Ianuarie - Martie 2002

Lecþii biblice pentru Sabat

Biserica luptãtoare

1

Cuprins
6
13
21
28
36
43
50
57
65
72
79
86
93

Lupta noastrã
Semne ºi minuni
mincinoase
Pericole denominaþionale
În faþa oglinzii
Pãziþi-vã!
Influenþa lumii
Minþi dezechilibrate
Pericole individuale
obiºnuite
Înºelãciuni specifice
Puþin aluat
Caracterul descoperit
Libertatea alegerii
Biruinþa

Lecþiile biblice pentru
Sabat sunt un program de
studiu zilnic, bazat în
întregime pe Biblie ºi pe
Spiritul Profeþiei fãrã
comentarii adiþionale.
Citatele sunt pe cât de
scurte cu putinþã, pentru a
transmite gânduri directe ºi
concise. Parantezele [ ]
sunt folosite în unele
cazuri pentru a asigura
claritatea, contextul corespunzãtor ºi o citire uºoarã.
Se recomandã cu toatã
cãldura studierea în
continuare a materialelor
folosite drept sursã.

Editura: Pãzitorul Adevãrului
Str. Negoiu, nr. 24 - 2300 Fãgãraº, jud. Braºov
Tel. 068-212818 Fax 068-214111
e-mail: azsmr@xnet.ro
www.sdarm.net/romania

2

Introducere
În urmãtoarele trei luni, studenþii ªcolii de Sabat din întreaga
lume vor studia Biserica militantã. Ce înseamnã militant?
Dicþionarul american Oxford (The Oxford American Dictionary)
defineºte acest termen ca însemnând pregãtit pentru a întreprinde o
acþiune agresivã în sprijinul unei cauze sau implicat în rãzboi sau
luptã. Dar, în calitate de urmaºi ai lui Hristos, Prinþul pãcii, noi
ºtim cã armele luptei noastre nu sunt fireºti (2 Corinteni 10:4 
engl.); noi nu purtãm arme ºi nici nu ne luptãm în sensul pãmântesc.
Nu suntem noi angajaþi mai degrabã într-o bãtãlie spiritualã intensã
pentru viaþa veºnicã  pentru salvarea sufletelor noastre ºi ale altora?
Pe mãsurã ce sfârºitul timpului se apropie, duºmanul sufletelor
întinde curse  curse destinate în special acelora care cautã sã þinã
toate cele zece porunci ale lui Dumnezeu. Satan nu este îngrijorat
atât de mult de bisericile populare, pentru cã, printr-o indiferenþã
lumeascã, el le-a orbit în întregime pe majoritatea dintre ele faþã de
pericol. Dar existã un popor care dã lumii ultima solie (Apocalipsa
14:6-12). Dacã Satan i-ar putea înºela ºi pe aceºtia, în aparenþã,
Dumnezeu ar fi lãsat fãrã reprezentanþi pe pãmânt. Astfel cã, dacã a
existat vreodatã un timp pentru veghere ºi rugãciune, acesta este
acum! Avertizarea este: Ce amãgire mai mare poate înºela mintea
omeneascã decât aceea în care oamenii se mãgulesc cã au adevãrul,
cã se aflã pe singura temelie sigurã ºi cã Dumnezeu le primeºte faptele
pentru cã sunt angajaþi în mod activ într-o oarecare lucrare a cauzei
lui Dumnezeu, în timp ce pãcãtuiesc împotriva Lui umblând contrar
voii clar exprimate a lui Dumnezeu? Ei lucreazã în mod mecanic,
asemenea unei maºini; dar pregãtirea inimii, sfinþirea caracterului
lasã de dorit.  Mãrturii pentru predicatori, pag. 393.
Martorul Credincios ºi Adevãrat este dezamãgit de cei chemaþi
sã dea lumii întreita solie (Apocalipsa 3:15). În ce mãsurã suntem
3

noi, ca adventiºti reformiºti de ziua a ºaptea, implicaþi în aceastã
problemã? Sã se cerceteze fiecare. Dacã ne punem toatã încrederea
în Domnul, El va lucra cu putere pentru noi ºi prin noi. Dar nu putem
sã trecem cu vederea partea noastrã în împotrivirea faþã de diavol.
Sã nu presupunem cã Dumnezeu va face totul pentru noi, ºi cã noi
nu avem nimic de fãcut. Noi suntem avertizaþi: Voi, fraþii mei, vã
încruciºaþi mâinile ºi vã lãsaþi purtaþi de practici rele, ºi apoi aºteptaþi
ca Dumnezeu sã facã o minune ca sã vã schimbe caracterele ºi ca sã
vã constrângã sã fiþi bãrbaþi curaþi ºi sfinþi. Vã veþi expune fãrã motiv
ispitei, aºteptându-vã ca Dumnezeu sã vã forþeze mintea ºi înclinaþiile
ca sã nu fiþi corupþi? Veþi introduce vipera în sânul vostru, aºteptând
ca Dumnezeu sã o opreascã pentru a nu vã otrãvi cu muºcãtura ei
veninoasã? Veþi bea otrava, aºteptând ca Dumnezeu sã administreze
un antidot?  Ibid, pag. 396.
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale

Pentru slujbaºii ªcolii de Sabat:
Pentru a primi scrisoarea de ºtiri a ªcolii de Sabat,
trimiteþi numele ºi adresa dumneavoastrã la: P.O. Box
7240, Roanoke, VA 24019, U.S.A.
Vã rugãm includeþi numele ªcolii dumneavoastrã
de Sabat.
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SABAT, 5 IANUARIE 2002

Darul Sabatului întâi
pentru Zambia

Republica Zambia este o þarã fãrã
acces la mare din sudul Africii. Þara
este în mare mãsurã un platou care se
ridicã pânã la 2434 m ºi este înconjuratã
de Namibia, Angola, Republica
Democratã Congo, Tanzania, Malawi,
Mozambic, Zimbabwe ºi Botswana.
Lucrarea de reformã a ajuns în sudul Africii
în anul 1926. Curând dupã sesiunea Conferinþei
Generale din 1931, noii reformiºti din Rhodesia
de Sud (acum Zambia) ºi Rhodesia de Nord
(acum Zimbabwe) au organizat Câmpul Rhodesia, care mai târziu a fost numit Conferinþa
Trans-Zambezi.
Lucrarea din aceastã þarã a progresat foarte
repede. Astãzi, membrii din Câmpul Zambia
locuiesc în toatã þara ºi au deschis un sediu al
Câmpului în oraºul central Ndola (populaþia:
376311).
Din pãcate, situaþia economicã actualã din
aceastã þarã a împiedicat înaintarea lucrãrii
Domnului de aici. A fost greu sã se creeze
condiþii favorabile pentru întruniri, sau chiar sã
se tipãreascã materiale care sã fie distribuite.
Deºi au sacrificat puþinul pe care-l au, fraþii locali
ne cer ºi ajutorul nostru.
Colecta strânsã astãzi va fi folositã de câmp
pentru a duce la bun sfârºit proiectele aflate în
desfãºurare ale misiunii, care cuprind clãdirea
unei capele noi ºi tipãrirea de noi pamflete ºi
tractate pentru a fi distribuite în scop misionar.

STATISTICI
IMPORTANTE
Suprafaþã: 752610 kmp
Populaþie: 9663535 (1999
estimativ)
Capitalã: Lusaka (pop.
1600000)
Procentul de
alfabetizare: 73%
Limbi: Englezã ºi dialecte
locale
Religii: creºtini 50-75%;
islamiºti ºi hinduºi 2449%; credinþe indigene
ECONOMIE
Moneda naþionalã:
Kwacha
PIB/PNB-loc: $ 8,8 mlrd.;
$ 950 / locuitor (1997
estimativ)
Inflaþie: 43,9% (1997
estimativ)
Parteneri comerciali
importanþi: Uniunea
Europeanã, Japonia, Africa
de Sud, SUA, India.

Fraþii voºtri din Câmpul Zambia
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Lecþia 1

Sabat, 5 ianuarie 2002
s.a. 16:49

Lupta noastrã

Încolo fraþilor, întãriþi-vã în Domnul ºi în puterea tãriei Lui.
(Efeseni 6:10).
Deºi mãrturisesc cã sunt creºtini, mulþi sunt modelaþi dupã lume iar
afecþiunile lor nu sunt îndreptate cãtre Dumnezeu.  CBNT, pag. 256.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pag. 413-418.
Experienþe ºi viziuni, pag. 64-66.

Duminic

30 decembrie

1. PERICOL ÎN FAÞÃ
a. De ce ar trebui sã ne lãsãm avertizaþi de nereuºitele vechiului
Israel? Romani 15:4.

Cursele lui Satan sunt întinse pentru noi tot atât de sigur cum
erau întinse pentru copiii lui Israel chiar înainte de intrarea lor în
þara Canaanului. Noi repetãm istoria acelui popor. Uºurãtatea,
mândria, dragostea de tihnã ºi plãcere, egoismul ºi necurãþia iau
amploare în mijlocul nostru. Acum este nevoie de bãrbaþi care sunt
hotãrâþi ºi fãrã teamã în proclamarea întregului sfat al lui Dumnezeu;
bãrbaþi care nu dorm ca alþii, ci care sunt treji ºi vegheazã.  Testimonies, vol. 5, pag. 153, 154.
b. Ce ar trebui sã facã în mod continuu fiecare credincios ºi de
ce? 1 Corinteni 10:12; Efeseni 6:10, 11.
6

Pe mãsurã ce ne apropiem de încheierea timpului, în vreme ce
poporul lui Dumnezeu se aflã la hotarele Canaanului ceresc, Satana
îºi va dubla eforturile, ca în vechime, pentru a-i împiedica sã intre în
þara mãreaþã. El îºi întinde cursele pentru fiecare suflet.  Patriarhi
ºi profeþi, pag. 524.

Luni

31 decembrie

2. PRIMELE ÞINTE ALE LUI SATAN
a. Prin cine îºi introduce Satan cele mai periculoase curse?
Faptele Apostolilor 20:30.

Nu uitaþi cã cele mai periculoase curse pe care le-a pregãtit Satan
pentru bisericã vor veni prin membrii ei care nu-L iubesc pe Dumnezeu
mai presus de orice ºi pe semenii lor ca pe ei înºiºi. Satan se luptã în
continuu pentru a se strecura între fraþi. El cautã sã câºtige controlul
asupra acelora care pretind a crede adevãrul, dar care sunt neconvertiþi;
ºi când îi poate influenþa, prin firea lor pãmânteascã, ca sã se uneascã
cu el în încercarea de a zãdãrnici scopurile lui Dumnezeu, atunci el
jubileazã.  Testimonies, vol. 5, pag. 472.
b. Care sunt þintele principale ale lui Satan? De ce? Isaia 9:16.

Lucrarea principalã a lui Satan se îndreaptã spre cei din conducerea
lucrãrii. El nu cruþã nici un efort pentru a-i corupe pe bãrbaþii din
poziþiile cu rãspundere ºi a-i convinge sã fie necredincioºi faþã de
ceea ce le-a fost încredinþat. El strecoarã bãnuielile ºi invidiile lui în
minþile acelora a cãror datorie este de a face lucrarea lui Dumnezeu cu
credincioºie. În timp ce Dumnezeu încearcã ºi pune la probã aceste
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ajutoare, ºi îi face destoinici pentru postul lor, Satan face tot ce îi stã în
putinþã ca sã-i înºele ºi amãgeascã, pentru ca nu numai ei sã fie distruºi
ci ca sã-i influenþeze ºi pe alþii sã facã ce este rãu ºi sã aducã vãtãmare
marii lucrãri. El cautã, prin toate mijloacele de care dispune, sã clatine
încrederea poporului lui Dumnezeu în glasul de avertizare ºi mustrare
prin care Dumnezeu intenþioneazã sã cureþe biserica ºi sã ajute cauzei
Lui.  Testimonies, vol. 4, pag. 217.
c. Cum încearcã Satan sã tulbure lucrarea adevãrului? Galateni
3:1.

Planul lui Satan este de a slãbi credinþa poporului lui Dumnezeu
în Mãrturii. Dupã aceea urmeazã scepticismul faþã de punctele vitale
ale credinþei noastre, stâlpii poziþiei noastre, apoi îndoiala cu privire
la Sfintele Scripturi, ºi apoi alunecarea în jos spre pierzare. Când
Mãrturiile, care au fost crezute odinioarã, sunt puse la îndoialã ºi
abandonate, Satan ºtie cã cei înºelaþi nu se opresc la aceasta; iar el
îºi dubleazã eforturile pânã când îi duce la rebeliune pe faþã, care
devine incurabilã ºi duce la distrugere.  Testimonies, vol. 4, pag.
217. [Sublinierea autorului]

Mar i

1 ianuarie

3. INSUFICIENÞA OMENEASCÃ
a. De ce este înþelepciunea omeneascã insuficientã pentru a
deosebi adevãrul de rãtãcire? Matei 11:25; 1 Corinteni 2:5.

Toate amãgirile imaginabile vor fi aduse asupra acelora care nu
au o legãturã zilnicã ºi vie cu Dumnezeu. În lucrarea noastrã, sã nu
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se promoveze nici o chestiune secundarã pânã când nu a existat o
examinare minuþioasã a ideilor nutrite, încât sã se stabileascã sursa
de la care provin. Îngerii lui Satan sunt înþelepþi în a face rãul, ºi ei
vor crea ceva ce unii vor pretinde cã este luminã înaintatã, sau vor
declara cã sunt lucruri noi ºi minunate; cu toate acestea, deºi în
anumite privinþe solia este adevãr, ea va fi amestecatã cu invenþii
omeneºti ºi va propovãdui drept învãþãturi, porunci omeneºti. Dacã
a fost vreodatã un timp când sã fie nevoie sã veghem ºi sã ne rugãm
cu cea mai mare seriozitate, atunci acesta este astãzi. Pot exista
presupuneri care par a fi bune, ºi cu toate acestea ele trebuie examinate
cu atenþie ºi multã rugãciune, pentru cã ele sunt amãgirile înºelãtoare
ale vrãjmaºului care conduc sufletele pe o cale care este atât de
aproape de calea adevãrului încât abia poate sã fie deosebitã de calea
care duce la sfinþenie ºi cer. Dar ochiul credinþei îºi poate da seama
cã aceasta se abate de la calea dreaptã, deºi aproape imperceptibil.
La început poate fi consideratã pe deplin bunã, dar dupã un timp se
va vedea cã se depãrteazã mult de calea siguranþei, de calea care
duce la sfinþenie ºi la cer.  Mãrturii cãtre predicatori, pag. 203.
b. Cum putem dovedi cã sinceritatea nu ne pãzeºte de înºelãciune? Apocalipsa 3:17; 1 Corinteni 15:33.

Solia care trebuie dusã poporului [lui Dumnezeu] de cãtre
predicatorii pe care i-a chemat sã avertizeze poporul, nu este o solie
de pace ºi siguranþã. Nu este doar teoreticã, ci practicã în fiecare aspect. Poporul lui Dumnezeu este înfãþiºat în solia cãtre Laodiceea ca
aflându-se într-o siguranþã omeneascã. Ei stau liniºtiþi, crezând cã se
aflã într-o stare înãlþatã de realizãri spirituale. [Apocalipsa 3:17 citat.]
Ce altã amãgire s-ar putea abate asupra minþilor omeneºti decât
credinþa cã sunt drepþi în timp ce sunt cu totul greºiþi! Solia Martorului
Credincios îl gãseºte pe poporul lui Dumnezeu într-o tristã amãgire
ºi totuºi sincer în acea amãgire. Ei nu ºtiu cã starea lor este vrednicã
de plâns în faþa lui Dumnezeu.  Testimonies, vol. 3, pag. 245.
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Miercuri

2 ianuarie

4. SPIRIT DREPT SAU GREªIT?
a. În ce împrejurãri poate o persoanã sã discearnã adevãrul?
Matei 16:17; Ioan 7:17; Filipeni 3:14,15.

Hristos pune mântuirea omului, nu doar pe seama mãrturisirii,
ci pe seama credinþei care este manifestatã în fapte de neprihãnire.
De la urmaºii lui Hristos se aºteaptã fapte, nu doar vorbe. Caracterul
este clãdit prin acþiune. Toþi aceia care sunt cãlãuziþi de Duhul lui
Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:14).  Cugetãri
de pe muntele fericirilor, pag. 107. [Sublinierea autorului]
b. Ce spune Isus despre mulþi care mãrturisesc numele Sãu?
Luca 9:55. Descrieþi un mod în care se poate întâmpla acest
lucru.

Unii nu a simþit nici un spirit de libertate când s-au întâlnit pentru
închinare. Ei se temeau sã-ºi exprime în Sabat adevãratele sentimente
ºi credinþa, pentru cã se aºteptau ca [fratele B] sã critice ceea ce
aveau sã spunã. În adunãri a fost moarte ºi foarte puþinã de libertate.
Fratele B. doreºte ca ceilalþi sã priveascã la el ca la unul care
poate explica Scripturile, dar mi s-a arãtat cã el este amãgit ºi nu le
înþelege. El a pornit pe o pistã greºitã în încercarea de a trezi o nouã
credinþã, o teorie originalã a credinþei. El dorea sã dezrãdãcineze ºi
sã aºeze greºit acele indicatoare care ne aratã poziþia noastrã corectã,
ºi anume cã suntem aproape de sfârºitul istoriei acestui pãmânt. El
se poate mãguli cã este condus de Domnul, dar cu siguranþã este alt
spirit.  Testimonies, vol. 3, pag. 438.
10

c. De ce ar trebui sã fim întotdeauna veghetori faþã de motivele
inimii noastre? Ieremia 17:9; Proverbele 3:7.

Omul trebuie sã coopereze cu agenþii cereºti; el trebuie sã-ºi
foloseascã abilitãþile date de Dumnezeu la maximum în strãdania
serioasã de a-ºi pãzi sufletul ca sã nu fie degradat de pãcat; dar el sã
nu se încreadã în puterea lui mãrginitã, pentru cã ea va fi ca un toiag
rupt, ca o trestie frântã. Cu strãduinþa omeneascã, el trebuie sã combine credinþa într-un Eliberator divin, ºi sã-ºi exprime dependenþa
de Dumnezeu în rugãciune Trebuie sã unim rugãciunile cu
vegherea, ºi astfel sã ne prindem de puterea Sa mare, simþindu-ne
insuficienþa de a învinge eul ºi puterile întunericului.  The Signs
of the Times, 15 mai 1893.

Joi

3 ianuarie

5. ADMINISTAREA LUI SATAN
a. Cum ºi prin cine poate rãspândi Satan întuneric ºi confuzie
în bisericã? Romani 16:17; 1 Tesaloniceni 5:14.

Satan, prin strategia lui abilã ºi rea, i-a condus pe primii noºtri
pãrinþi din Grãdina Eden  din inocenþa ºi curãþia lor  în pãcat ºi
mizerie de nespus. El nu a încetat sã nimiceascã; toate forþele pe
care le poate comanda sunt angajate puternic de el în aceste ultime
zile ca sã aducã ruina sufletelor. El face apel la orice meºteºug pe
care îl poate folosi pentru a înºela, încurca ºi duce în confuzie pe
poporul lui Dumnezeu.
El te-a folosit ca unealtã a sa pentru a rãspândi întuneric ºi
confuzie, ºi crede cã lucrezi admirabil în mâinile lui. Tu eºti tocmai
instrumentul pe care el îl poate mânui foarte bine ca sã rãneascã, sã
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descurajeze ºi sã doboare. Voi nu sunteþi voioºi sã puneþi umãrul la
povarã împreunã cu poporul lui Dumnezeu; dar când acesta ar vrea
sã se miºte, voi vã aºezaþi ca o povarã în plus ca sã-i împiedicaþi sã
nu facã ce ar putea face pentru a înainta în direcþia dreaptã.  Testimonies, vol. 3, pag. 453, 454.
b. Cu ce clasã de credincioºi are Satan mare succes? Iacov 1:8;
Efeseni 4:14.

Deºi mãrturisesc cã sunt creºtini, mulþi sunt modelaþi dupã lume,
iar afecþiunile lor nu sunt îndreptate cãtre Dumnezeu. Ei sunt cu
inima împãrþitã, încercând sã serveascã în acelaºi timp ºi lui
Dumnezeu ºi lui mamona; dar Salvatorul lumii a declarat: Nu puteþi
sluji ºi lui Dumnezeu ºi mamonei (Matei 6:24). Încercând a servi la
doi stãpâni, ei sunt nestatornici în toate cãile lor, ºi nimeni nu poate
conta pe ei. Dupã toate aparenþele, ei Îi slujesc lui Dumnezeu, deºi
în acelaºi timp, în inimã ei cedeazã ispitei lui Satan ºi nutresc pãcatul.
 CBNT, pag. 256.

Vineri

4 ianuarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce va face Satan pe mãsurã ce ne apropiem de sfârºitul
timpului?
2. Unde-ºi va concentra Satan principalele eforturi?
3. De ce trebuie sã ne rugãm ºi sã veghem acum mai mult decât
oricând înainte?
4. Ce descoperã cã o persoanã este cãlãuzitã de spiritul rãu?
5. Ce atitudine ne expune cel mai mult la amãgire?
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Lecþia 2

Sabat, 12 ianuarie 2002
s.a. 16:57

Semne ºi minuni mincinoase

Arãtarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de
minuni, de semne ºi puteri mincinoase. (2 Tesaloniceni 2:9).
Satana lucreazã ºi cu minuni mincinoase, fãcând chiar sã se coboare
foc din cer în faþa oamenilor.  Strãbãtând veacurile, pag. 501.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pag. 376-391.
Profeþi ºi regi, pag. 145-148.

Duminic

6 ianuarie

1. ECUMENISMUL
a. Cum este descris ecumenismul în profeþie? Apocalipsa 16:13,14.
Care vor fi urmãrile acestei întreite unificãri?

Prin cele douã mari rãtãciri, nemurirea sufletului ºi sfinþirea
duminicii, Satana îi va aduce pe oameni sub amãgirile sale. În timp
ce prima pune bazele spiritismului, a doua creeazã o legãturã de
simpatie cu Roma. Protestanþii din Statele Unite vor fi primii care
vor întinde mâna peste prãpastie pentru a o prinde pe cea a
spiritismului; se vor întinde peste abis ca sã dea mâna cu puterea
Romei; ºi sub influenþa acestei întreite uniri, aceastã þarã va merge
pe urmele Romei, cãlcând în picioare drepturile conºtiinþei.
Strãbãtând veacurile, pag. 481.
13

b. Cum a avertizat Dumnezeu împotriva acestei confederaþii?
Apocalipsa 18:4. Ce descriere profeticã a celor 144000
pretinde despãrþirea desãvârºitã de denominaþiunile cãzute?
Apocalipsa 14:4 (p.p.).

Noi nu trebuie sã intrãm în confederaþie cu cei lumeºti, ca sã nu
fim cuprinºi de spiritul lor, ca discernãmântul nostru spiritual sã nu
devinã confuz ºi sã-i privim pe cei care au adevãrul ºi duc solia
Domnului, din perspectiva pretinselor biserici creºtine. 
Evenimentele ultimelor zile, pag. 84, 85 (engl).
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2. UNIREA CU SPIRITISMUL
a. De ce avertisment ar trebui sã ascultãm când vedem cã cei
care mãrturisesc adevãrul se unesc cu lumea ºi se implicã în
miºcare ecumenicã? Isaia 8:12,13; Neemia 6:1-4, 10,11.

Strãjerii de pe zidurile Sionului sã nu se alãture celor care fac
fãrã efect adevãrul aºa cum este el în Hristos. Sã nu se alãture
confederaþiei necredinþei, papalitãþii ºi protestantismului în înãlþarea
tradiþiei deasupra Scripturii, raþiunii deasupra revelaþiei, ºi a talentului
omenesc deasupra influenþei divine ºi a puterii esenþiale a evlaviei.
 The Review and Herald, 24 martie 1896.
Când cei care se unesc cu lumea, pretinzând totuºi cã sunt foarte
curaþi, pledeazã pentru unirea cu cei care au fost întotdeauna
împotrivitorii cauzei adevãrului, ar trebui sã ne temem de ei ºi sã-i
evitãm la fel de hotãrât ca Neemia.  Profeþi ºi regi, pag. 464.
b. Cum va afecta spiritismul lumea? Isaia 8:19; 28:15.
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Întrucât imitã îndeaproape creºtinismul cu numele din zilele de
astãzi, spiritismul are o mai mare putere de a amãgi ºi de a prinde în
cursã. Satan însuºi este convertit, dupã noua ordine a lucrurilor. El
va apãrea sub forma unui înger de luminã. Prin intermediul
spiritismului, se vor sãvârºi minuni, cei bolnavi vor fi vindecaþi, ºi
se vor face multe minuni de netãgãduit. ªi, întrucât spiritele vor
mãrturisi credinþa în Biblie ºi vor manifesta respect faþã de instituþiile
bisericii, lucrarea lor va fi primitã ca o manifestare a puterii divine.
 Strãbãtând veacurile, pag. 481.
c. Ce exemplu lamentabil de spiritism este dat în Biblie? 1 Samuel
28:11-14; 1 Cronici 10:13,14. În ce fel existã acelaºi pericol ºi
astãzi?

Mulþi vor fi confruntaþi cu spiritele rele care îi personificã pe cei
dragi din familie sau pe prieteni ºi care declarã cele mai periculoase
erezii. Aceºti vizitatori vor apela la cele mai gingaºe sentimente ale
noastre ºi vor face minuni ca sã-ºi susþinã pretenþiile. Noi trebuie sã
fim pregãtiþi sã ne împotrivim lor cu adevãrul Bibliei cã morþii nu
ºtiu nimic ºi cã cei care apar în felul acesta sunt spirite de demoni.
 Strãbãtând veacurile, pag. 459.

Mar i

8 ianuarie

3. SPIRITISMUL
a. Ce istorie se repetã astãzi? 2 Regi 1:2.

b. Cum cad mulþi pradã formelor mai plãcute ale spiritismului?
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Existã mulþi care se dau înapoi cu groazã de la gândul de a
consulta un medium spiritist, dar care sunt atraºi de forme mai plãcute
ale spiritismului Alþii sunt duºi în rãtãcire de învãþãturile ªtiinþei
Creºtine ºi de misticismul teozofiei ºi al altor religii orientale.
Discipoli ai aproape tuturor formelor de spiritism pretind cã au
puterea sã-i vindece pe cei bolnavi. Ei atribuie puterea lor
electricitãþii, magnetismului ºi aºa numitelor remedii simpatetice,
sau forþelor latente din mintea umanã. ªi nu puþini sunt acei care,
chiar ºi în aceastã erã creºtinã, merg la aceºti vindecãtori, în loc de a
se încrede în puterea viului Dumnezeu ºi în îndemânarea medicilor
creºtini bine pregãtiþi.  Evanghelizare, pag. 375.
c. De ce este atât de periculoasã consultarea tãmãduitorilor?
2 Corinteni 11:13-15. Ce scenariu tragic are loc adesea?

Îngerii lui Dumnezeu îl va pãzi pe poporul Lui în timp ce acesta
merge pe calea datoriei; dar nu existã nici o asigurare a unei astfel de
protecþii pentru cei care se aventureazã în mod deliberat pe terenul lui
Satan. Un agent al marelui amãgitor va spune ºi va face orice pentru aºi atinge scopul. Nu conteazã decât puþin dacã el se numeºte spiritist,
medic care foloseºte electricitatea sau vindecãtor cu ajutorul
magnetismului. Prin pretenþii înºelãtoare el câºtigã încrederea celui
imprudent. El pretinde cã citeºte istoria vieþii ºi cã înþelege toate
dificultãþile ºi întristãrile acelora care apeleazã la el. Deghizându-se în
înger de luminã, în timp ce în inima lui se aflã întunericul, el manifestã
un mare interes faþã de femeile care cautã sfatul lui. El le spune cã toate
necazurile lor se datoreazã unei cãsãtorii nefericite. Acest lucru poate fi
adevãrat, dar un astfel de sfãtuitor nu le îmbunãtãþeºte starea. El le spune
cã ele au nevoie de dragoste ºi compãtimire. Pretinzând cã este foarte
interesat de bunul lor mers, el le vrãjeºte pe aceste victime nebãnuitoare,
fermecându-le aºa cum un ºarpe vrãjeºte pasãrea tremurândã. Curând,
ele sunt în totalitate sub puterea lui, iar grozava urmare este pãcatul,
dezonoarea ºi ruina.  Evanghelizare, pag. 376.
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4. MINUNI
a. Cum îºi va arãta Satan puterea prin bigoþii moderni? Matei
24:24; 2 Tesaloniceni 2:9. Cum trebuie sã devenim imuni faþã
de aceastã rãtãcire?

În faþa noastrã se vor sãvârºi minuni. Suntem pregãtiþi pentru
încercarea când minunile mincinoase ale lui Satan vor fi manifestate
mai pe deplin? Nu vor fi prinse în cursã ºi luate multe suflete? Diferite
forme de rãtãcire, depãrtarea de la preceptele ºi poruncile clare ale
lui Dumnezeu ºi ascultarea de fabule pregãtesc minþile pentru aceste
minuni mincinoase ale lui Satan.  Testimonies, vol. 1, pag. 290.
Nu lãsaþi sã treacã zilele ºi sã fie pierdute ocaziile de a-L cãuta pe
Domnul din toatã inima ºi cu tot sufletul. Dacã nu primim adevãrul în
dragoste de el, vom fi printre acei care vor vedea minunile sãvârºite de
Satan în aceste ultime zile, ºi le vom crede. Multe lucruri ciudate vor
apãrea ca miracole minunate, care ar trebui privite ca amãgiri nãscocite
de tatãl minciunii.  Selected Messages, vol. 2, pag. 53 (engl.).
Contrafacera va fi atât de aproape de adevãr, încât va fi imposibil
sã se facã diferenþa între cele douã, decât numai cu ajutorul Sfintelor
Scripturi.  Strãbãtând veacurile, pag. 486.
b. Cu ce scop a sãvârºit Satan minuni în zilele lui Moise ºi ale
lui Aaron? Exodul 7:10-13. În ce pericol se aflã cei a cãror
credinþã se bazeazã pe facerea de minuni?

Cel care face din sãvârºirea de minuni un test pentru credinþa lui
va afla cã Satan poate, printr-o serie de amãgiri, sã sãvârºeascã minuni
17

care vor pãrea cã sunt minuni autentice. El a sperat sã facã din aceasta
o probã pentru Israeliþi pe vremea eliberãrii lor din Egipt.  Selected Messages, vol. 2, pag.52.
c. Care va fi marele punct culminant în drama rãtãcirii? Matei
24:23. Cum putem fi de partea sigurã?

Satan nu doar cã va apãrea ca o fiinþã umanã, ci Îl va personifica
chiar ºi pe Isus Hristos; iar lumea care a respins adevãrul îl va primi
ca Domn al domnilor ºi Rege al regilor. - CBNT, pag. 42.
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5. MIªCAREA CARISMATICÃ
a. Înainte ca ploaia târzie sã fie revãrsatã, cum va introduce
Satan o contrafacere? Matei 7:22.

Dumnezeu are copii sinceri printre adventiºtii cu numele ºi
bisericile decãzute ºi, înainte ca plãgile sã fie revãrsate, predicatorii ºi
poporul vor fi chemaþi afarã din aceste biserici ºi vor primi cu bucurie
adevãrul. Satan ºtie acest lucru; ºi înainte de a fi datã marea strigare a
îngerului al treilea, el dã naºtere la o emoþie în aceste corpuri religioase,
încât acei care au respins adevãrul sã creadã cã Dumnezeu este cu ei.
El sperã sã-i înºele pe cei sinceri ºi sã-i facã sã creadã cã Dumnezeu
mai lucreazã încã pentru biserici.  Experienþe ºi viziuni, pag. 165.
În acele biserici pe care le poate aduce sub puterea lui înºelãtoare,
[Satan] va face sã parã cã binecuvântarea specialã a lui Dumnezeu este
revãrsatã; se va manifesta ceea ce se crede a fi un mare interes religios.
Mulþimi vor jubila cã Dumnezeu lucreazã minunat pentru ele, în timp
ce lucrarea este a unui alt spirit.  Strãbãtând veacurile, pag. 379.
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b. Cum putem deosebi lucrarea lui Dumnezeu de lucrarea lui
Satan? Matei 7:20, 21.

Dacã cei prin care se sãvârºesc vindecãri sunt gata, pe baza
acestor manifestãri, sã-ºi scuze neglijarea legii lui Dumnezeu ºi
continuã în neascultare, deºi au putere sã facã orice, nu înseamnã cã
ei au acea mare putere de la Dumnezeu. Dimpotrivã, este puterea
fãcãtoare de minuni a marelui amãgitor.  The Review and Herald,
17 noiembrie 1885.
c. Ce încercare va veni în curând asupra lumii? Apocalipsa13:13, 14.

Slujitori ai lui Dumnezeu, cu feþele luminate ºi strãlucind de o
sfântã consacrare, se vor grãbi din loc în loc ca sã vesteascã solia din
cer. Prin mii de glasuri, pe tot pãmântul, va fi datã avertizarea. Se
vor sãvârºi minuni, bolnavii vor fi vindecaþi ºi semne ºi minuni îi
vor urma pe credincioºi. Satana lucreazã ºi el prin minuni mincinoase,
fãcând chiar sã se coboare foc din cer în faþa oamenilor (Apocalipsa
13:13). În felul acesta locuitorii, pãmântului va trebui sã ia o poziþie.
Strãbãtând veacurile, pag. 501.
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ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1.
2.
3.
4.

Care este baza întreitei uniri care este pe cale sã aparã?
De ce câºtigã spiritismul putere pentru a înºela?
Numiþi câteva din formele moderne de spiritism.
Cum sunt pregãtite minþile pentru minunile mincinoase ale
lui Satan?
5. Care este scopul lui Satan în miºcarea carismaticã?
19

Vine timpul când Satan va sãvârºi minuni chiar în faþa voastrã,
pretinzând cã este Hristos; ºi dacã picioarele voastre nu sunt ferm
întemeiate în adevãrul lui Dumnezeu, atunci veþi fi îndepãrtaþi de
pe temelia voastrã. Singura siguranþã pentru voi este sã cãutaþi
adevãrul ca pe o comoarã ascunsã. Sãpaþi dupã adevãr ca ºi cum
aþi sãpa dupã comori în pãmânt, ºi prezentaþi Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia, înaintea Tatãlui vostru ceresc, ºi spuneþi-I:
Lumineazã-mã, învaþã-mã ce este adevãrul.
Când Duhul Lui Sfânt va veni în inimile voastre, ca sã imprime
adevãrul în sufletele voastre, voi nu-I veþi da drumul cu uºurinþã.
Aþi câºtigat o astfel de experienþã în cercetarea Scripturilor încât
orice punct este stabilit. ªi este important sã studiaþi continuu
Scripturile.  Faith and Works, pag. 56.
Nu îngãduiþi sã fiþi conduºi sã credeþi cã veþi trãi ca în cer în
timp ce vã aflaþi în aceastã lume cãzutã. Acei care cred acest lucru,
îºi þin ochii aþintiþi asupra unor experienþe minunate care le poartã
sufletele într-o atmosferã rafinatã, spiritualã. Dar aceasta nu este
adevãrata ºtiinþã a experienþei creºtine. Când ei presupun cã au
ajuns la înãlþimi spirituale de rafinament, Satan, în veºmintele
unui înger de luminã, le prezintã îngãduinþe în care el face sã parã
cã nu existã nici un pãcat.
Aº vrea sã vã avertizez împotriva acestor doctrine aparent
rafinate, care spun cã pãcatul nu este pãcat, ºi învaþã posibilitatea
trãirii unei vieþi spirituale deasupra grosolãniei pãcatului. Scriu
aceasta pentru cã existã minþi care se lasã ispitite cu privire la
aceastã ºtiinþã rafinatã de realizãri spirituale. Vã veþi ciocni de
aceastã ºtiinþã ºi cu greu veþi ºti cum sã o trataþi.
Am ajuns necazurile zilelor din urmã, când unii, da, mulþi, se vor
depãrata de credinþã, dând ascultare spiritelor seducãtoare ºi
învãþãturilor dracilor. Fiþi atenþi la ceea ce citiþi ºi la felul în care
ascultaþi. Sã nu arãtaþi nici un fel de interes faþã de teoriile spiritiste.
Satan aºteaptã sã conducã pe oricine care îºi permite sã fie înºelat de
hipnotism. El începe sã-ºi exercite puterea asupra lor imediat ce ei
încep sã cerceteze teoriile lui.  Medical Ministry, pag. 101, 102.
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Lecþia 3
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Pericole denominaþionale
Nimeni sã nu vã înºele cu vorbe deºarte; cãci din pricina
acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii
neascultãrii. (Efeseni 5:6).
Dacã în ciuda rânduielilor lui Dumnezeu, i se permite lumii sã
influenþeze deciziile ºi acþiunile noastre, scopul lui Dumnezeu este
zãdãrnicit.  Mãrturii pentru predicatori, pag. 12.
Recomandare pentru studiu:
Experienþe ºi viziuni, pag. 66-69.
Patriarhi ºi profeþi, pag. 123-132.

Duminic
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1. O SIMPLÃ CONSIMÞIRE LA ADEVÃR
a. Care a fost cea mai mare amãgire denominaþionalã din zilele
lui Hristos? Matei 23:1-3. Cum sunt prinºi mulþi pretinºi
creºtini în aceeaºi capcanã astãzi?

Cea mai mare amãgire pentru mintea omeneascã din zilele lui
Hristos a fost aceea cã o simplã consimþire la adevãr constituie
neprihãnire. În toatã experienþa umanã, o cunoaºtere teoreticã a
adevãrului s-a dovedit a fi insuficientã pentru salvarea sufletului. Ea
nu aduce roadele neprihãnirii. O respectare riguroasã a ceea ce se
numeºte adevãr teologic este însoþitã adesea de ura faþã de adevãrul
autentic aºa cum este acesta manifestat în viaþã
21

Acelaºi pericol mai existã încã. Mulþi sunt siguri cã sunt creºtini,
pentru simplul motiv cã sunt de acord cu anumite pãreri teologice.
Dar ei nu au adus adevãrul în viaþa practicã. Ei nu l-au crezut ºi nu
l-au iubit, de aceea nu au primit puterea ºi harul care vin prin sfinþirea
adevãrului. Oamenii îºi pot mãrturisi credinþa în adevãr; dar dacã
acesta nu-i face sinceri, amabili, blânzi, iertãtori, ºi cereºti, el este
un blestem pentru posesor, ºi prin influenþa lor este un blestem pentru
lume.  Hristos lumina lumii, pag. 224.
Ah, o mare înºelãciune, o amãgire fascinantã ia în stãpânire
minþile când oamenii care au cunoscut odinioarã adevãrul, confundã
forma de evlavie cu spiritul ºi puterea acesteia.  Testimonies, vol.8,
pag. 195, 196.

Luni

14 ianuarie

2. SFINÞIÞI PRIN ASCULTARE
a. În ce pericol se aflã aceia care mãrturisesc adevãrul prezent
dar nu sunt sfinþiþi prin ascultare de el? Ezechiel 33:31.

În loc de a conduce lumea sã dea ascultare legii lui Dumnezeu,
biserica se uneºte din ce în ce mai mult cu lumea în nelegiuire. Biserica
se converteºte zilnic la lume.  Testimonies, vol 8, pag. 91.
Dacã unii care mãrturisesc a crede adevãrul prezent ar putea
înþelege adevãrata lor poziþie, ei ar pierde nãdejdea în mila lui
Dumnezeu. Ei ºi-au exercitat toatã influenþa împotriva adevãrului,
împotriva glasului care avertiza, împotriva poporului lui Dumnezeu.
Ei au fãcut lucrarea lui Satan. Ibid., vol 5, pag. 98, 99.
Aceºti cãlcãtori ai legii pretind tot ce este fãgãduit copiilor lui
Dumnezeu; dar aceasta este încumetare din partea lor, pentru cã Ioan
ne spune cã adevãrata dragoste faþã de Dumnezeu se va descoperi
prin ascultarea de toate poruncile Sale.  Istoria faptelor apostolilor,
pag. 442.
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b. Cât de gravã este starea noastrã dacã faptele noastre nu
corespund adevãrului pe care îl mãrturisim? Matei 11:23,
24; 23:12.

Mântuitorul lumii declarã cã existã pãcate mai mari decât acela
pentru care Sodoma ºi Gomora au fost nimicite. Aceia care aud
invitaþia evangheliei care-i cheamã pe pãcãtoºi la pocãinþã, ºi nu o
urmeazã, sunt mai vinovaþi înaintea lui Dumnezeu decât au fost
locuitorii din valea Sidim. ªi chiar mai mare este pãcatul acelora
care mãrturisesc cã-L cunosc pe Dumnezeu ºi þin poruncile Sale, ºi
care totuºi Îl tãgãduiesc pe Hristos în caracterele ºi în viaþa lor zilnicã.
În lumina avertismentelor Mântuitorului, soarta Sodomei este o
mustrare solemnã, nu numai pentru aceia care sunt vinovaþi de pãcate
izbitoare, ci pentru toþi aceia care se joacã cu lumina ºi privilegiile
trimise de Cer.  Patriarhi ºi profeþi, pag. 178.
 Când vor zice: Pace ºi liniºte! Atunci o prãpãdenie neaºteptatã
va veni peste ei (1 Tesaloniceni 5:3). Totuºi nu toþi vor fi prinºi în
capcanã de amãgirile vrãjmaºului. Când sfârºitul tuturor lucrurilor
pãmânteºti se apropie, vor fi unii credincioºi capabili sã desluºeascã
semnele timpului. În timp ce un mare numãr de pretinºi credincioºi
îºi vor tãgãdui credinþa prin faptele lor, va exista o rãmãºiþã care va
rãbda pânã la sfârºit.  Istoria faptelor apostolilor, pag. 419.
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3. IDENTIFICARE
a. Prin ce fel de conducãtori religioºi poate lucra Satan în cel mai
eficient mod? Efeseni 5:6; Tit 1:16.
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Satan are mulþi agenþi, ºi ei sunt gata sã prezinte orice fel de
teorie pentru a înºela sufletele  erezii pregãtite pentru a fi pe placul
diferitelor gusturi ºi capacitãþi ale acelora pe care urmeazã sã-i
ruineze. Existã rãtãciri ieftine pentru aceia care sunt duºi uºor în
rãtãcire ºi care doresc ceva nou, ciudat, entuziast, pe care sã nu-l
poatã explica inteligent, sau chiar înþelege. O serie de idei misterioase,
fãrã legãturã între ele, este mai mult în acord cu mintea lor decât
adevãrul simplu care are ca bazã a lui un aºa zice Domnul
Acei care îºi minimalizeazã mãrturisirea de credinþã prin
conformarea la lume, aratã cã dispreþuiesc bogãþiile harului lui Hristos.
Ei strigã: Harul lui Hristos! noi nu suntem mântuiþi prin fapte, ci prin
Hristos; dar ei continuã sã pãcãtuiascã  continuã sã calce legea lui
Dumnezeu. Ei acþioneazã ca ºi cum ar considera cã au privilegiul sã
trãiascã în pãcat, ca sã se înmulþeascã harul. Dar fiecare îngãduinþã a
pãcatului slãbeºte sufletul; îl invitã pe Satan sã intre ºi sã controleze
mintea, fãcând din acea persoanã slujitorul lui eficient
Unii mãrturisesc an dupã an cã aderã la creºtinism, ºi în unele
aspecte par sã-I serveascã lui Dumnezeu, ºi cu toate acestea, ei sunt
departe de El. Ei dau frâu liber apetitului ºi patimii, ºi urmeazã
propriilor înclinaþii nesfinþite, iubind plãcerea ºi aprobarea oamenilor
mai mult decât pe Dumnezeu sau adevãrul Sãu. Dar Dumnezeu citeºte
secretele inimii. Gânduri josnice duc la fapte josnice. Îndreptãþirea
de sine, mândria, imoralitatea sunt larg rãspândite, adânci ºi aproape
universale. Acestea sunt pãcatele pentru care Dumnezeu i-a nimicit
pe locuitorii lumii vechi printr-un potop de apã, ºi ele corup bisericile
în aceste ultime zile.  The Signs of the Times, 27 martie 1884.
b. Cum poate fi stabilit adevãratul caracter al conducãtorilor religioºi?
1 Ioan 2:3,4.

Dacã oamenii nu simt greutatea legii morale, dacã privesc cu
uºurinþã la preceptele lui Dumnezeu, dacã ei calcã una din cele mai
mici dintre poruncile Sale ºi-i învaþã ºi pe alþii aºa, ei nu vor avea nici un
24

preþ în faþa cerului. Noi ºtim cã pretenþiile lor sunt nefondate. Ei fac
exact lucrarea care îºi are începutul în prinþul întunericului, vrãjmaºul
lui Dumnezeu.  Cugetãri de pe muntele fericirilor, pag. 104.
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4. EXEMPLE
În multe puncte, unii care declarã cã sunt pãzitori ai poruncii
sunt de fapt cãlcãtori ai ei. Aici sunt câteva exemple. Vã rugãm sã
vã luaþi timp sã le studiaþi pe fiecare în parte mai profund:
a. Reforma sanitarã. 1 Corinteni 9:25-27.

Bãrbaþii ºi femeile nu pot cãlca legea naturii prin îngãduirea
apetitului pervertit ºi a patimilor senzuale fãrã sã calce legea lui
Dumnezeu. De aceea, El a îngãduit ca lumina reformei sanitare sã
strãluceascã asupra noastrã, ca sã ne putem vedea pãcatul în cãlcarea
legilor pe care le-a stabilit în fiinþa noastrã. Toatã bucuria sau suferinþa
noastrã poate fi pusã pe seama ascultãrii sau neascultãrii de legea
naturii. Testimonies, vol. 3, pag. 162.
b. Reforma în îmbrãcãminte. 1 Timotei 2:9.

Când le vedem [pe surorile creºtine] folosind din timpul ºi banii
lui Dumnezeu pentru etalarea nefolositoare a îmbrãcãminþii, nu
putem decât sã le avertizãm cã ele calcã nu numai primele patru, dar
ºi ultimele ºase porunci.  Testimonies, vol. 4, pag. 655.
c. Sindicatele. Isaia 8:9-12.
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Aceste sindicate sunt unele din semnele ultimelor zile. Oamenii
se leagã în snopi gata sã fie arºi. Ei pot fi membrii ai bisericii, dar în
timp ce fac parte din aceste confederaþii, ei nu pot cu nici un chip sã
þinã poruncile lui Dumnezeu; pentru cã a aparþine acestor confederaþii
înseamnã a nesocoti întregul Decalog.  Selected Messages, vol. 2,
pag. 143.
d. Rãzboi ºi vãrsare de sânge. Matei 26:52.

Rãzboaiele ºi vãrsãrile de sânge sunt duse de popoare care pretind
cã sunt creºtine. Dispreþuirea legii lui Dumnezeu a atras dupã sine
rezultatul ei sigur. - CBNT, pag. 308.
În armatã [poporul lui Dumnezeu] nu poate asculta de adevãr ºi
în acelaºi timp sã asculte de cerinþele ofiþerilor lor. Conºtiinþa ar fi
tot timpul violatã. Oamenii lumeºti sunt guvernaþi de principii
lumeºti. Ei nu pot aprecia altele. Politica lumeascã ºi opinia publicã
sunt principiul care îi guverneazã ºi-i determinã sã practice o formã
de facere a binelui. Dar poporul lui Dumnezeu nu poate fi guvernat
de aceste motive.  Testimonies, vol. 1, pag. 345.

Joi

17 ianuarie

5. CONSECINÞE
a. Cum încearcã Satan sã ne abatã de la pãzirea legii lui
Dumnezeu? Iacov 2:10.

Încã de la începutul marii lupte din cer, scopul lui Satan a fost
de a îndepãrta legea lui Dumnezeu. Pentru a realiza aceasta, el a
intrat în rebeliune faþã de Creator ºi, deºi a fost aruncat din cer, el a
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continuat aceeaºi luptã ºi pe pãmânt. Amãgirea oamenilor ºi astfel
determinarea lor de a cãlca legea lui Dumnezeu, este scopul lui pe
care l-a urmãrit neabãtut. Fie cã acesta este realizat prin îndepãrtarea
întregii legi, fie prin respingerea unuia din preceptele ei, rezultatul va
fi în cele din urmã acelaºi.  Strãbãtând veacurile, pag. 476.
b. Cum priveºte Dumnezeu la necredincioºia din bisericã? Osea 2:2.

Autoritatea lui [Dumnezeu] ar trebui arãtatã clar ºi desluºit lumii;
ºi nu trebuie recunoscutã nici o lege care vine în contradicþie cu
legile lui Iehova. Dacã în ciuda rânduielilor lui Dumnezeu, i se
permite lumii sã ne influenþeze deciziile ºi acþiunile noastre, scopul
lui Dumnezeu este zãdãrnicit. Oricât de înºelãtor ar fi pretextul, dacã
biserica oscileazã în acest punct, în cãrþile din ceruri se scrie trãdare
a celei mai sfinte încrederi, ºi trãdare faþã de împãrãþia lui Hristos.
 Mãrturii pentru predicatori, pag. 12, 13.

Vineri

18 ianuarie

ÎNTREBÃRI RECAPTULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce confuzie jalnicã fac pretinºii credincioºi în întreita solie?
De ce nu le poate primi Dumnezeu lucrarea?
2. Cum putem deveni încumetaþi în cunoaºterea adevãrului?
3. Ce ar trebui sã ºtim despre aceia care iau o poziþie lejerã
faþã de legea lui Dumnezeu ºi / sau ignorã scrierile Spiritului
Profeþiei?
4. În ce domenii ale comportamentului ºi activitãþii umane este
adesea cãlcatã legea lui Dumnezeu?
5. Ce scop urmãreºte Satan cu fermitate? Cum? Care sunt
urmãrile?
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Sabat, 26 ianuarie 2002
s.a. 17:15

Lecþia 4

În faþa oglinzii
Fiþi împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultãtori,
înºelându-vã singuri. (Iacov 1:22).
Tocmai principiile legii trebuie plantate în inimã.  The Signs
of the Times, 29 octombrie 1896.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pag. 476-486.
Patriarhi ºi profeþi, pag. 344-358.

Duminic

20 ianuarie

1. PRIMA PORUNCÃ
a. Cum putem cãlca prima poruncã chiar dacã mãrturisim cã
pãzim legea? Matei 19:20-22; 6:24; Filipeni 3:18, 19.

Tot ce tinde sã ne abatã dragostea pentru Dumnezeu, sau sã
amestece slujirea care I se cuvine, devine prin aceasta un idol. Pentru
unii, idolii sunt pãmânturile, casele sau mãrfurile lor.  The SDA
Bible Commentary [comentariile lui E. G. White], vol. 2, pag. 1011,
1012.
Mamona este idolul multora. Lanþul lui de aur îi leagã de Satan.
O altã clasã se închinã reputaþiei ºi slavei lumeºti. Viaþa de tihnã
egoistã ºi lipsitã de responsabilitãþi este idolul altora. Acestea sunt
capcanele lui Satan, aºezate pentru picioarele imprudente.  Testimonies, vol. 5, pag. 79.
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Pãcatul acestui veac este îmbuibarea cu mâncare ºi bãuturã.
Îngãduinþa apetitului este un dumnezeu la care se închinã mulþi. 
Counsels on Diet and Foods, pag. 409.
b. Ce avertisment este dat credincioºilor cu numele care se
închinã unor dumnezei falºi? 1 Ioan 5:21. Care va fi sfârºitul
acelora care practicã idolatria sub vreo formã oarecare? Galateni
5:20, 21.

Facerea unui idol din învãþãturi ºi teorii false este la fel de uºoarã ca
facerea unuia din lemn sau piatrã.  Strãbãtând veacurile, pag. 477.
Mii merg dupã idolii acestei lumi  dupã bogãþii, renume, ºi
fabule plãcute care dau voie omului sã-ºi urmeze înclinaþiile inimii
neînnoite.  Profeþi ºi regi, pag. 124.

Luni

21 ianuarie

2. PORUNCA A PATRA
a. Ce fel de ascultare pretind poruncile lui Dumnezeu? Psalmii
40:8; 119:4; 19:7.

Ascultarea nu înseamnã o simplã supunere exterioarã, ci serviciul
dragostei în loc de a-l elibera pe om de ascultare, credinþa ºi numai
credinþa ne face pãrtaºi ai harului lui Hristos, care ne face capabili
sã fim ascultãtori.  Calea cãtre Hristos, pag. 60, 61.
b. Cum priveºte Dumnezeu pãzirea parþialã a Sabatului? Iacov
1:22-25.
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Voi faceþi din pãzirea legii lui Dumnezeu o chestiune care sã vã
aducã avantaje, ascultând sau neascultând în funcþie de felul cum
cer afacerile sau înclinaþia. Nu aºa se onoreazã Sabatul ca instituþie
sfântã. Voi Îl întristaþi pe Duhul Sfânt ºi-L dezonoraþi pe Mântuitorul
vostru urmând aceastã cale nesocotitã.
O pãzire parþialã a legii Sabatului nu este primitã de Domnul ºi are
un efect mai rãu asupra minþilor pãcãtoºilor decât dacã nu aþi spune cã
sunteþi pãzitori ai Sabatului.  Testimonies, vol. 4, pag. 255.
c. Pe lângã odihna de la activitãþile lumeºti, ce altceva mai include
porunca a patra? Isaia 58:13; Matei 5:20; 12:12.

Dumnezeu i-a dat omului ºase zile în care sã lucreze, ºi El cere
ca lucrarea sã fie fãcutã în cele ºase zile lucrãtoare. Fapte necesare ºi
de milã sunt permise în Sabat, cei bolnavi ºi nevoiaºi trebuie îngrijiþi
tot timpul; dar munca nenecesarã trebuie evitatã cu stricteþe. Dacã
îþi opreºti piciorul în ziua Sabatului, ca sã nu-þi faci gusturile în ziua
Mea cea sfântã; dacã Sabatul va fi desfãtarea ta, ca sã sfinþeºti pe
Domnul, slãvindu-L, ºi dacã-L vei cinsti, neurmând cãile tale
neîndeletnicindu-te cu treburile tale (Isaia 53:13). Interdicþiile nu
se opresc aici. Nerostind cuvintele tale, (engl.) spune profetul. Acei
care discutã chestiuni de afaceri sau fac planuri în Sabat sunt priviþi
de Dumnezeu ca ºi cum ar fi efectiv angajaþi în tranzacþii de afaceri.
Pentru a sfinþi Sabatul, nici mãcar nu ar trebui sã îngãduim minþii
noastre sã se ocupe cu lucruri de un caracter lumesc. ªi porunca îi
include pe toþi cei dinlãuntrul porþilor noastre. Locatarii casei trebuie
sã lase la o parte afacerile lor lumeºti în timpul orelor sfinte. Toþi ar
trebui sã se uneascã sã-L onoreze pe Dumnezeu printr-o slujire de
bunã voie în aceastã zi sfântã.  P.P., pg. 308.
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Mar i

22 ianuarie

3. PORUNCILE A ªASEA ªI A ªAPTEA
a. Care sunt modurile prin care adesea porunca a ºasea este
cãlcatã? 1 Corinteni 3:16, 17; 1 Ioan 3:15.

Toate faptele de nedreptate care tind sã scurteze viaþa; spiritul
de urã ºi rãzbunare, sau îngãduirea oricãrei pasiuni care duce la fapte
nedrepte împotriva altora, sau care ne face numai sã le dorim rãul
(pentru cã oricine îl urãºte pe fratele sãu este un ucigaº); o neglijare
egoistã a îngrijirii celor nevoiaºi sau suferinzi; orice îngãduire de
sine sau privare nenecesarã sau munca excesivã care tinde sã dãuneze
sãnãtãþii  toate acestea sunt, într-o mãsurã mai mare sau mai micã,
cãlcãri ale poruncii a ºasea.  Patriarhi ºi profeþi, pag. 350.
Spiritul de urã ºi rãzbunare ºi-a avut originea în Satan; ºi acesta
l-a condus sã-L omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Toþi cei care nutresc
rãutate sau lipsã de bunãtate, nutresc de fapt acelaºi spirit.  Fii ºi
fiice ale lui Dumnezeu, pag. 68.
b. Ce luminã a revãrsat Isus asupra poruncii a ºaptea? Luca
16:18; Matei 5:27, 28. Cum sunt prinºi mulþi în capcanã?

Porunca [a ºaptea] interzice nu numai faptele de necurãþie, dar
ºi gânduri ºi dorinþe senzuale, sau orice fel de practicã ce tinde sã-i
excite. Se cere curãþie nu numai în viaþa exterioarã ci în intenþiile ºi
emoþiile secrete ale inimii. Hristos, care a învãþat cât de cuprinzãtoare
este obligaþia faþã de legea lui Dumnezeu, a declarat cã privirea sau
gândul rãu sunt pãcate la fel de reale ca ºi fapta nelegiuitã. 
Patriarhi ºi profeþi, pag. 350.
Acela cãruia îi place sã stãruie asupra scenelor de necurãþie, care
tolereazã gândul rãu, privirea pofticioasã, vede în pãcatul pe faþã, cu
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povara lui de ruºine ºi durere sfâºietoare a inimii, adevãrata naturã a
rãului pe care el l-a ascuns în ungherele sufletului. Ispita, sub care se
poate ca cineva sã cadã în pãcatul dureros, nu creeazã rãul care este
descoperit, ci dezvoltã sau dã pe faþã ceea ce a fost ascuns sau latent
în inimã.  Cugetãri de pe muntele fericirilor, pag. 45.
Dacã trupul serveºte pofta, mintea nu poate întreþine consacrarea
faþã de Dumnezeu. Pentru a pãstra o minte sfinþitã, trupul trebuie
menþinut în sfinþenie ºi onoare. Atunci mintea va sluji legii lui
Dumnezeu, ºi va oferi ascultare de bunã voie faþã de toate pretenþiile
sale.  The Review and Herald, 8 martie 1870.

Miercuri

23 ianuarie

4. PORUNCA A OPTA
a. Ce instrucþiune a dat Pavel în legãturã cu acest precept?
Romani 13:8 (p.p.).

b. Cât de cuprinzãtoare este porunca a opta?

Porunca a opta condamnã furtul de oameni, tranzacþiile cu sclavi
ºi interzice rãzboaiele de cucerire. Ea condamnã furtul ºi jaful. Ea
pretinde integritate absolutã în cele mai mici detalii ale chestiunilor
vieþii. Ea interzice exagerarea în comerþ, ºi pretinde plata datoriilor ºi
a salariilor cuvenite. Ea declarã cã orice încercare de a câºtiga vreun
profit din neºtiinþa, slãbiciunea sau nenorocirea altuia este înregistratã
ca fraudã în cãrþile din cer.  Patriarhi ºi profeþi, pag. 350, 351.
c. Cum este administrarea de cãtre noi a bunurilor lui Dumnezeu
în legãturã cu porunca a opta? Maleahi 3:8-10.
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Lãcomia este un rãu care se dezvoltã treptat.  Patriarhi ºi
profeþi, pag. 568.
Acest rãu nu existã numai în lume, ci ºi în bisericã. Cât de obiºnuit
este ca ºi aici sã se gãseascã egoism, avariþie, înºelãciune, neglijare
a faptelor de caritate ºi jefuirea lui Dumnezeu în zecimi ºi daruri.
Printre membrii bisericii dintr-o poziþie bunã ºi onorabilã existã
vai! mulþi Acani. Mulþi oameni vin în mod regulat la bisericã ºi stau
la masa Domnului, în timp ce printre posesiunile lor se ascund
câºtiguri ilegale, lucruri pe care Dumnezeu le-a blestemat. Pentru o
hainã babilonianã, mulþimile sacrificã aprobarea conºtiinþei ºi
speranþa lor pentru cer.  Ibid, pag. 569.
Zecimea din toate veniturile noastre este a Domnului. El a oprito pentru Sine, ca sã fie folositã în scopuri religioase. Ea este sfântã.
Nimic mai puþin decât aceasta nu a primit El în nici o dispensaþiune.
O neglijare sau amânare a acestei datorii va cauza nemulþumirea
divinã.  Sfaturi despre isprãvnicie, pag. 52.
Porunca de a plãti zecimea este atât de clarã încât nu existã nici
o scuzã pentru neglijarea ei. Evanghelizare, pag. 156.
Nimeni sã nu se simtã liber sã reþinã zecimea, ca s-o foloseascã
dupã judecata lui proprie. Ei nu trebuie sã o foloseascã pentru ei
într-un caz de urgenþã, nici s-o foloseascã aºa cum cred de cuviinþã,
nici mãcar în ceea ce ei considerã cã este lucrarea lui Dumnezeu. 
Slujitorii Evangheliei, pag. 204.

Joi

24 ianuarie

5. PORUNCILE A NOUA ªI A ZECEA
a. Care sunt implicaþiile poruncii a noua? Coloseni 3:9.

Aici se include vorbirea falsã în orice chestiune, orice încercare sau
scop de a-l înºela pe aproapele nostru. Ceea ce constituie falsitate este
intenþia de a înºela. Printr-o privire, o miºcare a mâinii, o expresie a
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feþei, falsitatea poate fi exprimatã la fel de bine ca ºi prin cuvinte. Orice
exagerare intenþionatã, orice aluzie sau insinuare menitã sã transmitã o
impresie greºitã sau exageratã, chiar ºi relatarea faptelor fãcutã în aºa
fel încât sã inducã în eroare, constituie falsitate. Acest precept interzice
orice efort de a vãtãma reputaþia aproapelui nostru prin reprezentãri
greºite sau bãnuieli rele, prin calomniere sau bârfire. Chiar ºi ascunderea
intenþionatã a adevãrului, prin care alþii pot fi rãniþi, este o cãlcare a
poruncii a noua.  Patriarhi ºi profeþi, pag. 351.
b. Ce interzice porunca a zecea ºi cât de uºor poate fi cãlcatã?
Exodul 20:17; Iacov 1:13-15.

Lãcomia ºi-a ocupat locul în inimile multor creºtini cu numele.
Acei care au tot ceea ce îºi poate dori inima, trãiesc pentru a se
mulþumi pe sine, în timp ce sãracii zac la porþile lor, nebãgaþi în
seamã ºi neajutoraþi.  The Youths Instructor, 12 aprilie 1902.
Porunca a zece loveºte chiar la rãdãcina tuturor pãcatelor,
interzicând dorinþa egoistã, de la care izvorãºte fapta pãcãtoasã. Acela
care în ascultare de legea lui Dumnezeu se abþine de la îngãduirea
dorinþei pãcãtoase a ceea ce aparþine altcuiva nu va fi vinovat de o
faptã greºitã faþã de celelalte fiinþe.  Patriarhi ºi profeþi, pag. 351.

Vineri

25 ianuarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULTIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. În ce fel pot fi credincioºii cu numele vinovaþi de idolatrie?
2. Cum este cãlcatã adesea porunca a patra?
3. Ce implicaþii ale poruncilor a ºasea ºi a ºaptea sunt uneori
neobservate de cititorii superficiali?
4. Care sunt cerinþele poruncii a opta?
5. Cum poate o persoanã sã spunã o minciunã fãrã a rosti nici
un cuvânt?
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SABAT, 2 FEBRUARIE 2002

Darul Sabatului întâi

pentru fondul mondial de ajutor în
caz de dezastre
Evenimentele recente care au avut loc sunt
unele de mare necaz. Pãmântul se cutremurã în
pregãtirea pentru evenimentele de încheiere ale
istoriei acestei lumi. Când se întâmplã aceste lucruri
în jurul nostru (sãrãcie, molime, inundaþii ºi cutremure),
este necesar sã ne folosim mijloacele pentru a-i ajuta pe cei în nevoie.
Am fost instruitã sã atrag atenþia poporului nostru asupra capitolului cincizeci
ºi opt din Isaia. Citiþi acest capitol cu atenþie ºi înþelegeþi felul lucrãrii care va
aduce viaþã în biserici. Lucrarea evangheliei trebuie sã fie dusã înainte prin
generozitatea noastrã, cât ºi prin eforturile noastre. Când întâlniþi suflete suferinde
care au nevoie de ajutor, ajutaþi-le. Când îi gãsiþi pe cei ce sunt flãmânzi, hrãniþii. Fãcând astfel veþi lucra în acord cu slujirea lui Hristos. Lucrarea sfântã a
Maestrului a fost o lucrare binevoitoare. Poporul nostru de pretutindeni sã fie
încurajat sã ia parte la aceasta. Lucrarea de binefacere, pg.29.
Starea de lucruri din lume aratã cã ne stau nemijlocit în faþã vremuri grele.
Ziarele cotidiene sunt pline de relatãri ale unui conflict teribil în viitorul apropiat.
Jafuri îndrãzneþe sunt la ordinea zilei. Grevele sunt obiºnuite. Furturi ºi crime sunt
comise în toate pãrþile. Testimonies, vol.9, pg.11.
Sãrãcia ºi necazul din diferite familii vor ajunge la cunoºtinþa noastrã iar cei întristaþi
ºi suferinzi vor trebui sã fie uºuraþi. ªtim foarte puþin despre suferinþa omeneascã ce
existã pretutindeni în jurul nostru, dar, când avem ocazie, ar trebui sã fim gata sã dãm
ajutor imediat acelora care trec prin mari greutãþi. Lucrarea de binefacere, pg.137.
Vã rugãm sã vã amintiþi de aceastã lucrare importantã ºi pe data de 3 februarie.
Lãsaþi ca darul vostru sã fie mijlocul prin care suferinþa este alinatã ºi prin care sã
li se acorde ajutor acelora care se simt neajutoraþi. Fondurile colectate aici vor fi
folosite sã ajute victimele din toatã lumea.
Sãracii sunt moºtenirea lui Dumnezeu. Hristos ªi-a dat viaþa pentru ei. El îi
cheamã pe acei, pe care i-a lãsat sã lucreze ca administratori ai Sãi, sã dãruiascã cu
generozitate din mijloacele care le-au fost încredinþate pentru a-i ajuta pe cei sãraci
ºi pentru a sprijini lucrarea Sa pe pãmânt. Domnul este bogat în resurse. El a lãsat pe
oameni sã acþioneze ca vistiernicii Sãi în aceastã lume. Ei trebuie sã foloseascã în
serviciul Sãu ceea ce El le-a dat. Ibid., pg.272.
Departamentul de Binefacere al Conferinþei Generale
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Sabat, 2 februarie 2002
s.a. 17:25

Lecþia 5

Pãziþi-vã!
Vã îndemn sã vã luptaþi pentru credinþa care a fost datã
sfinþilor odatã pentru totdeauna. (Iuda 3).
Am vãzut o grupã care stãtea bine pãzitã ºi stabilã, ºi care nu
încuraja pe cei care tulburau credinþa întemeiatã a bisericii. 
Experienþe ºi viziuni, pag. 163.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pag. 424-435.
Istoria faptelor apostolilor, pag. 270-280.

Duminic

27 ianuarie

1. SPIRITUL PROFEÞIEI
a. Ce profeþie se împlineºte acum ca niciodatã mai înainte? Iov
24:12, 13; Amos 2:12; 2 Cronici 36:16. De ce lucreazã Satan
aºa de intens pentru a discredita Mãrturiile prin conducãtori
necredincioºi? Proverbele 29:18.

În curând se va face orice efort cu putinþã pentru a reduce ºi
perverti adevãrul mãrturiilor Spiritului lui Dumnezeu.  Selected
Messages, vol. 1, pag. 41.
Ultima înºelãciune a lui Satan va fi de a face fãrã efect mãrturia
Spiritului lui Dumnezeu
Împotriva mãrturiilor se va aprinde o urã satanicã. Lucrãrile lui
Satan vor fi ca sã tulbure credinþa bisericilor în ele, pentru urmãtorul
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motiv: Satan nu poate avea o cale atât de liberã ca sã înºele ºi sã lege
sufletele în amãgirile lui, dacã avertismentele, mustrãrile ºi sfaturile
Spiritului lui Dumnezeu au fost ascultate.  Ibid, pag. 48.
b. Pe de altã parte, ce capcanã încearcã Satan sã întindã pentru
cei care mãrturisesc a crede în scrierile Spiritului Profetic?
Ieremia 14:14.

Aceia, odatã uniþi cu noi în credinþã, vor cãuta învãþãturi noi ºi
ciudate, ceva bizar ºi senzaþional pe care sã-l prezinte poporului. Ei
vor introduce toate falsitãþile imaginabile ºi le vor prezenta ca venind
de la doamna White, ca sã poatã ademeni sufletele.  Selected
Messages, vol. 1, pag. 41.

Luni

28 ianuarie

2. EREZII
a. Cum ºi prin cine sunt duse în rãtãcire multe suflete ? Faptele
Apostolilor 20:28-30; Iuda 11-13.

Teoriile false vor apãrea la fiecare fazã a experienþei, ºi vor fi
apãrate cu o seriozitate satanicã pentru a captiva mintea fiecãrui suflet
care nu este înrãdãcinatã ºi întemeiatã în cunoºtinþa deplinã a
principiilor sfinte ale Cuvântului. Chiar în mijlocul nostru se vor
ridica învãþãtori mincinoºi, care ascultã de spirite ademenitoare ale
cãror învãþãturi sunt de origine satanicã. Aceºti învãþãtori vor atrage
dupã ei discipoli.  The Review and Herald, 7 ianuarie 1904.
Niciodatã, niciodatã, nu a fost un timp când adevãrul sã sufere
mai mult prin interpretare greºitã, micºorare prin dezbaterile stricate
ale oamenilor decât în aceste zile din urmã.  CBNT, pag. 127.
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Astãzi, existã unii care vor prezenta falsitãþile ca fiind adevãruri
probatoare în acelaºi fel în care evreii au prezentat preceptele
oamenilor ca fiind pâine din cer. Afirmaþii care nu au nici o valoare
sunt date poporului lui Dumnezeu ca fiind porþia lor de hranã, în
timp ce sufletele mor de foame din lipsã de pâinea vieþii. Au fost
nãscocite fabule ºi oamenii încearcã sã le þeasã în pânzã. Acei care
fac aceasta vor vedea într-o zi lucrarea lor aºa cum este vãzutã de
inteligenþele cereºti. Ei aleg sã aducã la temelie lemn, fân ºi paie,
când au la îndemâna lor cuvântul lui Dumnezeu, cu toate bogãþiile
ºi puterea lui, de unde pot strânge comori preþioase ale adevãrului.
The Review and Herald, 18 iunie 1901.
b. Cine îi va contacta personal pe aceºti conducãtori, ºi care va
fi rezultatul? 2 Corinteni 11:14.

Satana îºi pândeºte ºansa. El va veni la oameni ca om ºi le va
spune cele mai fermecãtoare cuvinte. El va aduce împotriva lor
aceleaºi ispite pe care le-a adus împotriva lui Hristos. Dacã minþile
ºi inimile lor nu sunt umplute de dragostea purã, altruistã ºi sfinþitã
pe care a descoperit-o Hristos, ei vor cãdea sub puterea Satanei ºi
vor face, vor spune ºi vor scrie lucruri ciudate, ca sã-i înºele, dacã ar
fi cu putinþã, chiar ºi pe cei aleºi.  The Review and Herald, 30
iunie 1910.

Mar i

29 ianuarie

3. O TEMELIE NOUÃ
a. Ce atitudine se ia împotriva stâlpilor credinþei noastre, ºi de
ce duce aceasta la despãrþire? Psalmii 11:3.
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Adevãrul pentru acest timp este preþios, dar acei ale cãror inimi
nu au fost sfãrâmate cãzând pe stânca Isus Hristos, nu vor vedea ºi
nu vor înþelege ce este adevãrul. Ei vor primi ceea ce este în
conformitate cu ideile lor, ºi vor începe sã creeze o nouã temelie
decât cea care este pusã. Ei îºi vor satisface orgoliul ºi stima, crezând
cã sunt capabili sã mute stâlpii credinþei noastre, ºi sã-i înlocuiascã
cu stâlpii pe care i-au inventat ei.
Acest lucru va dãinui cât va dura timpul. Toþi acei care au studiat
Biblia îndeaproape vor vedea ºi înþelege poziþia solemnã a acelora
care trãiesc în timpul scenelor finale ale istoriei acestui pãmânt. Ei
îºi simt propria lor ineficienþã ºi slãbiciune, ºi vor face ca preocupare
a lor principalã cãutarea nu numai a unei forme de evlavie, ci a unei
legãturi strânse cu Dumnezeu. Ei nu vor îndrãzni sã se odihneascã
pânã când Hristos n-a luat chip în ei, nãdejdea slavei. Eul va muri;
mândria va fi îndepãrtatã din suflet ºi ei vor avea umilinþa ºi blândeþea
lui Hristos.  Selected Messages, vol. 2, pag. 389.
Dupã ce adevãrul a fost vestit ca mãrturie pentru toate popoarele,
orice putere imaginabilã a rãului va fi pusã în miºcare, iar minþile
vor fi aduse în confuzie de multe glasuri care strigã: Iatã, Hristos
este aici; El este acolo. Acesta este adevãrul, am solia de la
Dumnezeu, El mi-a trimis o luminã mare. Atunci va avea loc o
mutare a hotarelor ºi o încercare de a doborî stâlpii credinþei. 
CBNT, pag. 322.
b. Cum reacþioneazã cei credincioºi? Iuda 3 (u.p.)

Servii lui Dumnezeu nu trebuie sã se descurajeze uºor din cauza
greutãþilor ºi împotrivirii. Acei care vestesc solia îngerului al treilea
trebuie sã stea curajoºi la postul lor, în faþa falsitãþii ºi a neaprecierii,
luptând lupta cea bunã a credinþei, ºi împotrivindu-se vrãjmaºului
cu arma pe care a folosit-o Hristos: Stã scris. În marea crizã prin
care va trebui sã treacã în curând, servii lui Dumnezeu vor întâmpina
aceeaºi împietrire a inimii, aceeaºi fermitate crudã, aceeaºi urã
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încãpãþânatã întâmpinate de Hristos ºi apostoli.  Slujitorii
Evangheliei, pag. 240.

Miercuri

30 ianuarie

4. FANATISM ªI FORMALISM
a. Numiþi câteva dintre armele favorite ale lui Satan. Ieremia
23:21.

Pentru mulþi, formalismul, înþelepciunea lumeascã, precauþia
lumeascã, politica lumeascã vor pãrea a fi chiar puterea lui
Dumnezeu, dar atunci când sunt primite, stau ca un obstacol care
împiedicã lumina lui Dumnezeu datã prin avertizãri, mustrãri ºi sfat
sã ajungã la lume Dacã vede cã Dumnezeu îºi binecuvânteazã
poporul ºi-l pregãteºte sã deosebeascã amãgirile, Satan va lucra cu
puterea lui conducãtoare ca sã-i aducã la fanatism pe de o parte ºi
formalism rece pe de altã parte, ca sã strângã o recoltã de suflete. 
Selected Messages, vol. 2, pag. 19.
b. Ce deosebire nu pot vedea cei care sunt duºi în rãtãcire de
miºcãrile fanatice? Leviticul 10:10; Ezechiel 22:26.

Unii care sunt zeloºi care urmãresc ºi îºi încordeazã toatã energia
pentru a deveni originali au fãcut o mare greºealã prin aceea cã au
încercat sã prezinte oamenilor ceva senzaþional, minunat, fermecãtor,
ceva ce ei cred cã alþii nu pot pricepe; dar adesea ei înºiºi nu ºtiu
despre ce vorbesc. Ei fac speculaþii asupra Cuvântului lui Dumnezeu,
promovând idei care nu le sunt de nici un folos nici lor, nici
comunitãþilor. Deocamdatã, ele pot stimula imaginaþia; dar existã o
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consecinþã, ºi tocmai aceste idei devin o piedicã. Credinþa este
confundatã cu închipuirea, ºi pãrerile lor pot influenþa mintea într-o
direcþie greºitã. Lãsaþi ca afirmaþiile clare ºi simple ale Cuvântului
lui Dumnezeu sã fie hrana pentru minte; aceastã speculare a ideilor
care nu sunt prezentate clar acolo, este un lucru periculos.
Pericolul care ameninþã bisericile noastre este acela cã vor fi
introduse lucruri noi ºi ciudate, lucruri care aduc confuzie în minþile
poporului, ºi nu-i oferã nici o putere chiar atunci când au cea mai
mare nevoie de aceasta în lucruri spirituale. Este nevoie de
discernãmânt clar pentru ca lucrurile noi ºi ciudate sã nu fie aºezate
alãturi de adevãr ca o parte a soliei care trebuie datã în acest timp.
Soliile pe care le-am dat lumii trebuie scoase în evidenþã.  Selected Messages, vol. 2, pag. 13, 14.
Întotdeauna vor exista miºcãri false ºi fanatice iniþiate de
persoane din bisericã care pretind cã sunt conduse de Dumnezeu 
persoane care vor fugi înainte de a fi trimise.  Ibid., pag. 84.

Joi

31 ianuarie

5. IDEI AMÃGITOARE DESPRE UNITATE
a. Ce avertizare se aplicã ori de câte ori are loc o apostazie pe
faþã? Matei 15:14.

Hristos cheamã la unitate. Dar El nu ne cheamã sã ne unim pe
baza unor principii greºite.  Selected Messages, vol. 1, pag. 175.
Strãjerii de pe zidurile Sionului sã nu se alãture celor care fac
fãrã efect adevãrul aºa cum este el în Hristos.  The SDA Bible
Commentary [comentariile lui E. G. White], vol. 4, pag. 1141.
A purta jugul cu cei care nu sunt consacraþi, ºi a fi totuºi
credincioºi adevãrului este pur ºi simplu imposibil. Nu ne putem
uni cu cei care îºi slujesc lor înºile, care lucreazã dupã planuri lumeºti
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fãrã sã pierdem legãtura noastrã cu Sfãtuitorul ceresc.  Ibid., pag.
1086.
Chiar dacã [cei care Îl urmeazã pe Domnul] trebuie sã umble
cum a umblat Enoh  numai cu Dumnezeu  copiii Lui trebuie sã se
despartã de cei care nu ascultã de El. Ibid., pag. 1037.
b. Pe ce platformã trebuie sã se uneascã poporul lui Dumnezeu?
Ioan 17:17-21; 1 Ioan 1:7.

Îi îndemn pe fraþii noºtri sã se uneascã pe temelia adevãratã,
scripturisticã. Selected Messages, vol. 1, pag 175.
Hristos îi cheamã pe urmaºii Sãi sã se uneascã pe principiile
curate ale evangheliei care sunt clar descoperite în cuvântul lui
Dumnezeu.  Slujitorii evangheliei, pag. 354.
Adevãrul prezent nu este greu de înþeles, iar poporul pe care Îl
conduce Dumnezeu va fi unit pe aceastã platformã largã ºi stabilã.
 Testimonies, vol. 1, pag. 313.

Vineri

1 februarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce atac a fost fãcut asupra Spiritului Profeþiei?
2. Care sunt roadele ereziei?
3. Descrieþi cele douã standarde opuse care pot fi observate în
mijlocul credincioºilor în cea de-a treia solie îngereascã.
4. Ce rãu se va abate asupra poporului lui Dumnezeu din partea
acelora care fug înainte sã fie trimiºi?
5. Care sunt condiþiile pentru unitate între credincioºi?
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Lecþia 6

Sabat, 9 februarie 2002
s.a. 17:35

Influenþa lumii
Suflete preacurvare! Nu ºtiþi cã prietenia lumii este vrãjmãºie
cu Dumnezeu? Aºa cã cine vrea sã fie prieten cu lumea se face
vrãjmaº cu Dumnezeu. (Iacov 4:4).
Acolo unde solia adevãrului dumnezeiesc este nesocotitã sau
desconsideratã, biserica va fi învãluitã în întuneric.  Strãbãtând
veacurile, pag. 306.
Recomandare pentru studiu:
Patriarhi ºi profeþi, pag.377-388.
Slujitorii evangheliei, pag. 354-359.

Duminic

3 februarie

1. CÃUTÂND SPRIJIN LA PUTERILE LUMEªTI
a. Ce a dus în trecut la apostazia bisericii ºi cum a descoperit
aceasta starea ei? Apocalipsa 18:3; Iacov 4:4.

Când biserica începe sã caute spijinul puterii lumeºti, este evident cã ea este lipsitã de puterea lui Hristos  constrângerea dragostei
divine.  Cugetãri de pe muntele fericirilor, pag. 90, 91.
Când religia creºtinã a dobândit favoarea ºi sprijinul
conducãtorilor lumeºti, a fost acceptatã de formã de cãtre mulþimi.
 Strãbãtând veacurile, pag. 311.
b. Care sunt urmãrile cãutãrii sprijinului interzis? 2 Cronici
15:2 (u.p.); Osea 4:17.
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Unirea bisericii cu statul într-un grad oricât de mic, deºi poate
pãrea sã aducã lumea mai aproape de bisericã, în realitate aduce
biserica mai aproape de lume.  Strãbãtând veacurile, pag. 237.
Aceastã unire slãbeºte toate puterile bisericilor. Aceastã învestire
a bisericii cu puterea statului va aduce rezultate rele. Oamenii aproape
cã au trecut limita îndurãrii lui Dumnezeu. Ei ºi-au investit puterile
în politicã, ºi s-au unit cu papalitatea.  Manuscript Releases, vol.1,
pag. 51.

Luni

4 februarie

2. IMPLICARE ÎN POLITICÃ
a. Care ar trebui sã fie rolul nostru în ceea ce priveºte politica
þãrii în care locuim? 2 Corinteni 6:17; 1 Timotei 5:22; Faptele
Apostolilor 5:29.

Copiii [lui Dumnezeu] trebuie sã se îndepãrteze de politicã, de
orice alianþã cu necredincioºii. Sã nu-ºi lege interesele cu interesele
lumii. Dovediþi-Mi loialitatea faþã de Mine, spune El, stând ca
moºtenire a Mea aleasã, ca un popor plin de râvnã pentru fapte bune.
Sã nu luaþi parte în lupta politicã.  Principiile fundamentale ale
educaþiei creºtine, pag. 499.
b. Care va fi sfârºitul acelor care nu iau în seamã chemarea de
a se despãrþi de politica lumeascã? 2 Tesaloniceni 1:7-9.

Domnul doreºte ca toþi cei care poartã solia pentru aceste ultime
zile sã înþeleagã faptul cã existã o mare diferenþã între mãrturisitorii
religiei care nu sunt împlinitori ai Cuvântului, ºi copiii lui Dumnezeu,
care sunt sfinþiþi prin adevãr, care au acea credinþã care lucreazã prin
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dragoste ºi curãþã sufletul. Domnul vorbeºte despre aceia care pretind
cã au credinþã în adevãrul pentru acest timp, deºi nu vãd nimic
nepotrivit în participarea lor la politicã, amestecându-se cu elementele
luptãtoare ale acestor ultime zile, ca despre tãiaþii împrejur care se
amestecã cu netãiaþii împrejur, ºi El declarã cã va nimici ambele
clase, fãrã nici o deosebire. Ei fac o lucrare cu care nu au fost
însãrcinaþi de Dumnezeu. Ei Îl dezonoreazã pe Dumnezeu prin lupta
ºi spiritul lor partinic, lucruri pe care El le condamnã.  Principiile
fundamentale ale educaþiei creºtine, pag.497.
Atunci ce trebuie sã facem?  Lãsaþi chestiunile politice în pace.
[2 Corinteni 6:14 citat]. Ce înþelegere poate fi între Hristos ºi Belial?
Ce legãturã are cel credincios cu cel necredincios?(2 Corinteni 6:15).
Ce pot avea în comun aceste douã pãrþi? Nu poate exista nici o
asociaþie, nici o comuniune. Cuvântul asociaþie înseamnã participare,
parteneriat. Dumnezeu foloseºte cele mai puternice expresii pentru
a arãta cã nu ar trebui sã existe nici o unire între partidele lumeºti ºi
acei care cautã neprihãnirea lui Hristos. Ce legãturã poate fi între
luminã ºi întuneric, între adevãr ºi nedreptate?  Nici una. Lumina
reprezintã neprihãnirea; întunericul  rãtãcire, pãcat ºi nedreptate.
Creºtinii au ieºit din întuneric la luminã. Ei s-au îmbrãcat cu Hristos
ºi poartã semnul adevãrului ºi ascultãrii. Ei sunt guvernaþi de
principiile elevate ºi sfinte pe care Hristos le-a manifestat în viaþa
Sa. Dar lumea este guvernatã de principii de incorectitudine ºi
nedreptate.  Ibid., pag. 492.

Mar i

5 februarie

3. POLITICA LUMEASCÃ
a. Ce avertisment este dat bisericii cu privire la adoptarea
politicii lumeºti? Proverbele 4:14, 15.
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Religia lui Hristos este pusã în pericol. Ea este amestecatã cu
lumescul. Politica lumeascã ia locul evlaviei adevãrate ºi înþelepciunii
care vine de sus, iar Dumnezeu Îºi va retrage mâna a dãtãtoare de
prosperitate de la conferinþã. Sã fie chivotul legãmântului îndepãrtat
de la acest popor? Sã fie introduºi idoli? Sã fie aduse principii false
ºi precepte false în sanctuar? Sã fie respectat antihrist? Sã fie ignorate
adevãratele principii ºi învãþãturi date de Dumnezeu, care ne-au
fãcut ceea ce suntem? Sã devinã unealta lui Dumnezeu, casa de
editurã, o instituþie politicã, lumeascã? Acesta este exact locul unde
vrea sã ne conducã vrãjmaºul prin bãrbaþi orbi ºi neconsacraþi. 
Counsels on Writers and Editors, pag. 95, 96.
b. Ce aºteaptã Dumnezeu de la servitorii Sãi credincioºi?
Ezechiel 3:17.

c. Cum afecteazã coborârea de cãtre oameni a standardelor lui
Dumnezeu calificarea lor de a face lucrarea Sa astãzi? 1 Corinteni 14:8.

Oamenii vor folosi toate mijloacele pentru ca deosebirea dintre
Adventiºtii de Ziua a ªaptea ºi pãzitorii zilei întâi a sãptãmânii sã
fie mai puþin evidentã. Mi s-a prezentat o grupã sub numele de
Adventiºti de Ziua a ªaptea, care spuneau cã steagul, sau semnul,
care ne face sã fim un popor deosebit, nu trebuie sã fie înãlþat atât de
izbitor; pentru cã, pretindeau ei, aceasta nu era cea mai bunã politicã
în asigurare succesului instituþiilor noastre. Dar acesta nu este un
timp când sã ne coborâm drapelul, când sã ne fie ruºine de credinþa
noastrã. Acest steag deosebit, descris în cuvintele: Aici este rãbdarea
sfinþilor: Aici sunt cei care þin poruncile lui Dumnezeu ºi mãrturia
lui Isus, trebuie dus lumii pânã la sfârºitul încercãrii. În timp ce
eforturile trebuie sporite pentru a înainta în diferite localitãþi, credinþa
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noastrã sã nu fie acoperitã cu scopul de a ne asigura sprijin. Adevãrul
trebuie sã ajungã la sufletele care sunt gata sã piarã; dar dacã el este
ascuns în vreun fel, Dumnezeu este dezonorat ºi sângele sufletelor
va fi pe hainele noastre.  Testimonies, vol. 6, pag. 132.

Miercuri

6 februarie

4. RAÞIUNE OMENEASCÃ SAU REVELAÞIE DIVINÃ
a. Ce efect vor avea filozofiile lumeºti, moderne, dacã sunt ascultate? Coloseni 2:8.

Între noi existã bãrbaþi în poziþii de rãspundere care susþin cã
pãrerile câtorva aºa numiþi filozofi încrezuþi trebuie crezute mai mult
decât adevãrul Bibliei sau mãrturiile Spiritului Sfânt. Credinþa ca
cea a lui Pavel, Petru sau Ioan este consideratã demodatã ºi
inacceptabilã în ziua de azi. Ea este declaratã absurdã, misticã ºi
nevrednicã de o minte inteligentã.  Testimonies, vol. 5, pag. 76.
b. Ce rol joacã slujirea în protejarea bisericii faþã de filozofiile
pãgâne? 1 Timotei 6:20; Faptele Apostolilor 20:28; 1 Petru
5:2, 3.

Existã un spirit de împotrivire faþã de cuvântul clar al lui
Dumnezeu ºi mãrturia Duhului Sãu. Existã un spirit de înãlþare
idolatrã a raþiunii omeneºti deasupra înþelepciunii descoperite a lui
Dumnezeu.  Testimonies, vol.5, pag. 76.
Sunt unii care cunosc adevãrul dar nu-l practicã. Aceºtia tânjesc
foarte mult sã prezinte ceva nou ºi ciudat. În marele lor zel de a
deveni originali, unii vor introduce idei stranii care nu sunt decât
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pleavã. Chiar ºi acum are loc o coborâre de la chestiunile sublime ºi vii
pentru acest timp la ceea ce este ridicol ºi straniu, iar minþile înclinate
spre senzaþional sunt gata sã preia presupuneri, aprecieri, teorii omeneºti
ºi ºtiinþã falsã ca fiind un adevãr ce trebuie primit ºi dat altora.
Acestea aºazã proba mântuirii pe temelia speculaþiilor fãrã un
clar Aºa zice Domnul. În felul acesta ei introduc o grãmadã de
gunoi, lemn, fân ºi paie ca material preþios care sã fie aºezat pe piatra
de temelie. Acesta nu va trece proba focului, ci va fi mistuit, ºi dacã
cei care au crezut aceste teorii sunt atât de autoînºelaþi ºi nu cunosc
adevãrul ºi sunt totuºi convertiþi, viaþa lor este salvatã ca prin foc
prin pocãinþã ºi umilire în faþa lui Dumnezeu. Ei s-au ocupat cu
lucruri obiºnuite în locul celor sfinte. Mulþi adoptã idei care nu au
nici o importanþã ºi le aºazã în faþa turmei lui Dumnezeu ca hranã,
în timp ce ele nu sunt decât pleavã care nu va folosi ºi nu va întãri
turma lui Dumnezeu, ci o va þine în ºes, pentru cã se hrãneºte cu
ceea ce nu conþine nici cea mai micã valoare nutritivã.  The SDA
Bible Commentary [comentariile lui E. G. White], vol. 4, pag.1157.

Joi

7 februarie

5. RESPINGEREA SOLIEI LUI DUMNEZEU
a. Cum se laudã Satan cu capacitatea lui de a-i înºela pe oameni
cu privire la solia reformei? 1 Regi 22:21, 22.

 Eu [Satan] îi voi avea prezenþi pe unii necredincioºi care îºi
vor exprima îndoielile cu privire la avertismentele Domnului cãtre
biserica Sa. Dacã poporul ar citi ºi ar crede aceste mustrãri, noi am
avea doar o micã speranþã de a-i birui. Dacã le-am putea abate atenþia
de la aceste avertismente, ei ar rãmâne neºtiutori în ceea ce priveºte
puterea ºi viclenia noastrã, ºi în cele din urmã i-am avea în rândurile
noastre. Mãrturii pentru predicatori, pag. 414.
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Satan a luat orice mãsurã posibilã ca în mijlocul nostru ca popor
sã nu aparã nimic care sã ne certe, sã ne mustre, ºi sã ne îndemne sã
înlãturãm rãtãcirile. Dar existã un popor care va purta chivotul. 
Ibid., pag. 358.
b. Ce se va întâmpla cu o bisericã ce respinge solia Domnului?
Matei 6:23.

Toþi cei care citesc aceste rânduri, sã ia aminte. Satan se laudã
cu ceea ce poate face. El se gândeºte sã destrame unitatea pentru
care Hristos s-a rugat sã existe în biserica Sa. El spune: Voi merge
ºi voi fi un duh mincinos ca sã-i înºel pe aceia pe care pot, sã critic,
sã condamn ºi sã falsific. Dacã îngãduiþi ca fiul amãgirii ºi martorul
mincinos sã fie primit de o bisericã ce are mare luminã ºi dovezi
mari, acea bisericã va îndepãrta solia trimisã de Domnul, ºi va primi
cele mai mincinoase afirmaþii, false supoziþii ºi false teorii. 
Mãrturii cãtre predicatori, pag. 356.
Acolo unde solia adevãrului divin este nesocotitã sau dispreþuitã,
biserica va fi învãluitã în întuneric.  Strãbãtând veacurile, pag. 306.

Vineri

8 februarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1.
2.
3.
4.

Ce rezultã dintr-o unire între bisericã ºi stat?
Ce trebuie sã-ºi dea seama creºtinul despre politicã?
Care este rezultatul coborârii standardelor?
În timp ce Satan lucreazã pentru a împiedica rãspândirea
adevãrului, ce ar trebui sã facã mica rãmãºiþã?
5. Care este planul lui Satan prin care sã ducã biserica în apostazie?
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Sabat, 16 februarie 2002
s.a. 17:45

Lecþia 7

Minþi dezechilibrate
La lege ºi la mãrturie: dacã nu vor vorbi în conformitate cu
aceste cuvinte, este pentru cã nu au nici o luminã în ei. (Isaia
8:20 - engl).
Scopul lui Satan a fost sã amestece adevãrul cu rãtãcirea, ca
prin aceste practici amãgitoare sã facã fãrã nici un efect lucrarea
autenticã a lui Dumnezeu.  Selected Messages, vol. 2, pag 77, 78.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pag. 418-424.
Hristos lumina lumii, pag. 466-467.

Duminic

10 februarie

1. VISURI ªI VEDENII
a. De ce sunt avertismentele date în Matei 24:4 ºi Isaia 8:20
atât de importante pentru timpul nostru?

Aº vrea sã spun fraþilor noºtri dragi care au fost atât de deschiºi
sã accepte tot ce a venit sub formã de visuri sau vedenii: Aveþi grijã
sã nu cãdeþi în capcanã. Citiþi avertismentele care au fost date de
Mântuitorul lumii apostolilor Sãi ca sã fie date de ei lumii. Cuvântul
lui Dumnezeu este o Stâncã sigurã, ºi noi ne putem fixa picioarele
în siguranþã acolo. Fiecare suflet trebuie neapãrat încercat, orice
credinþã ºi învãþãturã trebuie neapãrat încercatã prin lege ºi mãrturie.
Aveþi grijã ca nimeni sã nu vã înºele. În acest timp, este nevoie de
avertismentele lui Hristos cu privire la aceastã chestiune; pentru cã
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în mijlocul nostru vor pãtrunde amãgiri ºi înºelãtorii, ºi ele se vor
înmulþi pe mãsurã ce ne apropiem de sfârºit.  CBNT, pag. 276.
b. Cum au fost folosite visele ºi viziunile ca sã-l înºele pe Israel
ºi ce ar trebui sã învãþãm din aceasta? Ieremia 23:25-27.

Vor exista visuri ºi vedenii neadevãrate, care conþin ceva adevãr,
dar îndepãrteazã de la credinþa originalã. Domnul a dat oamenilor o
regulã dupã care sã le identifice: [Isaia 8:20 citat]. Dacã ei micºoreazã
legea lui Dumnezeu, dacã ei nu ascultã de voinþa Sa, aºa cum este
aceasta descoperitã în mãrturiile Spiritului Sãu, ei sunt înºelãtori. 
Selected Messages, vol. 2, pag. 98.

Luni

11 februarie

2. VISURI ªI VEDENII (continuare)
a. Cum ªi-a avertizat Dumnezeu poporul faþã de visele ºi
viziunile false, ºi de ce le foloseºte Satan? Ieremia 29:8, 9.

Dupã o adunare foarte solemnã cu aceºti înºelaþi [care pretindeau
cã au de la Dumnezeu solii de mustrare pentru alþii], s-au fãcut
mãrturisiri conform cãrora ei au încercat sã manifeste atitudini
asemãnãtoare sorei White, cât de apropiate au putut. Totul nu a fot
decât o farsã, o înºelãciune. Cu toate acestea multe lucruri pe care
le-au spus s-au întâmplat aºa cum le-au prezis.
Am fost întrebatã cum de s-a putut întâmpla aceasta dacã toate
viziunile erau false. Eu le-am spus cã scopul lui Satan a fost sã
amestece adevãrul cu rãtãcirea, ca prin aceste practici înºelãtoare el
sã facã fãrã efect lucrarea adevãratã a lui Dumnezeu. De atunci toate
viziunile lor au încetat. Ce s-a întâmplat cu cei care au avut viziuni,
ºi cu cei care i-au încurajat? Câþiva dintre ei, care mai trãiesc, sunt
sceptici, nu au nici o credinþã în darurile bisericii, în adevãr, nici un fel
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de religie. Acesta, mi s-a arãtat cã este rezultatul sigur al viziunilor
contrafãcute.  Selected Messages, vol. 2, pag. 77, 78.
b. Ce ºtim despre diferitele categorii de vise menþionate în
cuvântul lui Dumnezeu? Eclesiastul 5:3; Ieremia 23:32;
1 Regi 3:5.

Existã multe vise care se ridicã din lucrurile obiºnuite ale vieþii cu
care Spiritul lui Dumnezeu nu are nimic de a face. Existã ºi vise false,
ca ºi viziuni false, inspirate de spiritul lui Satan. Dar visele de la Domnul
sunt clasificate în cuvântul lui Dumnezeu cu viziunile, ºi sunt la fel de
sigur roadele spiritului profeþiei ca ºi viziunile. Astfel de visuri, luând în
considerare persoanele care le au, ºi împrejurãrile în care sunt date,
conþin propriile dovezi al veridicitãþii lor.  Testimonies, vol. 5, pag.
649, 650.
c. Cum erau numiþi profeþii adevãraþi din vechime ºi de ce?
1 Samuel 9:9; Numeri 12:6; 24:16, 17.

Despre Hristos toþi prorocii mãrturisesc (Faptele Apostolilor
10:43). De la fãgãduinþa datã lui Adam, pânã la patriarhi ºi la sistemul
de legi, lumina glorioasã a cerului a luminat paºii Mântuitorului.
Vizionarii au privit steaua din Betleem, pe ªilo care trebuia sã vinã,
în timp ce lucruri viitoare se perindau înaintea lor într-o procesiune
tainicã.  Hristos lumina lumii, pag. 150.

Mar i

12 februarie

3. SENTIMENTE ªI IMPRESII
a. Ce vor considera unii cã sunt descoperiri de la Dumnezeu?
Ezechiel 13:7, 8.
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Nimeni sã nu nutreascã ideea cã providenþe deosebite sau
manifestãri miraculoase trebuie sã fie dovada veridicitãþii lucrãrii
lor sau a ideilor pe care le apãrã. Când oamenii vorbesc cu uºurinþã
despre cuvântul lui Dumnezeu, ºi aºazã impresiile, sentimentele ºi
practicile lor mai presus de standardul divin, putem ºti cã ei nu au
nici o luminã în ei.  Cugetãri de pe muntele fericirilor, pag.107.
Acei [care sunt înºelãtori care micºoreazã legea lui Dumnezeu]
sunt controlaþi de impuls ºi impresii, despre care cred cã sunt de la
Duhul Sfânt, ºi le considerã mai vrednice de crezare decât Cuvântul
Inspirat. Ei pretind cã fiecare gând ºi sentiment este o impresie a
Duhului; ºi când se poartã o discuþie cu ei din Scripturi, ei spun cã au
ceva mai vrednic de încredere. Dar în timp ce ei cred cã sunt conduºi
de Spiritul lui Dumnezeu, în realitate ei urmeazã o imaginaþie asupra
cãreia lucreazã Satan.  Selected Messages, vol. 2, pag. 98, 99.
b. Cu ce declaraþie încumetatã vor încerca mulþi sã-ºi justifice
cursul de acþiune în ultimele zile? Faptele Apostolilor 8:9, 10.

c. Ce urmãri rezultã din influenþa acelora care refuzã sã primeascã sfatul fraþilor evlavioºi? Isaia 50:11.

Mi-au fost arãtaþi mulþi care vor mãrturisi cã sunt instruiþi în
mod special de Dumnezeu ºi vor încerca sã-i conducã pe alþii ºi,
având idei greºite despre datorie, ei vor întreprinde o lucrare cu care
Dumnezeu nu i-a însãrcinat niciodatã. Confuzia va fi urmarea. Fiecare
sã-L caute pe Dumnezeu pentru sine cu mai multã seriozitate ca
sã-I înþeleagã voinþa în mod individual.
Vor exista unii care vor pretinde cã au viziuni. Când Dumnezeu vã
dã dovezi clare cã viziunea este de la El, o puteþi accepta, dar sã nu o
acceptaþi având o dovadã contrarie.  Selected Messages, vol. 2, pag. 72.
Aceºti învãþãtori umblã în lumina focului lor propriu, acþioneazã
în conformitate cu judecata lor independentã ºi împovãreazã adevãrul
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cu teorii ºi idei noi. Ei refuzã sfatul fraþilor lor ºi înainteazã pe propria lor cale pânã când devin exact ceea ce ar dori Satan  minþi
dezechilibrate
[Satan] jubileazã astãzi cã a reuºit sã înºele
sufletele, ºi sã le abatã mijloacele ºi abilitatea în direcþii vãtãmãtoare.
 Mãrturii pentru predicatori, pag. 40, 41.

Miercuri

13 februarie

3. PRETENÞII PLNE DE LÃUDÃROªENIE
a. Ce contrast se poate vedea între cuvintele lui Pavel din
Filipeni 3:12-14 ºi cele ale unor pretinºi creºtini de astãzi?

Apostolul Pavel a fost rãpit pânã în al treilea cer ºi a vãzut ºi
auzit lucruri care nu pot fi rostite, ºi totuºi afirmaþia lui modestã
este: Nu cã am ºi câºtigat premiul sau cã am ºi ajuns desãvârºit: dar
alerg înainte (Filipeni 3:12). Îngerii cerului sã scrie despre biruinþele
lui Pavel în lupta bunã a credinþei. Cerul sã se bucure de umblarea
lui fermã spre cer, ºi cã, având în faþa ochilor premiul, el considerã
toate celelalte lucruri un gunoi. Îngerii se bucurã sã spunã victoriile
sale, dar Pavel nu se laudã cu realizãrile lui. Atitudinea lui Pavel
este atitudinea pe care ar trebui sã o ia fiecare urmaº al lui Hristos în
timp ce înainteazã pe calea sa în sus în lupta pentru coroana
nepieritoare.  Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 441.
Nici unul din apostoli sau profeþi nu a pretins vreodatã cã este
fãrã pãcat. Oamenii care au trãit cel mai aproape de Dumnezeu,
oameni care ºi-ar fi sacrificat mai degrabã viaþa decât sã comitã în
mod voit vreo faptã greºitã, oamenii pe care Dumnezeu i-a onorat
cu luminã ºi putere divinã, ºi-au mãrturisit pãcãtoºenia firii lor. Ei
nu ºi-au pus încrederea în carne, nu au pretins cã au propria lor
neprihãnire, ci s-au încrezut pe deplin în neprihãnirea lui Hristos.
Aºa se va întâmpla cu toþi aceia care privesc la Isus.  Istoria
Faptelor Apostolilor, pag. 440.
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b. Ce ºtim despre toþi cei care pretind cã au ajuns atât de sfinþi
cã nu mai pot comite nici un pãcat? 1 Ioan 1:8-10.

Lãsaþi ca îngerii raportori sã scrie istoria luptelor ºi conflictelor
sfinte ale poporului lui Dumnezeu; lãsaþi-i sã noteze rugãciunile ºi
lacrimile lor; dar nu lãsaþi ca Dumnezeu sã fie dezonorat prin
declaraþii ale buzelor omeneºti: Sunt fãrã pãcat; sunt sfânt. Buzele
sfinþite nu vor rosti niciodatã astfel de cuvinte îndrãzneþe
Cei care se simt înclinaþi sã facã mãrturisiri înalte de sfinþenie sã
priveascã în oglinda legii lui Dumnezeu. Când vãd pretenþiile larg
cuprinzãtoare ºi când îi înþeleg lucrarea de cititor al gândurilor ºi
intenþiilor inimii, ei nu se vor lãuda cu nepãcãtoºenia. Dacã noi zicem,
spune Ioan, fãrã sã se considere aparte de fraþii sãi, cã n-avem pãcat,
ne înºelãm singuri ºi adevãrul nu este în noi. Dacã zicem cã n-am
pãcãtuit, Îl facem mincinos ºi Cuvântul Lui nu este în noi. (1 Ioan
1:8, 10).  Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 441, 442.

Joi

14 februarie

4. SPIRITE STRÃINE
a. Prezentaþi un contrast major care ne ajutã sã facem deosebire
între Spiritul lui Dumnezeu ºi contrafacerea lui Satan. 1 Regi
19: 12, 13; 18:26, 28; 1 Corinteni 14:33, 40.

Doar zgomotul ºi strigãtul nu sunt o dovadã de sfinþenie, sau a
coborârii Duhului Sfânt Domnul doreºte sã aibã între servii Sãi
ordine ºi disciplinã, nu tulburare ºi confuzie.  Selected Messages,
vol. 2, pag. 35.

55

Domnul mi-a arãtat cã lucrurile, pe care le-ai descris ca având
loc în Indiana, vor avea loc chiar înainte de încheierea timpului de
încercare. Se vor arãta tot felul de lucruri ciudate. Vor fi strigãte, cu
sunete de tobã, muzicã ºi dans. Simþurile fiinþelor raþionale vor deveni
atât de confuze încât nu se va putea avea încredere în ele pentru a
lua hotãrâri drepte. ªi aceasta este numitã miºcarea Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt nu Se descoperã niciodatã în astfel de metode, într-un
astfel de zgomot nebunesc. Aceasta este invenþia lui Satan ca sã-ºi
ascundã metodele ingenioase de a face fãrã efect adevãrul curat, sincer,
elevator, înnobilator ºi sfinþitor pentru acest timp.  Ibid., pag. 36.
b. Cum putem distinge între adevãratul dar al limbilor ºi cel
fals? Faptele Apostolilor 2:6-8; 1 Corinteni 14:9; Isaia 8:19.

[O anumitã clasã de pãzitori ai Sabatului] au anumite practici pe
care ei le numesc daruri ºi spun cã Domnul le-a aºezat în bisericã. Ei
au o vorbire nedesluºitã pe care o numesc limba necunoscutã, care
este necunoscutã nu numai oamenilor, ci ºi Domnului ºi întregului
cer. Astfel de daruri sunt nãscocite de bãrbaþi ºi femei, ajutaþi de marele
înºelãtor. Fanatismul, exaltarea falsã, vorbirea falsã în limbi ºi practicile
zgomotoase au fost considerate daruri pe care le-a aºezat Dumnezeu
în bisericã. Unii au fost înºelaþi aici.  Testimonies, vol. 1, pag. 391.

Vineri

15 februarie

ÎNTREBÃRI RECAPTULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Cum putem sta fermi împotriva tuturor amãgirilor lui Satan?
2. Cu ce scop amestecã Satan adevãrul cu rãtãcirea?
3. Ce pretenþii pline de lãudãroºenie sunt ridicate de pretinºii
credincioºi controlaþi de sentimente, impresii ºi închipuiri?
4. Dacã ordinea ºi disciplina dintr-o adunare sunt înlocuite cu
excitare ºi confuzie, ce spirit conduce?
56

Lecþia 8

Sabat, 23 februarie 2002
s.a. 17:54

Pericole individuale obiºnuite
Astfel dar, cine crede cã stã în picioare, sã ia seama sã nu
cadã. (1 Corinteni 10:12).
Credinþa cere împlinirea fãgãduinþelor lui Dumnezeu ºi aduce
roade în ascultare.  Hristos lumina lumii, pag. 91.
Recomandare pentru studiu:
Experienþe ºi viziuni, pag. 166-168.
Sfaturi pentru Lucrarea ªcolii de Sabat, pag. 72 (engl).

Duminic

17 februarie

1. MÂNDRIA
a. Ce declarã Cuvântul lui Dumnezeu privitor la mândrie ºi
dragoste de lume? Isaia 3:16; 1 Ioan 2:15-17.

Mândria ºi dragostea de lume sunt capcanele care sunt o mare piedicã
pentru spiritualitate ºi creºtere în har.  Testimonies, vol. 2, pag. 169.
În orice întrunire pentru plãcere unde mândria este nutritã iar
apetitul îngãduit, unde omul este condus sã-L uite pe Dumnezeu sau
sã piardã din vedere interesele veºnice, acolo Satan îºi leagã lanþul
în jurul sufletelor.  Cãminul adventist, pag. 479.
b. Ce directive a dat Satan îngerilor sãi cu privire la mândrie?
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[Satan spune:] Trebuie sã ne exercitãm înþelepciunea ºi
subtilitatea pentru a-i înºela ºi prinde în cursã pe cei care pãzesc
adevãratul Sabat. Îi putem despãrþi pe mulþi de Hristos prin spirit
lumesc, poftã ºi mândrie. Ei se pot crede în siguranþã pentru cã ei
cred adevãrul, dar îngãduirea apetitului sau a pasiunilor josnice, vor
întuneca judecata ºi vor distruge puterea de discernãmânt, vor cauza
cãderea lor.  Mãrturii pentru predicatori, pag. 412.
c. De ce ar trebui sã ne dãm seama de pericolul de a fi sclavii
acestei lumi prin mândrie? Maleahi 4:1.

Solia îngerului al treilea trebuie sã acþioneze ca un aluat în multe
inimi care mãrturisesc cã o cred, ºi sã le alunge mândria, egoismul,
invidia ºi dragostea pentru lume.  Testimonies, vol. 1, pag. 132.

Luni

18 februarie

2. ÎNCLINAÞIA SPRE LUME
a. Ce capcanã este aºezatã de Satan în special pentru poporul
rãmãºiþei lui Dumnezeu? Matei 13:22; 1 Timotei 6:10.

Satan le-a spus îngerilor sãi cã bisericile dormeau. El ºi-a mãrit
puterea ºi minunile mincinoase ºi le-a putut þine. Dar, a spus el, noi
urâm secta pãzitorilor Sabatului; ei lucreazã continuu împotriva noastrã,
luându-ne supuºii ca sã þinã legea urâtã a lui Dumnezeu. Mergeþi ºi
îmbãtaþi-i de griji pe deþinãtorii de pãmânturi ºi bani. Dacã îi puteþi face
sã-ºi îndrepte afecþiunile asupra acestor lucruri, ei vor fi ai noºtri. Ei pot
mãrturisi ce doresc, faceþi-i numai sã se îngrijeascã mai mult de bani
decât de succesul împãrãþiei lui Hristos sau de rãspândirea adevãrurilor
pe care le urâm. Prezentaþi-le lumea în cea mai atrãgãtoare luminã, ca ei
s-o iubeascã ºi s-o idolatrizeze.  Experienþe ºi viziuni, pag. 166.
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Hristos îi îndeamnã sã caute mai întâi împãrãþia lui Dumnezeu
ºi neprihãnirea Lui; dar Satan îi urmãreºte ºi spune: Oricât ar fi de
adevãrate lucrurile despre viaþa veºnicã, dacã vrei sã ai succes în
lumea aceasta, trebuie sã-mi serveºti. Eu þin în mâna mea binele tãu.
Pot sã-þi dau bogãþii, plãceri, onoruri ºi fericire. Ascultã sfatul. Nu
te lãsa dus de idei ciudate de cinste sau sacrificiu de sine. Îþi voi
pregãti calea înaintea ta. În felul acesta sunt înºelate mulþimi. 
Hristos lumina lumii, pag. 93.
b. Ce ar trebui sã avem în vedere atunci când suntem ispitiþi sã
scuzãm faptele rele sau sã neglijãm datoriile din cauza presiunilor din familie? Matei 10:37.

Acei care au bunuri au fost prea gata sã se scuze din cauza soþiei
sau a copiilor. Dar am vãzut cã Dumnezeu nu Se lasã batjocorit.
Atunci când vorbeºte, El trebuie ascultat. Dacã soþia sau copiii stau
în cale sau îi trag înapoi, ei ar trebui sã spunã aºa cum i-a spus Isus
lui Petru: Înapoia mea, Satano! De ce mã ispitiþi sã reþin de la
Dumnezeu ceea ce Îi aparþine de drept, ºi sã-mi ruinez sufletul? 
Testimonies, vol. 1, pag. 149.
c. Deºi cu Hristos nu a avut succes, cum îl biruie Satan pe om?

[Satan] nu vine la om direct ºi nu cere omagiu prin slujire
exterioarã. El cere de la oameni numai sã-ºi aºeze afecþiunile asupra
lucrurilor bune din aceastã lume.  Testimonies, vol. 3, pag. 479.

Mar i
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3. VIAÞA UªURATICÃ
a. Cum îi face Satan pe oameni sã se fereascã de datorie ºi sã trãiascã în tihnã? Proverbele 5:22, 23. Ce gând ne poate elibera?
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Osteneala datoriei ºi plãcerile pãcatului sunt funiile cu care Satan îi leagã pe oameni în capcanele sale. Acei care preferã sã moarã
mai degrabã decât sã facã o faptã rea sunt singurii care vor fi gãsiþi
credincioºi.  Testimonies, vol. 5, pag. 51.
b. Ce deosebire trecem adesea cu vederea între adevãratul
creºtinism ºi simpla mergere la bisericã? Matei 15:8.

Adesea, acei care iubesc societatea îngãduie aceastã trãsãturã
pânã când ea devine o pasiune conducãtoare. Îmbrãcãmintea,
vizitarea locurilor de distracþie, râsul ºi pãlãvrãgeala despre subiecte
mai uºoare chiar decât vanitatea  acesta este scopul vieþii lor Ei
se simt îngrozitor dacã nu existã ceva care sã-i excite. Ei nu au în
interior puterea sã fie fericiþi, ci fericirea lor depinde de tovãrãºia
altor tineri la fel de nepãsãtori ºi nesocotiþi ca ei.  Testimonies,
vol. 4, pag. 646.
O mãrturisire a credinþei ºi deþinerea adevãrului în suflet sunt
douã lucruri diferite. Simpla cunoaºtere a adevãrului nu este
suficientã. Noi o putem avea, dar cursul gândurilor noastre poate nu
este schimbat. Inima trebuie convertitã ºi sfinþitã.  Parabolele
Domnului Hristos, pag. 68, 69.
c. Cum chinuie viaþa uºuraticã (cãutarea zadarnicã de plãceri) prea
adesea pe tinerii noºtri  ºi poate ºi pe noi? Eclesiastul 11:9.
Existã multe lucruri care sunt bune în ele însele, dar care,
pervertite de Satan, se dovedesc a fi o cursã pentru cei neprevãzãtori.
Aºa cum sunt organizate de regulã, petrecerile de plãceri sunt
o piedicã pentru creºterea adevãratã, atât a minþii cât ºi a caracterului.
Adesea se formeazã asocieri frivole, obiceiuri de extravaganþã,
cãutare de plãceri ºi de prea multe ori de viaþã uºuraticã, ce vor
canaliza întreaga viaþã spre rãu. În locul acestor distracþii, pãrinþii ºi
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profesorii pot face mult pentru a le oferi distracþii sãnãtoase ºi
dãtãtoare de viaþã.  Cãminul adventist, pag. 478.
Pãrinþii se strâng cu familiile lor în oraºe pentru cã îºi imagineazã
cã este mai uºor sã obþinã mijloace de trai decât la þarã. Copiii, care
nu au ce face când nu sunt la ºcoalã, primesc o educaþie de stradã.
Din asocierile rele, ei capãtã obiceiuri vicioase ºi de destrãbãlare. 
Testimonies, vol. 5, pag. 223.
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4. IDIFERENÞÃ ªI NEPÃSARE
a. Cum descrie Dumnezeu indiferenþa care îi stãpâneºte pe mulþi
creºtini cu numele? Ezechiel 33:31-32. Cum putem birui?

Existã unii care mãrturisesc cã sunt urmaºii lui Hristos, totuºi nu
depun nici un efort în lucrurile spirituale. În întreprinderile lumeºti ei
depun eforturi ºi manifestã ambiþie pentru a-ºi atinge scopul ºi a ajunge
la finalul dorit; dar în întreprinderile vieþii veºnice, unde totul este în
joc, ºi fericirea veºnicã depinde de succesul lor, ei acþioneazã atât de
indiferenþi de parcã n-ar fi agenþi morali, de parcã altcineva ar juca
rolul vieþii lor, ºi ei n-ar avea nimic altceva de fãcut decât sã aºtepte
rezultatul. O, ce nebunie! Dacã toþi ar manifesta atâta ambiþie, zel ºi
seriozitate pentru viaþa veºnicã cum manifestã în scopurile lor lumeºti,
ei ar fi biruitori.  Testimonies, vol. 1, pag. 387.
b. Cum sunt sufletele slabe adesea împiedicate de a primi putere
ºi ajutor de la Dumnezeu? Luca 14:18-20. Efeseni 6:11, 12.

Când [Satan] îl vede pe solul lui Dumnezeu cercetând Scripturile,
el ia notã de subiectul care urmeazã sã fie prezentat poporului. Apoi
el îºi foloseºte toatã viclenia ºi iscusinþa ca sã dirijeze împrejurãrile
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ca solia sã nu ajungã la acei pe care el îi înºalã tocmai în acel punct.
Acela care are cea mai mare nevoie de avertisment va fi solicitat în
tranzacþii de afaceri care îi cer prezenþa sau va fi împiedicat prin alte
mijloace de la auzirea cuvintelor care s-ar dovedi a fi un miros de
viaþã spre viaþã pentru el.
Din nou, Satan îi vede pe servii Domnului împovãraþi din cauza
întunericului spiritual care îl învãluie pe poporul Sãu. El aude
rugãciunile lor serioase dupã harul ºi puterea divinã ca sã spulbere
vraja indiferenþei, nepãsãrii ºi indolenþei. Apoi, cu un nou zel, el îºi
îndoieºte ºireteniile. El îi ispiteºte pe oameni la îngãduirea apetitului
sau la alte forme de satisfacere de sine ºi astfel le amorþeºte
sensibilitãþile aºa încât sã nu poatã auzi tocmai lucrurile de care au
cea mai mare nevoie.
Satan ºtie foarte bine cã toþi acei pe care îi poate face sã neglijeze
rugãciunea ºi studiul Scripturilor vor fi biruiþi de atacurile sale. De
aceea el inventeazã orice vicleºug posibil prin care sã absoarbã
mintea.  Strãbãtând veacurile, pag. 424, 425.
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5. ÎNCUMETAREA
a. Cum reuºeºte Satan sã-i þinã pe mulþi credincioºi în cursa
încumetãrii? Matei 24:48-51.

Slujitorul rãu care zicea în inima lui: Domnul meu întârzie sã
vinã, pretindea cã Îl aºteaptã pe Hristos. El era un slujitor, în exterior devotat serviciului lui Dumnezeu, în timp ce inima era predatã
lui Satan. El nu neagã adevãrul pe faþã, asemenea batjocoritorului,
dar, prin viaþa lui, el dã pe faþã ceea ce se aflã în inimã - cã venirea
Domnului este amânatã. Încumetarea îl face sã fie nepãsãtor faþã de
interesele veºnice. El primeºte preceptele lumii ºi se conformeazã
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obiceiurilor ºi practicilor ei. Egoismul, mândria lumeascã ºi ambiþiile
predominã. Temându-se cã fraþii sãi ar putea sta mai sus decât el, el
începe sã vorbeascã de rãu eforturile lor ºi sã atace motivele lor. În acest
fel, îi bate el pe tovarãºii sãi de slujbã.  Testimonies, vol. 5, pag. 97.
b. Care este diferenþa dintre credinþã ºi încumetare? Iacov 2:14-20.

Credinþa nu are nici o legãturã cu încumetarea. Numai acela care
are adevãrata credinþã este sigur faþã de încumetare; pentru cã
încumetarea este o credinþã contrafãcutã de Satan. Credinþa cere
împlinirea fãgãduinþelor lui Dumnezeu ºi aduce roade în ascultare.
ªi încumetarea cere împlinirea fãgãduinþelor, dar le foloseºte aºa
cum a fãcut Satan, ca sã scuze nelegiuirea. Credinþa i-ar fi fãcut pe
primii noºtri pãrinþi sã se încreadã în dragostea lui Dumnezeu ºi sã
asculte de poruncile Sale. Încumetarea i-a fãcut sã calce legea Sa,
crezând cã dragostea Sa cea mare îi va scãpa de urmãrile pãcatului
lor. Aceea nu este credinþã, care cere favoarea cerului fãrã sã
împlineascã condiþiile pe baza cãrora urmeazã sã se acorde harul.
Adevãrata credinþã se întemeiazã pe fãgãduinþele ºi rânduielile Sfintei
Scripturi.  Hristos lumina lumii, pag. 91.
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ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Cum îi controleazã Satan pe mulþi care merg la bisericã ºi
care nu gãsesc nici o plãcere în Biblie ºi în meditarea asupra
lucrurilor cereºti?
2. Ce clasã este reprezentatã de servul cel rãu ºi de ce?
3. Care va fi sfârºitul tuturor acelora care iubesc aceastã lume?
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SABAT, 2 MARTIE 2002

Darul Sabatului întâi
pentru misiunea Haiti

Î n aceastã varã, Departamentul pentru
tineret al Conferinþei Generale împreunã cu
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei
Generale, sponsorizeazã un proiect pentru tineri
de construcþie în Haiti. Lucrarea în acest popor
caraibean se aflã încã în stadiile ei de început ºi existã
o mare nevoie de case de adunare pentru noii
credincioºi. Tineri din multe locuri diferite ºi-au
dedicat în mod voluntar timpul lor ca sã meargã în
aceastã þarã ºi sã construiascã un locaº de adunare.
Haiti acoperã treimea vesticã a insulei
Hispaniola, pe care o împarte cu Republica
Dominicanã. Majoritatea terenului este muntos iar
restul þãrii este marcat de vãi mari, platouri întinse
ºi câmpii mici.
Solia reformei a ajuns în aceastã insulã micã în
ultimul deceniu ºi a fost salutatã cu o mare bucurie
de adevãraþii credincioºi în solia adventã. Astãzi,
noul grup de credincioºi care este împrãºtiat în toatã
þara, lucreazã din greu ca sã rãspândeascã soliile
celor trei îngeri în aceastã republicã predominant
romano-catolicã.
Haiti este consideratã ca fiind cea mai sãracã þarã
din emisfera vesticã. Credincioºii de aici au
contribuit cu toate mijloacele lor la cumpãrarea unei
proprietãþi pentru case de rugãciune. Tineri din
diferite pãrþi ale lumii oferã timpul ºi munca lor
pentru a termina aceastã lucrare. Acum este nevoie
de ajutorul dumneavoastrã. Pentru a termina aceastã
lucrare în varã este nevoie de materiale ºi echipament
de construcþie. Vã rugãm sã vã amintiþi de marile
nevoi din aceastã parte a lumii când dãruiþi la acest
dar al Sabatului întâi.
Radu Ioniþã, Departamentul de tineret C G
David Zic, Departamentul ªcolii de Sabat C G
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STATISTICI
IMPORTANTE
Suprafaþã: 27750 kmp
Populaþie: 6884264
(1999 estimativ)
Capitalã: Port-au-Prince
(pop 1500000)
Procentul de
alfabetizare: 53%
Limbi: Creole, francezã
Religii: romano-catolici
80%; protestanþi 16%;
alte 4%.
ECONOMIE
Moneda naþionalã:
Gourde
PIB/PNB-loc: $ 7,1mlrd.;
$ 1.070/locuitor (1997
estimativ)
Inflaþie: 17% (1997
estimativ)
Parteneri comerciali
importanþi: SUA,
Uniunea Europeanã.

Sabat, 2 martie 2002
s.a. 18:04

Lecþia 9

Înºelãciuni specifice
Cine seamãnã în firea lui pãmânteascã, va secera din firea
pãmânteascã putrezirea; dar cine seamãnã în Duhul, va secera
din Duhul viaþa veºnicã. (Galateni 6:8).
Satan ºi îngerii lui sunt ocupaþi sã paralizeze simþurile, astfel ca
sfaturile, avertizãrile ºi mustrãrile sã nu fie auzite.  Cãminul
adventist, pag. 372.
Recomandare pentru studiu:
Cãminul adventist, pag. 377-379.
Solii pentru tineret, pag. 209-211.

Duminic
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1. ASOCIERI PERICULOASE
a. Împotriva cãrei curse ne avertizeazã apostolul Pavel în
2 Corinteni 6:14-18?

Apostolul Pavel declarã cã pentru copiii lui Dumnezeu este
imposibil sã se uneascã cu cei lumeºti: [2 Corinteni 6:14 citat]. Aceasta
nu se referã doar la cãsãtorie; orice relaþie apropiatã de încredere ºi
parteneriat cu acei care nu au nici o dragoste faþã de Dumnezeu sau de
adevãr este o cursã.  Testimonies, vol. 5, pag. 13.
b. Ce este scris despre credincioºii care se expun acestei curse?
Proverbele 13:20. Care este singura cale sigurã în ceea ce
priveºte asocierile lumeºti? Psalmii 1:1.
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Conformarea faþã de obiceiurile lumii converteºte biserica la
lume; nu converteºte niciodatã lumea la Hristos. Familiarizarea cu
pãcatul va face în mod inevitabil ca acesta sã parã mai puþin
respingãtor. Acei care aleg sã se asocieze cu servii lui Satan, în curând,
vor înceta sã se mai teamã de stãpânul lor. Dacã pe calea datoriei
suntem aduºi în încercare, aºa cum s-a întâmplat cu Daniel la curtea
împãratului, putem fi siguri cã Dumnezeu ne va pãzi; dar dacã ne
aºezãm singuri sub influenþa ispitei, noi vom cãdea mai devreme
sau mai târziu.  Strãbãtând veacurile, pag. 416.
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2. MUZICÃ ªI PETRECERI FRIVOLE
a. Care este rolul mamelor creºtine în pãzirea copiilor lor de
ispitele lui Satan? 2 Timotei 1:5; 3:14, 15.

Satan este gata sã-ºi facã lucrarea; el nu va omite sã prezinte
ademeniri, faþã de care copiii nu au voinþa sau puterea moralã de a
se împotrivi. Am vãzut cã, prin ispitele lui, el instaureazã moda mereu
schimbãtoare, petreceri ºi distracþii atrãgãtoare, ca mamele sã-ºi
devoteze timpul lucrurilor frivole, în loc de a ºi-l devota educãrii ºi
instruirii copiilor lor. Tinerii noºtri au nevoie de mame care sã-i înveþe
din leagãn sã-ºi controleze patimile, sã tãgãduiascã apetitul ºi sã
biruiascã egoismul.  Principiile fundamentale ale educaþiei
creºtine, pag.139.
b. Ce ar trebui sã ºtie cei care participã la petrecerile frivole?
Efeseni 2:1, 2 (vezi ºi Iov 1:4, 5); Eclesiastul 11:9.
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Petrecerile josnice, obiºnuite, strângerile laolaltã pentru a mânca
ºi a bea, a cânta vocal ºi instrumental, sunt însufleþite de un spirit
care este de jos. Ele sunt o jertfã adusã lui Satan.  Sfaturi pentru
pãrinþi, educatori ºi elevi, pag. 297.
c. În timp ce avem multe exemple frumoase de muzicã (de pildã
în cartea Psalmilor), cum foloseºte Satan muzica?

Muzica este idolul la care se închinã mulþi pretinºi creºtini pãzitori
ai Sabatului. Satan nu are nimic împotriva muzicii dacã o poate face
un canal prin care sã câºtige accesul la minþile tinerilor. Tot ce abate
mintea de la Dumnezeu ºi ocupã timpul care ar trebui devotat
serviciului Sãu, se potriveºte scopului lui. El va lucra prin mijloacele
care vor exercita cea mai mare influenþã ca sã-i þinã pe cei mai mulþi
într-o orbire plãcutã, în timp ce sunt paralizaþi de puterea lui. Când
este folositã în mod corect, muzica este o binecuvântare; dar adesea,
ea este fãcutã unul din cei mai atrãgãtori agenþi ai lui Satan ca sã
prindã sufletele în cursã. Când se face abuz de ea, ea îi duce pe cei
neconsacraþi la mândrie, frivolitate ºi nebunie. Când i se permite sã ia
locul devoþiunii ºi a rugãciunii, ea este un blestem teribil. Tinerii se
adunã sã cânte ºi, deºi mãrturisesc cã sunt creºtini, Îl dezonoreazã
adesea pe Dumnezeu ºi credinþa lor prin conversaþii uºuratice ºi prin
muzica pe care o aleg.  Testimonies, vol. 1, pag. 478.
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3. LITERATURÃ FATALÃ PENTRU SPIRITUALITATE
a. Ce deosebire nu fac mulþi în alegerea a ceea ce citesc? Ieremia
23:28 (u.p.); Filipeni 4:8.
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Multele cãrþi pe care se crede cã le cuprinde educaþia, dau îndrumãri
greºite ºi sunt o înºelãciune ºi o amãgire. Ce este pleava în comparaþie
cu grâul? Acum Satan stârneºte minþile oamenilor sã dea lumii o
literaturã care este de o valoare ieftinã ºi superficialã, dar care fascineazã
mintea ºi o leagã în nãvodul nãscocirilor lui Satan. Dupã citirea acestor
cãrþi, mintea trãieºte într-o lume irealã, iar viaþa, în ceea ce priveºte
utilitatea, este la fel de stearpã ca un pom neroditor. Creierul este otrãvit,
fãcând imposibil ca realitãþile veºnice, care sunt esenþiale pentru prezent
ºi viitor, sã fie întipãrite. O minte care este educatã sã se hrãneascã cu
gunoaie nu poate vedea în cuvântul lui Dumnezeu frumuseþea care se
aflã acolo Hrãnind mintea cu poveºti fictive emoþionante, omul pune
la temelie lemn, fân ºi paie. El îºi pierde gustul pentru Îndrumãtorul
divin.  Principiile fundamentale ale educaþiei creºtine, pag. 465-466.
b. Ce au fãcut convertiþii din Efes cu cãrþile lor lumeºti când
au aflat despre Mântuitorul? Faptele Apostolilor 19:18, 19.

Când s-au convertit, efesenii ºi-au schimbat obiceiurile ºi
practicile. Sub convingerea Duhului lui Dumnezeu, ei au acþionat
cu promptitudine ºi au dat pe faþã toate misterele vrãjitoriei lor. Ei
au venit ºi au mãrturisit ºi au arãtat faptele lor, iar sufletele lor au
fost umplute de indignare sfântã pentru cã fuseserã aºa de devotaþi
magiei ºi cã înãlþaserã atât de mult cãrþile în care regulile amãgirilor
lui Satan prezentaserã metodele prin care ei sã practice vrãjitoria. Ei
erau hotãrâþi sã se întoarcã de la serviciul celui rãu, ºi ºi-au adus
cãrþile scumpe ºi le-au ars în public
Ce se întâmplã cu cãrþile magice? Ce citiþi? Cum vã folosiþi timpul?
Cãutaþi voi sã studiaþi rânduielile sfinte ca sã puteþi auzi glasul lui
Dumnezeu vorbindu-vã prin cuvântul Sãu? Lumea este plinã de cãrþi
care seamãnã sãmânþa scepticismului, infidelitãþii ºi a ateismului, iar
voi, într-o mãsurã mai mare sau mai micã, aþi învãþat din aceste cãrþi
ºi ele sunt cãrþi magice. Ele Îl alungã pe Dumnezeu din minte ºi desparte
sufletul de adevãratul Pãstor.  Solii pentru tineret, pag. 212.
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4. FILME, TV ªI TEATRU
a. Având în minte cuvintele din 1 Corinteni 15:33, ce ºtim
despre efectele spectacolelor de teatru?

Lucrarea lui Satan este de a-i face pe oameni sã-L ignore pe
Dumnezeu, sã le absoarbã mintea atât de mult încât Dumnezeu sã
nu mai fie în gândurile lor. Educaþia pe care au primit-o a fost menitã
sã zãpãceascã mintea ºi sã eclipseze adevãrata luminã. Satan nu
doreºte ca oamenii sã aibã o cunoºtinþã de Dumnezeu; ºi dacã el
poate pune în acþiune jocuri ºi spectacole de teatru care sã zãpãceascã
simþurile tinerilor atât de mult încât fiinþele omeneºti sã piarã în
întuneric în timp ce lumina strãluceºte asupra lor, el este mulþumit.
 Cãminul adventist, pag. 372.
b. Ce avertismente includ ºi filmele ºi televizorul? Proverbele
4:23; Psalmii 101:3 (p.p.); Isaia 33:15-17.

Toþi oamenii trebuie sã-ºi pãzeascã simþurile, pentru ca Satan sã
nu câºtige biruinþa asupra lor; pentru cã acestea sunt cãile spre suflet.
Tu trebuie sã devii un strãjer credincios, care sã vegheze asupra
ochilor, urechilor ºi asupra tuturor simþurilor tale, dacã vrei sã-þi
pãstrezi sub control mintea ºi sã împiedici gândurile deºarte ºi stricate
sã nu-þi întineze sufletul. Numai puterea harului poate realiza aceastã
lucrare necesarã.
Satan ºi îngerii lui sunt ocupaþi sã paralizeze simþurile, astfel ca
sfaturile, avertizãrile ºi mustrãrile sã nu fie auzite; sau, chiar dacã
sunt auzite, sã nu aibã nici un efect asupra inimii ºi sã nu reformeze
viaþa.  Cãminul adventist, pag. 372.
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În cãminele creºtine trebuie construit un bastion împotriva ispitei.
Satan se foloseºte de orice mijloc sã facã din nelegiuire ºi viciu
degradant ceva popular. Nu putem merge pe strãzile oraºelor noastre
fãrã sã întâlnim afiºe care fluturã crime ºi nelegiuiri, prezentate în
cine ºtie ce roman sau care urmeazã sã fie jucate la teatru. Mintea
este educatã în aºa fel încât sã se familiarizeze cu pãcatul. Viaþa
oamenilor josnici ºi depravaþi este prezentatã oamenilor în periodice,
ºi tot ce poate trezi pasiunea este adus înaintea ochilor lor prin
povestiri incitante.  Ibid., pag. 377.
Printre cele mai periculoase surse de plãcere este teatrul. În loc
sã fie o ºcoalã pentru moralitate ºi virtute, aºa cum se pretinde de
multe ori, el constituie tocmai locul unde se cultivã imoralitatea.
Prin aceste spectacole se încurajeazã ºi se preiau obiceiuri vicioase
ºi înclinaþii pãcãtoase.  Ibid., pag. 480.
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5. ALTE CURSE
a. Ce spune Biblia despre spiritul de criticã? Iacov 4:11; 1 Corinteni
5:11. Cum îi învaþã Satan pe îngerii lui acest viciu?

[Satan spune:] Trebuie sã aducem confuzie ºi divergenþã. Trebuie
sã le distrugem neliniºtea faþã de sufletele lor, ºi sã-i facem sã se critice,
sã se judece, sã se acuze ºi sã se condamne unii pe alþii ºi sã nutreascã
egoism ºi duºmãnie. Pentru aceste pãcate, Dumnezeu ne-a alungat
din prezenþa Sa, ºi toþi aceia care ne vor urma exemplul vor avea parte
de aceeaºi soartã.  Mãrturii pentru predicatori, pag. 414.
b. De ce este îngãduirea apetitului aºa de rãspânditã astãzi?
Galateni 6:8; 1 Petru 2:11; Filipeni 3:19.
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Apostolul Petru a înþeles legãtura dintre minte ºi trup ºi ºi-a ridicat
glasul avertizându-i pe fraþii lui: [1 Petru 2:11 citat]. Mulþi considerã
cã acest text este o avertizare numai împotriva imoralitãþii; dar el
are un sens mai larg. El interzice orice satisfacere a apetitului sau
pasiunii care este vãtãmãtoare. Orice apetit pervertit devine o poftã
împotriva cãreia trebuie sã luptãm. Apetitul (pofta de mâncare) nea fost dat cu un scop bun, nu ca sã devinã agentul morþii prin aceea
cã s-a pervertit, ºi astfel a degenerat în pofte care se luptã împotriva
sufletului
Prin apetit, Satan controleazã mintea ºi întreaga fiinþã. Mii care
ar fi putut trãi, au trecut în mormânt, epave fizice, mentale ºi morale, pentru cã ºi-au sacrificat toate puterile îngãduirii apetitului. 
Dietã ºi hranã, pag. 143.

Vineri

1 martie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1.
2.
3.
4.

De ce ar trebui sã evitãm asocierile lumeºti?
Ce considerã Dumnezeu cã este o jertfã adusã lui Satan?
Cum pot muzica ºi literatura sã devinã o cursã?
Ce efect au filmele, muzica, ficþiunea ºi televiziunea asupra
simþurilor morale?
5. Cum poate Satan controla întreaga minte ºi tot corpul?
6. De unde provine spiritul de criticã, acuzare ºi condamnare?
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Sabat, 9 martie 2002
s.a.18:13

Lecþia 10

Puþin aluat
Lauda voastrã nu este bunã. Nu ºtiþi cã puþin aluat dospeºte
toatã plãmãdeala? (1 Corinteni 5:6  engl.).
Nu doar prin împotrivire este nimicit sufletul, ci ºi prin
neglijenþã.  Hristos lumina lumii, pag. 235.
Recomandare pentru studiu:
Parabolele Domnului Hristos, pag. 155-166.
Ibid., pag. 215-225.

Duminic

3 martie

1. AUTODISTRUGEREA
a. Cum s-a distrus Faraon? Exodul 4:21.

Nu exercitarea puterii supranaturale a împietrit inima regelui.
Dumnezeu i-a dat lui Faraon cele mai puternice dovezi ale puterii
divine, dar monarhul a refuzat cu încãpãþânare sã urmeze lumina. 
Patriarhi ºi profeþi, pag. 268.
Nu Dumnezeu este acela orbeºte ochii oamenilor sau le împietreºte
inimile. El le trimite luminã ca sã-ºi îndrepte greºelile ºi sã-i conducã
pe cãi sigure; tocmai prin respingerea acestei lumini ochii sunt orbiþi
iar inima este împietritã.  Hristos lumina lumii, pag. 235.
b. Cum se distrug pãcãtoºii? Galateni 6:7; Romani 2:5.
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Exact ceea ce a avut loc în inima lui Faraon va avea loc în fiecare
suflet care neglijeazã sã pãstreze lumina ºi sã umble neîntârziat în
razele ei. Dumnezeu nu distruge pe nimeni. Pãcãtosul se distruge prin
propria lui nepocãinþã. Când o persoanã nu ascultã o datã de invitaþiile,
mustrãrile sau avertismentele Duhului lui Dumnezeu, conºtiinþa sa se
toceºte, ºi când este mustratã a doua oarã, îi va fi mai greu sã asculte
decât prima datã. ªi aceasta se întâmplã de fiecare datã. Conºtiinþa
este glasul lui Dumnezeu, auzit în mijlocul conflictului pasiunilor
omeneºti; atunci când întâmpinã împotrivire, Duhul lui Dumnezeu
este întristat.  Testimonies, vol. 5, pag. 114, 115.
Acela care a cedat o datã ispitei, va ceda mai uºor a doua oarã.
 Patriarhi ºi profeþi, pag. 303.

Luni

4 martie

2. UN PROCES TREPTAT
a. De ce este atât de periculos sã ne împotrivim primelor
impresii ale Duhului Sfânt? Efeseni 4:30; Ioan 16:13.

Vrem ca toþi sã înþeleagã felul în care este distrus sufletul. Acest
lucru nu se întâmplã prin aceea cã Dumnezeu emite un decret ca
omul sã nu mai poatã fi mântuit. El nu aruncã în faþa ochilor un
întuneric care nu poate fi pãtruns. Dar, la început, omul se
împotriveºte la miºcarea Duhului Sfânt, ºi, împotrivindu-se o datã,
este mai puþin greu sã se împotriveascã a doua oarã, mai puþin a
treia oarã ºi mult mai puþin a patra. Apoi urmeazã culegerea recoltei
seminþei necredinþei ºi împotrivirii.  Testimonies, vol. 5, pag. 115.
b. De ce este procesul apostaziei aproape neobservat de aceia
care se supun puterii lui Satan? Isaia 44:18; Ieremia 5:21.
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O cunoºtinþã a stãrii unuia care a cãzut în pãcat pare a fi ascunsã
de el. A fost îndepãrtat sfeºnicul din locul lui? Apelez la aceia care
stau nepãsãtori faþã de starea lor prezentã de moarte spiritualã, sã se
trezeascã ºi sã se ridice dintre cei morþi, ºi Hristos le va da luminã.
Mulþi se odihnesc mulþumiþi ca ºi cum ar fi pãziþi ºi conduºi de nor
ziua ºi de stâlpul de foc noaptea. Mulþi pretind cã-L cunosc pe
Dumnezeu, dar Îl tãgãduiesc prin faptele lor. Ei se socotesc ca fãcând
parte din poporul deosebit ºi ales al lui Dumnezeu, care are o solie
specialã ºi solemnã încredinþatã pãstrãrii lor ca sã le sfinþeascã viaþa
ºi sã o dea lumii, totuºi puterea adevãrului de abia se simte ºi este
manifestatã cu greu în mijlocul nostru prin fapte zeloase pentru
Dumnezeu. Cât de mare este întunericul nostru ºi noi nu ºtim! Lumina nu a scãzut, dar noi nu umblãm în razele ei.  Mãrturii pentru
predicatori, pag. 393.
Nu Dumnezeu este acela care orbeºte ochii oamenilor sau le
împietreºte inimile. El le trimite luminã ca sã-ºi îndrepte greºelile,
ºi sã-i conducã pe cãi sigure; tocmai prin respingerea acestei lumini
ochii sunt orbiþi iar inima este împietritã. Adesea, procesul este
treptat, ºi aproape imperceptibil. Lumina vine în suflet prin cuvântul
lui Dumnezeu, prin servii Sãi sau prin intermediul direct al Duhului
Sãu; dar când o razã de luminã este nesocotitã, are loc o amorþire
parþialã a percepþiilor spirituale ºi a doua descoperire a luminii este
desluºitã mai puþin clar. Astfel, întunericul creºte pânã când se face
noapte în suflet.  Hristos lumina lumii, pag. 235.

Mar i

5 martie

3. OBSERVÂND LUCRURILE MICI
a. Care este relaþia dintre lucrurile mici ºi lucrurile mari?
Luca 16:10.
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Copiii lui Dumnezeu ar trebui sã cultive o sensibilitate ascuþitã
faþã de pãcat. Aici, cât ºi în altã parte, nu trebuie sã dispreþuim ziua
lucrurilor mici. Una din cele mai pline de succes amãgiri ale lui
Satan este de a-i conduce pe oameni sã comitã pãcate mici, sã
orbeascã mintea faþã de pericolul micilor îngãduinþe, micilor abateri
de la cerinþele clare ale lui Dumnezeu. Mulþi care s-ar da înapoi cu
groazã de la pãcate mari, sunt conduºi sã priveascã pãcatele în
chestiuni mici ca având urmãri lipsite de importanþã. Dar aceste
pãcate mici absorb viaþa evlaviei din suflet. Picioarele care calcã pe
o cãrare care se depãrteazã de calea cea dreaptã se îndreaptã spre
calea cea largã ce se sfârºeºte în moarte. Când începe o miºcare de
coborâre, nimeni nu poate spune unde se opreºte. - The SDA Bible
Commentary [comentariile lui E. G. White], vol. 2, pag. 1017 (engl.).
b. Cum ne afecteazã neglijarea lucrurilor mici viaþa? Cântarea
Cântãrilor 2:15.

Vulpile mici stricã viile; micile neglijenþe, micile defecte, micile
incorectitudini, micile abateri de la principii orbesc sufletul ºi-l
despart de Dumnezeu.
Lucrurile mici ale vieþii dezvoltã spiritul ºi hotãrãsc caracterul.
Acei care trec cu vederea lucrurile mici nu vor fi pregãtiþi sã sufere
încercãrile aspre atunci când sunt aduºi sã le suporte. Nu uitaþi cã
zidirea caracterului nu se sfârºeºte pânã la sfârºitul vieþii. În fiecare
zi se adaugã la structura lui o cãrãmidã bunã sau rea. Construiþi fie
în mod necinstit, fie cu exactitatea ºi corectitudinea care va clãdi un
frumos templu pentru Dumnezeu. De aceea, în aºteptarea lucrurilor
mari pe care sã le faceþi, nu treceþi cu vederea micile ocazii care vi
se oferã zi de zi. Acela care trece cu vederea lucrurile mici ºi care
totuºi se mãguleºte cã este pregãtit sã facã lucruri minunate pentru
Maestru, este în pericol de a da greº cu totul. Viaþa este formatã, nu
din mari sacrificii ºi realizãri excepþionale, ci din lucruri mici. 
The Review and Herald, 29 decembrie 1910.
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[Adevãrurile cuvântului lui Dumnezeu] vor da strãlucire vieþii
obiºnuite, oferind motive pentru ascultare ºi principii pentru formarea
unui caracter drept.  Cãminul adventist, pag. 172.

Miercuri

6 martie

4. O CALE CE COBOARÃ
a. Cum putem fi în pericol de a cãdea în mâinile lui Satan întrun moment de neatenþie? Matei 12:34 (a doua parte).

Oamenii sunt influenþaþi de propriile lor cuvinte. Adesea, sub
un impuls de moment, instigaþi de Satan, ei dau glas geloziei ºi
bãnuielilor rele, exprimând ceea ce nu cred cu adevãrat; dar rostirea
acestora are o influenþã asupra gândurilor. Ei sunt amãgiþi de cuvintele
lor, ºi ajung sã creadã cã este adevãrat ceea ce au spus la instigarea
lui Satan. Dupã ce au exprimat o datã o pãrere sau o hotãrâre, ei sunt
adesea prea mândri ca sã o retragã ºi încearcã sã arate cã au dreptate,
pânã când ajung sã creadã cã o au. Este primejdios a rosti un cuvânt
de îndoialã, este primejdios a pune sub semnul întrebãrii sau a critica
lumina divinã.  Hristos lumina lumii, pag. 235.
b. Ce declanºeazã adesea cãderea în apostazie? Luca 11:24-26.
Cum este aceasta grãbitã de neglijarea rugãciunii ºi a
studiului Biblic? Marcu 4:19.

Nu doar prin împotrivire este nimicit sufletul ci ºi prin
neglijenþã.  Hristos lumina lumii, pag. 235.
Mulþi au devenit atât de absorbiþi de afaceri încât nu mai au
timp de rugãciune, nu mai au timp pentru studiul Bibliei, sã-L caute
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pe Dumnezeu ºi sã-I serveascã. Din când în când, sufletul lor tânjeºte
dupã sfinþenie ºi cer; dar nu au timp sã se întoarcã de la zgomotul
lumii ca sã asculte declaraþiile mãreþe ºi poruncitore ale Duhului lui
Dumnezeu. Lucrurile veºnice sunt fãcute inferioare iar cele lumeºti
superioare. Este imposibil ca sãmânþa cuvântului sã aducã rod; pentru
cã vieþii sufletului i se dã sã hrãneascã spinii lumescului.
ªi mulþi care lucreazã cu un scop foarte diferit, cad într-o greºealã
asemãnãtoare. Ei lucreazã pentru binele altora; datoriile lor îi
preseazã, responsabilitãþile lor sunt multiple, ºi ei permit muncii lor
sã le împiedice devoþiunea. Comuniunea cu Dumnezeu prin
rugãciune ºi studiul Cuvântului Sãu este neglijatã.  Parabolele
Domnului, pag. 33, 34.
Dacã astãzi se neglijeazã rugãciunea în tainã ºi citirea Scripturilor,
mâine vor putea fi ignorate cu o mai micã mustrare de conºtiinþã. Vor fi
un mare numãr de neglijãri, ºi toate datoritã unui singur grãunte semãnat
în pãmântul inimii. Pe de altã parte, fiecare razã de luminã pãstratã în
suflet va aduce o recoltã de luminã.  Testimonies, vol. 5, pag. 115.

Joi

7 martie

5. ÎN RÂNDURILE LUI SATAN
a. Ce aratã cã pretinºii creºtini pot intra neintenþionat în
rândurile lui Satan fãrã a pãrãsi biserica? Matei 7:22, 23.

Un singur paznic îndepãrtat din conºtiinþã, îngãduirea unui singur
obicei greºit, o singurã neglijare a înaltelor chemãri la datorie pot fi
începutul unui curs de înºelãciune care te va trece în rândurile celor
care îi servesc lui Satan, în timp ce tu pretinzi tot timpul cã iubeºti
pe Dumnezeu ºi cauza Sa. Un moment de nepãsare, un singur pas
greºit poate întoarce cursul întregii tale vieþi în direcþia greºitã. ªi
poate nu vei ºti niciodatã care a fost cauza ruinei tale, pânã când se
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pronunþã sentinþa: Depãrtaþi-vã de la mine, toþi care aþi lucrat
fãrãdelege.  Testimonies, vol.5, pag. 391.
b. Ce se întâmplã atunci când membrii bisericii nu se predau
pe deplin lui Hristos? Romani 6:16.

Acela care nu se predã în întregime lui Dumnezeu se aflã sub
controlul unei alte puteri, ascultând de un alt glas, ale cãrui sugestii
sunt de un caracter total diferit. Slujirea pe jumãtate aºazã agentul
uman de partea vrãjmaºului ca un aliat plin de succes al oºtilor
întunericului. Când cei care mãrturisesc cã sunt soldaþi ai lui Hristos
se angajeazã în confederaþia lui Satan, ºi-i ajutã pe cei ce sunt de
partea lui, ei se dovedesc a fi vrãjmaºi ai lui Hristos. Ei trãdeazã
lucrurile sfinte încredinþate lor. Ei formeazã o legãturã între Satan ºi
adevãraþii ostaºi, aºa încât prin aceºti agenþi vrãjmaºul lucreazã în
mod continuu ca sã fure inimile ostaºilor lui Hristos.  Cugetãri de
pe muntele fericirilor, pag. 68.

Vineri

8 martie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce va avea loc în fiecare suflet care nu umblã în lumina
primitã?
2. Cum îºi orbesc oamenii ochii ºi îºi împietresc inimile?
3. Dacã abaterea mãruntã de la calea adevãrului ºi neprihãnirii
continuã, care va fi rezultatul inevitabil?
4. Numiþi douã seminþe din care se recolteazã autodistrugerea.
5. Ce lucruri marcheazã începutul drumului care se sfârºeºte
cu osânda veºnicã?
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Sabat, 16 martie 2002
s.a. 18:22

Lecþia 11

Caracterul descoperit
Aºa cã dupã roadele lor îi veþi cunoaºte. (Matei 7:20).
O mãrturisire a religiei a devenit popularã pentru lume astãzi.
 Strãbãtând veacurile, pag. 312.
Recomandare pentru studiu:
Parabolele Domnului, pag. 115-127.
Calea cãtre Hristos, pag. 67-77.

Duminic

10 martie

1. CREªTINISM LIPSIT DE DRAGOSTE
a. Cum se înºalã adesea creºtinii falºi? 1 Ioan 4:20.

Cea mai mare ºi fatalã înºelare este aceea de a presupune cã un
om poate avea credinþã pentru viaþa veºnicã, fãrã a avea dragoste ca
cea a lui Hristos pentru fraþii sãi. - CBNT, pag. 92.
b. Cum îºi descoperã creºtinii fãrã dragoste caracterul? Matei
7:4, 5.

Pãcatul care conduce la cele mai nefericite urmãri este spiritul
rece, de criticã ºi neiertãtor care caracterizeazã fariseismul. Când
experienþa religioasã este lipsitã de dragoste, Isus nu este prezent;
79

raza de soare a prezenþei Sale nu este acolo. Nici o activitate sau zel
lipsit de Hristos nu poate acoperi lipsa. Poate exista o acurateþe de
percepþie pentru descoperirea defectelor altora; dar tuturor acelora
care îngãduie acest spirit, Isus le spune: Fãþarnicilor, mai întâi
îndepãrtaþi bârna din ochiul vostru; ºi apoi veþi vedea mai clar sã
îndepãrtaþi paiul din ochiul fratelui vostru. Acela care este vinovat
de o greºealã este primul care bãnuieºte rãul. Condamnându-l pe
altul el încearcã sã ascundã sau sã scuze rãul propriei lui inimi. Omul
a câºtigat cunoºtinþa rãului prin pãcat; de îndatã ce au pãcãtuit, primii
noºtri pãrinþi au început sã se acuze reciproc, ºi aceasta este ceea ce
natura umanã va face în mod inevitabil când nu este controlatã de
harul lui Hristos.  Cugetãri de pe muntele fericirilor, pag. 90.

Luni

11 martie

2. RELIGIA ÎNGÂMFATÃ
a. Când lipseºte dragostea lui Hristos din inimã, cum devine
acest lucru evident? Apocalipsa 3:17; Matei 7:20.

Dragostea de sine exclude dragostea de Hristos. Cei care trãiesc
pentru sine se numãrã printre laodiceenii care sunt cãldicei, nici reci,
nici în clocot. Ardoarea dragostei dintâi a pierit în egoism. Dragostea
faþã de Hristos în inimã este exprimatã prin fapte. Dacã dragostea
pentru Hristos este slabã, dragostea faþã de cei pentru care a murit
Hristos se va rãci. Poate exista un zel ºi ceremonii aparente, dar
aceasta este chiar esenþa religiei lor îngâmfate. Hristos îi prezintã ca
neplãcuþi gustului Sãu.  CBNT, pag. 291.
b. Cum se înºalã oamenii prin dragoste ºi încredere de sine?
Ieremia 17:9; Matei 15:19.
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Ne este greu sã ne înþelegem pe noi înºine, sã ne cunoaºtem bine
caracterele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, dar adesea se
fac greºeli în aplicarea lui în viaþa cuiva. Existã posibilitatea sã ne
autoamãgim ºi sã ne gândim cã avertismentele ºi mustrãrile nu ne
au în vedere pe noi.[Ieremia 17:9 citat]. Mãgulirea de sine poate fi
interpretatã drept emoþie ºi zel creºtin. Iubirea de sine ºi încrederea
în sine ne pot asigura cã suntem drepþi, pe când noi suntem departe
de a împlini cerinþele Cuvântului lui Dumnezeu.  Testimonies, vol.
5, pag.324.
Cel mai mare pericol al omului este amãgirea de sine, îngãduirea
mulþumirii de sine ºi ca urmare despãrþirea de Dumnezeu, izvorul
puterii lui. Tendinþele noastre naturale, dacã nu sunt îndreptate de
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au în ele însele seminþele morþii morale. Dacã nu devenim strâns legaþi de Dumnezeu, nu putem sã ne
împotrivim efectelor nesfinte ale îngãduinþei de sine, dragostei de
sine ºi a ispitei spre pãcat.
Pentru a primi ajutor de la Hristos, trebuie sã ne dãm seama de
nevoia noastrã. Trebuie sã ne cunoaºtem bine. Numai pe acela care
se cunoaºte pe sine ca fiind pãcãtos îl poate salva Hristos. Numai
atunci când ne vedem nevoia noastrã stringentã de ajutor ºi când
renunþãm la toatã încrederea în sine putem apuca puterea divinã.
Renunþarea la sine nu trebuie sã aibã loc numai la începutul vieþii
de creºtin. Ea trebuie sã se întâmple la fiecare înaintare spre cer. 
Marele Medic, pag. 393, 394.

Mar i

12 martie

3. LUCRURI PE CARE DUMNEZEU LE DETESTÃ
a. Cum este o contrafacere a lucrãrii misionare în contrast cu
cea adevãratã? Tit 3:2, 3; Iacov 3:14-16; Proverbele 6:18, 19.
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Dumnezeu nu ne va spune niciodatã: Bine slugã bunã ºi
credincioasã! la sfârºitul cãlãtoriei noastre, dacã acum nutrim un
spirit care râvneºte sã-i îndepãrteze pe alþii. Rãutatea, viclenia,
ipocrizia, invidia ºi vorbirea de rãu sunt lucruri pe care Dumnezeu
le detestã ºi nici unul din acei care dau pe faþã aceste roade în viaþa
lor nu va intra în împãrãþia cerurilor
Cei care fac din cãutarea de greºeli lucrarea lor, pot pãrea cã sunt
continuu îngrijoraþi ºi interesaþi de binele altora. Ei pot pãrea angajaþi
în mod activ într-o lucrare bunã. Dar lucrarea lor face rãu, ºi este
privitã de Dumnezeu ca neavând nici o valoare. Se spune, se
ºopteºte aici ºi acolo; prin sugestii oarbe, alte minþi sunt umplute de
bãnuieli ºi îndoialã; se creeazã tulburare. Acei care au dat ascultare
la se spune îºi aduc aminte de ceva ce ei au vãzut la fraþii lor, care
se poate sã fi fost greºit, ºi se face prea mult caz în jurul lucrurilor
care nu meritã decât puþinã atenþie. Aceste cuvinte aparent nevinovate
prind rãdãcini adânci în minþile acelora care le aud ºi se face un
mare rãu. Sunt cultivate seminþele amãrãciunii; idei greºite puroiazã
în inimile umane iar seminþele încolþesc ºi aduc o recoltã bogatã.
Vrãjmaºul a toatã dreptatea pune în acþiune o astfel de lucrare
misionarã inacceptabilã. Acela care sãvârºeºte o pretinsã lucrare
pentru Hristos este ispitit de el sã iscodeascã minþile altora ºi sã le
cearã pãrerea cu privire la ceea ce s-a vorbit. În felul acesta, bãnuiala
ºi invidia sunt semãnate în multe inimi. Dacã cei care fac aceastã
lucrare misionarã ar putea-o vedea aºa cum este privitã de Domnul
cerului, dacã pentru o singurã zi ar putea urmãri cursul lucrãrii lor ºi
vedea rezultatele ei vãtãmãtoare, ei s-ar pocãi.
A face bine tuturor, a ne îndeplini conºtiincios datoriile din cãmin,
a ne devota timpul nostru comparãrii vieþii noastre cu viaþa lui Hristos,
rugãciunii pentru o minte umilitã ºi sfinþitã  aceasta este lucrarea
misionarã pe care ne-o cere Domnul sã o facem.  CBNT, pag. 261.
b. Ce atitudine distruge prea adesea pacea bisericii? Matei 18
1-4.
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Miercuri

13 martie

4. LUCRÃTORII FÃRÃDELEGII
a. Descrieþi atitudinea rãspânditã de aceia care se laudã mulþumiþi de sine în ceea ce priveºte neprihãnirea ºi adevãrul? Isaia
5:20; 65:5.

[Isaia 5:19-23 citat] Clasa reprezentatã aici, pentru a-ºi înãlþa
propriile lor pãreri, foloseºte un raþionament care nu este autorizat
de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei umblã în lumina focului lor propriu.
Prin raþionamentul lor înºelãtor, ei întunecã deosebirea care
Dumnezeu doreºte sã fie trasatã între bine ºi rãu. Ceea ce este sfânt
este coborât la nivelul lucrurilor obiºnuite. Avariþiei ºi egoismului
nu li se spune pe nume; ele sunt numite precauþie. Creºterea lor în
independenþã ºi rebeliune, rãzbunarea ºi încãpãþânarea lor, în ochii
lor, sunt dovezi ale demnitãþii ºi ale unei minþi nobile. Ei acþioneazã
ca ºi cum ignorarea lucrurilor divine nu este periculoasã ºi chiar
fatalã pentru suflet; ºi ei preferã propriul lor raþionament revelaþiei
divine, planurile lor ºi înþelepciunea omeneascã mustrãrilor ºi
poruncilor lui Dumnezeu. Evlavia ºi conºtiinciozitatea altora sunt
numite fanatism ºi cei care practicã adevãrul ºi sfinþirea sunt urmãriþi
ºi criticaþi. Ei îi iau în bãtaie de joc pe aceia care învaþã pe alþii ºi
cred taina evlaviei: Hristos în voi, nãdejdea slavei. Principiile care
stau la baza acestor lucruri nu sunt vãzute de ei; ºi ei continuã sã
facã rãul, lãsând zãvoarele deschise ca Satan sã gãseascã drum liber
în suflet. The Review and Herald, 22 decembrie 1896.
b. Care va fi influenþa bãrbaþilor capabili, dar neconvertiþi, ºi
care va fi sfârºitul lor? 2 Petru 2:1-3.
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Oamenii pot avea capacitãþi încredinþate lor de Dumnezeu, dar
dacã ei nu sunt umiliþi, dacã nu se convertesc zilnic, ca vase de cinste,
ei vor face un mare rãu datoritã capacitãþilor lor. Dacã ei nu sunt
învãþãcei ai lui Isus Hristos, dacã nu se roagã ºi nu þin sub control
tendinþele lor ereditare ºi cultivate, trãsãturi de caracter pe care
Dumnezeu le detestã vor perverti judecata celor care se asociazã cu
ei.  SDA Bible Commentary [comentariile lui E. G. White], vol. 4,
pag. 1138.
Oamenii care resping învãþãturile Duhului lui Dumnezeu nu sunt
persoanele potrivite care sã fie aºezate în funcþii de conducere în
bisericã. Existã pericolul ca învãþãturile oamenilor care nu sunt
complet convertiþi, sã-i conducã pe alþii pe cãi lãturalnice ºi interzise.
Loma Linda Messages, pag. 465.

Joi

14 martie

5. MÃRTURISIREA CREªTINISMULUI CA PARAVAN
a. Cum îl fac fericiþi pe Satan predicatorii populari ºi creºtinii
cu numele de astãzi? 2 Timotei 3:1-5.

O mãrturisire a credinþei a devenit popularã pentru lume astãzi.
Conducãtori, politicieni, avocaþi, doctori, comercianþi se alãturã
bisericii pentru a-ºi asigura respectul ºi încrederea societãþii ºi pentru
a-ºi promova propriile interese lumeºti. În felul acesta ei cautã sã
ascundã toate tranzacþiile lor necinstite sub mãrturisirea de credinþã.
Diferitele corpuri religioase întãrite prin averea ºi influenþa acestor
oameni lumeºti botezaþi, cresc în popularitate ºi numãr. Biserici
splendide, înfrumuseþate în cel mai extravagant mod, sunt ridicate
pe strãzi populare. Închinãtorii se gãtesc în veºminte scumpe ºi la
modã. Se plãteºte un salariu mare pentru ca un predicator talentat sã
satisfacã ºi sã atragã lumea. Predicile lor nu trebuie sã atingã pãcatele
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populare, ci sã fie dulci ºi plãcute pentru urechile rafinate. În felul
acesta pãcãtoºii moderni sunt trecuþi în registrele bisericilor, ºi pãcate
la modã sunt ascunse sub pretenþia de evlavie.  Strãbãtând
veacurile, pag. 312.
b. Ce avertisment ne este dat nouã care mãrturisim cã avem
credinþã în solia celui de-al treilea înger? Matei 23:25, 27.

Mulþi care mãrturisesc cã Îi servesc lui Dumnezeu se aflã în
aceeaºi situaþie ca Saul  acoperã proiectele ambiþioase, mândria
etalãrii cu un veºmânt de pretinsã neprihãnire. Cauza Domnului este
fãcutã ca un paravan care sã ascundã diformitatea nedreptãþii, dar
aceasta face ca enormitatea pãcatului sã fie de zece ori mai mare.
The SDA Bible Commentary [comentariile lui E. G. White], vol. 2,
pag. 1017.

Vineri

15 martie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce indicã dragostea creºtinã?
2. Care sunt caracteristicile dragostei de sine?
3. Cum sunt împrãºtiate seminþele amãrãciunii de credincioºii
care au îndreptãþirea de sine?
4. Care sunt adesea efectele rele cu bãtaie lungã ale umblãrii în
lumina focului propriu?
5. Ce este adesea folosit ca paravan pentru a ascunde nedreptatea?
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Lecþia 12

Sabat, 23 martie 2002
s.a. 18:31

Libertatea alegerii
Iau azi cerul ºi pãmântul martori împotriva voastrã cã þiam pus înainte viaþa ºi moartea, binecuvântarea ºi blestemul.
Alege viaþa ca sã trãieºti tu ºi sãmânþa ta. (Deuteronom 30:19).
Pentru cei care refuzã razele preþioase ale luminii care lumineazã
întunericul, tainele cuvântului lui Dumnezeu rãmân astfel pentru
veºnicie.  Hristos lumina lumii, pag. 433.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pag. 391-402.
Calea cãtre Hristos, pag. 105-115.

Duminic

17 martie

1. RESPONSABILITATE INDIVIDUALÃ
a. Ce privilegiu mãreþ acordã Dumnezeu omului greºit? Deuteronom 30:19. Ce se întâmplã atunci când libertatea de alegere
este folositã în mod greºit?

Dumnezeu dã luminã ºi dovezi suficiente ca sã-l facã pe om
capabil sã deosebeascã adevãrul de rãtãcire. Dar El nu-l forþeazã pe
om sã primeascã adevãrul. Îi lasã libertatea sã aleagã binele sau rãul.
Dacã omul se împotriveºte dovezii care este suficientã sã-i îndrume
judecata în direcþia cea dreaptã, ºi o alege pe cea greºitã, a doua oarã
va face acest lucru mult mai uºor. A treia oarã, se depãrteazã de
Dumnezeu ºi alege sã stea de partea lui Satan ºi mai uºor. El va
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continua pe acest drum pânã când se va fi consolidat în rãu, ºi va
crede minciuna pe care a nutrit-o ca adevãr.  CBNT, pag. 195.
b. Cum este acceptat adevãrul în mod real? Ioan 7:17.

Perceperea ºi preþuirea adevãrului depind mai puþin de minte
decât de inimã. Adevãrul trebuie primit în suflet; el pretinde
încuviinþarea voinþei. Dacã adevãrul ar putea fi supus numai raþiunii,
mândria nu ar fi o piedicã în calea primirii lui. Dar el trebuie sã fie
primit prin lucrarea harului în inimã; ºi primirea lui depinde de
renunþarea la orice pãcat pe care îl descoperã Spiritul lui Dumnezeu.
Hristos lumina lumii, pag. 340.

Luni

18 martie

2. DRAGOSTEA FAÞÃ DE PÃCAT
a. Dacã adevãrul este evident, de ce aleg oamenii mai degrabã
întunericul decât lumina? Ioan 3:19, 20.

Astãzi, puteþi îndepãrta orice sprijin ºi închide gurile celor care
ridicã obiecþii aºa încât sã nu mai poatã spune nimic, dar mâine vor
cãlca pe acelaºi teren. Aceasta se va întâmpla iarãºi ºi iarãºi, pentru
cã ei nu iubesc lumina ºi nu vor sã vinã la luminã ca nu cumva
întunericul ºi rãtãcirea lor sã fie mutate de la ei.  Testimonies, vol.
3, pag. 37.
Lumina descoperã ºi mustrã rãtãcirile care erau ascunse în
întuneric; ºi atunci când vine lumina, viaþa ºi caracterul oamenilor
trebuie sã se schimbe în mod corespunzãtor, sã fie în armonie cu ea.
Pãcatele care erau odatã pãcate din neºtiinþã, din cauza orbirii minþii,
nu mai pot fi îngãduite fãrã a atrage vinovãþia. Pe mãsurã ce lumina
creºte, oamenii trebuie sã fie reformaþi, ridicaþi ºi curãþiþi de ea, sau
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vor deveni mai stricaþi ºi mai împotrivitori decât erau înainte de a
veni lumina.  Slujitorii Evangheliei, pag. 146.
b. Prin a cui influenþã câºtigã Satan pentru sine mulþimile
iubitoare de pãcat? Ezechiel 20:30; Mica7:5,6.

Multe sunt cãile prin care Satan lucreazã prin influenþa umanã
ca sã-ºi lege captivii. El câºtigã mulþimile de partea sa legându-le cu
firele de mãtase ale afecþiunii faþã de aceia care sunt vrãjmaºi ai
crucii lui Hristos. Oricare ar fi acest ataºament, patern, filial, conjugal sau social, efectul este acelaºi; împotrivitorii adevãrului îºi
exercitã puterea ca sã controleze conºtiinþa, ºi sufletele þinute sub
stãpânirea lor nu au destul curaj sau independenþã sã asculte de
propriile lor convingeri despre datorie.
Adevãrul ºi slava lui Dumnezeu sunt inseparabile; ne este
imposibil, cu Biblia la îndemâna noastrã, sã-L onorãm pe Dumnezeu
prin pãreri greºite. Mulþi spun cã nu coteazã ce crede cineva, dacã
viaþa este dreaptã. Dar viaþa este modelatã de credinþã. Dacã lumina
ºi adevãrul sunt la îndemâna noastrã, iar noi neglijãm sã valorificãm
privilegiul de a-l asculta ºi vedea, în fond îl respingem; alegem mai
degrabã întunericul decât lumina.
Existã o cale care pare bunã omului, dar sfârºitul ei este moartea.
(Proverbele 16:25  engl.). Neºtiinþa nu este o scuzã pentru greºealã
sau pãcat, când existã ocazia de a cunoaºte voia lui Dumnezeu. 
Strãbãtând veacurile, pag. 489. 490.

Mar i

19 martie

3. O SCUZÃ INACCEPTABILÃ
a. Cum se pot ridica oamenii din adâncimile cele mai mari ale
neºtiinþei ºi pãcatului? Psalmii 119: 98, 105.
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Ascultând de învãþãturile cuvântului lui Dumnezeu, oamenii se
pot ridica din cele mai mari adâncimi ale neºtiinþei ºi degradãrii ºi
sã devinã fii ai lui Dumnezeu, tovarãºi ai îngerilor fãrã pãcat. 
Principiile fundamentale ale educaþiei creºtine, pag. 82.
b. Ce nu va reprezenta o scuzã pentru aceia care persistã în
greºealã ºi pãcat? Osea 4:6.

[Isus] a venit în umilinþã, pentru ca cea mai umilã fiinþã de pe
faþa pãmântului sã nu poatã avea nici o scuzã din cauza sãrãciei, sau
neºtiinþei ºi sã spunã: Din cauza acestor lucruri nu am putut asculta
de legea lui Iehova. Hristos ªi-a îmbrãcat divinitatea cu omenescul,
pentru ca omenescul sã poatã atinge omenescul; ca sã poatã trãi cu
umanitatea ºi purta toate încercãrile ºi întristãrile omului. El a fost
ispitit în toate punctele ca ºi noi, dar fãrã pãcat. În umanitatea Lui,
El a înþeles toate ispitele care vor veni la om. - CBNT, pag.238.
Isus are puterea sã-ªi mântuiascã poporul din pãcatele lor
Pãcatul ne-a fost descoperit prin Cuvântul ºi Duhul adevãrului, ca
sã nu fim gãsiþi cãlcãtori ai preceptelor divine, ºi sã nu existe nici o
ocazie de a prezenta scuza neºtiinþei. Porunca este: Depãrtaþi-vã de
nelegiuire. (2 Timotei 2:19).  That I May Know Him, pag. 255.
Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de neºtiinþã, dar acum,
cu lumina clarã a adevãrului care strãluceºte peste tot în jurul nostru,
cu avertismente, cu mustrãri, cu luminã crescândã, dacã dorim numai
sã ne deschidem ochii ca s-o vedem, nu existã nici o scuzã pentru
nimeni, nici mãcar pentru cel mai slab, de a nu rãspândi lumii lumina aceasta. Cei patru îngeri þin cele patru vânturi ca sã se poatã
îndeplini o lucrare specialã: sfinþii lui Dumnezeu trebuie sã fie sigilaþi
pe frunþile lor. Fraþilor, când veþi fi gata pentru sigiliul lui Dumnezeu?
Fiecare pas pe care îl faceþi pe calea pe care Dumnezeu v-a interziso, spre plãcerea voastrã proprie ºi în pãcat, este un pas mai aproape
de nimicirea voastrã. Fiecare faptã de neascultare faþã de cuvântul
Domnului reprezintã o pierdere irecuperabilã. Fiecare moment de
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tihnã, de îngãduinþã de sine, permis de voi prin neglijarea avertizãrilor
divine ºi a chemãrii la datorie în lucrarea solemnã a Maestrului, vã
aºazã sub puterea ºi controlul prinþului întunericului.  The Review
and Herald, 7 iunie 1887.

Miercuri

20 martie

4. PRINªI UªOR ÎN CURSÃ
a. Ce falsitate a folosit Satan cu succes ca sã-i amãgeascã pe
evreii din zilele lui Hristos? Ioan 7:48.

b. Cum putem fi înºelaþi astãzi în acelaºi fel?

Astãzi, mulþi sunt înºelaþi în acelaºi fel ca ºi evreii. Învãþãtorii
religioºi citesc Biblia în lumina propriilor lor înþelegeri ºi tradiþii;
iar oamenii nu cerceteazã Scripturile pentru ei înºiºi, ºi nu judecã
pentru ei înºiºi ce este adevãrul; ci renunþã la judecata lor ºi-ºi
încredinþeazã sufletele conducãtorilor lor. Predicarea ºi învãþarea
cuvântului este unul din mijloacele pe care Dumnezeu le-a instituit
pentru rãspândirea luminii; dar trebuie sã aducem învãþãtura fiecãrui
om sã fie testatã de Scripturã. Oricine va studia Biblia cu rugãciune,
dorind sã cunoascã adevãrul, ca sã asculte de el, va primi iluminare
divinã. El va înþelege Scripturile.  Hristos lumina lumii, pag. 343,
344.
Deºi Biblia este plinã de avertismente împotriva învãþãturilor
mincinoase, mulþi sunt gata sã încredinþeze pãstrarea sufletelor lor
clerului. Astãzi, sunt mii care mãrturisesc religia care nu pot da alte
motive pentru puncte de credinþã pe care le susþin decât cã aºa au
fost instruiþi de conducãtorii lor religioºi. Ei trec cu vederea
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învãþãturile Mântuitorului ºi implicit, îºi pun încrederea în cuvintele
predicatorilor. Sunt predicatorii infailibili? Cum ne putem încredinþa
sufletele conducerii lor dacã nu ºtim din cuvântul lui Dumnezeu cã
ei sunt purtãtori de luminã?  Strãbãtând veacurile, pag. 489.
c. Cum cad oamenii în capcana de a coopera cu Satan? Isaia
53:1; Faptele Apostolilor 28:24.

Acei cãrora le este adresatã solia adevãrului rar se întreabã: Este
adevãratã? ci De cine este sprijinitã? Mulþimile o evalueazã prin
numãrul celor care o primesc; ºi se mai pune întrebarea: Au crezut
cei învãþaþi ºi învãþãtorii religioºi? Astãzi, oamenii nu primesc
adevãrata evlavie mai bucuros decât cei de pe timpul lui Hristos. Ei
cautã lucrurile acestei lumi cu acelaºi zel, ºi aceasta duce la neglijarea
bogãþiilor veºnice; faptul cã marea majoritate nu este gata sã
primeascã adevãrul nu reprezintã un argument împotriva lui, ºi nici
faptul cã el nu este primit de mai marii lumii, sau chiar de conducãtorii
religioºi.  Hristos lumina lumii, pag. 344.

Joi

21 martie

5. RUINÃ VEªNICÃ
a. De ce va rãmâne o clasã de oameni oarbã faþã de adevãr?
2 Corinteni 4:3, 4.

Scopul lui Dumnezeu nu este de a îndepãrta toate obiecþiile pe
care ar putea sã le aducã inima omeneascã împotriva adevãrului Sãu.
Pentru aceia care resping razele preþioase ale luminii care ar lumina
întunericul, tainele Cuvântului lui Dumnezeu rãmân astfel pe vecie.
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Pentru ei adevãrul este ascuns. Ei umblã în orbire, ºi nu cunosc ruina
din faþa lor.  Hristos lumina lumii, pag. 433.
b. Cum putem fi (ca indivizi, familii ºi comunitãþi) în pericol de
a urma exemplul poporului evreu? Osea 13:9; Ieremia 6:19.

Hristos a privit de pe muntele Mãslinilor asupra lumii ºi asupra
tuturor veacurilor; iar cuvintele Sale se aplicã la fiecare suflet care
dispreþuieºte rugãminþile milei divine. Dispreþuitor al dragostei Sale,
El þi se adreseazã astãzi. Þie, chiar þie care ar trebui sã cunoºti
lucrurile care-þi dau pacea. Hristos varsã lacrimi amare pentru tine,
care nu ai lacrimi sã le verºi pentru tine. Împietrirea de inimã care a
cauzat nimicirea fariseilor este evidentã ºi în cazul tãu. Fiecare dovadã
a harului lui Dumnezeu, fiecare razã de luminã divinã fie înmoaie ºi
supune sufletul, fie îl întãreºte în nepocãinþã.
Hristos a prevãzut cã Ierusalimul va rãmâne împietrit ºi cã nu se
va pocãi; totuºi toatã vinovãþia, toate urmãrile milei respinse îi aparþin.
Aºa se va întâmpla cu fiecare suflet care urmeazã aceeaºi cale. 
Hristos lumina lumii, pag. 433.

Vineri

22 martie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Cui îi descoperã Dumnezeu adevãrul?
2. Când lumina adevãrului se descoperã unei persoane, care
sunt cele douã alternative?
3. De ce nu este neºtiinþa o scuzã pentru greºeli ºi pãcate?
4. Ce ajutor nu ar trebui sã aºtepte niciodatã inima fireascã de
la Dumnezeu?
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Sabat, 30 martie 2002
s.a. 18:39

Lecþia 13

Biruinþa
Pot totul în Hristos care mã întãreºte. (Filipeni 4:13).
Dumnezeu îi va pãstra pe toþi aceia care umblã pe calea
ascultãrii.  Hristos lumina lumii, pag. 91.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pag. 542-556.
Experienþe ºi viziuni, pag. 168-170.

Duminic

24 martie

1. SECRETUL VICTORIEI
a. Cum ne include ºi pe noi marea luptã dintre Hristos ºi Satan?
1 Petru 5:8; Romani 7:14, 15; Ioan 15:5.

Omul este în mod natural înclinat sã urmeze sugestiile lui Satan, ºi el nu se poate împotrivi cu succes unui duºman atât de grozav,
dacã Hristos, marele Cuceritor, nu locuieºte în el, orientându-i
dorinþele ºi dându-i putere. Numai Dumnezeu poate limita puterea
lui Satan. El merge încoace ºi încolo pe pãmânt, în sus ºi în jos. Nici
mãcar un moment nu este neveghetor, de teamã sã nu piardã vreo
ocazie de a nimici suflete. Este important ca poporul lui Dumnezeu
sã înþeleagã aceasta, ca sã poatã scãpa de cursele lui.  Testimonies,
vol. 1 pag. 325, 326.
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b. Unde se gãseºte singura noastrã speranþã de biruinþã?
1 Corinteni 15:57; 1 Petru 5:9; Filipeni 4:13; Romani 8:37.

Exemplul lui Hristos ne aratã cã singura noastrã speranþã de
biruinþã se aflã în continua împotrivire faþã de atacurile lui Satan.
Acela care a triumfat asupra vrãjmaºului sufletelor în lupta cu ispita
înþelege puterea Satanei asupra omenirii, ºi l-a învins în favoarea
noastrã. Ca biruitor, El ne-a dat avantajul biruinþei Sale, ca în
eforturile noastre de a ne împotrivi ispitelor lui Satan, sã ne putem
uni slãbiciunea noastrã cu puterea Sa, nevrednicia noastrã cu meritele
Sale. ªi sprijiniþi de puterea Sa îndurãtoare, sub puterea ispitei, sã
putem sã ne împotrivim în numele Sãu atotputernic ºi sã biruim aºa
cum a biruit ºi El.  Solii pentru tineret, pag. 40.

Luni

25 martie

2. ANGAJAMENT RECIPROC
a. Numiþi o datorie pe care o avem în planul de mântuire.
Efeseni 4:27.

Ispititorul nu ne poate obliga niciodatã sã facem rãul. El nu poate
controla minþile dacã ele nu sunt încredinþate controlului sãu. Voinþa
trebuie sã consimtã, credinþa trebuie sã-i dea drumul lui Hristos,
înainte ca Satan sã-ºi poatã exercita puterea asupra noastrã. Dar orice
dorinþã pãcãtoasã pe care o nutrim îi oferã un punct de sprijin. Orice
punct în care nu atingem standardul divin reprezintã o uºã deschisã
prin care poate intra sã ne ispiteascã ºi distrugã. ªi fiecare eºec sau
înfrângere a noastrã îi dã ocazia sã-L ocãrascã pe Hristos.
Când Satan a citat fãgãduinþa: El va porunci îngerilor Sãi el a
omis cuvintele: sã Te pãzeascã în toate cãile Tale; ceea ce înseamnã,
în toate cãile alese de Dumnezeu. Hristos a refuzat sã se abatã de pe
calea ascultãrii. În timp ce a manifestat încredere deplinã în Tatãl
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Sãu, El nu S-a aºezat din proprie iniþiativã într-o situaþie care ar fi
fãcut necesarã intervenþia Tatãlui Sãu ca sã-L salveze de la moarte.
 Hristos lumina lumii, pag. 90, 91.
b. Cum doreºte Dumnezeu sã ne ajute dacã ne predãm inimile
Lui? 1 Corinteni 10:13; Psalmii 50:15; 2 Petru 1:3, 4.

Isus a câºtigat biruinþa prin supunere ºi credinþã în Dumnezeu,
ºi prin apostolul ne spune: Supuneþi-vã dar lui Dumnezeu,
împotriviþi-vã diavolului ºi el va fugi de la voi. Apropiaþi-vã de
Dumnezeu ºi El Se va apropia de voi (Iacov 4:7, 8). Noi nu ne
putem salva de sub puterea ispititorului; el a biruit omenescul, ºi
când încercãm sã stãm în picioare prin puterea noastrã, devenim o
pradã a ºiretlicurilor lui; dar numele Domnului este un turn puternic:
cel neprihãnit fuge în el ºi este în siguranþã (Proverbele 18:10).
Satan tremurã ºi fuge din faþa celui mai slab suflet care îºi gãseºte
refugiul în acel nume puternic.  Hristos lumina lumii, pag. 93.
Ceea ce înþelepciunea omeneascã nu poate face, poate face
înþelepciunea lui Dumnezeu prin predarea voinþei, a minþii, sufletului,
puterii ºi a întregii fiinþe, lui Dumnezeu. Providenþa Sa poate uni
inimile în legãturile care sunt de origine cereascã. Dar rezultatul nu
va fi un simplu schimb exterior de afecþiune prin cuvinte plãcute ºi
mãgulitore. Va fi o nouã experienþã; rãzboiul de þesut al cerului þese
cu o urzealã ºi fire mai fine dar totuºi mai rezistente decât cele
pãmânteºti.  In Heavenly Places, pag. 205.

Mar i

26 martie

3. CONLUCRARE
a. Cum trebuie sã ne facem partea noastrã în lucrarea de biruinþã?
Iacov 4:7, 8; 2 Corinteni 7:1; 2 Petru 1:5-8.
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Va dori omul sã se þinã de puterea divinã ºi, cu hotãrâre ºi
perseverenþã, sã se împotriveascã lui Satan, aºa cum ne-a dat Hristos
exemplul Sãu în lupta Lui cu vrãjmaºul în pustia ispitirii? Dumnezeu
nu-l poate salva pe om împotriva voinþei lui de sub puterea
nãscocirilor lui Satan. Omul trebuie sã lucreze cu puterea lui
omeneascã, ajutat de puterea divinã a lui Hristos, ca sã se
împotriveascã ºi sã învingã, oricare ar fi preþul. Pe scurt, omul trebuie
sã biruiascã aºa cum a biruit Hristos. ªi atunci, prin victoria care
este privilegiul lui de a o câºtiga prin numele atotputernic al lui Isus,
el poate deveni un moºtenitor ºi împreunã moºtenitor cu Isus Hristos.
Acest lucru nu s-ar putea întâmpla dacã Hristos ar face toatã lucrarea
de biruinþã. Omul trebuie sã-ºi facã partea lui; el trebuie sã fie biruitor
în contul lui, prin puterea ºi harul pe care i le dã Hristos. Omul trebuie
sã fie un conlucrãtor cu Hristos în lucrarea de biruinþã, ºi atunci va fi
pãrtaº cu Hristos la gloria Sa
Datoria noastrã de a þine duhul curat ca templu pentru Duhul Sfânt,
este o datorie sfântã. Dacã inima ºi mintea sunt închinate serviciului
lui Dumnezeu, ascultând de toate poruncile Sale, iubindu-L din toatã
inima, cu toatã puterea, ºi tot sufletul ºi pe aproapele nostru ca pe
noi înºine, vom fi gãsiþi credincioºi cerinþelor cerului.  Testimonies, vol. 4, pag. 33, 34.
a. Cum trebuie sã ne ducem pânã la capãt mântuirea? Filipeni 2:12
(partea din mijloc), 13; 1 Ioan 1:7, 9.

Lucrarea de câºtigare a mântuirii este una de parteneriat, de
conlucrare. Între Dumnezeu ºi pãcãtosul pocãit trebuie sã existe o
cooperare. Este nevoie de formarea principiilor corecte în caracter. Omul
trebuie sã facã cele mai serioase eforturi sã biruiascã lucrurile care îl
împiedicã sã atingã desãvârºirea. Dar, pentru a avea succes, el depinde
în totalitate de Dumnezeu. Numai efortul omenesc nu este de ajuns.
Fãrã ajutorul puterii divine, el nu ajutã la nimic. Dumnezeu lucreazã dar
ºi omul lucreazã. Împotrivirea faþã de ispitã trebuie sã vinã din partea
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omului, care trebuie sã-ºi ia puterea de la Dumnezeu. Pe de o parte se
aflã înþelepciunea, mila ºi puterea infinitã, pe de alta, slãbiciunea,
pãcãtoºenia, ºi totala lipsã de ajutor.  Istoria Faptelor Apostolilor,
pag. 376.

Miercuri

27 martie

4. ASCULTARE CREDINCIOASÃ
a. Cum descriu Ioan 5:39, 2 Corinteni 13:5 ºi 1 Petru 1:22
relaþia pe care trebuie sã o avem cu Cuvântul lui Dumnezeu?

Trebuie sã studiem Scripturile cu inimile umilite, tremurând la
cuvântul Domnului, dacã nu dorim sã fim înºelaþi în nici un fel cu
privire la adevãratul nostru caracter. Trebuie sã existe un efort
perseverent de a birui egoismul ºi mulþumirea de sine. Cercetarea de
sine trebuie fãcutã amãnunþit, ca sã nu existe pericolul de amãgire
de sine. O examinare superficialã a eului fãcutã cu anumite ocazii
nu este suficientã. Examinaþi-vã zilnic temelia speranþei voastre, ºi
vedeþi dacã sunteþi într-adevãr în dragostea lui Hristos. Ocupaþi-vã
în mod sincer de inima voastrã, pentru cã nu vã puteþi permite sã
riscaþi. Socotiþi costul de a fi un creºtin sincer ºi apoi încingeþi-vã
armãtura. Studiaþi modelul; priviþi la Isus ºi fiþi asemenea Lui. Pacea
ºi liniºtea minþii voastre, nãdejdea cu privire la mântuirea veºnicã
depind de credincioºia în aceastã lucrare. Ca ºi creºtini, noi suntem
mai puþin sinceri în cercetarea de sine decât în orice altceva; deci,
nu este de mirare cã facem un progres aºa de mic în înþelegerea
eului.  Testimonies, vol. 5, pag. 324, 325.
b. Ce fãgãduinþã aparþine acelora care umblã pe calea ascultãrii? Numeri 23:21, 23; 2 Timotei 2:19, 22; Ioan 14:23.
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Dacã [poporul lui Dumnezeu care trãieºte în aceste ultime zile]
cautã neprihãnirea ºi adevãrata sfinþire, dacã þine toate poruncile lui
Dumnezeu, lui Satan ºi îngerilor lui nu li se va permite sã-i biruie.
Toatã împotrivirea vrãjmaºului lor aprig se va dovedi fãrã putere în
a-i nimici sau a smulge via plantatã chiar de Dumnezeu. Satan ºtie
ceea ce Balaam a învãþat printr-o experienþã tristã ºi anume cã
împotriva lui Iacov nu are putere nici o vrajã ºi nici descântecul
împotriva lui Israel, atâta vreme cât nelegiuirea nu este cultivatã
printre ei; de aceea puterea ºi influenþa lui vor fi totdeauna folosite
pentru a distruge unitatea lor ºi a mânji curãþia caracterului lor. 
Testimonies, vol. 5, pag. 591.
Adesea când Satan nu reuºeºte sã trezeascã necredinþã, el reuºeºte
sã ne conducã la încumetare. Dacã ne poate face sã ne aºezãm în calea
ispitei fãrã a fi necesar, el ºtie cã biruinþa îi aparþine. Dumnezeu îi va
pãzi pe toþi aceia care umblã pe calea ascultãrii, dar depãrtarea de pe
acesta înseamnã a te aventura pe terenul lui Satan. Acolo vom cãdea
cu siguranþã. Mântuitorul ne îndeamnã: Vegheaþi ºi rugaþi-vã, ca sã
nu cãdeþi în ispitã. (Marcu 14:38). - Hristos lumina lumii, pag. 91.

Joi
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5. ANTICIPÂND BIRUINÞA FINALÃ
a. Care sunt pãrþile componente ale armurii creºtine? Efeseni
6:10-18.

b. Numiþi un biruitor care a mãrturisit cu privire la succesul
oferit acelora care poartã aceastã armurã. 2 Timotei 4:7, 8.

c. Ce ar trebui sã facem acum când se duce marea luptã? Marcu
14:38; Luca 12:37, 38, 40, 42, 43.
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Aceia care vegheazã în vederea venirii Domnului nu aºteaptã
fãrã sã facã nimic. Aºteptarea venirii lui Hristos trebuie sã-i facã pe
oameni sã se teamã de Domnul, sã se teamã de judecãþile Sale pentru
pãcat. Ea trebuie sã-i facã conºtienþi faþã de marele lor pãcat de
respingere a milei Sale. Aceia care Îl aºteaptã pe Domnul îºi curãþã
sufletele prin ascultare de adevãr. Ei combinã vegherea atentã cu
lucrarea serioasã. Pentru cã ºtiu cã Domnul este la uºi, ei se grãbesc
sã coopereze cu inteligenþele cereºti în lucrarea pentru salvarea
sufletelor. Aceºtia sunt servii credincioºi ºi înþelepþi care dau casei
Domnului partea lor de hranã la vremea potrivitã. (Luca 12:42). 
Hristos lumina lumii, pag. 470.

Vineri

29 martie

ÎNTEBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce nu pot face oamenii dacã nu se aflã sub controlul lui
Hristos?
2. Deºi Satan a biruit omenirea, când este el forþat sã tremure?
3. Cum devenim conlucrãtori cu Hristos?
4. Ce trebuie sã facem dacã nu dorim sã fim înºelaþi cu privire
la propriul nostru caracter?
5. Cum trebuie sã aºteptãm venirea Domnului?
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O bãtãlie cu totul spiritualã

Cei ce dau nãvalã pun mâna pe ea

D

in zilele lui Ioan Botezãtorul pânã acum, Împãrãþia cerurilor
se ia cu nãvalã, ºi cei ce dau nãvalã pun mâna pe ea. (Matei
11:12).
Predicile lui Ioan Botezãtorul au provocat o mare tulburare.
La începutul slujirii sale, interesul religios era foarte scãzut.
Superstiþia, tradiþia ºi legendele încurcaserã minþile oamenilor, ºi
ceea ce era drept nu mai era înþeles. Plini de râvnã în asigurarea
comorii ºi onoarei lumeºti, oamenii Îl uitaserã pe Dumnezeu. Ioan
a ieºit ca sã-L facã de cunoscut pe Unsul Domnului, ºi i-a chemat
pe oameni la pocãinþã: Pocãiþi-vã cãci împãrãþia cerurilor este
aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia,
când zice: Iatã glasul celui ce strigã în pustie: Pregãtiþi calea
Domnului, neteziþi-I cãrãrile. Orice vale sã fie înãlþatã, orice munte
ºi orice deal sã fie plecate, coastele sã se prefacã în câmpii ºi
strâmtorile în vâlcele! Atunci se va descoperi slava Domnului ºi în
clipa aceea orice fãpturã o va vedea Iatã cã securea a ºi fost
înfiptã la rãdãcina pomilor: deci, orice pom care nu face roadã
bunã va fi tãiat ºi aruncat în foc.
Învãþãturile lui Ioan au trezit în inimile multora o mare dorinþã
de a avea parte de binecuvântãrile pe care avea sã le aducã Hristos,
ºi ei au primit adevãrul. Aceºtia au vãzut cã era nevoie de o reformã.
Ei nu trebuia sã caute doar sã intre pe poarta cea strâmtã; ei trebuia
sã depunã eforturi ºi sã se lupte din rãsputeri ca sã aibã
binecuvântãrile evangheliei. Nimic în afarã de o dorinþã aprinsã, o
voinþã hotãrâtã, de trãinicia scopului nu se poate împotrivi
întunericului moral care acoperã pãmântul ca giulgiul morþii. Pentru
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a primi binecuvântãrile pe care au avut privilegiul sã le aibã, ei
trebuie sã lucreze cu seriozitate, trebuie sã-ºi tãgãduiascã eul.
Lucrarea lui Ioan Botezãtorul reprezintã lucrarea pentru aceste
vremuri. Lucrarea lui ºi a acelora care merg înainte în spiritul ºi
puterea lui Ilie ca sã-i trezeascã pe oameni din indiferenþa lor
este una ºi aceeaºi în multe privinþe. Hristos va veni a doua oarã
ca sã judece lumea în ce priveºte neprihãnirea. Solii lui Dumnezeu
care poartã ultima solie de avertizare care trebuie datã lumii
trebuie sã pregãteascã calea pentru a doua venire a lui Hristos
aºa cum Ioan a pregãtit calea pentru prima Sa venire. Dacã
împãrãþia cerurilor se lua cu nãvala în timpul lui Ioan, ea se ia cu
nãvala ºi acum; astãzi, binecuvântãrile evangheliei trebuie
obþinute în acelaºi fel. Dacã formele ºi ceremoniile au fost fãrã
folos atunci, o formã de evlavie lipsitã de putere nu poate fi de
nici un folos acum.
Douã puteri sunt la lucru. Pe de o parte Satan acþioneazã cu
toate puterile lui sã zãdãrniceascã influenþa lucrãrii lui Dumnezeu;
pe de altã parte, Dumnezeu lucreazã prin slujitorii Sãi ca sã-i
cheme pe oameni la pocãinþã. Cine va câºtiga? Satan, care ºtie cã
mai are puþin timp, a coborât cu o mare putere, lucreazã cu toatã
înºelãtoria nelegiuirii în cei care pier. Pe fiecare agent pe care îl
poate angaja, el îl foloseºte ca sã împiedice sufletele sã nu vinã
la luminã. Biruinþele pe care le câºtigãm asupra eului ºi pãcatului
sunt câºtigate pe seama vrãjmaºului, ºi el nu ne va lãsa sã ne
bucurãm de binecuvântãrile lui Dumnezeu fãrã sã depunã eforturi
hotãrâte ca sã ni se împotriveascã.
Este nevoie de o lucrare serioasã, ca sã putem avea putere de
la Dumnezeu sã ne împotrivim vrãjmaºului atunci când vine ca
un torent. Trebuie sã ne luptãm din rãsputeri ca sã supunem eul;
pentru cã iubirea de comoditate ºi îngãduinþa de sine sunt cele
mai înºelãtoare pãcate, care amorþesc conºtiinþa ºi orbesc
înþelegerea. O, dacã cei care au auzit solia cercetãtoare s-ar trezi
din somnul lor ºi nu ar mai rãmâne într-o indiferenþã lipsitã de
grijã! Avem nevoie de dorinþa aprinsã a vãduvei insistente ºi a
femeii siro-feniciene  de o hotãrâre care nu va fi refuzatã.
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Mulþi, foarte mulþi fac o greºealã fatalã pentru cã nu ascultã
de aceastã lecþie a providenþei lui Dumnezeu. Pacea ºi liniºtea pot
fi asigurate numai prin luptã. Puterile luminii ºi ale întunericului
sunt înrolate, ºi noi trebuie sã luãm parte la luptã în mod individual.
Iacov s-a luptat toatã noaptea cu Dumnezeu înainte de a câºtiga biruinþa.
Când se ruga lui Dumnezeu, el a simþit o mânã puternicã pe umãrul lui;
ºi crezând cã este mâna unui vrãjmaº, el a luptat cu toatã puterea lui ca
sã se împotriveascã. El s-a luptat ore întregi, dar nu a câºtigat nici o
biruinþã asupra vrãjmaºului sãu, iar el nu a îndrãznit sã-ºi slãbeascã
eforturile nici un moment, ca nu cumva sã fie biruit ºi sã-ºi piardã viaþa.
Astfel lupta a durat pânã la revãrsatul zorilor, ºi nici unul nu câºtigase
biruinþa. Apoi strãinul a pus capãt luptei. El a atins coapsa lui Iacov ºi
puterea luptãtorului a paralizat. Pânã atunci Iacov nu a ºtiut cine era cel
cu care lupta; ºi cãzând paralizat ºi plângând pe grumazul lui, el s-a
rugat sã nu i se curme viaþa.
Îngerul ar fi putut sã se elibereze cu uºurinþã din strânsoarea lui
Iacov, dar el nu a fãcut aceasta. Lasã-mã sã plec, s-a rugat el,  pentru
cã se face ziuã. Dar rãspunsul venit de la suferindul dar hotãrâtul Iacov
a fost: Nu te las sã pleci pânã nu mã vei binecuvânta. Lacrimile ºi
rugãciunile lui i-au dat lucrurile pentru care el se luptase în zadar sã le
obþinã. Cum te numeºti? l-a întrebat îngerul. ªi el a spus: Iacov. ªi el
a spus: Nu te vei mai numi Iacov ci Israel: pentru cã te-ai luptat cu
Dumnezeu ºi cu oamenii ºi ai biruit  ªi l-a binecuvântat acolo.
Iacov era plin de teamã ºi strâmtorat în timp ce cãuta sã obþinã biruinþa
prin propriile lui puteri. El a crezut cã vizitatorul ceresc era un vrãjmaº
ºi s-a luptat cu el atâta timp cât a mai avut putere. Dar când s-a încredinþat
harului lui Dumnezeu, el ºi-a dat seama cã în loc de a se afla în mâinile
vrãjmaºului, el era înconjurat de armele dragostei infinite. El l-a vãzut
pe Dumnezeu faþã în faþã iar pãcatele lui au fost iertate.
Împãrãþia cerurilor se ia cu nãvalã ºi cei ce pun mâna pe ea o iau cu
nãvalã. Aceastã nãvalã ocupã întreaga inimã. A fi ºovãielnic înseamnã
a fi nestatornic. Pentru lucrarea de pregãtire este nevoie de hotãrâre,
jertfire de sine ºi efort consacrat. Înþelegerea ºi conºtiinþa pot fi unite;
dar dacã voinþa nu este pusã la lucru, noi vom avea parte de eºec. Trebuie
angajatã fiecare facultate ºi fiecare sentiment. Rugãciunea arzãtoare ºi
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serioasã trebuie sã ia locul apatiei ºi indiferenþei. Numai printr-un efort
serios ºi hotãrât ºi credinþã în meritele lui Hristos putem birui ºi câºtiga
împãrãþia cerurilor. Timpul nostru de lucru este scurt. Hristos va veni în
curând a doua oarã. Fie ca Domnul sã-i ajute pe aceia care au auzit solia
de avertizare sã-ºi aminteascã de faptul cã împãrãþia cerului se ia cu
nãvalã, ºi cei ce dau nãvalã pun mâna pe ea.  The Youths Instructor,
17 ºi 24 mai 1900.

Marea luptã a luat sfârºit. Pãcatul ºi pãcãtoºii nu mai sunt.
Tot universul este curat. În marea creaþie bate acelaºi puls al
armoniei ºi bucuriei. De la Acela care a creat toate lucrurile,
curg lumina, viaþa ºi bucuria, prin tãrâmurile spaþiului infinit.
De la cel mai mic atom pânã la cea mai mare lume, vie sau
lipsitã de viaþã, în frumuseþea lor neumbritã ºi bucurie deplinã,
toate declarã cã Dumnezeu este iubire.  Strãbãtând
veacurile, pag. 555.
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STUDIU PENTRU ORA TINERETULUI ÎN SABAT
DUPÃ AMIAZA
Viaþa lui Isus
Ianuarie
5
- Fiica mai marelui sinagogii, pg. 219-223.
12
- Pâinile ºi peºtii, pg. 224-231.
19
- Hristos umblã pe mare, pg. 232-236.
26
- Hristos în sinagogã, pg. 237-250.

Februarie
2
- Femeia cananeancã, pg. 251-254.
9
- Schimbarea la faþã, pg. 255-266.
16
- Sãrbãtoarea corturilor, pg. 267-275.
23
- Du-te ºi nu mai pãcãtui, pg. 276-282.

Martie
2
9
16
23
30

104

- Învierea lui Lazãr, pg. 283-293.
- Jertfa Mariei, pg. 294-302.
- Intrarea lui Isus în Ierusalim, pg. 303-312.
- Isus plânge asupra Ierusalimului, pg. 313-321.
- A doua curãþire a templului, pg.322-333.

