După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” 37 Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. 
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