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Cuvânt înainte
Existã un vechi proverb: „Nici un om nu este o insulã.” În timp ce fiecare
persoanã nãscutã pe aceastã planetã este diferitã de toate celelalte, noi depindem
unii de alþii mult mai mult decât ne dãm seama. Când te uiþi cu atenþie la
amprentele ºi palmele tale, vezi întipãrite curbe ºi linii specifice, modele unice
pentru fiecare în parte. Contemplând mãiestria artisticã a aceluiaºi Creator care
a întocmit pe om în asemãnarea cu Sine, ni se aminteºte cã aceeaºi mânã a fost
modelatã ca sã apuce multe alte mâini cu cãldura grijii, prieteniei ºi dragostei.
“Dumnezeu care a fãcut lumea ºi tot ce este în ea, este Domnul cerului ºi al
pãmântului, ...care dã tuturor viaþa, suflarea ºi toate lucrurile. El a fãcut ca toþi
oamenii, dintr-unul singur, sã locuiascã pe toatã suprafaþa pãmântului.” Faptele Apostolilor 17:24-26.
În acelaºi fel, dupã cum prima tablã de piatrã a celor zece porunci ne învaþã
despre relaþia noastrã „pe verticalã” cu Dumnezeu, cea de-a doua tablã ne
descoperã datoriile cu privire la relaþiile „pe orizontalã” cu oamenii. Aceste
relaþii „în plan orizontal” pot fi ilustrate dupã cum urmeazã: „Aruncaþi o
pietricicã în lac ºi se va forma o undã, apoi o alta ºi încã una; ºi pe mãsurã ce
se mãresc, cercul se lãrgeºte, pânã ajunge la mal. La fel se întâmplã ºi cu
influenþa noastrã. Dincolo de ceea ce ºtim sau de controlul nostru, ea va fi o
binecuvântare sau un blestem pentru alþii.” – Parabolele Domnului, pag. 340
engl. (cap. “Talanþii”).
Ca miºcare de reformã ce cautã restaurarea caracterului pentru a ajunge în
armonie cu voinþa lui Dumnezeu, dorinþa noastrã este de a urca atât în sensul
vertical cât ºi orizontal, sensuri care se suprapun în multe privinþe. Din acest
motiv, în acest trimestru vom studia despre felul în care ne putem ajuta reciproc
ca sã ne pregãtim pentru veºnicie. „Noi suntem fire în marea þesãturã a omenirii
ºi în felul acesta în relaþie unii cu alþii. Viaþa noastrã lasã asupra minþii altora
impresii care vor fi transferate chiar ºi în veºnicie. Îngerii noteazã faptele noastre,
cuvintele noastre ºi spiritul care le-a stârnit.” - The Upward Look, pag. 59.
Lecþiile din acest trimestru sunt concepute într-o ordine oarecum
cronologicã întrucât abordeazã diferitele relaþii omeneºti pe care le leagã cineva
într-o viaþã. Începând cu creaþia ºi naºterea, trece prin copilãrie, tinereþe ºi
maturitate, discutând diferite relaþii interpersonale obiºnuite. Punctul culminant
îl constituie marea noastrã datorie pe care o avem faþã de întreaga lume de a
lumina ca martori pentru Hristos, care trãiesc în aceste ultime zile din istoria
pãmântului. Fie ca Domnul sã ne cãlãuzeascã ºi sã ne întãreascã în studiul
acestor lecþii. Fie ca noi sã fim întãriþi sã devenim un popor mai asemãnãtor cu
Hristos într-o sferã de influenþã tot mai largã, pentru ca Numele Sãu sã fie
glorificat cu adevãrat în noi!
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
Lecþii biblice pentru Sabat, Ianuarie -- Martie 2006

3

Sabat, 7 ianuarie 2006

Darul Sabatului Întâi
pentru sediul Conferinþei
Câmpului Oltenia
Uniunea Românã este una dintre cele
mai mari uniuni din Miºcarea de Reformã
ºi una dintre primele þãri din dominaþiunea
noastrã care a trimis misionari în strãinãtate. Dupã ce au trecut printr-o
lungã perioadã de greutãþi ºi persecuþie sub regimul comunist, fraþii ºi
surorile din România au putut în cele din urmã sã facã de cunoscut
adevãrata credinþã a sfinþilor.
Recunoscãtori pentru ocazia deschisã lor de aceastã schimbare
politicã, credincioºii din România au contribuit cât le-a stat în putinþã cu
energiile ºi mijloacele lor la înaintarea lucrãrii Domnului ºi, într-un timp
scurt, multe locaºuri de închinare au fost ridicate pentru a sluji ca faruri ale
speranþei într-o lume muribundã.
Datoritã dezvoltãrii lucrãrii, noua Conferinþã Oltenia, a fost organizatã,
în sudul României, ca a ºasea Conferinþã, în 2002.
Pânã acum, lucrarea misionarã ºi administrativã din aceastã Conferinþã
a avut ca sediu o clãdire micã în oraºul Craiova. Lucrarea din aceastã cea
mai tânãrã Conferinþã înainteazã cu rezultate încurajatoare, dar nevoia de
o salã de adunare ºi un sediu corespunzãtor este simþitã adânc de
credincioºii care lucreazã în acea regiune ºi de cãtre multele suflete
interesate care ar putea fi încurajate în felul acesta sã se închine Domnului
într-un mod decent ºi într-un cadru adecvat.
Din cauza situaþiei economice a þãrii ne este greu sã realizãm acest
proiect singuri. De aceea vã adresãm un apel cãlduros tuturor, fraþi, surori
ºi prieteni din întreaga lume, ca sã contribuiþi cu darurile voastre generoase
la ridicarea unui far al adevãrului în acest colþ al viei Domnului, ºi ne rugãm
cu sinceritate ca Domnul sã vã rãsplãteascã din abundenþã jertfele.
Vã mulþumim anticipat pentru generozitatea voastrã ºi dorim cele mai
bogate binecuvântãri ale Domnului asupra lucrãrii Sale din întreaga lume ºi
asupra fiecãruia dintre urmaºii Sãi sinceri.
Din partea fraþilor ºi surorilor din Uniunea Românã
4
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Lecþia 1

Sabat, 7 ianuarie 2006

Dupã chipul Tatãlui nostru
„Dumnezeu a fãcut om dupã chipul Sãu, l-a fãcut dupã chipul
lui Dumnezeu; parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã i-a fãcut.”
(Geneza 1:27).
„Valoarea omului trebuie estimatã la preþul plãtit pentru rãscumpãrarea
lui”. - The Review and Herald, 18 decembrie 1894.
Recomandare pentru studiu: Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 253, 19.

Duminicã

1 ianuarie

1. O PARTE PRIVILEGIATÃ A CREAÞIEI
a. Descrieþi înalta noastrã chemare ca fiinþe omeneºti – ºi relaþia
pe care Creatorul nostru a plãnuit-o pentru a se bucura cu noi.
Isaia 13:12; Ieremia 29:11.

„Când a ieºit din mâna Creatorului, Adam purta, în natura lui fizicã, mentalã
ºi spiritualã, asemãnarea cu Fãcãtorul sãu. ‘Dumnezeu a fãcut om dupã chipul
Sãu’ (Geneza 1:27), iar scopul Sãu era, ca omul, cu cât trãia mai mult, cu atât
mai pe deplin sã descopere acest chip – cu atât mai pe deplin sã reflecte slava
Creatorului. Toate facultãþile lui puteau sã se dezvolte; capacitatea ºi vigoarea
trebuia sã creascã în mod continuu. Pentru exercitarea lor, s-a deschis un orizont
larg ºi un câmp glorios. Tainele universului vizibil – ‘minunatele lucrãri ale Celui
care este desãvârºit în cunoaºtere’ (Iov 37:16) – îl invitau pe om la studiu.
Privilegiul sãu cel mare era sã aibã o comuniune directã, faþa în faþã, ºi de la
inimã la inimã, cu Fãcãtorul Sãu. Dacã omul ar fi rãmas credincios lui
Dumnezeu, toate acestea ar fi fost ale lui pentru totdeauna. De-a lungul
veacurilor nesfârºite el ar fi continuat sã câºtige noi comori ale cunoºtinþei, sã
descopere izvoare proaspete de fericire ºi ar fi câºtigat concepþii mai clare ºi tot
mai clare cu privire la înþelepciunea, puterea ºi dragostea lui Dumnezeu. El ar fi
împlinit din ce în ce mai mult scopul creãrii sale, ºi ar fi reflectat din ce în ce mai
fidel slava Creatorului.” - Educaþia, pag. 15 engl. (cap. „Sursa ºi þelul adevãratei
educaþii”).
Lecþii biblice pentru Sabat, Ianuarie -- Martie 2006
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b. De ce ar trebui sã fim inspiraþi de nivelul minunat de
încredere ºi onoare pe care Dumnezeu le-a acordat
omenirii? Psalmii 8:3-9.

Luni

2 ianuarie

2. O INTERVENÞIE NEPOFTITÃ
a. Ce greºealã tragicã a lãsat urme adânci în viaþa primilor noºtri
pãrinþi, fãcându-i sã-ºi piardã cãminul din Paradis? Geneza
3:1-12, 17-19, 23, 24. Care au fost urmãrile spirituale?

„Prin pãcat, asemãnarea cu divinul a fost mânjitã, aproape cã a fost
ºtearsã cu desãvârºire. Puterile fizice ale omului au fost slãbite, capacitatea
lui mentalã a scãzut, viziunea sa spiritualã s-a întunecat. El a devenit supus
morþii.” - Educaþia, pag. 15 engl. (cap. „Sursa ºi þelul adevãratei educaþii”).

b. Cum este definit pãcatul, ºi care este urmarea lui? 1 Ioan 3:4;
Romani 6:23 (p.p.).

c. Din dragoste pentru omenire, ce avea sã fie împlinit de misiunea lui Hristos prin venirea Sa pe pãmânt? Romani 6:23 (a doua parte); 1 Corinteni 15:21-23. Cât de repede putea omenirea
sã profite de beneficiile vieþii, morþii, învierii ºi înãlþãrii Sale?

„Îndatã ce a apãrut pãcatul, a apãrut ºi un Mântuitor. Hristos a ºtiut ce
urma sã sufere, totuºi El a devenit înlocuitorul omului. Imediat ce Adam a
pãcãtuit, Fiul lui Dumnezeu S-a prezentat ca garant al omenirii, cu tot atât de
multã putere de a înlãtura osânda rostitã asupra celui vinovat, ca ºi când a
murit pe crucea Calvarului.” - The Review and Herald, 12 martie 1901.
6
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d. Cine era Hristos cu exactitate, ºi, pânã la vremea venirii Sale
pe pãmânt, cât de mult a avansat problema pãcatului în despãrþirea omenirii – atât iudei, cât ºi neamuri – de Tatãl lor
ceresc? Geneza 1:1-3; Ioan 1:1-5, 10, 11.

„Oamenii aproape cã nu-L mai vedeau pe Dumnezeu în lucrãrile Sale.
Pãcãtoºenia neamului omenesc a aruncat un giulgiu peste faþa minunatã a
creaþiunii, ºi în loc de a-L descoperi pe Dumnezeu, lucrãrile Sale au devenit
o barierã care Îl ascundeau. Oamenii ‘au slujit ºi s-au închinat fãpturii în
locul Fãcãtorului’. În felul acesta pãgânii ‘s-au dedat la gânduri deºarte ºi
inima lor fãrã pricepere s-a întunecat.’ (Romani 1:25, 21). Astfel, în Israel,
învãþãtura omului a fost aºezatã în locul celei a lui Dumnezeu. Nu numai
lucrurile din naturã, dar ºi serviciul jertfelor ºi Scripturile – toate date ca
sã-L descopere pe Dumnezeu – erau aºa de pervertite, cã au devenit
mijloace de a-L ascunde.” - Parabolele Domnului, pag. 18 engl. (cap. 1:
„Învãþãtura prin parabole”).

Marþi

3 ianuarie

3. MÂNTUITORUL DIVINO-UMAN
a. Ce descoperã mila lui Dumnezeu prin trimiterea lui Hristos?
Iov 33:23-30; Luca 1:26-35.

„Atunci când pãcatul lui Adam a afundat omenirea în suferinþa
deznãdãjduitã, Dumnezeu ar fi putut scãpa de fiinþele decãzute. El ar fi putut
sã le trateze aºa cum meritã sã fie trataþi pãcãtoºii. Ar fi putut sã
porunceascã îngerilor din cer sã verse peste lume paharul mâniei Sale. Ar fi
putut îndepãrta aceastã patã întunecoasã din universul Sãu. Dar El nu a
fãcut aceasta. În loc de a-i alunga din prezenþa Sa, El a venit chiar mai
aproape de omenirea cãzutã. El a dat pe Fiul Sãu sã devinã os din oasele
noastre, carne din carnea noastrã. ‘ªi Cuvântul S-a fãcut trup ºi a locuit
printre noi, plin de har ºi de adevãr. ªi noi am privit slava Lui, o slavã întocmai
ca slava singurului nãscut din Tatãl.’ (Ioan 1:14). Prin relaþia Sa omeneascã
cu oamenii, Hristos i-a atras mai aproape de Dumnezeu. El a îmbrãcat natura
Sa divinã cu veºmântul omenescului, ºi a arãtat înaintea universului ceresc,
înaintea lumilor necãzute cât de mult îi iubeºte Dumnezeu pe copiii
oamenilor.” - The Australian Union Conference Record, 1 iunie 1900.
Lecþii biblice pentru Sabat, Ianuarie -- Martie 2006
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b. De ce putem fi încredinþaþi cã marele Judecãtor al întregii
omeniri va fi drept cu toate fiinþele Sale greºite? Ioan 5:26, 27;
Evrei 4:14, 15; 7:25.

c. În ce sens este moartea umilitoare a lui Hristos un punct
important prin care suntem învãþaþi cum sã trãim ºi cum sã ne
raportãm la ceilalþi oameni? Isaia 53:6-8; Filipeni 2:5-11.
„Prin umilirea Sa, Hristos a fost înãlþat. El, care în ochii tuturor celorlalþi
pãrea învins, era un Învingãtor. El a fost recunoscut ca Purtãtorul de pãcate.
Se poate ca oamenii sã exercite putere asupra corpului Lui omenesc. Ei pot
strãpunge tâmplele Sale sfinte cu coroana de spini. Îl pot dezbrãca de haina
Sa ºi se pot certa pentru împãrþirea ei. Dar nu-L pot lipsi de puterea Sa de a
ierta pãcatele. Prin aceea cã a murit, El mãrturiseºte despre divinitatea Sa ºi
despre slava Tatãlui. Urechea Lui nu este prea tare ca sã audã, nici braþul
Sãu prea scurt ca sã mântuiascã. Este dreptul Sãu regal sã ierte complet pe
toþi cei care vin la Dumnezeu prin El.” - Hristos lumina lumii, pag. 751 engl.
(cap. 78: „Golgota”).

Miercuri

4 ianuarie

4. REPUªI ÎN DREPTURI CA FII ªI FIICE
a. Ce realitate trebuie sã recunoascã fiecare dintre noi? Romani
3:23; 1 Ioan 1:10.
b. Cum a fãcut aceasta ca rugãciunile sã nu fie ascultate? Isaia
59:1, 2.
c. Ce poate face pentru noi vestea bunã a mântuirii prin Hristos?
Ezechiel 16:3-6; Galateni 4:1-7.
d. Asupra a ce trebuie sã ne concentrãm pentru a birui mereu?
Ioan 1:12-14; Romani 8:10-17.

8
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e. Cum ne poate ajuta studiul naturii sã ne întãrim legãtura
noastrã cu Autorul ei? Psalmii 19:1-3; Romani 1:20.

„În acelaºi fel în care este descoperit în Scrierile Sfinte, adevãrul divin
este reflectat, ca dintr-o oglindã, în faþa naturii; ºi prin creaþia Sa noi facem
cunoºtinþã cu Creatorul. ªi în felul acesta, cartea naturii devine un mare
manual, pe care îl pot folosi instructorii care sunt înþelepþi, în legãturã cu
Scripturile, ca sã îndrume oile pierdute înapoi la turma lui Dumnezeu. Atunci
când lucrãrile lui Dumnezeu sunt studiate, Duhul Sfânt trezeºte convingere în
minte. Nu este acea convingere produsã de raþionarea logicã; dar dacã mintea
nu s-a întunecat prea mult ca sã cunoascã pe Dumnezeu, dacã ochiul nu este
prea slab ca sã-L vadã, urechea prea surdã ca sã audã glasul Sãu, un înþeles
mai profund este dobândit, iar adevãrurile spirituale ºi sublime ale cuvântului
scris sunt imprimate în inimã.” - Special Testimonies on Education, pag. 59.

f. Cum este Sabatul o verigã de legãturã pentru a ne familiariza mai pe deplin cu Mântuitorul nostru divino-uman în mod
regulat? 2 Corinteni 4:6.

„Sabatul ne îndreaptã gândurile cãtre naturã ºi ne aduce în comuniune
cu Creatorul. În cântecul pãsãrilor, în foºnetul pomilor, în muzica mãrii, putem
sã mai auzim glasul Aceluia care a vorbit cu Adam în Eden în rãcoarea
dimineþii. ªi, când vedem puterea Sa în naturã, gãsim mângâiere, deoarece
cuvântul care a creat toate lucrurile, este Cel care dã viaþã sufletului.” Hristos lumina lumii, pag. 281, 282 engl. (cap. 29: „Sabatul”).

Joi

5 ianuarie

5. CRUCEA ARATÃ SPRE CER CU BRAÞELE LARG
DESCHISE
a. Ce asigurare minunatã ne dã Hristos, ºi cum aºteaptã sã
rãspundem la ea? Ioan 15:14-17.

Lecþii biblice pentru Sabat, Ianuarie -- Martie 2006
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„În Noul Testament, Rãscumpãrãtorul lumii a specificat ce înseamnã
religiunea curatã în relaþiile noastre cu semenii. Ascultarea de primele patru
porunci din toatã inima ne face sã-L iubim pe Dumnezeu în mod suprem ºi
sã devenim împreunã lucrãtori cu El în îndeplinirea voinþei Sale faþã de
semeni. Pãzirea primelor patru porunci ne face una cu Hristos, care ªi-a dat
viaþa ca rãscumpãrare ca sã-i elibereze pe toþi din robia pãcatului ºi sã ne
facã bãrbaþi ºi femei libere în El. Valoarea omului trebuie estimatã la preþul
plãtit pentru rãscumpãrarea lui.
Ultimele ºase precepte ale decalogului descoperã datoria omului faþã de
semenii sãi; iar cei care dau ascultare primelor patru porunci vor îndeplini de
asemenea ºi cerinþele ultimelor ºase. Ni se porunceºte sã ne iubim aproapele
ca pe noi înºine.” - The Review and Herald, 18 decembrie 1894.

b. Având în vedere tot ce a fãcut Hristos pentru noi (indicând în
plan vertical în sus), ce ar trebui sã reþinem în timp ce studiem
în acest trimestru despre cum sã ne raportãm la semenii
noºtri (în plan orizontal)? Iuda 1:21; 1 Corinteni 16:14.

„Putem primi luminã numai când venim la cruce ºi ne prezentãm la
altarul de jertfã. Aici, slãbiciunea omului este datã pe faþã; aici puterea Lui
este descoperitã. Aici, oamenii vãd cã existã putere în Hristos ca sã
mântuiascã pe deplin pe toþi cei care vin la Dumnezeu prin El.” - Christian
Education, pag. 82.

Vineri

6 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Care a fost întotdeauna planul lui Dumnezeu prin crearea noastrã?
2. Cum distruge pãcatul relaþiile?
3. De ce trebuia ca Hristos - “Fiul lui Dumnezeu” - sã fie descoperit ºi ca
“Fiu al omului”?
4. Dupã ce suntem adoptaþi în familia Tatãlui nostru, ce ne face sã ne
simþim ca acasã?
5. Care trebuie sã fie rezultatul inevitabil al relaþiei puternice (pe
verticalã) cu Dumnezeu?

10
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Lecþia 2

Sabat, 14 ianuarie 2006

Familia care educã
„Nevasta ta este ca o viþã roditoare înãuntrul casei tale; copiii
stau ca niºte lãstari de mãslin împrejurul mesei tale.” (Psalmii 128:3).
„Dumnezeu doreºte ca familiile noastre sã fie simboluri ale familiei din
cer.” - Cãminul advent, pag. 17 engl. (cap. 1: „Atmosfera cãminului”).
Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 3, pag. 230-232 engl.
(cap. „Pastori care se îngrijesc doar de ei înºiºi”).

Duminicã

8 ianuarie

1. PRIMA NOASTRÃ RELAÞIE CU OAMENII
a. În mod normal, care sunt primele fiinþe omeneºti pe care le
întâlnim de la naºtere ºi cum foloseºte Dumnezeu aceastã
relaþie unicã pentru a ilustra gingãºia marii Sale dragoste faþã
de noi? Psalmii 103:13; Isaia 66:13.
b. De ce poruncã ne aduce acest lucru aminte? Exodul 20:12;
Efeseni 6:2, 3.
c. De ce ar trebui ca loialitatea faþã de aceastã poruncã sã dea
naºtere la recunoºtinþã spontanã dintr-un suflet cu adevãrat
convertit? Proverbele 4:3.
„Copiii ar trebui sã simtã cã sunt datori pãrinþilor lor, care au vegheat
asupra lor în pruncie ºi i-au îngrijit când au fost bolnavi. Ei ar trebui sã-ºi dea
seama cã pãrinþii lor se îngrijoreazã mult din cauza lor. În special pãrinþii
oneºti ºi evlavioºi simt un interes adânc pentru ca odraslele lor sã apuce pe
un drum drept. Când vãd greºeli la copiii lor, cât de grea le este inima! Dacã
aceºti copii, care au îndurerat acele inimi, ar putea vedea efectul conduitei
lor, s-ar îndupleca cu siguranþã. Dacã ar putea vedea lacrimile mamei lor ºi
auzi rugãciunile ei cãtre Dumnezeu în favoarea lor, dacã ar putea asculta
suspinele ei înãbuºite ºi întrerupte, i-ar durea inima ºi ei ºi-ar mãrturisi imediat
greºelile ºi ar cere sã fie iertaþi.” - Spiritual Gifts, vol. 4b, pag. 138.
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Luni

9 ianuarie

2. O DETERIORARE TRISTÃ
a. Ce trãsãturã larg rãspânditã a oamenilor loveºte familiile în
aceste ultime zile? 2 Timotei 3:1, 2; Proverbele 30:11-14.
„Pãcatul care existã în aceastã generaþie printre copii este acela cã ei
sunt ‘neascultãtori de pãrinþi, nemulþumitori, neevlavioºi, ... iubitori mai mult
de plãceri decât iubitori de Dumnezeu’. (2 Timotei 3:2, 4). ªi aceastã stare
de lucruri existã în aºa mãsurã cã a devenit subiectul profeþiei ca unul dintre
semnele pe care le trãim în aceste ultime zile ale timpului.” - Scrisori cãtre
tineri îndrãgostiþi, pag. 53 engl.
„Rãzvrãtirea ºi apostazia sunt chiar în aerul pe care îl respirãm. Vom fi
afectaþi de ele dacã nu ne prindem sufletele noastre lipsite de speranþã de
Hristos prin credinþã.”- CBVT, pag. 63.

b. Ce avertismente solemne ar trebui sã þinem minte, în special
când vedem starea societãþii de astãzi? Proverbele 1:8, 19:26;
20:20;
c. Ce atitudine putem observa din cãsãtoria lui Isaac? Geneza
24:1-4, 66, 67.

„În vremurile strãvechi înþelegerile de cãsãtorie erau fãcute în general de
pãrinþi, ºi acesta era obiceiul printre cei care se închinau lui Dumnezeu.
Nimãnui nu i se cerea sã se cãsãtoreascã cu cineva pe care nu-l putea iubi;
dar în dãruirea sentimentelor lor, tinerii erau îndrumaþi de judecata pãrinþilor cu
experienþã ºi temãtori de Dumnezeu. Dacã se urma un curs contrar acestuia,
acesta era privit ca o dezonoare adusã pãrinþilor, sau chiar o crimã.
Isaac, încrezându-se în înþelepciunea ºi afecþiunea tatãlui sãu, s-a
mulþumit sã-i încredinþeze chestiunea lui, crezând ºi cã Dumnezeu Însuºi îl
va cãlãuzi în alegerea fãcutã.” - Patriarhi ºi profeþi, pag. 171 engl. (cap. 15:
„Cãsãtoria lui Isaac”).
„Ce contrast între purtarea lui Isaac ºi aceea datã pe faþã de tinerii din
zilele noastre, chiar ºi dintre pretinºii creºtini! Prea adesea tinerii considerã
cã dãruirea afecþiunilor lor este o chestiune în care numai eul lor trebuie
consultat – o chestiune în care nici Dumnezeu, nici pãrinþii nu ar trebui sã se
amestece.” - Idem., pag. 175 engl. (cap. 15: „Cãsãtoria lui Isaac”).
12
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3. PÃRINÞII MAI ÎN VÂRSTÃ
a. De ce continuã glasul lui Dumnezeu din porunca a cincea sã
rãsune de-a lungul veacurilor cu o rezonanþã profundã când
pãrinþii noºtri încep sã îmbãtrâneascã? Proverbele 23:22.
„Nu existã nici un moment în care copiii sã nu fie datori a fi respectuoºi
ºi iubitori faþã de tatãl ºi de mama lor. Atâta timp cât pãrinþii trãiesc, ar trebui
ca bucuria copiilor sã fie aceea de a-i onora ºi a-i respecta. Ar trebui sã
aducã în viaþa pãrinþilor lor înaintaþi în vârstã toatã bucuria ºi strãlucirea
soarelui, atât cât le stã în putinþã. Ar trebui sã le îndulceascã ultima parte a
vieþii. Nu existã nici o recomandare mai bunã pe pãmânt decât faptul cã un
copil ºi-a onorat pãrinþii, nici un raport mai bun în cãrþile cereºti decât cã el
ºi-a iubit ºi onorat tatãl ºi mama.
Copiii sã nu uite cã pãrinþii înaintaþi în vârstã nu au decât puþinã bucurie ºi
mângâiere. Ce ar putea aduce mai multã mâhnire în inima lor decât neglijenþa
copiilor lor? Ce pãcat poate fi mai mare la copii decât întristarea unui tatã sau
a unei mame în vârstã ºi neajutorate? Cei care îºi întristeazã pãrinþii vârstnici
sunt trecuþi în cãrþile cerului ca ºi cãlcãtori ai poruncii, ca unii care nu-L
venereazã pe Dumnezeul cerului; iar dacã nu se cãiesc ºi nu pãrãsesc cãile lor
greºite, nu vor fi gãsiþi vrednici de un loc în moºtenirea sfinþilor.
Este posibil ca ei, copiii, sã devinã atât de insensibili faþã de nevoile tatãlui
ºi ale mamei, încât sã nu doreascã sã îndepãrteze, atât cât le stã în putinþã,
toate motivele de întristare, veghind asupra lor cu grijã neobositã ºi
devotament? Este posibil ca ei sã nu socoteascã o plãcere a face din ultimele
zile ale pãrinþilor lor cele mai bune zile? Cum poate oare un fiu sau o fiicã sã
lase pe tata sau pe mama în mâinile unor strãini pentru a fi îngrijiþi? Chiar dacã
mama ar fi necredincioasã sau nesuferitã, acest lucru nu-l scuteºte pe copil de
obligaþia pe care Dumnezeu a aºezat-o asupra lui de a-ºi îngriji pãrinþii. Dacã
ar fi doar câþiva cei care refuzã cu totul datoria pe care un copil o are faþã de
mama lui. Dar vai! Sunt atât de mulþi care nu s-au gândit la pãrinþii lor decât
cum sã câºtige de la ei anumite avantaje... Dar cât de dureros va fi sfârºitul
vieþii unor astfel de copii! Ei nu pot fi fericiþi la bãtrâneþe, pentru cã secerã ce
au semãnat.” - The Review and Herald, 15 noiembrie 1892.

b. Cum a scos Hristos la luminã nesocotirea de cãtre farisei a
poruncii a cincea? Marcu 7:9-13. Cum a stat purtarea Lui în
contrast direct cu ipocrizia lor grosolanã? Ioan 19:25-27.
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Miercuri

11 ianuarie

4. HRISTOS, MARELE CENTRU
a. Aºa cum este descoperit de pe vremea Israelului din vechime,
de ce este esenþial altarul de dimineaþã ºi de searã?
2 Cronici 13:10-12. Cum ar trebui þinut altarul familial în zilele
noastre?
„Obiectivul special al capilor de familie ar trebui sã fie acela de a face
ora de închinare extrem de interesantã. Prin puþinã gândire ºi o pregãtire
atentã pentru acest moment, când venim în prezenþa lui Dumnezeu, altarul
familial ar putea fi fãcut plãcut ºi va aduce roade pe care numai veºnicia le
poate descoperi. Tatãl sã aleagã un fragment din Scripturã care este
interesant ºi uºor de înþeles; câteva versete vor fi suficiente sã dea o lecþie
care poate fi studiatã ºi practicatã pe parcursul acelei zile. Se pot pune
întrebãri, se pot face câteva observaþii serioase ºi interesante, sau pot fi
ilustrate întâmplãri scurte ºi la subiect. Se pot cânta cel puþin câteva strofe
dintr-un imn inspirat, iar rugãciunea adusã trebuie sã fie scurtã ºi la subiect.
Cel care face rugãciunea sã nu se roage despre tot, ci ar trebui sã exprime
nevoile sale în cuvinte simple ºi sã-L laude pe Dumnezeu cu mulþumire.” The Signs of the Times, 7 august 1884.

b. Care este nota dominantã a vieþii care sã fie învãþatã în fiecare
cãmin, indiferent dacã familia este mare sau micã? Filipeni 2:1-4.

„Dumnezeu doreºte ca familiile noastre sã fie simboluri ale familiei din cer.
Pãrinþii ºi copiii sã poarte aceasta în minte în fiecare zi, comportând-se unii cu
alþii ca membri ai familiei lui Dumnezeu. Atunci viaþa lor va fi în aºa fel încât sã
dea lumii o ilustrare a ceea ce pot fi familiile care Îl iubesc pe Dumnezeu ºi þin
poruncile Sale. Hristos va fi slãvit; pacea, harul ºi dragostea Sa vor pãtrunde în
cercul familiei ca un parfum preþios.”- The Review and Herald, 17 noiembrie 1896.

c. Cum trebuie copiii sã reflecte copilãria lui Isus? Luca 2:52.

„Copilul ar trebui învãþat de foarte timpuriu sã fie folositor. De îndatã ce
tãria fizicã ºi puterea raþiunii sunt dezvoltate îndeajuns, el ar trebui sã
primeascã însãrcinãri în cãmin.” - Divina vindecare, pag. 401 engl. (cap.
„Adevãrata educaþie – O instruire misionarã”).
14
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5. UN CÂMP DE PREGÃTIRE PENTRU SLUJIRE
a. Care este planul lui Dumnezeu pentru familiile noastre?
Psalmii 128:1-6.
„Tot cerul este interesat de cãminul vostru... Puneþi-vã inima în rânduialã.
O predare fãrã rezerve lui Dumnezeu va îndepãrta barierele care au sfidat
apelurile harului ceresc.” - The Signs of the Times, 11 noiembrie 1903.

b. Cum este biruinþa asiguratã chiar ºi acelora care poate nu au
crescut în cele mai bune condiþii? Filipeni 3:13, 14.
„Deºi copiii poate cã nu au avut instruirea corectã, iar caractere lor nu
s-au modelat adecvat, Dumnezeu intenþioneazã sã-i lege de El aºa cum a
fãcut cu Nadab ºi Abihu, dacã ei doresc sã asculte de poruncile Sale. Dacã
doresc sã aducã voinþa lor cu credinþã ºi curaj în supunere faþã de voinþa lui
Dumnezeu, El îi va învãþa, iar viaþa lor va fi ca un crin curat ºi alb, plin de
mireasmã pe ape stãtãtoare. Ei trebuie sã se hotãrascã, în puterea lui Isus,
sã stãpâneascã înclinaþia ºi patima, ºi sã câºtige în fiecare zi biruinþe asupra
ispitelor lui Satan.” - The Signs of the Times, 8 iulie 1880.

c. Care este cea mai bunã moºtenire pe care o putem lãsa
copiilor noºtri? Mica 6:8.
„Cu cât spiritul de slujire adevãratã este dat pe faþã mai mult în cãmin,
cu atât mai mult se va dezvolta în viaþa copiilor. Ei vor învãþa sã gãseascã
bucurie în slujirea ºi jertfirea pentru binele altora.” - Divina Vindecare, pag.
401 engl. (cap. „Adevãrata educaþie – O instruire misionarã”).

Vineri

13 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Care sunt câteva din cãile prin care putem sã înseninãm viaþa
pãrinþilor noºtri?
2. Care a fost exemplul lui Hristos cu privire la pãrinþii Sãi?
3. Cum putem încuraja familiile sã fie centrate mai mult în jurul lui
Hristos?
4. De ce a rânduit Dumnezeu ca familia sã educe fiinþele omeneºti?
5. De ce trebuie ca fiinþele omeneºti sã fie educate în familie?
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Sabat, 21 ianuarie 2006

Pãrtãºia din bisericã
„Dacã umblãm în luminã dupã cum El Însuºi este luminã, avem
pãrtãºie unii cu alþii; ºi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne
curãþeºte de orice pãcat.” (1 Ioan 1:7).
„Urmaºii lui Hristos trebuie sã umble în lumina exemplului Sãu glorios.
ªi indiferent de sacrificiul confortului ºi al îngãduinþei egoiste, ºi indiferent de
costul trudei ºi suferinþelor, noi trebuie sã susþinem bãtãlia constantã cu eul
ºi sã înãlþãm standardul Evangheliei.” - Astãzi cu Dumnezeu, pag. 251 engl.
Recomandare pentru studiu:
Testimonies, vol. 2, pag. 594-597 engl. (cap. „Un vis impresionant”)
Idem., vol. 1, pag. 260-264 engl. (cap. „Vor veni nenorociri mari”).

Duminicã

15 ianuarie

1. NUTRIND ADEVÃRUL PREZENT
a. Ce este credinþa ºi cum trebuie sã o dezvoltãm? Evrei 11:1;
Romani 10:17.
b. Ce ar trebui sã înþelegem cu privire la lumina cereascã
trimisã sã ne cãlãuzeascã? Proverbele 4:18.
„Asupra noastrã strãluceºte o luminã mai mare decât a strãlucit asupra
pãrinþilor noºtri. Noi nu putem fi primiþi sau onoraþi de Dumnezeu aducând
acelaºi serviciu, ºi fãcând aceleaºi fapte ca pãrinþii noºtri. Pentru a fi primiþi ºi
binecuvântaþi de Dumnezeu aºa cum au fost ei, trebuie sã imitãm credincioºia
ºi zelul lor, sã valorificãm lumina aºa cum au valorificat-o ºi ei pe a lor, ºi sã
facem ceea ce ar fi fãcut ºi ei dacã ar fi trãit astãzi. Trebuie sã umblãm în
lumina care strãluceºte asupra noastrã, altfel acea luminã va deveni întuneric.
Dumnezeu ne cere sã arãtãm lumii, în caracterul ºi faptele noastre, acea
mãsurã din spiritul unitãþii ºi armoniei care este în conformitate cu adevãrurile
sfinte pe care le mãrturisim ºi cu spiritul acelor profeþii care se împlinesc în
aceste ultime zile. Adevãrul, care a ajuns pânã la înþelegerea noastrã, ºi lumina,
care strãluceºte asupra sufletului, ne vor judeca ºi ne vor condamna, dacã ne
vom întoarce spatele ºi vom refuza sã fim conduºi de ea.” - Testimonies, vol. 1,
pag. 262, 263 engl. (cap. „Vor veni nenorociri mari”).
16
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16 ianuarie

2. UMBLÂND ÎN ADEVÃRUL PREZENT
a. Ce se întâmplã dacã umblãm în lumina pe care Hristos a descoperit-o pe calea noastrã? 1 Ioan 1:7. De ce îl va deosebi acest
lucru pe poporul Sãu de ceilalþi oameni?
„Pãcatul ºi sfinþenia nu pot face nici un compromis. Biblia nu conþine
nici o aprobare a lipsei de evlavie, nici cuvinte plãcute de iertare sau dragoste
pentru cel care stãruie în nepocãinþã. Isus a venit ca sã-i atragã pe toþi
oamenii la Sine, iar urmaºii Sãi trebuie sã umble în lumina exemplului Sãu
glorios, indiferent de sacrificiul confortului ºi al reputaþiei, ºi indiferent de
pierderea proprietãþii sau a vieþii. Numai în felul acesta pot lupta lupta cea
bunã a credinþei.” - Testimonies, vol. 4, pag. 624 engl. (cap. „Iubirea de lume”).

b. De ce ne cere Dumnezeu atât de stãruitor sã cultivãm
adevãrul prezent astãzi? Coloseni 1:27.
„Dacã Dumnezeu dã luminã, trebuie sã umblaþi în luminã ºi sã urmaþi
lumina. Lumina vine de la tronul lui Dumnezeu ºi cu ce scop? Pentru ca
poporul sã fie pregãtit sã stea în picioare în ziua lui Dumnezeu. Pe voi care
aþi devotat timp ºi aþi cheltuit bani pentru împodobirea îmbrãcãmintei voastre
ºi pentru decorarea caselor voastre, v-aº întreba: ‘Este Hristos în voi
nãdejdea slavei?’ Este prea târziu sã vã mai ocupaþi cu lucrurile uºuratice
ale lumii – prea târziu pentru orice lucrare superficialã. Este prea târziu
pentru a striga împotriva oamenilor cã manifestã prea multã seriozitate în
serviciul lui Dumnezeu; pentru a spune: ‘Sunteþi exaltaþi; sunteþi prea aprinºi,
prea hotãrâþi.’ Este prea târziu sã-i avertizaþi pe fraþii voºtri cu privire la
studiul Bibliei pentru ei înºiºi, pentru cã s-ar putea sã fie înºelaþi de rãtãciri.
ªtim cã se vor perinda minciuni cu repeziciune, de aceea dorim fiecare razã
de luminã pe care o are Dumnezeu pentru noi, ca sã putem sta în picioare în
mijlocul pericolelor ultimelor zile.” - The Review and Herald, 4 martie 1890.

c. Ce mediu a rânduit Dumnezeu sã ne întãreascã în înþelegerea
ºi practicarea adevãrului prezent? Maleahi 3:16; 1 Timotei 3:15.

„Biserica este mijlocul stabilit de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.
Ea a fost organizatã pentru slujire, iar misiunea ei este sã ducã lumii
Evanghelia.” - Istoria faptelor apostolilor, pag. 9 engl. (cap. 1: „Planul lui
Dumnezeu cu biserica Sa”).
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17 ianuarie

3. STÂND UNIÞI
a. Care este planul lui Hristos pentru biserica Sa, ºi cum se
realizeazã acesta? Ioan 17:17-21.

„Ultima rugãciune a lui Hristos înãlþatã în favoarea ucenicilor Sãi înainte
de judecarea Sa, a fost ca ei sã fie una în El. Satan este hotãrât ca aceastã
unitate sã nu existe, pentru cã ea este cea mai mare dovadã care poate fi
adusã cã Dumnezeu a dat pe Fiul Sãu sã împace lumea cu cerul. Dar
unitatea pentru care S-a rugat Hristos trebuie sã existe în mijlocul poporului
lui Dumnezeu înainte ca El sã poatã revãrsa asupra bisericii dezvoltarea ºi
puterea pe care El tânjeºte sã le reverse.
Unitatea ar trebui recunoscutã ca elementul de conservare din bisericã.
Cei care sunt uniþi ca bisericã au intrat într-un legãmânt solemn cu
Dumnezeu ca sã asculte de cuvântul Sãu ºi sã se uneascã în efortul de a
întãri credinþa unii altora... Dar Dumnezeu nu-i poate face una cu Hristos ºi
unii cu alþii, dacã ei nu sunt gata sã renunþe la calea lor pentru calea Sa.” The Review and Herald, 12 mai 1903.

b. Ce atitudine reciprocã va promova unitatea din bisericã? Ioan
3:30.
„Gândiþi-vã cât de puþin cu putinþã la voi înºivã. Sã nu gândiþi rãu despre nici
un om. Urmaºii lui Hristos trebuie sã umble în lumina exemplului Sãu glorios, ºi
indiferent de sacrificiul confortului ºi al îngãduinþei egoiste, ºi indiferent de costul
trudei ºi suferinþelor, trebuie sã menþinã curãþia sufletului ºi spiritului prin harul lui
Hristos, supunând totul învãþãturilor reformatoare ale Evangheliei lui Hristos,
fãrã a amesteca eul cu lucrarea. Þineþi eul în supunere ºi þineþi-L pe Isus
întotdeauna înãlþat ºi duceþi înainte biruinþele crucii lui Hristos. Atâta timp cât
trãiþi, lucrarea voastrã sã fie extinderea graniþelor împãrãþiei Sale ºi purtarea
unui rãzboi împotriva tuturor pãcatelor ºi lipsei de evlavie, indiferent de ce cred
alþii despre voi. Ce cred alþii despre voi lãsaþi în mâna lui Dumnezeu. El cunoaºte
intimitatea fiecãrei vieþi, motivele fiecãrei acþiuni, ºi temelia oricãrui caracter.
Lucrarea noastrã este sã grãbim reforma încredinþatã nouã în spiritul bunãtãþii
neschimbãtoare ºi dragostei gingaºe. Eul nu ar trebui scos niciodatã în evidenþã;
el nu ar trebui sã caute supremaþia. Dumnezeu ºtie cã aceasta aproape a ruinat
curãþia ºi succesul bisericii, ºi a împiedicat triumful pe care l-am fi putut avea.
Reformatorii ar trebui sã lucreze numai în Isus. Eul nu trebuie sã fie vãzut.” The Ellen G. White 1888 Materials, pag. 969, 970.
18
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4. TEMELIA BISERICII
a. De ce are Dumnezeu o bisericã separatã ºi deosebitã? Isaia
8:13-20.

„Masele de oameni îºi întorc urechile ca sã nu audã adevãrul ºi se
îndreaptã spre fabule. Apostolul Pavel declarã, privind spre ultimele zile: ‘Va
veni vremea când oamenii nu vor putea sã sufere învãþãtura sãnãtoasã’ (2
Timotei 4:3). Timpul acela a sosit. Mulþimile nu doresc adevãrul Bibliei,
pentru cã el vine în conflict cu dorinþele inimii pãcãtoase ºi iubitoare de
lume; Satan le oferã înºelãtoriile care sunt pe placul lor.
Dar Dumnezeu doreºte sã aibã un popor pe pãmânt care sã susþinã Biblia
ºi numai Biblia, ca standardul tuturor doctrinelor ºi temelia tuturor reformelor.
Pãrerile oamenilor învãþaþi, concluziile ºtiinþei, crezurile sau deciziile conciliilor
eclesiastice, la fel de numeroase ºi de discordante ca bisericile pe care le
reprezintã, glasul majoritãþii – nici unul dintre acestea, nici toate împreunã nu
ar trebui privite ca dovadã pro sau contra vreunui punct al credinþei religioase.
Înainte de a primi o doctrinã sau un precept, ar trebui sã cerem un clar ‘Aºa
zice Domnul’ în sprijinul lui.” - Marea luptã, pag. 595.

b. Care trebuie sã fie atitudinea constantã a tuturor urmaºilor
sinceri ai lui Hristos, indiferent dacã au devenit sau nu
membri ai bisericii? Ieremia 15:16.

„Cu mintea lipsitã de prejudecãþi, cercetaþi Cuvântul cu atenþie. Dacã,
atunci când citiþi veþi fi convinºi ºi vedeþi cã pãrerile nutrite nu sunt în armonie
cu Cuvântul, nu încercaþi sã potriviþi Cuvântul cu aceste pãreri. Sã nu
permiteþi ca ceea ce aþi crezut sau practicat în trecut sã vã controleze
înþelegerea. Deschideþi ochii minþii ca sã priviþi lucrurile minunate ale
Cuvântului.” - The Signs of the Times, 3 octombrie 1906.

c. Care trebuie sã fie experienþa fiecãrui reformator? 2 Petru
3:18; Psalmii 119:130.

Lecþii biblice pentru Sabat, Ianuarie -- Martie 2006

19

Joi

19 ianuarie

5. UN ADEVÃR PUTERNIC
a. Ce pericol se aflã în faþa pretinsului popor al lui Dumnezeu
astãzi, ca ºi atunci când Domnul a descris o situaþie asemãnãtoare profetului Sãu Ezechiel? Ezechiel 33:32.

„Unii se aflã în pericolul de a trage concluzia pripitã cã datoritã faptului
cã þin cu tãrie de doctrinele adevãrului, ei sunt de fapt în posesia
binecuvântãrilor despre care aceste doctrine declarã cã vor veni asupra
primitorului adevãrului. Mulþi þin adevãrul în exterior. Principiile lui sfinte nu
au o influenþã de control asupra cuvintelor, gândurilor ºi acþiunilor. Ei nu au
credinþa care lucreazã prin dragoste ºi care curãþã sufletul. Consimþirea la
adevãr poate cã liniºteºte conºtiinþa, dar fiecare credincios sã se întrebe:
‘Mã face credinþa un urmaº zilnic ºi de fiecare orã al lui Hristos? Are ea o
influenþã sfinþitoare asupra sufletului meu? Pot spune: bunãtatea lui Hristos
m-a fãcut mare?’ Un crez fãrã cusur ºi o viaþã fireascã sunt prea adesea
gãsite împreunã în viaþa pretinºilor credincioºi. Pentru a fi un mijloc de
mântuire, cuvântul lui Dumnezeu trebuie sã fie înþeles ºi ascultat în mod
inteligent ºi practic.” - The Review and Herald, 1 octombrie 1901.

b. Având în vedere acest pericol, care ar trebui sã fie povara
inimii noastre? 2 Petru 1:10-12.

„Creºtinismul are o semnificaþie mult mai largã decât i-au dat-o mulþi
pânã acum. El nu este un crez. Este cuvântul Aceluia care trãieºte ºi rãmâne
în veci. Este un principiu viu ºi însufleþitor care ia în stãpânire mintea, inima,
motivele ºi întregul om. Creºtinismul – o de am experimenta acþiunea lui!” Mãrturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 368.

Vineri

20 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Care este relaþia dintre adevãrul prezent ºi pãrtãºia din bisericã?
2. Ce putem face pentru a promova mai multã dragoste adevãratã ºi unitate
între noi?
3. De ce este Scriptura atât de importantã ºi cum ar trebui sã ne influenþeze?
20
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Lecþia 4

Sabat, 28 ianuarie 2006

Angajamentul bisericii
„Ci nimeni nu ºi-a urât vreodatã trupul lui, ci îl hrãneºte, îl
îngrijeºte cu drag, ca ºi Hristos biserica; pentru cã noi suntem
mãdulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui, ºi os din oasele
Lui.” (Efeseni 5:29, 30).
„Foarte strânsã ºi sfântã este relaþia dintre Hristos ºi biserica Sa – El,
mirele, iar biserica, mireasa; El, capul, iar biserica, trupul. Deci legãtura cu
Hristos implicã legãtura cu biserica Sa.” - Educaþia, pag. 268 engl. (cap.
„Lucrarea vieþii”).
Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 6, pag. 91-99 engl. (cap. „Botezul”).

Duminicã

22 ianuarie

1. NEVOIA NOASTRÃ DE BOTEZ
a. Ce apel serios adreseazã Dumnezeu fiecãrei fiinþe omeneºti?
Proverbele 23:26.
b. De ce este important sã ne angajãm din toatã inima faþã de
Domnul? Matei 12:30; Luca 12:47.
c. De ce este atât de semnificativ sã ne angajãm faþã de Domnul
în mod public? Romani 10:9; Luca 9:26. Cum identificã inspiraþia acest angajament?
„[O] obligaþie privitã prea adesea în mod uºuratic – una care trebuie
clarificatã tinerilor treziþi de cerinþele lui Hristos – este obligaþia relaþiei cu
biserica.” - Educaþia, pag. 268. (cap. „Lucrarea vieþii”).

d. De ce este botezul atât de important? Marcu 16:16. Ce ilustreazã
necesitatea acestuia? Faptele Apostolilor 22:16.
„Hristos a fãcut din botez un semn al intrãrii în împãrãþia Sa spiritualã. El
a fãcut din acesta o condiþie pozitivã cãreia trebuie sã i se supunã toþi care
doresc sã fie recunoscuþi ca fiind sub autoritatea Tatãlui, Fiului ºi a Duhului
Sfânt.” - Testimonies, vol. 6, pag. 91 engl. (cap. „Botezul – Însemnãtatea actului”).
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23 ianuarie

2. NU DOAR O FORMALITATE
a. Ce semnificã botezul? Romani 6:3-10.

„Prin botez noi suntem încredinþaþi Domnului ca vase care sã fie folosite.
Botezul este cea mai solemnã renunþare la lume. Eul este, prin mãrturisire,
mort faþã de viaþa de pãcat. Apele îl acoperã pe candidat, ºi în prezenþa
întregului univers ceresc se face angajamentul reciproc. În numele Tatãlui,
al Fiului ºi al Duhului Sfânt, omul este aºezat în mormântul de apã, îngropat
cu Hristos în botez ºi ridicat din apã ca sã trãiascã o viaþã nouã în credincioºie
faþã de Dumnezeu. Cele trei mari puteri din cer sunt martore; ele sunt
invizibile, dar prezente.” - CBNT, pag. 142.

b. Care este datoria bisericii faþã de toþi candidaþii de botez?
Faptele Apostolilor 10:47, 48; Coloseni 1:28.

„Toþi cei care cred trebuie sã fie adunaþi într-o singurã bisericã.” - Hristos
lumina lumii, pag. 821 engl. (cap. 86: “Duceþi-vã ºi învãþaþi toate neamurile”).
„Este nevoie de o pregãtire mai amãnunþitã din partea candidaþilor pentru
botez. Ei au nevoie de o instruire mai exactã decât li se dã de obicei.
Principiile vieþii creºtine ar trebui explicate acelora care au venit de curând
la credinþã. Nimeni nu se poate baza pe mãrturisirea de credinþã ca dovadã
cã are o legãturã mântuitoare cu Hristos. Nu trebuie doar sã spunem: ‘Cred’
ci sã punem adevãrul în practicã. Prin conformarea cuvintelor, purtãrii ºi
caracterului nostru la voinþa lui Dumnezeu, dovedim legãtura noastrã cu El.
Când cineva renunþã la pãcat, care este cãlcarea legii, viaþa lui este adusã în
conformitate cu legea, în ascultare desãvârºitã.” - Testimonies, vol. 6, pag. 91,
92 engl. (cap. „Botezul”).

c. Cu ce atitudine ar trebui fãcutã aceastã examinare amãnunþitã? Proverbele 15:33.

„Cercetarea calitãþii de ucenic a acelora care se prezintã la botez nu se
face atât de strict cum ar trebui. Trebuie sã se ºtie dacã ei iau numai numele
de adventist de ziua a ºaptea sau dacã iau poziþie de partea Domnului pentru
a ieºi din lume ºi a fi deosebiþi ºi a nu se atinge de ce este necurat.” Testimonies, vol. 6, pag. 95 engl. (cap. „Botezul”).
22
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Marþi

24 ianuarie

3. UNIÞI PE ADEVÃRUL PREZENT
a. Cum ne-a îndemnat Hristos sã-i învãþãm pe noii credincioºi
toate aspectele adevãrului prezent, fãrã a neglija punctele
vitale? Matei 28:19-20; Luca 9:26. Daþi câteva exemple.
„Unul dintre punctele cu privire la care cei nou veniþi la credinþã au
nevoie sã fie instruiþi este subiectul îmbrãcãmintei. Sã se procedeze în mod
credincios cu noii convertiþi. Sunt ei uºuratici în îmbrãcãminte? Nutresc ei
mândria inimii? Idolatria îmbrãcãmintei este o boalã moralã. Ea nu trebuie
adusã în viaþa cea nouã. În cele mai multe cazuri, supunerea faþã de cerinþele
Evangheliei va cere o schimbare hotãrâtã în îmbrãcãminte...
Cunoaºterea lui Dumnezeu ºi a lui Isus Hristos, exprimatã în caracter,
este o înãlþare mai presus de orice este preþuit pe pãmânt sau în cer. Este
cea mai înaltã educaþie. Este cheia care deschide porþile cetãþii cereºti. Este
intenþia lui Dumnezeu ca aceastã cunoºtinþã sã o aibã toþi cei care se îmbracã
cu Hristos prin botez. ªi este de datoria servilor lui Dumnezeu sã punã
înaintea acestor suflete privilegiul înaltei lor chemãri în Hristos Isus.” Testimonies, vol. 6, pag. 96, 97 engl. (cap. „Botezul”).

b. Ce doreºte Dumnezeu ca noi sã înþelegem despre bisericã?
Efeseni 1:17-23; 5:29-32; 1 Corinteni 12:13.
c. Ce fãgãduinþe sunt garantate tuturor acelora care sunt convertiþi cu adevãrat ºi sunt botezaþi în trupul Sãu? Faptele
Apostolilor 2:38; 2 Corinteni 6:17, 18; Efeseni 2:18, 19.

„Botezul este cea mai solemnã renunþare la lume. Toþi cei care sunt
botezaþi în întreitul nume al Tatãlui, Fiului ºi al Duhului Sfânt, chiar la intrarea
în viaþa creºtinã declarã public cã nu-i mai slujesc lui Satan ºi cã au devenit
membri ai familiei regale, copii ai Regelui ceresc.” - Testimonies, vol. 6, pag.
91 engl. (cap. „Botezul”).

d. Dupã botez, ce ar trebui sã reþinem la fiecare pas al cãlãtoriei
noastre creºtine - pentru tot restul vieþii noastre? Romani
6:11-18; Ioan 15:4-7; Matei 24:13.
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Miercuri

25 ianuarie

4. PROFUNZIMEA ACESTUI ANGAJAMENT
a. Botezul este un semn al angajamentului nostru faþã de
Hristos. De atunci încolo, ca membri ai trupului Sãu, ce
implicã angajamentul nostru faþã de ceilalþi? Galateni 6:2,10;
1 Tesaloniceni 5:11; Evrei 10:24, 25.
„Urmaºii lui Hristos nu ar trebui sã se laude sau sã se mãguleascã unii
pe alþii; pentru cã Satan va face multã lucrare de felul acesta, ºi dacã oamenii
au o pãrere înaltã despre capacitatea lor, acest lucru îi va împiedica sã înveþe
în ºcoala lui Hristos. Nimeni sã nu-i critice sau sã-i condamne pe alþii; pentru
cã fãcând astfel ei sunt colaboratori cu cel care este acuzatorul fraþilor, care
ar rãpi din inimile lor orice bucãþicã de dragoste pentru alþii. Creºtinii sã nu
caute sã-i trânteascã la pãmânt pe alþii pentru a se ridica ei, ci toþi sã se
strãduiascã sã se întãreascã ºi sã se încurajeze unii pe alþii.” - Slujitorii
evangheliei (ed. 1892), pag. 459, 460 engl.

b. Pe lângã încurajarea de care avem întotdeauna nevoie, ce mai
este adesea necesar pentru a manifesta dragoste creºtinã faþã
de un frate sau o sorã, ºi de ce? Leviticul 19:17.
c. Ce este vital pentru menþinerea curãþiei bisericii lui
Dumnezeu? 2 Cronici 7:14.
„Atunci când biserica are probleme, când existã rãcealã ºi declin spiritual,
oferind vrãjmaºilor lui Dumnezeu ocazia de a triumfa, atunci, în loc de a-ºi
împreuna mâinile ºi a deplânge starea lor nefericitã, membrii ei sã întrebe dacã
nu este un Acan în tabãrã. Cu umilinþã ºi cercetare a inimii, fiecare sã caute sã
descopere pãcatele ascunse care Îl þin afarã pe Dumnezeu.” - Patriarhi ºi
profeþi, pag. 497 engl. (cap. 45: “Cãderea Ierihonului”).

„Repetãm, Dumnezeu considerã biserica vinovatã de pãcatele
membrilor ei individuali. Atunci când existã rãcealã ºi declin spiritual, poporul
lui Dumnezeu ar trebui sã dea la o parte mândria, încrederea în sine ºi
înãlþarea de sine ºi ar trebui sã vinã la Domnul în durere ºi umilinþã, nu
învinuindu-L de nedreptate, ci cãutând înþelepciune pentru a înþelege pãcatele
ascunse care Îl þin afarã.” - The Signs of the Times, 21 aprilie 1881.

d. Cu ce spirit ar trebui realizatã aceastã lucrare inevitabilã?
Galateni 6:1.
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26 ianuarie

5. O UNIRE FOARTE GINGAªÃ
a. Ce trãsãturã trebuie sã cultivãm, care – dacã nu este uitatã –
poate preveni multe apostazii? Leviticul 19:18; Iacov 5:9.

„Cel care spune sau face ceva ce tinde sã-i despartã pe membrii bisericii
lui Hristos lucreazã împotriva scopului Domnului... Adevãrata religie uneºte
inimile, nu numai cu Hristos, dar ºi unele cu altele într-o unire foarte gingaºã.”
– Slujitorii Evangheliei, pag. 429.
b. Ce rânduialã ne ajutã sã dezvoltãm aceastã calitate, ºi cu ce
ocazie importantã are ea loc? Ioan 13:13-15; Luca 22:14-20;
1 Corinteni 11:23-29.

„Aceastã rânduialã [a spãlãrii picioarelor] nu se adreseazã atât de mult
capacitãþii intelectuale a omului, cât inimii lui. Natura lui moralã ºi spiritualã
are nevoie de ea.” – The Review and Herald, 14 iunie 1898.
c. Ce ar trebui întreþesut cu tot ce þine de bisericã? Ioan 13:34,
35; 1 Corintei 14:40. Cum se aplicã acest lucru la adunãrile
administrative ale bisericii?

„În adunãrile noastre administrative, este important ca timpul preþios sã nu
fie consumat în dezbaterea unor lucruri de micã însemnãtate. Obiceiul criticii
mãrunte nu ar trebui îngãduit; pentru cã el aduce mintea în nedumerire ºi
confuzie, ºi învãluie în mister lucrurile care sunt foarte clare ºi simple. Cum
priveºte asupra tuturor acestor lucruri Isus, Sfãtuitorul nostru, pe care L-am
invitat sã fie prezent la aceste adunãri? Dacã între fraþi ar fi acea dragoste care
îi face sã-i considere pe ceilalþi mai buni decât ei, ei ar renunþa la cãile ºi dorinþele
lor în favoarea altora. Este de datoria noastrã sã studiem zilnic ºi ceas de ceas,
cum putem rãspunde la rugãciunea lui Hristos, ca ucenicii Sãi sã fie una, dupã
cum El ºi Tatãl una sunt.” - Slujitorii Evangheliei (ed. 1892), pag. 230 engl.

Vineri

27 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cum putem lucra împreunã pentru a-i pregãti mai bine pe candidaþii de
botez?
2. Cum putem evita pericolul de a considera prea multã familiaritate –
care duce la dispreþ – ca unitate preþioasã – care duce la dragoste?
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Sabat, 4 februarie 2006

Darul Sabatului Întâi
pentru Departamentul
de Binefacere
Apostolul Iacov scrie în stilul lui
practic: „Religiunea curatã ºi neîntinatã
înaintea lui Dumnezeu, Tatãl nostru, este
sã cercetãm pe orfani ºi pe vãduve în
necazurile lor, ºi sã ne pãzim neîntinaþi de
lume.” ªi el continuã aceastã solie minunatã
despre religia practicã, spunând: “Dacã un frate ºi o sorã sunt goi ºi lipsiþi de
hrana de toate zilele, ºi unul dintre voi le zice: ‘Duceþi-vã în pace, încãlziþi-vã
ºi sãturaþi-vã!’ fãrã sã le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?”
(Iacov 1:27; 2:15, 16).
În calitate de copii ai lui Dumnezeu ne revine datoria sacrã de a da pe
faþã dragostea creºtinã faþã de cei care sunt în nevoie, în special faþã de cei
care aparþin bisericii rãmãºiþei lui Dumnezeu. “Sã nu obosim în facerea
binelui; cãci la vremea potrivitã vom secera, dacã nu vom cãdea de obosealã.
Aºadar, cât avem prilej, sã facem bine la toþi, ºi mai ales fraþilor în credinþã.”
(Galateni 6:9, 10).
Se spune cã lumea a obosit sã asculte predici. Ea are nevoie sã vadã
predici. Francis de Assisi a declarat: “Predicaþi Evanghelia în tot timpul ºi,
când este nevoie, folosiþi cuvinte.”
Pentru a ajuta nevoilor de bazã ale fraþilor ºi surorilor noastre din cele
mai afectate zone de dezastrele naturale, aproape toate resursele
Departamentului de Binefacere al Conferinþei Generale au fost trimise în
diferite þãri. La sediul Conferinþei Generale primim încã multe cereri pentru
fraþii care au cu adevãrat nevoie de ajutor în acest timp.
Îi rugãm pe studenþii ªcolii de Sabat din întreaga lume sã fie generoºi
când se va strânge colecta specialã în primul Sabat din aceastã lunã, pe
4 februarie 2006. Fiþi siguri cã binecuvântãrile lui Dumnezeu vor fi simþite de
cei care primesc ajutor ºi mult mai mult de cei care ajutã.
Fie ca Duhul Sfânt sã atingã inimile tuturor studenþilor ªcolii de Sabat,
aºa încât dragostea lor creºtinã sã se manifeste într-un mod special când se
strânge aceastã colectã! Fie ca Domnul sã impresioneze inimile tuturor!
Davi P. Silva, Secretarul Departamentului de Binefacere
al Conferinþei Generale
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Lecþia 5

Sabat, 4 februarie 2006

Respect faþã de autoritate
„Cinstiþi pe toþi oamenii, iubiþi pe fraþi; temeþi-vã de Dumnezeu;
daþi cinste împãratului.” (1 Petru 2:17).
„[Porunca a cincea] impune ºi respectul pentru predicatori ºi conducãtori
ºi pentru toþi cei cãrora Dumnezeu le-a dat autoritate.” - Patriarhi ºi
profeþi, pag. 308 engl. (cap. 27: „Legea datã lui Israel”).
Recomandare Testimonies, vol. 6, pag. 394-397 engl. (cap. “Atitudinea
pentru studiu: noastrã faþã de autoritãþile civile”)
Idem., vol. 3, pag. 428-434 engl. (cap. Individualismul”)
Idem., vol. 5, pag. 105-113 engl (cap. “Cãsãtorii neînþelepte”)

Duminicã

29 ianuarie

1. COOPERAREA – O NOÞIUNE DIVINÃ
a. De ce promoveazã atitudinea îngerilor, armonia ºi fericirea
dintre ei? Psalmii 148:2; 1 Petru 3:18, 22.
„Mi-a fost arãtatã ordinea, ordinea perfectã a cerului, ºi am fost
fermecatã când am auzit muzica desãvârºitã de acolo... Existã un înger
care dirijeazã mereu, care atinge primul harpa ºi dã tonul, apoi toþi se unesc
în muzica bogatã ºi perfectã a cerului.” - Testimonies, vol. 1, pag. 146 engl.
(cap. „Fii plin de râvnã ºi pocãieºte-te”).

b. Cum a fost stabilitã conducerea pe vremea lui Moise? Exodul
18:21-23; Deuteronomul 1:15, 16.
c. Ce atitudine este în mod special ofensatoare la adresa lui
Dumnezeu ºi de ce? 2 Petru 2:9-11.
„În cer, Lucifer a dorit sã fie primul în putere ºi autoritate; el a dorit sã fie
Dumnezeu, sã conducã cerul; ºi cu acest scop a câºtigat pe mulþi îngeri de partea lui.
Atunci când a fost izgonit din curþile lui Dumnezeu împreunã cu oastea lui rãzvrãtitã,
lucrarea de rãzvrãtire ºi înãlþare a eului a continuat pe pãmânt.” - Sfaturi pentru
pãrinþi, educatori ºi elevi, pag. 32 engl. (cap.4: „Slujirea neegoistã – legea cerului”).
27
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30 ianuarie

2. AUTORITÃÞI PÃMÂNTEªTI
a. Ce datorie au creºtinii faþã de autoritãþile civile? 1 Timotei 2:1,2;
Tit 3:1.
b. Cum s-a purtat Daniel cu autoritãþile babiloniene? Daniel 1:8,9;
6:19-22.
„[Daniel 1:8 citat.] Aceastã cerere nu a fost înaintatã într-un spirit sfidãtor,
ci ca ºi cum ar fi fost cerutã o mare favoare. Înfãþiºarea lui Daniel ºi a
tovarãºilor sãi era aºa cum ar trebui sã fie a fiecãrui tânãr. Ei erau curtenitori,
amabili, respectuoºi, având graþia blândeþii ºi modestiei. ªi buna purtare a
acestor tineri a câºtigat favoarea.” - The Youth Instructor, 15 septembrie 1898.

c. Rezumaþi atitudinea pe care trebuie sã o avem faþã de
autoritãþi. Romani 13:1-7.
„Nu ni se cere sã sfidãm autoritãþile. Cuvintele noastre, fie cã sunt rostite
sau scrise, ar trebui cumpãnite cu grijã, ca nu cumva sã se spunã despre noi cã
am rostit ceva ce ne-ar înfãþiºa ca pe unii care ne împotrivim legii ºi ordinii. Sã nu
spunem ºi sã nu facem nimic ce ar închide calea noastrã în mod nenecesar.
Trebuie sã mergem înainte în numele lui Hristos, apãrând adevãrurile încredinþate
nouã. Dacã oamenii ne interzic sã facem aceastã lucrare, atunci putem spune,
asemenea apostolilor: ‘Judecaþi voi singuri dacã este drept înaintea lui
Dumnezeu sã ascultãm mai mult de voi decât de Dumnezeu; cãci noi nu putem
sã nu vorbim despre ce am vãzut ºi am auzit.’ (Faptele Apostolilor 4:19, 20).” Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 69 engl. (cap. 6: „La poarta Templului”).
„Cârmuirea sub care a trãit Isus era coruptã ºi despoticã; în toate pãrþile
erau abuzuri – oprimare, intoleranþã ºi cruzime. Cu toate acestea,
Mântuitorul nu a încercat sã facã reforme civile. El nu a atacat nici abuzurile
naþionale, nici nu i-a condamnat pe vrãjmaºii naþionali. El nu S-a amestecat
în treburile autoritãþilor sau administraþiei celor de la putere. El, care a fost
exemplul nostru, S-a þinut departe de guvernele pãmânteºti. Nu pentru cã
era indiferent faþã de necazurile oamenilor, ci pentru cã remediul nu se afla
în mãsuri omeneºti ºi exterioare. Pentru a fi eficient, tratamentul trebuie sã
ajungã la fiecare om în parte ºi sã regenereze inima.” - Hristos lumina lumii,
pag. 509 engl. (cap.55: „Fãrã sã atragã privirea”).
“Sã lãsãm ca Dumnezeu sã aibã în propria Sa grijã problema condamnãrii
autoritãþilor ºi guvernelor. În umilinþã ºi dragoste, noi ca santinele credincioase,
sã apãrãm principiile adevãrului aºa cum este el în Isus.” - Testimonies, vol. 6,
pag. 397 engl. (cap. „Atitudinea noastrã faþã de autoritãþile civile”).
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3. CONDUCÃTORII BISERICII
a. Numiþi una din problemele care au existat întotdeauna încã
din zilele bisericii timpurii. 1 Tesaloniceni 5:12, 13;
2 Tesaloniceni 3:11.
„Biserica a fost organizatã în mod corespunzãtor, iar slujbaºii au fost
desemnaþi sã lucreze ca predicatori ºi diaconi. Dar erau unii, încãpãþânaþi ºi
pripiþi, care au refuzat sã fie subordonaþi celor care deþineau poziþii de
rãspundere în bisericã. Ei n-au pretins doar dreptul la judecatã proprie, dar ºi
acela de a-ºi impune în mod public pãrerile în bisericã. Având în vedere
toate aceste lucruri, Pavel a atras atenþia tesalonicenilor la respectul ºi
consideraþia cuvenite acelora care fuseserã aleºi sã ocupe poziþii de
rãspundere în bisericã.” - Istoria faptelor apostolilor, pag. 261, 262 engl.
(cap. „Epistolele cãtre Tesaloniceni”).

b. Explicaþi câteva dintre diferitele motive pentru care noi
trebuie sã respectãm predicatorii ºi conducãtorii bisericii
noastre ºi sã colaborãm cu ei. Psalmii 105:12-15; Evrei 13:17.

„Este foarte importantã atitudinea pe care o luãm faþã de cei care sunt
lucrãtori împreunã cu Dumnezeu. Îmi pare nespus de rãu sã scriu cã Domnul
reþine multe binecuvântãri pe care El tânjeºte sã le reverse asupra acelora
care cunosc adevãrul; El nu poate trimite binecuvântãrile Sale asupra
agenþilor omeneºti din cauza atitudinii lor faþã de tovarãºii lor de lucru ºi
semenii lor.” - The Review and Herald, 26 mai 1896.
„Satan lucreazã necontenit prin agenþii lui ca sã-i descurajeze ºi sã-i
distrugã pe cei pe care Dumnezeu i-a ales ca sã împlineascã o mare ºi bunã
lucrare. Ei poate cã sunt gata sã sacrifice chiar ºi viaþa pentru înaintarea
cauzei lui Hristos, totuºi marele înºelãtor va inspira îndoieli, neîncredere,
gelozie în legãturã cu ei, care, dacã sunt cultivate, vor submina încrederea în
integritatea lor de caracter ºi în felul acesta vor paraliza utilitatea lor. Prea
adesea el are succes lucrând chiar prin fraþii lor.” - Sketches From the Life
of Paul, pag. 232.
„Isus slujeºte în sanctuarul ceresc, dar El este ºi cu lucrãtorii Sãi; pentru
cã El declarã: ‘Iatã cã Eu sunt cu voi în toate zilele pânã la sfârºitul veacului.’
(Matei 28:20). El este conducãtorul spiritual al bisericii Sale de pe pãmânt ºi
tânjeºte sã-i vadã pe membri umpluþi cu o hotãrâre de a lucra în armonie pentru
înaintarea împãrãþiei Sale. El a ridicat o succesiune de lucrãtori care îºi primesc
autoritatea de la El, Marele Învãþãtor.” - Ye Shall Receive Power, pag. 210.
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4. BISERICA ÎNSÃªI
a. Ce datorii importante sunt încredinþate bisericii? Matei 16:19;
Ioan 20:23.

„Rãscumpãrãtorul lumii a învestit biserica Sa cu o mare putere. El
stabileºte regulile care trebuie aplicate în cazurile de judecare a membrilor.
Dupã ce a dat îndrumãri clare, privind calea care sã fie urmatã, El spune:
‘Adevãrat vã spun cã orice veþi lega pe pãmânt, va fi legat în cer; ºi orice [în
limitele disciplinei bisericii] veþi dezlega pe pãmânt va fi dezlegat în cer.’
(Matei 18:18). Astfel, însãºi autoritatea cereascã valideazã disciplina bisericii
în privinþa membrilor ei atunci când s-a urmat regula biblicã.
Cuvântul lui Dumnezeu nu aprobã ca un singur om sã-ºi impunã propria
judecatã în opoziþie cu judecata bisericii, nici sã forþeze acceptarea pãrerilor
lui împotriva pãrerilor bisericii. Dacã nu ar exista disciplinã ºi conducere în
bisericã, aceasta s-ar fragmenta; nu s-ar putea menþine unitã ca un trup.” Testimonies, vol. 3, pag. 428 engl. (cap. „Individualismul”).
“Faþã de cei care cad în pãcat, biserica are o datorie, de a mustra, învãþa
ºi, dacã este posibil, de a-i îndrepta. ‘Mustrã, ceartã, îndeamnã,’ zice
Domnul, ‘cu toatã blândeþea ºi învãþãtura.’ (2 Timotei 4:2). Trataþi cu
credincioºie relele fãptuite. Avertizaþi toate sufletele care sunt în pericol. Nu
lãsaþi pe nimeni sã se înºele singur. Spuneþi pãcatului pe nume. Arãtaþi ce a
spus Dumnezeu cu privire la minciunã, cãlcarea Sabatului, furt, idolatrie, ºi
oricare alt rãu. ‘Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moºteni împãrãþia lui
Dumnezeu.’ (Galateni 5:21). Dacã ei stãruie în pãcat, judecata pe care aþi
rostit-o din cuvântul lui Dumnezeu este pronunþatã asupra lor în cer. Prin
aceea cã aleg sã pãcãtuiascã, ei neagã autoritatea lui Hristos; biserica
trebuie sã arate cã ea nu aprobã faptele lor, sau altfel ea Îl dezonoreazã pe
Dumnezeu. Ea trebuie sã spunã despre pãcat ce spune Dumnezeu. Ea
trebuie sã se poarte cu el cum porunceºte Dumnezeu, iar acþiunea ei este
validatã în cer. Cel care dispreþuieºte autoritatea bisericii dispreþuieºte
autoritatea lui Hristos Însuºi.
Dar existã ºi o parte luminoasã. ‘Celor ce le veþi ierta pãcatele le vor fi
iertate.’ (Ioan 20:23). Acest gând sã fie pãstrat totdeauna viu în mintea
noastrã. În lucrarea cu cei greºiþi, toate privirile sã fie îndreptate spre Hristos.
Pãstorii sã se îngrijeascã de turma pãºunii Domnului cu duioºie. Sã le
vorbeascã celor greºiþi despre mila iertãtoare a Mântuitorului.” - Hristos
lumina lumii, pag. 806 engl. (cap. 84: „Pace vouã”).
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5. RESPECTÂND RÃMÃªIÞA LUI DUMNEZEU
a. Ce datorie a bisericii luptãtoare a lui Hristos poate sã nu fie
întotdeauna uºoarã dar cu toate acestea trebuie recunoscutã
ca o parte din planul lui Dumnezeu? Matei 18:15-18.
„În general, se acordã prea puþin respect pãrerii membrilor aceleiaºi
biserici. Tocmai lipsa de diferenþã de opinii din bisericã duce la atâtea
probleme între fraþi. Poate cã ochii bisericii vãd în membrii lor individuali
lucruri pe care cei greºiþi nu le vãd. Poate cã puþine persoane sunt la fel de
oarbe ca cel greºit, dar majoritatea bisericii este o putere care ar trebui
sã-i controleze pe membrii ei individuali.” - Testimonies, vol. 5, pag. 107 engl.
(cap. „Cãsãtorii neînþelepte”).

b. Cum putem birui un factor care împiedicã adesea aceastã
parte necesarã a reformei? Psalmii 119:104.
„Mustrarea rãneºte întotdeauna firea omeneascã. Multe sunt sufletele
care au fost distruse de compãtimirea neînþeleaptã a fraþilor lor; pentru cã,
deoarece fraþii au simpatizat cu ei, ei au crezut cã au fost cu adevãrat jigniþi,
ºi cã cel care i-a mustrat a fost cu totul greºit ºi a avut un spirit rãu. Singura
speranþã pentru pãcãtoºii din Sion este sã vadã pe deplin greºelile ºi sã ºi-le
mãrturiseascã ºi sã le îndepãrteze.” - Testimonies, vol. 3, pag. 329 engl. (cap.
„Cãtre un tânãr pãstor ºi soþia sa”).

c. Cum îi priveºte Dumnezeu pe membrii credincioºi ai bisericii
care îndeplinesc datoriile grele în necesara lucrare de
reformã? Zaharia 2:8; Iov 23:10.
„Biserica este singurul obiect al interesului profund al lui Hristos din aceastã
lume, ºi de care El Se îngrijeºte neîncetat.” - The Upward Look, pag. 239.

Vineri

3 februarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Care sunt câteva dintre cãile obiºnuite prin care putem tinde sã
nesocotim autoritatea?
2. Cât timp va fi nevoie de mustrare în lucrarea de curãþire a rãmãºiþei lui
Dumnezeu?
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Lecþia 6

Sabat, 11 februarie 2006

Lumea afacerilor
„În activitãþile voastre practice, fiþi sârguincioºi; plini de râvnã
cu duhul; slujiþi Domnului.” (Romani 12:11 – lb. engl.).
„Religia ºi activitãþile practice nu sunt douã lucruri separate; ele sunt
una. Religia Bibliei trebuie sã fie întreþesutã cu tot ceea ce spunem sau
facem.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 349 engl. (cap. „Talanþii”).
Recomandare Educaþia, pag. 135-145 engl. (cap. “Principii ºi metode în afaceri”).
pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 552-556 engl. (cap. 61: “Zacheu”).

Duminicã

5 februarie

1. SUNT FOLOSIÞI BANII AªA CUM AR TREBUI?
a. În ce situaþie neplãcutã se aflã mulþi astãzi, ºi care este
adesea motivul? Hagai 1:5, 6, 9, 10.

„Ochiul este umbrit de ambiþie, avariþie ºi câºtig fãrã evlavie. Oamenii
nu vãd cã îºi pun comoara într-o pungã spartã. Este mâncatã de molii. Nu
existã nici un progres spre cer. Afecþiunile lor sunt îndreptate cãtre atracþiile
ieftine ale pãmântului. Sufletul flãmânzeºte ºi se piperniceºte din lipsã de
hranã spiritualã, manã proaspãtã din cer. Lumea a intervenit între suflet ºi
Dumnezeu.” - The Signs of the Times, 1 decembrie 1887.
„Domnul a fãcut un legãmânt cu Israel cã, dacã vor asculta de poruncile
Sale, El le va da ploaie la vreme, pãmântul va aduce rod, iar pomii de pe câmp
vor rodi... Dar dacã ei nu vor þine seamã de cerinþele Sale, El Se va purta cu
ei cu totul diferit. Blestemul Sãu va fi asupra lor în loc de binecuvântare...
Cei care în mod egoist reþin mijloacele lor, sã nu fie surprinºi dacã mâna
lui Dumnezeu le risipeºte. Ceea ce ar fi trebuit consacrat pentru înaintarea
lucrãrii ºi cauzei lui Dumnezeu, dar a fost reþinut, este încredinþat poate unui
fiu nechibzuit care o va risipi. Un cal frumos, mândria unei inimi vanituoase,
va fi gãsit poate mort în grajd. Uneori moare o vacã. Pierderi de fructe sau
alte culturi pot avea loc. Dumnezeu poate risipi mijloacele pe care le-a
împrumutat ispravnicilor Sãi, dacã ei refuzã sã le foloseascã spre slava Sa.”
- Testimonies, vol. 2, pag. 661, 662 engl. (cap. „Cauza din Vermont”).
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2. PROSPERITATEA CELOR CE SE TEM DE DUMNEZEU
a. Ce stã scris despre Iosif, cel temãtor de Dumnezeu, chiar ºi
atunci când împrejurãrile pãreau cã s-au întors împotriva lui
fãrã nici o speranþã? Geneza 39:2-6, 20-23, 41:38-44.
„Urcuºul spre progres nu este parcurs fãrã efort. Nimeni sã nu se
aºtepte sã fie purtat pânã la premiu, nici în chestiunile religioase, nici în cele
pãmânteºti, independent de propriile sale eforturi. Alergarea nu este
întotdeauna pentru cel sprinten, nici bãtãlia pentru cel puternic, cu toate
acestea cel care lucreazã cu o mânã leneºã va sãrãci. Cei stãruitori ºi harnici
nu sunt fericiþi doar ei, ci contribuie în mare mãsurã la fericirea altora.
Competenþa ºi bunãstarea nu se obþin, de obicei, decât cu preþul unei hãrnicii
serioase. Faraon ºi-a dat pe faþã aprecierea faþã de aceastã trãsãturã de
caracter când i-a spus lui Iosif: ‘Dacã gãseºti printre ei [fraþii lui Iosif]
oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele.’ (Geneza 47:6).” Testimonies, vol. 5, pag. 180 engl. (cap. „Silinþa în afaceri”).

b. Ce au fost obligaþi sã recunoascã tovarãºii de muncã ai lui
Daniel, cel temãtor de Dumnezeu? Daniel 6:1-5.
c. Descrieþi felul de respect pe care evlavioasa Estera l-a câºtigat
de la regele Persiei. Estera 5:1-3; 7:2; 8:3-8.
d. Numai cum putea împãratul Ozia sã se bucure de prosperitate? 2 Cronici 26:3-5.
e. Care este secretul prin care fiecare dintre noi poate gãsi
favoare înaintea lui Dumnezeu ºi a oamenilor? Proverbele 3:14; Proverbele 16:7.
„Poporul lui Dumnezeu este þinut în prosperitate numai prin mila Sa, prin
grija solilor Sãi cereºti. El nu va susþine ºi apãra un popor care nu ia în
seamã sfatul Sãu ºi dispreþuieºte mustrãrile Sale.” - Testimonies, vol. 4, pag.
176 engl. (cap. „Ieremia mustrã pe Israel”).

f. Explicaþi care este cheia noastrã principalã cãtre succes în
orice activitate. Deuteronomul 29:9; 2 Cronici 20:20 (u.p.).
g. Ce fãgãduinþã este asiguratã tuturor acelora care sunt harnici
în aceastã privinþã? Proverbele 22:29.
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3. FUGIND DE ISPITE
a. Cum putem sã împãcãm în mintea noastrã faptul cã cei rãi par
adesea sã prospere la fel sau chiar mai mult decât cei drepþi?
Psalmii 37:35-38; 73:2-20.
b. Înþelegând aceasta, ce ar trebui sã avem în vedere în
afaceri? Proverbele 11:1; 20:23.
„Un bãrbat cinstit, dupã mãsura lui Dumnezeu, este cel care va manifesta
o integritate fermã. Greutãþile înºelãtoare ºi cântarele false, cu care mulþi
cautã sã-ºi promoveze interesele în lume, sunt o urâciune înaintea lui
Dumnezeu. Totuºi mulþi dintre cei care mãrturisesc cã þin poruncile lui
Dumnezeu folosesc greutãþi false ºi cântare false. Atunci când un om este cu
adevãrat legat de Dumnezeu ºi þine legea Sa în adevãr, viaþa lui va da pe faþã
acest lucru; pentru cã toate acþiunile lui vor fi în armonie cu învãþãturile lui
Hristos. El nu-ºi va vinde cinstea pe câºtig. Principiile lui sunt clãdite pe temelia
sigurã, iar conduita lui în chestiuni lumeºti este o transcriere a acestor principii.
Integritatea fermã strãluceºte asemenea aurului în mijlocul zgurii ºi mizeriei
lumii. Înºelãciunea, falsitatea ºi necredincioºia pot fi acoperite sub o aparenþã
înºelãtoare ºi ascunse de ochii oamenilor, dar nu de ochii lui Dumnezeu. Îngerii
lui Dumnezeu care vegheazã asupra dezvoltãrii caracterului ºi cântãresc
valoarea moralã, înregistreazã în cãrþile din ceruri aceste tranzacþii minore
care descoperã caracterul. Dacã un lucrãtor în ocupaþiile zilnice ale vieþii este
necredincios ºi superficial în munca lui, lumea nu-l va judeca incorect dacã
evalueazã standardul lui în religie dupã standardul lui în afaceri.
,Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios ºi în cele
mari; ºi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept ºi în cele
mari.’ (Luca 16:10). Nu mãrimea chestiunii o face sã fie dreaptã sau
nedreaptã. Un om se va purta cu Dumnezeu aºa cum se poartã cu semenii
sãi. Celui care este necredincios în bogãþiile nedrepte, nu i se vor încredinþa
niciodatã adevãratele bogãþii. Copiii lui Dumnezeu ar trebui sã nu uite cã în
toate tranzacþiile de afaceri, ei sunt încercaþi, cântãriþi în cumpãna
sanctuarului.” - Testimonies, vol. 4, pag. 310, 311 engl. (cap. „Pregãtirea pentru
venirea lui Hristos”).

c. Ce caracterizeazã etica lucrãrii creºtinilor credincioºi? Romani
12:11; 1 Tesaloniceni 4:11, 12.
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4. REMARCABIL SAU NOTORIU?
a. Întrucât am urmat cerinþele Domnului, vedem cum ne-a binecuvântat ºi ne-a fãcut sã prosperãm din abundenþã. În ce constã cel mai mare pericol acum? Deuteronomul 4:5-9, 8:11-18.
b. Ce ar trebui sã reþinã toþi cei care sunt favorizaþi cu mijloace
materiale, în special în legãturã cu ceilalþi oameni? Luca
12:15.
c. Atunci când facem afaceri, ce ar trebui sã avem în vedere?
Proverbele 22:1; Eclesiastul 7:1.

„Unii dintre pãzitorii Sabatului care spun lumii cã aºteaptã venirea lui
Isus ºi cã ei cred cã noi avem ultima solie de har, dau frâu liber sentimentelor
lor naturale, fac schimburi, negoþ ºi sunt proverbiali printre cei necredincioºi
pentru isteþimea lor în negustorie, pentru necinstea lor ºi pentru cã totdeauna
dintr-o tranzacþie obþin partea cea mai bunã. Unii ca aceºtia ar fi bine sã
piardã puþin ºi sã exercite o influenþã mai bunã în lume ºi între fraþi, ºi sã
arate cã aceastã lume nu este dumnezeul lor.” - Testimonies, vol. 1, pag. 150
engl. (cap. „Estul ºi vestul”).

d. Cum poate fi descrisã atitudinea pe care ar trebui sã o avem în
fiecare tranzacþie de afaceri? Luca 6:31; Filipeni 2:4.

„Întotdeauna trebuie sã vã aºezaþi în locul celui cu care faceþi afaceri ºi
sã vedeþi cum v-aþi simþi în împrejurãri asemãnãtoare; apoi acþionaþi aºa
cum aþi vrea ca alþii sã se poarte cu voi, pentru ca nici o umbrã sã nu fie
aruncatã asupra cauzei preþioase a adevãrului. El [adevãrul] nu trebuie vorbit
de rãu din cauza câºtigului câtorva dolari sau cenþi. Niciodatã sã nu se dea
nimãnui ocazia de a spune cã adventiºtii de ziua a ºaptea fac fapte josnice.
Dispreþul va fi recolta lor. Toate tranzacþiile de afaceri sã stea într-o luminã
curatã ºi nemânjitã înaintea lumii ºi celor din credinþa noastrã. Conduita
voastrã sã nu fie în aºa fel încât sã fie nevoie de explicaþii pentru a apãrea
într-o luminã favorabilã.” - Slujirea medicalã, pag. 196.
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5. PROCEDEUL LUI HRISTOS
a. Ce experienþã dã speranþã persoanelor care îºi dau seama cã
poate tranzacþiile lor de afaceri nu au fost întotdeauna drepte
înaintea lui Dumnezeu? Luca 19:8-10; Ezechiel 33:15, 16.
„Cei care mãrturisesc cã sunt urmaºii lui Hristos, ºi care fac afaceri
într-un mod nedrept, aduc o mãrturie mincinoasã împotriva caracterului unui
Dumnezeu sfânt, drept ºi milos. Fiecare suflet convertit va dovedi,
asemenea lui Zacheu, cã Hristos a intrat în inima lui, renunþând la practicile
nedrepte care i-au caracterizat viaþa. Asemenea mai marelui vameºilor, el
va dovedi sinceritatea lui dând înapoi cele luate.” - Hristos lumina lumii, pag.
359 engl. (cap. 61: „Zacheu”).

b. Prezentaþi atitudinea pe care Hristos ne-a dat-o ca un exemplu
pentru noi. Luca 16:10; 22:27.
„Isus, în cei treizeci de ani de viaþã retrasã din Nazaret, a trudit ºi S-a
odihnit, a mâncat ºi a dormit, de la o sãptãmânã la alta ºi de la un an la altul,
la fel ca ºi contemporanii Sãi umili. El nu a atras atenþia asupra Sa ca asupra
unui personaj marcant; totuºi El era Rãscumpãrãtorul lumii, Cel adorat de
îngeri, care fãcea întotdeauna lucrarea Tatãlui, trãind o lecþie ce ar trebui sã
fie copiatã de omenire pânã la sfârºitul timpului.
Aceastã lecþie importantã de hãrnicie mulþumitã în datoriile necesare
vieþii, oricât de umile, trebuie încã învãþatã de cea mai mare parte a urmaºilor
lui Hristos. Dacã nu e nici un ochi omenesc care sã critice lucrul nostru, nici
un glas care sã laude sau sã acuze, el trebuie fãcut tot atât de bine ca ºi cum
Însuºi Cel Nemãrginit ar fi acolo ca sã-l inspecteze. Ar trebui sã fim la fel de
credincioºi în detaliile minore ale ocupaþiilor noastre, aºa cum am fi în
chestiunile mai mari ale vieþii.” - Îndrumarea copilului, pag. 276.

Vineri

10 februarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Amintiþi câteva experienþe biblice care ne dau speranþã în
ocupaþiile noastre.
2. Când avem ocazie de a face o tranzacþie foarte profitabilã
pentru noi, ce ar trebui sã luãm în consideraþie?
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Lecþia 7

Sabat, 18 februarie 2006

Prietenia
„Un om care are prieteni trebuie sã se arate el însuºi prietenos:
ºi existã un prieten care este mai apropiat decât un frate.”
(Proverbele 18:24 lb. engl.).
„Mai apropiat decât tatãl, mama, fratele, prietenul sau persoana iubitã
este Domnul, Mântuitorul nostru... Iar dacã pãstrãm legãtura de rudenie cu
El, cu ce gingãºie vom privi la cei care sunt fraþii ºi surorile Domnului
nostru!” - Hristos lumina lumii, pag. 327 engl. (cap. 33: „Cine sunt fraþii Mei?”).
Recomandare pentru studiu:
Testimonies, vol. 4, pag. 206, 207 engl. (cap.“Mustrãri necesare”)
Idem., vol. 5, pag. 94-98 engl. (cap. “Gelozia ºi cãutarea de greºeli condamnate”).

Duminicã

12 februarie

1. O MÃRTURISIRE ÎNALTÃ
a. Ce fel de persoanã devine prietenul Regelui regilor?
Proverbele 22:11; Ioan 15:14, 15.

b. Descrieþi datoriile unui prieten adevãrat. Proverbele 6:1-3;
17:17.

c. Care sunt unele din calitãþile unui prieten bun? Proverbele
25:17; 27:10, 14; Isaia 58:7.

„Peste tot în jurul nostru se aflã suflete chinuite. Aici ºi acolo,
pretutindeni, le putem gãsi. Sã-i cãutãm pe cei suferinzi ºi sã le spunem un
cuvânt la timp ca sã le mângâiem inima. Sã fim întotdeauna canale prin care
sã curgã apele înviorãtoare ale milei.” - Divina vindecare, pag. 158 engl. (cap.
„Dând învãþãturã ºi vindecând”).
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Luni

13 februarie

2. PREA ADESEA NEREUªIND
a. Adesea, cum este familiaritatea înþeleasã greºit ca fiind
prietenie ºi pãrtãºie în bisericã, ºi numai cum putem scãpa de
pedeapsa lui Dumnezeu asupra celor care sfârºesc prin a rãni
ºi a crea confuzie în mijlocul credincioºilor? Ieremia 20:10, 11.
„Este onorabil, sau chiar cinstit, sã obþii de pe buzele altuia, sub deghizarea
prieteniei, secrete care i-au fost încredinþate, ºi apoi sã întorci cunoºtinþele astfel
câºtigate ca sã-i faci rãu? Este oare iubire creºtinã aceea de a strânge orice
zvon, de a dezgropa tot ce va arunca suspiciune asupra caracterului altuia, ºi
apoi sã-þi gãseºti plãcerea în a le folosi pentru a-i face rãu? Satana este foarte
fericit când poate defãima sau rãni un urmaº al lui Hristos. El este ‘pârâºul
fraþilor noºtri.’ (Apocalipsa 12:10). Îl vor ajuta creºtinii în lucrarea lui?...
Adevãraþii creºtini nu se vor bucura sã dea în vileag greºelile ºi lipsurile
altora.” - Testimonies, vol. 5, pag. 95, 96 engl. (cap. „Gelozia ºi cãutarea de
greºeli condamnate”).

„Adesea, zvonurile distrug unitatea dintre fraþi. Sunt unii care pãzesc cu
mintea ºi urechile deschise sã prindã bârfe. Ei adunã mici incidente care pot
fi mãrunte în ele însele, dar care sunt repetate ºi exagerate pânã când un om
este fãcut un cãlcãtor al cuvântului. Motoul lor pare a fi: ‘Spuneþi-ne, ... ºi
noi vom spune mai departe.’ (Ieremia 20:10). Aceºti purtãtori de poveºti fac
lucrarea diavolului cu o precizie surprinzãtoare, ºtiind puþin cât de
ofensatoare este purtarea lor înaintea lui Dumnezeu. Dacã ar folosi jumãtate
din energia ºi zelul lor care sunt oferite acestei lucrãri nesfinte, ca sã-ºi
cerceteze propriile inimi, ar gãsi atât de multe de fãcut pentru a-ºi curãþi
sufletele de necurãþie, încât nu ar mai avea timp sau înclinaþie sã-i critice pe
fraþii lor, ºi nu ar mai cãdea sub puterea acestei ispite. Uºa minþii ar trebui
închisã înaintea lui ‘se spune’ sau ‘am auzit’. În loc de a permite geloziei ºi
bãnuielii rele sã se furiºeze în inima noastrã, de ce sã nu mergem la fraþii
noºtri ºi, dupã ce le prezentãm clar dar amabil lucrurile dãunãtoare pentru
caracterul ºi influenþa lor, pe care le-am auzit, sã ne rugãm cu ºi pentru ei?
În timp ce nu putem sã-i iubim ºi sã ne întovãrãºim cu cei care sunt vrãjmaºi
înrãiþi ai lui Hristos, ar trebui sã cultivãm acel spirit de umilinþã ºi dragoste
care l-a caracterizat pe Maestrul nostru – o dragoste care nu se gândeºte la
rãu ºi nu este uºor de provocat.” - The Review and Herald, 3 iunie 1884.

b. Hristos putea fi dezamãgit pe drept de prietenia pe care a
primit-o de la oameni. De ce? Matei 26:45-50, 55, 56.
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Marþi

14 februarie

3. ÎNVÃÞÂND DE LA IOV
a. Dupã ce a ascultat tot ce i-au spus prietenii în timpul tragediilor ºi bolii sale, ce a fost constrâns Iov sã declare în cele din
urmã? Iov 16:1-3.
b. Cum putem fi prea adesea asemenea prietenilor lui Iov?
Proverbele 26:6, 9, 17.
„O privire scurtã, un cuvânt, chiar o intonaþie a vocii poate purta în sine o
minciunã, care cade asemenea unei sãgeþi usturãtoare în inimã, pricinuind o
ranã de nevindecat. S-ar putea ca în felul acesta sã se arunce o îndoialã, o
ocarã asupra unei persoane prin care Dumnezeu a realizat o lucrare bunã, iar
influenþa ei este pãtatã, utilitatea ei este distrusã. În cazul anumitor specii de
animale, atunci când unul dintre ele este rãnit ºi cade, imediat este atacat ºi
sfâºiat în bucãþi de tovarãºii lui. Acelaºi spirit crud este nutrit de bãrbaþii ºi
femeile care poartã numele de creºtini. Ei dau pe faþã un zel fariseic pentru a
arunca cu pietre în alþii mai puþin vinovaþi decât ei. Existã unii care aratã spre
greºelile ºi eºecurile altora pentru a distrage atenþia de la propriile lor greºeli,
sau pentru a câºtiga reputaþia unui mare zel pentru Dumnezeu ºi bisericã.” –
Testimonies, vol. 5, pag. 59 engl. (cap. „O mãrturie importantã”).

„Cât de multã bârfã ar putea fi împiedicatã dacã toþi ºi-ar aminti cã cei
care le spun greºelile altora vor trâmbiþa la fel de liber greºelile lor când se
va oferi ocazia potrivitã. Ar trebui sã ne strãduim sã gândim bine despre toþi
oamenii, în special despre fraþi, pânã când suntem constrânºi sã gândim
altfel. Nu ar trebui sã dãm repede crezare la rapoartele rele. Adesea,
acestea sunt rezultatul invidiei ºi înþelegerii greºite, sau pot proveni din
exagerãri sau relatarea parþialã a faptelor. Gelozia ºi bãnuiala, odatã
îngãduite, se rãspândesc ca puful de scai. Dacã se întâmplã ca un frate sã
se rãtãceascã, atunci este timpul sã vã manifestaþi adevãratul interes faþã
de el. Mergeþi la el cu blândeþe, rugaþi-vã cu ºi pentru el, amintindu-vã de
preþul infinit pe care l-a plãtit Hristos pentru rãscumpãrarea lui. În felul
acesta, puteþi salva un suflet de la moarte ºi acoperi o mulþime de pãcate.”
– Idem., pag. 58, 59 engl. (cap. „O mãrturie importantã”).

c. Ce ar fi fãcut Iov diferit dacã prietenii lui ar fi trecut prin acele
tragedii? Iov 16:4, 5.
d. Cum ºi de ce a onorat Dumnezeu în cele din urmã atitudinea
lui Iov? Iov 42:10.
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Miercuri

15 februarie

4. UN CUVÂNT DE PREVEDERE
a. Când ne cãutãm prieteni, ce avertizare trebuie urmatã?
Luca 16:13; Iacov 4:4.

b. De ce este acesta un principiu? Eclesiastul 3:1, 5 (u.p.);
1 Corinteni 15:33.

„Între omul lumesc ºi cel care Îi serveºte cu credincioºie lui Dumnezeu
este o prãpastie mare ºi de nestrãmutat. Faþã de cele mai de seamã subiecte
– Dumnezeu, adevãrul ºi veºnicia – gândurile, atracþia ºi sentimentele lor nu
sunt în armonie. O clasã se coace ca grâu pentru grânarul lui Dumnezeu,
cealaltã ca neghinã pentru focul nimicirii. Cum poate fi unitate de scop sau
acþiune între ei? [Iacov 4:4; Matei 6:24 citat]…
Creºtinii care intrã în asocieri lumeºti îºi fac rãu lor înºile ºi-i amãgesc ºi
pe alþii. Cei care se tem de Dumnezeu nu-i pot alege pe cei neevlavioºi ca
tovarãºi ºi sã rãmânã nevãtãmaþi. În tovãrãºiile lumeºti, ei sunt aduºi sub
influenþa principiilor ºi obiceiurilor lumeºti ºi, prin puterea asocierii ºi
obiceiului, mintea se conformeazã tot mai mult standardului lumesc.
Dragostea lor faþã de Dumnezeu se rãceºte ºi nu mai doresc sã fie în
comuniune cu El. Ei ajung orbi spiritual. Ei nu pot vedea nici o diferenþã
deosebitã între cãlcãtorul legii lui Dumnezeu ºi cei care se tem de Dumnezeu
ºi þin poruncile Sale… O, este un lucru atât de uºor ca, prin asocierea cu
lumea, sã te molipseºti de spiritul lumii, sã fii modelat de o concepþie greºitã
a lucrurilor!…
Când oamenii sunt sub controlul lumii ºi nu al Spiritului lui Dumnezeu, ei
sunt captivii lui Satan ºi nu ºtim cât de departe îi va conduce în pãcat.” – The
Review and Herald, 25 august 1910.

„Vrãjmaºul nu vine întotdeauna ca un leu care rãcneºte; adesea, el apare
ca un înger de luminã, luând un aer prietenesc, prezentând anumite ispite
cãrora cel fãrã experienþã li se împotriveºte cu greutate. Uneori el îºi atinge
scopul de a amãgi pe cel lesne crezãtor prin stârnirea milei firii lor
compãtimitoare, ºi prezentându-se înaintea lor ca o fiinþã dreaptã care a fost
persecutatã fãrã nici un motiv.” – Testimonies, vol. 4, pag. 207, engl. (“Mustrãri
necesare”).
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Joi

16 februarie

5. DEZVOLTÂND O PRIETENIE ASEMENEA LUI HRISTOS
a. Cum putem schimba mult viaþa unei persoane prin împrietenirea cu ea? Iuda 21-23; Iacov 5:20.
„Dacã vezi pe cineva rãtãcindu-se de turmã, mergi la el ºi încearcã
sã-l întorci înapoi. Cu un spirit blând ºi iubitor, aratã-i cã eºti prietenul lui
adevãrat, ºi cã atunci când îi spui despre greºeala lui eºti determinat de
dragoste pentru sufletul lui. Lucraþi cu sârguinþã, fraþilor; pentru cã aceste
suflete, dacã vor fi mântuite, vor fi tovarãºii voºtri în jurul tronului lui
Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 18 mai 1888.

b. De ce trebuie sã ne ferim ca nu cumva prieteniile noastre cu
anumite persoane sã se termine prin rãnirea ºi vãtãmarea
altora? 1 Timotei 5:21; Iacov 3:17.

c. Cum putem rezuma adevãrata prietenie? 1 Corinteni 13:4-8;
Ioan 15:13.
„Rostiþi adesea cuvinte care sã fie o putere ºi inspiraþie pentru cei care
le aud. În general, suntem prea indiferenþi unii faþã de alþii. Noi uitãm cã,
adesea, tovarãºii noºtri de lucru duc lipsã de cuvinte de speranþã ºi
îmbãrbãtare. Când cineva are necazuri, vizitaþi-l ºi spuneþi-i cuvinte de
mângâiere. Aceasta este adevãrata prietenie.” – CBNT, pag. 242.

Vineri

17 februarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Ce ne înconjoarã ºi cum putem aduce zâmbetul îngerilor în mijlocul
nostru?
2. Cum sunt înþelese greºit noþiunile de pãrtãºie ºi prietenie în bisericã?
3. De ce este atitudinea lui Iov o inspiraþie pentru noi?
4. Când poate deveni prietenia o cursã?
5. Ce cuprinde dragostea creºtinã?
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Lecþia 8

Sabat, 25 februarie 2006

Cãsãtoria
„Pentru cã noi suntem mãdulare ale trupului Lui, carne din
carnea Lui ºi os din oasele Lui. De aceea va lãsa omul pe tatãl sãu
ºi pe mama sa, ºi se va lipi de nevasta sa, ºi cei doi vor fi un singur
trup.” (Efeseni 5: 30, 31).
„Isus doreºte cãsãtorii fericite, cãmine fericite.” – The Bible Echo, 4 sept. 1899.
Recomandare Divina vindecare, pag. 356-362 engl. (cap.” Ziditorii cãminului”)
pentru studiu: Testimonies, vol. 2, pag. 89 engl. (cap. „O conºtiinþã pãtatã”);
296-307 engl. (cap. „Îndatoriri ale soþului ºi ale soþiei”).
Idem., vol. 4, pag. 503-508 engl. (cap. „Cãsãtorii nebiblice”).
Idem., vol. 5, pag. 361-368 engl. (cap. „Cãsãtoria cu cei
necredincioºi”); 594, 595 engl. (cap. „Apariþia rãului”).

Duminicã

19 februarie

1. O CHEMARE SFÂNTÃ
a. Care a fost planul lui Dumnezeu când a proiectat cãsãtoria?
Geneza 2:21-24; Marcu 10:6-9.
„Nici soþul, nici soþia sã nu cearã sã stãpâneascã… Amândoi trebuie sã
cultive spiritul bunãtãþii, fiind hotãrâþi sã nu-l întristeze sau sã-l rãneascã
niciodatã pe celãlalt.” – Testimonies, vol. 7, pag. 47 engl. (cap. „Obligaþii ale
vieþii de cãsãtorie”).

b. Þinând seama de un pericol larg rãspândit, de ce ar trebui sã
fim conºtienþi? Romani 8:5, 6.
„Trãim în ultimele zile, când mania cãsãtoriei constituie unul dintre
semnele apropiatei veniri a lui Hristos…
Nici o cãsãtorie din o sutã nu este fericitã, care sã poarte aprobarea lui
Dumnezeu ºi care sã aºeze pãrþile într-o poziþie de unde sã-L slãveascã pe
Dumnezeu mai bine.” – Testimonies, vol. 4, pag. 503, 504 engl. (cap. „Cãsãtorii
nebiblice”).

„Pentru cã au intrat în relaþia de cãsãtorie, mulþi cred cã îºi pot permite
sã se lase stãpâniþi de patimile animalice. Ei sunt conduºi de Satan, care îi
înºalã ºi-i face sã perverteascã aceastã instituþie sfântã.” – Idem., vol. 2, pag.
480 engl. (cap. „Un apel cãtre bisericã”).
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Luni

20 februarie

2. CEL MAI IMPORTANT FACTOR ÎN ALEGEREA UNUI
PARTENER
a. De ce a fost tãierea împrejur desemnatã în mod special ca
semn al legãmântului cu Dumnezeu, ºi cum se aplicã aceasta
astãzi? Geneza 17:11; 2 Corinteni 6:14.

„[Dumnezeu] a cerut lui Avraam ºi seminþiei lui tãierea împrejur, care
era un cerc tãiat în carne, ca un semn cã Dumnezeu i-a tãiat afarã ºi i-a
despãrþit de toate naþiunile ca pe comoara lui deosebitã. Prin acest semn, ei
se angajau cã nu se vor cãsãtori cu cei din alte popoare; deoarece, procedând
astfel, ei ºi-ar fi pierdut reverenþa faþã de Dumnezeu ºi faþã de legea Sa cea
sfântã ºi ar fi devenit asemenea popoarelor idolatre din jurul lor.” – Spiritual
Gifts, vol. 3, pag. 297.

„Este periculos sã intrãm în relaþii lumeºti de rudenie. Satan ºtie bine cã
ceasul în care se încheie cãsãtoria multor tineri ºi tinere încheie istoria experienþei
ºi utilitãþii lor religioase. Ei sunt pierduþi faþã de Hristos. Poate cã pentru puþin
timp ei fac eforturi sã ducã o viaþã creºtinã, dar toate strãduinþele lor sunt
depuse împotriva unei influenþe continue din direcþia opusã. Cândva era un
privilegiu ºi o bucurie pentru ei sã vorbeascã despre credinþa ºi nãdejdea lor; dar
ei nu mai doresc sã menþioneze subiectul, pentru cã ºtiu cã cel de care ºi-au
legat destinul nu are nici un interes faþã de el. Ca urmare, credinþa în adevãrul
preþios se stinge din inimã iar Satan þese subtil în jurul lor o plasã a scepticismului.
Ceea ce face sã fie un pãcat grav este ducerea pânã la extrem a ceea ce
este legal. Cei care mãrturisesc adevãrul calcã în picioare voinþa lui Dumnezeu
prin aceea cã se cãsãtoresc cu necredincioºii; ei pierd favoarea Sa ºi fac o
lucrare amarã pentru pocãinþã. Poate cã cel necredincios are un caracter
moral excelent, dar faptul cã el sau ea nu a rãspuns la cerinþele lui Dumnezeu,
ºi desconsiderã o mântuire atât de mãreaþã, este un motiv suficient pentru
care o astfel de unire sã nu aibã loc. Caracterul celui necredincios poate fi
asemenea cu cel al tânãrului cãruia Isus i-a adresat cuvintele: ‚Un singur lucru
îþi mai lipseºte’; acela era singurul lucru necesar.
Uneori se aduce scuza cã cel necredincios este în favoarea religiei ºi este
tot ce se poate dori de la un tovarãº cu excepþia unui singur lucru – el nu este
creºtin. Deºi judecata mai bunã a celui credincios poate sugera caracterul
necorespunzãtor al unei uniri pe viaþã cu un necredincios, totuºi, în nouã din
zece cazuri, înclinaþia triumfã. Declinul spiritual începe în momentul în care se
face jurãmântul la altar; ardoarea religioasã se stinge ºi fortãreþele se dãrâmã
una dupã alta, pânã când amândoi stau alãturi sub steagul lui Satan.” –
Testimonies, vol. 4, pag. 504, 505 engl. (cap. „Cãsãtorii nebiblice”).
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Marþi

21 februarie

3. SOÞII
a. Care trebuie sã fie atitudinea soþului ºi de ce? Efeseni 5:25-31.

„Soþul ar trebui sã-ºi menþinã poziþia lui în familia sa cu toatã blândeþea, totuºi
cu hotãrâre.” – Testimonies, vol. 1, pag. 308 engl. (cap. „Religia în familie”).

b. Care sunt diferitele cãi prin care mulþi bãrbaþi eºueazã în
înalta lor chemare ca soþi, ºi cum pot ei îndrepta acest lucru?
1 Petru 3:7

„Nu dragostea curatã îl determinã pe un bãrbat sã facã din soþia lui un
instrument care sã-i slujeascã pofta. Patimile animalice sunt cele care cer sã fie
satisfãcute. Cât de puþini bãrbaþi îºi manifestã dragostea în felul menþionat de
apostol: ‚Cum a iubit Hristos biserica ºi S-a dat pe Sine pentru ea, [nu ca s-o
pângãreascã, ci] ca s-o sfinþeascã ºi s-o cureþe;… ca sã fie sfântã ºi fãrã
prihanã.’ (Efeseni 5:25-27- engl.). Aceasta este natura dragostei de cãsãtorie pe
care Dumnezeu o recunoaºte ca sfântã. Dragostea este un principiu curat ºi
sfânt; dar patima senzualã nu se va lãsa constrânsã, nici condusã sau controlatã
de raþiune. Ea nu vede consecinþele; ea nu judecã de la cauzã la efect. Multe
femei sunt foarte slãbite ºi suferã de boli cronice deoarece legile fiinþei lor au
fost neglijate; legile naturii au fost cãlcate în picioare. Puterea nervilor creierului
este irositã de bãrbaþi ºi femei, care se angajeazã în acþiuni nenaturale pentru a
satisface patimile inferioare; iar acest monstru hidos, pasiunea josnicã, inferioarã,
îºi atribuie delicatul nume de dragoste. Mulþi creºtini cu numele care mi-au fost
prezentaþi pãreau lipsiþi de restricþii morale. Ei erau mai mult animalici decât
divini. De fapt ei toþi erau aproape ca animalele. Bãrbaþii de acest fel îºi
degradeazã soþia pe care au promis sã o hrãneascã ºi sã o îndrãgeascã.” –
Testimonies, vol. 2, pag. 473, 474 engl. (cap. „Un apel cãtre bisericã”).

„Tu, frate C, simþi sã este sub demnitatea ta sã dai pe faþã gingãºie prin
fapte amabile, ºi sã aºtepþi ocazia pentru a manifesta afecþiune faþã de soþia
ta prin cuvinte de gingãºie ºi atenþie amabilã.” – Idem., vol. 1, pag. 695 engl.
(cap. „Împreuna simþire în cãmin”).

„Lãsaþi numai ca femeia sã-ºi dea seama cã este apreciatã de soþul ei ºi
este dragã lui, nu numai pentru cã este de folos ºi convenabilã în casa lui, ci
pentru cã este o parte din el, ºi ea va rãspunde afecþiunii lui ºi va reflecta
dragostea revãrsatã asupra ei.” – Idem., vol. 2, pag. 416, 417 engl. (cap. „Iubire
adevãratã în cãmin”).
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22 februarie

4. SOÞIILE
a. Care este chemarea soþiei? Efeseni 5:22-24, 33. Adesea, ce
pericole le asalteazã pe soþii, în special în aceastã generaþie?

„Cunosc mai multe femei care cred cã viaþa lor de cãsãtorie este o
nenorocire. Ele citesc romane pânã când imaginaþia lor se îmbolnãveºte, ºi
trãiesc într-o lume creatã de ele. Ele se cred femei cu o minte sensibilã, cu
o gândire superioarã, rafinatã ºi îºi imagineazã cã soþii lor nu sunt atât de
rafinaþi cã nu au aceste calitãþi superioare, ºi ca urmare nu pot aprecia
presupusa lor virtute ºi gândire rafinatã. Ca urmare, aceste femei se
considerã suferinde, martire. Ele au vorbit ºi s-au gândit la aceasta pânã
când au ajuns aproape obsedate de acest subiect. Ele se considerã
superioare celorlalþi muritori, ºi cã nu este în favoarea sensibilitãþilor lor
delicate sã se asocieze cu omenirea de rând. Aceste femei se poartã
prosteºte; iar soþii lor sunt în pericol sã creadã cã ele posedã o minte
superioarã.
Din ceea ce mi-a arãtat Domnul, femeile din aceastã clasã ºi-au pervertit
imaginaþia prin citirea romanelor, visarea cu ochii deschiºi, clãdirea de
castele ºi trãind într-o lume imaginarã. Ele nu coboarã cu gândurile la
datoriile obiºnuite ºi folositoare ale vieþii. Ele nu ridicã poverile vieþii care se
aflã în calea lor, ºi nu cautã sã facã un cãmin fericit ºi vesel pentru soþii lor.”
– Testimonies, vol. 2, pag. 462, 463 engl. (cap. „Un apel cãtre bisericã”).
„Adesea, soþia greºeºte mult. Ea nu depune eforturi mari pentru a-ºi
stãpâni spiritul ºi pentru a face cãminul fericit. Adesea, ea este irascibilã ºi
se plânge fãrã rost. Soþul vine acasã de la muncã obosit ºi nedumerit, ºi
întâlneºte o frunte întunecatã în loc de cuvinte vesele ºi încurajatoare. El nu
este decât un om, ºi afecþiunile lui se îndepãrteazã de la soþia lui, el îºi pierde
dragostea cãminului lui, calea lui este întunecatã iar curajul lui piere. El
renunþã la respectul de sine ºi la acea demnitate pe care Dumnezeu îi cere
s-o menþinã. Soþul este capul familiei, dupã cum Hristos este capul bisericii;
ºi orice curs pe care l-ar urma soþia ca sã micºoreze influenþa lui ºi sã
coboare de la acea poziþie demnã ºi responsabilã nu place lui Dumnezeu.” –
Testimonies, vol. 1, pag. 307, 308 engl. (cap. „Religia în familie”).

b. Cum poate soþia sã-ºi ajute soþul sã se corecteze? 1 Petru 3:1-6
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5. ADEVÃRATA FIDELITATE
a. Ce ar trebui sã înþelegem despre sfinþenia tuturor jurãmintelor, inclusiv a jurãmântului de cãsãtorie? Marcu 10:2-12;
Eclesiastul 5:4-6.

„Chiar dacã pot apãrea greutãþi, nedumeriri ºi descurajãri, nici soþul, nici
soþia sã nu creadã cã unirea lor este o greºealã sau o dezamãgire. Hotãrâþi-vã sã fiþi tot ce puteþi unul pentru altul. Continuaþi sã practicaþi atenþiile de
la început. În orice mod, încurajaþi-vã unul pe altul în luptele vieþii. Strãduiþivã sã promovaþi fericirea reciprocã.” – Divina vindecare, pag. 360 engl. (cap.
„Ziditorii cãminului”).

b. Cum descrie Dumnezeu sentimentele Sale faþã de divorþ?
Maleahi 2:13-16. Cum se aplicã aceasta chiar ºi când unul
dintre soþi este necredincios? 1 Corinteni 7:10-14.

„Un divorþ dupã altul este înregistrat în ziarele cotidiene. Aceasta este
cãsãtoria despre care Hristos vorbeºte când spune cã înainte de potop ‚se
însurau ºi se mãritau’ (Matei 24:38).” – Manuscript Releases, vol. 7, pag. 56.

c. Dacã are loc divorþul, ce ar trebui sã înþeleagã ambele pãrþi?
1 Corinteni 7:39; Luca 16:18.
d. Cum poate fi evitatã pierderea mare de dragoste dintre soþi?
1 Tesaloniceni 5:22.

Vineri

24 februarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. De ce ne avertizeazã Dumnezeu împotriva înºelãciunilor care
înconjoarã darul cãsãtoriei oferit de El?
2. Cum putem deveni soþi ºi soþii mai bune?
3. De ce este restaurarea cãsãtoriei un element cheie în descoperirea
caracterului de dragoste al lui Dumnezeu?
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Darul Sabatului Întâi
pentru Republica
Dominicanã

Solia Reformei a ajuns la acest popor al Republicii Dominicane în anii
‘70. Reformiºtii dominicani, care locuiau în Massachusetts, SUA, au depus
un mare efort personal pentru a ajunge înapoi la familiile ºi prietenii lor de pe
insulã. Împreunã cu ajutorul pastoral acordat de Conferinþa Generalã, ei au
putut sã semene seminþele Evangheliei în aceastã þarã nouã.
Astãzi, Câmpul Dominican deþine cel mai mare numãr de membri din
þãrile caraibe. Întrucât lucrarea continuã sã se mãreascã, creºte ºi nevoia
de lãcaºuri de închinare. Colecta care se strânge în aceastã lunã va ajuta la
aceastã lucrare de construire. În felul acesta, se vor adãuga noi lãcaºuri de
închinare pentru multe suflete dornice sã asculte solia mântuirii.
Pe lângã eforturile noastre misionare, lucrãtorii din Republica
Dominicanã au ajutat la dezvoltarea Câmpului Haitian de la întemeierea lui
ca misiune în anii ‘90. De vreme ce ambele þãri împart insula, lucrãtorii au
cãlãtorit încoace ºi încolo ca sã vesteascã solia tuturor acelora care doreau
sã asculte chemarea Evangheliei.
Construirea de biserici în Republica Dominicanã nu este un beneficiu
doar pentru cei aproape 9 milioane de locuitori ci ºi pentru numeroºii turiºti
care viziteazã aceastã þarã. Þara are un þãrm frumos de 1.288 km care este
vizitat de mulþi turiºti în fiecare an. De fapt, turismul este cea mai dezvoltatã
ramurã economicã din þarã. Aceasta oferã credinciosului ocazii sã vesteascã
Evanghelia mult mai departe de þara lui micã.
Vã rugãm sã vã amintiþi de lucrarea din Republica Dominicanã când
oferiþi darul dumneavoastrã generos în aceastã lunã.
Fraþii ºi surorile voastre din Câmpul Dominican
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Calitatea de a fi pãrinte
„Unde este turma care-þi fusese datã, turma ta frumoasã?”
(Ieremia 13:20 – engl.).
„Puþini pãrinþi îºi dau seama cã odraslele lor sunt ceea ce i-a fãcut exemplul
ºi disciplina lor, ºi cã ei sunt rãspunzãtori pentru caracterele pe care le dezvoltã
copiii lor.” – Testimonies, vol. 3, pag. 144 engl. (cap. „Cãtre pãrinþi bogaþi”).
Recomandare Testimonies, vol. 1, pag. 216-220 engl. (cap. „Lenevia mustratã”).
pentru studiu: Idem., vol. 2, pag. 390-411 engl. (cap. „Senzualitate la cei tineri”).
Idem., vol. 3, pag. 131-152 engl. (cap. „Cãtre pãrinþi bogaþi: Nr. 22:
O educaþie corectã”). Spiritual Gifts, vol. 4b, pag. 132-147.

Duminicã

26 februarie

1. O RESPONSABILITATE SOLEMNÃ
a. Cui aparþin copiii? Psalmii 127:3.

b. În ziua judecãþii, ce se va cere de la toþi cei care au adus pe
lumea aceasta copii? Ieremia 13:20. La ce ar trebui sã ne facã
acest lucru sã ne gândim?

„Majoritatea bãrbaþilor ºi femeilor au acþionat atunci când au intrat în
relaþia de cãsãtorie ca ºi cum singura chestiune pe care trebuia sã o
lãmureascã era dacã se iubeau unul pe altul. Dar ei ar trebui sã înþeleagã
faptul cã asupra lor zace o responsabilitate în relaþia de cãsãtorie mai largã
decât aceasta. Ei sã se gândeascã dacã odraslele lor vor avea sãnãtate
fizicã ºi mentalã ºi putere moralã.” – Un apel solemn, pag. 66, 67.
„Chestiunea care ar trebui lãmuritã este: ‚Cresc o familie de copii ca sã
întãresc influenþa ºi sã îngroº rândurile puterii întunericului, sau îmi cresc
copiii pentru Hristos?’ Dacã nu vã þineþi în frâu copiii ºi nu le modelaþi
caracterele ca sã întruneascã cerinþele lui Dumnezeu, atunci cu cât sunt mai
puþini copiii care sã sufere de pe urma educaþiei voastre deficitare, cu atât
mai bine va fi pentru voi, pãrinþii lor, ºi mai bine pentru societate.” –
Testimonies, vol. 5 pag. 323 engl. (cap. „Instruirea copiilor”).
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27 februarie

2. VÂSLIND ÎMPOTRIVA CURENTULUI
a. Cãrei provocãri trebuie sã-i facã faþã toþi pãrinþii din aceastã
generaþie? Proverbele 30:11; 2 Timotei 3:1, 2.

„Trãim într-o erã nefericitã pentru copii. Un curent puternic se îndreaptã
în jos spre pierzare ºi este nevoie de mai mult decât experienþa ºi puterea
copilãriei pentru a se împotrivi acestui curent ºi a nu fi doborât de el. Satana
ºi îngerii lui îi conduc pe tineri spre nimicire sigurã. Ei par captivii lui.” –
Spiritual Gifts, vol. 4b, pag. 139.

b. De ce fãgãduinþã ar trebui sã ne amintim când cãutãm sã
înãbuºim ºuvoiul nãprasnic al rãului? Isaia 59:19.

„Pãrinþi, ajutaþi-vã copiii. Treziþi-vã din letargia care vã stãpâneºte.
Vegheaþi neîntrerupt sã tãiaþi curentul ºi sã îndepãrtaþi marele rãu pe care
Satana îl împinge cãtre copiii voºtri. Copiii nu pot face aceasta singuri.
Pãrinþii pot face mult. Prin rugãciune serioasã ºi credinþã vie vor fi câºtigate
mari bãtãlii. Unii pãrinþi nu au înþeles care sunt responsabilitãþile care zac
asupra lor ºi au neglijat educaþia religioasã a copiilor lor. Dimineaþa, primul
gând al creºtinului ar trebui sã fie la Dumnezeu. Munca lumeascã ºi propriul
interes ar trebui sã fie pe locul doi. Înainte de a pleca de acasã la lucru, toatã
familia ar trebui adunatã ºi învãþatã cã trebuie sã respecte ºi sã venereze
ora de rugãciune. Tatãl, sau mama în lipsa tatãlui, ar trebui ca în umilinþã ºi
cu o inimã plinã de gingãºie, înþelegând ispitele ºi pericolele dinaintea lor ºi a
copiilor lor, sã se roage cu ardoare înaintea lui Dumnezeu ca El sã-i pãzeascã
pe copii de-a lungul zilei. Prin credinþã, legaþi-vã copiii de altar cerând
stãruitor ca Domnul sã le poarte de grijã. Îngerii slujitori îi vor pãzi pe copiii
care sunt dedicaþi în felul acesta lui Dumnezeu. Datoria pãrinþilor creºtini
este ca, dimineaþa ºi seara, prin rugãciune serioasã ºi credinþã perseverentã,
sã facã un gard în jurul copiilor lor. Ei ar trebui sã-i educe cu rãbdare –
sã-i înveþe cu amabilitate ºi neobosit cum sã trãiascã pentru a plãcea lui
Dumnezeu.” – Spiritual Gifts, vol. 4b, pag. 139, 140.
„Clãdiþi o fortificaþie din rugãciune ºi credinþã în jurul copiilor voºtri, ºi vegheaþi
cu atenþie în aceastã privinþã. Nu sunteþi nici un moment în siguranþã faþã de
atacurile lui Satan. Nu aveþi timp sã vã odihniþi de munca vigilentã ºi serioasã. Nu
ar trebui sã dormiþi nici o clipã în post. Aceasta este cea mai importantã luptã. Sunt
implicate consecinþe veºnice. Înseamnã viaþa sau moartea pentru voi ºi familia
voastrã.” – Testimonies, vol. 2, pag. 398 engl. (cap. „Senzualitate la cei tineri”).
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Marþi

28 februarie

3. ADÂNCINDU-NE ÎNÞELEGEREA
a. Cum este soarta lui Eli, marele preot, un avertisment pentru
pãrinþi? 1 Samuel 3:11-14.

„Blestemul lui Dumnezeu va fi cu siguranþã asupra pãrinþilor
necredincioºi. Ei nu numai cã sãdesc spini care îi vor rãni aici, dar va trebui
sã stea faþã în faþã cu propria lor necredincioºie când va avea loc judecata.
Mulþi copii se vor ridica la judecatã ºi îºi vor condamna pãrinþii pentru cã nu
i-au þinut în frâu ºi-i vor acuza de nimicirea lor. Mila falsã ºi dragostea oarbã
a pãrinþilor îi fac sã scuze greºelile copiilor lor ºi sã treacã peste ele fãrã sã
le corecteze, ºi ca urmare copiii lor sunt pierduþi, iar sângele sufletelor lor va
fi asupra pãrinþilor necredincioºi.” – Testimonies, vol. 1, pag. 219 engl. (cap.
„Datoria faþã de copii”).

b. Descrieþi imaginea echilibratã pe care o dã Dumnezeu despre
combinarea specialã dintre dreptatea ºi mila pãrinteascã.
Evrei 12:7-9; Efeseni 6:4.

„Pãrinþii ar trebui sã se califice mai mult pentru a putea îndeplini mai
bine datoria lor faþã de copiii lor. Unii pãrinþi nu-ºi înþeleg copiii ºi nu-i cunosc
cu adevãrat. Între pãrinþi ºi copii existã adesea o mare distanþã. Dacã pãrinþii
ar pãtrunde mai adânc în sentimentele copiilor lor ºi ar scoate ce este în
inima lor, ar avea o influenþã beneficã asupra lor.
Pãrinþii ar trebui sã se poarte cu credincioºie cu sufletele încredinþate
rãspunderii lor. Ei nu ar trebui sã încurajeze în ei mândria, extravaganþa sau
dragostea de etalare. Ei nu ar trebui sã-i înveþe sau sã le îngãduie sã înveþe
pozne care îi fac pe copiii mici sã parã isteþi, ºi de care trebuie sã se dezveþe
ºi sã le corecteze, când cresc mai mari. Obiceiurile formate când sunt foarte
mici nu se uitã uºor. Pãrinþii ar trebui sã înceapã sã disciplineze minþile
copiilor lor cât timp sunt foarte mici, cu scopul ca ei sã fie creºtini. Toate
eforturile voastre sã fie pentru mântuirea lor. Acþionaþi ca ºi cum sunt aºezaþi
în grija voastrã pentru a fi pregãtiþi ca giuvaiere care sã strãluceascã în
împãrãþia lui Dumnezeu. Feriþi-vã sã nu vã legãnaþi copiii sã adoarmã asupra
prãpastiei nimicirii cu gândul greºit cã nu sunt destul de mari sã dea
socotealã, ºi cã nu sunt destul de mari sã se pocãiascã de pãcatele lor ºi
sã-L mãrturiseascã pe Hristos.” – Spiritual Gifts, vol. 4b, pag. 138, 139.
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1 martie

4. PREGÃTIREA TÂNÃRULUI ISUS
a. Unde ªi-a primit Isus educaþia? Matei 2:12-15, 19-23.

„Isus ªi-a dobândit educaþia în cãmin. Mama Sa a fost primul Lui
învãþãtor omenesc. De pe buzele ei ºi de pe pergamentele profeþilor, El a
învãþat lucrurile cereºti. El a trãit într-o casã de þãrani ºi ªi-a fãcut partea cu
credincioºie ºi voioºie în purtarea poverilor cãminului. El care fusese
comandantul cerului era un serv binevoitor, un fiu iubitor ºi ascultãtor. El a
învãþat o meserie ºi a lucrat cu mâinile Sale în atelierul dulgherului cu Iosif.
Îmbrãcat ca un om de rând El mergea pe strãzile micului oraº, ducându-Se
ºi venind de la munca Sa umilã.” – Divina Vindecare, pag. 399, 400 engl. (cap.
„Adevãrata educaþie – o instruire misionarã”).

b. Cum poate înþelegerea maturã ºi iniþiativa bãiatului Isus cu
privire la educaþia Sa sã ne inspire în aºezarea în ordine
prioritarã a obiectivelor pentru copiii noºtri? Proverbele 20:11.

„Deºi era supus pãrinþilor Sãi, Isus a început de la o vârstã foarte timpurie
sã acþioneze pentru Sine în formarea caracterului Sãu. În timp ce mama Lui
era primul Sãu învãþãtor omenesc, El primea necontenit o educaþie de la Tatãl
Sãu din cer. În loc de a cerceta cu atenþie cunoºtinþele transmise de rabini de la
un secol la altul, Isus, prin Învãþãtorul Divin, a studiat cuvintele lui Dumnezeu,
curate ºi neprihãnite, ºi a studiat ºi marele manual al naturii. Cuvintele: ‚Aºa
vorbeºte Domnul’, erau întotdeauna pe buzele Sale, ºi ‚Stã scris’ era motivaþia
fiecãrei fapte care era diferitã de obiceiurile familiei. El aducea o atmosferã mai
curatã în viaþa cãminului. Deºi nu Se lãsase instruit de rabini învãþând în ºcolile
lor, totuºi era adesea adus în legãturã cu ei ºi întrebãrile pe care le punea, ca ºi
cum ar fi fost un învãþãcel, îi punea în încurcãturã pe înþelepþi; pentru cã
faptele lor nu erau în armonie cu Scripturile ºi nu aveau înþelepciunea care vine
de la Dumnezeu. Chiar ºi pentru cei cãrora nu le fãcea plãcere nesupunerea Sa
faþã de obiceiurile populare, educaþia Sa pãrea mai înaltã decât a lor.” – Special
Testimonies on Education, pag. 162.
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2 martie

5. PUTEREA EXEMPLULUI
a. Ce trebuie sã arate pãrinþii copiilor lor? Luca 21:19;
1 Corinteni 11:1.

„Dacã doresc ca cei mici sã fie plãcuþi, pãrinþii n-ar trebui niciodatã sã le
vorbeascã aspru. Adesea, mama îºi permite sã fie irascibilã ºi agitatã.
Adesea, ea îl înºfacã pe copil ºi-i vorbeºte cu asprime. Dacã copilul este
tratat într-un mod liniºtit ºi blând, se va face mult pentru a-l menþine într-o
dispoziþie plãcutã. Cea mai mare ºi mai nobilã lucrare pe care trebuie sã o
facã pãrinþii pentru Maestrul lor este de a aduce disciplina biblicã în
guvernarea lor. Mamelor, profesorilor ºi tutorilor tinerilor, fiþi atenþi. Dacã
lucrurile încep sã se irite, nu aveþi libertatea sã vã exprimaþi sentimentele.
Educaþi-vã sã aveþi o înfãþiºare plãcutã ºi sã puneþi dulceaþã ºi melodie în
glas.” – The Review and Herald, 17 mai 1898.
„Cu inima supusã ºi plinã de milã ºi durere pentru copiii voºtri greºiþi,
rugaþi-vã cu ei înainte de a-i pedepsi. Atunci, pedeapsa voastrã nu-i va face
pe copiii voºtri sã vã urascã. Ei vã vor iubi. Vor vedea cã nu-i pedepsiþi
pentru cã v-au produs o neplãcere sau cã doriþi sã daþi drumul la supãrare, ci
dintr-un simþãmânt al datoriei pentru binele lor ca ei sã nu fie lãsaþi sã creascã
în pãcat ºi rãutate…
Pãrinþi, îngerii raportori scriu fiecare cuvânt nerãbdãtor, irascibil pe care îl
adresaþi copiilor voºtri. De fiecare datã când nu daþi copiilor voºtri o educaþie
corespunzãtoare ºi nu le arãtaþi caracterul extrem de pãcãtos al pãcatului, ºi
rezultatul final al umblãrii lor pãcãtoase, acest lucru este scris împotriva numelui
vostru. Fiecare cuvânt fãrã chibzuialã rostit în faþa copiilor voºtri în mod
uºuratic sau în glumã, fãrã sã fie virtuos ºi elevat, îngerul raportor îl noteazã ca
o patã asupra caracterului vostru creºtin. Toate faptele voastre sunt
înregistrate, fie bune sau rele.” – Spiritual Gifts, vol. 4b, pag. 140, 141.

Vineri

3 martie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Ce ar trebui sã ia în considerare cu atenþie fiecare persoanã înainte de
a deveni pãrinte?
2. Prin ce moduri se strecoarã pãcatul lui Eli în experienþa pãrinþilor de
astãzi?
3. Cum pot deveni cãminele noastre mai asemãnãtoare cu cãminul lui
Isus ca bãiat?
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Lecþia 10

Sabat, 11 martie 2006

Înalta noastrã chemare
„Celor nenorociþi le eram tatã ºi cercetam pricina celui
necunoscut.” (Iov 29:16).
„Ni se porunceºte sã ne iubim aproapele ca pe noi înºine. Aceastã poruncã
nu înseamnã cã noi trebuie doar sã-i iubim pe cei care gândesc ºi cred exact
cum gândim ºi credem noi.” – The Review and Herald, 18 decembrie 1894.
Recomandare Testimonies, vol. 7, pag. 9-33 engl. (cap. „Lucrarea de salvare
pentru studiu: a sufletelor”).
Idem., vol. 1, pag. 347-353 engl. (cap. „Cele douã cununi”).

Duminicã

5 martie

1. ÎNÞELEGÂND NEVOIA
a. Ce rezumã starea de lucruri printre oamenii din lume – ºi
datoria noastrã faþã de aceste suflete care se pierd în
întuneric? Iov 24:1-13; 29:16.

„Noi suntem fãcuþi depozitarii unor bogate binecuvântãri ºi le-am
monopolizat ca ºi cum ele ar fi întru totul ale noastre. Dar toþi cei care sunt
luminaþi de harul lui Dumnezeu ar trebui sã transmitã acestea ºi altora; pentru cã
Dumnezeu, prin Mângâietorul, va lucra cu orice efort care este fãcut în
sinceritate ºi adevãr, ºi având în vedere slava Sa. El a plãtit preþul rãscumpãrãrii
pentru lumea pierdutã, lumea pe care Isus a iubit-o, lumea pentru care a murit.
Lãsaþi ca mila ºi dragostea lui Isus sã ne îndemne la eforturi serioase pentru a-L
descoperi pe Hristos lumii.” – The Signs of the Times, 7 decembrie 1891.
„Cerul este indignat de neglijenþa arãtatã faþã de sufletele oamenilor. Am
vrea sã ºtim cum considerã Hristos aceasta? Cum s-ar simþi un tatã sau o
mamã, dacã ar ºti cã cei care ar fi putut sã-l salveze au trecut pe lângã copilul lor,
pierdut în frig ºi zãpadã, ºi l-au lãsat sã piarã? Nu ar fi ei foarte îndureraþi, extrem
de indignaþi? Nu i-ar denunþa pe acei ucigaºi cu o mânie la fel de aprinsã ca
lacrimile lor, intensã ca dragostea lor? Suferinþele fiecãrui om sunt suferinþele
copilului lui Dumnezeu ºi cei care nu întind nici o mânã de ajutor tovarãºilor lor
care pier, provoacã furia Sa dreaptã – aceasta este mânia Mielului.” – Hristos
lumina lumii, pag. 825 engl. (cap. 86: „Duceþi-vã ºi învãþaþi toate neamurile”).
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Luni

6 martie

2. OILE DIN AFARA STAULULUI
a. Ce a prezis Isus cu privire la sufletele credincioase din alte
denominaþiuni creºtine? Ioan 10:16.

„Nu ar trebui sã ieºim de pe calea noastrã ca sã-i atacãm cu putere pe
catolici. Printre catolici existã mulþi care sunt creºtini foarte conºtiincioºi ºi
care umblã în toatã lumina care strãluceºte asupra lor, ºi Dumnezeu va lucra
pentru ei. Cei care au avut privilegii mari ºi ocazii, ºi care nu ºi-au dezvoltat
puterile fizice, mentale ºi morale, ci au trãit ca sã-ºi placã lor înºile ºi au
refuzat sã-ºi poarte responsabilitatea, sunt într-un pericol mai mare ºi sub o
condamnare mai mare înaintea lui Dumnezeu decât cei care sunt greºiþi în
ce priveºte punctele de doctrinã, dar cautã sã trãiascã pentru a face bine
altora. Nu-i blamaþi pe alþii; nu-i condamnaþi.” – Testimonies, vol. 9, pag. 243
engl. (cap. „Cuvinte de avertizare”).

În ciuda întunericului spiritual ºi a înstrãinãrii de Dumnezeu care existã
în bisericile care formeazã Babilonul, majoritatea adevãraþilor urmaºi ai lui
Hristos se gãsesc încã în ele. Sunt mulþi dintre ei care nu au auzit niciodatã
adevãrurile speciale pentru acest timp. Nu puþini sunt cei nemulþumiþi cu
starea lor actualã ºi tânjesc dupã o luminã mai clarã. Ei cautã în zadar chipul
lui Hristos în bisericile din care fac parte. Când aceste biserici se depãrteazã
din ce în ce mai mult de adevãr ºi se unesc mai strâns cu lumea, diferenþa
dintre cele douã clase se va mãri, ºi în cele din urmã, rezultatul va fi
despãrþirea. Va veni vremea când cei care Îl iubesc pe Dumnezeu mai presus
de orice, nu mai pot rãmâne în legãturã cu cei care sunt ‘mai mult iubitori de
plãceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formã de evlavie, dar
tãgãduindu-i puterea.’ (2 Timotei 3:4, 5).
Apocalipsa 18 indicã spre vremea când, ca urmare a respingerii
avertizãrii întreite din Apocalipsa 14:6-12, biserica a ajuns pe deplin la starea
prezisã de cel de-al doilea înger, iar poporul lui Dumnezeu, care este încã în
Babilon, va fi chemat sã se despartã de legãtura cu el. Aceastã solie este
ultima care va mai fi datã vreodatã lumii, ºi îºi va împlini lucrarea. Când cei
care ‚n-au crezut adevãrul, ci au gãsit plãcere în nelegiuire’ (2 Tesaloniceni
2:12), vor fi lãsaþi sã primeascã o lucrare de rãtãcire ºi sã creadã o minciunã,
atunci lumina adevãrului va strãluci asupra tuturor acelora ale cãror inimi
sunt deschise sã-l primeascã, ºi toþi copiii Domnului care întârzie în Babilon,
vor rãspunde chemãrii: ‚Ieºiþi din el, poporul Meu’ (Apocalipsa 18:4).” –
Marea luptã, pag. 389.
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Marþi

7 martie

3. UN STEAG SPECIAL
a. Ce ilustrare foloseºte psalmistul pentru a descrie chemarea
noastrã spiritualã? Psalmii 60:4. Descrieþi o cale care ne poate
face sã pierdem din vedere acea înaltã chemare.

„Dragã frate ºi sorã B: Mi-a fost arãtat cã amândoi sunteþi în primejdie
din punct de vedere spiritual. Voi pãrãsiþi calea cea dreaptã ºi vã aºezaþi
picioarele pe una mai largã. Sora B spunea multe lucruri, nimicuri, fleacuri,
puþin aici, puþin acolo, care erau ca niºte seminþe semãnate ºi seceriºul va
veni cu siguranþã. Ea încuraja necredinþa ºi îi spunea soþului ei cã drumul pe
care mergeau era prea îngust ºi umil. Ea considera calitãþile soþului ei ca
fiind prea înalte ºi cã ar trebui folosite într-un mod mai larg ºi mai cu influenþã.
Fratele B gândea la fel; de fapt, el a fãcut-o sã gândeascã astfel. Amândoi
þineaþi steagul pe care scria: ‚Poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus;’
dar când pe calea voastrã vã întâlneaþi cu oameni pe care îi credeaþi populari,
coboraþi steagul, ºi-l puneaþi la spate, spunând: ‚Dacã lãsãm sã se cunoascã
faptul cã suntem adventiºti de ziua a ºaptea, atunci influenþa noastrã se va
sfârºi ºi vom pierde multe avantaje.’ Am vãzut steagul adevãrului târât dupã
voi. Apoi s-a ridicat întrebarea: ‚De ce sã-l mai purtãm? Putem crede cã
ceea ce vedem este adevãrul, dar nu este necesar sã-i lãsãm pe educatori ºi
studenþi sã ºtie cã noi purtãm acest steag nepopular.’ În grupul vostru erau
unii care nu erau mulþumiþi de aceste sugestii, dar, în slãbiciunea lor, s-au
lãsat influenþaþi de voi în loc de a lãsa lumina lor sã strãluceascã þinând sus
stindardul lor. Ei ºi-au ascuns steagul ºi au mers înainte, temându-se sã lase
lumina care le era datã de cer sã strãluceascã înaintea lor.
Am vãzut pe cineva apropiindu-se de voi cu paºi hotãrâþi ºi o înfãþiºare
tristã. El a spus: ‚Sã nu permiteþi nimãnui sã vã ia coroana.’ Aþi uitat umilirea
Fiului lui Dumnezeu, prin venirea în lumea noastrã, cum a suferit maltratarea,
ocara, insulta, ura, batjocura ºi trãdarea, cum a rãbdat procesul ruºinos din
sala de judecatã dupã ce îndurase asalturile supraomeneºti ale lui Satan din
grãdina Ghetsimani? Aþi uitat strigãtul sãlbatic al mulþimii: ‚Rãstigneºte-L,
rãstigneºte-L,’ ºi cum a murit ca un fãcãtor de rele? Este slujitorul mai mare
decât Domnul sãu? Urmaºii lui Isus nu vor fi populari, ci vor fi ca Maestrul
lor, blânzi ºi smeriþi cu inima. Voi cãutaþi sã vã urcaþi pe locul cel mai înalt,
dar vã veþi afla, în cele din urmã, pe cel mai de jos.” – Testimonies, vol. 5, pag.
501, 502.
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Miercuri

8 martie

4. SCOPURILE FAMILIEI
a. Cum pot þintele ºi alegerile fãcute de Ioan Botezãtorul ºi
pãrinþii lui sã fie o inspiraþie pentru familiile de astãzi? Luca
1:5-17; 3:1-4.

„A fost alegerea lui Ioan sã renunþe la plãcerile ºi luxul vieþii din cetate
pentru disciplina asprã a pustiei. Aici împrejurimile erau favorabile
obiceiurilor de simplitate ºi tãgãduire de sine. Neîntrerupt de zgomotul lumii,
putea studia aici lecþiile naturii, ale revelaþiei ºi ale providenþei. Cuvintele
îngerului cãtre Zaharia au fost adesea repetate lui Ioan de cãtre pãrinþii sãi
temãtori de Dumnezeu. Misiunea lui i-a fost pãstratã în faþa lui încã din
copilãrie, ºi el a acceptat rãspunderea sfântã.” – Testimonies, vol. 8, pag. 221
engl. (cap. „Cum sã fie instruit tineretul nostru”).

b. Ce ne împiedicã pe mulþi dintre noi sã urmãm chemarea orei?
Luca 12:15.

„Mulþi, când încep sã adune bogãþii lumeºti, încep sã calculeze cât timp
va mai trece pânã sã ajungã în posesia unei anumite sume. În setea lor de a
aduna multe bogãþii pentru sine, ei nu izbutesc sã devinã bogaþi faþã de
Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 3, pag. 403. (cap. „Zecimi ºi daruri”).

c. Pe lângã aceastã preocupare pentru bogãþiile lumeºti, ce altã
obsesie distrage atenþia multor tineri de la cea mai importantã
lucrare a vieþii? 1 Tesaloniceni 5:22; Proverbele 21:5.

„Tinerii sunt vrãjiþi de mania curteniei ºi cãsãtoriei. Sentimentalismul
bolnãvicios predominã. Este nevoie de mare atenþie ºi tact pentru a-i pãzi pe
tineri de aceste influenþe rele. Mulþi pãrinþi sunt orbi faþã de tendinþele copiilor
lor. Unii pãrinþi mi-au spus, cu mare satisfacþie, cã fiii ºi fiicele lor nu-ºi
doresc atenþia sexului opus, când în realitate aceºti copii ofereau sau primeau
în secret astfel de atenþii, iar pãrinþii erau atât de mult absorbiþi de
deºertãciunea lumeascã ºi de bârfã încât nu ºtiau nimic despre aceasta.” –
Testimonies, vol. 5, pag. 60 engl. (cap. „O mãrturie importantã”).
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Joi

9 martie

5. O PERSPECTIVÃ NOUÃ
a. De ce este necesar adesea sã reevaluãm þintele vieþii noastre?
Matei 6:19-21.
„Voi cei care sunteþi cei aleºi trebuie sã primiþi însãrcinarea divinã de a
vã înjuga cu Hristos. Niciodatã sã nu obosiþi în facerea binelui. Cea mai
înaltã onoare care poate fi acordatã fiinþelor omeneºti, fie tineri sau bãtrâni,
bogaþi sau sãraci, este sã li se îngãduie sã-i ridice pe cei apãsaþi, sã-i mângâie
pe cei deznãdãjduiþi ºi sã-i sprijine pe cei slabi. Lumea este plinã de suferinþã;
mergeþi ºi tãmãduiþi pe cel bolnav, rugaþi-vã pentru cel fãrã nãdejde, ºi
predicaþi Evanghelia celui sãrac.” – The Youth’s Instructor, 2 noiembrie 1899.

b. Descrieþi o cale prin care familiile pot reînsufleþi experienþa
lor. Psalmii 126:6.
„Adesea, misionarii care se întreþin singuri au un foarte mare succes.
Începând într-un mod umil ºi restrâns, lucrarea lor se lãrgeºte pe mãsurã ce ei
înainteazã sub îndrumarea Duhului lui Dumnezeu. Doi sau trei sã porneascã
împreunã în lucrarea evanghelisticã. Poate cã nu primesc nici o încurajare
deosebitã din partea celor care sunt în fruntea lucrãrii, în sensul de a-i sprijini
financiar; cu toate acestea, lãsaþi-i sã meargã înainte, rugându-se, cântând,
învãþând ºi trãind adevãrul. Poate cã recurg la lucrarea de colportaj, ºi în felul
acesta introduc adevãrul în multe case. Pe mãsurã ce înainteazã în lucrarea
lor, ei câºtigã o experienþã binecuvântatã. Ei sunt smeriþi prin simþãmântul
slãbiciunii lor, dar Domnul merge înaintea lor, ºi printre cei bogaþi ºi sãraci ei
gãsesc favoare ºi ajutor. Chiar sãrãcia acestor misionari devotaþi este un mijloc
de a gãsi intrare la oameni. În timp ce înainteazã pe calea lor, ei sunt ajutaþi în
multe feluri de cei cãrora ei le aduc hranã spiritualã. Ei poartã solia pe care
le-o dã Dumnezeu, iar eforturile lor sunt încununate de succes. Mulþi vor fi
aduºi la cunoºtinþa adevãrului ºi care, dacã nu ar fi fost aceºti lucrãtori umili,
nu ar fi fost niciodatã câºtigaþi la Hristos.” – Testimonies, vol. 7, pag. 23 engl.
(cap. „Lucrarea pentru membrii bisericii”).

Vineri

10 martie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Ce lucrare specialã ar trebui fãcutã pentru oile care sunt încã în alte staule?
2. Cum pot exercita o influenþã mai bunã în familia mea – pentru a ne
reordona prioritãþile?
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Lecþia 11

Sabat, 18 martie 2006

Lumina lumii
„Ridicã-te ºi lumineazã; cãci lumina ta vine, ºi slava Domnului
rãsare peste tine.” (Isaia 60:1 – engl.)
„Datoria sigurã a poporului lui Dumnezeu este de a merge în regiunile
îndepãrtate. Sã fie puse la lucru forþe care sã desþeleneascã terenuri noi, sã
înfiinþeze centre noi de influenþã oriunde se pot gãsi ocazii favorabile.” –
Testimonies, vol. 9, pag. 117 engl. (cap. „Metode de lucru”).

Recomandare Testimonies, vol. 7, pag. 34-41 engl. (cap. „Lucrarea în oraºe”).
pentru studiu: Idem., vol. 8, pag. 239-246 engl. (cap. „Una cu Hristos în
Dumnezeu”).
Idem, vol. 9, pag. 97-119 engl. (cap. „O lucrare a timpului de
faþã”).

Duminicã

12 martie

1. O IMAGINE LUMINOASÃ
a. Descrieþi fãgãduinþa care ne încãlzeºte inima ºi pe care
Dumnezeu o extinde la oile iubite din bisericile decãzute de
astãzi. Ezechiel 34:11-16.
b. Ce profeþii însufleþitoare urmeazã sã-ºi afle în curând culmea
împlinirii? Isaia 56:1-7; Mica 2:12.
„Printre locuitorii pãmântului, împrãºtiaþi în toate þãrile, se aflã cei care nu
ºi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Asemenea stelelor cerului, care apar
doar noaptea, aceºti credincioºi vor strãluci când întunericul acoperã pãmântul
ºi negurã mare popoarele. În Africa pãgânã, în þãrile catolice ale Europei ºi ale
Americii de Sud, în China, în India, pe insulele mãrii, ºi în toate colþurile
întunecate ale pãmântului, Dumnezeu are pãstrat un firmament de aleºi care
vor strãluci în mijlocul întunericului, descoperind clar unei lumi apostate puterea
transformatoare a ascultãrii de legea Sa. Chiar ºi acum ei se aratã în fiecare
popor, în fiecare limbã ºi norod; ºi în ceasul celei mai adânci apostazii, când
efortul suprem al lui Satan este sã-i facã pe toþi ‚mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci,
slobozi ºi robi’ sã primeascã, sub pedeapsa morþii, semnul supunerii faþã de o zi
de odihnã falsã, aceºti credincioºi ‚fãrã prihanã ºi curaþi, fii ai lui Dumnezeu,
fãrã vinã’ vor ‚strãluci ca niºte lumini în lume.’ (Apocalipsa 13:16; Filipeni
2:15). Cu cât este mai întunecatã noaptea, cu atât mai puternic vor strãluci
ei.” – Profeþi ºi regi, pag. 188, 189 engl. (cap. 14: „În duhul ºi puterea lui Ilie”).
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Luni

13 martie

2. O LUCRARE ABIA ÎNCEPUTÃ
a. Care este apelul Domnului chiar acum cãtre fiecare persoanã
cãreia i-a fost încredinþatã cunoºtinþa întreitei solii îngereºti?
Isaia 60:1, 2; Ioan 15:8.
„Nu ne putem permite ca aceste câteva zile pe care le avem aici pe
pãmânt sã le petrecem cu fleacuri ºi nimicuri. Trebuie sã ne umilim sufletele
înaintea lui Dumnezeu, ca fiecare inimã sã bea din adevãr ºi sã-l lãsãm sã
lucreze în viaþã o reformã care va convinge lumea cã acesta este cu siguranþã
adevãrul lui Dumnezeu. Viaþa sã fie ascunsã cu Hristos în Dumnezeu. Numai
când Îl cãutãm pe Dumnezeu asemenea copilaºilor, când încetãm sã mai
cãutãm defecte în fraþii ºi surorile noastre, ºi în cei care cautã sã îºi ducã cu
credincioºie rãspunderile lucrãrii ºi cãutãm sã ne aducem inimile în rânduialã
faþã de Dumnezeu, ne poate El folosi spre slava numelui Sãu.” – Testimonies,
vol. 9, pag. 106 engl. (cap. „O lucrare a timpului de faþã”).

„Membrii laici din comunitãþile noastre pot face o lucrare pe care, pânã
acum, de-abia au început-o. Nimeni nu ar trebui sã se mute în alte locuri doar
de dragul unor avantaje lumeºti; dar acolo unde se deschide ocazia de a-ºi
câºtiga existenþa, sã meargã familiile care sunt bine întemeiate în adevãr, una
sau douã familii, într-un loc, ca sã lucreze ca misionari. Ei ar trebui sã simtã
iubire pentru suflete, o povarã de a lucra pentru ele ºi ar trebui sã studieze cum
sã le aducã la adevãr. Ei pot distribui publicaþiile noastre, sã þinã adunãri în
cãminele lor, sã se împrieteneascã cu vecinii ºi sã-i invite la aceste adunãri. În
felul acesta ei pot face ca lumina lor sã strãluceascã în fapte bune.
Lucrãtorii sã stea singuri în Dumnezeu, plângând ºi rugându-se, lucrând
pentru salvarea semenilor lor. Nu uitaþi cã alergaþi într-o cursã, ºi vã strãduiþi
sã câºtigaþi coroanele nemuririi. În timp ce atât de mulþi gãsesc plãcere mai
mult în slava oamenilor decât în favoarea lui Dumnezeu, voi sã lucraþi în
umilinþã. Învãþaþi sã exercitaþi credinþa în prezentarea vecinilor voºtri înaintea
tronului harului ºi rugându-L pe Dumnezeu sã le atingã inimile. În felul acesta
se poate face lucrare misionarã eficientã. S-ar putea sã fie miºcate
persoane care nu ar vrea sã asculte un predicator sau un colportor. Iar cei
care lucreazã astfel în locuri noi, vor învãþa cele mai bune cãi de a se apropia
de oameni ºi pot pregãti calea pentru alþi lucrãtori.
Se poate câºtiga o experienþã preþioasã de cel care se angajeazã în aceastã
lucrare. El are pe inimã povara sufletelor semenilor lui. El trebuie sã aibã ajutorul
lui Isus. Cât de atent va fi sã aibã o purtare înþeleaptã, ca rugãciunile lui sã nu
fie împiedicate, ca nici un pãcat nutrit sã nu-l despartã de Dumnezeu.” – Idem.,
vol. 8, pag. 245 engl. (cap. „Membrii laici sã porneascã”).
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Marþi

14 martie

3. O ÎNTREPRINDERE BINECUVÂNTATÃ
a. Descrieþi ce va urma când credincioºii merg înainte sã
rãspândeascã adevãrul prezent. Isaia 60:3-6.

„Dacã poporul nostru acþioneazã în lumina care îi este datã … vom
vedea cu siguranþã mântuirea lui Dumnezeu. Redeºteptãri minunate vor
urma. Pãcãtoºii vor fi convertiþi ºi multe suflete vor fi adãugate la bisericã.”
– Testimonies, vol. 8, pag. 246 engl. (cap. „Membrii laici sã porneascã”).

b. Care trebuie sã fie atitudinea noastrã în împãrtãºirea
Evangheliei? Galateni 6:1; Efeseni 2:8, 9; 1 Petru 3:15-17.

„Cea mai eficientã cale de a-i învãþa pe pãgâni, care nu-L cunosc pe
Dumnezeu, este prin lucrãrile Sale. În felul acesta, mult mai repede decât
prin oricare altã metodã, ei sunt fãcuþi sã înþeleagã diferenþa dintre idolii lor,
lucrarea mâinilor lor, ºi adevãratul Dumnezeu, Fãcãtorul cerului ºi al
pãmântului.” – Special Testimonies on Education, pag. 59, 60.
„Este de puþin folos sã încercãm sã-i reformãm pe alþii atacând ceea ce
am privi ca fiind obiceiuri rele. Rezultatul unui astfel de efort aduce mai mult
rãu decât bine. În discuþia Sa cu femeia samariteanã, în loc sã dispreþuiascã
fântâna lui Iacov, Hristos i-a prezentat ceva mai bun. ‚Dacã ai fi cunoscut tu
darul lui Dumnezeu ºi Cine este Cel ce-þi zice: ‚Dã-Mi sã beau’ tu ai fi cerut
sã bei ºi El þi-ar fi dat apã vie.’ (Ioan 4:10). El a deviat discuþia cãtre comoara
pe care o avea de oferit, dându-i femeii ceva mai bun decât ce avea ea,
chiar apa vie, bucuria ºi speranþa Evangheliei.
Aceasta este o ilustrare a modului în care trebuie sã lucrãm. Trebuie sã
oferim oamenilor ceva mai bun decât ceea ce au ei, chiar pacea lui Hristos,
care întrece orice pricepere. Trebuie sã le spunem de legea sfântã a lui
Dumnezeu, transcrierea caracterului Sãu, ºi expresia a ceea ce doreºte El
ca ei sã devinã. Arãtaþi-le cum slava nepieritoare a cerului este infinit
superioarã bucuriilor ºi plãcerilor fugare ale lumii. Spuneþi-le despre
libertatea ºi odihna care se gãseºte în Mântuitorul.” – Divina vindecare, pag.
156, 157 engl, (cap. „Dând învãþãturã ºi vindecând”).
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Miercuri

15 martie

4. NU FIÞI SURPRINªI
a. De ce trebuie sã fim conºtienþi când cãutãm cu seriozitate sã
promovãm eforturile noastre în via Domnului? Matei 10:32-39.

„Cei care mãrturisesc adevãrul ar trebui sã þinã standardul sus, ºi sã-i facã
ºi pe alþii sã urce la el. Am vãzut cã unii vor avea de mers singuri pe calea
dreaptã. Tovarãºii de viaþã ºi copiii lor nu vor merge cu ei pe calea tãgãduirii
de sine. Rãbdarea ºi iertarea vor caracteriza întotdeauna viaþa acelor peregrini
singuratici care urmeazã exemplul Maestrului. Vor avea multe încercãri de
suportat, dar ei au acea speranþã care întãreºte sufletul, care îi poartã deasupra
încercãrilor pãmântului, care îi ridicã deasupra dispreþului, batjocurii ºi ruºinii.
Cei care au o nãdejde ca aceasta nu vor îngãdui un spirit aspru ºi crud. Acesta
nu va face decât sã rãneascã sufletul lor ºi sã-i îndepãrteze pe prietenii lor mai
mult de la adevãr. Purtaþi-vã cu ei cu blândeþe. Sã nu le daþi nici o ocazie sã
aducã ocarã asupra cauzei lui Hristos; dar niciodatã sã nu renunþaþi la adevãr
ca sã plãceþi cuiva. Fiþi hotãrâþi, neºovãielnici, nu îndoielnici.
Dar dacã tovarãºii de viaþã ºi copiii nu vor sã vinã, dacã nu-i puteþi
câºtiga ca sã se supunã cerinþelor adevãrului, faceþi-le viaþa aici cât de
plãcutã posibil; pentru cã nu se vor bucura decât de aceastã lume amãrâtã.
Dar datoria voastrã faþã de ei sã nu vinã în conflict cu datoria voastrã faþã
de Dumnezeu. Urmãriþi un curs drept. Nimic din ceea ce ar face sau ar
spune ei sã nu provoace vreun cuvânt mânios din partea voastrã. Voi aveþi o
nãdejde care aduce consolare în mijlocul dezamãgirilor ºi încercãrilor vieþii.
Tovarãºii de viaþã ºi copiii voºtri care nu vor sã se lase determinaþi sã calce
pe aceastã cale îngustã ºi purtãtoare de cruce, nu au aceastã consolare
divinã. Ei ar trebui sã aibã mila voastrã, pentru cã aceastã lume este tot
cerul pe care îl vor avea.” – Spiritual Gifts, vol. 2, pag. 266, 267.

b. Cum repetã aceastã experienþã pe cea a Maestrului nostru?
Matei 23:37; Isaia 63:3 (p.p.).

„Dumnezeu vorbeºte poporului Sãu de astãzi aºa cum a vorbit lui Israel prin
Moise spunând: ‚Cine este de partea Domnului?’ Fraþilor, luaþi poziþie acolo unde
vã porunceºte Dumnezeu. Lãsaþi-i pe cei care, dupã ce le-a fost datã luminã în
mod repetat, au luat poziþie de partea cealaltã. Nu trebuie sã petreceþi timpul
preþios repetându-le ce ºtiu deja ºi în felul acesta sã pierdeþi ocazii de a intra în
câmpuri noi cu solia adevãrului prezent.” – Sermons and Talks, vol. 1, pag. 386.
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Joi

16 martie

4. UN LUCRU ESENÞIAL ªI NECESAR
a. Dupã ce ar trebui sã tânjeascã inima noastrã în acest punct
din istoria lumii? Ieremia 14:20-22; Zaharia 10:1.
„Tot ceea ce au fãcut apostolii, trebuie sã facã fiecare membru al
bisericii astãzi. ªi noi trebuie sã lucrãm cu atât mai multã ardoare, sã fim
însoþiþi de Duhul Sfânt într-o mãsurã cu atât mai mare, cu cât creºterea
rãutãþii cere o chemare mai hotãrâtã la pocãinþã.
Toþi cei asupra cãrora strãluceºte lumina adevãrului prezent trebuie sã fie
miºcaþi de milã pentru cei care sunt în întuneric. Lumina trebuie sã se reflecte în
raze clare ºi distincte de la fiecare credincios. Domnul aºteaptã sã facã lucrare
asemãnãtoare celei pe care a sãvârºit-o prin solii Sãi delegaþi dupã Ziua
Cinzecimii. În acest timp, când sfârºitul tuturor lucrurilor este aproape, nu ar
trebui sã întreacã zelul bisericii chiar ºi pe acela al bisericii primare? Zelul pentru
slava lui Dumnezeu i-a miºcat pe ucenici sã mãrturiseascã adevãrul cu putere
mare. Sã nu ne aprindã acest zel inimile cu o dorinþã puternicã de a spune istoria
dragostei mântuitoare, a lui Hristos ºi El rãstignit? Sã nu fie tãria lui Dumnezeu
descoperitã mai cu putere astãzi decât pe timpul apostolilor?” Testimonies, vol. 7,
pag. 33 engl. (cap. „Extinderea biruinþei crucii”).

„Fraþii ºi surorile mele, rugaþi-vã pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu stã în spatele
fiecãrei fãgãduinþe pe care a fãcut-o. Cu Bibliile în mânã, spuneþi: ‚Am fãcut ce
ai spus, Îþi prezint fãgãduinþa Ta: ‚Cereþi ºi vi se va da; cãutaþi ºi veþi gãsi; bateþi
ºi vi se va deschide.’’ Hristos declarã: ‚Orice lucru veþi cere când vã rugaþi, sã
credeþi cã l-aþi ºi primit, ºi-l veþi avea.’ ‚Orice vei cere în Numele Meu voi face,
pentru ca Tatãl sã fie proslãvit în Fiul.’ (Matei 7:7; Marcu 11:24; Ioan 14:13).” –
Idem., vol. 8 pag. 23 engl. (cap. „Puterea fãgãduitã”).

Vineri

17 martie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Ce ne putem aºtepta sã vedem tot mai mult pe mãsurã ce se apropie
sfârºitul?
2. Numiþi câteva lucruri pe care le poate face orice membru laic pentru a
rãspândi adevãrul prezent.
3. Descrieþi tactul de care este nevoie pentru aducerea luminii la cei din
întuneric mare.
4. Cu ce piedici ne vom confrunta ºi cum ar trebui sã reacþionãm?
5. Care este cea mai mare nevoie a bisericii în acest timp?
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Lecþia 12

Sabat, 25 martie 2006

Lucrarea finalã
„O, Sioane, care aduci veºti bune, suie-te pe un munte înalt; o
Ierusalime, care aduci veºti bune, înalþã-þi glasul cu putere; înalþãþi glasul nu te teme ºi spune cetãþilor lui Iuda: ‚Iatã Dumnezeul
vostru!’” (Isaia 40:9 – engl.).
„Tot cerul priveºte asupra acelora care mãrturisesc cã ei cred cele mai
sacre adevãruri care au fost vreodatã încredinþate muritorilor. Îngerii
aºteaptã ºi tânjesc sã coopereze cu voi în lucrarea de mântuire a sufletelor.”
– The Review and Herald, 25 august 1910.

Recomandare
pentru studiu:

Marea luptã, pag. 603-612.
Testimonies, vol. 6, pag. 305-312 engl. (cap. „Rãsplãtirea
servirii”).

Duminicã

19 martie

1. TRÃIND ÎN TIMPUL SCENELOR DE ÎNCHEIERE
a. Multe nenorociri vor veni în curând asupra acestui pãmânt.
Dar pe care trebuie sã fim foarte hotãrâþi sã o evitãm ºi ce ar
trebui sã facem? Ieremia 8:20; Matei 24:48-51.

„Când aud de calamitãþile groaznice care au loc de la o sãptãmânã la
alta, mã întreb: Ce înseamnã aceste lucruri? Cele mai înspãimântãtoare
dezastre vor urma una dupã alta într-o rapidã succesiune. Cât de des auzim
de cutremure, tornade, de distrugere prin foc ºi apã, cu mari pierderi de vieþi
omeneºti ºi bunuri! În aparenþã, aceste calamitãþi sunt rãbufniri capricioase
ale unor forþe aparent dezorganizate ºi nesupuse, dar în ele se poate citi
intenþia lui Dumnezeu. Ele sunt unul din mijloacele prin care El cautã sã-i
facã pe bãrbaþi ºi femei sã-ºi dea seama de pericolul lor…
Lãsaþi ca solia revenirii în curând a lui Hristos sã rãsune în cuvinte
serioase de avertizare. Sã-i convingem pe bãrbaþi ºi femei din tot locul sã se
pocãiascã ºi sã fugã de mânia viitoare. Sã-i facem sã se pregãteascã
imediat, pentru cã ºtim puþin despre ce ne stã în faþã. Predicatorii ºi membrii
laici sã meargã înainte în câmpurile coapte ca sã spunã celor indiferenþi ºi
nepãsãtori sã-L caute pe Domnul cât timp mai poate fi gãsit.” – Testimonies,
vol. 8, pag. 252, 253 engl. (cap. „Spre casã”).
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Luni

20 martie

2. MIªCÂND LUMEA NOASTRÃ
a. Cum putem avea un impact deosebit asupra acestei lumi
întunecate? 2 Corinteni 5:18, 19; Iuda 1:17-23.

b. Ce ar trebui sã reþinem când intrãm în contact cu alþii? Isaia
8:12; Efeseni 5:11.

„Trebuie sã ne ferim ºi sã nu îngãduim un spirit de fanatism ºi intoleranþã.
Sã nu stãm deoparte de alþii într-un spirit care pare sã spunã: ‚Nu te apropia
de mine cãci sunt mai sfânt decât tine’ (Isaia 65:5). Sã nu ne izolãm de
semenii noºtri, ci sã cãutãm sã împãrtãºim cu ei adevãrurile preþioase care
ne-au binecuvântat inimile. Sã arãtãm cã religia noastrã este religia iubirii.
[Matei 5:16 – citat]
Dar dacã suntem creºtini ºi avem Spiritul Aceluia care a murit ca sã-i
mântuiascã pe oameni din pãcatele lor, vom iubi sufletele semenilor noºtri
prea mult ca sã le aprobãm plãcerile lor pãcãtoase prin prezenþa ºi influenþa
noastrã. Nu putem sã le aprobãm umblarea lor adunându-ne cu ei la ospeþele
ºi la sfaturile lor, acolo unde nu prezideazã Dumnezeu. O astfel de umblare,
care este atât de departe de a fi un câºtig pentru ei, nu-i face decât sã se
îndoiascã de realitatea religiei noastre. Vom fi lumini false când prin umblarea
noastrã, ducem sufletele la ruinã.” – The Review and Herald, 25 august 1910.

c. În autodisciplina câºtigatã prin Isus, spre ce ar trebui sã ne
concentrãm atenþia? Luca 14:12-14; 21:34-36; Coloseni 3:1-3.

„Lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea familiei omeneºti este acea
lucrarea de o importanþã supremã care sã fie dusã mai departe în lumea
noastrã. Când oamenii sunt gata sã considere toate lucrurile o pierdere ca
sã-L poatã câºtiga pe Hristos, ochii lor se vor deschide ca sã vadã lucrurile
aºa cum sunt. Atunci se vor întoarce de la atracþiile pãmânteºti spre cele
cereºti. Ei vor vedea adevãratul caracter al plãcerilor lumeºti ºi egoiste pe
care le preþuiesc atât de mult acum, ºi vor renunþa la lucrurile pe care le
îndrãgesc atât de mult acum.” – The Review and Herald, 25 august 1910.
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Marþi

21 martie

3. DRAGOSTE FÃRÃ AMÃRÃCIUNE
a. Cum trebuie prezentate adevãrurile tãietoare? Isaia 40:9;
1 Ioan 3:10-16.
„În lucrarea de salvare de suflete, este nevoie de mult tact ºi multã
înþelepciune. Mântuitorul nu þinea niciodatã ascuns adevãrul, dar îl rostea
întotdeauna cu dragoste. În relaþiile Sale cu alþii, El exercita cel mai mare
tact, ºi era întotdeauna amabil ºi atent. El nu era niciodatã nepoliticos, nu a
rostit nici un cuvânt aspru ºi nu a provocat nici o durere nenecesarã vreunui
suflet sensibil. El nu critica slãbiciunea omeneascã. El denunþa fãrã teamã
ipocrizia, necredinþa ºi nelegiuirea, dar avea lacrimi în ochi când rostea
cuvintele de dojanã usturãtoare. El nu a lãsat niciodatã ca adevãrul sã parã
ceva nemilos, ci întotdeauna a manifestat o profundã blândeþe faþã de
omenire. Fiecare suflet era preþios înaintea Sa. El Se purta cu o demnitate
divinã; totuºi Se apleca cu cea mai gingaºã milã ºi consideraþie asupra
fiecãrui membru al familiei lui Dumnezeu. El vedea în toþi, suflete pe care
avea misiunea sã le salveze.” – Slujitorii Evangheliei, pag. 104, 105.

b. Care va fi urmarea faptului cã solia glorioasã a adevãrului prezent este datã cu mare putere? Apocalipsa 12:17; 13:11-15.
„Pe mãsurã ce lupta se extinde în domenii noi ºi mintea oamenilor este
îndreptatã cãtre legea cãlcatã în picioare a lui Dumnezeu, Satan se agitã.
Puterea care însoþeºte solia nu face decât sã înfurie mai mult pe cei care i
se împotrivesc. Conducãtorii religioºi vor depune eforturi aproape
supraomeneºti pentru a izola lumina ca sã nu lumineze asupra turmei lor.
Prin toate mijloacele pe care le au la dispoziþie se vor strãdui sã interzicã
discutarea acestor chestiuni vitale. Biserica apeleazã la braþul puternic al
puterii civile ºi papistaºii ºi protestanþii se vor uni în aceastã lucrare. Pe
mãsurã ce miºcarea de impunere a duminicii devine tot mai îndrãzneaþã ºi
mai hotãrâtã, legea va fi chematã în ajutor împotriva pãzitorilor poruncilor.
Ei vor fi ameninþaþi cu amenzi ºi închisoare, ºi unora li se vor oferi poziþii cu
influenþã, iar altora rãsplatã ºi avantaje, pentru a-i convinge sã renunþe la
credinþa lor. Dar rãspunsul lor neclintit este: ‚Arãtaþi-ne din cuvântul lui
Dumnezeu care este greºeala noastrã’ – aceeaºi cerere pe care a fãcut-o ºi
Luther în împrejurãri asemãnãtoare. Cei care sunt târâþi înaintea tribunalelor
aduc o puternicã susþinere a adevãrului, ºi unii dintre cei care îi aud sunt
conduºi sã ia poziþie pentru pãzirea poruncilor lui Dumnezeu. În felul acesta
lumina va fi adusã înaintea a mii de oameni care altfel nu ar fi ºtiut nimic
despre aceste adevãruri.” – Marea luptã, pag. 607.
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Miercuri

22 martie

4. CURAJOªI ªI IERTÃTORI
a. Care vor fi cele mai puternice dovezi cã Dumnezeu este cu
poporul Sãu care trãieºte în conformitate cu adevãrul prezent
pentru acest timp? Romani 12:21; 1 Ioan 3:17, 18.

„Ultimele raze de luminã ale harului, ultima solie de har care trebuie datã
lumii este o descoperire a caracterului Sãu iubitor. Copiii lui Dumnezeu
trebuie sã dea pe faþã slava Sa. În viaþa ºi caracterul lor ei trebuie sã
descopere ceea ce harul lui Dumnezeu a fãcut pentru ei. Lumina Soarelui
Neprihãnirii trebuie sã strãluceascã prin fapte bune – prin cuvinte ale
adevãrului ºi fapte de sfinþenie.” – Parabolele Domnului, pag. 415, 416 engl.
(cap. 29: „În întâmpinarea Mirelui”).

b. De ce vor avea credincioºii mult curaj? 2 Timotei 1:7; 1 Ioan
4:17-19.

„Servii 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 întregul pãmânt, se va da avertizarea. Se vor face minuni, cei
bolnavi vor fi vindecaþi, ºi semne ºi minuni îi vor urma pe credincioºi. Satan
lucreazã prin minuni mincinoase, fãcând sã coboare chiar foc din cer în
vãzul oamenilor (Apocalipsa 13:13). În felul acesta locuitorii pãmântului vor
fi aduºi sã ia o poziþie.
Solia va fi dusã nu atât prin argument cât prin convingere adâncã datã
de Duhul lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate. Sãmânþa a fost
semãnatã iar acum va rãsãri ºi va aduce rod. Publicaþiile distribuite de
lucrãtorii misionari ºi-au exercitat influenþa lor, totuºi mulþi a cãror minte a
fost impresionatã au fost împiedicaþi sã înþeleagã pe deplin adevãrul sau sã
asculte. Acum razele luminii pãtrund peste tot, adevãrul este vãzut în
claritatea lui, iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legãturile care i-au þinut.
Legãturile de familie, relaþiile de bisericã nu mai au putere sã-i mai þinã
acum. Adevãrul este mai preþios decât orice altceva. În ciuda agenþilor uniþi
împotriva adevãrului, un mare numãr vor lua poziþie de partea Domnului.” –
Marea luptã, pag. 611, 612.
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Joi

23 martie

5. PRIVIND DINCOLO
a. Care va fi atitudinea acelora care duc aceastã ultimã solie – un
factor esenþial pentru desãvârºirea caracterului lor?
Matei 5:38-48; Apocalipsa 12:11 (u. p.).
„Domnul vine în curând ºi noi trebuie sã fim pregãtiþi sã-L întâmpinãm în
pace. Haideþi sã fim hotãrâþi sã facem tot ce ne stã în putere sã împãrtãºim
lumina celor din jurul nostru. Trebuie sã nu fim triºti, ci veseli, ºi trebuie sã-L
þinem pe Domnul Isus întotdeauna înaintea noastrã. El vine în curând, ºi noi
trebuie sã fim gata ºi sã aºteptãm apariþia Sa.” – Testimonies, vol. 8, pag. 253
engl. (cap. „Spre casã”).

b. De ce putem fi inspiraþi de felul în care profeþii câºtigau putere
– ºi, în cele din urmã, de felul în care Maestrul nostru a fost
susþinut sã sufere crucea? Isaia 53:11; Matei 5:10-12.
„În toate veacurile, aleºii Mântuitorului au fost educaþi ºi disciplinaþi în
ºcoala încercãrii. Ei au umblat pe cãi înguste pe pãmânt; au fost curãþiþi în
cuptorul durerii. De dragul lui Isus, ei au suferit împotrivire, urã ºi defãimare.
L-au urmat prin lupte grele, au suferit lepãdare de sine ºi au avut parte de
dezamãgiri amare. Prin experienþa lor dureroasã au cunoscut grozãvia
pãcatului, puterea lui, vinovãþia ºi nenorocirea lui ºi îl privesc cu scârbã.
Sentimentul jertfei infinite fãcute pentru vindecarea de el îi smereºte în ochii
lor ºi le umple inima cu mulþumire ºi laudã pe care cei care nu au cãzut
niciodatã nu le pot aprecia. Ei iubesc mult pentru cã li s-a iertat mult. Întrucât
au fost pãrtaºi ai suferinþelor lui Hristos, sunt vrednici sã fie pãrtaºi împreunã
cu El la slava Sa.” – Marea luptã, pag. 649.

Vineri

24 martie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. De ce datorie ar trebui sã ne amintim ori de câte ori auzim de ultima
catastrofã?
2. Ce împiedicã adesea eforturile misionare ale multor credincioºi cu numele?
3. De ce putem sã fim îndrãzneþi sã prezentãm adevãrurile despre
care ºtim cã declanºeazã persecuþie?
4. Pe lângã faptul cã-L vedem pe Isus, care ar putea fi cea mai plinã
de satisfacþii priveliºte în cer?
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