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IntrIntrIntrIntrIntroduceroduceroduceroduceroducereeeee

Predarea prin exemplu este cea mai eficientă formă de instruire. În acest
caz, pentru a alina suferinţele acestei lumi, trebuie să cunoaștem marile
principii ale reformei sănătăţii – principii pe care Dumnezeu le-a formulat
pentru poporul Său. Cunoscând aceste principii ale sănătăţii, și aplicându-
le, realizăm două lucruri: 1) obţinem sănătate personală și fericire, și 2)
putem fi misionari medicali care alină suferinţele omenirii păcătoase.

„Trebuie evidenţiat mereu faptul că marea realizare la care trebuie să
ajungă [Institutul de Sănătate Battle Creek] nu este doar vindecarea celor
bolnavi, ci desăvârșirea, și spiritul de sfinţenie, care nu poate fi dobândit cu
minţi și corpuri bolnave. Acest obiectiv nu poate fi atins dacă lucrăm doar
după felul de gândire lumesc.

Un corp bolnav produce dezordine în creier și împiedică lucrarea  harului
sfinţitor asupra minţii și a inimii.” – Healthful Living, p. 42.

„Dacă cei credincioși își vor ţine trupul în supunere, și vor aduce toate
poftele și pasiunile lor sub controlul unei conștiiţe luminate, simţind că faţă
de Dumnezeu și de semenii lor au datoria de a asculta de legile care
guvernează sănătatea și viaţa, ei vor fi binecuvântaţi cu putere fizică și
mentală. Ei vor avea putere morală de a se angaja în războiul împotriva lui
Satan, și în numele Celui care a biruit pofta în folosul lor, ei pot deveni mai
mult decât biruitori în dreptul lor. Această luptă se află în faţa tuturor celor
care vor să se înroleze în ea.” – Testimonies, vol. 4, p. 35, 36 (engl.)

„Lumea are nevoie de lucrători care să facă pentru cei suferinzi și
păcătoși ce a făcut și Hristos. Într-adevăr, există mulţimi de oameni la care
trebuie să ajungem. Lumea este plină de boală, suferinţă, nefericire și păcat.
Este plină de aceia care au nevoie să li se slujească – cei slabi, nejutoraţi,
ignoranţi, înjosiţi.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 21.

Să ne rugăm în timp ce studiem această temă, ca Domnul să ne dea
înţelepciunea și puterea necesare pentru a fi credincioși reformatori în
domeniul sănătăţii.

                           Departamentul Școlii de Sabat al Conferinţei Generale
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Darul Sabatului Întâi
pentru Misiunea Camerun

Una dintre cele mai tinere misiuni
ale noastre în Africa, Misiunea Camerun,
este un câmp din via Domnului, care se
dezvoltă rapid. Această ţară din vestul
părţii centrale a Africii – evanghelizată mai
întâi de misionari din Nigeria și Africa de Sud
– are nevoie acum de ajutorul nostru pentru a
crește mai departe.

Fiind puţin mai mare decât statul California din Statele Unite (475.440
km2), Camerun are o populaţie de peste 17 milioane de locuitori. Speranţa
de viaţă înregistrează media de 51 de ani. SIDA este o problemă mereu
crescândă în această ţară, 600.000 de oameni suferind de această boală
(aproape 7% din populaţie). Mai mult decât atât, oamenii sunt loviţi într-o
proporţie foarte mare de malarie, diaree bacteriană, hepatită A, febră tifoidă,
febră galbenă și meningită meningococică.

Ţara a luat fiinţă în 1961, și provine din două colonii – una britanică și una
franceză. Din acest motiv, atât engleza cât și franceza sunt limbi oficiale.
Lecţiile Școlii de Sabat se studiază în ambele limbi, totuși e mare nevoie să
începem traducerea lor în cele 24 de grupuri de limbi africane majore, vorbite
mai ales la ţară. Populaţia știe să scrie și să citească în proporţie de 79%.

Doar 40% din populaţie e creștină. Restul de procente reprezintă
credincioși în Islam (20%) sau credinţe indigene (40%).

În timp ce există o guvernare relativ stabilă, economia ţării lasă încă
mult de dorit: produsul intern brut/venitul anual mediu raportat pe anul
2005 era mai mic de 2.400$/familie; 30% din populaţie sunt șomeri și 48%
din populaţie trăiește în sărăcie extremă.

Darurile strânse în acest Sabat vor fi folosite pentru clădirea unui sediu
al Misiunii Camerun. Noi, credincioșii din această ţară, am făcut prin
resursele noastre limitate tot ce am putut pentru acest proiect. În anii trecuţi
am avut sprijin financiar din partea Conferinţei Generale, a Câmpurilor și
Uniunilor din America de Nord, la fel ca și ajutoare individuale din Nigeria și
acestea au fost mijloacele cu care am început lucrarea aceasta însemnată.
Acum, vă cerem sprijinul vostru generos pentru a ne ajuta să terminăm acest
far pentru Domnul în Camerun.

                          Fraţii și surorile voastre din Misiunea Camerun
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Lecţia 1                                               Sabat, 6 ianuarie 2007

Cunoscând planul lui Dumnezeu
„Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele

mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-
le în fundul inimii tale! Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc,
și sănătate pentru tot trupul lor” (Proverbe 4:20-22).

„Toţi cei care vin la cuvântul lui Dumnezeu căutând călăuzire cu o inimă
smerită și o minte dornică de a ști mai multe, hotărâtă să afle condiţia
mântuirii, vor înţelege ce spune Scriptura... Domnul nu îi va vorbi unei minţi
nepăsătoare.” – The Review and Herald, 15 decembrie 1896.

Recomandare
pentru studiu:

Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 201.
Credinţa prin care trăiesc, p. 296.

„Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște
în pășuni verzi, și mă duce la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul, și
mă povăţuiește pe cărări drepte, din pricina Numelui Său. Chiar dacă
ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci
Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa
în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, și paharul meu
este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoţi în toate
zilele vieţii mele, și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor
mele” (Psalm 23).

„Domnul vine foarte aproape de cei care I se consacră. Dacă a fost
vreodată un timp când am avut nevoie de lucrarea Duhului Sfânt în
inimile și vieţile noastre, atunci acel timp este acum. Hristos ne spune
fiecăruia: ‚Eu sunt Cel ce te ţin de mâna dreaptă. Eu sunt Cel ce trăiesc,
care a fost mort, dar trăiesc din nou.’ Există un mesaj hotărât ce trebuie
dat poporului nostru  referitor la reforma sănătăţii. Să intrăm în rânduri
pentru ca rugăciunile noastre să nu fie împiedicate. Dumnezeu nu poate
fi onorat în vieţile predicatorilor care renunţă la principiile reformei; dar
El Se va descoperi fiecărui suflet care va fi îmbrăcat cu dreptatea lui
Hristos. Trebuie să ne trezim, și să trăim în fiecare din școlile noastre
lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu în această privinţă.” – Backsliding in
Health Reform (1908), p. 4.
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Duminică 31 decembrie

1. CUM VOI CUNOAȘTE?

a. Când căutăm să cunoaștem voia lui Dumnezeu într-o anumită
problemă, ce ar trebui să facem? Iacov 1: 5, 6; Ioan 5:39;
Psalmi 119:125.

„Bărbaţi și femei tinere vor fi aduși adesea în situaţii când nu sunt siguri
ce să facă. Înclinaţiile lor îi conduc spre o direcţie, iar Duhul Sfânt îi atrage
în altă direcţie. Satan îi presează cu ispitele sale și îi îndeamnă să urmeze
înclinaţiile inimii firești. Dar cei care vor să fie credincioși lui Hristos, vor
asculta de vocea care spune: ‚Aceasta este calea, mergeţi pe ea’ (Isaia 30:21).
Ei vor decide să urmeze calea celui neprihănit, deși pe aceasta este mai greu
de umblat, mai dureros de urmat, decât calea propriei lor inimi... Avem
nevoie să primim înţelepciune divină în ocupaţiile noastre zilnice pentru ca
să dăm dovadă de o judecată sănătoasă și să alegem calea sigură pentru că
este cea dreaptă. Cel care acţionează după propria sa judecată, va urma
inclinaţiile inimii lui firești, dar cel a cărui minte este deschisă pentru
Cuvântul lui Dumnezeu va analiza cu rugăciune fiecare drum pe care pășesc
picioarele sale, pentru ca el să poată onora pe Dumnezeu și să ţină căile
Lui... El va fi conștient că îi aparţine lui Dumnezeu cu totul – cu sufletul,
trupul, mintea și puterea sa.” – The Youth’s Instructor, 19 septembrie 1895.

b. Prin ce alte mijloace ne vorbește Dumnezeu, în afară de
cuvântul Său scris? Isaia 30:21; Evrei 3:7, 8; Apocalipsa 3:20.

„Prin natură și revelaţie, prin providenţa Sa și prin influenţa Duhului
Sfânt, Dumnezeu ne vorbește. Dar aceasta nu este de ajuns; și noi avem
nevoie să ne revărsăm sufletul înaintea Lui... Minţile noastre pot fi atrase
spre El; putem medita la lucrările Sale, la bunătatea și la binecuvântările
Sale; dar, aceasta nu este comuniune cu El în înţelesul complet al cuvântului.
Pentru o comuniune deplină cu El, trebuie să avem ceva să Îi spunem
referitor la viaţa noastră zilnică.” – Calea către Hristos, p. 90.
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Luni 1 ianuarie

2. CARTEA DE STUDIU
a. Ce ne-a dat Dumnezeu în mod special pentru a ne învăţa calea

Lui cea dreaptă? 2 Timotei 3:16.

„Biblia ne învaţă întreaga voie a lui Dumnezeu cu privire la noi [2 Timotei
3:16, citat]. Învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu este exact ceea ce avem
nevoie în toate circumstanţele în care am putea să ne aflăm. Ea este o regulă
suficientă de credinţă și viaţă practică; pentru că ea este vocea lui Dumnezeu
vorbind sufletului, dând membrilor familiei Sale instrucţiuni pentru a-și
păstra inima cu toată grija. Dacă acest cuvânt este studiat – nu doar citit, ci
studiat – el ne oferă provizii de cunoștinţe care ne fac în stare să ne dezvoltăm
talentele date de Dumnezeu. Ea [Biblia] ne învaţă obligaţia noastră de a ne
folosi facultăţile încredinţate. Conduși de preceptele ei, putem asculta de
cerinţele lui Dumnezeu.”  - The Review and Herald, 15 decembrie 1896.

b. Ce instrumente a lăsat Dumnezeu în biserică pentru a împărţi
instrucţiuni poporului Său? Efeseni 4:11-14 (compară cu
1 Corinteni 6:7; Apocalipsa 19:10).

„Trebuie să urmăm instrucţiunile date prin spiritul profeţiei. Trebuie să
iubim adevărul pentru acest timp și să ne supunem lui. Acesta ne va feri de
acceptarea unor înșelăciuni puternice. Dumnezeu ne-a vorbit prin Cuvântul
Lui. El ne-a vorbit prin mărturiile pentru comunitate și prin cărţile care ne-
au ajutat să prezentăm clar datoria noastră și poziţia pe care ar trebui să o
ocupăm în prezent.” – Testimonies, vol. 8, p. 298 (engl.).

c. Cum putem ști că Dumnezeu are o lumină specială pentru
fiecare perioadă istorică? Proverbe 29:18; 2 Petru 1:12; Fapte
2:17-20.

„Cei care pretind că au lumină și totuși contrazic învăţătura mesagerilor
numiţi de Dumnezeu, care lucrează sub călăuzirea Duhului Sfânt, cei care
crează teorii noi, care îndepărtează stâlpii credinţei noastre, nu fac voia lui
Dumnezeu, ci introduc erezii inventate de ei, care – dacă vor fi primite – vor
despărţi biserica de ancora adevărului, și o vor face să plutească în derivă, spre
punctul unde ei vor accepta orice sofism (raţionament corect în logică, dar fals
în esenţă) care ar putea apărea.” – Manuscript Releases, vol. 4, p. 247.
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Marţi 2  ianuarie

3. PLANUL DE MÂNTUIRE
a. Care este temelia planului de mântuire? Matei 1:21; Psalmi

130:7, 8.

„Dumnezeu vrea ca – pe cât putem înţelege – să apreciem valoarea
sufletelor noastre după valoarea pe care le-a dat-o Hristos.... Isus a murit ca
să poată salva omul de la ruină eternă. În cazul acesta, noi trebuie să ne
considerăm ca o proprietate răscumpărată [1Corinteni 6:19, 20 citat]. Toate
puterile minţii și sufletului nostru aparţin Domnului. Timpul nostru Îi
aparţine. Trebuie să ne punem în cea mai bună condiţie pentru a face
serviciul Său, menţinând o legătură constantă cu Hristos, și meditând zilnic
la sacrificiul scump care a fost făcut pentru ca noi să fim neprihăniţi în El.“
– In Heavenly Places, p.60.

b. Ce include salvarea? Romani 6:22, 23; Efeseni 2:5, 6.

„Să ne întrebăm în mod sincer și serios: ne-am umilit înaintea lui
Dumnezeu, așa încât Spiritul Sfânt să poată lucra prin noi cu putere
transformatoare? Fiind copii ai lui Dumnezeu, avem privilegiul de a fi
prelucraţi de Duhul Sfânt. Când eul este răstignit, Duhul Sfânt îi ia pe cei cu
inima zdrobită, și face din ei vase de cinste. Ei sunt în mâinile  Lui ca lutul în
mâinile olarului. Isus Hristos va face din acești oameni bărbaţi și femei cu
puteri mentale, fizice și spirituale superioare. Darurile Duhului le vor da
tărie de caracter. Ei vor exercita o influenţă spre bine pentru că Hristos
locuiește în suflet.” – The Southern Review, 5 decembrie 1899.

c. Ce transformare trebuie să aibă loc în noi, dacă vrem să fim
între cei mântuiţi? 1 Tesaloniceni 5:23; 2 Petru 3:14.

„ ‚Voi nu sunteţi ai voștri, căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ’  (1 Corinteni
6:19, 20). Puterile tale fizice și mentale Îi aparţin lui Dumnezeu și trebuie să
fie folosite în serviciul Său. Există suflete care trebuie salvate și o lucrare
serioasă trebuie îndeplinită pentru Maestrul; nu se acceptă eforturi
indolente, făcute cu o inimă împărţită.” – The Signs of the Times, 29 mai 1884.
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Miercuri 3 ianuarie

4. REPARTIZAREA TIMPULUI
a. De unde știm că trăim în ultimele zile? Matei 24:3-14, 24-33.

Ce trebuie să se întâmple în Sanctuarul ceresc înainte de
revenirea lui Isus? Apocalipsa 11:18, 19; 1 Petru 4:17.

b. Ce eveniment din istoria lui Israel indica spre Ziua Judecăţii?
Leviticul 16:30-34.

c. Ce instrucţiuni a dat Dumnezeu poporului Israel în vederea
acelei zile? Leviticul 23:28-32.

d. Ce instrucţiuni speciale are Dumnezeu pentru poporul Său de
acum? 2 Petru 3:11-14; Romani 13:11-14; Iacov 4:7-10.

„Am fost uimită să aflu cum putem să îi ajutăm pe cei care încearcă să
facă tot ce pot mai bine pentru a trăi și care ţin poruncile lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne cheamă să ne restrângem nevoile, și să avem o experienţă
zilnică de tăgăduire de sine. Deși poate nu vom fi obligaţi să ne limităm
poftele, trebuie să dovedim că nu trăim pentru a mânca, ci mâncăm pentru a
trăi. Dumnezeu cere consacrarea noastră deplină în serviciul Său – suflet,
trup și spirit. Timpul este preţios; puterile noastre sunt preţioase; nici un
membru al familiilor noastre nu ar trebui supraîmpovărat cu lucru
nenecesar, și astfel să fie descalificat de la slujirea lui Dumnezeu și să nu își
poată păstra sufletul în dragostea Sa. Domnul cere să trăim simplu.
Alimentaţia noastră nu trebuie să fie compusă din hrană scumpă, sau din
feluri de mâncare nenecesare, care cer mult timp și multă putere pentru a fi
preparate. Ne este de folos să analizăm timpul în care trăim. Vom fi chemaţi
să ne angajăm în proiecte pentru salvarea sufletelor bărbaţilor, femeilor și
ale copiilor. Trebuie să îndeplinim această lucrare în spiritul cu care a slujit
Hristos, împlinind Cuvântul ‚Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine însuși, să-și ia crucea, și să Mă urmeze’ (Marcu 8:34). Astfel va
fi ucenicul meu.” – The Missionary Home, 1 decembrie 1894.
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Joi 4 ianuarie

5. ASTĂZI, DACĂ AUZIŢI GLASUL LUI
a. Dumnezeu i-a dat lui Israel lumină și instrucţiuni. Ce au făcut

ei cu acestea? Evrei 3:10; Ezechiel 20: 6-8, 13.

b. Care a fost motivul principal al respingerii lor? Evrei 3:19.

„Deși Dumnezeu i-a dat poporului Israel cele mai mari dovezi ale favorii
Sale, și promisiunea bogată că ei vor fi pentru El un popor deosebit, o naţiune
de regi – toate cu condiţia ascultării – totuși, din pricina necredinţei și a
neascultării lor, El nu a putut să Își împlinească promisiunea... An după an,
unii pretind că sunt creștini, și în unele lucruri par că Îi servesc lui
Dumnezeu; cu toate acestea, ei sunt departe de El. Ei dau frâu liber patimilor
și pasiunilor și urmează înclinaţiilor lor nesfinţite, iubind aprobarea și
aplauzele oamenilor mai mult decât pe Dumnezeu sau adevărul Său... Dar
Dumnezeu citește secretele inimii.... Caracterul se descoperă prin fapte – nu
prin fapte bune ocazionale, nici prin greșeli ocazionale, ci prin tendinţa
constantă a obiceiurilor de vorbire și de purtare.” – The Signs of the Times, 27
martie 1884.

c. Care este diferenţa dintre credinţă și încumetare? Iacov 1:21-
25; 2:14.

„Credinţa nu este în nici un fel întovărășită cu încumetarea.... Căci
încumetarea este credinţă contrafăcută de Satan. Credinţa pretinde cu
stăruinţă făgăduinţele lui Dumnezeu, și aduce roade în ascultare.
Încumetarea de asemenea pretinde făgăduinţele, dar le folosește așa cum a
făcut și Satan – pentru a scuza călcarea Legii. Credinţa i-ar fi condus pe
primii noștri părinţi să se încreadă în dragostea lui Dumnezeu, și să asculte
de poruncile Lui. Încumetarea i-a condus să calce Legea Sa, crezând că marea
Sa iubire îi va scăpa de consecinţele păcatului lor.” – Hristos, Lumina Lumii, p.
91.

d. Dacă avem adevărată credinţă în Dumnezeu, ce vom face cu
instrucţiunile pe care ni le dă? Ioan 14:15; Deuteronomul
11:1; 26:17.
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Vineri 5 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum ne conduce Dumnezeu să cunoaștem voia Sa? Știu eu
cum trebuie să fiu călăuzit?

2. Când studiez Cuvântul lui Dumnezeu, ce atitudine am eu?
Caut eu adevărul, ca să îl împlinesc?

3. Din moment ce înţeleg voia lui Dumnezeu, ce răspuns trebuie
să dau?

4. Ce se include în lucrarea de salvare pentru fiecare suflet?
5. Cum afectează faptul că trăim în timpul judecăţii, felul în care

ar trebui să ne ducem viaţa?

Cine sunt cei sfinţiţi? Cine sunt cei sfinţiţi? Cine sunt cei sfinţiţi? Cine sunt cei sfinţiţi? Cine sunt cei sfinţiţi? „Există mii care sunt înșelaţi încrezându-se în
vreo emoţie specială, și leapădă Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu clădesc pe
singura temelie sigură – Cuvântul lui Dumnezeu. O religie care se adresează
creaturilor inteligente va produce dovezi corespunzătoare care conving de
faptul că ea e adevărată, pentru că se vor vedea rezultate semnificative în
inimă și în caracter. Harul lui Hristos se va manifesta în comportarea lor.
Putem să îi întrebăm cu toată siguranţa pe cei care pretind că sunt sfinţiţi:
‚Se văd roadele Duhului în viaţa voastră? Daţi dovadă de blândeţea și
smerenia lui Hristos? Dovediţi voi faptul că învăţaţi zilnic în școala lui
Hristos, modelându-vă viaţa după modelul vieţii Sale neegoiste?’ Cea mai
bună dovadă pe care o poate aduce fiecare dintre noi despre legătura Sa cu
Dumnezeul cerurilor este faptul că păzim poruncile Lui. Cea mai bună
dovadă pentru credinţa noastră în Isus este neîncrederea în sine, și
dependenţa noastră de Dumnezeu. Singura dovadă demnă de încredere a
rămânerii noastre în Hristos, este faptul că reflectăm chipul Său. În măsura
în care facem asta, dovedim că suntem sfinţiţi prin adevăr, pentru că adevărul
este exemplificat în viaţa noastră zilnică.

Există mii, da, milioane chiar, care fac o greșeală în viaţa lor religioasă.
Ei fac din religie un lucru independent de viaţa lor, de gândurile, de cuvintele
și de acţiunile lor zilnice. Religia lor este o înșelătorie a simţurilor. Ideile și
principiile lor prezentate ca sfinţire sunt lucrări înșelătoare. Unii vorbesc
despre voci pe care le aud și despre viziuni de un caracter supranatural; dar
în viaţa lor zilnică nu există nimic ce ar putea dovedi că Duhul Sfânt le-a
schimbat inima firească, pentru că ei sunt firești, și în dușmănie cu Legea lui
Dumnezeu, neiubindu-L pe Dumnezeu, și neascultând poruncile Lui.” – The
Signs of the Times, 28 februarie 1895.
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Lecţia 2                                             Sabat, 13 ianuarie 2007

Un adevăr progresiv

„Cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a
cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei”
(Proverbe 4:18).

„Lumina [despre reforma sănătăţii] pe care Dumnezeu ne-a dat-o în
Cuvântul Său, este simplă și oamenii vor fi testaţi și încercaţi în multe feluri
pentru a dovedi dacă o vor urma. Fiecare biserică, fiecare familie, trebuie să
fie învăţată referitor la cumpătarea creștină. Toţi trebuie să știe cum să
mănânce și să bea, pentru a-și menţine sănătatea. Ne aflăm în mijlocul
scenelor de încheiere a istoriei acestei lumi, și trebuie să existe o conlucrare
armonioasă în rândurile păzitorilor Sabatului.” – Testimonies, vol. 6, p. 348.

Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:  Dietă și hrană, p. 87-98; 179-181.
 Testimonies, vol. 6, p. 288-291; 348, 349.

„Avem Cuvântul proorociei făcut și mai tare, la care bine faceţi că
luaţi aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos,
până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile
voastre”(2 Petru 1:19).

„Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o
locuiesc! Căci El l-a întemeiat pe mări, și l-a întărit pe râuri. Cine va
putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul
Lui cel Sfânt? - Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce
nu-și dedă sufletul la minciună, și nu jură ca să înșele. Acela va căpăta
binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul
mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă, a celor ce
caută Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. Porţi, ridicaţi-vă capetele;
ridicaţi-vă, porţi veșnice, ca să intre Împăratul slavei! „Cine este acest
Împărat al slavei?” - Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în
lupte. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veșnice, ca să intre
Împăratul slavei! „Cine este acest Împărat al slavei?” - Domnul
oștirilor: El este Împăratul slavei!” (Psalm 24).
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Duminică 7 ianuarie

1. PLANUL INIŢIAL
a. Unde găsim notat planul de viaţă făcut de Dumnezeu la

început? Geneza 1:26-28.

b. Care a fost planul iniţial al lui Dumnezeu pentru sănătatea
fiinţelor create de El? Geneza 1:29; 3:15, 18. Specificaţi
aspectele diferite ale instrucţiunilor de sănătate date în aceste
versete.

„La început Dumnezeu i-a așezat pe primii noștri părinţi în mijlocul
priveliștilor și a sunetelor frumoase de care El dorește ca noi să ne bucurăm
în fiecare  zi.  Cu cât venim mai aproape de planul iniţial al lui Dumnezeu, cu
atât mai favorabilă va deveni situaţia noastră pentru dobândirea sănătăţii
trupului, a minţii și a sufletului.” – Pe urmele Marelui Medic, p. 312.

„Spre a ști care este cea mai bună hrană, trebuie să studiem planul iniţial
al lui Dumnezeu cu privire la dieta omului. Acela care l-a creat pe om, și care
îi înţelege nevoile, i-a indicat lui Adam hrana. ‚Iată’, a zis El, că v-am dat
orice iarbă care face sămânţă... și orice pom care are în el rod cu sămânţă:
aceasta să fie hrana voastră” (Gen. 1:29). Când a părăsit Edenul pentru a-și
câștiga existenţa cultivând pământul aflat sub blestemul păcatului, omul a
primit permisiunea să mănânce și ‚iarba de pe câmp’ (Geneza 3:18).

Cereale, fructe, nuci și vegetale formează dieta aleasă pentru noi de
Creatorul nostru. Această hrană, preparată într-un mod cât mai simplu și
natural posibil, e cea mai hrănitoare și mai sănătoasă. Ea dă tărie, o putere
de rezistenţă, și o vigoare a intelectului, care nu sunt oferite de o dietă mai
complexă și mai stimulatoare.“ – Ibid., p. 295, 296 (engl.) (rom. p. 257, 258).

„Trebuie să ne întoarcem cât mai mult posibil la planul iniţial al lui
Dumnezeu. De aici înainte, masa mea va fi eliberată de carnea animalelor moarte,
și lipsită de acele lucruri din deserturi a căror pregătire consumă atât de mult
timp și energie. Putem folosi fructe fără îngrădire și aceasta în diferite moduri,
fără riscul de a contracta bolile care apar prin folosirea cărnii animalelor moarte.
Trebuie să ne aducem apetitul sub control, așa încât să ne bucurăm de o hrană
simplă și sănătoasă și să o avem din belșug, așa încât nimeni  să nu mai sufere de
foame.” -  Dietă și hrană (1894), p. 488 (engl.) (rom. p. 610, 611).
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Luni 8 ianuarie

2. TESTUL

a. Ce instrucţiuni amănunţite a dat Dumnezeu lui Adam și Evei?
Geneza 2:16, 17. Ce trebuia să ţină minte poporul Israel?
Deuteronomul 8:2.

„Când Adam și Eva au fost așezaţi în Grădina Edenului, totul contribuia
la fericirea lor.” – The Signs of the Times, 24 februarie 1898.

„Adam și Eva au fost puși la încercare, pentru ca să se demonstreze dacă
vor asculta de Cuvântul Creatorului lor, sau dacă nu se vor supune cerinţelor
Sale. Creatorul omului era Tatăl lui, și avea tot dreptul la serviciul pe care îl
oferea acesta. Cu trup, suflet și spirit, omul era proprietatea lui Dumnezeu...
El le spusese clar că ascultarea de Legea Sa sfântă le menţinea fericirea, și că
urma să le aducă în cele din urmă nemurirea. Viaţa veșnică avea să fie a lor
dacă ei își ghidau comportamentul după principiile Legii lui Dumnezeu... A
fost luată fiecare măsură prin care se putea asigura binecuvântarea rasei
umane, și o singură restricţie blândă a fost pusă perechii lipsite de păcat,
pentru a le testa loialitatea faţă de Dumnezeu.” – Ibid, 8 octombrie 1894.

b. Cum au căzut primii noștri părinţi când au fost puși la
încercare?  Geneza 3:1-6; Romani 5:19; Iacov 4:17; 1 Ioan 3:4.

„Eva avea tot ce ar fi putut să o facă fericită. Ea era înconjurată de fructe
de diferite feluri. Cu toate acestea, fructul din pomul oprit părea să fie mai de
dorit pentru ea, decât fructele tuturor celorlalţi pomi din grădină, din care
ea putea mânca fără restricţie. Ea era necumpătată în dorinţele ei. A mâncat,
și prin influenţa ei, soţul ei a mâncat și el, și blestemul a căzut asupra celor
doi.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 120 (engl).

c. Ce s-a întâmplat datorită alegerii greșite a lui Adam și a Evei?
Geneza 3:16-19; Romani 3:23.

„Pământul a fost de asemenea blestemat din pricina păcatului lor. De la
cădere, necumpătarea există în aproape orice formă.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 120.
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Marţi 9 ianuarie

3. URMĂRILE PĂCATULUI
a. Care a fost rezultatul pe termen lung al alegerii făcute de

Adam și Eva? Geneza 6:11-13, 17. Cum se repetă istoria?
Matei 24:37-39.

„Aceleași păcate care au atras judecăţile asupra lumii din zilele lui Noe
există și astăzi. Bărbaţi și femei exagerează cu hrana și băutura lor atât de
mult, încât sfârșesc în îmbuibare și beţie.” – Christian Temperance and Bible
Hygiene, p. 11.

b. Cum s-a schimbat dieta oamenilor după potop? Compară
Geneza 1:29; 3:18 cu Geneza 9:3, 4.

c. De ce a fost permisă o dietă carnivoră după 1500 de ani de
dietă fără carne? Psalm 90:9, 10.

„Mâncarea de carne a fost permisă ca o consecinţă a căderii în păcat.
Înainte de potop, nu fusese prevăzută mâncarea hranei animale.” – Astăzi cu
Dumnezeu, p. 210 (engl.).

„Dieta prevăzută pentru om la început nu includea hrană animală.
Omului nu i-a fost permis să mănânce carne decât după potop, când toată
verdeaţa de pe pământ fusese distrusă.” – Dietă și hrană, p. 464.

d. Ce distincţie bine cunoscută de Noe și de urmașii săi, trebuie să
fie respectată cu privire la dieta carnivoră? Geneza 7:2, 3, 8, 9.

„Înainte de potop, Dumnezeu nu i-a permis omului să mănânce carnea
animalelor; intenţia Sa era ca neamul omenesc să trăiască depinzând doar
de roadele pământului; dar acum, când orice verdeaţă fusese distrusă, El le-
a permis să mănânce carnea animalelor curate care fuseseră păstrate în arcă.”
– Patriarhi și profeţi, p 107. (engl.) (rom. p. 97).
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Miercuri 10 ianuarie

4. DRUMUL PRIN PUSTIE

a. Ce hrană i-a asigurat Dumnezeu poporului Israel după ieșirea
acestuia din Egipt? Exodul 16:15, 35.

„Când Dumnezeu a eliberat pe Israel din Egipt, scopul Său era de a-i
așeza în ţara Canaan, ca un popor sfânt, curat și sănătos. Să privim spre
mijloacele prin care El urma să facă aceasta. El i-a supus unui curs de
disciplină, care, dacă ar fi fost urmat cu bucurie, ar fi avut rezultate bune,
atât pentru ei, cât și pentru urmașii lor. El a îndepărtat de la ei mâncarea de
carne într-o mare măsură. Le dăduse carne ca răspuns la strigătele lor, chiar
înainte de a ajunge la Sinai, dar aceasta doar pentru o zi. Pentru Dumnezeu
ar fi fost la fel de ușor să le dea carne în loc de mană, dar li s-a impus o
restricţie pentru binele lor. Scopul Său era să le dea hrană care se potrivea
mai bine cu nevoile lor, decât hrana excitantă cu care se obișnuiseră în Egipt.
Apetitul degenerat trebuia să fie adus într-o condiţie mai sănătoasă, pentru
ca ei să se poată bucura de hrana oferită omului la început – roadele
pământului, pe care Dumnezeu li le-a dat lui Adam și Evei în Eden.” –
Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 118.

b. Ce atitudine au adoptat mulţi Israeliţi referitor la dieta lor, și
cum a răspuns Dumnezeu la aceasta? Numeri 11:4-6, 18-20;
Psalmi 78:18-31; 106:14, 15.

„[Copiii lui Israel] au murmurat contra restricţiilor puse de Dumnezeu
și au poftit oalele cu carne din Egipt. Dumnezeu le-a îngăduit să mănânce
carne, dar aceasta s-a dovedit un blestem pentru ei.” – Christian Temperance
and Bible Hygiene, p. 119.

c. Ce trebuie să învăţăm din acel eveniment din timpul călătoriei
prin pustie? Evrei 3:12-19; 1 Corinteni 10:6-11; Psalmi 78:18.

„Călătoriile copiiilor lui Israel sunt descrise cu credincioșie... Această
imagine fidelă ne este așezată înainte ca un avertisment pentru ca să nu
urmăm exemplul lor de neascultare și să cădem ca ei.” – Slujitorii evangheliei
(1892), p.159, 160 (engl.).
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Joi 11 ianuarie

5. MANA ASTĂZI

a. Descrieţi schimbările progresive din dieta lui Ilie. 1 Împăraţi
17:4-6, 12-16; 19:6.

b. În loc să dea mană poporului Său din aceste zile de pe urmă,
ce le-a dat Dumnezeu? Romani 15:4; 1 Corinteni 10:31.

„Mi s-a arătat tot mereu că Dumnezeu încearcă să ne conducă înapoi,
pas cu pas, spre planul Său iniţial – ca omul să trăiască din produsele naturale
ale pământului. Între cei care așteaptă revenirea Domnului, mâncarea de
carne va fi în cele din urmă îndepărtată; carnea va înceta să fie parte din dieta
lor. Trebuie să avem aceasta în vedere, și să încercăm să lucrăm cu hotărâre
pentru acest scop. Nu pot să cred că mâncând carne suntem în armonie cu
lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Toţi cei care sunt în legătură cu
instituţiile noastre ar trebui să se educe în mod deosebit să trăiască mâncând
fructe, cereale și zarzavaturi. Dacă acţionăm din principiu în aceste lucruri,
dacă – fiind creștini reformatori – ne educăm propriul gust, și ne aducem
dieta în acord cu planul lui Dumnezeu, atunci putem exercita o influenţă
spre bine în această chestiune, care va fi plăcută lui Dumnezeu.” – Christian
Temperance and Bible Hygiene (1890), p. 119.

„Mi s-a arătat din nou că reforma sănătăţii este o ramură a marii lucrări
care trebuie să pregătească un popor pentru revenirea Domnului. Ea este tot
atât de strâns legată de solia îngerului al treilea, precum este mâna de corp.”
– Dietă și hrană (1871) , p. 69 (engl.) (rom. p. 87).

c. Ca popor al lui Dumnezeu, cu ce dispoziţie mintală ar trebui
să urmăm instrucţiunile Sale, pentru a ajunge în Canaanul
ceresc? Romani 15:6; 1 Corinteni 1:10; Filipeni 1:27; 2:2.

„Poate fi mulţumit Dumnezeu când jumătate din lucrătorii care lucrează
într-un anumit loc învaţă că principiile reformei sănătăţii sunt la fel de strâns
legate de solia îngerului al treilea ca braţul de corp, în timp ce conlucrătorii lor
învaţă prin practica lor principii cu totul opuse?” – Healthful Living (1897), p. 32.

* Locustele sunt cunoscutele  roșcove care cresc  în Orientul Mijlociu
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Vineri 12 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Care a fost planul iniţial al lui Dumnezeu pentru o vieţuire
sănătoasă?

2. Care a fost rezultatul îngăduirii apetitului, contrar cu
instrucţiunile lui Dumnezeu?

3. În ce mod Și-a adaptat Dumnezeu planul pentru sănătate?
4. De ce Și-a hrănit Dumnezeu poporul atâta timp cu mană?
5. Am studiat eu până acum principiile sănătăţii? Sunt dispus/ă

acum nu doar să le studiez, ci și să mă schimb, dacă e nevoie?

Pedeapsă amarnică. Pedeapsă amarnică. Pedeapsă amarnică. Pedeapsă amarnică. Pedeapsă amarnică. „Dumnezeu a dat [oștii lui Israel] mâncare de carne,
după cum și-au dorit, și i-a lăsat să sufere rezultatele îngăduirii apetitului
lor. O febră arzătoare a secerat un număr foarte mare dintre ei. Cei care au
fost cei mai vinovaţi de cârtire au fost omorâţi imediat ce au gustat carnea
după care poftiseră.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 285.

Învăţând și predicând.Învăţând și predicând.Învăţând și predicând.Învăţând și predicând.Învăţând și predicând. „Din cauza neatenţiei în mâncare, simţurile
unora sunt pe jumătate paralizate, și ei sunt leneși și somnoroși. Acești
predicatori palizi la faţă, care suferă ca rezultat al îngăduirii egoiste a
apetitului nu fac cinste reformei sănătăţii.” – Testimonies, vol. 4, p. 417 (engl.)
(rom. cap 37, penultimul par.)

Hrană mai bună pentru poporul lui Dumnezeu. Hrană mai bună pentru poporul lui Dumnezeu. Hrană mai bună pentru poporul lui Dumnezeu. Hrană mai bună pentru poporul lui Dumnezeu. Hrană mai bună pentru poporul lui Dumnezeu. „Pentru Dumnezeu ar
fi fost la fel de ușor să le dea [Israeliţilor] carne în loc de mană, dar li
s-a impus o restricţie pentru binele lor. Scopul Său era să le dea hrană care
se potrivea cel mai bine cu nevoile lor, decât hrana excitantă cu care mulţi se
obișnuiseră în Egipt. Apetitul degenerat trebuia să fie adus într-o condiţie
mai sănătoasă, pentru ca ei să se poată bucura de hrana oferită omului la
început – roadele pământului, pe care Dumnezeu li le-a dat lui Adam și Evei
în Eden. Acesta a fost motivul pentru care Israeliţii au fost lipsiţi, într-o mare
măsură, de hrană animală.” – Patriarhi și profeţi, p. 378.

Scopul reformei în igienă. Scopul reformei în igienă. Scopul reformei în igienă. Scopul reformei în igienă. Scopul reformei în igienă. „Să păstraţi mereu în minte faptul că scopul
reformei în igienă este de a asigura cea mai înaltă dezvoltare posibilă pentru
minte, suflet și corp. Toate legile naturii – care sunt legile lui Dumnezeu –
sunt date pentru binele nostru. Ascultarea de ele va contribui la fericirea
noastră, și ne va ajuta în pregătirea pentru viaţa care va veni.” – Christian
Temperance and Bible Hygiene, p. 120.
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Lecţia 3                                             Sabat, 20 ianuarie 2007

Vindecări aprobate de cer
„Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului,

Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă
vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu
te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe Egipteni;
căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.” (Exodul 15:26).

„Sunt multe căi de a practica arta vindecării, dar una singură pe care
cerul o aprobă. Remediile lui Dumnezeu sunt remediile simple ale naturii
care nu vor împovăra, nici nu vor slăbi organismul prin proprietăţile lor
puternice.” – Testimonies (1885), vol. 5, p. 443 (engl) (rom. p. 437).

Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu: Sfaturi pentru sănătate, p. 50-52; 179, 180.
Dietă și hrană, p. 40-41 (subcap.
Câștigarea aprobării lui Dumnezeu).

„Aveţi nevoie de minţi clare, active, pentru a aprecia caracterul
înălţat al adevărului, pentru a preţui ispășirea și pentru a evalua corect
lucrurile veșnice. Dacă urmaţi un curs greșit, și vă îngăduiţi obiceiuri
greșite în mâncare, slăbindu-vă astfel puterile intelectuale, nu veţi
pune acel mare preţ pe viaţa veșnică și pe mântuire, care v-ar inspira
să vă rânduiţi viaţa după viaţa lui Hristos; nu veţi face acele eforturi
serioase, jertfitoare de sine, necesare pentru conformarea deplină cu
voia lui Dumnezeu, eforturi cerute de Cuvântul lui Dumnezeu și
necesare pentru a vă pregăti moral pentru ultima lucrare a
desăvârșirii, nemurirea.” – Dietă și hrană, p. 60.

„Chiar dacă sunteţi fermi referitor la calitatea hranei voastre, îl
onoraţi oare pe Dumnezeu în trupul și spiritul vostru, mâncând o
asemenea cantitate de hrană? Cei care încarcă stomacul cu o așa
cantitate de hrană, și degradează astfel natura, nu ar putea aprecia
adevărul, dacă l-ar auzi prezentat. Ei nu ar putea trezi simţurile
amorţite ale creierului pentru a realiza valoarea ispășirii, și marele
sacrificiu care a fost făcut pentru omul căzut. Acestora le este imposibil
să aprecieze marea, preţioasa și deosebit de bogata răsplătire care este
rezervată credincioșilor biruitori. Partea animalică a naturii nu trebuie
lăsată niciodată să guverneze peste partea morală și peste intelect.” –
Testimonies (1870), vol. 2, p. 364 (engl.) (rom. p. 307).
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Duminică 14 ianuarie

1. BOALĂ ȘI DURERE DIN ABUNDENŢĂ

a. De ce există atât de multă boală și durere în jurul nostru?
Galateni 6:7; Deuteronomul 28:15, 21, 22, 60, 61.

„Este un lucru foarte important să ne asigurăm sănătatea respectând
legile vieţii, și mulţi nu au făcut aceasta. O mare parte din boala și suferinţele
din jurul nostru sunt rezultatul călcării legilor fizice, și oamenii le aduc
asupra lor prin propriile lor obiceiuri greșite.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 50.

b. De ce există atât de multă boală și în pretinsul popor al lui
Dumnezeu? Proverbele 3:7, 8; 4:20-22.

„Satan, autorul bolii și al nenorocirii, se va apropia de poporul lui
Dumnezeu acolo unde va avea cel mai mare succes. El a controlat apetitul
într-o mare măsură începând cu experimentul lui reușit cu Eva, când a
condus-o să mănânce din fructul interzis. El a venit cu ispitele sale mai întâi
la poporul de amestecătură, la egiptenii care crezuseră, și i-a determinat să
murmure într-un spirit de răzvrătire. Ei nu doreau să se mulţumească doar
cu hrana sănătoasă pe care le-o oferise Dumnezeu. Poftele lor degradate
doreau o varietate mai mare, în special mâncare de carne.” – Spiritual Gifts,
vol. 4a, p. 15.

b. Ce putem face noi referitor la această problemă? 1 Corinteni
6:19, 20; Romani 12:1, 2.

„Referitor la ceea ce putem face noi pentru noi înșine, există un punct
care cere o examinare atentă și chibzuită. Trebuie să mă cunosc pe mine
însumi. Trebuie să învăţ zilnic cum să am grijă de această construcţie, de
trupul pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru ca să îl păstrez în cea mai bună
stare de sănătate. Trebuie să mănânc acele lucruri care vor fi spre cel mai
mare bine al meu din punct de vedere fizic, și trebuie să am o grijă deosebită
pentru ca hainele mele să fie așa încât să permită o circulaţie bună a sângelui.
Nu trebuie să mă lipsesc de exerciţiul fizic și de aer. Trebuie să beneficiez de
toate razele de soare de care aș putea beneficia. Trebuie să am înţelepciunea
de a fi un păzitor credincios al corpului meu.” – Îndrumarea copilului, p. 366, 367
(engl.) (rom. p. 283).
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Luni 15 ianuarie

2. ARTE DE VINDECARE
a. Ce fac cei mai mulţi oameni când sunt bolnavi? Matei 9:12;

Luca 8:43. Cum cad mulţi în cursa lui Satan?

„Agenţii lui Satan pretind că vindecă boli. Ei atribuie puterea lor
electricităţii, magnetismului, sau așa-numitelor ‚remedii simpatetice’, în
timp ce ei sunt de fapt doar canale pentru curenţii electrici ai lui Satan. Prin
aceste metode, el își aruncă vraja asupra corpurilor și sufletelor oamenilor.”
– The Signs of the Times, 24 martie 1887.

b. Ce avertisment ar trebui să luăm la inimă referitor la metodele
de vindecare ale lui Satan? Proverbe 16:25; Ezechiel 44:23.

„Trebuie evidenţiat mereu faptul că marea realizare la care trebuie să se
ajungă prin [Institutul de Sănătate Battle Creek] nu este doar vindecarea celor
bolnavi, ci desăvârșirea și spiritul de sfinţenie, care nu poate fi manifestat de
minţi și corpuri bolnave. Acest obiectiv nu poate fi atins dacă lucrăm doar după
felul de gândire lumesc.” – Testimonies, vol. 1, p. 554 (engl.) (rom. p. 523).

c. Pe lângă sănătatea corporală, ce altceva mai vrea Dumnezeu
să restaureze prin metodele Sale de vindecare? Psalmi 103:
1-3; Marcu 6:13; Filipeni 2:5.

„Apostolii aproape fiecărei forme de spiritism pretind că au puterea de a
vindeca bolile. Ei atribuie puterea lor electricităţii, magnetismului sau așa-
numitelor ‚remedii simpatetice’, sau forţelor latente în mintea umană. Și nu
puţini dintre cei care trăiesc în această eră creștină merg la acești vindecători,
în loc să se încreadă în puterea viului Dumnezeu și în îndemânarea medicilor
creștini bine calificaţi.” – Evanghelizarea, p. 606 (engl.) (cap 18, subcap. Diferite forme
de spiritism, subtitlul 7, par. 2)

d. Care este diferenţa de bază dintre metoda lui Dumnezeu și
metoda lui Satan?

„Remediile lui Hristos curăţă organismul. Dar Satan l-a ispitit pe om să
introducă în corp ceea ce slăbește mașinăria umană, împiedicând și
distrugând aranjamentele fine, frumoase ale lui Dumnezeu.” – Selected
Messages, bk. 2, p. 289.
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Marţi 16 ianuarie

3. PLANUL CERESC
a. Care sunt metodele de vindecare ale lui Dumnezeu? Psalm

67:2. Cum intenţionează El ca acestea să fie o binecuvântare?

„Remediile lui Dumnezeu sunt remediile simple ale naturii, care nu vor
împovăra, nici nu vor slăbi sistemul prin proprietăţile lor puternice. Aerul
curat și apa, curăţenia, o dietă potrivită, o viaţă integră, și o încredere
puternică în Dumnezeu sunt remedii din lipsa cărora mor mii de oameni; cu
toate acestea, aceste remedii nu mai sunt folosite, pentru că folosirea lor
pricepută cere o muncă pe care oamenii nu o apreciază. Aerul proaspăt,
exerciţiul fizic, apa limpede și locuinţe curate, drăguţe, sunt la îndemâna
oricui, fără să coste mult; dar medicamentele sunt scumpe, atât în ceea ce
privește preţul lor în bani, cât și în efectele pe care le produc asupra
organismului.” – Testimonies, vol. 5, p. 443 (engl.) (rom. p. 437).

b. Care este misiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu referitor la
cum să-i ajutăm pe cei din jurul nostru? Matei 10:8.

„Unii vor fi atrași de o porţiune din Evanghelie, alţii de o alta. Suntem
învăţaţi de Domnul nostru să lucrăm în așa fel, încât să ajungem la toate
clasele. Solia trebuie să ajungă la întreaga lume. Sanatoriile noastre trebuie
să ajute la formarea numărului copiilor lui Dumnezeu. Nu trebuie să ridicăm
câteva instituţii uriașe; pentru că astfel ar fi imposibil să dăm pacienţilor
solia care va aduce sănătate sufletului, ci trebuie să înfiinţăm sanatorii mici
în multe locuri.” – Slujirea medicală, p. 327 (engl.) (rom. p. 367, 368).

c. Cum putem înfăptui lucrarea lui Dumnezeu cu cele mai bune
rezultate? Ioan 12:36; Matei 5:16.

„Așezarea sanatoriilor în mijlocul naturii înseamnă împlinirea planului
lui Dumnezeu, și cu cât acest plan este urmat mai îndeaproape, cu atât mai
minunat va lucra Dumnezeu pentru vindecarea omenirii suferinde.” – Sfaturi
pentru sănătate, p. 266 (engl.) (rom. p. 227).

„Lucrătorii pentru Hristos trebuie să asculte fără rezerve de
instrucţiunile Lui. Lucrarea este a lui Dumnezeu, și dacă vrem să îi
binecuvântăm pe alţii, trebuie să urmăm planurile Sale. Eul nu poate să fie
în centrul atenţiei; el nu poate primi nici o onoare. Dacă facem planuri
conform cu propriile noastre idei, Domnul ne va lăsa pradă propriilor noastre
greșeli.” – Hristos, lumina lumii, p. 369 (engl).
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Miercuri 17 ianuarie

4. CE SE VA ÎNTÂMPLA ÎN INTERIOR
a. Când urmăm instrucţiunile lui Dumnezeu pentru sănătatea

noastră, care va fi beneficiul nostru individual? 3 Ioan 2;
1 Tesaloniceni 5:23; Psalmi 63:5.

„Dumnezeu S-a îngrijit din belșug de mijloacele de existenţă și de
fericirea creaturilor Sale; dacă legile Sale nu ar fi călcate niciodată, dacă toţi
ar acţiona în armonie cu voia divină, rezultatul ar fi sănătate, pace și fericire
în loc de nenorocire și rău veșnic.” – Dietă și hrană, p. 26.

b. Cum afectează cumpătarea în mâncare nu doar sănătatea
noastră fizică, ci și mintea noastră? Proverbele 16:32. Ce aver-
tisment ar trebui să luăm la inimă? Proverbele 23:1-3, 20, 21.

„Nu poate fi repetat îndeajuns că orice intră în stomac afectează nu doar
corpul, ci – în cele din urmă – și mintea. Hrana grea și stimulentă încinge
sângele, agită sistemul nervos, și prea adesea tocește puterile morale, așa
încât conștiinţa și raţiunea sunt supraîmpovărate de impulsuri senzuale.
Este dificil, și adesea aproape imposibil ca o persoană necumpătată în
mâncare să exercite răbdare și autocontrol.” – Îndrumarea copilului, p. 461 (engl.)
(rom. p. 357).

c. Care este marele plan al lui Dumnezeu când lucrează pentru
bunăstarea noastră fizică și mintală? Proverbele 3:1-4; Isaia
40:31.

„Când studiem problemele legate de adevăr și de datorie, observăm că în
serviciul Maestrului e nevoie de lucrători rezistenţi și curajoși. Dumnezeu
are nevoie de bărbaţi și femei care au puteri fizice bune, minţi clare și active,
și principii morale ferme, care nu pot fi clătinaţi de ispite, nici înlăturaţi în
situaţii dificile. E nevoie de persoane care au o dezvoltare simetrică a forţelor
lor mentale, morale și fizice. Avem nevoie de bărbaţi și femei practice, care
vor învăţa pe alţii religia lui Hristos, și care o vor exemplifica prin viaţa și
lucrarea lor zilnică.” – The Review and Herald, 11 octombrie 1898.
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Joi 18 ianuarie

5. CE SE VA ÎNTÂMPLA ÎN EXTERIOR
a. Ce beneficiu vor avea alţii văzând cum urmăm planul lui

Dumnezeu în mod individual? 1 Timotei 4:11-16.

„În lume s-au luat tot felul de măsuri pentru alinarea suferinţelor
omenirii, dar celor suferinzi trebuie să le fie dus adevărul în simplitatea lui,
și aceasta prin intermediul bărbaţilor și femeilor care sunt loiali poruncilor
lui Dumnezeu.” – The Kress Collection, p. 13.

„Sunt instruită să spun educatorilor care predau reforma sănătăţii: Înaintaţi!
Lumea are nevoie de fiecare fărâmă de influenţă pe care o puteţi exercita pentru
a împiedica valul de nenorocire morală. Fie ca acei care învaţă solia îngerului al
treilea să stea cu fermitate lângă steagul lor [Romani 12:1, 2 citat]. Fie ca Domnul
să îi înarmeze cu cea mai clară solie a adevărului pe cei care lucrează în cuvânt și
învăţătură. Dacă lucrătorii Săi vor fi dispuși să prezinte aceste solii cu simplitate,
siguranţă și autoritate, Domnul va lucra prin ei.... Fie ca ei să ia principiile
reformei sănătăţii în comunităţile care nu cunosc decât într-o slabă măsură
aceste principii.” – Testimonies, vol. 9, p. 113, 118 (engl.) (rom. Cap. Învăţând principiile
reformei sănătăţii, ult. par.+ cap. Dezvoltarea talentelor în biserică, par 2).

„Prin minunile Sale, Mântuitorul a dovedit puterea care este continuu la
lucru în favoarea omului, pentru a-l susţine și a-l vindeca. Prin mijloacele
din natură, Dumnezeu lucrează zi de zi, ceas de ceas și clipă de clipă, pentru
a ne ţine în viaţă, pentru a ne clădi și a ne restaura. Când vreo parte a corpului
este rănită, începe un proces de vindecare; agenţii naturali sunt puși la lucru
pentru a restabili sănătatea. Dar puterea care lucrează prin acești agenţi este
puterea lui Dumnezeu. Orice  putere dătătoare de viaţă vine de la El. Când
cineva își revine după o boală, Dumnezeu este cel care îl restabilește.”  - Pe
urmele Marelui Medic, p. 112, 113 (engl.) (rom. p. 94).

b. Pentru ce eveniment viitor ne ajută reforma sanitară să ne
pregătim? Psalmi 91:1-10.

„În timp ce lucrarea de mântuire se încheie, asupra pământului va veni un
timp de necaz, și naţiunile vor fi mâniate, totuși vor fi ţinute în frâu așa încât să
nu împiedice lucrarea celui de-al treilea înger. În acel timp va veni ‚ploaia târzie’,
înviorarea datorată prezenţei lui Dumnezeu, și aceasta va veni pentru a da putere
vocii sonore a îngerului al treilea, și pentru a-i pregăti pe sfinţi să stea în timpul
când cele șapte plăgi vor fi revărsate.” – Maranata, p. 170 (engl.) (rom. p. 168).
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Vineri  19 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce poate fi făcut în mod individual pentru limitarea suferinţei?
2. Sunt toate metodele de vindecare de la Dumnezeu?
3. Ce teste putem aplica unei metode de vindecare pentru a ști

care vor fi roadele ei?
4. Ce vrea Dumnezeu să îndeplinească prin vindecarea fizică a

oamenilor?
5. Cum ne vor ajuta în timpul ultimelor plăgi principiile de

sănătate lăsate de Dumnezeu?

Curăţenia și boala. Curăţenia și boala. Curăţenia și boala. Curăţenia și boala. Curăţenia și boala. „Neglijarea curăţeniei va produce boală. Îmbolnăvirea
nu vine fără motiv. Epidemii violente de febră au apărut în sate și orașe a căror
sănătate era considerată perfectă, și acestea au avut ca rezultat moarte sau
constituţii fizice distruse. În multe situaţii, locuinţele acelora care au fost
răpuși de epidemii conţineau agenţi distructivi care  răspândeau în atmosferă
otrava de moarte, pentru a fi inhalată de familie și de vecini. Este uimitor să
vezi cum predomină ignoranţa despre efectele pe care le au lenea și indiferenţa
asupra sănătăţii.” – Căminul advent, p. 22 (engl.) (rom. p. 14).

Obiceiurile și boalaObiceiurile și boalaObiceiurile și boalaObiceiurile și boalaObiceiurile și boala. „Strămoșii noștri ne-au înzestrat cu obiceiuri și
pofte care umplu lumea de boală. Păcatele părinţilor, datorate apetitului
pervertit, sunt pedepsite cu o putere îngrozitoare în copii, până la a treia și a
patra generaţie.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 49 (engl.) (rom. p.51).

 Îngăduinţa de sine și boala.  Îngăduinţa de sine și boala.  Îngăduinţa de sine și boala.  Îngăduinţa de sine și boala.  Îngăduinţa de sine și boala. „Multe persoane aduc asupra lor boala prin
îngăduinţă de sine. Ele nu au trăit în conformitate cu legea naturii sau cu
principiile strictei integrităţi. Alţii au desconsiderat legile sănătăţii în
obiceiurile lor de mâncare și băutură, de îmbrăcăminte sau de muncă.
Adesea, un viciu este cauza slăbiciunii minţii sau a trupului lor. Dacă aceste
persoane ar primi binecuvântarea sănătăţii, multe dintre ele ar urma același
drum, călcând fără pic de consideraţie legile naturale și spirituale ale lui
Dumnezeu, argumentând că dacă Dumnezeu le dă vindecarea ca răspuns la
rugăciunile lor, ele sunt libere să își continue practicile lor nesănătoase, și să
își îngăduie apetitul pervertit, fără nici o restricţie. Dacă Dumnezeu ar face
vreo minune pentru a însănătoși aceste persoane, El le-ar încuraja păcatul.”
– Pe urmele Marelui Medic, p. 227 (engl.) (rom. p. 198).

Satan și boala. Satan și boala. Satan și boala. Satan și boala. Satan și boala. „Remediile lui Hristos curăţă sistemul. Dar Satan l-a
ispitit pe om să introducă în sistem ceea ce slăbește mașinăria umană,
împiedicând și distrugând aranjamentele fine, frumoase ale lui Dumnezeu.”
– Selected Messages, bk. 2, p. 289.
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Lecţia 4                                             Sabat, 27 ianuarie 2007

Ești ceea ce mănânci
„Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să

ne curăţim de orice întinăciune a cărnii și a duhului, și să ne
ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu” (2
Corinteni 7:1).

„Cei care pretind a crede reforma sănătăţii, și care lucrează totuși contra
principiilor ei în practica zilnică, își rănesc propriile suflete și lasă impresii
greșite atât în minţile credincioșilor, cât și în ale necredincioșilor.” – Dietă și
hrană, p. 37 (engl.) (rom. p. 47).

Recomandare
pentru studiu:

„Abuzurile suferite de stomac prin satisfacerea apetitului sunt cauza
multora dintre greutăţile comunităţii. Cei care mânâncă și lucrează
necumpătat și lipsit de raţiune, vorbesc și se comportă în mod iraţional.
Un om necumpătat nu poate fi un om răbdător. Nu e nevoie să consumi
băuturi alcoolice pentru a fi necumpătat. Păcatul necumpătării în
mâncare, mâncatul prea des, prea mult și hrana grea, nesănătoasă,
distrug acţiunea sănătoasă a organelor digestive, afectează creierul, și
pervertesc judecata, împiedicând gândirea și făptuirea sănătoasă,
raţională și calmă. Și aceasta este o sursă roditoare de probleme în
biserică... Toţi acei care sunt indiferenţi și se sustrag de la această lucrare,
așteptând ca Domnul să facă pentru ei ceea ce El le cere să facă ei înșiși,
vor fi găsiţi cu lipsă când cei smeriţi de pe pământ, care au trecut judecata
lui Dumnezeu sunt ascunși în ziua mâniei Domnului”. – Testimonies, vol.
1, p. 618, 619 (engl.) (rom. p. 584).

„Cel care apreciază lumina pe care i-a dat-o Dumnezeu referitor la
reforma sănătăţii, are un ajutor important în lucrarea de sfinţire prin
adevăr, și de pregătire pentru nemurire.” – Dietă și hrană, p. 59, 60 (engl.)
(rom. p. 76).

„Exact acolo unde a început ruina lui Adam a trebuit să înceapă
lucrarea de salvare a noastră. După cum Adam a căzut prin îngăduirea
apetitului, tot astfel Hristos a trebuit să învingă prin biruinţa asupra
apetitului.” – Hristos, lumina lumii, p. 117 (engl.).

Testimonies, vol. 1, p. 485-489 (engl.) (rom. p.459-p.463);
p. 618 (engl.) (rom. p. 583-584)(rom. Cap. Ispitirea)
Hristos, lumina lumii, p. 114-123 (engl.)
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Duminică 21 ianuarie

1. TOATE PĂRŢILE FORMEAZĂ UN ÎNTREG
a. Care sunt componentele fiinţei umane? Luca 10:27.

„Dacă vieţile voastre se conformează vieţii lui Hristos prin sfinţirea
minţii, sufletului și a corpului, exemplul nostru va avea o puternică influenţă
asupra lumii.” – Sermons and Talks, vol. 1, p. 300.

„Dumnezeu nu acceptă o inimă împărţită. El îl vrea pe om ca întreg. El a
făcut toate părţile din care e compus acesta. El a oferit o jertfă deplină pentru
a salva corpul și sufletul lui.” – Special Testimonies on Education, p. 83.

b. Care este relaţia dintre ceea ce facem fizic și condiţia noastră
spirituală? 3 Ioan 2; 1 Corinteni 3:17.

„Păstraţi în faţa minţii voastre faptul că marele scop al reformei în igienă este
de a asigura cea mai înaltă dezvoltare posibilă a minţii, sufletului și a corpului.
Toate legile naturii – care sunt legile lui Dumnezeu – au fost date pentru binele
nostru. Ascultarea de ele va contribui la fericirea noastră în această viaţă, și ne
ajută să ne pregătim pentru viaţa viitoare.” – Dietă și hrană, p. 23 (engl.) (rom. p. 30).

„Celor care își îngăduie pofta le este imposibil să obţină desăvârșirea
creștină.” – Ibid., p. 22 (engl.) (rom. p. 29).

„Dacă slăbim puterile minţii sau ale corpului prin obiceiuri greșite ale
poftei pervertite, ne va fi imposibil să Îl onorăm pe Dumnezeu așa cum ar
trebui.” – Ibid., p. 21 (engl.) (rom. p. 27).

„Călcarea legilor fiinţei noastre este la fel de sigur un păcat ca și călcarea celor
zece porunci. Călcarea oricărora dintre aceste două legi este călcarea legii lui
Dumnezeu. Cei care calcă Legea lui Dumnezeu din propriul lor corp, vor fi înclinaţi
să încalce și Legea rostită de Dumnezeu de pe Sinai.” – Ibid., p. 17 (engl.) (rom. p. 22).

c. Cum prezintă Scriptura sfinţenia responsabilităţii noastre de a
avea grijă de corpul nostru? Romani 12:1.

„Pe vremea vechiului Israel, fiecare jertfă adusă lui Dumnezeu era
analizată cu atenţie. Dacă se descoperea vreun defect în animalul adus ca
jertfă, acesta era refuzat; pentru că Dumnezeu poruncise ca jertfa să fie ‚fără
cusur’. Tot astfel, creștinilor li s-a poruncit să aducă trupurile lor ‚ca o jertfă
vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu’. Pentru a face aceasta, toate puterile lor
trebuie să fie păstrate în cea mai bună condiţie. Fiecare obicei care slăbește
puterile lor fizice sau mentale îi face nepotriviţi pentru a-I sluji Creatorului
lor. Și, va fi oare Dumnezeu mulţumit cu ceva mai puţin decât cel mai bun
lucru pe care îl putem oferi?” – Marea luptă, p. 473 (engl.).



2828282828 LLLLLecţii biblice pentrecţii biblice pentrecţii biblice pentrecţii biblice pentrecţii biblice pentru Sabat,u Sabat,u Sabat,u Sabat,u Sabat,  Ianuarie - Martie  2007 Ianuarie - Martie  2007 Ianuarie - Martie  2007 Ianuarie - Martie  2007 Ianuarie - Martie  2007

Luni 22 ianuarie

2. CARACTERUL PE FARFURIE

a. În ce sens nu ar trebui să ne îngrijorăm ce vom mânca și ce
vom bea mâine (Matei 6:25-33; Luca 12:29-31)? Psalmi
37:25. Ce spune Biblia referitor la alegerea hranei noastre?
1 Corinteni 10:31.

„Obiceiurile secolului nostru sunt un obstacol serios în desăvârșirea unui
caracter creștin. Din punct de vedere fizic, suntem alcătuiţi din ceea ce
mâncăm, și minţile noastre sunt influenţate într-o mare măsură de corpurile
noastre.” – The Signs of the Times, 6 ianuarie 1876.

b. Ce are de-a face alegerea hranei noastre cu dezvoltarea
caracterului nostru? Proverbe 23:1-7.

„Obiceiurile noastre de mâncare și băutură arată dacă suntem din lume,
sau din numărul celor pe care Dumnezeu i-a separat de lume prin dalta
puternică a adevărului Său.” – Testimonies, vol. 6, p. 372 (engl.) (rom. p. 342).

„Prin ce mijloace va curma tânărul pornirile sale spre rău, și va dezvolta
ceea ce este nobil și bun în caracterul său? Să se prindă de cuvintele: ‚Deci, fie că
mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu
(1Corinteni 10:31).” – Slujitorii evangheliei, p. 127, 128 (engl.) (rom. p. 115).

c. Cum îi pot afecta obiceiurile noastre alimentare pe alţii?
1 Timotei 4:12.

„Boala este cauzată de călcarea legilor sănătăţii; ea este rezultatul violării
legilor naturii. Prima noastră datorie pe care o avem faţă de Dumnezeu, faţă de
noi, și faţă de semenii noștri, este de a asculta de legile lui Dumnezeu, care
includ legile sănătăţii. Dacă suntem bolnavi, așezăm o povară apăsătoare
asupra prietenilor noștri, și devenim incapabili să ne împlinim datoriile pe
care le avem faţă de familiile noastre și faţă de vecini. Și când rezultatul călcării
legilor naturii este moartea prematură, aducem durere și suferinţă asupra
altora; îi deposedăm pe semenii noștri de ajutorul pe care li l-am putea da dacă
am fi în viaţă; ne răpim familiile de mângâierea și ajutorul pe care l-am putea
oferi, și Îl jefuim pe Dumnezeu de serviciul pe care îl pretinde de la noi în
scopul de a vesti slava Sa. Atunci, nu suntem noi – în cel mai rău sens al
cuvântului – călcători ai legii Sale?” – Dietă și hrană, p. 21 (engl.) (rom. p. 27, 28).
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Marţi 23 ianuarie

3. SLUJITORI MÂNIOȘI
a. Poate fi mâncarea cauza comportamentului greșit? Eclesiastul

10:17; Psalmi 141:4.

„Când am încercat să prezentăm fraţilor și surorilor noastre reforma
sănătăţii, și le-am vorbit despre importanţa mâncării și a băuturii și le-am
spus că trebuie să facă toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu, mulţi au
spus prin acţiunile lor: ‚Nu e treaba nimănui dacă mănânc aceasta sau
altceva. Orice am face, noi suferim consecinţele.’ Dragi prieteni, e total greșit.
Nu sunteţi singurii care suportaţi consecinţele unei umblări greșite... Dar de
ce ne îngrijorăm noi pentru judecata voastră, dacă puterea nervoasă a
creierului vostru a fost împovărată până la extrem, și vitalitatea s-a retras de
la creier pentru a îngriji de hrana nepotrivită depozitată în stomacul vostru,
sau chiar de o hrană sănătoasă, dar într-o cantitate așa de mare? Cum putem
să apelăm la judecata unor asemenea persoane? Ele văd printr-o masă de
hrană nedigerată. De aceea, purtarea voastră ne afectează și pe noi. Este
imposibil ca voi să urmaţi un drum greșit, și să nu îi faceţi și pe alţii să
sufere.” – Testimonies, vol. 2, p. 356, 357 (engl.) (rom. p. 301, 302).

b. Ce roade ale Duhului ne ajută să adăugăm răbdarea la
clădirea caracterului nostru? 2 Petru 1:6.

„Trebuie să exersezi cumpătarea în mâncare înainte de a putea fi un om
răbdător.” – Dietă și hrană, p. 65 (engl.) (rom. p. 83).

c. Ce obiceiuri conduc spre o claritate a gândului și a discernă-
mântului? Levitic 10: 9, 10. Cum îi va ajuta aceasta pe alţii?
Daniel 12:3; Ezechiel 44:23.

„Cei care își slăbesc mintea și trupul prin obiceiuri de necumpătare, se
așază într-un loc de unde sunt incapabili să discearnă lucrurile spirituale.
Mintea este confuză, și ei cedează ușor ispitei pentru că nu au o înţelegere
clară  a diferenţei dintre bine și rău. Îngăduinţa păcătoasă mânjește trupul și
îi face pe oameni nepregătiţi pentru închinarea spirituală. Cel care apreciază
principiile referitoare la reforma sănătăţii, are un ajutor important în
lucrarea de sfinţire prin adevăr, și de pregătire pentru nemurire. Dar dacă
dispreţuiește legile existenţei fizice, cum își poate desăvârși acesta sfinţirea
în temere de Dumnezeu?” – The Signs of the Times, 27 ianuarie 1909.
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Miercuri 24 ianuarie

4. REFORMĂ PROGRESIVĂ ÎN DIETĂ
a. De ce a dat Dumnezeu poporului Său instrucţiuni speciale

referitor la ce să mănânce? Leviticul 3:17; Fapte 15:20;
Exodul 15:26.

„Trăim timpuri critice. Bolile de toate felurile afectează familia umană, și
acesta este în mare parte rezultatul alimentării cu carne bolnavă provenind de
la animalele moarte. Unii care au văzut consecinţele unei diete carnivore nu se
schimbă. De ce? Pentru că și-au educat gustul să se bucure de carnea
animalelor moarte, și gustul trebuie satisfăcut cu orice preţ. Și în loc să își
prepare carnea în modul cel mai puţin condamnabil, mulţi hotărăsc să o
prepare în cel mai inacceptabil mod. Carnea este servită mirosind urât a
grăsime, pentru că se potrivește gustului pervertit. Atât sângele cât și grăsimea
animalelor sunt consumate ca delicatese. Dar Domnul a dat instrucţiuni
speciale ca acestea să nu fie mâncate. De ce? Pentru că folosirea lor ar produce
un sânge bolnav care ar circula prin întregul organism. Desconsiderarea
instrucţiunilor speciale ale lui Dumnezeu a adus o mulţime de greutăţi și boli
asupra fiinţelor umane.” – Manuscript Releases, vol. 7, p 423, 424.

b. Ce au fost instruiţi Israeliţii să evite? Leviticul 11 (întregul
capitol rezumat în versetele 46 și 47). Ce schimbări progresive
am fost sfătuiţi să facem noi?

„Reforma în dietă trebuie să fie progresivă. Învăţaţi oamenii cum să
gătească fără lapte sau unt. Spuneţi-le că în curând va veni timpul când nu
va mai fi sigur să folosim ouă, lapte, smântână, sau unt, pentru că bolile
animalelor cresc proporţional cu răutatea oamenilor. Timpul este aproape
când, din cauza nelegiuirii rasei căzute, toate animalele create vor geme sub
bolile cu care este blestemat pământul nostru.” – Dietă și hrană (1902), p. 356
(engl.) (rom. p. 443).

„În cele mai multe cazuri, două mese pe zi sunt de preferat în locul a
trei. Cina, luată mai devreme se amestecă cu hrana de la masa anterioară.
Dacă este luată mai târziu, nu poate fi digerată înainte de ora de culcare.
Astfel, stomacul nu reușește să se odihnească în mod corespunzător. Somnul
este tulburat, creierul și nervii sunt obosiţi, pofta de mâncare pentru micul
dejun scade și întregul organism rămâne neîmprospătat, și nu este pregătit
pentru datoriile zilnice.” – Dietă și hrană (1903), p. 176 (engl.) (rom. p. 219).
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Joi 25 ianuarie

5. DISCERNĂMÂNT MAI CLAR
a. Ce alte beneficii rezultă din folosirea celor mai bune produse

pentru dieta noastră? 1 Corinteni 2:14-16.

b. Chiar mai important decât beneficiile fizice este discernămân-
tul spiritual. De ce este acesta atât de necesar acum?
2 Timotei 3:13.

„Poporul lui Dumnezeu din aceste zile de pe urmă nu trebuie să aleagă
mai degrabă întunericul decât lumina. Ei trebuie să caute lumină, să aștepte
lumină... Lumina va continua să lumineze în raze mai clare și tot mai clare,
și să descopere mai clar și tot mai clar adevărul cum este el în Isus: că inimile
și caracterele umane pot fi îmbunătăţite, și întunericul moral – pe care Satan
încearcă să îl aducă asupra poporului lui Dumnezeu – poate fi împrăștiat...
Cu cât ne apropiem mai mult de încheierea timpului va fi nevoie de un
discernământ din ce în ce mai clar, de o cunoștinţă mai fermă a Cuvântului
lui Dumnezeu, de o experienţă vie, și de sfinţirea inimii și a vieţii pe care
trebuie să le avem pentru a-I servi.” – That I May Know Him, p. 347.

c. Care a fost prima ispită pusă în faţa lui Hristos în pustie, și de
ce este aceasta o lecţie pentru noi? Matei 4:3, 4.

„În conflictul dintre Prinţul luminii și conducătorul împărăţiei
întunericului erau în joc lucruri foarte importante pentru lume.” – Hristos,
lumina lumii, p. 114 (engl.).

„Mulţi privesc la această luptă dintre Hristos și Satana ca și când nu ar
avea nici o consecinţă importantă pentru viaţa lor; și aceasta îi interesează
doar puţin. Dar la nivelul fiecărei inimi omenești, această luptă se repetă.
Nimeni nu părăsește vreodată rândurile răului pentru a-i sluji lui Dumnezeu,
fără să dea de atacurile lui Satan din cauza aceasta. Momelile cărora le-a
rezistat Hristos au fost acelea, cărora noi considerăm că ne e atât de greu să
ne împotrivim. Asupra Lui acestea au venit într-un grad mult mai mare,
după cum și caracterul Său e superior caracterului nostru. Cu greutatea
teribilă a păcatelor lumii asupra Lui, Hristos a rezistat testului apetitului,
iubirii de lume și iubirii de etalare, care conduce la încumetare. Acestea au
fost ispitele care l-au biruit pe Adam și pe Eva, și care ne biruiesc și pe noi
atât de ușor.” – Ibid., p. 116, 117 (engl.).
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Vineri  26 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Avem dreptul de a face orice vrem cu corpul nostru, fără ca

aceasta să afecteze celelalte părţi ale fiinţei noastre?
2. De ce ne sfătuiește Dumnezeu să evităm hrana înșelătoare? Pot

să mă gândesc la lucruri pe care ar trebui să le evit?
3. De ce avem nevoie pentru ca să putem fi un popor răbdător?

Sunt eu o persoană răbdătoare?
4. De ce dă Dumnezeu instrucţiuni atât de amănunţite poporului

Său? Sunt eu recunoscător/oare pentru sfatul Său?
5. Este nevoie de o măsură mai mică sau mai mare de

discernământ, pe măsură ce trece timpul?

Umblaţi în lumină. Umblaţi în lumină. Umblaţi în lumină. Umblaţi în lumină. Umblaţi în lumină. „Există unii pretinși credincioși, care acceptă anumite
părţi din Mărturii ca fiind solii de la Dumnezeu, în timp ce resping acele părţi
care le condamnă lucrurile favorite, pe care și le îngăduie. Astfel de persoane
lucrează contra propriului lor bine, și contra bunăstării bisericii. Este esenţial
să umblăm în lumină cât timp avem lumină. Cei care pretind a crede reforma
sănătăţii și care totuși lucrează contra principiilor ei în practica zilnică, își
rănesc propriile suflete și lasă impresii greșite atât în minţile credincioșilor,
cât și în ale necredincioșilor.” – Dietă și hrană, p. 37 (engl.) (rom. p. 47).

Învăţaţi-vă copiii. Învăţaţi-vă copiii. Învăţaţi-vă copiii. Învăţaţi-vă copiii. Învăţaţi-vă copiii. „Ar trebui să vă învăţaţi copiii. Trebuie să îi învăţaţi
cum să evite viciile și corupţia acestei generaţii. În loc de aceasta, mulţi
studiază cum să obţină ceva bun de mâncare. Voi așezaţi pe mesele voastre
unt, ouă, și carne, iar copiii voștri le consumă. Ei sunt hrăniţi tocmai cu
lucrurile care stârnesc pasiunile animalice, și apoi veniţi la adunare și Îi
cereţi Domnului să vă binecuvânteze și să vă salveze copiii. Până unde se
înalţă rugăciunile voastre? Mai întâi aveţi o lucrare de făcut. Când aţi făcut
pentru copiii voștri tot ce Dumnezeu v-a dat să faceţi, atunci puteţi cere cu
încredere ajutorul special al lui Dumnezeu, pe care El a promis să vi-l dea.”
– Testimonies (1870), vol. 2, p. 362. (engl.) (rom. p. 306).

Exemplul divin. Exemplul divin. Exemplul divin. Exemplul divin. Exemplul divin. „Dintre toate lucrurile pe care trebuie să le învăţăm din
prima ispitire a lui Isus, nici unul nu este mai important decât lecţia aducerii
apetitului și a pasiunilor sub control... Doar prin prisma chinului
inexprimabil pe care l-a suferit Hristos putem estima  gravitatea îngăduirii
nelimitate a poftelor. Exemplul Său declară că singura noastră speranţă de
viaţă veșnică este în a ne aduce apetitul și pasiunile sub controlul voinţei lui
Dumnezeu... Și prin faptul că a trecut prin locul prin care trebuia să treacă
omul, Domnul nostru a pregătit pentru noi o cale pentru ca să biruim.” –
Hristos, lumina lumii, p. 122, 123. (engl.)
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Darul Sabatului Întâi
pentru Departamentul de

Binefacere

Imediat ce a pătruns păcatul în lume,
omul a devenit egoist prin însăși natura sa, și
în lume s-a instalat o condiţie financiară
disproporţionată.

Pe de o parte, există o mică minoritate care controlează bogăţiile lumii.
Pe de altă parte, o mare majoritate din populaţie trăiește într-o lipsă teribilă
de resurse, unii chiar până la punctul în care sunt lipsiţi de hrană și
îmbrăcăminte. Creșterea nelegiuirii și a cruzimii în multe părţi ale globului
a atras judecăţile lui Dumnezeu asupra pământului. Rezultatul nelegiuirii
este descris în Biblie: „dragostea celor mai mulţi se va răci” (Matei 24:12).

Rapoarte recente despre condiţia lumii în faţa sărăciei afirmă:
Problema foamei la nivel global este caracterizată de o distribuţie inegală a

oamenilor și a hranei, și are atât consecinţe imediate, cât și efecte pe termen
lung, care ameninţă bunăstarea a milioane de oameni. Foametea și malnutriţia
apar atunci când oamenii nu reușesc să obţină o porţie corespunzătoare din
rezervele de hrană ale lumii. Organizaţia pentru Hrană și Agricultură (FAO) a
Naţiunilor Unite  estimează că 500 milioane de oameni suferă de foame și
malnutriţie. Consiliul de Dezvoltare Exterioară (ODC) estimează că în 1980,
400 milioane de oameni din naţiunile în curs de dezvoltare trăiau în sărăcie
absolută. Proiectul Hunger (Foame) estimează că anual mor de foame între 13
și 18 milioane. În majoritatea regiunilor cu foamete, aceste condiţii reprezintă
o realitate cronică. Ele sunt un fapt al vieţii cotidiene.

Ca pretins popor al lui Dumnezeu, avem o datorie sfântă de a-i ajuta „pe
toţi”, dar mai ales pe „fraţii în credinţă”.

Conform cu Matei 25:31-46, destinul nostru veșnic se va hotărî pe baza
iubirii noastre pentru Hristos și pentru semenii noștri. Bunăvoinţa noastră de
a-i ajuta pe alţii dovedește dacă Îl cunoaștem cu adevărat pe Hristos ca
Mântuitor personal, sau dacă avem doar o mărturisire de credinţă superficială.

Fie ca Domnul să ne ajute să dăruim cu mărinimie pentru darul
Sabatului întâi din februarie 2007 pentru a ajuta „fraţilor în credinţă”.

Davi P. Silva, Secretarul Departamentului de Binefacere
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Lecţia 5                                              Sabat, 3 februarie 2007

Dieta și sănătatea

„Luaţi seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze
inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură, și cu îngrijorările
vieţii acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra
voastră” (Luca 21:34).

„Sunt doar puţini cei care realizează așa cum ar trebui cât de mult au de
a face obiceiurile lor în mâncare cu sănătatea, caracterul și utilitatea lor în
lumea aceasta, și cu destinul lor veșnic. Pofta trebuie să fie supusă puterilor
morale și intelectuale. Corpul trebuie să fie slujitorul minţii, și nu invers.” –
Patriarhi și profeţi, p. 562 (engl.) (rom. p. 579).

RecomandareRecomandareRecomandareRecomandareRecomandare
pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:

Dietă și hrană, p. 217-228, 457-458.
Sfaturi pentru sănătate, p. 68-71.
Îndrumarea copilului, p. 295, 296, 307, 308.
The Sanctified Life, p. 20.

„Profetul Maleahi declară: ‚Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie,
înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va
întoarce inima părinţilor spre copii, și inima copiilor spre părinţii lor’
(Maleahi 4:5, 6). Aici profetul descrie caracterul lucrării. Cei care
trebuie să pregătească drumul pentru a doua venire a lui Hristos sunt
reprezentaţi de credinciosul Ilie, la fel cum Ioan a venit în spiritul lui
Ilie pentru a pregăti atunci calea pentru prima Lui venire. Marea temă
a reformei trebuie să fie prezentată, și minţile publicului trebuie
mișcate. Cumpătarea în toate lucrurile trebuie pusă în legătură cu
solia, pentru a întoarce poporul lui Dumnezeu de la idolatria lor, de la
lăcomie, și de la extremele lor în îmbrăcăminte și în alte lucruri.
Renunţarea de sine, umilinţa și cumpătarea cerute de la cei drepţi, pe
care Dumnezeu îi conduce și îi binecuvântează în mod special, trebuie
să fie prezentată oamenilor în contrast cu obiceiurile extravagante,
care distrug sănătatea acelora care trăiesc în acest veac degenerat.” –
Sfaturi despre sănătate, p. 72 (engl.) (rom. p. 70).
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Duminică 28 ianuarie

1. MÂNCAŢI CE ESTE MAI BUN
a. Care este un rod, care dovedește că Spiritul Sfânt locuiește în

inimă? Galateni 5:22, 23; Filipeni 4:5.

b. Care este definiţia inspirată despre „adevărata cumpătare”?

„Adevărata cumpătare ne învaţă să ne lipsim cu totul de orice lucru
dăunător și să folosim cu înţelepciune ceea ce este sănătos.” – Patriarhi și
profeţi, p. 562 (engl). (rom. p. 579).

„Păstraţi lucrarea reformei sănătăţii în prim plan – este solia pe care
sunt instruită să o aduc. Prezentaţi valoarea ei atât de clar, încât nevoia după
ea să se facă larg simţită. Abstinenţa de la orice hrană și băutură dăunătoare
este rodul adevăratei religii. Cel care este convertit în profunzime va
abandona orice obicei și orice poftă dăunătoare. Prin abstinenţă totală, el își
va birui dorinţa după lucruri care distrug sănătatea.” – Dietă și hrană, p. 457
(engl.) (rom. p. 572).

c. Cum înţelegem noi ce este dăunător? Romani 12:2.

„Cei care mânâncă și lucrează necumpătat și lipsit de raţiune, vorbesc și
se comportă în mod iraţional. Nu e nevoie să consumi băuturi alcoolice
pentru a fi necumpătat. Păcatul lipsei de temperanţă în mâncare – mâncatul
prea des, prea mult și hrana grea, nesănătoasă – distruge acţiunea sănătoasă
a organelor digestive, afectează creierul și pervertește judecata, împiedicând
comportamentul și judecata sănătoasă, raţională și calmă.” – Îndrumarea
copilului, p. 398 (engl) (rom. p. 307).

„A spune că puterea musculară depinde de folosirea alimentelor de
origine animală este o greșeală. Nevoile organismului pot fi satisfăcute mai
bine, și sănătatea este mai puternică, dacă nu se folosec acestea. Cerealele,
fructele, nucile și vegetalele conţin toate proprietăţile nutritive necesare
pentru a face un sânge bun. Aceste elemente nu sunt oferite într-o măsură
optimă de o dietă carnivoră. Dacă ar fi fost esenţială pentru putere fizică și
pentru sănătate, hrana de origine animală ar fi fost inclusă în dieta prescrisă
omului la început.” – Ibid., p. 384 (engl.) (rom. p. 295).
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Luni 29 ianuarie

2. CE PERMIŢI, PROMOVEZI
a. Este ascultarea o problemă ce ţine de împrejurări, de gusturi,

sau o chestiune de principiu? Matei 5:19; Iacov 2:10; Matei
6:24.

„Dumnezeu a vorbit și El așteaptă ca omul să asculte. El nu întreabă
dacă îi convine omului să facă aceasta. Domnul vieţii și al slavei nu Și-a
consultat plăcerile, sau oportunităţile când a părăsit poziţia Sa de conducere
pentru a deveni omul durerilor și obișnuit cu suferinţa, acceptând rușinea și
moartea pentru a-l salva pe om de consecinţele neascultării sale. Isus a murit,
nu pentru a-l salva pe om în păcatele sale, ci pentru a-l salva din păcatele
sale. Omul trebuie să părăsească greșelile de pe calea sa, să urmeze exemplul
lui Hristos, să își ia crucea și să Îl urmeze, tăgăduindu-și eul, și ascultând de
Dumnezeu cu orice preţ.” – Testimonies, vol. 4, p. 250, 251 (engl.).

b. Ce sfat precis se aplică pentru o disciplină și o digestie bună?
Eclesiastul 3:1.

„Stomacul obosește când e pus constant la lucru, să digere mâncare nu
din cea mai sănătoasă. Neavând timp de odihnă, organele digestive slăbesc și
de aici rezultă o senzaţie de ‚sfârșeală’ și dorinţa de a mânca des. Remediul
de care au nevoie unii ca aceștia, este să mănânce mai rar, și mai puţin, și să
se mulţumească să aibă o hrană simplă, curată, mâncând de două ori pe zi,
sau cel mult de trei ori. Stomacul trebuie să aibă perioadele lui regulate de
muncă și de odihnă; de aceea, mâncarea neregulată între orele de masă este
o încălcare a legilor sănătăţii, care produce foarte multe daune. Având
obiceiuri de masă regulate, și o hrană adecvată, stomacul își va reveni
treptat.” – Dietă și hrană, p. 175 (engl.) (rom. p. 281).

c. Cum este descris în Proverbe 23:29-32 procesul de preparare
a vinului? Ar trebui să permitem noi ca un asemenea proces
să aibă loc în stomacul nostru?

„Prin combinarea nepotrivită a alimentelor se produc tulburări; începe
procesul de fermentaţie; sângele este contaminat și creierul este confuz.
Obiceiul de a mânca prea mult, sau prea multe feluri de mâncare la o masă,
cauzează adesea dispepsie... Boala ia locul sănătăţii.” – Dietă și hrană, p. 110, 111
(engl.) (rom. p. 139, 140).
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Marţi 30 ianuarie

3. SFINŢITI PRIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

a. De care principiu ar trebui să ne amintim când ne alegem
hrana? 1 Timotei 4:3-5. Ce mâncăruri au fost sfinţite de
Cuvântul lui Dumnezeu în planul iniţial? Geneza 1:29.

„Dacă mi se pun în faţă mai multe feluri de mâncare, eu încerc să aleg doar
acelea care știu că se potrivesc. Astfel sunt capabilă să îmi păstrez facultăţile
mentale clare. Refuz să introduc în mod conștient în stomacul meu orice știu
că produce fermentaţie. Aceasta este datoria tuturor reformatorilor sănătăţii.
Trebuie să judecăm de la cauză la efect. Este datoria noastră de a fi cumpătaţi
în toate lucrurile.” – Dietă și hrană, p. 493 (engl.) (rom. p. 617).

b. După căderea în păcat, Dumnezeu a prescris încă ceva ce
urma să fie adăugat la regimul alimentar. Ce a fost aceasta?
Geneza 3:18.

„Dar în timp ce recomandăm simplitatea în dietă, trebuie să se înţeleagă
faptul că nu recomandăm o dietă sărăcăcioasă. Să existe o rezervă bogată de
fructe și zarzavaturi, care se află într-o condiţie bună. Fructele prea coapte
sau legumele ofilite să nu fie folosite. Legumele și fructele nu trebuie
consumate la aceeași masă. La o masă folosiţi doar fructe și pâine, iar la
cealaltă zarzavaturi și pâine. Astfel putem avea o varietate pe care ar trebui
să ne-o dorim; iar dacă se servesc budinci sau creme, lăsaţi ca masa să constea
în pâine și aceste articole.” – The Signs of the Times, 30 septembrie 1897.

c. După potop, Dumnezeu a dat copiilor Săi carne să mănânce.
Mai târziu, când i-a pregătit să intre în Ţara Promisă, El le-a dat
mană. Cum își găsește reacţia lor o paralelă în zilele noastre?
Filipeni 3:19; Isaia 65:4, 5; 66:15-17; 22:12-14.

„Cei care calcă legile lui Dumnezeu în corpul lor nu vor fi cu aceasta mai
înceţi când e vorba de călcarea legii rostite de Dumnezeu la Sinai. Cei care,
după ce li s-a dat lumină, nu vor să mănânce și să bea conform unor principii,
ci se lasă controlaţi de pofte, nu vor fi perseverenţi referitor la principii nici
în alte lucruri. Prezentarea subiectului reformei sănătăţii în mâncare și în
băutură va dezvolta caracterul și va aduce negreșit lumină acelora care fac
din stomacul lor un dumnezeu.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 39 (engl.) (rom. p. 42).
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Miercuri 31 ianuarie

4. UNELE LUCRURI POT FI ÎNȘELĂTOARE
a. Cunoscând înclinaţia naturală a unora pentru dulciuri, ce sfat

inspirat ne este dat? Proverbe 24:13; 25:27. Prea mult dintr-un
lucru bun strică. Care este motivul pentru sfatul dat în
Proverbe 25:16?

„Se consumă alimente și băuturi dăunătoare într-o așa măsură, încât
organele digestive sunt împovărate. Puterile vitale sunt chemate la acţiune
când nu ar fi necesar să fie folosite, pentru digerarea a ceea ce produce
epuizare, și tulburări grave ale circulaţiei sângelui, și, ca rezultat, lipsa
energiei vitale se simte în tot organismul... Bărbaţii și femeile creștine nu
trebuie să permită niciodată ca influenţa lor să urmeze un asemenea curs,
mâncând din delicatesele astfel pregătite. Lăsaţi-i să înţeleagă că scopul
vostru când îi vizitaţi nu e de a vă îngădui apetitul, ci de a vă asocia împreună,
de a împărtăși gânduri și sentimente, care pot fi o binecuvântare reciprocă.”
– Dietă și hrană, p. 88 (engl.) (rom. p. 111).

b. Ce sunt „delicatesele” și de ce sunt ele declarate
„înșelătoare”? Proverbe 23:3.

„Zahărul nu este bun pentru stomac. Provoacă fermentaţie, și aceasta
întunecă mintea și crează o dispoziţie certăreaţă.” – Dietă și hrană, p. 237 (engl.)
(rom. p. 407).

c. Ce principiu trebuie să păstrăm în minte când alegem ce vom
pune în gură? 1 Corinteni 10:31; Proverbe 23:1; Daniel 1:8.

„A avea principii religioase ferme este o comoară inestimabilă. Este cea
mai curată, mai înaltă și mai nobilă dintre influenţele pe care le pot avea
muritorii. Asemenea oameni au o ancoră. Fiecare faptă este bine analizată,
pentru ca efectele ei să nu rănească pe alţii și să îi îndepărteze de la Hristos.
Întrebarea constantă a minţii este: ‚Doamne, cum să Te servesc mai bine și să
onorez numele Tău pe pământ? Cum să îmi conduc viaţa ca să fie lăudat
numele Tău pe pământ, și alţii să fie conduși să Te iubească, să Te slujească,
și să Te onoreze? Ajută-mă să îmi doresc doar voia Ta și să o aleg.’ ”-
Testimonies, vol. 2, p. 129 (engl.) (rom. p. 109).
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Joi 1 februarie

5. ŢINÂND ÎN SUPUNERE POFTA
a. Ce a promis Dumnezeu celor care caută să facă toată voia Sa?

Psalmi 1:1-3; Apocalipsa 22:14.

„Dacă creștinii își vor ţine trupul în stăpânire, și vor aduce toate poftele
și pasiunile lor sub controlul unei conștiinţe luminate, simţind că faţă de
Dumnezeu și de semenii lor au datoria de a asculta de legile care guvernează
sănătatea și viaţa, ei vor avea binecuvântarea unei puteri fizice și morale. Ei
vor avea puterea morală de a se angaja în lupta contra lui Satan, și în numele
Aceluia care a biruit apetitul pentru binele lor, ei pot fi mai mult decât
biruitori în dreptul lor.” – Testimonies, vol. 4, p. 35, 36 (engl.)

„Dacă facem pe plac Celui ce ne-a creat, El va ţine organismul uman
într-o condiţie bună, și va restaura puterile morale, mentale și fizice, pentru
ca să poată lucra prin noi spre gloria Sa. Puterea Sa restauratoare se
manifestă constant în corpurile noastre.” – The SDA Bible Commentary [Ellen G.
White Comments], vol. 1, p. 1118.

b. Ce este important pentru noi, când dezvoltăm „disciplina
apetitului”? 1 Corinteni 9:25-27.

„[Deuteronom 6:1, 2 citat] Acest pasaj biblic ne învaţă că ascultarea de
cerinţele lui Dumnezeu îl aduce pe cel ascultător sub legile care controlează
corpul fizic. Acei care vor să își menţină sănătatea trebuie să își supună poftele
și pasiunile. Ei nu trebuie să își permită pasiuni lacome, sau apetit necumpătat,
pentru că trebuie să rămână sub controlul lui Dumnezeu, iar puterile lor
morale, mentale și fizice trebuie să fie folosite atât de înţelept, încât corpul
omenesc să rămână în stare bună de funcţionare.” – Lift Him Up, p. 160.

c. Mâncatul simplu și la ore regulate ne ajută să ne disciplinăm
obiceiurile. Cine a arătat prin viaţa lui un stil de viaţă
asemănător, și îi prefigurează pe cei credincioși din ultimele
zile? Matei 3:1-4.

„După ce se servește masa regulată, stomacul trebuie să primească o
odihnă de cinci ore. Nici o fărâmitură de mâncare nu trebuie să fie introdusă
în stomac până la următoarea masă. În acest interval, stomacul își va face
lucrarea și apoi va putea primi și altă hrană.” – Îndrumarea copilului, p. 389
(engl.) (rom. p. 299).
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Vineri 2 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce nu vrea Dumnezeu ca noi să luăm parte la nimic ce ne
dăunează? Sunt dispus/ă să las toate aceste lucruri în urma
mea?

2. Cum ne ajută exemplul lui Isus să biruim orice dorinţă și poftă
pentru carne?

3. A intenţionat Dumnezeu vreodată ca poporul Său să mănânce
din lucrurile necurate, și să se bucure să ucidă?

4. De ce este greșit să ţinem ospeţe dese în timpul judecăţii?
5. Ce va fi de ajutor multora în dezvoltarea autocontrolului?

Practic eu aceasta?

Cheltuind puterea de viaţă. Cheltuind puterea de viaţă. Cheltuind puterea de viaţă. Cheltuind puterea de viaţă. Cheltuind puterea de viaţă. „Necumpătarea în mâncare și băutură,
necumpătarea în muncă, și în aproape orice privinţă, există pretutindeni.
Cei care depun eforturi să termine cât de mult lucru posibil într-un timp dat,
și continuă să lucreze când judecata lor le spune că ar trebui să se odihnească,
nu câștigă niciodată. Ei trăiesc pe capital împrumutat. Își cheltuiesc puterea
de viaţă de care vor avea nevoie în viitor. Când au nevoie de energia pe care
au folosit-o atât de nechibzuit, ei eșuează, pentru că aceasta le lipsește.
Puterea fizică s-a terminat, iar cea mentală este și ea epuizată. Ei realizează
că au de făcut faţă unei pierderi. Timpul lor de nevoie a venit, iar resursele
lor fizice s-au epuizat. Cei care violează legile sănătăţii vor avea de plătit
cândva preţul pentru aceasta. Dumnezeu ne-a dat puterea de bază, dar dacă
epuizăm această putere prin supraîmpovărare continuă, utilitatea noastră
va scădea, iar vieţile noastre se vor sfârși prematur.” – The Signs of the Times, 30
septembrie 1897.

Stomacul la odihnă. Stomacul la odihnă. Stomacul la odihnă. Stomacul la odihnă. Stomacul la odihnă. „Când ne punem la odihnă, stomacul trebuie să își fi
încheiat lucrarea, pentru ca să se poată bucura de odihnă la fel ca celelalte
părţi ale corpului. Lucrarea de digestie nu trebuie să se continue în timpul
orelor de somn. După ce stomacul supraîncărcat și-a încheiat misiunea, el
devine epuizat, ceea ce duce la stări de leșin. În acest punct sunt înșelaţi mulţi,
crezând că lipsa de hrană le dă asemenea senzaţii, și – fără să lase stomacul să
se odihnească – ei mai mănâncă din nou, fapt care – pentru moment –
îndepărtează senzaţia de leșin. Și cu cât apetitul este îngăduit mai mult, cu
atât mai multe vor fi protestele lui pentru a fi satisfăcut. Această senzaţie de
leșin este rezultatul general al mâncării de carne, al mâncatului prea des, și
într-o cantitate prea mare.” – Dietă și hrană, p. 175 (engl.) (rom. p. 218).
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Lecţia 6                                           Sabat, 10 februarie 2007

Mâncând pentru a trăi
„Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt

lucrările Tale, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” (Psalm
139:14).

„O viaţă curată și nobilă, o viaţă de biruinţă asupra apetitului și a poftei,
poate fi obţinută de oricine vrea să își unească voinţa sa umană slabă și
schimbătoare cu voinţa neschimbătoare și atotputernică a lui Dumnezeu.” –
Credinţa prin care trăiesc, p. 154 (engl). (rom. p. 154).

RecomandareRecomandareRecomandareRecomandareRecomandare
pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:

Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 123-128 (engl.)
Testimonies, vol. 6, p. 369-379. (engl.) (rom. p. 339-350).

„Ca fraţi ai Domnului nostru, suntem chemaţi printr-o chemare
sfântă la o viaţă sfântă și fericită. Intrând pe calea îngustă a ascultării,
să ne reîmprospătăm minţile prin comuniune unii cu alţii și cu
Dumnezeu. Pe măsură ce vedem că se apropie ziua lui Dumnezeu, să
ne întâlnim mai des să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să ne
îndemnăm unii pe alţii să fim credincioși până la sfârșit. Aceste adunări
de pe pământ sunt mijlocul lăsat de Dumnezeu prin care avem ocazia
de a vorbi unii cu alţii și de a strânge tot ajutorul posibil pentru a ne
pregăti în mod corect în vederea împlinirii făgăduinţelor despre
moștenirea noastră, atunci când vom fi în adunările cerești.

Amintiţi-vă că în fiecare adunare vă întâlniţi cu Hristos,
Conducătorul tuturor adunărilor. Încurajaţi un interes personal unul
faţă de celălalt; pentru că nu este de ajuns să cunoaștem oamenii.
Trebuie să îi cunoaștem în Hristos Isus. Ni se cere să ‚veghem unii
asupra altora’. Aceasta este nota fundamentală a evangheliei. Nota
fundamentală a lumii este individualismul.

Vreau să îi încurajez pe cei care se adună în grupe mici să se
închine lui Dumnezeu. Fraţi și surori, nu fiţi descurajaţi că sunteţi
atât de puţini la număr. Copacul care stă singur în câmpie își întinde
rădăcinile mai adânc în pământ, își întinde ramurile mai departe în
fiecare parte, și crește mai puternic și mai simetric în timp ce luptă
singur cu furtunile, sau când se bucură de lumina soarelui. Tot astfel
și creștinul poate învăţa să se sprijine doar pe Dumnezeu și poate
câștiga tărie și curaj din fiecare conflict, atunci când este despărţit de
orice sprijin pământesc de care depindea.” – Înalta noastră chemare, p.
166. (engl). (rom. p. 163).
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Duminică 4 februarie

1. STUDIAŢI CORPUL OMENESC

a. Dumnezeu ne-a dat instrucţiuni să studiem multe lucruri.
Care este prima prioritate pe lista Sa? Care este unul dintre
primele lucruri pe care ar trebui să le învăţăm noi și să le
predăm și copiilor noștri? Psalmi 86:11.

„Părinţii trebuie să caute să trezească în copiii lor interesul pentru
studiul fiziologiei. De la mijirea primilor zori ai raţiunii, mintea omului ar
trebui să devină conștientă de structura fizică. Putem privi și admira lucrarea
lui Dumnezeu în lumea naturală, dar fiinţa umană este cea mai minunată.
De aceea este de cea mai mare importanţă ca între materiile alese pentru
studiul copiilor, fiziologia să ocupe un loc important. Toţi copiii ar trebui să
o studieze. Apoi, părinţii ar trebui să aibă grijă ca acesteia să i se adauge
igiena practică.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori și elevi, p. 125 (engl.) (rom. p. 103).

b. De ce este important acest studiu? Psalmi 119:73.

„Pentru că legile naturii sunt legile lui Dumnezeu, avem datoria clară de
a studia aceste lecţii cu atenţie. Trebuie să cunoaștem cerinţele referitor la
corpurile noastre, și să ne conformăm lor. Ignoranţa în aceste lucruri este
păcat.” – Testimonies, vol. 6, p. 369 (engl.) (rom. p. 339).

„Există lucruri care de obicei nu se includ în studiul fiziologiei, care
totuși trebuie avute în vedere. Acestea sunt pentru student de o valoare mult
mai mare decât amănuntele predate de obicei în această materie. Ca principiu
de bază al întregii educaţii din acest domeniu, tinerii ar trebui să înveţe că
legile naturii sunt în aceeași măsură legile lui Dumnezeu ca și preceptele
Decalogului. Dumnezeu a scris legile care guvernează organismul nostru
fizic pe fiecare nerv, pe fiecare mușchi, pe fiecare fibră a corpului. Fiecare
încălcare nepăsătoare și voită a acestor legi este un păcat împotriva
Creatorului nostru. Cât de necesar este atunci să avem o cunoștinţă
temeinică a acestor legi!” – Îndrumarea copilului, p. 363 (engl.) (rom. p. 280).
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Luni 5 februarie

2.  „O FĂPTURĂ ATÂT DE MINUNATĂ”

a. 1 Corinteni 12 este o lecţie care are la bază corpul uman. Ce
putem învăţa despre felul cum este acesta organizat pe
diferite nivele structurale? 1 Corinteni 12:18, 14.

„Pe măsură ce în timpul studiului fiziologiei [elevii] vor vedea că sunt
într-adevăr ‚o făptură așa de minunată’ (Psalm 139:14), ei vor fi umpluţi de
reverenţă. În loc să distrugă lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, ei se vor
ambiţiona să facă tot ce le stă în puteri pentru a împlini măreţul plan al
Creatorului. Astfel ei vor ajunge să privească ascultarea de legile sănătăţii nu
ca pe o problemă de lepădare de sine, ci – așa cum este ea de fapt – ca pe un
privilegiu și o binecuvântare nepreţuită.” – Educaţie, p. 201 (engl.).

b. Poate vreo parte a corpului să fie afectată, fără să le influ-
enţeze și pe celelalte? 1 Corinteni 12:26. Ce ni se spune
despre studiul corpului nostru?

„Acţiunea armonioasă a tuturor părţilor – creier, oase și mușchi – este
necesară pentru dezvoltarea completă și sănătoasă a întregului organism
omenesc.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creștine, p. 426 (engl.) (rom. p. 436).

c. De ce este important să păstrăm chiar și cele mai mici părţi ale
organismului nostru într-o stare bună? 1 Corinteni 12:25;
Luca 16:10.

„Lucrurile cu care au fost înzestrate mintea și trupul nostru trebuie să
fie păzite cu grijă. Darurile noastre nu trebuie să fie slăbite prin îngăduire de
sine. Fiecare putere trebuie să fie păstrată cu grijă, pentru ca să poată fi
folosită întotdeauna când e nevoie. Nici o parte a corpului nostru nu trebuie
să fie slăbită printr-o rea întrebuinţare. Fiecare parte, oricât de mică, are o
influenţă asupra întregului. Abuzarea de un nerv sau mușchi scade utilitatea
întregului corp. Acei pentru care Hristos Și-a dat viaţa trebuie să aducă
obiceiurile și practicile vieţii lor în conformitate cu voia Lui.” – The Upward
Look, p. 379.
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Marţi 6 februarie

3. SÂNGELE ESTE TORENTUL DE VIAŢĂ
a. De unde vine viaţa necesară pentru fiecare celulă? Leviticul

17:14; Deuteronomul 12:23.

„Pentru a avea o sănătate bună, trebuie să avem un sânge bun; pentru că
sângele este torentul de viaţă. El înlocuiește substanţele folosite și hrănește
corpul. Când este aprovizionat cu elementele nutritive potrivite, și când este
curăţat și vitalizat prin contactul cu aerul curat, el aduce viaţă și putere în fiecare
parte a sistemului. Cu cât e mai bună circulaţia sa, cu atât mai bună va fi lucrarea
pe care o va îndeplini.” – Pe urmele marelui Medic, p. 271 (engl.) (rom. p. 239).

b. De ce avem nevoie pentru ca sângele oxigenat și elementele
nutritive să ajungă la toate părţile corpului? Geneza 2:8.

„Copiilor ar trebui să li se predea lecţii simple despre corecta întrebuinţare
a diferitelor părţi ale organismului, iar acestea ar trebui încredinţate memoriei
lor. Ideea că exerciţiul fizic întărește fiecare organ și dă o viaţă nouă și
prospeţime fiecărei părţi a mașinăriei vii trebuie imprimată clar în minte.
Aceasta este legea despre care Dumnezeu a spus că trebuie să guverneze
corpul. Fiecare parte trebuie să fie pusă la lucru. Lucrarea armonioasă a
întregului e necesară pentru ca membrii familiei să poată sluji în cămin, și
pentru a se ajuta unii pe alţii să dobândească educaţie și disciplină. Creierul
trebuie să plănuiască, iar mușchii trebuie să îndeplinească lucrurile plănuite
de creier.” – Manuscript Releases, vol. 5, p. 222, 223.

„O sănătate bună depinde de o circulaţie desăvârșită a sângelui.” –
Testimonies, vol. 2, p. 531 (engl.) (rom. p. 447).

c. Ce să Îi cerem lui Dumnezeu pentru ca să putem face tot ce
este mai bine pentru bunăstarea noastră? Psalm 86:11;
1 Corinteni 6:20.

d. De ce afectează fermentaţia din stomac întregul corp?

„Prin combinarea nepotrivită a alimentelor se produc tulburări; începe
procesul de fermentaţie; sângele este contaminat și creierul este confuz.” –
Testimonies, vol. 7, p. 257 (engl.).
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Miercuri 7 februarie

4. MEDICAMENTELE OTRĂVESC SÂNGELE

a. Realizând cât de important este sângele bun, de ce ar trebui să
ne mai ferim? Apocalipsa 21:27; 18:23.

„Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în
minciună; ci numai cei scriși în cartea vieţii Mielului. Lumina lămpii nu va
mai lumina în tine, și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei,
pentru că negustorii tăi erau mai marii pământului, pentru că toate
neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta” (Apocalipsa 21:27; 18:23).

NOTĂ: Cuvântul „vrăjitorie” folosit în Apocalipsa 18:23 este cuvântul
grecesc „pharmakeia”, care înseamnă „medicaţie”. – James Strong, Strong’s
Exhaustive Concordance, Dicţionar grecesc al Noului Testament, p. 75, subiectul
#5331.

„Când înţelegeţi fiziologia în adevăratul ei sens, notele voastre de plată
pentru medicamente vor fi mult mai mici, și în cele din urmă veţi renunţa la
orice legătură cu medicamentele. Medicul care depinde de tratamentul
medicamentos în practica sa dovedește prin aceasta că nu înţelege delicata
mașinărie a organismului uman. El introduce în sistem o sămânţă a cărei
recoltă nu își va pierde proprietăţile distrugătoare timp de o viaţă întreagă.
V-am spus aceasta pentru că nu îndrăznesc să tac. Hristos a plătit prea mult
pentru salvarea omului, ca omul să își trateze propriul corp într-un mod atât
de crud cum se obișnuiește prin administrarea medicamentelor.” – Slujirea
medicală, p. 229 (engl.) (rom. p. 259).

b. Ce ar trebui să folosim în schimb? Apocalipsa 22:2.

„Domnul ne-a învăţat că eficienţa vindecării constă în mare parte într-o
folosire potrivită a apei. Aceste tratamente ar trebui administrate cu
pricepere. Am fost instruiţi că în tratarea celor bolnavi trebuie să ne
debarasăm de folosirea medicamentelor. Există ierburi simple care pot fi
folosite pentru însănătoșirea celor bolnavi, iar efectele lor asupra sistemului
sunt foarte diferite de efectele acelor medicamente care otrăvesc sângele și
pun în pericol viaţa.” -  Selected Messages, bk. 2, p. 288.
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Joi 8 februarie

5. FĂCÂND ALEGERI CORECTE
a. Cine este responsabil pentru alegerile pe care le facem? Iosua

24:15 (u. p.).

„Dumnezeu nu ne salvează în grup. Trebuie să facem alegerile individual.
Unul câte unul, noi trebuie să luăm din harul lui Dumnezeu în suflet, și
niciunul nu poate decide ce cale să urmeze un altul.” – Credinţa prin care trăiesc,
p. 154 (engl.) (rom. p. 154).

b. Ce să ne amintim când avem de a face unii cu alţii? Romani
14:13; 15:1; 2 Timotei 2:24, 25.

„Poporul se împărtășea în mare parte de același spirit [al Fariseilor],
amestecându-se în sfera conștiinţei și judecându-se unii pe alţii în probleme
care trebuie rezolvate între suflet și Dumnezeu. Referitor la această practică și
la acest spirit, Isus a spus: ‚Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi’ (Matei 7:1). Adică,
nu vă puneţi voi drept standard. Nu faceţi din părerile voastre, din ideile voastre
despre datorie, din interpretarea pe care o daţi voi Scripturii, un criteriu pentru
alţii, condamnându-i în inimile voastre, dacă nu se ridică la înălţimea idealului
vostru. Nu îi criticaţi pe alţii, făcând presupuneri legate de motivele lor, și
judecându-i.” – Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 123, 124 (engl.).

c. Adesea gândim că nu trebuie să ne spunem unii altora lucruri
care ar putea ofensa. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu?
Romani 15:14; Evrei 3:13; Iacov 3:2. Dar ce trebuie să facem
în primul rând? Evrei 12:13.

d. Ce exemple biblice arată faptul că regulile au locul lor în
biserică? Fapte 15:28, 29; 1 Corinteni 5:11; Deuteronomul
21:20, 21.
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Vineri 9 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce trebuie să mă preocup și de părţi aparent neînsemnate
ale corpului?

2. Studiez eu anatomia și fiziologia corpului omenesc, așa cum a
spus Dumnezeu? Îi ajut eu pe alţii să înţeleagă acest studiu?

3. Sunt eu unde vrea Dumnezeu să mă aflu pentru
îmbunătăţirea condiţiei mele spirituale, mentale și fizice?

4. Introduc eu otravă în corpul meu sau doar lucruri bune pe
care le-a lăsat Dumnezeu?

5. Sunt dispus/ă să fiu un exemplu și să îi ajut pe alţii în loc să fiu
o piatră de poticnire trăind în obiceiuri și atitudini greșite?

Soli ai milei. Soli ai milei. Soli ai milei. Soli ai milei. Soli ai milei. „În probleme de conștiinţă, sufletul trebuie lăsat liber.
Nimeni nu trebuie să controleze mintea altora, să judece pentru alţii, sau să
le prescrie datoria. Dumnezeu dă fiecărui suflet libertatea de a gândi, și de a-
și urma propriile convingeri. ‚Fiecare va da socoteală pentru sine însuși
înaintea lui Dumnezeu.’ Nimeni nu are dreptul să își contopească
individualitatea în a altcuiva. În toate problemele în care este vorba de
principiu, ‚fiecare să fie bine încredinţat în mintea lui’ (Romani 14:12, 5). În
împărăţia lui Hristos nu există oprimare arogantă, nici obligaţii în ce privește
comportamentul. Îngerii cerului nu coboară pe pământ ca să guverneze, sau
să ceară omagiu, ci, ca soli ai milei, ei vin să coopereze cu oamenii pentru a
înălţa omenirea.” – Hristos, lumina lumii, p. 550, 551 (engl.).

Pregătindu-i pe tineri pentru o viaţă sănătoasă. Pregătindu-i pe tineri pentru o viaţă sănătoasă. Pregătindu-i pe tineri pentru o viaţă sănătoasă. Pregătindu-i pe tineri pentru o viaţă sănătoasă. Pregătindu-i pe tineri pentru o viaţă sănătoasă. „Obiceiurile greșite îi
fac pe tineri mai puţin primitori pentru învăţăturile Bibliei. Copiii trebuie
păziţi de îngăduirea apetitului, și în special de folosirea excitantelor și a
narcoticelor. Mesele părinţilor creștini nu trebuie să fie încărcate cu mâncare
ce conţine condimente și mirodenii.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori și elevi, p.
126 (engl.) (rom. p. 103).

Evitând pericole ce ameninţă sănătatea. Evitând pericole ce ameninţă sănătatea. Evitând pericole ce ameninţă sănătatea. Evitând pericole ce ameninţă sănătatea. Evitând pericole ce ameninţă sănătatea. „Mii dintre cei bolnavi ar putea
să își redobândească sănătatea, dacă, în loc să depindă de farmacie pentru
viaţa lor, s-ar descotorosi de toate medicamentele și ar trăi simplu, fără să
folosească ceai, cafea, lichior, sau condimente care irită stomacul și îl slăbesc,
făcându-l incapabil să mai digere alimente chiar simple, dacă nu este
stimulat. Dumnezeu este dispus să lase lumina Sa să strălucească în raze
clare către toţi cei care sunt slabi și plăpânzi.” – Slujirea medicală, p. 229.
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Lecţia 7                                           Sabat, 17 februarie 2007

Binecuvântări cerești

„Binecuvântează, suflete, pe Domnul! Doamne, Dumnezeule,
Tu ești nemărginit de mare! Tu ești îmbrăcat cu strălucire și
măreţie! Te învelești cu lumina ca și cu o manta; întinzi cerurile
ca un cort” (Psalmi 104:1, 2).

„Fie ca mintea voastră să fie convinsă că exerciţiul fizic, lumina soarelui
și aerul sunt binecuvântări pe care Cerul le-a pus la dispoziţia celor bolnavi
pentru a-i însănătoși, și pentru a-i menţine sănătoși pe cei ce nu sunt
bolnavi.” – Testimonies, vol. 2, p. 534. (engl.) (rom. p. 450).

RecomandareRecomandareRecomandareRecomandareRecomandare
pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:

Testimonies, vol. 2, p. 100-105.
Pe urmele Marelui Medic, p. 239-240.

„Dumnezeu ne-a pus totul la dispoziţie, așa încât să putem avea o
experienţă bogată, abundentă, și plină de bucurie... Viaţa este asociată
cu lumina, iar dacă nu avem lumină de la Soarele Neprihănirii, nu
putem avea viaţă în El. Dar această lumină a fost pusă la dispoziţia
fiecărui suflet, și doar dacă ne retragem din faţa acestei lumini, ne
cuprinde întunericul. Isus spune: ‚Cel ce Mă urmează nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vieţii’ (Ioan 8:12). În lumea care ne
înconjoară, nu poate exista viaţă fără lumină. Dacă soarele și-ar retrage
lumina, toată vegetaţia, toate animalele ar muri. Aceasta ilustrează
faptul că nu putem avea viaţă spirituală, dacă nu ne așezăm în calea
razelor de la Soarele neprihănirii. Dacă punem o floare într-o cameră
întunecată, în curând ea se va ofili și va muri; tot astfel, putem avea
viaţă spirituală, dar trăind într-o atmosferă de îndoială și întunecime, o
pierdem.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 281 (engl.).

„Lupta creștină este un marș și o bătălie, care cere rezistenţă.
Trebuie îndeplinită o lucrare dificilă, și pentru toţi cei care se înrolează
în armata lui Hristos cu aceste idei false despre confort și tihnă, dar
care experimentează apoi încercări, acestea se dovedesc adesea fatale
pentru creștinismul lor. Dumnezeu nu oferă răsplătiri celor a căror
viaţă în lumea aceasta a fost una de îngăduire de sine și de plăcere.” –
Manuscript Releases, vol. 14, p. 28.
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Duminică 11 februarie

1. ZIUA A PATRA
a. Ce a creat Dumnezeu în prima zi? Geneza 1:3.

b. Ce a fost creat în a patra zi?  Geneza 1:16.

c. De unde știm că lumina soarelui este necesară pentru o
sănătate bună? Geneza 1:18.

„Soarele este un medic lăsat de Dumnezeu.” – Manuscript Releases, vol. 20, p. 25.
„Modul de a acţiona pe care vi-l recomandăm nu vă va lipsi de viaţă, nici

nu vă va face vreun rău. Veţi obţine beneficii din el. Nu trebuie să fiţi grăbiţi,
sau nesocotiţi; începeţi moderat mai întâi, folosindu-vă de exerciţiu fizic și
de mai mult aer, și continuaţi reforma până veţi deveni utili, fiind o
binecuvântare pentru familii și pentru toţi cei din jurul vostru. Fie ca mintea
voastră să fie convinsă că exerciţiul fizic, lumina soarelui și aerul sunt
binecuvântări pe care pe care Cerul le-a pus la dispoziţia celor bolnavi pentru
a-i însănătoși, și pentru a-i menţine sănătoși pe cei ce nu sunt bolnavi.
Dumnezeu nu vă retrage aceste binecuvântări gratuite oferite de Cer, dar voi
v-aţi pedepsit singuri închizându-vă ușile împotriva acestora. Folosite cu
înţelepciune, aceste remedii simple, totuși puternice, vor ajuta natura să
depășească greutăţi reale, dacă acestea există, și vor da un tonus sănătos
minţii și putere corpului.” – Testimonies, vol. 2, p. 535. (cap. 62, par. 25)

d. Asupra cui își revarsă Dumnezeu binecuvântările Sale? Matei
5:45.

„Cel care Și-a dat viaţa pentru ca noi să nu pierim este Învăţătorul divin, și
El ne cheamă prin fiecare binecuvântare din lumea naturală, prin ploaia care
cade pe pământ, prin rouă, prin razele de soare măreţe, revărsate atât peste cei
mulţumitori, cât și peste cei nerecunoscători. Darurile milei lui Dumnezeu
vorbesc fiecărui suflet, confirmând mărturia lui Hristos despre bunătatea
supremă a Tatălui Său.” – The General Conference Bulletin, 1 octombrie 1899.
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Luni 12 februarie

2.  RAZE VINDECĂTOARE
a. Cum descrie Biblia lumina soarelui? Eclesiastul 11:7. Ce

binecuvântări primim de la Soarele Neprihănirii? Maleahi 4:2.

„Razele de lumină pe care le primim de la soarele Neprihănirii care își
revarsă acum asupra noastră lumina și razele Sale vindecătoare sunt
binecuvântate, și benefice, și se revarsă asupra fiecăruia care vrea să deschidă
ferestrele sufletului înspre cer.” – The Upward Look, p. 257.

„Hristos este izvorul vieţii. Lucrul de care au nevoie mulţi este să Îl
cunoască mai clar pe El; ei trebuie să fie răbdători și amabili, și trebuie să li
se spună cu seriozitate cum întreaga fiinţă poate fi supusă remediilor
vindecătoare ale cerului. Când iubirea lui Dumnezeu iluminează camerele
întunecate ale sufletului asemenea luminii soarelui, neliniștea obositoare și
nemulţumirea încetează, și bucurii care umplu inima de mulţumire dau
putere minţii și sănătate și energie corpului.” – Pe urmele marelui Medic, p. 247
(engl.) (rom. p. 216).

„Printr-o astfel de activitate [folositoare și potrivită cu puterile proprii],
și prin folosirea din abundenţă a aerului și a razelor de soare, mulţi invalizi
și-ar putea redobândi sănătatea și puterea.” Ibid. p. 246 (engl.) (rom. p. 215).

b. Ce binecuvântări vrea să ne dea Dumnezeu atunci când ne
deschide ochii pentru lumina adevărului? Fapte 26:18; Marcu
4:26-28. Ce beneficii primesc de la soare plantele și fiinţele
umane?

„Firul de iarbă care răzbate plăpând și palid spre căldură, ieșind din
pământ primăvara, îmbracă un verde închis și sănătos după ce se bucură
câteva zile de razele de soare dătătoare de viaţă și sănătate. Ieșiţi la lumina și
căldura soarelui strălucitor, ... și bucuraţi-vă împreună cu întreaga vegetaţie
de puterea lui vindecătoare, dătătoare de viaţă.“ – My Life Today, p. 138.

c. Cine și ce reprezintă sursele noastre de lumină spirituală?
Psalmi 27:1; Proverbe 6:23.
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Marţi 13 februarie

3. CĂLDURĂ ȘI FRUMUSEŢE
a. Ce se întâmplă dacă nu apreciem lumina spirituală și nu

umblăm în ea? Ioan 12:35; 1 Ioan 1:5.

b. Cum putem folosi lumina soarelui ca agent vindecător? Cum
suntem binecuvântaţi când „luceafărul de dimineaţă” răsare
în inimile noastre (2 Petru 1:19)? Ioan 8:12; 17:13; 16:33.

„Invalizii se lipsesc prea adesea de lumina soarelui. Aceasta este unul dintre
cei mai eficienţi agenţi de vindecare. A te bucura de lumina razelor de soare
lăsate de Dumnezeu și a-ţi înfrumuseţa căminul cu prezenţa lor reprezintă un
remediu foarte simplu, și – din această cauză – unul nu foarte la modă... Propria
noastră nebunie ne-a condus să ne privăm de lucrurile care sunt preţioase, de
binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziţie, și care, dacă sunt
folosite corespunzător, sunt de o valoare nepreţuită pentru redobândirea
sănătăţii. Dacă vreţi să aveţi niște cămine păcute și primitoare, faceţi-le
luminoase prin aer și lumina soarelui. Daţi la o parte perdelele grele, deschideţi
ferestrele, obloanele, și bucuraţi-vă din plin de lumina soarelui, chiar dacă faceţi
asta cu preţul culorii din covoarele voastre. Preţioasa lumină a soarelui s-ar
putea să vă decoloreze mocheta, dar va da o culoare sănătoasă obrajilor copiilor
voștri. Dacă aveţi prezenţa lui Dumnezeu și sunteţi serioși, dacă inimile voastre
sunt iubitoare, căminul vostru vesel și plin de ospitalitate neegoistă, înseninat
de aer și de lumina soarelui, poate fi cerul pe pământ pentru familia voastră și
pentru călătorul obosit.” – Testimonies, vol. 2, p. 257. (engl.) (rom. p. 443-444).

c. Dacă l-am acceptat pe Hristos, lumina lumii, cum trebuie să
reflectăm lumina asupra altora? Psalmi 42:11; Matei 5:16.

„Poporul lui Dumnezeu mai are de învăţat multe lecţii. Ei vor avea pace
desăvârșită dacă își vor ţine minţile aţintite asupra Aceluia care este prea
înţelept pentru a greși și prea bun pentru a le face vreun rău. Ei trebuie să vadă
cât de multe raze de lumină pot aduce în vieţile celor din jurul lor. Ei trebuie
să stea aproape de Hristos, așa de apropiaţi de El, ca și când ar fi copilașii Lui –
stând într-o unire dulce, sfântă. Ei nu trebuie să uite niciodată că, la fel cum ei
primesc iubire și afecţiune de la Dumnezeu, ei se află sub cea mai solemnă
obligaţie de a împărtăși aceleași lucruri cu alţii. Ei pot exercita o influenţă
veselă, care îi binecuvântează pe toţi cei care ajung în contact cu ei, răspândind
raze luminoase pe cărarea lor.” – Slujirea medicală, p. 45. (engl.) (rom. p. 60).
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Miercuri 14 februarie

4. CUVINTE CĂTRE CEI ÎNŢELEPŢI
a. Ce lecţie trebuie să înveţe toţi bărbaţii și toate femeile din

efectul pe care îl are soarele asupra ierbii și a florilor? Iacov
1:10, 11. În ce sens este comparat adevăratul creștin cu un
palmier în deșert? Psalmi 92:12; Ioan 6:35; 7:37.

„Priviţi la călătorul obosit târându-se cu greu înainte peste nisipul
fierbinte al deșertului, fără nici un adăpost care să îl ferească de razele
soarelui tropical. Rezervele sale de apă sunt pe terminate, și nu are nimic, cu
ce să își potolească setea arzătoare. Limba i se umflă; el merge clătinându-se
ca un om beat. Prin faţa minţii sale trec imagini ale căminului său și ale
prietenilor, în timp ce crede că e gata să piară. Dintr-o dată, el vede în
depărtare ridicându-se din nisipul uscat al deșertului un palmier, verde și
bogat în frunziș. Speranţa îi trezește din nou pulsul vieţii; el se grăbește,
știind că ceea ce îi dă acelui palmier putere și prospeţime va răcori și sângele
lui înfierbântat, și îi va da o viaţă nouă.

La fel cum palmierul din deșert e un ghid și o mângâiere pentru călătorul
istovit, tot astfel este și creștinul în această lume. El trebuie să conducă la apa
vie sufletele obosite, neliniștite, și gata să piară în pustia păcatului. El trebuie
să-i îndrume pe semenii săi spre Cel care face tuturor invitaţia: ‚Dacă însetează
cineva, să vină la Mine, și să bea’ (Ioan 7:37).” – In Heavenly Places, p. 240. (engl).

b. De ce fel de îmbrăcăminte spirituală avem nevoie pentru a trece
„pustiile” acestei lumi? Apocalipsa 3:18; 19:8; Zaharia 3:3, 4.

„Oamenii nu trebuie lăsaţi să se împiedice pe calea lor în întuneric,
neștiind ce este înaintea lor, și fiind nepregătiţi pentru marile evenimente
care vor veni. Există o lucrare care trebuie făcută pentru acest timp pentru a
pregăti un popor pentru a sta în ziua strâmtorării, și toţi trebuie să își
îndeplinească partea lor în această lucrare. Ei trebuie să fie îmbrăcaţi cu
neprihănirea lui Hristos, și astfel să fie întăriţi de adevăr, pentru ca
înșelăciunile lui Satan să nu fie acceptate de ei ca manifestări autentice ale
puterii lui Dumnezeu.” – Selected Messages, bk.3, p. 389. (engl.).

c. Cu ce scop ne-a așezat Dumnezeu în lume?  Filipeni 2:15, 16;
1 Petru 2:9.
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Joi 15 februarie

5. PENTRU ORICINE – FĂRĂ PLATĂ
a. Ce asigurare face ca viaţa în această lume să merite totuși

trăită? Psalmi 27:1; Romani 8:31.

„Sper că veţi rămâne direct sub razele care vin de la Soarele Neprihănirii,
pentru ca razele luminoase care pornesc de la faţa lui Isus Hristos să
strălucească puternic în inima voastră și voi să puteţi reflecta strălucirea
acestor raze asupra altora.” – The Ellen G. White 1888 Materials, p. 710.

b. Care este cel mai preţios dar ceresc lăsat la îndemîna noastră
și cu ce condiţie ne este oferit acesta? Isaia 55:1, 7; Luca 14:33.

„Banii nu îl pot cumpăra [acest dar – n.tr.], intelectul nu îl poate
cuprinde, puterea nu poate dispune de el; dar tuturor celor care vor să îl
primească, harul lui Dumnezeu este oferit fără plată. Oamenii care își
simt nevoia, și renunţă la încrederea în sine, acceptă mântuirea ca pe un
dar. Cei care vor ajunge în cer, nu vor urca pe zidurile acelea prin propria
lor neprihănire, iar porţile cerului nu le vor fi deschise în schimbul a
daruri de aur sau argint, ci ei vor intra în multele locuinţe ale casei
Tatălui prin meritele crucii lui Hristos.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, p.
179 (engl.) (rom. p. 178).

c. Ce fel de raze de soare trebuie să avem în căminul nostru?
Efeseni 4:32.

„Căminul ar trebui să fie un loc unde locuiesc veselia, amabilitatea și
dragostea; și acolo unde locuiesc aceste virtuţi, acolo va fi fericire și pace.
Pot năvăli încercări, dar acestea fac parte din soarta omenirii. Lăsaţi răbdarea,
mulţumirea și dragostea să lumineze în inimă, oricât de întunecată ar fi
ziua. În astfel de cămine locuiesc îngerii lui Dumnezeu.” – Pe urmele marelui
Medic, p. 393 (engl) (rom. p 334).
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Vineri 16 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce revarsă Dumnezeu razele de soare asupra tuturor
oamenilor?

2. Razele de soare omoară bacteriile. Ce păcat va îndepărta din
viaţa noastră lumina care vine de la Fiul lui Dumnezeu?

3. Umblu eu în toată lumina care mi-a fost descoperită de
Dumnezeu?

4. Pot să am prea mult din Fiul luminii?
5. Am primit cu adevărat darul lui Hristos, și sunt eu cu adevărat

mulţumitor/mulţumitoare?

Strălucește lumină puternică. Strălucește lumină puternică. Strălucește lumină puternică. Strălucește lumină puternică. Strălucește lumină puternică. „Poporul lui Dumnezeu nu piere din
cauza lipsei de cunoștinţă... Asupra lor strălucește lumină, o lumină
preţioasă; dar aceasta nu îi va salva, dacă ei nu sunt de acord să fie salvaţi de
ea, dacă nu trăiesc la înălţimea ei, și dacă nu o transmit și altora care sunt în
întuneric. Dumnezeu cheamă poporul Său să treacă la fapte. Este nevoie de
o lucrare individuală de mărturisire, de părăsire a păcatelor, și de întoarcere
la Dumnezeu. Nimeni nu poate face această lucrare în locul altcuiva.
Cunoștinţa religioasă acumulată a făcut ca obligaţiile să crească. Asupra
bisericii a strălucit o lumină puternică, și ei sunt condamnaţi de ea, pentru
că refuză să umble în această lumină. Dacă ar fi orbi, nu ar avea păcat. Dar ei
au văzut lumina, au auzit mult adevăr, totuși nu sunt înţelepţi și sfinţi. Mulţi
nu au avansat deloc în cunoștinţă și adevărată sfinţenie vreme de mulţi ani.
Din punct de vedere spiritual, ei sunt pitici. În loc să înainteze spre
desăvârșire, ei se întorc spre întunerecul și sclavia Egiptului. Minţile lor nu
sunt antrenate pentru adevărată sfinţire și asemănare cu Dumnezeu.” –
Testimonies, vol. 2, p. 123, 124. (engl.) (rom. p. 104).

Cerul interesat de bunăstarea noastră. Cerul interesat de bunăstarea noastră. Cerul interesat de bunăstarea noastră. Cerul interesat de bunăstarea noastră. Cerul interesat de bunăstarea noastră. „Cât de puternic și de strălucitor
luminează harul și bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu în comportarea Sa
cu moștenirea Sa... Tot cerul este adânc interesat de bunăstarea noastră,
pentru ca Satan să nu ne conducă și să nu ne modeleze conform caracterului
său. ‚Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufași și toţi cei
răi, vor fi ca miriștea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le
va lăsa nici rădăcină nici ramură. Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele
Meu, va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi
ieși, și veţi sări ca viţeii din grajd.’ (Maleahi 4:1, 2).” – Astăzi cu Dumnezeu, p. 123
(engl.).
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Lecţia 8                                            Sabat, 24 februarie 2007

“Știm un râu”

„Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu Sunt Alfa și Omega,
Începutul și Sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără
plată din izvorul apei vieţii.” (Apocalipsa 21:6).

  „Mii, care ar fi putut trăi, au murit din cauza lipsei de apă curată și de
aer proaspăt [...] Ei au nevoie de aceste binecuvântări pentru a se face bine.
Dacă ar vrea să fie luminaţi și să lase în pace medicamentele, să se deprindă
cu exerciţiul fizic în aer liber, să își aerisească locuinţele, fie vară, fie iarnă, să
folosească apa pentru băut și baie, ar fi mai sănătoși și fericiţi decât trăind o
viaţă de mizerie.” – Dietă și hrană, p. 419. (engl.) (rom. p. 524).

Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:Recomandare pentru studiu:   Dietă și hrană, p. 523-547.

„Acum avem invitaţia milei de a deveni vase de onoare, și nu trebuie
să ne îngrijorăm referitor la ploaia târzie; tot ce trebuie să facem noi
este să păstrăm vasul curat și pregătit, astfel încât ploaia cerească să
poată fi turnată în el și să ne rugăm mereu, ca ploaia târzie să fie
revărsată în vasul meu. ‚Lasă ca lumina celuilalt înger care se unește cu
cel de-al treilea înger, să strălucească asupra mea; dă-mi ceva de făcut
în lucrarea Ta, vreau să proclam lumii solia, vreau să fiu conlucrător cu
Isus Hristos.’ Căutându-L astfel pe Dumnezeu, vă asigur că El vă va
pregăti mereu, umplându-vă cu harul Său. Nu trebuie să fiţi îngrijoraţi.
Nu trebuie să vă gândiţi că va fi un timp special când veţi fi răstigniţi;
timpul pentru aceasta este chiar acum. În fiecare zi, în fiecare oră, eul
trebuie să moară; eul trebuie să fie răstignit, și apoi, când va veni timpul
ca poporul lui Dumnezeu să fie testat cu adevărat, braţele veșnice sunt
în jurul tău. Îngerii lui Dumnezeu alcătuiesc un gard de foc în jurul
vostru și vă izbăvesc. Toată crucificarea voastră de sine nu va fi de nici
un folos atunci. Ea trebuie să aibă loc înainte ca destinul sufletelor să
fie hotărât. Eul trebuie să fie răstignit acum, când există lucrare de
îndeplinit, când fiecare capacitate încredinţată poate fi folosită. Acum
trebuie să golim vasul și să îl curăţim de orice murdărie. Acum trebuie
să fim sfinţiţi pentru Dumnezeu. Aceasta este lucrarea noastră, chiar
acum. Nu trebuie să așteptaţi nici o perioadă specială când va fi făcută o
lucrare minunată; timpul acesta este astăzi. Mă predau lui Dumnezeu
astăzi.” – Manuscript Releases, vol. 1, p. 179, 180.
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Duminică 18 februarie

1. NEVOIE DE APĂ
a. Care este una dintre nevoile de bază ale fiinţelor umane? Ioan

4:7; Proverbe 25:21.

„Trebuie să fac baie frecvent și să beau din belșug apă curată.” – Dietă și
hrană, p. 419 (engl.) (rom. p. 523).

b. Cât de importantă este apa pentru bunăstarea noastră fizică?
Judecători 15:18.

„Apa proaspătă de băut și aerul proaspăt de respirat... dau putere
organelor vitale, curăţă sângele, și ajută natura în misiunea ei de a învinge
stările rele ale organismului.” – The Review and Herald, 5 decembrie 1899.

c. Cum este descrisă importanţa apei?

„În sănătate și în boală, apa proaspătă este una din cele mai alese
binecuvântări ale cerului. Folosirea ei adecvată promovează sănătatea. Apa
este băutura pusă la îndemână să stingă setea animalelor și a omului. Băută
din abundenţă, ea completează lipsurile din organism, și ajută naturii să
reziste împotriva bolilor. Folosirea externă a apei este unul dintre cele mai
simple și mai bune moduri pentru a regla circulaţia sângelui.” – Pe urmele
marelui Medic, p. 237 (engl.) (rom. p. 207).

d. Ce adevăr spiritual este ilustrat prin intermediul apei? Ioan
4:10, 14.

„Strigătul lui Isus pentru sufletul însetat încă răsună, și el apelează la
inima noastră cu o putere mai mare chiar decât la inima acelora care l-au
auzit în ultima zi a praznicului. Izvorul este deschis pentru toţi. Celor obosiţi
și epuizaţi li se oferă din torentul de viaţă veșnică. Isus încă strigă. ‚Dacă
însetează cineva, să vină la Mine, și să bea.’ ‚Și celui ce îi este sete, să vină;
cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!’ ‚Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi
da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în
el într-un izvor de apă, care va ţâșni în viaţa veșnică.’ (Ioan 7:37; Apocalipsa
22:17; Ioan 4:14).” – Hristos, lumina lumii, p. 454 (engl.).
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Luni 19 februarie

2. NEVOIA DE CURĂŢIRE
a. Ce altă lucrare a lui Hristos este ilustrată prin una din

proprietăţile apei? Ioan 13:5, 10; Isaia 1:16.

„Fraţi și surori, avem nevoie de reforma pe care trebuie să o facă toţi cei
mântuiţi, prin curăţirea minţii și a inimii de orice urmă de păcat. În vieţile
acelora care sunt salvaţi prin sângele lui Hristos se va da mereu pe faţă sacrificiul
de sine. Se vor vedea bunătate și neprihănire. Experienţa interioară liniștită va
face ca viaţa să fie plină de evlavie, de credinţă, umilinţă și răbdare. Aceasta
trebuie să fie experienţa noastră zilnică. Trebuie să ne formăm caractere lipsite
de păcat – caractere neprihănite în și prin harul lui Hristos.... În sângele vărsat
pentru a îndepărta păcatul, inimile noastre trebuie să fie curăţite de toate
mânjiturile.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 633, 634 (engl.) (rom. p. 522).

„Folosirea externă a apei este unul dintre cele mai simple și mai bune
moduri de a regla circulaţia sângelui. O baie rece sau călduţă este un tonic
excelent. Apa caldă deschide porii și astfel se elimină impurităţile. Atât băile
calde, cât și cele încropite calmează nervii și reglează circulaţia sângelui.” –
Pe urmele marelui Medic, p. 237 (engl.) (rom. p. 208).

b. De ce este importantă curăţirea? Psalmi 51:7, 9.

„Dumnezeu își curăţește un popor care să aibă mâini curate și inimile
pure pentru a sta înaintea Lui la judecată. Standardul trebuie să fie înălţat,
imaginaţia trebuie să fie curăţată; îngâmfarea adunată în jurul practicilor
înjositoare trebuie părăsită, și sufletul trebuie înălţat la nivelul gândurilor
înalte și a practicilor sfinte.” – The Review and Herald, 24 mai 1887.

c. Care parte din fiinţa noastră are nevoie de curăţire? Iacov 4:8.

„Curăţirea trebuie să înceapă în inimă și în minte și apoi trebuie să
pătrundă în fapte. Caracterul lucrătorilor noștri medical misionari trebuie
să fie înnobilat și rafinat. Acest rezultat poate fi obţinut doar de acei lucrători
care sunt făcuţi părtași ai chipului divin, scăpând de stricăciunea care este în
lume prin pofte.” – The Review and Herald, 20 august 1903.
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Marţi 20 februarie

3. CURĂŢIRE DESĂVÂRȘITĂ

a. Cum putem obţine o curăţire desăvârșită? Psalm 51:2, 10;
1 Ioan 1:9. De unde știm că supunerea parţială nu e acceptată
de Dumnezeu? Matei 6:24; 22:37; Ioan 16:13.

„Vom auzi noi vocea lui Dumnezeu chemându-ne prin Cuvântul Său,
dându-ne îndemnuri și porunci și apelând, chemându-ne la o nouă luptă, la
o consacrare mai adâncă a fiinţei noastre, a tuturor puterilor și capacităţilor
încredinţate nouă? Fraţii și surorile mele, care sunteţi angajaţi în lucrarea
solemnă, fiind reprezentanţii lui Dumnezeu, asiguraţi-vă că vistieria inimii
este curată și sfântă.” – Manuscript Releases, vol. 19, p. 318.

b. Ce ar trebui să examinăm înainte de a veni la Dumnezeu în
rugăciune? Plângeri 3:40; 2 Corinteni 13:5. Ce curăţire fizică
este de asemenea necesară? Evrei 10:22; Exodul 19:10;
Geneza 35:2.

„Pielea are nevoie să fie curăţată cu grijă și riguros, pentru ca porii să își
facă lucrarea lor, curăţind corpul de impurităţi; de aceea, persoanele
plăpânde, care sunt bolnave, au cu siguranţă nevoie de avantajele și
binecuvântările unei băi de două ori pe săptămână, și de multe ori, e nevoie
de mai mult decât atât. Indiferent dacă persoana e sănătoasă sau bolnavă,
respiraţia va fi mai ușoară și mai liberă, dacă acea persoană are obiceiul de a
face baie. Prin aceasta, mușchii sunt mai elastici, mintea și corpul primesc
puteri în aceeași măsură, intelectul este mai strălucitor, și fiecare facultate a
minţii este mai ageră. Baia este un calmant pentru nervi. Ea stimulează
transpiraţia, grăbește circulaţia sângelui, învinge blocaje în sistem, și
acţionează benefic asupra rinichilor și a organelor excretoare. Baia ajută
intestinelor, stomacului, ficatului, dând energie și viaţă nouă fiecăruia dintre
ele. Ea stimulează digestia, și în loc să slăbească organismul, aceasta îl
întărește. În loc să crească predispoziţia pentru răceală, o baie făcută în mod
corespunzător întărește organismul contra răcelii, pentru că circulaţia
sângelui se îmbunătăţește iar organele urinare, care sunt mai mult sau mai
puţin congestionate, se eliberează; sângele este adus la suprafaţă, și
rezultatul este o circulaţie mai ușoară și mai regulată a sângelui prin toate
vasele sangvine.” – Testimonies, vol. 3, p. 70, 71. (engl.) (rom. p. 71).
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Miercuri 21 februarie

4. APA, MAREA BINECUVÂNTARE

a. De ce este Cuvântul lui Dumnezeu atât de exact chiar și în
detaliile legate de obiceiurile de igienă? 2 Corinteni 7:1.

„Dumnezeu cere puritate a inimii și curăţie personală, acum la fel ca și
atunci când a dat israeliţilor indicaţii speciale. Dacă Dumnezeu a fost atât de
amănunţit când le-a prescris călătorilor prin pustie curăţenia, atunci când ei
erau aproape tot timpul în aer liber, El nu cere cu nimic mai puţin de la noi,
cei care locuim în case acoperite, unde impurităţile sunt chiar mai ușor de
observat și au o influenţă mult mai nesănătoasă.” – Sfaturi despre sănătate, p. 82.
(engl.) (rom. p. 78).

b. Ce dă Dumnezeu din belșug? Psalmi 104:10, 11, 13; Matei
5:45.

„Dumnezeu este sursa de viaţă, lumină și bucurie a întregului univers. La
fel ca razele de lumină provenind de la soare, la fel ca torentele de viaţă de la
izvorul viu, binecuvântările curg de la Creatorul tuturor spre creaturile Sale.
Și oriunde viaţa de la Dumnezeu pătrunde în inimile oamenilor, ea va curge
spre alţii sub forma iubirii și binecuvântării.” – Calea către Hristos, p. 77 (engl.).

c. Ce lecţie trebuie să învăţăm când ne e sete? Psalmi 42:1.

d. Daţi un exemplu despre o situaţie când e cel mai indicat să
folosim multă apă.

„Dacă, în starea lor febrilă, [bolnavilor] li s-ar fi dat să bea apă din belșug,
și li s-ar fi aplicat de asemenea extern apa, s-ar fi scutit multe zile și nopţi de
suferinţă, și multe vieţi preţioase ar fi fost cruţate. Dar mii au murit chinuiţi
de febră acută, arzând până când combustibilul care alimenta febra a fost
mistuit, până când organele vitale au fost arse; și au decedat în cea mai teribilă
agonie, fără să li se îngăduie să bea apă, care să le aline setea arzătoare. Apa,
care este folosită în cazul unor clădiri nesimţitoare pentru a stinge focul
devastator, le este refuzată fiinţelor umane pentru a stinge focul care le
consumă organele vitale.” – Dietă și hrană, p. 419, 420 (engl.) (rom. p. 524.).
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Joi 22 februarie

5. CONTRAFACERILE SUNT DĂUNĂTOARE
a. Enumeraţi substanţele care pot fi incluse pe lista băuturilor

dăunătoare. Proverbe 23:20, 21, 29-32; 1 Corinteni 3:16, 17.

„Ceaiul este o otravă pentru organism. Creștinii ar trebui să îl lase în
pace. Influenţa cafelei asupra corpului este într-o mare măsură aceeași ca a
ceaiului, dar efectul pe care îl are asupra organismului este și mai rău.
Influenţa ei este excitantă și exact în măsura în care stimulează peste starea
normală, va epuiza și va aduce prăbușirea sub nivelul normalului.” – Dietă și
hrană, p. 421 (engl.) (rom. p. 526).

b. Ce fel de vin a fost servit la nunta din Cana, și apoi a fost reco-
mandat și lui Timotei? Isaia 65:8; Ioan 2:7-10; 1 Timotei 5:23.

„Vinul pe care l-a pregătit Isus pentru sărbătoarea nunţii, și acela pe care
l-a dat El ucenicilor ca simbol al sângelui Lui, era suc natural de struguri. La
acesta se referă profetul Isaia când vorbește despre vinul nou ‚într-un
strugure’ și spune ‚Nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el!’ (Isaia 65:8)
... De asemenea, în Vechiul Testament, Hristos i-a avertizat pe cei din Israel:
‚Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu
ele nu este înţelept’ (Proverbe 20:1). El Însuși nu a oferit astfel de băuturi...
Vinul nefermentat pe care l-a pus la dispoziţia nuntașilor era o băutură
sănătoasă și reconfortantă. Efectul lui era de a aduce gustul în armonie cu
un apetit sănătos.” – Hristos, lumina lumii, p. 149 (engl.).

c. Vinul din ciorchine este suc proaspăt de struguri. Ce s-ar
întâmpla dacă ar fi pus în burdufuri vechi? Matei 9: 17. Care
este semnificaţia avertismentului dat de Isus?

d. Conform instrucţiunii divine, ce calitate trebuie să aibă
fructele pe care le alegem?

„Sucurile de fructe amestecate cu pâine vor fi foarte apreciate. Fructele
coapte, bune, nefermentate sunt un lucru pentru care ar trebui să Îi
mulţumim lui Dumnezeu, pentru că sunt benefice pentru sănătate.” – Dietă
și hrană, p. 437 (engl.) (rom. 547).
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Vineri 23 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cât de importantă e apa, și cât de des am nevoie de ea?
2. Este curăţenia personală cu adevărat importantă? Cum este

ea legată de curăţenia mea spirituală?
3. I-am cerut lui Isus să mă cureţe de murdăria mea? I-am cerut

să îmi arate ce trebuie să fie curăţit?
4. Există în viaţa mea contrafaceri în ceea ce beau, sau în

legătură cu închinarea și slujirea mea?
5. De ce ar trebui să evit orice nu este bun pentru sănătatea

fizică sau spirituală?

E nevoie de reînviorare. E nevoie de reînviorare. E nevoie de reînviorare. E nevoie de reînviorare. E nevoie de reînviorare. „Bisericile noastre au nevoie de reînviorare
spirituală. Acum este timpul pentru o lucrare mai profundă de pocăinţă și de
mărturisire a păcatului. Acum este timpul ca poporul lui Dumnezeu să Îi
permită Duhului Sfânt să facă o lucrare de curăţire profundă, pentru ca tot
egoismul, toate greșelile să fie dezrădăcinate din inimă. Fie ca Domnul să vă
ajute, pe voi și întreaga biserică – este rugăciunea mea.” – Atlantic Union
Gleaner, 9 septembrie 1903.

Beneficiile apei. Beneficiile apei. Beneficiile apei. Beneficiile apei. Beneficiile apei. „Mulţi nu au experimentat niciodată efectele benefice
ale folosirii adecvate a apei, și se tem să facă aceasta. Tratamentele cu apă nu
sunt apreciate cum ar trebui, pentru că aplicarea lor cu îndemânare cere o
muncă pe care mulţi nu vor să o facă. Dar nimeni nu ar trebui să simtă că se
poate scuza pentru ignoranţă sau indiferenţă legată de acest subiect. Există
multe căi pe care apa se poate aplica pentru a alina suferinţa, și a aduce boala
sub control. Toţi ar trebui să cunoască felul cum ea poate fi folosită pentru
tratamente simple acasă. În special mamele ar trebui să știe cum să se
îngrijească de familiile lor, atât când membrii familiei sunt sănătoși, cât și în
boală.” – Pe urmele marelui Medic, p. 237 (engl.) (rom. 208).

Nu neglijaţi niciodată baia. Nu neglijaţi niciodată baia. Nu neglijaţi niciodată baia. Nu neglijaţi niciodată baia. Nu neglijaţi niciodată baia. „Persoanele sănătoase nu trebuie să neglijeze
baia sub nici o formă. Trebuie să facă baie neaparat de două ori pe săptămână
– acest lucru fiind absolut necesar. Cei care nu sunt sănătoși au impurităţi în
sânge, iar pielea nu e într-o condiţie bună. Mulţimea de pori, sau guri mici,
prin care corpul respiră, devin îmbâcsiţi și se umplu cu reziduuri.” –
Testimonies, vol. 3, p. 70 (engl.) (rom. p. 71).

Purtând cicatrice. Purtând cicatrice. Purtând cicatrice. Purtând cicatrice. Purtând cicatrice. „Cei ce consumă ceai și cafea poartă semnele folosirii
acestora pe feţele lor. Pielea devine galben-pământie, și ia un aspect lipsit de
viaţă. Pe faţă nu se vede strălucirea sănătăţii.” – Dietă și hrană, p. 421 (engl.)
(rom. p. 526).
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  SABA  SABA  SABA  SABA  SABATTTTT, 3 MARTIE 2007, 3 MARTIE 2007, 3 MARTIE 2007, 3 MARTIE 2007, 3 MARTIE 2007

Darul Sabatului Întâi
pentru Belo Horizonte,

Brazilia

Belo Horizonte este capitala
statului brazilian Minas Gerais. Ca
mărime, este al patrulea oraș al Braziliei,
după Sao Paolo, Rio de Janeiro și Salvador. Numele
orașului se traduce ca „orizont frumos”. Zona metropolitană oficială
cuprinde peste 5 milioane de locuitori. Orașul are o infrastructură
excelentă, clădirile acesteia găzduind evenimente naţionale cât și
internaţionale.

Creșterea uimitoare a bisericii din acest stat a însemnat că
infrastructura bisericii nu mai poate răspunde nevoilor lucrării
misionare și a întâlnirilor de evanghelizare. Sediul conferinţei
câmpului Minas Gerais (parte a Uniunii Nord-Braziliene) a devenit prea
mic pentru administrarea diferitelor instituţii din acest stat.

Fraţii din Conferinţa Generală au aprobat proiectul pentru
construirea acestei clădiri în urmă cu câţiva ani. Între timp, deschiderea
unor misiuni noi, în special în regiunea Africa și Caraibe, a condus la
amânarea strângerii acestui dar. A venit acum timpul ca și lucrarea din
America de Sud să fie susţinută de studenţii Școlii de Sabat de pe întreg
globul.

Vă mulţumim anticipat pentru contribuţiile voastre generoase la
proiectul acestei clădiri din Uniunea Nord-Braziliană.

Fraţii și surorile voastre din Uniunea Nord-Braziliană
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Lecţia 9                                                  Sabat, 3 martie 2007

Activitatea fizică,
o binecuvântare

„Vei mânca rodul muncii mâinilor tale” (Psalm 128:2 – engl.).

„Lipsa de activitate este o cauză care produce multe boli. Exerciţiul
stimulează și reglează circulaţia sângelui.” – My Life Today, p. 130.

Recomandare
pentru studiu:

Testimonies¸ vol. 3, p. 75-78.
Testimonies, vol. 2, p. 158-162.
Selected Messages, bk. 2, p. 322-324.

„Cum ar trebui să lucrăm pentru a obţine răsplata oferită
acelora credincioși în serviciul lui Dumnezeu! Nu merită oare o
veșnicie de slavă un efort perseverent timp de o viaţă? Cei care Îi
urmează cu adevărat lui Hristos nu vor fi părăsiţi, să își conducă
eforturile într-o direcţie greșită. Ei vor fi conduși să își fixeze
afecţiunile asupra lucrurilor de sus, nu asupra celor de pe pământ.
Schimbaţi prin harul lui Dumnezeu, viaţa lor va fi ascunsă cu
Hristos în Dumnezeu. Energia adevăratului creștin va fi folosită
pentru a câștiga putere spirituală. El va aprecia talentele
încredinţate lui, și va simţi că este responsabilitatea Lui să le
folosească spre slava lui Dumnezeu. Servul lui Dumnezeu va preţui
bunurile lui, dar nu le va stoca. Pentru el, acestea vor avea valoare
doar în măsura în care le poate folosi pentru înaintarea împărăţiei
lui Dumnezeu pe pământ. El va lucra așa cum a lucrat Hristos,
pentru a binecuvânta omenirea. El va folosi puterile sale la cel mai
înalt nivel, nu pentru a se înălţa pe sine, ci pentru ca fiecare dar să
poată fi întărit, pentru a oferi lui Dumnezeu cea mai bună slujire.
El va fi ‚fără preget’, ‚plin de râvnă cu duhul, slujind Domnului’
(Romani 12:11).” – The Signs of the Times, 12 ianuarie 1891.
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Duminică 25 februarie

1. FERICIREA DEPINDE DE MUNCĂ
a. Care este cea  mai bună activitate pentru bunăstarea coroanei

creaţiunii lui Dumnezeu? Geneza 2:8, 15.

„Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva în Paradis, și i-a înconjurat cu orice
era folositor și plăcut.... Creatorul omului știa că lucrarea mâinilor Sale nu
putea fi fericită fără o ocupaţie. Paradisul le încânta sufletele, dar aceasta nu
era destul; ei trebuia să aibă ceva de lucru pentru ca minunatele organe ale
corpului să fie exersate. Dumnezeu a făcut organele ca ele să fie folosite.
Dacă fericirea ar fi constat în inactivitate, omul, în starea sa nevinovată, ar fi
fost lăsat fără ocupaţie. Dar Cel care l-a creat pe om știa ce era mai bine
pentru fericirea lui, și abia l-a terminat de creat, și i-a indicat deja munca
acestuia. Pentru a fi fericit, omul trebuia să lucreze.” – Testimonies, vol.3, p. 77
(engl.) (rom. p. 77, 78).

b. De ce este o viaţă de activitate o binecuvântare? Psalmi 128:2.

„O altă binecuvântare preţioasă este exerciţiul fizic adecvat. Fiecare
organ și fiecare mușchi trebuie să își facă lucrarea în organismul viu. Fiecare
roată din mașinărie trebuie să fie o roată vie, activă, lucrătoare. Lucrările
minunate și fine ale naturii trebuie să fie păstrate în mișcare activă pentru a
îndeplini scopul pentru care au fost destinate....

Fără un astfel de exerciţiu, mintea nu poate fi păstrată într-o stare activă.
Ea devine inactivă, incapabilă de a da dovadă de o acţiune rapidă, precisă,
care va da scop puterilor ei.” – My Life Today, p. 130.

c. Ce spune Cuvântul scris despre lucrare și inactivitate?
2 Tesaloniceni 3:10, 12.

„Părinţii ar trebui să le dea copiilor lor ceva de făcut. Nimic nu se va dovedi
o sursă mai eficientă pentru rău decât inactivitatea. Munca fizică, cea care
produce acea oboseală sănătoasă pentru mușchi, va da poftă de mâncare pentru
o hrană sănătoasă, simplă.” – Dietă și hrană, p. 243 (engl.) (rom. p. 301).
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Luni 26 februarie

2. NU MUNCIŢI PESTE MĂSURĂ
a. Deși am fost creaţi ca să fim activi, ce trebuie să ţinem mereu

minte? Marcu 6:31.

„Aduceţi zilnic la lucrul vostru speranţă, curaj și bunăvoinţă. Nu munciţi
peste măsură. Ar fi mult mai bine să lăsaţi ceva lucru nefăcut dintre cele pe
care vi le-aţi propus, decât să vă nenorociţi singuri și să vă epuizaţi, pierzând
curajul necesar pentru îndeplinirea îndatoririlor pentru ziua următoare. Nu
călcaţi astăzi legile naturii, dacă nu vreţi să vă pierdeţi puterile necesare
pentru ziua de mâine.” – Minte, caracter și personalitate, vol. 2, p. 376 (engl.)

„Munca peste măsură conduce uneori la pierderea stăpânirii de sine. Dar
Domnul nu ne obligă niciodată la mișcări grăbite, complicate. Mulţi își strâng
poveri pe care milostivul Tată ceresc nu le-a pus asupra lor. Datorii pe care El
nu a intenţionat niciodată ca ei să le poarte se ţin una după cealaltă, într-un
ritm sălbatic. Dumnezeu vrea ca noi să realizăm că nu slăvim numele Lui,
când luăm asupra noastră atâtea poveri încât suntem epuizaţi, și, având
inima și creierul slăbite, devenim uzaţi, agitaţi și dispuși să criticăm. Trebuie
să purtăm doar acele responsabilităţi pe care ni le-a dat Domnul, încrezându-
ne în El, și păstrându-ne astfel inimile pline de compătimire și prietenoase.”
– Solii pentru tineret, p. 135 (engl.) (rom. p. 121).

„Există un pericol ca femeilor care sunt în legătură cu lucrarea să li se
ceară să lucreze prea mult, fără să aibă perioadele de somn necesare. O astfel
de epuizare nu ar trebui adusă asupra lucrătoarelor. Unele nu își vor face
acest rău lor înșile, dar altele, care sunt conștiincioase, vor lucra cu siguranţă
peste măsură. Perioadele de odihnă sunt necesare pentru toţi, mai ales
pentru femei.” – Evanghelizarea, p. 194 (engl.).

b. În timp ce căutăm să ne păstrăm sănătatea fizică și mintală,
care trebuie să fie primul nostru scop în viaţă? Luca 12:30, 31.

„[Matei 6:28-30 citat.] În predica de pe munte, aceste cuvinte au fost
rostite pentru alţii în afară de tineri și copii. Ele au fost rostite pentru
mulţimea formată din femei și bărbaţi plini de griji și nedumeriri, și răniţi de
dezamăgire și durere.” -  Parabolele Domnului, p. 19 (engl.)

 „De aceea, doar acel timp care este întrebuinţat pentru întărirea și
păstrarea sănătăţii fizice și mintale, este bine folosit. Nu ne putem permite
să pipernicim sau să mutilăm nici o singură funcţie a minţii sau a corpului
prin muncă peste măsură sau prin folosirea greșită a vreunei părţi din
mașinăria vie. Făcând aceasta, cu siguranţă vom suporta consecinţele.” –
Îndrumarea copilului, p. 395 (engl.) (rom. p. 304).
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Marţi 27 februarie

3. OAMENII – CREAŢI DREPŢI
a. Ce alt element al bunăstării fizice este învăţat de Scriptură?

Fapte 14:10; Eclesiastul 7:29.

„Între primele lucruri pe care ar trebui să ni le dorim, se află o poziţie
corectă, atât șezând cât și stând în picioare. Dumnezeu l-a făcut pe om drept
și El dorește ca omul să aibă nu doar un beneficiu fizic, ci și unul moral și
mental, să aibă har și demnitate, spirit de stăpânire de sine, curaj și încredere
în sine, pe care tinde să le încurajeze atât de mult o ţinută dreaptă. Fie ca
învăţătorii să ofere instruire referitor la acest punct, atât în exemplu, cât și
în învăţătură. Arătaţi care este poziţia dreaptă, și insistaţi ca aceasta să fie
menţinută.” – Îndrumarea copilului, p. 364 (engl.), (rom. p. 281).

b. Cum trebuie să umblăm drept într-un sens spiritual? Psalm
7:10; 32:11.

„Toate fiinţele cerești sunt într-o activitate constantă, și Domnul Isus, în
timpul vieţii Sale, a lăsat un exemplu pentru fiecare dintre noi. El mergea
‚făcând bine’. Dumnezeu a stabilit legea activităţii supuse... Activitatea îţi dă
putere.” – My Life Today, p.130.

c. Ce ar trebui să facem în toate obiceiurile noastre de muncă
sau odihnă? Coloseni 3:23; Fapte 10:38.

„Trebuie să fim convertiţi de la viaţa noastră plină de greșeli la credinţa
Evangheliei. Urmașii lui Hristos nu au nevoie să se străduiască să lumineze.
Dacă vor privi în mod constant la viaţa lui Hristos, ei vor fi schimbaţi, în
inimă și în minte, după chipul Lui. Atunci ei vor străluci, fără vreo încercare
artificială. Dumnezeu nu cere nici o paradă de bunătate. În darul Fiului Său,
El a făcut posibil ca viaţa noastră să fie pătrunsă de principiile cerului.
Însușirea acestor mijloace puse la dispoziţia noastră va conduce la o
manifestare a lui Hristos în lume. Când poporul lui Dumnezeu va
experimenta nașterea din nou, cinstea lor, integritatea, credincioșia și
principiile lor neschimbate vor dovedi aceasta negreșit.” – Sfaturi pentru părinţi,
educatori și elevi, p. 251 (engl) (rom. p. 204).
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Miercuri 28 februarie

4. RECOLTÂND BENEFICIILE
a. Care sunt beneficiile unei vieţi de activitate? Geneza 2:15;

Eclesiastul 5:12.

„Nu doar organele corpului vor fi întărite prin exerciţiu, ci și mintea va
acumula putere și cunoștinţă prin acţiunea acestor organe.” – Testimonies,
vol. 3, p. 77 (engl.) (rom. p.78).

„Exerciţiul fizic chibzuit va conduce sângele la suprafaţă, și va ușura
astfel organele interne. Exerciţiul vioi, totuși nu brutal, făcut în aer liber, cu
o voioșie a spiritului, va stimula circulaţia sângelui, dând o strălucire
sănătoasă pielii și trimiţând spre extremităţi sângele plin de viaţă datorită
aerului proaspăt.” – Ibid., vol. 2, p. 530. (engl.) (rom. p. 446).

„Exerciţiul fizic stimulează digestia.” – Ibid., p. 569 (engl.).

b. Cum trebuie să dezvoltăm fiecare facultate cu care am fost
creaţi? 1 Corinteni 6:20; 1 Tesaloniceni 5:23.

„Fiecare dintre capacităţile diferite pe care le posedă oamenii – capacităţi
ale minţii, sufletului și corpului – le sunt date de Dumnezeu pentru a fi
folosite astfel încât să ajungă în cel mai înalt grad posibil de perfecţiune. Dar
aceasta nu poate fi o cultură egoistă și exclusivistă; deoarece caracterul lui
Dumnezeu, a cărui asemănare trebuie să o obţinem, este dărnicie și iubire.
Fiecare facultate, fiecare însușire cu care ne-a înzestrat Creatorul nostru,
trebuie să fie folosită pentru slava Sa și pentru înălţarea semenilor noștri.
Întrebuinţarea lor [a facultăţilor și însușirilor-n.tr.] în acest fel reprezintă
cel mai curat, mai nobil și mai fericit mod în care ele pot fi folosite.” –
Christian Education, p. 64.

c. Ce trebuie să învăţăm de la întrecerile sportive practicate în
lume? 1Corinteni 9:24-27.

„Între tineri, pasiunea pentru jocurile de fotbal sau pentru altfel de
plăceri egoiste a fost un ghid greșit prin influenţa lor. Ei nu au menţinut
vegherea și rugăciunea, nici consacrarea zilnică pentru Dumnezeu.” –
Manuscript Releases, vol. 6, p. 127.
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Joi 1 martie

5. EXERCIŢIILE SPIRITUALE
a. Ce este chiar mai important pentru viaţa noastră decât

exerciţiul fizic? 1 Timotei 4:8, 7.

„Dacă mintea nu este educată să se ocupe cu teme religioase, ea devine
slabă și plăpândă în acest punct. Dar va deveni puternică în subiecte care se
ocupă de afaceri lumești, pentru că este cultivată în această direcţie, și a fost
întărită prin exerciţiu. Motivul pentru care femeilor și bărbaţilor le vine atât
de greu să ducă vieţi religioase este că ei nu își exersează mintea pentru
evlavie. Ea este antrenată să fugă în cealaltă direcţie. Dacă mintea nu este
exersată constant să obţină cunoștinţă spirituală și să încerce să înţeleagă
taina evlaviei, ea nu poate să aprecieze lucrurile veșnice... Când inima este
împărţită, ocupându-se cel mai mult cu lucruri lumești, și doar puţin cu
lucrurile lui Dumnezeu, nu poate fi nici o creștere în tărie spirituală.” –
Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 297 (engl.) (rom. p. 296).

b. Ce se include în exerciţiul spiritual? Ieremia 9:24; Fapte
24:16.

c. Ce se va întâmpla dacă nu vom rămâne activi fizic și spiritual?
Proverbe 24:32-34; Matei 25:26-29.

„[Luca 21:34-36 citat.] Aceasta este o avertizare adresată celor ce pretind
că sunt creștini. Cei care au avut lumină despre adevărurile importante, care
ne vor pune la încercare în acest timp, și care totuși nu se pregătesc pentru
revenirea Fiului omului, nu iau seama. ‚Luaţi seama la voi înșivă, ca nu
cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură, și cu
îngrijorările vieţii acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra
voastră.’ Nu există nici un timp când lenevia spirituală să fie scuzabilă.” –
Counsels to Writers and Editors, p.24. (engl.)

d. Care sunt beneficiile râvnei spirituale? Romani 12:11, 12;
Evrei 6:12; Filipeni 2:14-16.
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Vineri 2 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Sunt eu mulţumitor/oare pentru capacitatea și ocazia de a
lucra fizic?

2. Sunt eu cumpătat/ă în obiceiurile mele de lucru? Există ceva,
ce e nevoie să schimb pentru a corespunde mai bine cu
calea Domnului?

3. Cum e poziţia mea când merg, stau sau dorm? Calitatea de a fi
drept este cunoscută de asemenea ca cinste, sau calitatea de a
fi demn de încredere. Sunt eu așa? Ce pot face pentru a
îmbunătăţi poziţia mea fizică sau spirituală?

4. Ce beneficii am observat în viaţa acelora care sunt activi fizic?
5. Sunt eu activ sau inactiv în exerciţiile mele spirituale?

Nimeni nu câștigă o întrecere, fără să alerge.

Recreere potrivită. Recreere potrivită. Recreere potrivită. Recreere potrivită. Recreere potrivită. „Există moduri de recreere care sunt benefice atât
pentru minte cât și pentru corp. O minte luminată, care are discernământ,
va găsi destule mijloace pentru a se relaxa și a se recrea nu doar în izvoare
inocente, ci și instructive. Recreerea în aer liber, contemplarea lucrărilor lui
Dumnezeu în natură, vor aduce cel mai mare beneficiu.” – Testimonies, vol. 4,
p. 653 (engl.).

„Tinerii și tinerele sănătoase nu au nevoie de cricket, de jocurile cu
mingea sau de vreo altă distracţie doar pentru mulţumirea eului, sau ca să
treacă timpul oricum. Există lucruri folositoare care trebuie făcute de fiecare
dintre fiinţele inteligente create de Dumnezeu. Cineva are nevoie de ceva de
la tine, care îl va ajuta. Nimeni din vastul teritoriu creat de Dumnezeu nu a
fost făcut să fie un trântor. Fericirea noastră crește, și puterile noastre se
dezvoltă, când ne angajăm în ocupaţii folositoare.” – The Youth’s Instructor, 31
ianuarie 1901.

O creștere sănătoasă. O creștere sănătoasă. O creștere sănătoasă. O creștere sănătoasă. O creștere sănătoasă. „Copiii pot crește în aproape orice mod, și, prin
obiceiuri de exerciţii potrivite și poziţie a corpului, pot avea o poziţie fizică
sănătoasă. Statul în sala de clasă timp de trei până la cinci ore pe zi, în bănci
grav deformate, inhalând aerul greu degajat de multe respiraţii, este
dăunător sănătăţii și vieţii copiilor mici. Plămânii slăbiţi sunt afectaţi,
creierul, de la care pleacă energia întregului sistem, devine slab pentru că
nu este pus la exerciţiu fizic și aceasta se întâmplă înainte ca puterea
organelor mentale să fie destul de dezvoltată ca să poată suporta oboseala.” –
Selected Messages, bk.2, p. 436.
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Lecţia 10                                              Sabat, 10 martie 2007

Respiraţia și sănătatea

„Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, și suflarea Celui
Atotputernic îmi dă viaţă” (Iov 33:4).

„Sănătatea întregului sistem depinde de acţiunea sănătoasă a organelor
respiratorii.” – Healthful Living, p. 30 (engl.).

RecomandareRecomandareRecomandareRecomandareRecomandare
pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:

Testimonies, vol. 2, p. 522-535. (engl.) (rom. p. 439, 450).

„Treziţi-vă, fraţilor, treziţi-vă, surorilor! Nu mai dormiţi. ‚De ce staţi
aici toată ziua?’ Isus vă cheamă spunând: ‚Mergeţi astăzi și lucraţi în via
mea.’ Oricine a primit Duhul Sfânt, va dovedi aceasta; pentru că toate
puterile vor fi folosite în cea mai activă slujire. Toţi cei care L-au primit
pe Isus prin credinţă, lucrează. Ei simt povara sufletelor. Dumnezeu
cheamă acum pe oricine are cunoștinţa adevărului, care este depozitarul
adevărului sfânt, să se ridice și să împartă lumina cerului și altora. Cei
care au fost iluminaţi de Duhul Sfânt, vor dovedi lucrarea acestuia
asupra vieţii și a caracterului. Ei vor fi mijloace prin care Duhul Sfânt va
comunica altora lumină și cunoștinţă. Minunatul adevăr descoperit
nouă în aceste ultime zile trebuie să fie descoperit și altora. ‚Sfârșitul
tuturor lucrurilor este aproape.’ Domnul v-a vorbit în America; să nu
îngăduie El ca într-un timp de mare iluminare să vă cuprindă
întunericul pentru că nu umblaţi în lumina pe care v-a dat-o El!
Întunericul la fel de dens ca lumina voastră vă va cuprinde cu siguranţă,
dacă nu vă treziţi din aţipeala voastră, dacă nu vă descotorosiţi de
meditaţiile voastre nefolositoare și de îngăduinţele voastre egoiste, și nu
administraţi cu sârguinţă bunurile lui Dumnezeu. Ieșiţi din căminele
voastre confortabile. Dezvoltaţi-vă talentele pe care vi le-a dat
Dumnezeu, și spuneţi altora despre ce v-a învăţat Duhul Sfânt.
Dumnezeu cere de la voi să lucraţi proporţional cu lumina pe care v-a
dat-o.” – The Review and Herald, 5 decembrie 1893.
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Duminică 4 martie

1. „SUFLAREA DE VIAŢĂ” ȘI „RESPIRAŢIA SUFLETULUI”
a. Ce este „respiraţia de viaţă” (engl. pentru „suflarea de viaţă”)

pe care a primit-o Adam de la Dumnezeu? Geneza 2:7.

„În Dumnezeu avem viaţa, mișcarea și fiinţa. Fiecare bătaie a inimii,
fiecare respiraţie este inspirată de Acela care a suflat în nările lui Adam
suflarea de viaţă – e produsul unui Dumnezeu atotprezent, a marelui EU
SUNT.” – The Review and Herald, 8 noiembrie 1898.

b. Ce este „respiraţia sufletului”? Luca 11:1.

„Rugăciunea este respiraţia sufletului. Ea este secretul puterii spirituale.
Nici un alt mijloc al harului nu poate s-o înlocuiască, și totuși să fie
menţinută sănătatea sufletului. Rugăciunea aduce inima în contact imediat
cu Izvorul de viaţă, și întărește tendoanele și mușchii experienţei religioase.
Neglijaţi rugăciunea, sau rugaţi-vă spasmodic, din când în când, atunci când
vă e comod, și veţi pierde legătura voastră cu Dumnezeu. Facultăţile
spirituale își pierd vitalitatea, experienţa religioasă e lipsită de sănătate și de
putere.” – Slujitorii evangheliei, p. 254, 255 (engl.) (rom. p. 231).

c. Care era obiceiul profetului Daniel referitor la rugăciune?
Daniel 6:10. Ce înseamnă să te rogi neîncetat? 1 Tesaloniceni
5:17.

„A te ruga neîncetat înseamnă a avea o legătură neîntreruptă a sufletului
cu Dumnezeu, așa încât viaţa de la Dumnezeu să curgă în viaţa noastră; și
din viaţa noastră, puritatea și sfinţenia se întorc spre Dumnezeu.” – Calea
către Hristos, p. 98 (engl.).

„În timp ce suntem angajaţi în lucrul nostru zilnic, ar trebui să ne
înălţăm sufletele spre cer în rugăciune. Aceste cereri liniștite se ridică spre
tronul harului ca mirosul de tămâie; și vrăjmașul este făcut de rușine.
Creștinul a cărui inimă este fixată astfel în Dumnezeu, nu poate fi învins.
Nici un meșteșug rău nu îi poate învinge pacea. Toate promisiunile
cuvântului lui Dumnezeu, toată puterea harului divin, toate resursele lui
Iehova, sunt angajate pentru a-i asigura salvarea. În felul acesta a umblat
Enoh cu Dumnezeu. Și Dumnezeu era cu el, un ajutor prezent în timp de
nevoie.” – Slujitorii evangheliei, p. 254. (engl.) (rom. p. 232).



7272727272 LLLLLecţii biblice pentrecţii biblice pentrecţii biblice pentrecţii biblice pentrecţii biblice pentru Sabat,u Sabat,u Sabat,u Sabat,u Sabat,  Ianuarie - Martie  2007 Ianuarie - Martie  2007 Ianuarie - Martie  2007 Ianuarie - Martie  2007 Ianuarie - Martie  2007

Luni 5 martie

2. RESPIRAŢI BINE
a. Ce mustrare dată lui Israel ne arată nevoia de a ne deprinde

obiceiuri fizice și spirituale potrivite? Deuteronomul 31:12.
Între altele, ce trebuie să îi învăţăm pe copiii noștri?

„Încurajaţi-i [pe pacienţi] să respire aer proaspăt. Învăţaţi-i să respire
adânc și să își folosească mușchii abdominali când respiră sau vorbesc. Acesta
este un aspect al educaţiei care va fi de o valoare inestimabilă pentru ei.” – Pe
urmele marelui Medic, p. 264, 265 (engl.) (rom. p. 230).

„În timp ce poate va fi necesar să îi feriţi pe cei mici de schimbări prea
mari sau prea bruște de temperatură, trebuie avut grijă ca, în timp ce dorm
sau sunt treji, ziua sau noaptea, ei să respire un aer curat, înviorător.” –
Căminul advent, p.263. (engl.), (rom. p. 245).

b. Ce se întâmplă cu noi dacă nu avem destulă „suflare” fizică
sau spirituală? Psalm 146:4.

„Voi nu aţi avut o rezervă îmbelșugată de aer. Fratele I. a lucrat în
magazin, limitându-se la afacerea sa, și bucurându-se doar de o cantitate
limitată de aer și de puţin exerciţiu fizic. Circulaţia sângelui său este slabă.
El respiră doar din vârful plămânilor lui. Se folosește doar rar de mușchii lui
abdominali când respiră. Stomacul, ficatul, plămânii și creierul au suferit
din cauza lipsei de inspiraţii adânci, profunde, care ar fi electrizat sângele și
i-ar fi dat o culoare strălucitoare, vie, și care ar fi fost singurul lucru care l-ar
fi ţinut curat și ar fi dat tonus și putere fiecărei părţi a mașinăriei vii.” –
Testimonies, vol. 2, p. 67, 68 (engl.) (rom. p. 56, 57).

„Cei care nu au o circulaţie bună a aerului în camerele lor în timpul
nopţii, se trezesc în general simţindu-se epuizaţi și înfierbântaţi, și nu știu
care este cauza. Întregul organism avea nevoie de aer, dar nu l-a putut
obţine... Apoi așternuturile de pat ar trebui luate de pe pat, fiecare bucată în
parte, și întinsă la aer. Ferestrele trebuie deschise, obloanele date la o parte,
și aerul trebuie lăsat să circule liber timp de câteva ore prin dormitor, dacă
nu chiar toată ziua. În felul acesta, patul și așternuturile se aerisesc bine și
impurităţile sunt îndepărtate din cameră.” – Sfaturi despre sănătate, p. 58 (engl.)
(rom. p. 58).
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Marţi 6 martie

3. SOMN UȘOR
a. Cum ne putem bucura de aer proaspăt și să dormim bine,

chiar și în climate mai reci? Care este datoria noastră faţă de
cei care nu au destulă îmbrăcăminte din cauza sărăciei?
Exodul 22:27; Isaia 58:7; Iacov 2:15, 16.

„Mulţi au fost învăţaţi încă din copilărie că aerul de noapte este foarte
dăunător sănătăţii, și că de aceea trebuie să nu îi permită să intre în camerele lor.
Spre propria lor pagubă, ei închid ferestrele și ușile dormitoarelor lor, pentru a
se proteja de aerul de noapte, care – spun ei – este atât de dăunător sănătăţii. În
privinţa aceasta se înșeală. În răcoarea serii este necesar să se păzească de răcoare,
îmbrăcându-se mai gros, dar ei trebuie să dea plămânilor lor aer.

Într-o seară de toamnă călătoream într-un vagon aglomerat, unde
atmosfera era încărcată de impurităţi datorate atâtor respiraţii. Expiraţiile
plămânilor și ale corpurilor mi-au dat o senzaţie de greaţă. Mi-am deschis
fereastra și mă bucuram de aerul proaspăt, când o doamnă a strigat în tonuri
implorătoare, serioase: ‚Nu deschideţi acea fereastră. Vă veţi răci, vă veţi
îmbolnăvi, pentru că aerul de noapte este atât de nesănătos.’ I-am răspuns:
‚Doamnă, nu avem alt aer, în acest vagon sau afară, decât aerul de noapte.
Dacă refuzaţi să respiraţi aer de noapte, trebuie să nu mai respiraţi deloc.
Dumnezeu s-a îngrijit să dea creaturilor Sale aer să respire ziua, și același
lucru, doar puţin mai răcoros, pentru noapte. Noaptea nu e posibil să
respiraţi decât aer de noapte.’... Mulţi suferă de boală pentru că refuză să
primească în camerele lor aerul curat de noapte. Aerul proaspăt, curat al
cerului este una dintre cele mai mari binecuvântări de care ne putem
bucura.” – Testimonies, vol. 2 p. 527, 528 (engl.) (rom. p. 444).

b. Ce promisiune a fost dată lui Israel cu condiţia ascultării de
Dumnezeu? Deuteronomul 7:11-15. Cum trebuie să cooperăm cu
Dumnezeu dacă vrem să fim părtași ai aceleiași promisiuni?

„În aer liber, înconjuraţi de lucrurile frumoase pe care le-a făcut
Dumnezeu, respirând aerul proaspăt, dătător de viaţă, putem să le spunem
cel mai ușor celor bolnavi despre o viaţă nouă în Hristos. Aici îi putem învăţa
cuvintele lui Dumnezeu.” – Sfaturi pentru  sănătate, p. 251 (engl.) (rom. p. 214).

„Aerul încălzit venind de la o sobă este dăunător, și chiar otrăvitor,
distrugând viaţa, dacă prin crăpăturile de la ferestre nu ar intra aer. Căldura
sobei distruge vitalitatea aerului, și slăbește plămânii... Persoanele bolnave
sunt slăbite de boală, și au nevoie de aerul înviorător pe care îl pot suporta să le
întărească organele vitale pentru a rezista bolii.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 152.
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Miercuri 7 martie

4. AER CURAT – AER POLUAT
a. Ce mediu înconjurător este cel mai bun loc pentru refacere

după o boală?

„Dacă [mulţi dintre cei care locuiesc în orașe] ar putea fi duși la ţară,
înconjuraţi de câmpuri verzi, de păduri, dealuri și pâraie, de cer albastru, de
aerul proaspăt și curat de la ţară, aceasta li s-ar părea aproape ca în cer... Prin
natură ei ar auzi glasul lui Dumnezeu vorbind inimilor lor despre pacea și
iubirea Sa, iar mintea și sufletul lor s-ar simţi atrase de puterea vindecătoare,
dătătoare de viaţă.” – Pe urmele marelui Medic, p. 192 (engl.) (rom. 164, 165).

b. Ce mediu înconjurător este unul dintre cele mai rele locuri
pentru convalescenţă?

„Zgomotul, agitaţia și confuzia orașelor ... sunt cele mai obositoare și
mai epuizante pentru bolnavi. Aerul încărcat de fum și praf, de gaze
otrăvitoare, de germenii bolii sunt un pericol pentru viaţă.” –Pe urmele marelui
Medic, p. 262 (engl.) (rom. p. 229).

„Dacă se construiește o casă într-un loc unde apa băltește pentru o
vreme, și apoi se evaporă, rămâne în urmă o miasmă otrăvitoare, și rezultatul
va fi febră, gât răgușit, boli de plămâni, și răceală.” – Sfaturi pentru sănătate, p.
58, 59 (engl.) (rom. p. 59).

c. Comparând Isaia 24:5 cu Apocalipsa 16:17, la ce fel de
poluare ne putem aștepta în aceste ultime zile?

d. Ce instrucţiune dată lui Lot este aplicabilă și astăzi referitor la
poluarea aerului în orașe? Geneza 19:17.

„În faţa noastră se află timpuri serioase, și avem o nevoie mare de a ne
duce familiile în afara orașelor, la ţară... Cei cu o sănătate șubredă să meargă
la ţară.” – Home and Church School Manual (1900), p. 42.
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Joi 8 martie

5. SOMNOLENŢĂ SPIRITUALĂ
a. Ce eveniment neobișnuit relatat în Fapte 20:9 se repetă în

multe servicii divine ale bisericii? De ce este atât de periculos
să fi adormit spiritual? Matei 25:5; 1 Tesaloniceni 5:6-8;
1 Petru 4:7.

„Neglijarea unei ventilaţii corespunzătoare este responsabilă pentru
mare parte din moleșeala și plictiseala care distrug efectul atâtor predici și
care fac lucrarea profesorului grea și ineficientă.” – Pe urmele Marelui Medic, p.
274 (engl.) (rom. p. 239).

“M-am văzut nevoită de două ori, în timp ce vorbeam, să schimb acţiunea
și să îi rog pe toţi să se ridice și să cânte deoarece o letargie somnoroasă
părea să fie asupra oamenilor care erau nevoiţi să lucreze din greu în timpul
săptămânii. Ferestrele erau deschise cât mai frecvent cu putinţă.” The Review
and Herald, 27 septembrie 1887.

b. Ce putem face pentru a evita „somnolenţa spirituală”? Romani
13:11.

„Mereu și mereu, Dumnezeu ne-a indicat lucrarea pe care trebuie să o
facă biserica din Battle Creek și toţi cei din America. Ei trebuie să atingă un
standard mult mai înalt în înaintarea lor spirituală decât au atins până acum.
Trebuie să se trezească din somn și să iasă din tabără, lucrând pentru sufletele
care sunt gata să piară.” – Testimonies, vol. 8, p. 70, 71 (engl.).

„Fiecare biserică să se trezească din somn; membrii să se unească în
iubirea lui Isus și în simpatie pentru sufletele care pier, să meargă la vecinii
lor, arătându-le calea salvării. Conducătorul nostru are toată puterea în cer
și pe pământ.” – Lake Union Herald, 30 decembrie 1908.

„Fiecare biserică să se trezească și să dea la o parte toată mândria,
vanitatea și spiritul lumesc. Să își umilească inimile înaintea lui Dumnezeu,
căindu-se că au ridicat doar așa de puţine poveri pentru Hristos.” – The Review
and Herald, 7 decembrie 1886.

„Există o lucrare care trebuie făcută în biserici. Trebuie să se dea o altfel
de mărturie. Sunt foarte îngrijorată. Peste tot în biserici există egoism și păcat,
necinste, necredinţă, spirit de critică și de găsire de greșeli. Este timpul să ne
trezim în sfârșit din somn. Voi, cei care aţi pierdut spiritul rugăciunii, rugaţi-vă,
rugaţi-vă cu seriozitate. Ai milă de cauza care suferă; ai milă de biserică, de membrii
individuali, o, Tată al milei! Ia de la noi orice ne mânjește, retrage-ne ce vrei; dar nu
lua de la noi Duhul Tău cel Sfânt.” – East Michigan Banner, 15 martie 1905.
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Vineri 9 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. I-am mulţumit Creatorului că mi-a dat și astăzi suflare de

viaţă?
2. Am învăţat eu să mă rog neîncetat, la fel cum respir?
3. Înţeleg și practic eu respiraţia adâncă, folosindu-mi

diafragma?
4. Dorm cu aer proaspăt în cameră?
5. Respir eu ceva otrăvitor? Dacă da, ce pot face pentru a

schimba circumstanţele?
6. Sunt eu atent/ă în timpul serviciilor divine sau sunt dintre

sfinţii somnoroși? Cum pot să mă trezesc?

Sufletul are nevoie de rugăciune. Sufletul are nevoie de rugăciune. Sufletul are nevoie de rugăciune. Sufletul are nevoie de rugăciune. Sufletul are nevoie de rugăciune. „Trebuie să ne rugăm în cercul familiei,
și – mai presus de toate – nu trebuie să neglijăm rugăciunea în taină, pentru că
aceasta este viaţa sufletului. Este imposibil ca sufletului să îi meargă bine, dacă
rugăciunea în taină este neglijată.” – Calea către Hristos, p. 98 (engl.).

TTTTTutun pe creierutun pe creierutun pe creierutun pe creierutun pe creier. . . . . „Folosirea tutunului este un obicei care, folosit frecvent
afectează sistemul nervos într-un mod mai puternic decât folosirea alcoolului...
Tutunul ... afectează creierul și paralizează simţurile, așa încât mintea nu mai
poate discerne clar lucrurile spirituale, în special acele adevăruri care ar avea
tendinţa de a corecta acest viciu murdar.” – Îndrumarea copilului, p. 403, 404 (engl.)
(rom. p. 311).

Otrava tutunului. Otrava tutunului. Otrava tutunului. Otrava tutunului. Otrava tutunului. „Tutunul este o otravă dintre cele mai înșelătoare și mai
perfide, având mai întâi o influenţă excitantă, apoi paralizând nervii corpului.
Acesta este cu atât mai periculos cu cât efectele lui asupra corpului sunt atât
de încete, la început chiar abia observabile. Mulţimi au căzut victime ale acestei
influenţe otrăvitoare.” – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 128.

Aerul în clădirea bisericii. Aerul în clădirea bisericii. Aerul în clădirea bisericii. Aerul în clădirea bisericii. Aerul în clădirea bisericii. „Bisericile noastre au nevoie de reformă în
privinţa ventilaţiei. Este periculos pentru acei a căror inimă este slabă să
vorbească în biserici unde aerul este otrăvit de expiraţiile corpurilor umane.
Bisericile noastre trebuie să fie bine ventilate, pentru ca aerul respirat de cei
care stau în ele timp de două ore consecutiv să fie cât mai curat posibil.” – The
Gospel Herald, 1 ianuarie 1901.

Beneficiile muncii în aer liberBeneficiile muncii în aer liberBeneficiile muncii în aer liberBeneficiile muncii în aer liberBeneficiile muncii în aer liber.....     „Bărbaţii și femeile să lucreze la câmp sau
în grădină, sau în livadă. Aceasta le va aduce sănătate, și putere fiecărui nerv și
mușchi. Statul în casă și preocuparea cu propriile infirmităţi nu este un lucru
sănătos. Dacă cei care sunt bolnavi vor să dea de lucru nervilor, mușchilor și
tendoanelor, prin exerciţiu potrivit în aer liber, sănătatea lor se va restabili.” –
Manuscript Releases, vol. 19, p. 230.
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Lecţia 11                                               Sabat, 17 martie 2007

Odihnă pentru cei istoviţi

„Veniţi la mine toţi cei trudiţi și împovăraţi și Eu vă voi da
odihnă” (Matei 11:28).

„Somnul, dulcele restaurator al naturii, înviorează trupul obosit și îl
pregătește pentru datoriile zilei următoare.” – Căminul advent, p. 289 (engl.)
(rom. p. 270).

RecomandareRecomandareRecomandareRecomandareRecomandare
pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:

Hristos, lumina lumii, p. 359-363 (engl.).
My Life Today, p. 143, 144.
Calea către Hristos, p. 46, 47 (engl.) (rom. cap Consacrarea,
par. 9-12).

„[Hristos]  a văzut de asemenea că [ucenicii] erau obosiţi de
munca lor, și că aveau nevoie de odihnă... ‚Și le-a spus: Veniţi la o
parte, odihniţi-vă puţin.’ Hristos este plin de compasiune și de
gingășie pentru toţi cei care sunt în serviciul Său. El dorea să le
arate ucenicilor Săi că Dumnezeu nu cere jertfe, ci milă. Ei puseseră
tot sufletul în lucrarea pentru oameni, și aceasta le epuizase puterile
mentale și fizice. Era datoria lor să se odihnească... Odihna pe care
și-a luat-o Hristos împreună cu ucenicii Lui, nu era o odihnă plină
de îngăduinţă de sine... Deși Isus ar fi putut face minuni și a dat
ucenicilor Săi putere de a face minuni, El i-a condus pe slujitorii Săi
osteniţi la o parte, la ţară și să se odihnească. Când le-a spus că
secerișul este copt, și că lucrătorii sunt puţini, El nu le-a prezentat
ucenicilor Săi nevoia de a lucra fără încetare, ci le-a spus: [Matei
9:38 citat]... Nu este înţelept să fi mereu sub tensiunea lucrului și a
agitaţiei, nici chiar atunci când slujești nevoilor spirituale ale
oamenilor; pentru că în felul acesta consacrarea personală este
neglijată, și puterile minţii și ale sufletului sunt suprasolicitate. Se
cere lepădare de sine din partea ucenicilor lui Hristos, și trebuie
făcute și jertfe; dar trebuie avut grijă ca Satan să nu aibă câștig prin
excesul nostru de zel, și să se folosească de slăbiciunile noastre
umane, ca lucrarea lui Dumnezeu să fie mânjită.” – Hristos, lumina
lumii, p. 359-362 (engl.).
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Duminică 11 martie

1. CELOR IUBIŢI AI LUI, DUMNEZEU LE DĂ ODIHNĂ
a. Ce parte a vieţii ocupă aproape o treime din durata vieţii tale?

Psalmi 4:8.

b. Ce exemplu ne explică de ce ne dă Dumnezeu somn? Matei
26:45.

„Natura reface puterile și vigoarea [copiilor] în timpul orelor lor de somn,
dacă legile ei nu sunt călcate.” – Healthful Living, p. 69.

c. Ce exemplu avem chiar în viaţa lui Isus referitor la nevoia
fizică de odihnă? Luca 8:23; Marcu 4:38.

„În cele din urmă, Isus a fost liber de presiunea mulţimii, și, răpus de
oboseală și foame, s-a așezat pe căpătâiul bărcii, și a adormit în curând.” –
Hristos, lumina lumii, p. 334 (engl.).

„În drumul spre Galilea, Isus a trecut prin Samaria. Era amiază, când El
ajunse în frumoasa vale a Sihemului. La intrarea în această vale era fântâna lui
Iacov. Obosit de călătoria Sa, Isus S-a așezat, în timp ce ucenicii Săi au mers să
cumpere hrană.” – Ibid. p. 183 (engl.) (rom La fântâna lui Iacov, par. 1).

„Seara se apropia, iar Isus chemă la Sine pe trei dintre ucenicii Săi, Petru,
Iacov și Ioan, și îi conduse prin niște lanuri, apoi pe o cărare aspră, spre o
coastă singuratică a muntelui. Mântuitorul și ucenicii Lui petrecuseră toată
ziua umblând și învăţând, și urcușul muntelui le sporea oboseala. Hristos
ridicase poveri de pe minţile și trupurile multor suferinzi; El trimisese
curentul de viaţă prin corpurile lor plăpânde; dar era de asemenea plin de
milă pentru omenire, și pentru ucenicii Săi obosiţi de urcuș.” – Ibid. p. 419
(engl.).
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Luni 12 martie

2. CULCAT DEVREME – TREZIT DEVREME

a. Ce sfat inspirat avem referitor la somn? Psalm 127:2.

b. Cum definim noi „culcatul devreme” într-o lume care poate să
stea trează întreaga noapte? Psalmi 104:20-23.

„Deoarece lucrarea de clădire a corpului are loc în timpul orelor de
odihnă, este esenţial, în special în tinereţe, ca somnul să fie regulat și
suficient.” – My Life Today, p. 143.

„[Medicii] trebuie să îi înveţe că studiind după ora nouă, nu câștigă
nimic, ci pierd mult.” – Manuscript Releases, vol. 8, p. 330.

„Știu din mărturiile care mi-au fost date din când în când pentru cei care
lucrează intelectual, că somnul dinainte de miezul nopţii este de o mai mare
valoare decât cel de după. Două ore de somn bun înainte de ora doisprezece
noaptea valorează mai mult decât patru ore după aceeași oră.” – Ibid., vol. 7, p. 224.

„În școlile noastre, ar trebui dată stingerea la nouă și jumătate.” – Sfaturi
pentru părinţi, educatori și elevi, p. 297 (engl.) (rom. p. 241).

c. Ce părere are Dumnezeu atunci când ne amestecăm în
planurile Sale sau le schimbăm? Iov 17:12.

„Unii tineri sunt foarte împotrivitori faţă de ordine și disciplină. Ei nu
respectă regulile casei de a se trezi la o oră regulată. Ei stau încă în pat
câteva ore după ce s-a luminat de zi, când toată lumea ar trebui să fie în
mișcare. Ei ţin lumina aprinsă până la miezul nopţii, depinzând de lumină
artificială în locul luminii naturale care le era pusă la dispoziţie la ore
rezonabile... Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii, și El dorește
ca cei ce sunt copiii Săi să vrea să se aducă în ordine și sub disciplina Sa. Nu
ar fi mai bine, în cazul acesta, să ne despărţim de obiceiul de a transforma
noaptea în zi, și orele timpurii ale dimineţii în noapte? Dacă tinerii ar vrea să
își formeze obiceiuri de ordine și  regularitate, ei ar sta mai bine în ceea ce
privește sănătatea, starea sufletească, memoria, și dispoziţia.” – Îndrumarea
copilului, p.111, 112 (engl.) (rom. p. 77, 78).

d. Care sunt excepţiile? Luca 6:12; Ioan 3:1, 2; 19:39.
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Marţi     13 martie

3. OBOSEALA STRICĂ
a. De ce avem nevoie când obosim? Geneza 18:4; Ioan 4:6.

„Ucenicii lui Isus au nevoie să fie educaţi referitor la cum să lucreze și
cum să se odihnească. Astăzi e nevoie ca lucrătorii aleși de Dumnezeu să
asculte de porunca lui Isus de a merge deoparte și a se odihni puţin.” – My
Life Today, p. 133.

b. Care este cel mai bun mijloc pentru prevenirea oboselii?
Marcu 6:31.

„Este o mare greșeală aceea de a-i ţine pe predicatori constant la lucru,
mergând din loc în loc, și stând la ore târzii din noapte în adunări
administrative sau de comitet. Aceasta aduce oboseală asupra lor și
descurajare.” – Slujitorii evangheliei, p. 271 (engl.) (rom. p. 247).

c. Ce tulbură somnul?

„Dacă se servește și o a treia masă, aceasta să fie ușoară, și luată cu câteva
ore înainte de a merge la culcare. Dar, în cazul multora, sărmanul stomac se
plânge degeaba de oboseală. Se îndeasă în el mai multă hrană, care pune
organele digestive în mișcare, pentru a face din nou aceeași cantitate de lucru
în timpul orelor de somn. Somnul este în general deranjat de visuri
neplăcute, iar dimineaţa ei se trezesc neînvioraţi. Au o senzaţie de epuizare,
și le lipsește pofta de mâncare. În întregul sistem se simte o lipsă de energie.
În scurt timp, organele digestive sunt slăbite, pentru că nu au avut nici o
perioadă de odihnă. Astfel de persoane devin dispeptici nenorociţi, și se miră
de ce au ajuns așa. Cauza a condus la efecte sigure.” – Healthful Living, p. 165.

d. Cum îi poate afecta oboseala noastră pe alţii? Deuteronomul
25:18; Exodul 17:11, 12.
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Miercuri 14 martie

4. ODIHNA NU ÎNSEAMNĂ DOAR SOMN
a. De ce altceva mai avem nevoie în afară de încetarea lucrului?

Exodul 33:14; Matei 11:28-30, Luca 10:5-6.

„Dumnezeu S-a angajat să ţină mașinăria vie [a corpului nostru] în
sănătate dacă agentul omenesc va asculta de legile Sale și va coopera cu
Dumnezeu.” – Healthful Living p.31.

b. În ce condiţii ne putem bucura de odihna lui Hristos? Ioan
14:27; 2 Corinteni 12:9,10. Care este jugul lui Hristos care ne
dă odihna? Isaia 48:17, 18; Ieremia 6:16.

„Când ispitele vă asaltează, când grija, nedumeririle, și întunericul se
pare că vă înconjoară, uitaţi-vă spre locul unde aţi văzut ultima dată lumina.
Odihniţi-vă în dragostea lui Hristos și sub purtarea Sa de grijă. Când păcatul
se luptă pentru supremaţie în inimă, când vina apasă sufletul și împovărează
conștiinţa, când necredinţa întunecă mintea, amintiţi-vă că harul lui Hristos
este suficient pentru a subjuga păcatul și a împrăștia întunericul. Intrând în
comuniune cu Salvatorul, noi pătrundem în sfera păcii.” – Slujirea medicală, p.
250 (engl.) (rom. p. 218).

c. Ce ne reţine pe noi de a intra în odihna Sa? Romani 6:20;
Psalmi 95:9-11; Evrei 3:17, 18.

„Mulţi participă la servicii religioase, și sunt învioraţi și mângâiaţi de
cuvântul lui Dumnezeu; dar prin neglijarea meditaţiei, vegherii, și a
rugăciunii, ei pierd binecuvântarea, și se simt mai lipsiţi decât înainte de a o
fi primit. Adesea ei simt că Dumnezeu a procedat aspru cu ei. Ei nu văd ca
greșeala le aparţine. Prin separarea de Isus, ei au îndepărtat lumina prezenţei
Sale.” -  Hristos lumina lumii, p.83 (engl.).

d. Cum pot eu să intru în odihna Sa? Evrei 4:11, 16.

„Acceptă Spiritul Sfânt să te lumineze spiritual, și, sub conducerea Lui,
continuă să-L cunoști pe Domnul. Mergi încotro te conduce Domnul, făcând
ce El îţi poruncește. Slujește-L pe Domnul, și El îţi va reînnoi puterile.” –
Selected Messages, bk. 2, p. 230.
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Joi 15 martie

5. CICLUL DE ȘAPTE ZILE

a. Ce binecuvântare săptămânală ne-a dat Dumnezeu pentru ca
noi să avem odihna fizică și mentală? Exodul 20:10,11.

b. Cum se leagă odihna de Sabat de răscumpărarea noastră?
Exodul 31:13; 1 Tesaloniceni 5:23; Marcu 2:27,28.

„Pentru toţi care primesc Sabatul ca semn al puterii creatoare și
răscumpărătoare a lui Hristos, el va fi o desfătare. Văzându-L pe Hristos în
el, ei se vor desfăta în El. Sabatul îi îndreaptă către lucrările creaţiei ca
dovadă a puterii de răscumpărare. În timp ce cheamă în minte pacea pierdută
a Edenului, vorbește despre pacea restaurată prin Salvatorul. Și fiecare lucru
din natură repetă invitaţia Lui: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi și împovăraţi,
și Eu vă voi da odihnă.”(Matei 11:28).” Hristos lumina lumii, p. 289 (engl.).

„Sabatul este legătura de aur care-L unește pe Dumnezeu cu poporul
Său.” – Maranata, p.244 (engl.) (rom. p. 244).

c. Să recuperăm în Sabat somnul pierdut în timpul săptămânii?
Ce înseamnă să te odihnești în Sabat? Isaia 58:13; Matei
12:12; Fapte 16:13.

„Nimeni să nu se simtă liber să petreacă timpul sfânt într-un mod
neprofitabil. Este neplăcut lui Dumnezeu ca păzitorii Sabatului să doarmă
mare parte din Sabat. Ei Îl dezonorează pe Creator făcând așa, și, prin
exemplul lor, spun că cele șase zile sunt prea preţioase pentru ei ca să se
odihnească. Ei trebuie să facă bani, chiar dacă își reţin din somn, pe care îl
recuperează apoi dormind în timpul sfânt. Apoi ei se scuză spunând: ‘Sabatul
a fost lăsat ca zi de odihnă. Eu nu mă voi lipsi de somn ca să merg la adunare,
pentru că eu am nevoie de odihnă.’ Aceștia folosesc greșit ziua sfântă. Ei ar
trebui, în mod special în acea zi, să stârnească interesul propriilor familii
asupra obiceiurilor și să se adune la casa de rugăciune cu puţini sau mulţi,
după cum este cazul. Ei ar trebui să-și dedice timpul și energiile exerciţiilor
spirituale pentru ca influenţa divină a odihnei din Sabat să-i însoţească în
timpul săptămânii. Dintre toate zilele săptămânii, niciuna nu este mai
favorabilă gândurilor și simţămintelor de devoţiune ca și Sabatul.” –
Testimonies, vol.2, p. 704 (engl.) (rom. 592-593).
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Vineri 16 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum ai realiza tu un echilibru corespunzător între activitate și

odihnă?
2. Am eu parte îndeajuns de somn? Dacă nu, ce voi schimba

pentru a avea acest lucru?
3. Cum mă afectează lipsa somnului pe mine și pe cei din jurul

meu?
4. Îmi iau timp pentru relaxare așa încât să pot fi reînviorat fizic,

mental și spiritual?
5. Primesc eu binecuvântările care vrea Dumnezeu să le am

săptămânal?

Activitatea continuă – un pericol. Activitatea continuă – un pericol. Activitatea continuă – un pericol. Activitatea continuă – un pericol. Activitatea continuă – un pericol. „În aprecierea rabinilor, esenţa religiei
era o activitate neîntreruptă. Ei depindeau de îndeplinirea lucrurilor
exterioare pentru a-și arăta superioritatea evlaviei lor. Astfel ei își îndepărtau
sufletele de Dumnezeu, și se întăreau în mulţumire de sine. Același pericol
există și astăzi.” – Hristos, lumina lumii, p. 362 (engl.).

TTTTTimp pentru meditaţie spirituală. imp pentru meditaţie spirituală. imp pentru meditaţie spirituală. imp pentru meditaţie spirituală. imp pentru meditaţie spirituală. „Deși timpul este scurt, și trebuie făcută
o mare lucrare, Domnul nu este mulţumit să ne vadă prelungindu-ne timpul
de lucru așa încât să nu mai avem timp de odihnă, pentru studiul Bibliei,
pentru comuniune cu Dumnezeu... Când Isus a spus că secerișul este mare și
lucrătorii sunt puţini, El nu i-a învăţat pe ucenici nevoia de activitate
neîntreruptă... El spune ucenicilor Săi că puterea lor este încercată cu
severitate, că ei vor fi nepregătiţi pentru lucrarea viitoare, dacă nu se odihnesc
puţin... În numele lui Isus, cruţaţi-vă puterile, pentru ca, după ce v-aţi odihnit
puţin, să puteţi face o lucrare mai mare și mai bună.” – My Life Today, p. 133.

Odihna și problemele stomacului. Odihna și problemele stomacului. Odihna și problemele stomacului. Odihna și problemele stomacului. Odihna și problemele stomacului. „Dacă această practică [de a mânca
târziu, înainte de a merge la culcare] este îngăduită pentru o perioadă
îndelungată de timp, sănătatea va fi grav prejudiciată. Sângele devine impur,
culoarea feţei devine galben-pământie, și apar erupţii frecvente pe piele. Veţi
auzi adesea plângeri despre dureri frecvente și de dureri în regiunea
stomacului; și în timp ce își îndeplinește munca, stomacul devine atât de
obosit, încât aceștia sunt obligaţi să se oprească din lucru, și să se odihnească.
Ei par să fie încurcaţi referitor la această stare de lucruri; pentru că, în afară
de acest amănunt, ei par sănătoși... După ce stomacul supraîmpovărat și-a
îndeplinit lucrarea, el este epuizat, ceea ce conduce la o stare de leșin. Aici
mulţi sunt înșelaţi, și cred că au aceste senzaţii din cauza lipsei de hrană, așa
că – fără să îi dea stomacului timp de odihnă, ei iau mai multă hrană, care
pentru scurt timp îndepărtează senzaţia de leșin.” – Healthful Living, p. 165.
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Lecţia 12                                              Sabat, 24 martie 2007

O panglică albastră
„Mă bucur în Domnul, și sufletul Meu este plin de veselie în

Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a
acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o
cunună împărătească, și ca o mireasă, împodobită cu sculele
ei” (Isaia 61:10).

„Cantitatea de suferinţă fizică datorată îmbrăcăminţii nenaturale și
nesănătoase nu poate fi estimată. Mulţi au devenit invalizi pentru toată viaţa
din cauza conformării la cerinţele modei. Devieri și diformităţi, cancer și
alte boli teribile se numără printre rezultatele teribile care rezultă din
îmbrăcămintea la modă.” – Testimonies, vol. 4, p. 634, 635 (engl.).

RecomandareRecomandareRecomandareRecomandareRecomandare
pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:

Sfaturi pentru sănătate, p. 85-87.
Selected Messages, bk. 2, p. 465-472.
Testimonies, vol. 4, p. 628-648 (engl.).

„Vrăjmașul a tot binele a fost cel care a instigat la inventarea
modelor schimbătoare. El nu își dorește nimic mai mult decât să-L
mâhnească și să-L dezonoreze pe Dumnezeu aducând nenorocire și
ruină asupra fiinţelor umane. Unul dintre mijloacele prin care reușește
el cel mai bine să își atingă scopul este reprezentat de creaţiile modei,
care slăbesc trupul, la fel cum slăbesc și mintea și micșorează sufletul.”
– Sfaturi despre sănătate, p. 91 (engl). (rom. p. 85).

„ ‚Noi suntem’, spune apostolul, ‚o priveliște pentru lume, îngeri și
oameni’ (1 Corinteni 4:9). Tot cerul notează influenţa zilnică pe care
pretinșii creștini o exercită asupra lumii. Surorilor, hainele voastre
vorbesc fie în favoarea lui Hristos și a adevărului sfânt, sau în favoarea
lumii. În favoarea cui vorbesc ele?  Amintiţi-vă că trebuie să răspundem
înaintea lui Dumnezeu pentru influenţa pe care o exercităm.” –
Testimonies, vol. 4, p. 141 (engl.).

„Hainele și felul în care sunt aranjate ele pe o persoană sunt în
general un indiciu despre acea femeie sau acel bărbat. Judecăm
caracterul unei persoane după stilul de îmbrăcăminte pe care o poartă. O
femeie modestă, evlavioasă se va îmbrăca cu modestie. Un caracter
rafinat, o minte cultivată, se vor dovedi prin alegerea unei îmbrăcăminţi
simple, adecvate.” – Îndrumarea copilului, p. 413 (engl.) (rom. p. 317, 318).
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Duminică 18 martie

1. UN INDICIU DESPRE MINTE
a. Ce a prescris Dumnezeu Israelului antic pentru ca ei să fie

identificaţi ca poporul Său ales? Numeri 15:38-41.

„După ce au fost scoși din Egipt, copiilor lui Israel li s-a poruncit să poarte
o panglică albastră la marginea hainelor lor, pentru a-i distinge de naţiunile
din jurul lor, și a indica faptul că ei sunt poporul deosebit al lui Dumnezeu.
Poporului lui Dumnezeu de astăzi nu i se mai cere să poarte un semn special
pe hainele lor. Dar în Noul Testament, Israelul antic este adesea dat ca exemplu.
Dacă Dumnezeu a dat instrucţiuni atât de clare poporului Său din vechime
referitor la hainele lor, oare îmbrăcămintea poporului Său de astăzi va trece
neobservată? Nu ar trebui să existe o distincţie faţă de lume în îmbrăcămintea
lor?  Nu ar trebui ca poporul Său, comoara Sa deosebită, să caute să Îl onoreze
pe Dumnezeu și prin îmbrăcămintea lor? Și nu ar trebui să fie ei exemple în
îmbrăcăminte, mustrând prin stilul lor simplu mândria, vanitatea,
extravaganţa mărturisitorilor lumești, iubitori de plăceri? Dumnezeu cere
aceasta de la poporul Său. Mândria este mustrată în Cuvântul Său”. – The SDA
Bible Commentary [Ellen G. White Comments], vol. 1, p. 1114.

b. Cum dovedesc următoarele pasaje biblice faptul că înfăţișarea
noastră vorbește despre cel căruia îi suntem noi credincioși?
1 Timotei 2:9, 10; Apocalipsa 17:4; Ţefania 1:8; Matei 22:11.

„Aspectul exterior este adesea un indiciu despre minte și ar trebui să fim
foarte atenţi ce prezentăm în faţa lumii pentru ca lumea să judece credinţa
noastră.” – Solii pentru tineret, p. 346, 347 (engl.) (rom. p. 314).

„Avem nevoie de o mărturie simplă, directă cu privire la simplitatea în
îmbrăcăminte, ca cea dată în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie
povara noastră.” – Selected Messages, bk. 3, p. 253.

c. Ce fel de haine ne oferă Hristos și de ce? Apocalipsa 3:18. Ce
spun prin atitudinea lor mulţi creștini? Isaia 4:1.
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Luni 19 martie

2. ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU SĂNĂTATE
a. Are îmbrăcămintea noastră ceva de a face cu sănătatea

noastră?

„Un alt rău teribil este îmbrăcarea de fuste la care întreaga greutate este
suportată de șolduri. Această greutate mare apasă asupra organelor interne,
le trage în jos și cauzează o slăbiciune a stomacului, și o senzaţie de
moleșeală, făcând-o pe cea care le poartă să se aplece, ceea ce contractă și
mai mult plămânii, făcând o respiraţie corectă și mai dificilă...

Este esenţial pentru sănătate ca pieptul să aibă loc să se dilate pe deplin pentru
ca plămânii să poată inspira adânc. Când plămânii sunt încorsetaţi, cantitatea de
oxigen care pătrunde în ei scade. Sângele nu este vitalizat cum trebuie și resturile,
substanţele otrăvitoare care ar trebui să fie eliminate prin respiraţie sunt reţinute
în corp.” – Sfaturi pentru sănătate, p.  91, 92 (engl.) (rom. p. 85, 86).

b. Ce este doar rar pus în practică de bărbaţi și femei? 1 Timotei
2:9, 10.

„O sănătate perfectă depinde de o circulaţie sangvină perfectă. Ar trebui
acordată o atenţie specială extremităţilor, pentru ca ele să fie îmbrăcate la fel
de bine ca pieptul și regiunea din dreptul inimii.” – My Life Today, p. 145.

„Satana a inventat curentele de modă care lasă membrele expuse,
abătând, prin răceală, curentul de viaţă de la cursul lui iniţial.” – Testimonies,
vol. 2, p. 532 (engl.) (rom. p. 447).

c. Ce alte sfaturi sunt necesare pentru a păstra bunăstarea
copiilor și a adulţilor?

„O altă cauză importantă a mortalităţii printre copii și tineri este obiceiul
de a-și lăsa umerii și braţele goale. Această modă nu poate fi limitată prea
strict. A costat deja vieţile a mii de persoane. Aerul, care scaldă braţele și
membrele, înconjurând subsoara, răcește aceste zone ale corpului aflate atât
de aproape de organele vitale, împiedică circulaţia sănătoasă a sângelui și
provoacă boală, în special a plămânilor și a creierului.” – Healthful Living, p. 148.



8787878787LLLLLecţii biblice pentrecţii biblice pentrecţii biblice pentrecţii biblice pentrecţii biblice pentru Sabat,u Sabat,u Sabat,u Sabat,u Sabat,  Ianuarie - Martie 2007 Ianuarie - Martie 2007 Ianuarie - Martie 2007 Ianuarie - Martie 2007 Ianuarie - Martie 2007

Marţi 20 martie

3. DISTINCŢII CLARE
a. Pe lângă bunăstarea noastră fizică, ce altceva mai este

influenţat direct de îmbrăcămintea noastră? Matei 5:27, 28.

„Porunca a șaptea nu interzice doar actele de necurăţie, ci și gândurile și
dorinţele senzuale, sau orice practică ce tinde să le aţâţe.” -  Patriarhi și profeţi, p. 308.

„Odată ce barierele modestiei feminine sunt îndepărtate, nici cea mai
josnică imoralitate nu pare extrem de păcătoasă. Vai, ce rezultate teribile ale
influenţei spre rău a femeilor se pot vedea astăzi în lume!” – Căminul advent, p.
58, 59 (engl.) (rom. p. 49).

b. Cum privește Dumnezeu spre ofensa noastră, dacă noi ne îmbră-
căm contrar cu ceea ce a spus Dumnezeu? Deuteronomul 22:5.

„Există o tendinţă crescândă ca femeile să se îmbrace și să arate atât de
mult ca celălalt sex, pe cât posibil și să își croiască hainele foarte asemănător
cu cele ale bărbaţilor, dar Dumnezeu consideră aceasta o urâciune...
Dumnezeu a dorit să existe o distincţie clară între îmbrăcămintea femeilor și
a bărbaţilor, și El a considerat problema suficient de importantă pentru a da
indicaţii explicite legate de ea; pentru că același fel de îmbrăcăminte purtat
de ambele sexe ar produce confuzie și ar crește mult criminalitatea.” –
Îndrumarea copilului, p. 427 (engl.) (rom. p. 330, 331).

c. Ce profeţie ne avertizează referitor la consecinţele spirituale
ale cultivării luxului în îmbrăcăminte și a etalării corporale?
Isaia 3:16-24.

„Profeţia din Isaia 3 mi-a fost prezentată ca aplicându-se pentru ultimele
zile, și reproșurile sunt făcute fetelor Sionului care se gândeau numai la
înfăţișarea lor și la etalare. Citiţi versetul 25: ‚Bărbaţii tăi vor cădea uciși de
sabie, și vitejii tăi în luptă.’ Mi s-a arătat că această profeţie se va împlini cu
exactitate.” – Testimonies, vol. 1, p. 270 (engl.) (rom. p. 259).

d. Care este remediul pentru această condiţie? Ezechiel 36:26, 27.

„Curăţaţi izvorul, și apa care pornește de la el va fi curată. Dacă inima
este dreaptă, cuvintele, îmbrăcămintea, faptele voastre vor fi de asemenea
curate.” – Testimonies, vol. 1, p. 158 (engl.) (rom. p. 154).
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Miercuri 21 martie

4. AVERTISMENTE ȘI APELURI

a. Ce aspect, care are un efect semnificativ asupra bunăstării
noastre fizice este adesea trecut cu vederea? Luca 15:22. Ce
fel de vreme solicită o grijă deosebită? Psalm 147:16, 17.

„Picioarele trebuie protejate de frig și umezeală cu șosete călduroase, și
încălţăminte comodă, cu talpă groasă.” – Pacific Health Journal, 1 mai 1905.

„Membrele și picioarele noastre sunt protejate de frig și umezeală, pentru
a asigura circulaţia sângelui prin ele, împreună cu toate binecuvântările
acestuia... Acest lucru e cea mai sigură măsură de protecţie împotriva
răcelilor, a tusei, a congestiei cerebrale și a plămânilor, a inflamaţiei ficatului,
a rinichilor și a plămânilor și împotriva a sute de alte boli.” – The Health
Reformer, 1 mai 1872.

b. Care sunt unele dintre modurile prin care păgânii erau urâţi
înaintea Domnului? Exodul 32:25; 2 Regi 9:30; 1 Ioan 2:15. Ce
lecţie trebuie să învăţăm dela îngerii care stau înaintea
Domnului? Isaia 6:2, 3.

„Moda deteriorează intelectul și consumă spiritualitatea poporului
nostru. Ascultarea de modă pătrunde în bisericile Adventiștilor de Ziua a
Șaptea și reușește mai mult decât orice altă putere să despartă poporul nostru
de Dumnezeu. Mi s-a arătat că regulile bisericii noastre sunt deficiente. Toate
expunerile de mândrie în îmbrăcăminte, care este interzisă în cuvântul lui
Dumnezeu, ar trebui să fie un motiv suficient pentru disciplina bisericii.
Dacă acest lucru continuă, și se urmează cu o voinţă încăpăţânată în ciuda
avertismentelor, a apelurilor și a rugăminţilor stăruitoare, acest fapt poate fi
privit ca o dovadă că inima nu L-a asimilat în nici un fel pe Hristos. Eul, și
doar eul, este obiectul adoraţiei, și un astfel de pretins creștin îi va conduce
pe mulţi departe de Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 4, p. 647, 648 (engl.).

c. Privind în decursul istoriei, încălţămintea cu toc înalt a fost
creată pentru meseria prostituţiei, acești pantofi creând o
curbură exagerată a coloanei vertebrale, și atrăgând în schimb
atenţia spre anumite părţi ale corpului. Ai cui ochi îi atrage,
ispitește și îi provoacă acest fel de încălţăminte? 2 Petru 2:12-14.
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Joi 22 martie

5. PREDICATORI VII
a. Ce ar trebui să facem pentru a vedea dacă un articol de

îmbrăcăminte pe care îl probăm este în acord cu Cuvântul lui
Dumnezeu? Psalm 139:23, 24.

„Cuvintele, faptele și îmbrăcămintea noastră sunt predicatori zilnici,
adunând cu Hristos, sau risipind. Aceasta nu este o chestiune neînsemnată,
care poate fi ocolită cu o glumă. Subiectul îmbrăcăminţii cere multă
rugăciune și reflecţie serioasă. Mulţi necredincioși au simţit că nu stau bine
permiţându-și să fie sclavii modei; dar când văd că unii cu o înaltă pretenţie
de evlavie se îmbracă la fel ca lumea, bucurându-se de societatea celor
neserioși, ei decid că nu poate fi nimic rău într-o purtare ca aceasta.” –
Testimonies, vol. 4, p. 641 (engl.).

b. Ce ar trebui să facem dacă nu suntem siguri referitori la anu-
mite articole de îmbrăcăminte? Iacov 1:5; Filipeni 3:15, 16.

c. Ce ar trebui să ne amintim despre caracterul lui Dumnezeu?
Exodul 20:5; Maleahi 3:6.

d. Dacă ne îmbrăcăm cu adevărat în neprihănirea lui Hristos, ce
vor observa alţii? Fapte 4:13.

„Îmbrăcămintea noastră trebuie să fie simplă și obișnuită, așa încât,
atunci când îi vizităm pe cei săraci, aceștia să nu se simtă stânjeniţi de
contrastul dintre înfăţișarea noastră și a lor.” – Slujitorii evangheliei, p. 189 (engl.)
(rom. p. 171).

„Am văzut că acţiunile, îmbrăcămintea și cuvintele ar trebui să vorbească
în favoarea lui Dumnezeu. Atunci o influenţă sfântă va străluci asupra tuturor,
și toţi vor cunoaște că ei au fost cu Isus. Necredincioșii vor vedea că adevărul
pe care îl mărturisim are o putere sfinţitoare, și că – de asemenea – credinţa în
revenirea lui Hristos afectează caracterul bărbaţilor și al femeilor. Dacă cineva
dorește ca influenţa lui să vorbească în favoarea adevărului, să îl trăiască, și
astfel să urmeze Modelul umil.” – Solii pentru tineret, p. 128 (engl.) (rom. p. 114).
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Vineri 23 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Despre cine vorbesc hainele mele? Este înfăţișarea mea
modestă, indicând spre Isus, sau înalţă ea eul?

2. Mă îmbrac eu sănătos? Sunt îmbrăcat/ă călduros și comod?
3. Îmbrac eu ceva ce ar putea fi pentru alţii o piatră de poticnire?
4. Ce se poate spune despre încălţămintea, despre coafura și

despre faţa mea? Sunt eu în acord cu indicaţiile lui
Dumnezeu?

5. Vreau eu să Îl rog pe Isus să intre în camera mea și să îmi
arate tot ce nu reflectă caracterul Său neprihănit?

Fiţi sănătoși. Fiţi sănătoși. Fiţi sănătoși. Fiţi sănătoși. Fiţi sănătoși. „Îmbrăcămintea trebuie să fie sănătoasă din toate punctele
de vedere. ‚Mai presus de toate’, Dumnezeu vrea ca ‚sănătatea să sporească’ –
sănătatea trupului și a sufletului. Și trebuie să fim lucrători împreună cu El,
pentru sănătatea atât a sufletului cât și a trupului. Ambele trebuie să fie
promovate printr-o îmbrăcăminte sănătoasă.” – Îndrumarea copilului, p. 398
(engl.) (rom. p. 306).

Nu îmbrăcăminte strâmtă. Nu îmbrăcăminte strâmtă. Nu îmbrăcăminte strâmtă. Nu îmbrăcăminte strâmtă. Nu îmbrăcăminte strâmtă. „Fiecare articol de îmbrăcăminte trebuie să
se potrivească lejer, fără să împiedice circulaţia sângelui, sau o respiraţie
liberă, adâncă, naturală. Orice lucru pe care îl îmbrăcăm trebuie să fie atât
de larg încât, când sunt ridicate braţele, îmbrăcămintea să se poată ridica în
mod corespunzător.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 93 (engl.) (rom. p. 87).

Circulaţie perfectă a sângelui. Circulaţie perfectă a sângelui. Circulaţie perfectă a sângelui. Circulaţie perfectă a sângelui. Circulaţie perfectă a sângelui. „Este imposibil să avem o sănătate
perfectă când extremităţile sunt de obicei reci; pentru că în ele este prea
puţin sânge, în timp ce în alte părţi ale corpului este prea mult. Sănătatea
perfectă cere o circulaţie perfectă a sângelui; dar nu putem avea aceasta,
dacă ne îmbrăcăm corpul, unde se află organele vitale, de trei, patru ori mai
gros decât membrele și picioarele.” – Ibid.
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Lecţia 13                                               Sabat, 31 martie 2007

O atitudine de mulţumire
„Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta

este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi”.
(1 Tesaloniceni 5:18).

„Faptele bune sunt de două ori o binecuvântare, fiind un beneficiu atât
pentru dăruitor cât și pentru primitor. Conștiinţa procedurii corecte este
unul dintre cele mai bune remedii pentru minţile și corpurile bolnave. Când
mintea este liberă și fericită, având un simţământ al datoriei bine împlinite,
și mulţumirea de a fi contribuit la fericirea altora, influenţa îmbucurătoare,
înălţătoare aduce viaţă nouă întregii fiinţe.” – Pe urmele Marelui Medic, p.
257 (engl.) (rom. p. 225).

RecomandareRecomandareRecomandareRecomandareRecomandare
pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:pentru studiu:

Testimonies, vol. 5, p. 437-440.
Pe urmele Marelui Medic, p. 211-227.

„Iubirea lui Hristos care se răspândește prin întreaga fiinţă este o putere
care dă viaţă. Ea atinge fiecare parte vitală – creierul, inima, nervii – dându-
i vindecare. Prin ea, cele mai înalte energii ale fiinţei sunt trezite la activitate.
Ea eliberează sufletul de vină și durere, de frica și de grija care macină
puterea de viaţă. Împreună cu ea vin liniștea și pacea sufletească. Ea sădește
în suflet bucuria pe care nimic de pe pământ nu o poate distruge – bucuria
în Duhul Sfânt – bucuria care dă sănătate și viaţă. Cuvintele Mântuitorului
nostru, ‚Veniţi la Mine, ... și Eu vă voi da odihnă’ (Matei 11:28), sunt o reţetă
pentru vindecarea bolilor fizice, mentale și spirituale. Deși oamenii și-au
adus singuri suferinţă prin comportament greșit, El îi privește cu milă. În
El ei pot găsi ajutor. El va face lucruri mari pentru cei care se încred în El.”
– Pe urmele Marelui Medic, p. 115 (engl.) (rom. p. 97).

„Fiecare rază de lumină lăsată să strălucească asupra altora se va
reflecta asupra propriilor noastre inimi. Fiecare cuvânt amabil și plin de
compătimire rostit către cei triști, fiecare faptă de alinare a celor apăsaţi,
și fiecare dar pentru a satisface nevoile semenilor noștri, făcut cu gândul
la slava lui Dumnezeu, va rezulta într-o binecuvântare pentru dăruitor.
Cei care lucrează astfel ascultă de o lege a cerului și vor primi aprobarea
lui Dumnezeu. Plăcerea de a face bine altora oferă o strălucire
sentimentelor, care străfulgeră nervii, grăbește circulaţia sangvină, și
aduce sănătate fizică și mintală.” – Testimonies, vol. 4, p. 56 (engl.).
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Duminică 25 martie

1. O INIMĂ VESELĂ
a. Mai există ceva ce e necesar pentru sănătatea noastră fizică,

spirituală și mentală care va influenţa direct mărturia noastră
în faţa lumii. Care este acel lucru? Psalmi 5:11.

„Ar trebui subliniată influenţa minţii asupra corpului, și influenţa
corpului asupra minţii. Puterea electrică a creierului, promovată de
activitatea mintală, vitalizează întregul sistem, și este astfel un ajutor
nepreţuit în rezistenţa împotriva bolii. Acest lucru trebuie făcut clar. Puterea
voinţei și importanţa autocontrolului, atât în păstrarea cât și în restabilirea
sănătăţii, efectele deprimante și chiar distrugătoare ale mâniei, ale
nemulţumirii, ale egoismului și ale necurăţiei, și pe de altă parte, minunata
putere dătătoare de viaţă care se află în voioșie, într-o atitudine dezinteresată,
în mulţumire – acestea ar trebui de asemenea arătate. În Biblie e prezentat
un adevăr fiziologic – adevăr pe care trebuie să îl avem în vedere: [Proverbe
17:22 – citat].” – Educaţia, p. 197 (engl.).

„Când mergem plini de tristeţe, lăsăm asupra minţilor altora impresia că
Dumnezeu nu este mulţumit să fim fericiţi, și prin aceasta dăm o mărturie
falsă despre Tatăl nostru ceresc... În schimb, când ne angajăm în serviciul lui
Dumnezeu, inima noastră trebuie să fie plină de recunoștinţă; deoarece
creștinii nu sunt lăsaţi să umble pe căi nesigure, sau pradă regretelor zadarnice
și dezamăgirilor. Dacă nu avem plăcerile acestei vieţi, putem fi totuși bucuroși
privind la viaţa de dincolo.” – The Review and Herald, 14 ianuarie 1890.

b. Înseamnă aceasta că trebuie să ne amuzăm și să îi distrăm pe
alţii cu frivolitate, glume și vorbe de duh? Efeseni 5:4.

c. Cum putem avea o bucurie interioară mai adâncă? Galateni
5:22-25; Psalmi 43:5; Evrei 13:6.

„Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie studiat și ascultat, apoi inima va
găsi pace, odihnă și bucurie, și aspiraţiile vor tinde spre cer; atunci când
adevărul este ţinut departe de viaţă, în curtea din afară, inima nu este
încălzită de focul strălucitor al bunătăţii lui Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 5,
p. 547 (engl.) (rom. p. 540).
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Luni 26 martie

2. SĂNĂTATE MINTALĂ
a. Cum ne afectează gândurile sănătatea noastră fizică?

Proverbele 17:22; 2 Timotei 1:7.

„Între minte și corp este o relaţie misterioasă și minunată. Ele
reacţionează una asupra celeilalte. A ţine corpul într-o condiţie de sănătate
bună, pentru a-i dezvolta puterea și pentru ca fiecare parte a mașinăriei vii
să poată acţiona armonios, ar trebui să fie primul studiu în viaţă. A neglija
corpul înseamnă a neglija mintea. Nu poate fi spre slava lui Dumnezeu când
copiii Săi au minţi pitice și corpuri bolnave.” – Testimonies, vol. 3, p. 485, 486
(engl.) (rom. p. 486).

„Există o relaţie strânsă între minte și corp, și pentru a atinge cel mai
înalt standard de desăvârșire morală și intelectuală, legile care controlează
fiinţa noastră trebuie respectate.” - - - - - Patriarhi și profeţi, p. 601 (engl.) (rom. p. 420).

„Fiecare influenţă care afectează sănătatea trupului își lasă amprenta și
asupra minţii și a caracterului.” – Îndrumarea copilului, p. 408 (engl.) (rom. p. 315).

b. Cu ce ar trebui să ne umplem minţile? Filipeni 4:8.

c. Cum pot avea pace când circumstanţele și încercările mă
copleșesc? Filipeni 4:6, 7; Psalmi 130:5, 6; Plângeri 3:26.

„Părinţi, strângeţi razele de lumină cerească ce strălucesc pe calea
voastră. Umblaţi în lumină pentru că Hristos este în lumină. Când vă asumaţi
lucrarea de a salva copiii voștri și de a menţine poziţia voastră pe calea
sfinţirii, vor veni cele mai provocatoare încercări. Dar nu vă lăsaţi învinși.
Prindeţi-vă de Isus. El spune, ‚Dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu
Mine, da, vor face pace cu Mine’ (Isaia 27:5). Dificultăţile vor apărea. Veţi
întâlni obstacole. Priviţi constant la Isus. Când apar urgenţe, întrebaţi:
Doamne, acum ce să fac?” – Căminul advent, p. 207, 208 (engl.) (rom. p. 190)
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Marţi 27 martie

3. CEI CE SUFERĂ DURERI
a. Ce produc asupra corpului tristeţea, regretul, neliniștea și

sentimentele de vinovăţie? Proverbe 12:25.

„Satan este autorul bolii; și medicul luptă împotriva lucrării și puterii
lui. Bolile mintale prind teren pretutindeni. Nouăzeci la sută din bolile de
care suferă oamenii își au originea aici. Probabil că unele probleme familiale
rod ca un cancer sufletul și îi slăbesc puterile de viaţă. Părerea de rău pentru
păcat slăbește uneori constituţia fizică și dezechilibrează mintea.” –
Testimonies, vol. 5, p. 443, 444 (engl.) (rom. p. 438).

b. Care sunt unele din motivele pentru o stare sufletească
abătută? Psalmi 55:4, 5; Matei 6:34.

„Dumnezeu nu dorește ca noi să umblăm în chin sufletesc. Nu trebuie să
ne uităm la spinii și scaieţii din experienţa noastră. Trebuie să intrăm în
grădina Cuvântului  lui Dumnezeu și să culegem crinii, trandafirii și
garoafele parfumate ale promisiunilor sale. Acei care privesc la greutăţile
experienţelor lor vor vorbi despre îndoieli și descurajare, pentru că ei nu
privesc spre Isus, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.” –
Manuscript Releases, vol. 4, p. 160.

c. Care este remediul pentru un spirit abătut? Psalmi 51:6-12;
55:16-18; 61:2-4; 77:11, 12.

d. Când trebuie să ne amintim în mod special să fim veseli, și de
ce? Psalmi 128:2.

„Cei care sunt agitaţi, fricoși, sau grăbiţi, ar face bine să nu mănânce
până când nu își găsesc odihnă sau alinare; pentru că puterile vitale, deja
foarte greu împovărate, nu pot suplini nevoia de substanţe digestive.” – Dietă
și hrană, p. 107 (engl.) (rom. p. 135).
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Miercuri 28 martie

4. UN PRINCIPIU VIU
a. Ce caută Dumnezeu și ce dorește El cel mai mult?

Leviticul 26:12; 2 Corinteni 6:16; Isaia 57:15; 66:2.

„Cei care pretind principiile reformei sănătăţii ar trebui să înţeleagă boala
și cauzele ei, înţelegând că fiecare acţiune a agenţilor omenești trebuie să fie
în armonie desăvârșită cu legile vieţii. Lumina pe care a dat-o Dumnezeu
referitor la reforma sănătăţii este pentru salvarea noastră și a întregii lumi.
Bărbaţii și femeile trebuie să fie informaţi despre corpul omenesc pe care
Dumnezeu l-a pregătit să fie locuinţa Lui; El vrea ca noi să fim
administratorii credincioși ai acestui corp. ‚Căci noi suntem Templul
Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui și voi umbla în
mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.” ’(2 Corinteni
6:16).” – Sfaturi pentru sănătate, p. 479 (engl.).

b. Prin cine și cu ce scop vrea Dumnezeu să locuiască în noi?
Ioan 16:13.

c. Cum îi va afecta aceasta pe cei din jurul nostru? Maleahi 3:16;
Efeseni 5:19, 20; Evrei 10:24, 25.

„Ne aflăm într-o lume de suferinţă. Dificultăţi, încercări și durere ne
așteaptă de-a lungul întregului drum spre cer. Dar există mulţi care fac
poverile vieţii de două ori mai grele, anticipând neîncetat necazul. Dacă
întâlnesc opoziţie sau descurajări, ei cred că totul se va ruina, că soarta lor
este cea mai grea dintre toate, și că negreșit vor ajunge să sufere lipsuri.
Astfel ei aduc asupra lor nenorocire și aruncă o umbră asupra tuturor celor
din jurul lor. Viaţa însăși devine o povară. Dar nu trebuie să fie așa. Îi va costa
un efort serios să schimbe curentul gândirii lor. Dar schimbarea poate fi
făcută. Fericirea lor, atât pentru viaţa aceasta, cât și pentru cea viitoare,
depinde de faptul dacă își fixează sau nu minţile asupra lucrurilor vesele. Să
își întoarcă privirea de la tablourile întunecate, imaginare, spre beneficiile
pe care Dumnezeu le-a împrăștiat pe calea lor, și dincolo de acestea, spre cele
nevăzute și veșnice. Pentru fiecare încercare, Dumnezeu a pus la dispoziţie
ajutor.” – Pe urmele Marelui Medic, p. 247, 248 (engl.) (rom. p. 216).
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Joi 29 martie

5. SCOPUL LUI DUMNEZEU
a. De ce a creat Dumnezeu omenirea? Apocalipsa 4:11.

„Iubirea infinită – cât de mare este ea! Dumnezeu a făcut lumea, pentru
a mări cerul. El vrea o familie mai mare a inteligenţelor create.” – The SDA
Bible Commentary [Ellen G. White Comments], vol. 1, p. 1081.

b. De ce cooperare din partea noastră este nevoie pentru ca El să
poată locui în noi? 2 Corinteni 6:17, 18; 7:1; Ioan 14:21, 23;
Fapte 5:32.

„Condiţia pentru a fi primit în familia lui Dumnezeu este de a ieși din
lume, de a ne separa de toate influenţele ei contaminatoare. Poporul lui
Dumnezeu nu trebuie să aibă nici o legătură cu idolatria de orice formă ar fi
aceasta. El trebuie să ajungă la un standard mai înalt. Noi trebuie să ne
deosebim de lume, și atunci Dumnezeu spune: ‚Vă voi primi ca membri în
familia Mea regală, ca și copii ai Regelui ceresc.’ În calitate de persoane care
cred adevărul, noi trebuie să fim despărţiţi în practică de păcat și păcătoși.
Cetăţenia noastră este în ceruri.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creștine,
p. 481 (engl.) (rom. p. 480).

c. Cum este posibil să punem în practică toate instrucţiunile
Sale? Romani 8:7-14.

„Nimeni care pretinde că este evlavios să nu privească în mod indiferent
sănătatea corpului, și să se amăgească cu gândul că necumpătarea nu ar fi
păcat, și că nu le va afecta spiritualitatea. Există o legătură strânsă  între
natura fizică și cea morală.” – Dietă și hrană, p. 165 (engl.) (rom. p. 204).

d. Dacă facem ce a spus Dumnezeu, ce răsplată ne va aștepta?
Isaia 64:4; 1 Corinteni 2:9.

„Trebuie evidenţiat mereu faptul că marea realizare la care trebuie să
ajungă [Institutul de Sănătate Battle Creek] nu este doar vindecarea celor
bolnavi, ci desăvârșirea, și spiritul de sfinţenie, care nu poate fi manifestat de
minţi și corpuri bolnave. Acest obiectiv nu poate fi atins dacă lucrăm doar
după felul de gândire lumesc.” – Testimonies, vol. 1, p. 554 (engl.).
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Vineri 30 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Am eu o inimă veselă sau una tristă?
2. Ce tipare de gândire trebuie să îmi schimb pentru a medita la

lucruri bune?
3. Cum pot să Îi dau lui Dumnezeu temerile mele, pentru a fi

eliberat de ele?
4. Pentru ce lucruri pot să Îl laud pe Dumnezeu astăzi?
5. Am eu cu adevărat dorinţa ca Dumnezeu să locuiască în mine,

și ce trebuie să schimb pentru ca aceasta să devină o realitate
în experienţa mea?

Închizând cerul. Închizând cerul. Închizând cerul. Închizând cerul. Închizând cerul. „Ar trebui să ne îmbrăcăm în haine simple, croite
simplu, fără să ţinem cont de modă; pe mesele noastre ar trebui să fie în
orice timp hrană simplă, sănătoasă, evitând luxul și extravaganţa; casele
noastre ar trebui să fie construite cu simplitate și mobilate în același mod,
iar aceasta ar arăta puterea sfinţitoare a adevărului și ar avea o influenţă
grăitoare asupra celor necredincioși. Dar, în timp ce noi ne conformăm lumii
în aceste privinţe, încercând din câte se pare  în unele cazuri să îi întrecem
pe cei lumești în aranjamente fanteziste, predicarea adevărului va avea doar
un efect mic sau inexistent. Cine va crede adevărul solemn pentru acest timp
când cei care pretind a-l crede contrazic prin fapte credinţa lor? Nu
Dumnezeu ne-a închis ușile cerului, ci conformarea noastră cu practicile și
obiceiurile lumii.” – Testimonies, vol. 5, p. 206 (engl.) (rom. p. 194).

Religia lui Hristos. Religia lui Hristos. Religia lui Hristos. Religia lui Hristos. Religia lui Hristos. „Sunt de asemenea doctrine greșite, cum e cea a
iadului veșnic și a chinului nesfârșit pentru cei răi, care, prezentând vederi
exagerate și denaturate despre caracterul lui Dumnezeu, au avut același efect
asupra minţilor sensibile. Cei necredincioși au speculat la maxim aceste
cazuri nefericite, atribuind nebunia pe seama religiei; dar aceasta este o
calomnie grosolană, pe care nu vor vrea să o întâlnească în ziua de pe urmă.
Religia lui Hristos, departe de a fi cauza pentru nebunie, este unul dintre
cele mai eficiente remedii contra acesteia; pentru că ea este un calmant
puternic al nervilor.” – Ibid. p. 444 (engl.) (rom. p. 438).

Această lecţie nu este doar teorie. Această lecţie nu este doar teorie. Această lecţie nu este doar teorie. Această lecţie nu este doar teorie. Această lecţie nu este doar teorie. „Aceasta este adevărata sfinţire. Ea nu
este o simplă teorie, o emoţie, sau o înșiruire de cuvinte, ci un principiu viu,
activ, care pătrunde în viaţa de toate zilele. Ea cere ca obiceiurile noastre de
mâncare, băutură și îmbrăcăminte să fie astfel, încât să ne asigure păstrarea
sănătăţii noastre fizice, mentale și morale, pentru ca să putem prezenta
Domnului trupurile noastre – nu ca pe o jertfă coruptă de obiceiuri rele, ci
‚ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu’ (Romani 12:1).” – Dietă și
hrană, p. 57, 58  (engl.) (rom. p. 74).
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