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Prefaţă
De ce nu putem să facem lucrurile doar pe calea pe care vrem noi? Fără
îndoială că am putea, dar astfel de căi ar putea să nu contribuie întotdeauna la mântuirea noastră veşnică. Căile naturii umane căzute nu sunt şi căile
lui Dumnezeu. Cel Atotputernic dă explicaţie: „Căci gândurile Mele nu
sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci
cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de
căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre” (Isaia 55:8, 9).
Aşa că, nu ne putem aştepta să ne bucurăm de aprobarea deplină a lui
Dumnezeu cu privire la modurile de vieţuire mărginite, pământeşti. Şi, în
plus, noi nici măcar nu suntem ai noştri! Scriptura descoperă că am fost
cumpăraţi cu un preţ - sângele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
Chiar şi dragostea noastră pentru alţii poate că nu este ceea ce ar trebui
să fie. Toţi pot beneficia de pe urma avertizării inspirate, date unei familii:
„Dragostea noastră este adesea egoistă; căci o restrângem între nişte limite prestabilite. Când venim în unire şi tovărăşie apropiată cu Hristos, iubirea, compasiunea şi faptele noastre de generozitate vor pătrunde mai adânc
şi se vor lărgi şi întări prin exerciţiu. Iubirea şi interesul urmaşilor lui Hristos
trebuie să fie atât de largi, încât să cuprindă lumea. Cei care trăiesc numai
pentru ‘mine şi al meu’ vor pierde Cerul. Dumnezeu vă cheamă ca familie să
cultivaţi iubirea, să deveniţi mai puţin sensibili în ce vă priveşte pe voi înşivă
şi mai sensibili la durerile şi încercările altora. Acest spirit egoist, pe care l-aţi
nutrit toată viaţa voastră, este în mod corect reprezentat de către preotul şi
levitul care au trecut pe partea cealaltă pe lângă cel nenorocit. Ei au văzut că
avea nevoie de ajutor, dar l-au evitat în mod intenţionat.
Fiecare din voi are nevoie să se trezească şi să se întoarcă pentru a ieşi
de pe făgaşul egoismului. Valorificaţi timpul scurt de probă ce v-a fost dat,
lucrând din toate puterile pentru a răscumpăra eşecurile din viaţa voastră
trecută. Dumnezeu v-a pus într-o lume a suferinţei, pentru a vă testa, ca să
vadă dacă veţi fi găsiţi vrednici de darul vieţii veşnice.” - Testimonies, vol. 3,
pg. 530, cap. [Dragoste şi compasiune în familie].

Pentru alinarea fiinţelor umane suferinde, neştiutoare, îndărătnice, este
nevoie astăzi de altruismul fiecăruia dintre noi. Noi nu suntem ai noştri –
suntem în exclusivitate proprietatea Creatorului nostru, care ne-a dat un
exemplu în viaţa lui Isus Hristos. Pentru a reprezenta corect trăsăturile de caracter ale cerului, ni se cere întreaga noastră fiinţă. Noi suntem ispravnici ai
harului lui Dumnezeu, ispravnici ai luminii, mijloacelor şi talentelor oferite.
De aceea, pentru a ne încuraja pe urmele Stăpânului nostru, Lecţiile biblice pentru Sabat din următoarele două trimestre sunt bazate pe „Isprăvnicia creştină.” Este rugăciunea noastră ca, prin intermediul acestor studii,
Dumnezeu să ne dea succes în umblarea neegoistă a lui Hristos.
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 7 ianuarie 2012

Darul Sabatului întâi
pentru construirea de biserici
în Guatemala
„Binecuvântarea Domnului
îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie
urmată de niciun necaz.” (Proverbele 10:22).

Guatemala (Nahuatl Cuauhtitlan, „între copaci”) este în mod oficial
numită Republica Guatemala. Ea este o ţară
din America Centrală cu nişte caracteristici distincte
în zonă şi cu o cultură locală puternică, profund influenţată de trecutul
mayaş. Unele regiuni sunt puternic influenţate de ţări precum Germania,
Italia, Spania şi Statele Unite. Aceasta este o ţară cu o deosebită frumuseţe
naturală.
Se învecinează cu Mexic la nord şi vest, Belize, Golful Honduras şi
Honduras la est, El Salvador la sud-est şi Oceanul Pacific la sud. Are o
suprafaţă de 108.889 km2. Populaţia băştinaşă constituie o treime din populaţie. Cu toate că spaniola este limba oficială, există de asemenea numeroase limbi mayaşe, având tăsături caracteristice pentru fiecare grup
de băştinaşi. Principala religie este catolicismul cu 55% din populaţie,
40% creştini protestanţi şi alte religii care reprezintă 5%.
Solia reformei a ajuns în Guatemala la sfârşitul anului 1958 şi lucrarea
s-a organizat în anii 1960. În întreaga ţară sunt numai 3 biserici; am dori
să mai înălţăm câteva în regiunile rurale, deoarece fraţii nu au locuri de
adunare şi au mijloace puţine. Cu ajutorul grupelor şi bisericilor locale,
sprijinului din străinătate şi al sufletelor interesate, am început unul din
aceste trei proiecte.
Vă rugăm să luaţi în considerare nevoile lucrării Domnului din Guatemala şi să ne ajutaţi în aceste proiecte cu rugăciunile voastre şi ajutorul
financiar generos.
Fie ca Domnul să vă binecuvânteze din belşug!
Fraţii şi surorile voastre din Guatemala
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Lecţia 1

Sabat, 7 ianuarie 2012

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările” (Proverbele 3:5, 6).
„Pentru ca omul să nu rămână lipsit de rezultatele binecuvântate
ale binefacerii, Mântuitorul nostru a alcătuit planul de a-l lua drept
colaborator al Său.” – The Review and Herald, 25 august 1874.
Recomandare pentru studiu: Divina vindecare, pg. 500-502, engl. [cap. Dezvoltare
şi slujire].

Duminică

1 ianuarie

1. ANGAJAMENT
a. Care este fundamentul isprăvniciei creştine? Psalmii 37:4–6.
„Dacă este preţuit Cuvântul lui Dumnezeu ca un principiu statornic
în inimă şi este ferm păstrat în orice împrejurare, omul, cu înzestrările ce
i-au fost încredinţate, este adus în [supunere] faţă de Domnul Isus Hristos.
Întreaga sa putere, chiar gândurile sale, sunt aduse în captivitate faţă de
Hristos. Aceasta este sfinţirea adevărată. Toate părţile experienţei sunt îmbinate în armonie desăvârşită. El `nu duce lipsă de nimic`. El nu-şi păstrează nici o parte pentru el însuşi, pentru a face aşa cum îi place.” – In Heavenly
Places, pg. 190.

b. Explicaţi motivaţiile principale ale isprăvniciei creştine şi care este
principalul lucru de valoare urmărit. Matei 6:33, 34; Filipeni 3:8.
„[Matei 6:22 citat] Urmărirea unui singur scop, consacrarea din toată inima faţă de Dumnezeu, reprezintă condiţia evidenţiată de cuvintele Salvatorului. Lăsaţi scopul să fie sincer şi neşovăielnic, pentru a discerne adevărul şi
pentru a asculta oricât ar costa aceasta şi veţi primi iluminare divină.” - Cugetări de pe muntele fericirilor, pg. 91, engl. [cap. Adevăratul motiv în slujire].
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Darul Sabatului întâi pentru construirea de biserici în Guatemala

Ispravnicul

Luni

2 ianuarie

2. ISPRĂVNICIE
a. Un ispravnic administrează bunurile altuia. Numiţi câteva lucruri
importante ai căror administratori suntem. 1 Corinteni 4:1, 2.
„Acei cărora Dumnezeu le-a încredinţat adevărul Său, trebuie să aibă
acelaşi spirit generos pe care l-a manifestat Hristos. Ei trebuie să adopte
aceleaşi planuri cuprinzătoare de acţiune. Ei ar trebui să aibă un spirit amabil, generos faţă de cei săraci, şi să aibă un sentiment special că ei sunt
administratori ai lui Dumnezeu. Tot ceea ce au – bunuri, puteri mentale,
tărie spirituală – trebuie stăpânite nu ca şi cum ar fi ale lor proprii, ci doar
împrumutate pentru a înainta cauza lui Hristos pe pământ. La fel ca Hristos, ei nu ar trebui să evite societatea semenilor lor, ci ar trebui să o caute cu
scopul de a revărsa asupra altora avantajele cereşti pe care ei le-au primit
de la Dumnezeu.” – Slujitorii Evangheliei, pg. 335, engl. [cap. Exemplul lui Hristos
condamnă izolarea].

b. Unde strânge ispravnicul creştin bogăţia? Matei 6:19–21, 24, 33.
„Dumnezeu doreşte ca noi să alegem cele cereşti în locul celor pământeşti. El deschide în faţa noastră posibilităţile unei investiţii cereşti. El ar
dori să acorde sprijin celor mai înalte ţinte ale noastre, protecţie celei mai
alese comori. El declară: `Voi face mai de preţ un om decât aurul curat;
chiar un om decât aurul din Ofir` (Isaia 13:12 engl.). Când bogăţiile pe care
le mănâncă molia şi le strică rugina vor fi distruse, urmaşii lui Hristos se
vor bucura de comoara lor cerească, bogăţii ce sunt nepieritoare.” – Parabolele
Domnului, pg. 374, [engl. cap. Prieteni cu ajutorul Mamonei nedreptăţii].

c. Cum administrează ispravnicii creştini bogăţia care le-a fost încredinţată de Stăpânul lor? 1 Timotei 6:18, 19; Proverbele 19:17.
„Toţi trebuie să simtă că nu sunt proprietari, ci administratori, şi că
vine timpul când va trebui să dea socoteală de modul în care au întrebuinţat banii Domnului lor. Va fi nevoie de mijloace în cauza lui Dumnezeu.
Împreună cu David, ei ar trebui să spună: ‘Totul vine de la Tine şi din mâna
Ta primim ce-ţi aducem’ (1 Cronici 29:14).” – Testimonies, vol. 5, pg. 382, engl.
[cap. Susţinerea misiunilor în oraşe].
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Marţi

3 ianuarie

3. ATITUDINI POZITIVE

b. De ce este importantă abordarea de către voi a chestiunilor financiare? Proverbele 16:2.
c. Ce avertizări sunt date pentru ispravnicii creştini cu privire la
atitudinea şi motivaţiile noastre? 1 Ioan 2:15, 16.
„Satan prezintă permanent ispite poporului lui Dumnezeu, pentru a
atrage minţile lor de la lucrarea solemnă de pregătire pentru scenele apropiate din viitor. El este în adevăratul sens al cuvântului un înşelător, un
vrăjitor iscusit. El îşi înveleşte planurile şi cursele sale în veşminte de lumină împrumutate din ceruri. El a ispitit-o pe Eva să mănânce din fructul
oprit, făcând-o să creadă că ar fi foarte mult avantajată prin aceasta. Satan
îi îndrumă pe agenţii săi să iniţieze diferite invenţii şi drepturi patente şi
alte proiecte, astfel încât Adventiştii păzitori ai Sabatului, care se grăbesc
să devină bogaţi, să cadă în ispită, să fie prinşi în cursă şi să se străpungă
cu o mulţime de dureri. El este vigilent, foarte preocupat în a duce lumea
în captivitate şi, prin influenţa celor lumeşti, el menţine o excitare atrăgătoare permanentă ca, să-i îndrume pe cei neavizaţi care mărturisesc a crede
adevărul să se asocieze cu cei lumeşti. Pofta ochilor, dorinţa după excitaţii
şi distracţii atrăgătoare reprezintă o ispită şi o cursă pentru poporul lui
Dumnezeu. Satan are multe urzeli fine, mreje periculoase, care sunt făcute
astfel încât să apară nevinovate, dar prin care el se pregăteşte cu dibăcie
să sucească mintea poporului lui Dumnezeu. Există spectacole plăcute,
distracţii, conferinţe frenologice şi o nesfârşită varietate de proiecte, care
apar permanent, menite să conducă poporul lui Dumnezeu spre iubirea
de lume şi spre lucrurile care sunt în lume. Prin această unire cu lumea,
credinţa devine slăbită şi mijloacele care ar trebui să fie investite în cauza
adevărului prezent sunt transferate în rândurile vrăjmaşului. Prin aceste
canale diverse, Satan drenează cu dibăcie fondurile poporului lui Dumnezeu şi de aceea neplăcerea Domnului este asupra lor.” – Testimonies, vol. 1, pg.
550, 551, engl. [cap. Asigurare pe viaţă].
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Darul Sabatului întâi pentru construirea de biserici în Guatemala

a. Ce ar trebui să ia în considerare ispravnicul creştin în faţa scăderii activităţii economice? Filipeni 4:13; Romani 8:28.

Miercuri

4 ianuarie

4. ÎNCREDERE
a. Ce înconjoară adevărata isprăvnicie creştină? Psalmii 32:10.
b. Ce calităţi se găsesc în cel care îşi pune pe deplin încrederea în
Domnul? Proverbele 3:5, 6; Iov 23:12.
„Psalmistul spune: ‘Încrede-te în Domnul şi fă binele; astfel vei locui
ţara şi vei fi cu adevărat hrănit’ (Psalm 37:3, engl.). ‘Încrede-te în Domnul.’
Fiecare zi are poverile ei, gijile şi încurcăturile ei; şi când ne întâlnim, cât
de gata suntem să vorbim despre greutăţile şi încercările noastre. Atât de
multe griji împrumutate ne tulbură, atât de multe temeri sunt îngăduite,
se exprimă o aşa povară de nelinişte, încât s-ar putea presupune că nu am
avea nici un Salvator îndurător, iubitor, gata să asculte toate cererile noastre şi să ne fie un ajutor prezent în orice timp de nevoie.” – Calea către Hristos,
pg. 121, engl. [cap. Bucuria în Domnul].

c. Descrieţi câteva lecţii din natură, care pot da învăţătură ispravnicului creştin. Matei 6:25–30.
„‘Priviţi’, spune Isus, ‘cum cresc crinii’; cum răsărind din pământul negru şi rece, sau din noroiul albiei râului, plantele îşi dezvăluie frumuseţea
şi mireasma. Cine s-ar gândi la posibilitatea unei aşa splendori în bulbul
aspru, maro al crinului? Dar când viaţa lui Dumnezeu, ascunsă înlăuntru,
se dezvăluie la chemarea Sa în ploaie sau în strălucirea soarelui, oamenii
sunt uimiţi de priveliştea harului şi frumuseţii. În acelaşi fel, viaţa lui Dumnezeu se va dezvălui în fiecare suflet uman, care se va preda el însuşi în
slujirea harului Său, care, liber asemenea ploii şi strălucirii soarelui, vine cu
binecuvântările sale asupra tuturor. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care
creează florile şi acelaşi cuvânt va produce în voi farmecul Spiritului Său.
„Legea lui Dumnezeu este legea dragostei. El te-a înconjurat cu frumuseţe, pentru a te învăţa că nu eşti aşezat pe pământ doar pentru a cerceta
pentru tine însuţi, a săpa şi a construi, a trudi şi a toarce, ci pentru a face
viaţa luminoasă, veselă şi frumoasă prin dragostea lui Hristos – pentru a
încânta, asemenea florilor, vieţile altora prin slujirea dragostei.” – Cugetări de
pe Muntele Fericirilor, pg. 97, engl. [cap. Adevăratul motiv de slujire].
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Joi

5 ianuarie

5. RECUNOŞTINŢĂ

„Uitând de propriile noastre dificultăţi şi necazuri, haideţi să-L lăudăm pe
Dumnezeu pentru ocazia de a trăi spre slava numelui Său. Lăsaţi binecuvântările proaspete ale fiecărei noi zile să trezească laudă în inimile noastre, pentru
aceste semne ale grijii Sale iubitoare. Când vă deschideţi ochii dimineaţa, mulţumiţi lui Dumnezeu că v-a păstrat de-a lungul nopţii. Mulţumiţi-I pentru pacea Sa în inima voastră. Dimineaţa, la amiază şi seara, lăsaţi mulţumirea să se
înalţe la ceruri asemenea unui parfum suav.” – The Review and Herald, 2 iunie 1910.
„Nu avem nici un motiv de a vorbi despre bunătatea lui Dumnezeu
şi de a povesti despre puterea Sa? Când prietenii sunt amabili cu noi, noi
considerăm că este un privilegiu a le mulţumi pentru amabilitatea lor. Cu
cât mai mult ar trebui să considerăm ca o bucurie aceea de a răspunde cu
mulţumiri Prietenului care ne-a dat orice dar bun şi desăvârşit. Atunci, haideţi să cultivăm mulţumirea faţă de Dumnezeu în fiecare biserică. Haideţi
să ne educăm buzele noastre să-L slăvească pe Dumnezeu în cercul familiei
noastre.” – My Life Today, pg. 170.
b. Pentru ce aduce ispravnicul creştin cele mai mari mulţumiri?
Psalmii 119:14, 72, 127.
„Glorioasele posibilităţi puse înaintea lui Israel puteau fi realizate doar
prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceeaşi înălţime a caracterului,
aceeaşi plinătate de binecuvântare – binecuvântare asupra minţii, sufletului
şi trupului, binecuvântare asupra casei şi câmpului, binecuvântare pentru
această viaţă şi pentru viaţa care va veni – este posibilă pentru noi doar prin
ascultare.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 305, engl. [cap. Via Domnului].

Vineri

6 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum îţi poţi arăta angajamentul faţă de cauza Evangheliei?
2. Care este descrierea activităţii pe care o prestează un ispravnic creştin?
3. Cum poate atitudinea ta să afecteze luarea deciziilor în chestiuni
financiare?
4. De ce este nevoie pentru a-I da în totalitate lui Dumnezeu controlul
asupra veniturilor tale?
5. Ce descoperi atunci când îţi numeri binecuvântările?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2012
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Darul Sabatului întâi pentru construirea de biserici în Guatemala

a. Ce face ispravnicul creştin când descoperă bogăţiile universului? Luca 15:8, 9; 1 Tesaloniceni 5:18.

Lecţia 2

Sabat, 14 ianuarie 2012

Caracteristicile unei isprăvnicii veritabile
„Tu eşti partea mea, o, Doamne: am spus că voi păzi cuvintele
Tale” (Psalmii 119:57, engl.).
„Tot ceea ce avem, puterile noastre mentale şi fizice, toate binecuvântările vieţii prezente şi viitoare, ne sunt date, având amprenta
crucii Calvarului.”—The Review and Herald, 14 decembrie 1886.
Recomandare pentru studiu: Îndrumarea copilului, pg. 150–168, engl. [cap. 28, 29, 30, 31, 32].

Duminică

8 ianuarie

1. MULŢUMIRE
a. Ce înţeleg ispravnicii creştini cu privire la toate proprietăţile lor
pământeşti? Iov 1:21.
„Toate lucrurile aparţin lui Dumnezeu. Oamenii pot ignora pretenţiile
Sale. În timp ce El revarsă din abundenţă binecuvântările Sale asupra lor,
ei pot folosi darurile Sale pentru propria lor satisfacere egoistă; dar ei vor fi
chemaţi să dea socoteală de isprăvnicia lor.
Un ispravnic se identifică pe el însuşi cu stăpânul Său. El acceptă responsabilităţile unui ispravnic şi trebuie să acţioneze în interesul stăpânului, făcând la fel cum ar face stăpânul acolo unde conduce el. Interesele stăpânului Său, devin ale sale. Poziţia de ispravnic este una demnă, întrucât
stăpânul are încredere în el. Dacă în vreun fel el acţionează egoist şi abate
avantajele câştigate din negoţul cu bunurile stăpânului spre propriul său
avantaj, el perverteşte încrederea pusă în el.” – Testimonies, vol 9, pg. 246, engl.
[cap. Administrare credincioasă].

b. De ce sunt ispravnicii creştini mulţumiţi cu proprietăţile lor pământeşti? Psalmii 37:16; Proverbele 15:16; 1 Timotei 6:8.
„Ne gândim la Isus, Creatorul tuturor lumilor şi cum El a venit în lume
ca un om sărac. El nu avea unde să-Şi aşeze capul. Aşa că sărăcia nu este o
ruşine. Păcatul este o ruşine.” – The Ellen G. White 1888 Materials, pg. 1514.
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Luni

9 ianuarie

2. IMPARŢIALITATE
a. În timp ce ispravnicii creştini sunt mulţumiţi cu proprietăţile lor
lumeşti, cum se poartă ei cu proprietăţile pământeşti ale altora?
Deuteronomul 16:19.
„În ultima mare controversă între urmaşii lui Hristos şi puterile întunericului, Satan îi cumpără pe bărbaţi şi femei. Unii se vând pe ei înşişi pentru
nimic; căci la ce i-ar folosi unui om, dacă ar câştiga întreaga lume şi şi-ar
pierde propriul său suflet?
Trebuie să simţim un interes special în a avea în vedere lucrurile altora
– nu pentru a le râvni, nici pentru a găsi greşeli la ei, nici pentru a comenta
despre ei şi a-i prezenta într-o lumină falsă, ci pentru a face dreptate riguroasă în toate lucrurile fraţilor noştri şi tuturor celor cu care avem vreo
legătură.” – That I May Know Him, pg. 176.
b. Ce doreşte Dumnezeu să înţelegem cu privire la păcatul părtinirii? Deuteronomul 24:17; Romani 2:11.
„Dumnezeu nu recunoaşte nici o deosebire cu privire la naţionalitate,
rasă sau castă. El este Creatorul întregii omeniri. Toţi oamenii sunt o singură familie prin creaţie şi toţi sunt una prin răscumpărare. Hristos a venit
să demoleze orice zid de despărţire, să deschidă larg orice despărţitură a
curţilor templului, pentru ca orice suflet să poată avea acces liber la Dumnezeu. Dragostea Sa este atât de cuprinzătoare, atât de profundă, atât de
completă, încât pătrunde pretutindeni. Ea îi ridică deasupra influenţelor
lui Satan pe acei care sunt amăgiţi de vicleniile sale şi îi aşează în apropierea tronului lui Dumnezeu, tronul înconjurat de curcubeul făgăduinţei. În
Hristos nu este nici Iudeu, nici Grec, nici rob, nici slobod.” – Profeţi şi Regi, pg.
369, 370, engl. [cap. Nădejde pentru neamuri].

„Motivul tuturor dezbinărilor, neînţelegerilor şi diferenţelor se găseşte
în despărţirea de Hristos. Hristos este centrul către care ar trebui să fim
atraşi; întrucât cu cât ne apropiem mai mult de centru, cu atât mai apropiaţi vom fi împreună în simţăminte, în simpatie, în dragoste, crescând în
caracterul şi imaginea lui Isus. Dumnezeu nu face nici o discriminare ...
Fiul Dumnezeului nemărginit, Domnul vieţii şi gloriei, S-a coborât în umilinţă la viaţa celui mai de jos, aşa încât nimeni să nu se poată simţi exclus din
prezenţa Sa. El S-a făcut accesibil tuturor. El nu a selectat câţiva favorizaţi cu
care să se asocieze şi să-i ignore pe toţi ceilalţi.” – That I May Know Him, pg. 99.
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Marţi

10 ianuarie

3. ONESTITATE
a. Ce binecuvântare este dată tuturor celor care urmăresc integritatea în toate tranzacţiile lor? Proverbele 10:9.
b. Ce ar trebui să unească acţiunea, cuvintele şi chiar gândurile ispravnicului creştin? Proverbele 12:5, 17; 14:2.
„Prin condiţiile isprăvniciei noastre, noi suntem puşi sub obligaţie nu
numai faţă de Dumnezeu, ci şi faţă de oameni.” – Educaţia, pg. 139, engl. [cap.
Biblia ca educator].

c. Cum îi consideră Domnul pe acei care nu sunt cinstiţi în afaceri?
Proverbele 16:11; 20:10.
„Nici însemnătatea, nici aparenta neînsemnătate a unei tranzacţii comerciale nu o face dreaptă sau nedreaptă, cinstită sau necinstită. Prin cea
mai mică îndepărtare de corectitudine, noi ne plasăm pe noi înşine pe terenul vrăjmaşului şi putem continua pas cu pas, până la orice grad de nedreptate. O mare parte a lumii creştine separă religia de afacerile lor.
Un om cinstit, conform măsurii lui Hristos, este unul care va manifesta
integritate neştirbită. Greutăţi înşelătoare şi balanţe false cu care mulţi caută să-şi promoveze interesele lor în lume, sunt o urâciune în faţa lui Dumnezeu. Totuşi, mulţi care pretind a ţine poruncile lui Dumnezeu, fac afaceri
cu greutăţi false şi balanţe false. Când un om este într-adevăr în legătură
cu Dumnezeu şi ţine legea Sa în adevăr, viaţa lui va arăta acest fapt; pentru
că toate acţiunile sale vor fi în armonie cu învăţăturile lui Hristos. El nu-şi
va vinde onoarea pentru câştig. Principiile sale sunt clădite pe o fundaţie
sigură şi comportamentul său în problemele lumeşti este o transcriere a
principiilor sale. Integritatea fermă străluceşte asemenea aurului în mijlocul zgurii şi al gunoiului lumii. Înşelăciunea, falsitatea şi necredincioşia pot
fi poleite şi ascunse de ochii omului, dar nu de ochii lui Dumnezeu. Îngerii
lui Dumnezeu, care privesc dezvoltarea caracterului şi cântăresc valoarea
morală, înregistrează în cărţile din ceruri aceste mici tranzacţii care dezvăluie caracterul. Dacă un lucrător este necredincios şi superficial în lucrarea
sa, în ocupaţiile vieţii zilnice, lumea nu va judeca incorect dacă va evalua
standardul său din religie după standardul său din afaceri.” – Testimonies,
vol. 4, pg. 310, 311, engl. [cap. Pregătirea pentru venirea lui Isus].
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Miercuri

11 ianuarie

4. SMERENIE
a. Care este răsplata pentru ispravnicul smerit? Psalmii 37:11;
Proverbele 22:4; Matei 18:4.
„Dragostea supremă faţă de Dumnezeu şi dragostea neegoistă unul faţă
de altul, acesta este cel mai bun dar pe care Tatăl ceresc îl poate revărsa.
Lăsaţi ca toţi credincioşii să se apropie de Dumnezeu şi unul de altul, astfel
încât Dumnezeu să Se poată apropia de ei. Nici un om să nu fie înălţat suprem. Nici un om să nu-şi închipuie că este infailibil întrucât a fost iluminat
de Dumnezeu şi folosit de El în aducerea sufletelor la adevăr. Înzestrările
noastre sunt valoroase numai dacă sunt folosite ca talente încredinţate de
Dumnezeu pentru a mări adevărul. Cel prin care lucrează Dumnezeu nu se
va înălţa niciodată pe el însuşi, niciodată nu va căuta să domine. Ca un administrator înţelept, el trebuie să lucreze în sinceritate şi umilinţă. El trebuie să
facă slujba lui Dumnezeu, împărţind ceea ce a primit, prezentând adevărul
în dragoste, într-un mod limpede, hotărât. În acest fel el trebuie să-i lumineze
pe alţii, amintindu-şi întotdeauna că doar Dumnezeu poate impresiona mintea şi poate curăţi inima.” – Manuscript Releases, vol. 21, pg. 275.
b. Ce trebuie să-i caracterizeze pe toţi cei care caută să fie între aleşii lui Dumnezeu? Proverbele 29:23.
„Dragostea, compasiunea şi tandreţea trebuie să se manifeste în mijlocul nostru. Ca ales al lui Dumnezeu, îmbracă-te cu îndurare şi amabilitate. Păcatele care au fost practicate în comportament trebuie îndepărtate cu
omul cel vechi. Cu omul cel nou, Isus Hristos, trebuie îmbrăcate ‘bunătatea, smerenia minţii, supunerea, îndelunga răbdare’ (Coloseni 3:12, engl.).
Acei care au înviat cu Hristos să umble în înnoirea vieţii, sunt cei aleşi
de Dumnezeu. Ei sunt sfinţi pentru Domnul şi sunt recunoscuţi de El ca
iubiţii Săi. Astfel, ei sunt sub un legământ solemn pentru a se face deosebiţi, dând dovadă de umilinţă a minţii. Ei trebuie să se îmbrace în hainele
neprihănirii. Ei sunt despărţiţi de lume, de spiritul ei, de practicile ei şi ei
trebuie să demonstreze că învaţă de la El, Cel care spune: ‘Eu sunt blând şi
smerit cu inima’ (Matei 11:29). Dacă vor conştientiza că trebuie să moară
împreună cu Hristos, dacă vor păstra legământul lor de botez, lumea nu va
avea nici o putere să-i atragă să se lepede de Hristos. Dacă trăiesc viaţa lui
Hristos în această lume, ei sunt părtaşi ai naturii divine. Apoi, când Hristos, Cel care este viaţa noastră, Se va arăta, ei se vor arăta de asemenea cu
El în glorie.” – Idem, vol. 19, pg. 236, 237.
13
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Joi

12 ianuarie

5. ASCULTARE
a. Ce caracteristici i-au fost arătate Vizionarului Ioan, când l-a văzut pe poporul lui Dumnezeu din aceste zile de pe urmă? Apocalipsa 14:12.
b. Unde găsim instrucţiuni cu privire la principiile de afaceri legale? Deuteronomul 5:32; 25:13–15; Luca 11:28.
„Nu există nici o ramură de business legitimă, pentru care Biblia să
nu ofere o pregătire fundamentală. Principiile ei de sârguinţă, cinste, economie, cumpătare şi puritate sunt secretul unui succes adevărat. Aceste
principii, aşa cum sunt expuse în cartea Proverbelor, constituie o comoară
a înţelepciunii practice. Unde îşi poate găsi comerciantul, meşteşugarul,
directorul oamenilor în orice departament de afacere, preceptele cele mai
bune pentru el însuşi şi pentru angajaţii săi, decât se găsesc în aceste cuvinte ale omului înţelept: [Proverbele 22:29; 14:23; 13:4; 23:21; 20:19; 17:27; 20:3;
4:14; 6:28; 13:20; 18:24 citate]. …
De câte ori ar fi putut scăpa omul de prăbuşire financiară şi ruină, urmând avertizările, aşa des repetate şi subliniate în Scripturi. ...
Acestea sunt principiile de care sunt legate bunul mers al societăţii,
atât al asociaţiilor seculare, cât şi al celor religioase. Acestea sunt principiile
care dau siguranţă bunurilor şi vieţii. Pentru tot ceea ce face posibilă încrederea şi cooperarea, lumea este îndatorată legii lui Dumnezeu, aşa cum
este aceasta dată în cuvântul Său şi cum este trasată, în linii adesea obscure
şi aproape şterse, în inimile oamenilor.” – Educaţia, pg. 135-137, engl. [cap. Principii şi metode în afaceri].

Vineri

13 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.
2.
3.
4.
5.
14

Cum poţi fi mulţumit cu proprietăţile tale pământeşti?
Cum ar trebui să te porţi cu ceilalţi în tranzacţiile tale financiare?
Ce binecuvântări vei primi dacă eşti cinstit în toate tranzacţiile tale?
Cum se poate manifesta smerenia în viaţa mea în mod practic?
Numiţi câteva din beneficiile care vin de pe urma onestităţii în
chestiuni financiare.
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Lecţia 3

Sabat, 21 ianuarie 2012

Probleme de biruit (I)
„Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot
felul de fapte rele” (Iacov 3:16).
„Fie că recunoaştem sau nu, noi suntem ispravnici, înzestraţi de
Dumnezeu cu talente şi privilegii şi aşezaţi în această lume pentru a
face lucrarea indicată de El.”—Educaţia, pg. 137, engl. [cap. Principii şi metode în afaceri].

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 5, pg. 242–248, engl. [cap. Unitatea
creştină].

Duminică

15 ianuarie

1. INVIDIE ŞI PĂCATE ASEMĂNĂTOARE
a. Explicaţi originea mândriei, invidiei şi ambiţiei pentru poziţie şi rezultatele ei amare. Isaia 14:12–15.
„Cele ce l-au îndemnat pe Lucifer să se plângă de guvernarea lui Dumnezeu şi să caute să răstoarne ordinea care era stabilită în ceruri au fost mândria şi ambiţia. De la căderea sa, obiectivul lui a fost de a insufla în minţile
oamenilor acelaşi spirit de invidie şi nemulţumire, aceeaşi ambiţie după poziţie şi onoare.” – Patriarhi şi Profeţi, pg. 403, engl. [cap. Răzvrătirea lui Core].
b. Descrieţi o minte firească – un candidat la moartea a doua?
1 Corinteni 3:3; Romani 8:6, 7; Iacov 3:14, 15.
„Dacă îţi deschizi inima pentru invidie şi bănuieli rele, Spiritul Sfânt nu
poate rămâne cu tine. Caută plinătatea care este în Hristos.” – Testimonies, vol.
8, pg. 191, engl. [cap. Poveri pe care Dumnezeu nu le-a dat].

c. Cum îţi influenţează invidia personalitatea şi starea de bine? Iov
5:2; Proverbele 14:30; 27:4.
„Omul invidios împrăştie otravă oriunde merge, înstrăinând prieteni
şi stârnind ură şi răscoală împotriva lui Dumnezeu şi a omului. El caută să
fie considerat cel mai bun şi cel mai mare, fără a depune eforturi eroice de
lepădare de sine pentru a atinge ţinta perfecţiunii sale, ci rămânând acolo
unde se află şi diminuând meritul cuvenit eforturilor altora.” – Idem, vol. 5,
pg. 56, engl. [cap. O mărturie importantă].
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Luni

16 ianuarie

2. LĂCOMIE
a. În ce sens duce lăcomia la încălcarea legii lui Dumnezeu? Exodul 20:17. Ce învăţăm despre acest păcat din experienţa lui Acan?
Iosua 7:20–26.
„Păcatul fatal care a condus la ruina lui Acan îşi are rădăcina în lăcomie, unul din cele mai obişnuite şi din cele privite cu cea mai mare uşurătate dintre păcate. În timp ce alte abateri sunt descoperite şi pedepsite,
cât de rar violarea celei de-a zecea porunci atrage după sine condamnare.
Enormitatea acestui păcat şi rezultatele lui teribile sunt lecţiile din istoria
lui Acan.
Lăcomia este un rău cu o dezvoltare treptată. Acan nutrise lăcomia de
câştig până când aceasta a devenit un obicei, legându-l în lanţuri aproape
imposibil de sfărâmat. În timp ce nutrea răul, el ar fi putut fi umplut de
groază la gândul aducerii unui dezastru asupra lui Israel; dar percepţiile
sale au fost înăbuşite de păcat şi când ispita a venit, el a căzut ca pradă
uşoară.
Nu se săvârşesc încă păcate asemănătoare în faţa avertizărilor atât de
solemne şi explicite? Şi nouă ni se interzice la fel de direct să îngăduim lăcomia, precum nu i s-a îngăduit lui Acan să-şi însuşească prada din Ierihon.
Dumnezeu a declarat aceasta ca fiind idolatrie. Suntem avertizaţi: ‘Nu puteţi
sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona’ (Matei 6:24). ‘Luaţi seama şi păziţi-vă de
lăcomie’ (Luca 12:15, engl.). ‘Nici să nu fie pomenită între voi’ (Efeseni 5:3).
Avem înaintea noastră osânda înfricoşătoare a lui Acan, Iuda, Anania, Safira. Înaintea tuturor acestora, o avem pe cea a lui Lucifer, ‘fiul dimineţii’, care
râvnind o poziţie mai înaltă, a pierdut pentru totdeauna strălucirea şi fericirea cerului. Şi încă, în ciuda tuturor acestor avertismente, lăcomia abundă.”
– Patriarhi şi Profeţi, pg. 496, 497, engl. [cap. Căderea Ierihonului].

b. Care ar trebui să fie relaţia noastră cu acei care sunt conduşi de
lăcomie? Efeseni 5:5; 1 Corinteni 5:11.
c. Care alţi păcătoşi alături de persoanele lacome nu vor fi lăsaţi să
intre în împărăţia cerurilor ? 1 Corinteni 6:10
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17 ianuarie

3. AVARIŢIE
a.

Din moment ce invidia şi lăcomia îşi au originea în inimă, ce
urmează? Iov 5:2, 4, 5.

„Scripturile descriu condiţia lumii chiar înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos. Apostolul Iacov descrie avariţia şi asuprirea care vor domina. El spune ‘Ascultaţi acum voi, bogaţilor!...V-aţi strâns comori pentru
zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile şi pe
care le-aţi oprit-o prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns
la urechile Domnului sabaot. Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări.
V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Aţi osândit, aţi omorât pe cel
neprihănit, care nu vi se împotrivea.’ (Iacov 5:1-6). Aceasta este o descriere
a ceea ce există astăzi. Prin fiecare formă de asuprire şi silnicie, oamenii
îngrămădesc bogăţii colosale, în timp ce strigătele omenirii înfometate se
înalţă înaintea lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 170, engl. [cap.
Nu va face Dumnezeu dreptate aleşilor Săi?].

b. Ce se întâmplă adesea când bogăţia este reţinută în mod egoist
de către posesorii ei avizi? Eclesiastul 5:13.
c. Cum descoperă oamenii răi ceea ce este în inima şi mintea lor?
Psalmii 10:3.
„Oamenii, în orbirea lor, se fălesc cu progres şi cultură uimitoare; dar
înaintea ochiului Omniscienţei sunt dezvăluite vina şi depravarea lăuntrică. Privitorii cereşti văd pământul plin de violeţă şi nelegiuire. Bogăţia este
obţinută prin orice fel de jefuire, nu numai jefuire faţă de oameni, ci faţă de
Dumnezeu. Oamenii folosesc mijloacele Sale pentru a-şi satisface propriul
egoism. Orice lucru, pe care pun stăpânire, este făcut să slujească lăcomiei
lor. Avariţia şi senzualitatea predomină. Oamenii nutresc atributele primului mare înşelător. Ei l-au acceptat pe el ca dumnezeu şi au devenit plini de
spiritul său.” – Testimonies, vol. 6, pg. 14, 15, engl. [cap. Lucrarea pentru acest timp].
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Miercuri

18 ianuarie

4. MÂNDRIE
a. Conceptul de mândrie este de o înaltă însemnătate în lume. Cum
descrie Scriptura mândria? Proverbele 16:5.
b. Ce va face Domnul celui mândru? Proverbele 15:25; 16:18, 19;
Luca 18:14. Descrieţi ce i-a fost arătat servei Domnului cu privire
la sfârşitul celui mândru.
„Am văzut că Dumnezeu urăşte mândria şi că toţi cei mândri şi toţi cei
ce fac răul vor fi ca miriştea şi ziua care vine îi va arde complet.” – Testimonies, vol. 1, pg. 132, engl. [cap. Asemănarea cu lumea].

c. În loc de mândrie, ce se poate vedea în viaţa ispravnicului credincios? Iacov 4:6.
„Toţi cei care studiază viaţa lui Hristos şi practică învăţătura Sa vor
deveni asemenea lui Hristos. Influenţa lor va fi ca a Sa. Ei vor manifesta
tărie de caracter. Ei sunt statornici în credinţă şi nu vor fi biruiţi de rău din
cauza vanităţii şi mândriei. Ei caută să umble pe calea umilă a ascultării,
făcând voia lui Dumnezeu. Caracterul lor exercită o influenţă care dă mărturie pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu şi a curăţiei vindecătoare a
lucrării Sale. ...
În aceste suflete complet convertite, lumea are un martor despre puterea sfinţitoare a adevărului asupra caracterului uman. Prin ele Hristos face
de cunoscut lumii caracterul şi voinţa Sa. În vieţile copiilor lui Dumnezeu
este descoperită binecuvântarea slujirii Domnului, şi opusul este văzut în
acei care nu ţin poruncile Sale. Linia de demarcaţie este distinctă. Toţi cei
care ascultă poruncile lui Dumnezeu sunt păstraţi de puterea Sa măreaţă
în mijlocul influenţelor corupătoare ale călcătorilor legii Sale. De la cel mai
de jos subiect până la cel mai înalt în poziţiile adevărului, ei sunt păstraţi
de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru salvare.” – Evanghelizarea, pg.
315, 316, engl. [cap. IX, Întâmpinând prejudecăţi şi împotrivire].
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19 ianuarie

5. IUBIREA DE BANI
a.

La ce te va duce iubirea de bani? 1 Timotei 6:10; Eclesiastul 5:10.

„Biblia nu condamnă nici un om pentru că este bogat, dacă şi-a dobândit bogăţiile cinstit. Nu banii, ci dragostea de bani este rădăcina tuturor
relelor. Dumnezeu este Cel care dă omului putere pentru a câştiga bogăţie;
şi în mâinile celui căruia acţionează ca ispravnic al lui Dumnezeu, folosind
mijloacele sale neegoist, bogăţia este o binecuvântare, atât pentru posesor,
cât şi pentru lume. Dar mulţi, absorbiţi de interesele lor faţă de comori
lumeşti, devin insensibili la cerinţele lui Dumnezeu şi la nevoile semenilor
lor. Ei adaugă casă lângă casă şi teren lângă teren; ei îşi umplu casele lor cu
articole de lux, în timp ce peste tot în jurul lor sunt fiinţe umane în sărăcie şi
ticăloşie, în boală şi moarte. Acei care în felul acesta îşi dau vieţile lor slujirii
de sine, dezvoltă în ei înşişi nu atributele lui Dumnezeu, ci atributele celui
rău.” – Divina vindecare, pg. 212, 213, engl. [cap. Lucrarea pentru cei bogaţi].
b. Care este prioritatea numărul unu în viaţa fiecărui ispravnic credincios? 1 Corinteni 2:2; Matei 6:33; Luca 9:25.
„Când păcătosul ajunge la cruce şi priveşte în sus la Cel care a murit
ca să-l salveze, el se poate bucura cu o bucurie deplină; pentru că păcatele
sale sunt iertate. Îngenunchind la cruce, el ajunge la cel mai înalt loc pe care
omul poate să-l atingă.” – The Review and Herald, 29 aprilie 1902.

Vineri

20 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum îţi va influenţa invidia isprăvnicia?
2. Ce fel de legături ar trebui să ai cu persoanele care nu urmează
principiile isprăvniciei creştine?
3. Care este rezultatul trăirii unei vieţi lacome?
4. Care este fundamentul în deciziile tale cu privire la chestiuni financiare?
5. Explicaţi pericolul de a deveni preocupaţi de bunurile materiale.
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Lecţia 4

Sabat, 28 ianuarie 2012

Probleme de biruit (II)
„Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest
Cuvânt şi ajunge neroditor” (Matei 13:22).
„Toţi cei care iubesc banii . . . vor plânge într-o zi în suferinţă amară: ‘O, înşelăciune a bogăţiilor! Mi-am vândut sufletul pentru bani.’ ”
– Testimonies, vol. 3, pg. 544, 545, engl. [cap. Păcatul lăcomiei].

Recomandare pentru studiu: Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 133-140, engl.
[cap. Bogăţia, un talant încredinţat].

Duminică

22 ianuarie

1. ÎNŞELĂCIUNE
a. Cum perverteşte adesea Satan inima şi gura oamenilor care doresc să câştige avantaje în afaceri? Ieremia 6:13; Faptele Apostolilor 5:3, 4.
b. Cum s-a luptat regele David cu seriozitate împotriva unei limbi
înşelătoare? Psalmii 52:2, 3; 101:7; 120:2; Proverbele 30:8.
c. Întrucât ispravnicii creştini vin adesea în legătură cu oameni înşelători, ce rugăciune ar trebui să înalţe la tronul de har? Psalmii
43:1 (ultima parte).
d. Cum îngăduie Dumnezeu adesea ca o persoană înşelătoare să fie
victima propriilor sale şiretlicuri? Psalmii 7:14-16.
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Luni

23 ianuarie

2. NECINSTE
a. Cum este descrisă o persoană necinstită? Proverbele 6:12, 13, 14,
16–19.

„Înregistrările contabile ale fiecărei afaceri, detaliile fiecărei tranzacţii,
trec prin cercetarea atentă a experţilor contabili nevăzuţi, agenţi ai Aceluia
care nu face niciodată compromis cu nedreptatea, nu trece niciodată cu
vederea răul, nu micşorează niciodată greşeala. ...
Împotriva fiecărui făcător de rele legea lui Dumnezeu pronunţă condamnare. El poate să nu ţină cont de acea voce, poate căuta să înăbuşe
avertizările sale, dar în zadar. Ea îl urmează. Ea se face auzită. Ea îi distruge
pacea. Dacă nu este luată în seamă, ea îl urmăreşte până la mormânt. Ea
poartă mărturie împotriva lui la judecată. Un foc mistuitor îi consumă în
cele din urmă sufletul şi trupul.” – Educaţia, pg. 144, 145, engl. [cap. Principii şi
metode în afaceri].

c. Ce se va întâmpla cu orice lucru dobândit în mod necinstit? Proverbele 13:11; 15:27; 21:6.
„Aceasta este întrebarea care se cere a fi luată în considerare de fiecare
părinte, fiecare învăţător, fiecare student – de fiecare fiinţă umană, tânăr
sau în vârstă. Nici o schemă de afacere sau un plan de viaţă nu poate fi
întreg sau complet dacă se ocupă doar de anii scurţi ai vieţii prezente şi nu
face nici o pregătire pentru viitorul nesfârşit. Lăsaţi tinerii să fie învăţaţi să
ia în calculul lor eternitatea. Lăsaţi-i să fie învăţaţi să aleagă principiile şi
să caute posesiunile care dăinuie – să adune pentru ei înşişi acea ‘comoară
nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia;’ să-şi
facă prieteni ‘cu ajutorul bogăţiilor nedrepte,’ pentru ca atunci când aceasta
va eşua, aceştia să-i primească ‘în corturile veşnice’ (Luca 12:33; 16:9).” –
Idem, pg. 145, engl. [cap. Principii şi metode în afaceri].
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b. Cum consideră Domnul pe cei care sunt necinstiţi în tranzacţiile
lor financiare? Deuteronomul 27:17–19; Proverbele 11:1; 20:23.

Marţi

24 ianuarie

3. NEDREPTATE
a. Cum suntem avertizaţi să evităm părtinirea în comportarea faţă
de alţii? Leviticul 19:15.
„Nu manifestaţi părtinire faţă de unul sau mai mulţi şi să-i neglijaţi pe
alţii dintre fraţii voştri pentru că ei nu sunt apropiaţi de voi. Feriţi-vă ca nu
cumva să vă purtaţi aspru cu acei despre care credeţi că au făcut greşeli,
în timp ce alţii, mult mai vinovaţi şi mult mai vrednici de mustrare, care
ar trebui aspru certaţi pentru conduita lor necreştinească, sunt susţinuţi şi
trataţi ca prieteni.” – The Review and Herald, 12 martie 1895.
b. Cum se comportă ispravnicul creştin când are de-a face cu grupuri dezavantajate? Psalmii 82:2–4.
„Dumnezeu pretinde că poporul Său nu ar trebui să îngăduie ca săracii şi cei năpăstuiţi să fie asupriţi. Dacă ei rup orice jug şi eliberează pe
cei asupriţi, şi sunt în mod neegoist şi amabil atenţi cu cei nevoiaşi, atunci
binecuvântările promise vor fi ale lor. Dacă în biserică sunt din aceia care
fac pe cel orb să se împiedice, ei trebuie să fie traşi la răspundere; pentru că
Dumnezeu ne-a făcut protectori ai celui orb, al celui chinuit, al văduvelor
şi al celor orfani. Piatra de poticnire, la care se face referire în cuvântul lui
Dumnezeu, nu reprezintă un buştean de lemn plasat înaintea picioarelor
celui orb ca să-l facă să se împiedice, ea reprezintă, însă, mult mai mult
decât aceasta. Ea reprezintă fiecare cursă ce ar putea urmări să prejudicieze
influenţa fratelui lor orb, pentru a lucra împotriva interesului lui, sau pentru a împiedica prosperitatea lui.
Un frate care este orb şi sărac şi bolnav, şi care face tot efortul să se auto-întreţină pentru a nu fi dependent, trebuie încurajat de fraţii săi în orice
mod posibil. Dar acei care pretind a fi fraţii săi, care se pot folosi de toate
facultăţile lor, care nu sunt dependenţi, dar care îşi uită atât de mult datoria
lor faţă de cel orb, încât îl dezorientează, îl întristează şi îl opresc din calea
lui, fac o lucrare care va cere pocăinţă şi restaurare înainte ca Dumnezeu
să accepte rugăciunile lor. Şi biserica lui Dumnezeu, care a permis fratelui
lor nefericit să fie greşit, va fi vinovată de păcat până când va face tot ce îi
stă în putere pentru a îndrepta răul.” – Testimonies, vol. 3, pg. 519, 520, engl. [cap.
Datoria faţă de cei nenorociţi].
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25 ianuarie

4. TOVĂRĂŞIE NESATISFĂCĂTOARE

„Singura cale sigură pentru tineret este de a combina curăţia cu sfinţenia şi, în acest fel, tendinţele naturale spre rău vor fi ţinute sub control.
Alegând drept tovarăşi ai lor pe unii care se tem de Domnul, ei vor fi rar
găsiţi în necredinţă faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, cultivând îndoieli şi
necredinţă. Puterea unui exemplu cu adevărat consecvent este foarte mare
înspre bine.” – In Heavenly Places, pg. 172.
b. Ce se întâmplă când căutăm sfat la cei care nu sunt în armonie cu
principiile isprăvniciei creştine? Proverbele 14:7; 2 Tesaloniceni 3:6.
„Lăsaţi tineretul să aleagă influenţa şi să se asocieze cu bărbaţi şi femei
cu principii şi practici rele, ...şi ei vor fi contaminaţi. Influenţele tăcute şi inconştiente vor strecura sentimentele lor în vieţile acestora, vor deveni parte
a existenţei lor reale şi ei vor merge mai departe chiar pe marginea prăpastiei, fără a sesiza vreun pericol. Ei învaţă să iubească acele cuvinte ale limbii
liniştite, cuvintele mieroase ale înşelătorului, şi sunt neliniştiţi, tulburaţi şi
nefericiţi dacă nu sunt aduşi până la culmea măgulirii cuiva. ...A umbla în
sfatul celor neevlavioşi este primul pas spre a sta în locul celor păcătoşi şi a
se aşeza pe scaunul celor batjocoritori.” – Idem.
„Este greşit pentru creştini să se asocieze cu acei al căror moral este
decăzut. O relaţie zilnică, apropiată, care ocupă timpul fără a contribui în
nici un fel la întărirea intelectului sau moralului, este periculoasă. Dacă
atmosfera morală care înconjoară persoanele nu este pură şi sfinţită, ci este
pătată de întinăciune, acei care respiră această atmosferă vor descoperi că
ea acţionează imperceptibil asupra intelectului şi inimii, pentru a le otrăvi
şi a le ruina. Este periculos a te familiariza cu acei ale căror minţi au din fire
un nivel redus. Treptat şi imperceptibil, acei care din fire sunt conştiincioşi
şi iubesc puritatea, vor ajunge la acelaşi nivel, se vor face părtaşi şi vor
simpatiza cu prostia şi nerodnicia morală, cu care sunt atât de des aduşi în
legătură.” – Testimonies, vol. 3, pg. 125.
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a. În timp ce Domnul este marele nostru Sfătuitor, la cine putem
căuta sfat pe acest Pământ? Proverbele 13:20.

Joi

26 ianuarie

5. INUTILITATEA CÂŞTIGĂRII DE BOGĂŢII
a. Cât de multe din bogăţiile noastre pământeşti luăm cu noi atunci
când murim? Psalmii 49:16, 17; Eclesiastul 5:13–15; 1 Timotei 6:7.
b. Ce putem lua cu noi la marea judecată a omenirii? Matei 16:26;
Proverbele 11:4; Isaia 31:7.
„Cei mântuiţi vor fi întâmpinaţi în casa pe care Isus o pregăteşte pentru
ei. Acolo tovarăşii lor nu vor fi netrebnicii pământului, mincinoşii, idolatrii,
necuraţii şi necredincioşii; ci ei se vor asocia cu acei care l-au biruit pe Satan
şi, prin har divin, şi-au format caractere perfecte. Fiecare tendinţă păcătoasă,
fiecare imperfecţiune care îi chinuie aici, este îndepărtată prin sângele lui
Hristos şi le sunt împărtăşite perfecţiunea şi strălucirea slavei Sale, întrecând
de departe strălucirea soarelui le este atribuită. Şi frumuseţea morală, perfecţiunea caracterului Său, străluceşte prin ei, întrecând de departe în valoare
această splendoare exterioară. Ei sunt fără greşeală înaintea marelui tron alb,
având parte de acea demnitate şi de privilegiile îngerilor.
Având în vedere glorioasa moştenire care poate să-i aparţină: ‘ce ar da
un om în schimb pentru sufletul său?’ (Matei 16:26). El poate fi sărac, totuşi
deţine în el însuşi o bogăţie şi o demnitate pe care lumea nu i le-ar putea da
niciodată. Sufletul mântuit şi curăţit din păcat, cu toate puterile sale nobile
dedicate în serviciul lui Dumnezeu, este de o valoare fără egal; şi este bucurie în ceruri în prezenţa lui Dumnezeu şi a sfinţilor îngeri pentru un suflet
mântuit, o bucurie care este exprimată în cântece sfinte de triumf.” – Calea
către Hristos, pg. 126, engl. [cap. Bucuria în Domnul].

Vineri

27 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Care sunt rezultatele unei transmiteri denaturate a informaţiei?
2. Cum îl afectează necinstea pe cel care înşeală?
3. Cum se poartă ispravnicii creştini cu ceilalţi în tranzacţiile lor financiare?
4. Cine este sfătuitorul ispravnicului creştin în chestiuni financiare?
5. Despre ce ar trebui să ne aducă aminte caracterul trecător al bogăţiilor materiale?
24
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Sabat, 4 februarie 2012
Darul Sabatului întâi
pentru ajutor în caz
de dezastre
Ce este religia adevărată? „Religiunea curată şi neîntinată înaintea
lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să
cercetăm pe orfani şi pe văduve în
necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi
de lume” (Iacov 1:27). Fondul mondial
pentru ajutor în caz de dezastre răspunde
solicitării de a-i ajuta pe acei care se află în
cea mai mare nevoie – acei care supravieţuiesc
experienţelor traumatice cauzate de cutremure, uragane şi alte dezastre.
Puteţi să-i ajutaţi pe cei care se află cu adevărat în nevoie?
„Oricare ar fi numărul talanţilor noştri, fie unul, doi sau cinci, niciun
bănuţ din banii noştri nu trebuie irosit pentru vanitate, mândrie sau egoism. Fiecare dolar din cei strânşi de noi este marcat cu chipul şi inscripţia
lui Dumnezeu. Atât timp cât în lumea lui Dumnezeu există flămânzi care
trebuie hrăniţi, goi care trebuie îmbrăcaţi, suflete care pier fără pâinea şi
apa mântuirii, fiecare îngăduinţă inutilă, fiecare surplus al capitalului, revine celor săraci şi goi.” – The Signs of the Times, 20 Iunie 1892.
Fondul mondial pentru ajutor în caz de dezastre are menirea de a coordona acest ajutor. Şi ca o acţiune complet voluntară, neavând niciun angajat
şi cheltuieli suplimentare, 100% din fiecare dar ajunge direct şi în totalitate în
slujba de binefacere. Toate cheltuielile administrative ale Fondului mondial
pentru ajutor în caz de dezastre sunt suportate din darurile regulate ale bisericii. Aceasta permite ca Fondul mondial pentru ajutor în caz de dezastre să
dedice fiecare bănuţ strâns, celor care se află în cea mai mare nevoie.
De la ajutorarea în cazul cutremurelor din Chile, Haiti şi Peru până la
ajutorul cu hrană în Africa Centrală, Fondul mondial pentru ajutor în caz
de dezastre a fost distribuit în jurul globului. În acest Sabat aveţi ocazia să
mai ajutaţi slujirea de binefacere. „Banii pe care Dumnezeu i-a încredinţat
oamenilor trebuie folosiţi pentru binecuvântarea omenirii, în ajutorarea
în lipsurile celor suferinzi şi aflaţi în nevoie. . . În providenţa înţeleaptă a
lui Dumnezeu, sunt prezentaţi în mod constant înaintea lor acei care au
nevoie de ajutorul lor. Ei trebuie să aline pe cel suferind, să îmbrace pe cel
gol şi să ajute pe mulţi care se află în împrejurări aspre şi dificile, care se
luptă cu toate forţele lor pentru ca ei înşişi şi familiile lor să nu ajungă în
locuinţe sociale.” – (The Review and Herald, 4 ianuarie 1898).
Departamentul de binefacere al Conferinţei Generale
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Lecţia 5

Sabat, 4 februarie 2012

Munca
„Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească” (Genesa 2:15).
„Adevărata slavă şi bucurie a vieţii sunt găsite numai de bărbatul
şi femeia care muncesc. Munca îşi aduce propria răsplată şi dulce este
odihna căpătată prin oboseala unei zile petrecute în mod util.” - Christian Temperance and Bible Hygiene, pg. 98.

Recomandare pentru studiu: Solii pentru tineret, pg.177-180, engl. [cap. O instruire practică].

Duminică

29 ianuarie

1. MUNCĂ
a. La creaţiune, ce a fost dat cu îndurare omului? Genesa 2:15.
„Dumnezeu a stabilit lucrul ca o binecuvântare pentru om, pentru a-i
ocupa mintea, a-i întări trupul şi a-i dezvolta facultăţile. În activitate mentală şi fizică, Adam a găsit una din cele mai înalte plăceri ale existenţei sale
sfinte. Şi când, ca rezultat al neascultării sale, el a fost gonit din frumoasa
lui locuinţă şi a fost obligat să lucreze un pământ aspru pentru a-şi câştiga
pâinea zilnică, chiar şi acea muncă, deşi foarte mult diferită de ocupaţia
plăcută din grădină, a fost o protecţie împotriva ispitelor şi o sursă de fericire. Acei care privesc lucrul ca un blestem, chiar dacă acesta este însoţit
de oboseală şi durere, cultivă o greşeală. Bogatul priveşte adesea în jos cu
dispreţ asupra claselor muncitoare, dar aceasta este total în contradicţie cu
scopul lui Dumnezeu în crearea omului. Ce sunt chiar şi cele mai valoroase
averi în comparaţie cu moştenirea dată maiestuosului Adam? Totuşi Adam
nu era leneş. Creatorul nostru care înţelege ce este spre fericirea omului, i-a
stabilit lui Adam lucrarea sa. Adevărata bucurie a vieţii se găseşte numai
de către bărbaţii şi femeile care muncesc.” – Patriarhi şi Profeţi, pg. 50, engl. [cap.
Creaţiunea].

b. Ce măsură din munca unei persoane înţelepte îi aparţine acesteia? Eclesiastul 3:13.
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30 ianuarie

2. PORUNCA DE A MUNCI

„Religia pe care o mărturiseşti face din folosirea timpului celor şase zile
lucrătoare la fel de mult o datorie, precum e aceea de a participa la biserică
în ziua de Sabat. Tu nu ai fost sârguincios în ocupaţia ta. Ai lăsat ore, zile şi
chiar săptămâni să treacă fără a îndeplini vreo lucrare. Cea mai bună predică reală, pe care ai putea să o prezinţi lumii, ar fi să arăţi o reformă hotărâtă
în viaţa ta şi să te îngrijeşti de propria ta familie. Apostolul spune: ‘Dacă nu
poartă cineva de grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de
credinţă şi este mai rău decât un necredincios’ (1 Timotei 5:8).” – Testimonies,
vol. 5, pg. 179, engl. [cap. Sârguinţa în afaceri].

„Lenevia şi nepăsarea nu sunt roade aduse de pomul creştin.” – Îndru-

marea copilului, pg. 124, engl. [cap. Hărnicia].

b. Cum îşi îndeplinesc munca ispravnicii creştini? Coloseni 3:23.
„Calea trudei stabilită pentru locuitorii pământului poate fi grea şi
obositoare; dar este onorată de urmele paşilor Mântuitorului şi acel care
urmează pe această cale sfântă este în siguranţă. Prin învăţătură şi exemplu, Hristos a dat demnitate muncii utile. Din cei mai timpurii ani ai Săi,
El a dus o viaţă de trudă. Cea mai mare parte a vieţii Sale pământeşti a
fost petrecută în muncă stăruitoare în atelierul tâmplarului din Nazaret. În
veşmintele unui lucrător obişnuit, Domnul vieţii cutreiera străzile micului
oraş în care locuia, mergând şi întorcându-se de la munca sa umilă; şi îngeri slujitori Îl însoţeau în timp ce mergea alături de oameni de la ţară şi
lucrători, nerecunoscut şi neonorat.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pg.
276, engl. [cap. Demnitatea muncii, subcap. Exemplul lui Hristos].

„Nu trebuie să neglijaţi datoria care stă chiar în calea voastră, ci trebuie
să profitaţi de micile ocazii care se deschid în jurul vostru. Trebuie să mergeţi să faceţi ce puteţi mai bine în lucrurile mici ale vieţii, ridicând cu inimă şi credincioşie lucrarea pe care providenţa lui Dumnezeu a desemnat-o
pentru voi. Deşi mică, trebuie să o faceţi cu toată meticulozitatea cu care aţi
face o lucrare mai mare. Credincioşia voastră va fi aprobată în rapoartele
din ceruri.” – The Signs of the Times, 16 iunie 1890.
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a. Care este o parte intrinsecă a poruncii a patra? Exodul 20:9.

Marţi

31 ianuarie

3. FIRMA FAMILIEI
a. Când ar trebui să-şi înceapă ispravnicii creştini instruirea? Deuteronomul 6:7.
„Educaţia copilului înspre bine sau spre rău începe în anii lui timpurii.
Copiii ar trebui învăţaţi că sunt parte din firma familiei. Ei ar trebui învăţaţi
să-şi îndeplinească partea lor în cămin. Nu trebuie să fie permanent serviţi;
mai degrabă, ar trebui să uşureze poverile tatălui şi mamei. Pe măsură ce
copiii mai mari cresc, ei ar trebui să ajute în a-i îngriji pe membrii mai tineri
ai familiei. Mama nu ar trebui să se istovească făcând lucrarea pe care copiii ar putea şi ar trebui să o facă.” – Manuscript Releases, vol. 10, pg. 206, 207.
b. Cum pot părinţii să-i înveţe pe copii principiile muncii şi ale
datoriilor vieţii? Proverbele 22:6.
„În şcoala căminului, copiii ar trebui învăţaţi cum să-şi îndeplinească
îndatoririle practice ale vieţii de zi cu zi. De când sunt încă tineri, mama ar
trebui să le dea de făcut câteva sarcini simple în fiecare zi. Îi va lua timp
mai mult să-i înveţe decât dacă le-ar face ea însăşi; dar să aibă în vedere că
ea trebuie să pună temelia utilităţii pentru clădirea caracterului lor. Să-şi
amintească de faptul că acasă este o şcoală în care ea este educatorul principal. Ei îi revine rolul de a-şi învăţa copiii cum să îndeplinească îndatoririle
casnice repede şi cu dibăcie. Cât mai repede posibil în viaţă, ar trebui să fie
educaţi să împartă poverile căminului. Din copilărie băieţi şi fete ar trebui
învăţaţi să poarte poveri tot mai grele, ajutând cu înţelepciune la lucrarea
firmei familiei.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pg. 122, engl. [cap. Siguranţa
tinerilor, subcap. Învăţându-i pe copii să fie folositori].

c.

Care este rezultatul inevitabil al leneviei? Proverbele 19:15.

„Acolo unde este abundenţă de lenevie, Satan lucrează cu ispitele sale
pentru a distruge viaţa şi caracterul.” – The Youth’s Instructor, 18 octombrie 1894.
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1 februarie

4. ODIHNĂ NEPOTRIVITĂ

„Dumnezeu i-a dat omului şase zile în care să lucreze şi El cere ca lucrarea lor să fie făcută în cele şase zile lucrătoare.” – Patriarhi şi Profeţi, pg. 307,
engl. [cap. Legea dată lui Israel].

„Cuvântul lui Dumnezeu declară că dacă un om nu vrea să lucreze nici
să nu mănânce. Domnul nu cere lucrătorului sârguincios să-i susţină pe
alţii în lenevie. Pentru mulţi există o pierdere de timp, o lipsă de efort, care
duce la sărăcie şi lipsă. Dacă aceste greşeli nu sunt corectate de acei care
îi încurajează, tot ce s-ar face pentru ei ar fi ca şi cum s-ar pune comoara
într-o pungă cu găuri.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 247, engl. [cap. Măsura
iertării].

„Acelora care se străduiesc să se reformeze ar trebui să li se asigure ocupaţie. Nimeni care este capabil să muncească, nu ar trebui învăţat să aştepte
mâncare, îmbrăcăminte şi adăpost gratuit. De dragul lor propriu, precum şi
de dragul altora, pot fi plănuite câteva căi prin care ei să restituie un echivalent pentru ceea ce au primit. Încurajaţi fiecare efort de auto-întreţinere.
Aceasta va întări respectul de sine şi o independenţă nobilă. Şi ocupaţia minţii şi trupului în muncă folositoare este esenţială ca protecţie împotriva ispitei.” – Divina vindecare, pg. 177, engl. [cap. Lucrând pentru cel necumpătat].
„Obiceiurile indolente, lipsite de grijă, îngăduite în munca seculară,
vor fi aduse în viaţa religioasă şi îi vor face pe unii incapabili să mai aibă
vreo eficienţă în serviciul lui Dumnezeu. Mulţi care prin muncă sârguincioasă ar fi putut fi o binecuvântare pentru lume, s-au ruinat prin lenevie.
Neangajarea şi lipsa unui scop stabil deschide uşa la o mie de ispite. Tovarăşii răi şi obiceiurile vicioase pervertesc mintea şi sufletul şi rezultatul este
ruina pentru viaţa aceasta şi pentru viaţa care va veni.
În orice linie de lucru în care suntem angajaţi, cuvântul lui Dumnezeu
ne învaţă să fim ‘fără lenevie în îndeletniciri; plini de râvnă cu duhul; slujind Domnului’. ‘Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta,’ ‘ca
unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii voastre; voi
slujiţi Domnului Hristos’ (Romani 12:11, engl.; Eclesiastul 9:10; Coloseni
3:24).” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 345, 346 [cap. Talanţii].
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Darul Sabatului Întâi pentru ajutor în caz de dezastre

a. Care este sfatul pentru cei care nu împlinesc îndemnul de a lucra, dat în porunca a patra şi, în schimb, se odihnesc în cele şase
zile obişnuite ale săptămânii? 2 Tesaloniceni 3:10; Proverbele
6:9–11.

Joi

2 februarie

5. „ODIHNA LUI” (EVREI 4:1)
a. Când a instituit Domnul odihna Lui pentru omenire? Genesa
2:2; Evrei 4:4, 5. Cum a întărit Domnul instituţia Sa iniţială? Marcu 2:27, 28.
„Dumnezeu Însuşi a stabilit prima săptămână ca un tipar pentru săptămânile următoare până la încheierea timpului. Ca oricare alta, aceasta era
alcătuită din şapte zile literale. Şase zile au fost întrebuinţate în lucrarea de
creaţie; în a şaptea, Dumnezeu S-a odihnit şi apoi a binecuvântat această zi şi
a pus-o deoparte ca o zi de odihnă pentru om.” – Christian Education, pg. 190.
b. Cum te pregăteşti pentru ceea ce Domnul numeşte „Sabatele
Mele” sau „odihna Mea” (Exodul 31:13; Evrei 4:5)? Marcu 15:42;
Luca 23:54, 56.
„Faceţi ca pregătirea pentru Sabat să fie încheiată vineri. Îngrijiţi-vă ca
toate hainele să fie pregătite şi toată mâncarea să fie făcută. Încălţămintea
să fie lustruită şi baia făcută. Se poate să faceţi aceasta. Dacă faceţi aceasta
ca o regulă, veţi putea să o îndepliniţi. Sabatul nu este dat pentru repararea
de haine, pentru gătitul de mâncare, pentru căutare de plăcere, sau pentru
orice altă îndeletnicire lumească. Înainte de apusul soarelui, toată lucrarea
lumească să fie pusă deoparte şi ziarele lumeşti să fie îndepărtate de la vedere. Părinţi, explicaţi copiilor voştri lucrarea voastră şi scopul ei şi lăsaţi-i
să vă ajute în pregătirea voastră de a păstra Sabatul în conformitate cu porunca.” – Testimonies, vol. 6, pg. 355, 356, engl. [cap. Păzirea Sabatului].
„Acei care neglijează a se pregăti pentru Sabat din ziua a şasea şi care
gătesc hrană în ziua Sabatului, încalcă cea de-a patra poruncă şi sunt călcători ai legii lui Dumnezeu.” – Spiritual Gifts, vol. 3, pg. 253, 254.

Vineri

3 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.
2.
3.
4.
5.
30

Care este scopul muncii?
Ce face parte din porunca a patra?
Când ar trebui să începem să preţuim munca?
Ce se întâmplă dacă nu suntem eficienţi în timpul săptămânii?
Descrieţi caracterul creştinului şi odihna sa în ziua sfântă a Domnului.
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Lecţia 6

Sabat, 11 februarie 2012

Ocupaţia şi serviciul
„Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în
locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune.” (Eclesiastul 9:10).
„Adevărata fericire se găseşte numai în a fi bun şi a face bine. Cea
mai curată, ce mai înaltă plăcere, revine celor care îşi îndeplinesc cu
credincioşie datoriile stabilite. Nicio lucrare cinstită nu este înjositoare.” – The Youth’s Instructor, 5 decembrie 1901.
Recomandare pentru studiu: Educaţia, pg. 262-271, engl. [cap. Lucrarea vieţii].

Duminică

5 februarie

1. ALEGÂNDU-NE OCUPAŢIA
a. Care este scopul unei ocupaţii folositoare? 2 Tesaloniceni 3:11, 12.
„Lucrurile de pe pământ sunt mai strâns legate de ceruri şi mai direct
sub supravegherea lui Hristos, decât îşi dau seama mulţi. Toate invenţiile
bune şi progresul îşi au sursa în Cel care este minunat în sfat şi excelent în
lucrare. Atingerea îndemânatică a mâinii medicului, puterea sa şi sistemul
său nervos şi muscular, cunoştinţa sa despre mecanismul delicat al corpului, reprezintă înţelepciunea puterii divine pentru a fi folosită în favoarea
suferindului. Iscusinţa cu care tâmplarul îşi foloseşte uneltele sale, puterea
cu care fierarul bate pe nicovală vin de la Dumnezeu. Orice am face, oriunde
am fi, El doreşte să controleze minţile noastre, ca să putem face o lucrare perfectă.” – Sfaturi pentru Părinţi, Educatori şi Elevi, pg. 277, engl. [cap. Studiul şi munca].
b. Care este una din cele mai mari binecuvântări ale societăţii şi
care este unul din cele mai mari blesteme? Proverbele 10:16;
2 Tesaloniceni 3:10.
„Una din cele mai sigure protecţii împotriva răului este ocupaţia utilă,
în timp ce lenevia este unul din cele mai mari blesteme; căci viciul, crima
şi sărăcia vin în urma ei. Acei care sunt întotdeauna ocupaţi, care merg cu
bucurie la îndatoririle lor zilnice, sunt membri utili ai societăţii.” – Idem, pg.
275, engl. [cap. Studiul şi munca].
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Luni

6 februarie

2. UN SERVICIU ACCEPTABIL
a. În alegerea ocupaţiei, ce elemente ar trebui să luăm în considerare? Cum determină capacităţile noastre locul nostru în viaţă?
Daţi exemple. Eclesiastul 9:10.
„În ceea ce priveşte posibilităţile vieţii, cine este capabil să decidă care
este mică şi care este mare? Cât de multe rezultate pe care chiar şi regii lear invidia poate acumula un lucrător în locurile umile ale vieţii, înfiinţând
instituţii pentru binecuvântarea lumii! ...
Locul specific în care am fost stabiliţi în viaţă este hotărât de capacităţile noastre. Nu toţi ajung la aceeaşi dezvoltare sau îndeplinesc cu o eficienţă
egală aceeaşi lucrare. Dumnezeu nu aşteaptă isopul să atingă proporţiile
cedrului, sau măslinul înălţimea palmierului măreţ. Dar fiecare ar trebui
să ţintească atât de sus, cât unirea dintre puterea umană şi cea divină face
posibil ca el să ajungă.
Mulţi nu devin ceea ce ar putea, pentru că nu se folosesc de puterea care
este în ei. Ei nu se prind de puterea divină aşa cum ar putea. Mulţi sunt abătuţi
de la linia pe care ar putea să dobândească cel mai veritabil succes. Căutând o
onoare mai mare sau o sarcină mai plăcută, ei încearcă să facă o lucrare pentru care nu sunt potriviţi. De multe ori, un om ale cărui talente sunt potrivite
pentru o altă chemare, este ambiţios să se angajeze într-o profesie; şi acela care
ar putea fi un fermier, un meşteşugar sau o asistentă de succes, ocupă necorespunzător poziţia unui predicator, avocat sau medic. Sunt iarăşi alţii, care ar fi
putut ocupa o chemare de încredere, dar care, din lipsă de energie, de solicitare sau perseverenţă, se mulţumesc cu un loc mai uşor.
Trebuie să urmăm mult mai îndeaproape planul lui Dumnezeu pentru
viaţă. A îndeplini cel mai bine lucrarea care ne stă în apropiere, a-I încredinţa căile noastre lui Dumnezeu şi a aştepta indicaţiile providenţei Sale –
acestea sunt principiile care garantează o călăuzire sigură în alegerea unei
ocupaţii.” – Educaţia, pg. 266, 267, engl. [cap. Lucrarea vieţii].
b. Oricare ar fi talentele şi vocaţia noastră, care este cel mai important aspect din lucrarea vieţii noastre? Evrei 6:10.
„Dragostea pură, sfinţită, o dragoste aşa cum a fost exprimată în lucrarea vieţii lui Hristos, este ca un parfum sfânt. Asemenea sticlei cu mir
spartă de Maria, aceasta umple întreaga casă cu mireasma ei.” – Testimonies,
vol. 6, pg. 84, engl. [cap. După adunarea de tabără].

32

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2012

Marţi

7 februarie

3. ETICA LUCRULUI
a. Indiferent de ocupaţia noastră specifică, referitor la munca noastră, care ar trebui să fie scopul nostru? 1 Corinteni 3:12–14; 2 Tesaloniceni 2:17.
b. Ce este etica de lucru a creştinului? Coloseni 3:22-24.
„Religia practică trebuie adusă în îndatoririle umile ale vieţii de zi cu
zi. Cea mai mare calificare a oricărui om este de a asculta din principiu de
cuvântul lui Dumnezeu.
Întrucât nu sunt direct în legătură cu vreo lucrare religioasă, mulţi simt
că vieţile lor sunt inutile; că ei nu fac nimic pentru înaintarea împărăţiei lui
Dumnezeu. Dar aceasta este o greşeală. Dacă lucrarea lor este cea pe care
cineva trebuie să o îndeplinească, ei nu ar trebui să se acuze de inutilitate în
marea gospodărie a lui Dumnezeu. Cele mai umile datorii nu trebuie ignorate. Orice lucrare cinstită este o binecuvântare, şi credincioşia în aceasta
poate dovedi pregătirea pentru încredinţări mai înalte.
Oricât de umilă, orice lucrare făcută pentru Dumnezeu cu o predare
deplină a eului, este la fel de primită înaintea Lui ca şi cel mai înalt serviciu.
Nici o jertfă, care este făcută cu adevărată deschidere de inimă şi bucurie a
sufletului, nu este mică.
Oriunde am fi, Hristos ne invită să ne preluăm datoria care ni se prezintă. Dacă este în căminul vostru, preluaţi-o de bună voie şi cu seriozitate,
pentru a face din cămin un loc plăcut. Dacă eşti mamă, instruieşte-ţi copiii
pentru Hristos. Aceasta este la fel de adevărat o lucrare pentru Dumnezeu
precum e aceea de predicator la amvon. Dacă datoria ta este în bucătărie,
caută să fii un bucătar perfect. Pregăteşte mâncare care va fi sănătoasă, hrănitoare şi gustoasă. Şi, în timp ce foloseşti cele mai bune ingrediente în pregătirea hranei, aminteşte-ţi că trebuie să oferi cele mai bune gânduri minţii
tale. Dacă lucrarea ta este aceea de a cultiva pământul sau de a te angaja în
orice alt comerţ sau ocupaţie, fă din datoria prezentă un succes. Foloseşte-ţi
gândirea în ceea ce faci. În toată lucrarea ta reprezintă-L pe Hristos. Lucrează ca şi cum El ar face aceasta în locul tău.
Oricât de mic este talentul tău, Dumnezeu are un loc pentru acesta.
Acel singur talent, folosit în mod înţelept, va îndeplini lucrarea încredinţată. Prin credincioşie în îndatoririle mici, trebuie să continuăm a lucra în planul adunării şi Dumnezeu va lucra pentru noi în planul înmulţirii. Aceste
lucruri mici vor deveni cele mai preţioase influenţe în lucrarea Sa.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 359, 360, engl. [cap. Talanţii].
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Miercuri

8 februarie

4. CEA MAI IMPORTANTĂ LUCRARE
a. Care este cea mai înaltă lucrare în care se poate angaja creştinul?
Matei 28:19, 20; Psalmii 96:3.
„Lucrarea deasupra tuturor lucrărilor – ocupaţia deasupra tuturor celorlalte, care ar trebui să ne atragă şi să ne antreneze energiile sufletului
– este lucrarea salvării sufletelor pentru care a murit Hristos. Faceţi din
aceasta lucrarea principală şi importantă a vieţii voastre. Faceţi din aceasta
lucrarea specială a vieţii voastre. Cooperaţi cu Hristos în această mare şi
nobilă lucrare şi deveniţi misionari acasă şi în afară. Fiţi pregătiţi şi eficienţi
pentru a lucra acasă sau în regiunile îndepărtate pentru salvarea de suflete.
Lucraţi lucrările lui Dumnezeu şi demonstraţi credinţa voastră în Salvatorul vostru, trudind pentru alţii. O, dacă tinerii şi cei în vârstă ar fi pe deplin
convertiţi la Dumnezeu şi ar prelua datoria care le stă alături, şi ar lucra
când au ocazie, devenind lucrători împreună cu Dumnezeu! Dacă s-ar face
aceasta, mulţimi de voci ar vesti cu putere laudele Celui care i-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată.” – The Youth’s Instructor, 4 mai 1893.
„Orice adevărat ucenic este născut în împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Cel care bea din apa vie, devine un izvor de viaţă. Primitorul devine dătător. Harul lui Hristos în suflet este asemenea unui izvor în deşert, ţâşnind
pentru a-i răcori pe toţi şi făcându-i pe cei care sunt gata să piară dornici să
bea din apa vieţii.” – Hristos Lumina Lumii, pg. 195, engl. [cap. La fântâna lui Iacov].
b. De ce este misionarul plin de bucurie în munca sa? Luca 15:6, 7;
Psalmii 51:12, 13.
„Convertirea de suflete la Dumnezeu este cea mai mare, cea mai nobilă lucrare în care fiinţele umane pot avea o parte. În această lucrare sunt
descoperite puterea lui Dumnezeu, sfinţenia Sa, răbdarea Sa şi dragostea
Sa nemărginită. Fiecare adevărată convertire Îl onorează şi îi determină pe
îngeri să izbucnească în cântare.” – Testimonies, vol 7, pg. 52, engl. [secţ. Lucrarea
în sanatoriile noastre, cap. Extinderea lucrării].

„Nu putem avea o bucurie mai mare decât aceea de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu, eliberând suflete din robia păcatului şi înălţând împărăţia
lui Hristos. Această bucurie este bucuria lui Hristos, şi fiecare suflet care ia
parte la aceasta, are o bucurie deplină. Din nou şi din nou putem bea din
această fântână a bucuriei şi ne putem desfăta în ea, ştiind că nici o altă bucurie nu se poate compara cu aceasta.” – The Review and Herald, 13 februarie 1894.
34
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Joi

9 februarie

5. ALTE OCUPAŢII
a. Cum poate cineva să extindă lucrarea de salvare a sufletelor în
alte ocupaţii creştine? Efeseni 4:28; 1 Corinteni 15:58.
(1) Lucrarea medicală. „Nu este nici un câmp misionar mai important decât cel
cu care se îndeletniceşte medicul credincios, temător de Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 5, pg. 448, engl. [cap. Responsabilităţile medicului].

(2) Afaceri. „Este nevoie de oameni de afaceri, care vor împleti marile principii ale
adevărului în tranzacţiile lor. Şi talentele lor ar trebui perfecţionate prin studiul cel
mai profund şi prin antrenament. ... [Daniel] a fost un model a ceea ce fiecare om de
afaceri ar trebui să fie.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 350, 351, engl. [cap. Talanţii].
(3) Învăţători. „În special pentru copii, este nevoie de învăţători care sunt calmi şi
amabili, manifestând răbdare şi dragoste pentru cei care au într-adevăr cea mai
mare nevoie de aceasta.” – Testimonies, vol. 6, pg. 201, engl. [cap. Şcolile bisericii].
(4) Cântăreţi. „Este nevoie de acei care au darul cântării. Cântarea este unul
din cele mai eficiente mijloace de a imprima adevărul în inimă.” – The Review
and Herald, 6 iunie 1912.

(5) Alte îndeletniciri. „Adevărata fericire se găseşte doar în a fi bun şi a face
bine. Cea mai pură şi mai înaltă desfătare vine pentru acei care îşi îndeplinesc
cu credincioşie datoriile stabilite. Nici o lucrare cinstită nu este înjositoare.” –
The Youth’s Instructor, 5 decembrie 1901.

b. Condamnă Dumnezeu câştigarea de avere în mod cinstit?
Deuteronomul 8:18.
„Biblia nu condamnă omul bogat pentru că este bogat; ea nu declară acumularea de avere a fi un păcat şi nici nu spune că banii sunt rădăcina tuturor relelor. Din contră, Scriptura susţine că Dumnezeu este Cel care dă puterea pentru
a câştiga bogăţia. Şi această capacitate este un talent preţios, dacă este consacrat
lui Dumnezeu şi angajat în avansarea cauzei Sale. Biblia nu condamnă geniul
sau arta; întrucât acestea vin din înţelepciunea pe care o dă Dumnezeu. Noi nu
putem să ne facem inima mai curată sau mai sfântă îmbrăcând trupul în sac, sau
lipsind căminul de tot ceea ce contribuie la confort, gust sau comoditate.” – Sfaturi
despre isprăvnicie, pg. 138, engl. [cap. Bogăţia un talant încredinţat].

Vineri

10 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.
2.
3.
4.

Cum putem beneficia de pe urma muncii utile?
Ce factori ar influenţa alegerea unei ocupaţii?
Cum poate cineva să-şi folosească ocupaţia ca o binecuvântare?
Pentru ce lucrare a vieţii putem avea cu toţii înclinaţie? De ce este
aceasta o aşa desfătare?
5. Daţi câteva exemple de ocazii minunate pentru salvarea de suflete.
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Lecţia 7

Sabat, 18 februarie 2012

Planuri de îmbogăţire rapidă
„Un om credincios va avea belşug de binecuvântări, dar cel ce se
grăbeşte să se îmbogăţească nu va rămâne cinstit” (Proverbele 28:20,
engl.).
„Toate privilegiile pe care Dumnezeu le-a dat sunt mijloacele Sale
de a pune ardoare în spirit, zel în efort şi putere în îndeplinirea voii Sale
sfinte.” – Patriarhi şi Profeţi, pg. 360, engl. [cap. Păcatul lui Nadab şi Abihu].
Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 1, pg. 225, 226, engl. [cap. Cei
săraci, Speculaţii].

Duminică

12 februarie

1. ÎMBOGĂŢIRE RAPIDĂ
a. Care va fi rezultatul implicării în planuri de îmbogăţire rapidă?
Proverbele 21:5.
„Spiritul acumulării de câştig, alergării pentru a fi bogaţi, al caracterului lumesc care absoarbe tot, este total opus credinţei şi doctrinelor noastre.” – Sfaturi pentru isprăvnicie, pg. 231, 232, engl. [cap. Goana după bogăţii].
b. De ce lucrează ispravnicul creştin pentru bogăţia veşnică, în loc
să se implice în planuri de îmbogăţire rapidă? Psalmii 37:7.
„Satan priveşte temperamentul posesiv, egoist, zgârcit al unora dintre
cei care mărturisesc adevărul şi el îi va ispiti, aruncând în calea lor prosperitate, oferindu-le bogăţiile pământului. El ştie că dacă ei nu vor birui
temperamentul lor firesc, se vor împiedica şi vor cădea în dragostea pentru
mamona, închinându-se idolului lor. Obiectivul lui Satan este adesea atins.
Dragostea puternică faţă de lume biruieşte sau înghite dragostea faţă de
adevăr. Le sunt oferite împărăţiile lumii şi ei se agaţă cu lăcomie de bogăţiile lor şi cred că sunt nemaipomenit de favorizaţi. Satan triumfă pentru că
planul său a avut succes. Ei au renunţat la dragostea faţă de Dumnezeu în
favoarea dragostei faţă de lume.” – Testimonies, vol.1, pg. 142, engl. [cap. Fii plin
de râvnă şi pocăieşte-te].
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Luni

13 februarie

2. BOGĂŢII PRIN MUNCĂ
a. Care este diferenţa între planurile de îmbogăţire rapidă şi investiţia potrivită a mijloacelor? Proverbele 28:20; 31:16, 24.
„De multe ori, când Domnul a deschis calea fraţilor pentru a întrebuinţa mijloacele lor în progresul cauzei Sale, agenţii lui Satan au prezentat
unele proiecte prin care erau siguri că fraţii şi-ar putea dubla mijloacele lor.
Ei primesc ispita; banii lor sunt investiţi, şi cauza şi adesea ei înşişi, nu mai
primesc nici un dolar.” – Testimonies, vol. 5, pg. 154, engl. [cap. Îl va jefui omul pe
Dumnezeu?].

„Orice mişcare..., care pătrunde pentru a stârni dorinţa de a câştiga
bogăţii repede, prin speculaţie, îndepărtează minţile oamenilor de la cele
mai solemne adevăruri care au fost date vreodată muritorilor. Pot fi perspective încurajatoare pentru un timp, dar sfârşitul este prăbuşire. Domnul
nu sprijină astfel de mişcări. Dacă această lucrare este aprobată, mulţi ar fi
atraşi de aceste planuri de speculaţii, care nu ar putea în nici un alt mod să
fie despărţiţi de lucrarea de prezentare a adevărurilor solemne care trebuie
să fie date poporului în acest timp.” – Sfaturi pentru isprăvnicie, pg. 234, 235, engl.
[cap. Goana după bogăţii].

„Munca este o binecuvântare, nu un blestem. Munca sârguincioasă
păstrează mulţi tineri şi vârstnici departe de cursele celui care ‘găseşte nelegiuiri pentru mâinile celui leneş.’ Nimănui să nu-i fie ruşine a lucra; fiindcă munca cinstită este înnobilatoare. Atât timp cât mâinile sunt angajate în
cele mai obişnuite îndatoriri, mintea poate fi umplută cu gânduri înalte şi
sfinte.” – The Youth’s Instructor, 27 februarie 1902.
b. De ce se întâmplă că adesea oamenii sunt ispitiţi să intre în acţiuni financiare speculative? Proverbele 27:20.
„Este un experiment periculos pentru poporul nostru acela de a intra în
speculaţii. Prin aceasta ei se plasează pe terenul vrăjmaşului, expuşi la mari
ispite, dezamăgiri, încercări şi pierderi. Apoi urmează nelinişte nervoasă, o
dorinţă aprinsă de a obţine mijloace mult mai rapid decât vor permite circumstanţele actuale. În consecinţă, anturajul lor se schimbă, în speranţa de a
face mai mulţi bani. Dar frecvent aşteptările lor nu sunt realizate şi ei devin
descurajaţi şi dau înapoi mai degrabă decât să înainteze. ...Ei se leapădă de
Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 4, pg. 617, engl. [cap. Iubirea de lume].
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3. SĂ CUNOAŞTEŢI STRATEGIA VRĂJMAŞULUI
a. Chiar în această eră a vitezei în care trăim, ce ne oferă Dumnezeul îndurător - şi de ce? Eclesiastul 3:1.
„Valoarea timpului este dincolo de estimare. Hristos considera preţios
fiecare moment şi, în acelaşi fel, trebuie să-l privim şi noi. Viaţa este prea
scurtă pentru a fi risipită. Avem doar câteva zile de probă, în care să ne
pregătim pentru veşnicie. Nu avem nici o clipă de irosit, nici o clipă pe care
să o dedicăm plăcerii egoiste, nici o clipă pentru îngăduirea păcatului.” –
Parablele Domnului Hristos, pg. 342, engl. [cap. Talanţii].

b. Ce elemente ar trebui să luăm în considerare în timp ce ne planificăm folosirea timpului? Iacov 4:13-15.
c. Căutând progresul lucrării lui Dumnezeu, ce trebuie să realizăm? 1 Petru 5:8.
„Nu avem timp de pierdut. Puterile întunericului lucrează cu energie intensă şi Satan înaintează cu paşi pe furiş, pentru a-i prinde pe acei
care sunt adormiţi acum, asemenea unui lup prinzându-şi prada sa. Acum
avem avertizări pe care le putem da, acum avem o lucrare pe care o putem
face, dar în curând va fi mult mai greu decât ne imaginăm. Dumnezeu ne
ajută să păstrăm lumina în lampă, să lucrăm cu ochii noştri prinzându-ne
de Conducătorul nostru şi să continuăm cu răbdare, şi perseverenţă până
când va fi obţinută victoria.” – The Review and Herald, 12 noiembrie 1914.
d. Ce ne învaţă Inspiraţia cu privire la lupta ce ne stă înainte? Efeseni 6:12; Matei 24:12, 13.
„Cu zel sporit şi energie să ducem înainte lucrarea Domnului până la
încheierea timpului.” – Sfaturi pentru Părinţi, Educatori şi Elevi, pg. 548, engl. [cap.
Lucrarea misionară a elevilor].
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15 februarie

4. FIŢI UTILI
a. În loc de a ne implica în planuri speculative de îmbogăţire rapidă,
ce ar trebui să facem cu talanţii încredinţaţi nouă? Luca 19:13.
„Domnul ne invită pe toţi: ‘Puneţi-i în negoţ până Mă voi întoarce’
(Luca 19:13). În înţelepciunea Sa, El ne-a dat instrucţiuni despre folosirea
darurilor Sale. Talanţii vorbirii, memoriei, influenţei, bunurilor trebuie să
se adune pentru slava lui Dumnezeu şi pentru înaintarea împărăţiei Sale.
El va binecuvânta folosirea dreaptă a darurilor Sale.” – Sfaturi despre Isprăvnicie, pg. 116, engl. [cap. Talanţii noştri].

„Oricât de mari, oricât de mici ar fi bunurile unui individ, să-şi amintească de faptul că acestea îi sunt doar încredinţate. El trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru puterea, iscusinţa, timpul, talentele,
ocaziile şi mijloacele sale. Aceasta este o lucrare individuală; Dumnezeu
ne dăruieşte nouă, pentru a putea deveni ca El, generoşi, nobili, darnici,
dăruind altora. Acei care uită de misiunea lor divină, care caută să economisească sau să irosească în îngăduinţa mândriei sau egoismului, pot
fi siguri de câştigurile şi plăcerile acestei lumi; dar în ochii lui Dumnezeu,
evaluaţi fiind prin achiziţiile lor spirituale, ei sunt săraci, vrednici de plâns,
nenorociţi, orbi şi goi.
Când ocupaţia este dreaptă, bogăţia devine o legătură de aur a recunoştinţei şi afecţiunii între om şi semenii săi şi o puternică legătură, care
leagă afecţiunile sale de Mântuitorul său.” – The Review and Herald, 16 mai 1882.
b. Ce putem învăţa din experienţa lui Solomon? Eclesiastul 2:10, 11.
„Trebuie să părăsim cele o mie de subiecte care ne solicită atenţia. Sunt
probleme care ne irosesc timpul şi stârnesc cercetări, dar se termină în nimic. Cele mai mari interese cer cea mai minuţioasă atenţie şi energie care
sunt date atât de adesea lucrurilor comparativ nesemnificative.” – Divina
vindecare, pg. 456, engl. [cap. Nevoia de a căuta adevărata ştiinţă].

„Energia concentrată acum asupra bunurilor ieftine, pieritoare, ar trebui angajată în lucrarea care trebuie să lumineze lumea. Lăsaţi fiecare energie pe care v-a dăruit-o Dumnezeu să fie folosită în lucrarea care poartă cu
ea satisfacţia binecuvântată că este de durată şi pentru eternitate.” – Manuscript Releases, vol. 6, pg. 267.

„Nimeni să nu irosească timpul deplângâdu-şi insuficienţa resurselor
sale. Înfăţişarea exterioară poate fi nepromiţătoare, dar energia şi încrederea în Dumnezeu vor dezvolta resursele.” – Profeţi şi Regi, pg. 243, engl. [cap. Un
profet al păcii].
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5. O PROPRIETATE CUMPĂRATĂ
a. De ce este atitudinea omului bogat şi nebun, care avea hambarele, o avertizare pentru noi? Luca 12:16-21.
„Există o reţinere tristă faţă de Dumnezeu din partea pretinsului Său
popor. Mijloacele şi eforturile care ar trebui date lui Hristos sunt dedicate
plăcerii personale. Dumnezeu este jefuit de timp, bani şi slujire. Iubirea de
sine, mulţumirea de sine, exclud dragostea lui Isus din suflet şi de aceea nu
este în biserică zel mai mare şi mai multă dragoste fierbinte pentru Acela
care ne-a iubit întâi. Atât de mulţi îngăduie lenevie egoistă, în timp ce sufletele pentru care Hristos a murit pier.” – The Signs of the Times, 22 decembrie,
1890.

b. Când ne gândim la preţul plătit pentru răscumpărarea noastră,
ce ar trebui întotdeauna să rămână în primul rând în mintea
noastră? 1 Corinteni 3:23; 6:20.
„Fie că Îi dau sau nu mintea, sufletul şi puterea lui Dumnezeu, toate
acestea îi aparţin Lui. Dumnezeu vorbeşte fiecărei fiinţe umane, spunând:
‘Am o pretenţie de la tine. Dă-mi zelul tău, capacităţile tale, energia ta,
mijloacele tale.’ El are drept să ceară aceasta; pentru că noi suntem ai Lui,
răscumpăraţi din slujba păcatului prin dragostea Sa nemărginită şi prin
agonia de pe crucea de la Calvar. Sub nici o formă nu trebuie să ne dedicăm
puterile noastre slujirii de sine. Zi de zi trebuie să-I înapoiem Domnului
ceea ce ne-a încredinţat.” – Idem, 2 ianuarie 1901.

Vineri

17 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.
2.
3.
4.

Care va fi rezultatul implicării în planuri de îmbogăţire rapidă?
Cum ar trebui să ne câştigăm averea?
Ce ar trebui să ne încurajeze să lucrăm pentru Hristos?
Numiţi câteva căi prin care putem fi ispravnici mai credincioşi ai
veniturilor noastre.
5. Ce înlătură prea adesea dragostea lui Hristos din inima mea?
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Sabat, 25 februarie 2012

„Stăpânul său i-a zis: ‚Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău’.” (Matei 25:23).
„Dumnezeu a încredinţat fiecăruia dintre noi răspunderi sacre, pentru care El ne cere socoteală. Este scopul Său ca să ne educăm astfel mintea, încât să fim capabili să folosim talentele pe care El ni le-a dat, într-o
aşa manieră, încât să realizăm cel mai mare bine şi să reflectăm slava
Dătătorului.” – Testimonies, vol. 3, pg. 32, engl. [cap. Minţi dezechilibrate].
Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru predicatori, pg. 165-170, engl. [cap.
Nevoile umane şi ajutorul divin de la Nevoia de
putere şi înţelepciune divină până la Lucruri esenţiale în slujire].

Duminică

19 februarie

1. DARURILE LUI DUMNEZEU
a. Ce oferă Domnul Însuşi fiecărui ispravnic creştin? 1 Corinteni
12:8-11.
„Talentele pe care Hristos le-a încredinţat bisericii Sale reprezintă daruri şi
binecuvântări speciale, împărtăşite de Spiritul Sfânt. [1 Corinteni 12:8-11 citat]
Nu toţi oamenii primesc aceleaşi daruri, dar fiecărui slujitor al Stăpânului îi este
promis darul Spiritului.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 327, engl. [cap. Talanţii].
b. Ce aşteaptă Dătătorul de la ispravnicii Săi? Luca 19:23.
„Dumnezeu revarsă diferite talente şi daruri asupra oamenilor, nu ca să
zacă fără folos, nici ca să fie folosite în amuzamente sau satisfacere egoistă, ci
pentru a fi o binecuvântare pentru alţii, făcând oamenii capabili să facă lucrare misionară cu zel, cu sacrificiu de sine. Dumnezeu acordă timp omului cu
scopul de a înălţa slava Sa.” – The Youth’s Instructor, 6 noiembrie 1902.
„Tatăl nostru ceresc nu cere nici mai mult, nici mai puţin decât ne-a dat
El capacitate de a face. El nu pune asupra servilor Săi poveri pe care ei nu
le pot purta. ‘Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem
ţărână’ (Psalmii 103:14). Tot ceea ce El pretinde de la noi, putem face prin
harul divin.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 362, engl. [cap. Talanţii].
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Isprăvnicia ca un talent

Luni

20 februarie

2. DEZVOLTÂNDU-ŢI TALENTELE (I)
a. Cum ar trebui să-şi descopere, să-şi dezvolte şi să-şi folosească
talentele ispravnicii creştini? Proverbele 1:7; 2:3–9; Iacov 1:5.
„Mulţi tineri aparent nepromiţători sunt înzestraţi din belşug cu talente
care nu sunt puse în folosinţă. Aptitudinile lor zac ascunse din lipsă de discernământ din partea educatorilor lor. În mulţi băieţi sau fete cu înfăţişare
neatrăgătoare asemenea pietrei brute, neprelucrate, poate fi găsit material
preţios, care va rezista testului căldurii, furtunii şi presiunii. Adevăratul
educator, păstrând în vedere ceea ce pot deveni elevii săi, va recunoaşte
valoarea materialului cu care lucrează.” – Educaţia, pg. 232, engl. [cap. Metode
de predare].

„Dumnezeu are o mare lucrare de făcut într-un timp scurt. El a încredinţat tânărului talentele intelectului, timpului şi mijloacelor şi El îi face
responsabili pentru felul în care folosesc aceste daruri bune. El Îi cheamă
să vină în faţă, să reziste întinăciunii, influenţelor fermecătoare ale acestui
veac grăbit, şi să devină calificaţi de a lucra pentru cauza Sa. Ei nu pot deveni potriviţi pentru utilitate, fără a-şi pune inima şi energia în lucrarea de
pregătire.” – The Youth’s Instructor, 7 mai 1884.
b. Cum sunt sporite talentele ispravnicului creştin? 2 Corinteni 9:6.
„Talentele folosite sunt talente înmulţite. Succesul nu este rezultatul
norocului sau al destinului; el este opera lucrării providenţei lui Dumnezeu, răsplata credinţei şi judecaţii mature, a virtuţii şi efortului perseverent.
Domnul doreşte să folosim fiecare dar pe care-l avem; şi dacă facem aceasta
El ne va oferi daruri şi mai mari pentru a le folosi.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 353, engl. [cap. Talanţii].

„Unii dintre tineri au fost sârguincioşi şi perseverenţi, şi acum sunt remarcabili şi ocupă poziţii importante în cauza lui Dumnezeu. Auzim adesea persoane care vorbesc de talentele şi abilitatea acestor tineri ca şi când
Dumnezeu ar fi revărsat daruri speciale asupra acestora; dar aceasta este o
greşeală. Folosinţa pe care o dăm talentelor ce ne-au fost încredinţate este
ceea ce ne face puternici. Sunt mulţi care ar fi bine calificaţi pentru a se angaja în lucrarea Domnului, care au eşuat în a-şi pune în valoare capacitaţile
pe care Dumnezeu li le-a dăruit.” – The Review and Herald, 25 martie 1880.
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21 februarie

3. DEZVOLÂNDU-ŢI TALENTELE (II)

„Mulţi dintre tineri murmură pentru că nu au capacitate să facă vreo
lucrare extinsă şi îşi îngroapă talanţii prin care ar putea face unele lucruri
extraordinare; dar, în timp ce ei îşi petrec timpul în dorinţe deşarte, au parte de un eşec al vieţii. Ei trec cu vederea ocaziile pe care le-ar putea valorifica prin facerea de fapte de dragoste în calea vieţii pe care se află picioarele
lor.” – The Youth’s Instructor, 2 martie 1893.
b. Cum evaluează Domnul utilizarea talentelor noastre? 2 Corinteni 5:10; Luca 12:47, 48.
„Când Domnul va cere socoteală servilor Săi, înapoierea fiecărui talant
va fi cercetată atent. Lucrarea făcută dezvăluie caracterul lucrătorului.” –
Parabolele Domnului Hristos, pg. 360, engl. [cap. Talanţii].

„Acei care ar fi putut exercita o influenţă în a salva sufletele dacă ar fi
stat în sfatul lui Dumnezeu, şi totuşi au eşuat în a-şi îndeplini datoria prin
egoism, nepăsare, sau din cauză că s-au ruşinat de crucea lui Hristos, nu
numai că-şi vor pierde sufletele lor, ci vor avea sângele sărmanilor păcătoşi pe hainele lor. Astfel li se va cere să dea socoteală de binele pe care ar
fi putut să-l facă dacă s-ar fi consacrat lui Dumnezeu, dar pe care nu l-au
făcut din cauza necredinţei lor. Acei care au gustat într-adevăr dulceaţa
dragostei răscumpărătoare, nu vor rămâne, nu vor putea rămâne liniştiţi
până când toţi cei cu care au legătură nu sunt înştiinţati de planul de salvare.” – Testimonies, vol. 1, pg. 511, engl. [cap. Mărturie pentru biserică].
„Noi vom fi răspunzători în mod individual de înfăptuirea cu o iotă
mai puţin decât avem capacitate să facem. Domnul cântăreşte cu exactitate fiecare posibilitate de slujire. Abilităţile nefolosite sunt la fel de mult
cerute la socoteală precum sunt cele îmbunătăţite. Dumnezeu ne consideră
răspunzători pentru tot ceea ce am fi putut deveni prin folosirea dreaptă a
talentelor noastre.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 363, engl. [cap. Talanţii].
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a. Ce ar trebui să înţeleagă acei care simt că au doar puţine talente? 1 Corinteni 7:20-24.

Miercuri

22 februarie

4. RESPONSABILITATE INDIVIDUALĂ
a. Care sunt câteva din talentele pe care ispravnicul creştin ar trebui să le cultive şi de ce? 1 Ioan 2:14; Romani 15:1.
„ Darurile speciale ale Duhului nu sunt doar talanţii reprezentaţi în parabola [talanţilor (Matei 25:13-32)]. Ele includ toate darurile şi înzestrările,
fie înnăscute, fie dobândite, fireşti sau spirituale. Toate trebuie întrebuinţate în slujba lui Hristos. Când devenim ucenicii Săi, noi ne predăm Lui cu tot
ceea ce suntem şi avem. El ne înapoiază aceste daruri curăţite şi înnobilate,
pentru a fi folosite spre slava Sa pentru binecuvântarea semenilor noştri.”
– Parabolele Domnului Hristos, pg. 328, engl. [cap. Talanţii].

„Puterea vorbirii este un talent care ar trebui cultivat cu sârguinţă. Dintre toate darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, nici unul nu este
capabil a fi o binecuvântare mai mare decât acesta. Cu vocea putem încredinţa şi convinge, cu aceasta aducem rugăciune şi laudă lui Dumnezeu şi
cu aceasta spunem altora despre dragostea Mântuitorului. Cât de important este, atunci, ca ea să fie instruită în aşa fel încât să fie cea mai eficace
pentru bine.” – Idem, pg. 335, engl. [cap. Talanţii].
„Timpul nostru aparţine lui Dumnezeu. Fiecare moment este al Lui şi
suntem sub obligaţia solemnă de a-l valorifica pentru gloria Sa. Pentru nici
un talent pe care ni l-a dat nu ne va cere El o socoteală mai strictă decât
pentru timpul nostru.” – Idem, pg. 342, engl. [cap. Talanţii].
„Părinţii trebuie să-şi înveţe copiii valoarea şi dreptul de a folosi timpul. Învăţaţi-i că este vrednic de dorit a face un lucru care Îl va onora pe
Dumnezeu şi va binecuvânta omenirea. Chiar şi din anii lor timpurii, ei pot
fi misionari pentru Dumnezeu.” – Idem, pg. 345, engl. [cap. Talanţii].
„Dumnezeu a înzestrat de asemenea oamenii cu mijloace. El le dă putere pentru a câştiga avere. El udă pământul cu roua cerului şi cu şuvoaiele
răcoritoare ale ploii. El dă lumina soarelui care încălzeşte pământul, trezeşte la viaţă lucrurile din natură şi le face să crească şi să aducă rod. Şi El cere
o înapoiere a ceea ce este al Său.” – Idem, pg. 351, engl. [cap. Talanţii].
„Banii noştri nu ne-au fost daţi pentru a ne putea onora şi slăvi pe noi
înşine. Ca ispravnici credincioşi, trebuie să îi folosim pentru onoarea şi slava lui Dumnezeu. Unii cred că numai o parte a mijloacelor lor este a Domnului. Când pun separat o parte pentru scopuri religioase şi caritabile, ei
privesc ceea ce a rămas ca fiind a lor proprie, pentru a fi folosită după cum
cred. Dar ei greşesc în aceasta. Tot ce posedăm este al Domnului şi suntem
răspunzători înaintea Lui de ceea ce facem cu aceasta. În folosirea fiecărui
penny se va vedea dacă Îl iubim pe Dumnezeu în mod suprem şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine.” – Solii pentru tineret, pg. 310, engl. [cap. Isprăvnicie].
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5. ISPRAVNICI PENTRU ÎMPĂRĂŢIE

„Sunteţi o privelişte înaintea lumii, îngerilor şi oamenilor. ... Faceţi
cele mai multe momente de aur, punându-vă în folosinţă talentele pe care
Dumnezeu vi le-a dat, astfel încât să strângeţi ceva pentru Stăpân şi să fiţi o
binecuvântare pentru cei din jurul vostru. Fie ca îngerii cereşti să privească
în jos cu bucurie asupra voastră, întrucât sunteţi credincioşi şi fideli lui Isus
Hristos.” – The Youth’s Instructor, 12 iulie 1894.
„Perfecţionarea înţeleaptă a ocaziilor, cultivarea talentelor dăruite de
Dumnezeu, acestea vă vor face bărbaţi şi femei care să fie acceptaţi de Dumnezeu şi o binecuvântare pentru societate. Puneţi-vă un standard înalt şi cu
energie neobosită, faceţi cât de mult cu talentele şi ocaziile voastre şi înaintaţi
spre ţintă.” – Fundamentele Educaţiei Creştine, pg. 87, engl. [cap. Importanţa educaţiei].
„Vreţi să vă predaţi Domnului? Sunteţi gata să vă angajaţi în lucrarea pe care El v-a lăsat-o să o faceţi? Isus le-a spus ucenicilor Săi: ‘Mergeţi
în toată lumea şi vestiţi evanghelia la orice făptură’ (Marcu 16:15). În faţa
acestei porunci, vă veţi însuşi timpul şi energiile voastre aşa cum vă dictează înclinaţia, în loc de a urma sfatul lui Dumnezeu?” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 273, engl. [cap. Ni s-a spus să mergem în toată lumea]

„Aici, în lumea aceasta, oamenii vor arăta în aceste zile din urmă care
puteri influenţează inimile lor şi controlează acţiunile lor. Dacă aceasta este
puterea adevărului divin, ea îi va conduce la fapte bune. ...
„Tineri şi voi cei în vârstă, Dumnezeu vă încearcă acum. Voi vă decideţi
propriul vostru destin etern.” – Maranatha, pg. 43, engl. [cap. Veţi rezista testului?].

Vineri

24 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum pot fi cultivate cel mai bine talentele specifice pentru Stăpân?
2. Cum beneficiază biserica de pe urma talentului isprăvniciei?
3. Ce ar trebui să iau eu în considerare, cu seriozitate şi în mod personal,
cu privire la acele talente care mi-au fost încredinţate ca individ?
4. Ce trebuie să înţeleg despre socoteala pe care trebuie s-o dau lui
Dumnezeu în legătură cu talentele mele?
5. Descrieţi responsabilitatea tuturor creştinilor, indiferent de vârstă
sau capacităţi.
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a. Care ar trebui să fie centrul activ al tuturor talentelor noastre
diferite? Filipeni 3:7-14.

Sabat, 3 martie 2012
Darul Sabatului întâi pentru
Centrul de Sănătate White Creek
Centrul de Sănătate White Creek
(CSWC) este aşezat într-un podiş din
estul Tennessee, la o distanţă spre
nord-vest de aproape o oră faţă de
Knoxville. Aici se află aproximativ
o sută de pogoane de pământ aşteptând să fie utilizate, cu terenuri
întinse care pot fi cultivate, iazuri pentru irigaţii, un minunat râu cu faleză şi
4.000 ft2 (aprox. 372 m2) de constucţii, care
se folosesc în prezent drept centru de sănătate. Astăzi, când scriem acestea, sala noastră de
aşteptare este plină. Avem speranţe mari de a deschide o şcoală Misionară
Medicală, astfel încât lumina să poată străluci în alte zone, aşa cum face
aici. Aşadar, avem nevoie de mai multe clădiri pentru şcoală şi locuinţă şi o
clădire principală mai mare, cu două unităţi de hidroterapie separate. Rugămintea noastră sinceră este să ne ajutaţi să facem din aceasta o realitate.
„Din sanatoriile noastre, lucrătorii instruiţi trebuie să meargă în toate
locurile unde adevărul n-a fost niciodată proclamat şi să facă lucrare misionară pentru Stăpân, pretinzând făgăduinţa: ‚Iată că Eu sunt cu voi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului’ (Matei 28:20).” – Special Testimonies (1907),
Seria B, Nr. 8, pg. 13, 14 [Sublinierile adăugate.]

CSWC are privilegiul să vadă mulţi oameni care primesc programul educaţional dat de Dumnezeul nostru privind sănătatea şi stilul de viaţă, iar ei îşi
câştigă în schimb sănătatea. Câţiva vizitatori cu probleme de sănătate susţin că
viaţa lor a fost salvată în mod literal. Noi Îi dăm lui Dumnezeu toată slava şi
ne bucurăm în El. De asemenea avem vizitatori cu probleme de sănătate care,
înainte de a veni la CSWC nu aveau nicio idee că există un Dumnezeu care îi
iubeşte enorm, iar aceştia stau acum printre credincioşi la picioarele lui Isus.
„[Luca 17:12-19 citat] . . . Astfel vor fi tratate eforturile medicilor din Institutul de Sănătate. Dar dacă, în lucrarea lor de a ajuta omenirea suferindă, unul
din douăzeci va folosi corect beneficiile primite şi va aprecia eforturile lor în
folosul său, medicii ar trebui să se simtă recunoscători şi satisfăcuţi. Dacă o
viaţă din zece este salvată şi un suflet dintr-o sută este salvat în împărăţia lui
Dumnezeu, toţi cei care sunt asociaţi cu Institutul vor fi răsplătiţi din belşug
pentru eforturile lor.” – Testimonies, vol. 3, pg. 180, engl. [cap. Institutul de sănătate]
Vă veţi alătura nouă pentru a ţine această piatră în mişcare? Vă veţi
alătura lucrării soliei celui de-al treilea înger, prin a dărui din ceea ce aţi
primit? Fiţi binecuvântaţi din bleşug pentru sacrificiul vostru pentru Institutul de Sănătate.
Centrul de Sănătate White Creek
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Lecţia 9

Sabat, 3 martie 2012

„Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainile şi
toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa, încât să mut şi munţii
şi n-aş avea iubire de oameni, nu sunt nimic” (1 Corinteni 13:2, engl.)
„Învăţaţi că dragostea asemenea lui Hristos este de obârşie cerească şi că fără ea toate calificările sunt fără valoare.” – The Review and Herald,
21 iulie 1904.

Recomandare pentru studiu: Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 20-23, engl. [cap. De ce îi
foloseşte Dumnezeu pe oameni ca făcători de milostenii].

Duminică

26 februarie

1. UN CAPITOL PENTRU ASTĂZI
a. Cum este ispravnicul creştin influenţat de studiul cu rugăciune
şi meditaţie cu privire la 1 Corinteni 13? 2 Corinteni 3:18; 1 Ioan
4:19–21.
„Domnul doreşte să îndrept atenţia poporului Său la cel de-al treisprezecelea capitol din 1 Corinteni. Citiţi acest capitol în fiecare zi şi veţi căpăta
din el alinare şi putere.” – The Review and Herald, 21 iulie 1904.
„În cel de-al treisprezecelea capitol din 1 Corinteni, apostolul Pavel
defineşte adevărata dragoste asemenea lui Hristos. ...Acest capitol este o
expresie a ascultării tuturor celor care-L iubesc pe Dumnezeu şi ţin poruncile Lui. Acesta este pus în aplicare în viaţa fiecărui adevărat credincios.”
– Comentarii Biblice ale AZŞ [Comentarii ale E. G. White], vol. 6, pg. 1091, engl.

b. Ce ar trebui să ia în considerare în mod profund toţi cei care
mărturisesc şi caută să împărtăşească adevărul prezent în aceste
ultime zile? 2 Petru 1:10–12.
„Cât de atenţi ar trebui să fim, încât cuvintele şi acţiunile noastre să fie
toate în armonie cu adevărul sacru pe care ni l-a încredinţat Dumnezeu!
Oamenii din lume privesc la noi să vadă ce face credinţa noastră pentru
caracterele şi vieţile noastre. Ei privesc să vadă dacă aceasta are un efect
sfinţitor în inimile noastre, dacă ne transformăm după asemănarea lui
Hristos. Ei sunt gata să descopere fiecare defect din vieţile noastre, fiecare
inconsecvenţă din acţiunile noastre. Haideţi să nu le dăm nici o ocazie de a
face de ruşine credinţa noastră.” – The Review and Herald, 5 iunie 1888.
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Importanţa iubirii de oameni

Luni

27 februarie

2. VORBIREA ESTE IEFTINĂ
a. De ce este cunoştinţa adevărului – împreună cu o abilitate cizelată de a o exprima – insuficientă pentru a-L slăvi pe Hristos?
1 Corinteni 13:1.
„Dacă cunoaşterea adevărului nu produce nici o frumuseţe în suflet,
dacă aceasta nu supune, nu înmoaie şi nu recreează omul după imaginea
proprie a lui Dumnezeu, aceasta nu este de nici un beneficiu pentru primitor; aceasta este ca o aramă sunătoare şi ca un chimval zăngănitor.” – Comentarii Biblice ale AZŞ [Comentarii ale E. G. White], vol. 4, pg. 1181.

„Dumnezeu nu ia în considerare nici oratorul pregătit, nici înţeleptul ager. Voinţa zeloasă, supunerea profundă, dragostea pentru adevăr,
temerea de Dumnezeu, acestea au o influenţă grăitoare. O mărturie din
inimă, care vine de pe buze în care nu este nici o vină, plină de credinţă şi
încredere umilă, deşi dată de o limbă gângavă, este considerată de Dumnezeu la fel de preţioasă ca aurul; în timp ce vorbirea înţeleaptă, oratoria
elocventă a unuia căruia îi sunt încredinţate mari talente, dar care lasă de
dorit în privinţa sincerităţii, a hotărârii statornice, a lipsei de egoism, sunt
asemenea unei arame sunătoare şi unui chimval zăngănitor. El poate
spune lucruri pline de duh, poate relata anecdote amuzante, poate să se
joace cu sentimentele; dar spiritul lui Isus nu este în aceasta. Toate aceste
lucruri pot mulţumi inimile nesfinţite, dar Dumnezeu ţine în mâinile Sale
cumpăna care cântăreşte cuvintele, spiritul, sinceritatea, devotamentul şi
declară toate acestea la un loc mai uşoare decât neseriozitatea.” – Idem, vol
6, pg. 1091, engl.

b. Care este avertismentul împotriva întrebuinţării centrate asupra eului a binecuvântărilor lui Dumnezeu? Maleahi 2:2; Iacov 2:15, 16.
„Păcatul care este îngăduit până la cel mai înalt grad şi care ne separă
de Dumnezeu şi produce atât de multe tulburări spirituale, este egoismul.
Nu poate exista vreo întoarcere la Domnul decât prin renunţare la sine. Noi
înşine nu putem face nimic; dar, prin Dumnezeu care ne întăreşte, putem
să trăim pentru a face bine altora şi în acest fel să evităm răul egoismului.
Nu trebuie să mergem în ţări păgâne pentru a ne manifesta dorinţa de a-i
dedica totul lui Dumnezeu printr-o viaţă folositoare, neegoistă. Noi ar trebui să facem aceasta în cercul căminului, în biserică, printre acei cu care
ne asociem şi cu care lucrăm. Tocmai în căile obişnuite ale vieţii trebuie
eul să fie tăgăduit şi ţinut sub control.” – Testimonies, vol. 2, pg. 132, engl. [cap.
Adevărata dragoste].
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Marţi

28 februarie

3. O CURSĂ PENTRU ISPRAVNICUL CREŞTIN

„Indiferent cât de înaltă e mărturisirea, cel a cărui inimă nu este umplută cu dragostea pentru Dumnezeu şi pentru semenii săi, nu este un ucenic
adevărat al lui Hristos. Chiar dacă ar avea o credinţă mare şi ar avea putere
chiar să facă minuni, fără dragoste, însă, credinţa sa ar fi fără valoare. El ar
putea manifesta o mare dărnicie; dar dacă din orice alt motiv decât dragoste adevărată şi-ar da toate bunurile sale pentru a hrăni săracii, fapta nu l-ar
recomanda bunăvoinţei lui Dumnezeu. În zelul său, el ar putea chiar să întâmpine o moarte de martir, totuşi dacă n-ar fi determinat de dragoste, el ar
fi privit de Dumnezeu ca un entuziast înşelător sau ca un ipocrit ambiţios.”
– Istoria faptelor apostolilor, pg. 318, 319, engl. [cap. Chemarea la o treaptă mai înaltă].

b. Ce pericole pot asalta chiar şi pe cei mai zeloşi susţinători ai soliei întreite? Apocalipsa 3:17; Isaia 65:5.
„O religie legalistă este considerată religia corectă pentru acest timp.
Dar aceasta este o greşeală. Mustrarea lui Hristos pentru farisei se aplică
acelor care şi-au pierdut din inimă dragostea lor dintâi. O religie rece, legalistă nu poate niciodată să conducă suflete la Hristos; pentru că aceasta
este o religie lipsită de dragoste, lipsită de Hristos. Când posturile şi rugăciunile sunt practicate într-un spirit de îndreptăţire de sine, ele sunt urâte
de Dumnezeu. Adunarea solemnă pentru închinare, cercul ceremoniilor
religioase, umilinţa exterioară, pretinsul sacrificiu – toate declară lumii
mărturia că acel care face aceste lucruri se consideră drept. Aceste lucruri
atrag atenţia spre cel care îndeplineşte datoriile riguroase, spunând: ‘Acest
om are drept la cer.’ Dar toate acestea sunt o amăgire. Faptele nu vor cumpăra pentru noi intrarea în cer. Singura mare Jertfă care a fost realizată
este îndestulătoare pentru toţi cei care vor crede. ...Priviţi la Dumnezeu, nu
priviţi la oameni. Dumnezeu este Tatăl vostru din cer, care este dispus să
fie îngăduitor cu infirmităţile voastre, să le ierte şi să le vindece.” – The Review
and Herald, 20 martie 1894.

„Nu există nimic care să poată slăbi într-atât influenţa bisericii, precum
lipsa de dragoste.” – Idem, 5 iunie 1888.
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a. Deşi doctrinele scripturii, înţelegerea corectă a profeţiilor şi curajul ferm sunt esenţiale, care este avertismentul pentru toţi cei
care cred adevărul prezent? 1 Corinteni 13:2, 3.

Miercuri

29 februarie

4. SCOŢÂND DINTR-O FÂNTÂNĂ PURĂ
a. Ce tip de serviciu este inacceptabil înaintea lui Dumnezeu şi de ce?
Isaia 58:4, 5; Ieremia 2:13. Cum putem birui această problemă?
„Vegheaţi în vederea rugăciunii. Doar în acest fel puteţi să vă puneţi
întreaga voastră fiinţă în lucrarea Domnului. Eul trebuie pus pe ultimul
plan. Acei care fac eul proeminent, câştigă o educaţie care în curând devine
a doua lor natură; şi ei vor eşua curând în a înţelege că în loc să-L înalţe pe
Isus, ei se înalţă pe ei înşişi, că în loc de a fi canale prin care apa vie să poată
curge ca să-i învioreze pe ceilalţi, ei absorb simpatiile şi afecţiunile celor
din jurul lor. Aceasta nu e credincioşie faţă de Domnul nostru crucificat.” –
Sfaturi pentru Sănătate, pg. 560, engl. [cap. Exemple pentru turmă].

„Moartea zilnică a eului în micile tranzacţii ale vieţii este ceea ce ne face
biruitori. Ar trebui să uităm de eu în dorinţa de a face bine altora.” – Testimonies, vol. 2, pg. 132, engl. [cap. Adevărata dragoste].

b. Descrieţi rezultatul adevăratei religii. Iacov 1:27.
c. Cum trebuie să aducem aceste roade vii? Ioan 7:37, 38.
„Religia curată a lui Isus este fântâna din care se revarsă torente de
caritate, dragoste, sacrificiu de sine.
Un creştin este un bărbat după asemănarea lui Hristos, o femeie după
asemănarea lui Hristos, care sunt activi în serviciul lui Dumnezeu, care
participă la întâlnirile sociale, a căror prezenţă îi va încuraja şi pe alţii. Religia nu stă în fapte, ci religia face fapte; ea nu este inactivă.
Mulţi par să simtă că religia are tendinţa de a-l face pe posesorul ei
îngust şi limitat, dar religia adevărată nu are o influenţă care limitează;
lipsa religiei este cea care limitează facultăţile şi îngustează mintea. Atunci
când un om este îngust, aceasta este o dovadă că el are nevoie de harul lui
Dumnezeu, de ungerea cerească; întrucât creştin este cel prin care Domnul,
Dumnezeul oştirilor, poate lucra, astfel încât el să poată ţine căile Domnului pe pământ şi să descopere voinţa Sa înaintea oamenilor. – Comentarii
Biblice ale AZŞ [Comentarii ale E. G. White], vol 7, pg. 935, engl.
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Joi

1 martie

5. PUTERE PENTRU O ISPRĂVNICIE VERITABILĂ

„Trebuie să adăugăm la credinţă virtutea; şi la virtute, cunoştinţa; şi
la cunoştinţă, înfrânarea; la înfrânare, răbdarea; şi la răbdare, evlavia; la
evlavie, dragostea de fraţi; la dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Nu trebuie să credeţi că trebuie să aşteptaţi până când aţi desăvârşit o virtute,
înainte de a cultiva alta. Nu, ele trebuie să se dezvolte laolaltă, hrănite permanent din fântâna dragostei; în fiecare zi pe care o trăiţi, puteţi desăvârşi
binecuvântatele însuşiri descoperite pe deplin în caracterul lui Hristos; şi
când veţi face aceasta, veţi aduce lumină, dragoste, pace şi bucurie în casele
voastre.” – The Review and Herald, 29 iulie 1890.
b. Explicaţi cum putem ajunge plini de o nouă viaţă spirituală şi de
motivaţii corecte. Ezechiel 37:1–14; Marcu 2:22.
„Când eul este lăsat laoparte, atunci Domnul poate face din om o creatură nouă. Vase noi pot conţine vin nou. Dragostea lui Hristos îl va însufleţi
pe credincios cu viaţă nouă. Caracterul lui Hristos va fi manifestat în cel
care priveşte la Autorul şi Desăvârşitorul credinţei noastre.” – Hristos Lumina
Lumii, pg. 280, engl. [cap. Levi-Matei].

Vineri

2 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce ar trebui să studieze zilnic ispravnicul creştin 1 Corinteni 13?
2. În ce fel poate fi ispravnicul creştin în pericol de a fi ca o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor?
3. De ce ar putea fi pierdut un martir care-l mărturiseşte pe Hristos?
4. Când vor fi atitudinea şi lucrarea noastră plăcute lui Dumnezeu?
5. Cum acţionează iubirea de oameni împreună cu celelalte calităţi
din 2 Petru 1:4-7?
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a. Care este cea mai înaltă treaptă a scării progresului creştin?
2 Petru 1:4-7. Ce trebuie să realizăm în căutarea de a cultiva toate
calităţile creştine?

Lecţia 10

Sabat, 10 martie 2012

Comportamentul şi motivele
care-i stau la bază
„[Iubirea de oameni] nu se poartă necuviincios, nu caută folosul
său” (1 Corinteni 13:5).
„Drumul către Paradis nu este unul de înălţare de sine, ci de pocăinţă, mărturisire, umilinţă, de credinţă şi ascultare.” – The Review and
Herlad, 23 decembrie 1890.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 2, pg. 50-60, engl. [cap. Vorbirea
de rău, Egoismul şi iubirea de lume].

Duminică

4 martie

1. FIIND ATENŢI LA PURTAREA NOASTRĂ
a. Numiţi una din caracteristicile iubirii de oameni, în ceea ce priveşte purtarea obişnuită. 1 Corinteni 13:5 (prima parte).
b. Ce exemple de purtare necuviincioasă ar trebui să luăm ca avertizare? Galateni 2:11–13; Iacov 2:1–4, 8, 9.
c. Cum este avertizat ispravnicul creştin împotriva unui alt tip de
purtare necuviincioasă? Proverbele 14:29; 18:23 (a doua parte).
„O clasă s-a înfăţişat fără auto-control; ei nu şi-au ţinut în frâu temperamentul sau limba; şi unii din aceştia pretind a fi urmaşii lui Hristos, dar
ei nu sunt. Isus nu le-a dat nici un astfel de exemplu. Când vor avea blândeţea şi umilinţa Salvatorului, ei nu vor urma îndemnurile inimii fireşti,
pentru că acestea vin de la Satan. Unii sunt nervoşi, şi dacă încep să piardă
auto-controlul în cuvânt sau spirit la provocare, ei sunt atât de îmbătaţi
cu mânie precum cel beat cu băutură. Ei sunt lipsiţi de raţiune şi nu sunt
uşor de convins sau de lămurit. Ei nu sunt raţionali; Satan deţine pentru
moment control deplin. Fiecare din aceste manifestări de mânie slăbesc sistemul nervos şi puterile morale şi fac dificil a înfrâna mânia sau altă provocare. Există doar un remediu pentru această clasă – auto-controlul pozitiv
în toate împrejurările.” – The Youth’s Instructor, 10 noiembrie 1886.
52

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2012

Luni

5 martie

2. CHIBZUINŢĂ CARITABILĂ
a. Cum suntem îndemnaţi să dezvoltăm un comportament asemenea lui Hristos, în special faţă de cei care ne provoacă pe nedrept? Iacov 1:19–21; Proverbele 15:1; 19:11.
„[Hristos] a fost acuzat pe nedrept, totuşi El nu Şi-a deschis gura pentru a Se îndreptăţi. Cât de mulţi acum, când sunt acuzaţi de ceea ce nu sunt
vinovaţi, simt că este un timp când stăpânirea de sine încetează a mai fi
virtute şi, pierzându-şi firea, spun vorbe care întristează Spiritul Sfânt.” –
Comentarii Biblice ale AZŞ [Comentariile E.G. White], vol. 4, pg. 1148, engl.

„Dacă mândria şi egoismul ar fi puse deoparte, cinci minute ar îndepărta cele mai multe dificultăţi. Îngerii sunt întristaţi şi Dumnezeu este nemulţumit de orele care sunt petrecute în îndreptăţirea eului.” – Experienţe şi
viziuni, pg. 119, engl. [cap. Credincioşie în adunările sociale].

b. Cum manifestă ispravnicul creştin chibzuinţă iubitoare?
Faptele Apostolilor 9:36-39.
„La Iope, care era lângă Lidia, locuia o femeie numită Dorca, ale cărei
fapte bune o făcuseră să fie foarte îndrăgită. Ea era un ucenic vrednic al lui
Isus şi viaţa ei era plină de fapte de bunătate. Ea ştia cine avea nevoie de
haine comfortabile şi cine avea nevoie de simpatie şi slujea de bunăvoie celui sărac şi nenorocit. Degetele ei iscusite erau mult mai active decât limba
ei.” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 131, engl. [cap. În căutarea adevărului].
„Predicarea este o parte mică a lucrării care trebuie făcută pentru salvarea de suflete. Spiritul lui Dumnezeu convinge păcătoşii de adevăr şi El
îi pune în braţele bisericii. Poate predicatorii îşi fac partea lor, dar ei nu pot
niciodată îndeplini lucrarea pe care ar trebui să o facă biserica. Dumnezeu
cere bisericii Sale să-i îngrijească pe cei care sunt tineri în credinţă şi experienţă, să meargă la ei nu cu scopul de a bârfi cu ei, ci pentru a se ruga, a
le spune cuvinte care sunt ‘ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint’
(Proverbele 25:11). ...
Este de datoria copiilor lui Dumnezeu de a fi misionari pentru El, de
a avea cunoştinţă de cei care au nevoie de ajutor. Dacă şovăie cineva în
ispită, cazul său ar trebui preluat cu grijă şi dirijat cu înţelepciune; pentru
că este în joc interesul său veşnic, şi cuvintele şi faptele celor care lucrează
pentru el pot fi o mireasmă de viaţă spre viaţă sau de moarte spre moarte.”
– Testimonies, vol. 4, pg. 69, engl. [cap. Conlucrători cu Hristos].
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Marţi

6 martie

3. PE CINE IUBIM CU ADEVĂRAT?
a. Când devine o raritate dragostea adevărată pentru alţii - şi cum
trebuie biruită această problemă? Matei 24:12; Apocalipsa 2:2–4;
Evrei 12:2–4.
„Dragostea faţă de Dumnezeu a scăzut în biserică şi, ca rezultat, iubirea de sine s-a ridicat într-o nouă activitate. Odată cu pierderea dragostei
faţă de Dumnezeu a venit pierderea dragostei faţă de fraţi.” – The Review and
Herald, 20 martie 1894.

„Lăsaţi ca această viaţă, atât de zbuciumată cu lupte şi îngrijorări, să fie
adusă în legătură cu Hristos şi atunci eul nu-şi va mai pretinde supremaţia.” – Comentarii Biblice ale AZŞ [Comentarii ale E. G. White], vol. 3, pg. 1161, engl.
„Mândria şi venerarea de sine nu pot să înflorească în sufletul care păstrează proaspăt în memorie scenele Calvarului.” – Hristos Lumina Lumii, pg.
661, engl. [cap. În amintirea Mea].

b. Care este un motiv considerabil care îl face pe ispravnicul creştin să strălucească în această lume? 1 Corinteni 10:24.
„Altruismul, principiul împărăţiei lui Dumnezeu, este principiul pe
care Satan îl urăşte; el îi tăgăduieşte însăşi existenţa. De la începutul marii
controverse, el s-a străduit să dovedească faptul că principiile de acţiune
ale lui Dumnezeu sunt egoiste şi el procedează la fel cu toţi cei care servesc
lui Dumnezeu. Lucrarea lui Hristos şi a tuturor celor ce-I poartă numele
este aceea de a dovedi falsitatea pretenţiei lui Satan.
Isus a venit în înfăţişarea umanităţii pentru a prezenta în propria Sa
viaţă o ilustrare a lipsei de egoism. Şi toţi cei care acceptă acest principiu
trebuie să fie lucrători împreună cu El în demonstrarea vieţii practice. A
alege dreptatea pentru că este drept, a sta de partea adevărului cu preţul
suferinţei şi sacrificiului - ‘aceasta este moştenirea servilor Domnului şi neprihănirea lor este a Mea, zice Domnul’ (Isaia 54:17, engl.).” – Educaţia, pg.
154, 155, engl. [cap. Biblia ca educator].

„În ceruri nimeni nu se va gândi la sine, nimeni nu va căuta propria lui
plăcere; ci toţi, din dragoste curată, adevărată, vor căuta fericirea fiinţelor
cereşti din jurul lor. Dacă dorim să ne bucurăm de societatea cerească pe
pământul făcut nou, trebuie să fim stăpâniţi aici de principii cereşti.” – Testimonies, vol. 2, pg. 132, 133, engl. [cap. Despărţirea de lume].
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Miercuri

7 martie

4. CUVINTE DE AVERTIZARE
a. Ce ar trebui să ia în considerare ispravnicul creştin în alegerea
priorităţilor? 1 Ioan 2:15-17.
„Dacă toţi banii care sunt folosiţi în mod extravagant pentru lucruri
inutile, ar fi puşi în tezaurul lui Dumnezeu, ar trebui să vedem bărbaţi,
femei şi tineri predându-se lui Isus şi făcându-şi partea de a coopera cu
Hristos şi cu îngerii. Cea mai bogată binecuvântare a lui Dumnezeu ar veni
în bisericile noastre şi multe suflete ar fi convertite la adevăr.” – The Review
and Herald, 23 decembrie 1890.

„Când cazurile tuturor trec în revistă înaintea lui Dumnezeu, nu va fi
pusă întrebarea ‘Ce au mărturisit ei?’, ci ‘Ce au făcut ei? Au fost ei împlinitori ai cuvântului? Au trăit ei pentru sine sau au fost angajaţi prin fapte
de bunăvoinţă, prin fapte de bunătate şi dragoste, dând întâietate altora şi
tăgăduindu-se pe ei înşişi în lucrarea de binecuvântare a altora? ... Hristos
este întristat şi rănit de dragostea voastră egoistă evidentă şi de indiferenţa
voastră faţă de necazurile şi nevoile altora.” – Testimonies, vol. 3, pg. 525, engl.
[cap. Datoria omului faţă de semenii săi].

b. Ce atitudine regretabilă ne poate afecta pe toţi, cărora ni s-a încredinţat o mare lumină - şi, ce trebuie să realizăm pentru a obţine victoria? Isaia 58:2-4, 10-12.
„În lucrarea noastră vom găsi o înaltă mărturisire de evlavie şi multă
exactitate exterioară strâns legate de o mare răutate interioară. Oamenii
prezentaţi în Isaia 58 se plâng că Domnul permite ca serviciile lor să treacă
neobservate. Această plângere este expresia inimilor nesupuse prin har,
răzvrătite împotriva adevărului.” – Comentarii Biblice ale AZŞ [Comentarii ale E.
G. White], vol. 4, pg.. 1148, 1149, engl.

„Mulţi primesc aplauze pentru virtuţile pe care nu le deţin. Cercetătorul inimilor cântăreşte motivaţiile şi adesea fapte înalt aplaudate de oameni
sunt înregistrate de El ca izvorând din egoism şi ipocrizie josnică. Fiecare
faptă a vieţii noastre, chiar minunată şi vrednică de laudă sau vrednică de
condamnare, este judecată de Cercetătorul inimilor potrivit cu motivaţiile
care au determinat-o.” – Slujitorii Evangheliei, pg. 275, engl. [cap. Ajutoare în lucrarea Evangheliei, subcap. Auto-examinarea].
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Joi

8 martie

5. URMÂNDU-L PE HRISTOS ÎN LEPĂDARE DE SINE
a. Care este principiul de bază al slujirii creştine veritabile? Faptele Apostolilor 20:35.
„Există o lucrare de făcut în oraşele noastre – o lucrare de făcut în fiecare
loc. Dumnezeu va lua bărbaţii de la plug, de la stână, de la vie şi îi va pune în
locul acelora care cred că trebuie să aibă cele mai înalte salarii. Acei care tânjesc după salarii mari vor găsi în banii pe care-i vor câştiga toată răsplata pe
care o vor primi vreodată. De la unii ca aceştia nu se poate aştepta să simtă o
povară pentru salvarea sufletelor care pier. Domnul nu poate să-i folosească
pe unii ca aceştia în lucrarea Sa. Până când nu alungă egoismul din inimile
lor, eforturile lor sunt fără valoare.” – The Review and Herald, 15 decembrie 1904.
„Inteligenţele cereşti pot coopera cu acela care caută, nu să-şi înalţe eul, ci
să salveze suflete.” – Hristos Lumina Lumii, pg. 436, engl. [cap. Cine este mai mare?].
b. Ce ar trebui să inspire pe ispravnicul creştin cu motivaţii curate,
proaspete pentru slujire? 2 Corinteni 8:8, 9.
„Isus Şi-a părăsit locuinţa în slavă, Şi-a îmbrăcat divinitatea în umanitate şi a venit într-o lume stricată şi contaminată de blestemul păcatului.
El ar fi putut rămâne în locuinţa Sa cerească şi ar fi putut primi adorarea
îngerilor; dar El a venit pe pământ să caute şi să salveze pe cel pierdut, pe
muritor.’S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogăţiţi’ (2 Corinteni 8:9). El, Maiestatea cerului, Cel care era una cu Tatăl, a
renunţat la Sine, a făcut tot sacrificiul posibil, pentru ca omul să nu piară, ci
să aibă viaţă veşnică. Hristos nu a trăit pentru a-Şi plăcea Lui Însuşi. Dacă
El Şi-ar fi plăctut lui Însuşi, unde am fi noi acum?” – The Review and Herald, 23
decembrie, 1890.

Vineri

9 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum putem fi vinovaţi de o purtare necuviincioasă?
2. Ce putem învăţa de la Hristos şi urmaşii Săi despre iubirea de oameni?
3. Cum trebuie să se manifeste dragostea mişcătoare pentru Hristos în
noi?
4. De ce trebuie să ne cercetăm întotdeauna priorităţile şi motivaţiile
noastre personale?
5. Ce ar trebui să facem pentru a susţine mai cu ardoare lucrarea lui
Dumnezeu?
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Lecţia 11

Sabat, 17 martie 2012

Gândurile şi starea sufletească
„Cel rău, prin mândria înfăţişării sale, nu va căuta pe Dumnezeu:
Dumnezeu nu se află în toate gândurile sale” (Psalmii 10:4, engl.).
„Lăsaţi spiritul vostru să fie curăţit de toate lucrurile pământeşti,
de toate gândurile nesfinte, neîndurătoare. Lăsaţi cuvintele voastre să
fie curăţite, sfinţite, însufleţind şi reîmprospătând pe toţi cei cu care
vă asociaţi. Nu fiţi uşor de provocat.” – Înalta noastră chemare, pg. 174, engl.
[cap. Sub jugul lui Hristos].

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 2, pg. 707-709, engl. [cap. Răspunderea faţă de lumina primită].

Duminică

11 martie

1. DEZVOLTÂND CALITĂŢI NOBILE
a. Ce ar trebui să caracterizeze atitudinea noastră faţă de oricine - şi
ce ne poate ajuta să menţinem consecvent o astfel de atitudine?
1 Tesaloniceni 5:14, 15, 23; 1 Corinteni 9:25.
b. Cum este văzut progresul în viaţa ispravnicului creştin şi prin ce
metode este obţinut acesta? Coloseni 3:8–10, 13; Iacov 3:17, 18.
„Atunci când aveţi de suportat mici dificultăţi care par grele, gândiţi-vă
la Isus, scumpul Salvator, la cât a suferit şi a îndurat ca să salveze muritorii
păcătoşi.” – Manuscript Releases, vol. 3, pg. 124.
„Voi veţi fi greşit înţeleşi. Lăsaţi pe seama lui Dumnezeu nedreptăţile
care credeţi că există. Fiţi uşor de înduplecat şi nu fiţi uşor de provocat.
Nu spuneţi cuvinte mânioase din cauza vreunui lucru pe care l-aţi auzit.
Aceasta vă strică influenţa. Fie ca harul lui Dumnezeu să vă ajute să aveţi
răbdare.” – Idem, vol. 19, pg. 149.
„Trebuie să cultivăm dragoste, nu ceea ce este fals numită iubire de
oameni, care ne-ar conduce să iubim păcatul şi să apreciem păcătoşii, ci iubire de oameni biblică şi înţelepciune biblică, aceasta fiind întâi curată, apoi
împăciuitoare, uşor de înduplecat, plină de har şi roade bune.” – Testimonies,
vol. 4, pg. 558, engl. [cap. Influenţa asociaţilor].
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Luni

12 martie

2. ISPRAVNICI AI CĂMINULUI ŞI COMUNITĂŢII
a. Ce principii trebuie să fie îmbinate în instruirea copiilor noştri?
Psalmii 85:10.
„Neascultarea şi răzvrătirea trebuie pedepsite; dar amintiţi-vă că pedeapsa trebuie dată în spiritul lui Hristos. Pretindeţi ascultare, niciodată cu
o furtună de cuvinte mânioase, ci cu fermitate şi amabilitate. Şi când sunteţi solicitaţi să vă disciplinaţi copilul, amintiţi-vă de propria voastră relaţie
cu Tatăl vostru ceresc. Aţi umblat voi perfect înaintea Lui? Nu sunteţi voi
îndărătnici şi neascultători? Nu-L întristaţi voi permanent? Dar se poartă
El cu mânie faţă de voi? Amintiţi-vă, de asemenea, că de la voi au primit
copiii voştri înclinaţiile lor spre rău. Amintiţi-vă cât de adesea acţionaţi
asemenea unor copii adulţi. În ciuda anilor voştri de experienţă creştină,
în ciuda multelor ocazii de auto-disciplină, cât de uşor sunteţi provocaţi la
mânie. Atunci purtaţi-vă cu blândeţe cu copiii voştri, amintindu-vă că ei
nu au avut ocaziile pe care le-aţi avut voi pentru a câştiga auto-control.” –
The Review and Herald, 8 iulie 1902.

b. Ce fel de acţiune dă credibilitate şi viaţă eforturilor noastre misionare în comunitate? Luca 6:28-30.
„În toate legăturile voastre cu necredincioşii, fiţi atenţi să nu le daţi nici
o ocazie de a judeca greşit credinţa voastră sau de a ocărî cauza adevărului
pe care îl susţineţi. Mulţi împiedică, prin propriul lor curs de acţiune, calea.
Există nechibzuinţă din partea lor. Ei sunt uşor de provocat. Mici dificultăţi
apar în tranzacţii sau în alte probleme temporare, care îi conduc să se considere judecaţi incorect sau nedreptăţiţi de semenii lor. Aceste lucruri sunt
îngăduite să creeze răceală sau sentiment de boală şi astfel să închidă uşa
de acces pentru acei care ar putea fi atinşi de adevăr. Nu ar trebui să îngăduim niciodată ca probleme de interes temporar să ne înăbuşe dragostea
noastră faţă de suflete. Fraţilor, fiţi amabili şi curtenitori în toate împrejurările. Niciodată nu fiţi tăioşi, critici sau severi în comportamentul vostru.
Dacă este vreun avantaj de câştigat, oferiţi-l aproapelui vostru, pe care vi se
cere să-l iubiţi aşa cum vă iubiţi pe voi înşivă. Cu răbdarea şi dragostea lui
Isus, căutaţi ocaziile de a-i face o favoare. Îngăduiţi-i să vadă că religia pe
care o mărturisim nu închide, nici nu îngheaţă căile sufletului, făcându-ne
lipsiţi de compasiune şi severi.” – Idem, 22 mai 1888.
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Marţi

13 martie

3. EXERSÂND IUBIREA DE OAMENI
a. Cum afectează amărăciunea faţă de fraţi sau surori rămânerea
noastră în picioare în faţa lumii? Evrei 12:15.
„‘Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu,
aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii’ (Ioan 13:34, 35).
Aceste cuvinte nu sunt cuvintele omului, ci cuvintele Mântuitorului nostru; şi cât de important este să îndeplinim instrucţiunea pe care El a dat-o!
Nimic nu poate slăbi într-atât influenţa bisericii, precum lipsa de dragoste.
Hristos spune: ‘Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar
înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii’ (Matei 10:16). Dacă avem de
întâmpinat opoziţie din partea vrăjmaşilor noştri, care sunt reprezentaţi
prin lupi, haideţi să fim atenţi să nu manifestăm acelaşi spirit printre noi.
Vrăjmaşul ştie bine că dacă nu avem dragoste unul pentru altul, el îşi poate
atinge obiectivul şi poate să rănească şi să slăbească biserica, provocând
neînţelegeri printre fraţi. El îi poate conduce să bănuiască de rău, să vorbească de rău, să acuze, să condamne şi să se urască unul pe altul. În acest
fel, cauza lui Dumnezeu este dezonorată, numele lui Hristos este ocărât şi
un rău nespus este făcut sufletelor oamenilor.” – The Review and Herald, 5 iunie
1888.

b. Ce se va întâmpla pe măsură ce zilnic cultivăm iubire de oameni? Matei 12:35 (prima parte); Coloseni 3:12-15.
„Dacă aveţi dragoste în inima voastră, veţi căuta să-l faceţi stabil şi să-l
întăriţi pe fratele vostru în cea mai sfântă credinţă. Dacă se spune vreun
cuvânt în detrimentul caracterului unuia din prietenii sau fraţii voştri, nu
încurajaţi vorbirea de rău. Aceasta este lucrarea vrăjmaşului. Amintiţi cu
amabilitate vorbitorului că acest fel de conversaţie este interzisă de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne golim inimile de orice lucru care pângăreşte templul sufletului, astfel încât Hristos să poată locui în el. Mântuitorul
nostru ne-a spus cum putem să-L dezvăluim lumii. Dacă nutrim Spiritul
Său, dacă manifestăm dragostea Sa faţă de alţii, dacă apărăm interesele altora, dacă suntem amabili, răbdători, stăpâniţi, lumea va avea, prin roadele
pe care le deţinem, o dovadă că suntem copiii lui Dumnezeu. Unitatea în
biserică este ceea ce ne dă posibilitatea să exercităm o influenţă conştientă
asupra necredincioşilor şi asupra celor lumeşti.” – Idem.
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Miercuri

14 martie

4. O PROBLEMĂ TIPICĂ
a. Numiţi un rău care se găseşte de obicei în biserică. Leviticul
19:16 (prima parte); Proverbele 16:17–20; Ieremia 20:10.
„Zvonurile lansate sunt adesea cele ce distrug unitatea dintre fraţi.
Sunt unii care urmăresc cu minte şi urechi deschise pentru a prinde vreun
scandal care se răspândeşte. Ei adună mici incidente, care pot fi neînsemnate în sine, dar care sunt repetate şi exagerate până când omul este făcut
vinovat pentru un cuvânt. Moto-ul lor pare a fi: ‘Spune-ne şi vom spune
mai departe.’ Aceşti purtători de istorisiri închipuite fac lucrarea diavolului cu fidelitate surprinzătoare, puţin ştiind cât de jignitor este comportamentul lor înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar folosi jumătate din energia şi
zelul lor, care sunt date acestei lucrări nesfinte, în examinarea inimilor lor,
ei ar găsi atât de mult de făcut pentru a-şi curăţa sufletele lor de impuritate,
încât nu ar mai avea timp şi nici dispoziţie să-şi critice fraţii şi nu ar cădea
sub puterea acestei ispite. Uşa minţii ar trebui închisă împotriva la ‘ei spun’
sau ‘am auzit’. În loc de a îngădui gelozia şi bănuiala rea să vină în inimile
noastre, de ce nu am merge la fraţii noştri şi, după expunerea sinceră dar
deschisă înaintea lor a lucrurilor pe care le-am auzit în detrimentul caracterului şi influenţei lor, să ne rugăm cu şi pentru ei?” – The Review and Herald,
3 iunie 1884.

b. Cum putem birui această problemă? Proverbele 14:15; 25:9, 10.
c. Dacă ne dăm seama că un frate sau o soră sunt într-adevăr vinovaţi de ceva rău, care este datoria noastră personală? Galateni
6:1; Iacov 5:19, 20.
„Când vedem greşeli în alţii, să ne amintim că noi avem greşeli mai
grave poate în ochii lui Dumnezeu, decât greşeala pe care o condamnăm la
fratele nostru. În loc de a face publice defectele sale, rugaţi-L pe Dumnezeu
să-l binecuvânteze şi să-l ajute să biruiască greşeala lui. Hristos va aproba
acest spirit şi această acţiune şi vă va deschide calea de a spune un cuvânt
de înţelepciune, care va da putere şi ajutor aceluia care este slab în credinţă.” – Idem, 5 iunie 1888.
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Joi

15 martie

5. IUBINDU-NE APROAPELE
a. Ce schimbări se văd atunci când nu suntem provocaţi cu uşurinţă
şi nu ne gândim la rău (1 Corinteni 13:5)? Efeseni 4:23-25; 5:9-12.
„Persoana care cultivă preţioasa plantă a dragostei va avea un spirit de
renunţare la sine şi nu-şi va pierde auto-controlul sub provocare. Ea nu-i va
acuza pe alţii de motive greşite şi intenţii rele, ci va suferi profund pentru păcat, atunci când acesta este descoperit în vreunul din ucenicii lui Hristos.” – Testimonies, vol. 5, pg. 123, engl. [cap. Avertizări şi mustrări, subcap. Pericolele tineretului].

„Dragostea nu este suspicioasă, dând întotdeauna cea mai favorabilă
interpretare motivelor şi faptelor altora. Dragostea nu va expune niciodată
inutil greşelile altora. Ea nu ascultă cu nerăbdare rapoartele nefavorabile, ci
mai degrabă caută să aducă în minte unele calităţi bune ale celui defăimat.”
– Idem, pg. 169, engl. [cap. Dragostea frăţească].

b. Cum poate vedea lumea în viaţa noastră o creştere zilnică în
Hristos? Tit 2:7, 8, 11–14.
„Fiecare să se întrebe: Am eu harul dragostei? Am învăţat să rabd îndelung şi să fiu amabil? Talentele, învăţătura şi elocvenţa fără acest atribut
ceresc vor fi fără sens asemenea unei arame sunătoare sau a unui chimval
zăngănitor.” – Idem, pg. 169, engl. [cap. Dragostea frăţească]
„Atât timp cât nu putem să-i iubim şi să ne apropiem de acei care sunt
duşmani înverşunaţi ai lui Hristos, ar trebui să cultivăm acel spirit al umilinţei
şi dragostei, care L-a caracterizat pe Stăpânul nostru – o dragoste care nu gândeşte la rău şi care nu este uşor provocată.” – The Review and Herald, 3 iunie 1884.

Vineri

16 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Descrieţi reforma menţionată în Coloseni 3:8-10, 13.
2. Cum putem să-L reprezentăm pe Hristos cel mai bine în problemele vremelnice?
3. Cum putem să biruim problemele obişnuite care molipsesc multe
biserici?
4. Ce este rău în „se spune” şi „eu am auzit”?
5. Descrieţi câteva căi prin care isprăvnicia dragostei lui Dumnezeu
poate fi manifestată în folosul altora.
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Lecţia 12

Sabat, 24 martie 2012

O virtute nepieritoare
„Iubirea de oameni nu va peri niciodată” (1 Corinteni 13:8, engl.).
„Niciodată n-ar trebui să trecem pe lângă un suflet suferind fără să
încercăm să împărtăşim cu el din mângâierea prin care suntem mângâiaţi
de Dumnezeu.” – Hristos Lumina Lumii, pg. 505, engl. [cap. Bunul samaritean].
Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 2, pg. 133-136, engl. [cap. Adevărata dragoste].

Duminică

18 martie

1. O MOTIVAŢIE PUTERNICĂ
a. Ce poate învăţa ispravnicul creştin din motivaţia apostolului Pavel? 1 Corinteni 9:16–19; 2 Corinteni 5:14, 15.
b. Ce îndemnuri ne sunt date în schimb pentru a ne motiva?
1 Petru 1:22, 23.
„‘Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel’ (Matei 7:12).
Binecuvântate rezultate vor apărea ca roade ale unui asemenea comportament. ‘Cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura’ (versetul 2). Aici sunt motive puternice, care ar trebui să ne constrângă să ne iubim unul pe altul cu o
inimă curată, cu ardoare. Hristos este exemplul nostru. El a umblat făcând
bine. El a trăit pentru a-i binecuvânta pe alţii. Dragostea a înfrumuseţat şi a
înnobilat toate acţiunile Sale. Nu ni se porunceşte să ne facem nouă înşine
ceea ce am dori ca alţii să ne facă; noi trebuie să facem altora ceea ce ne-am
dori ca ei să ne facă în împrejurări asemănătoare. Cu ce măsură măsurăm,
cu aceea ni se măsoară. Dragostea curată este simplă în acţiunea sa şi este
distinctă de orice alt principiu de acţiune. Dragostea pentru influenţă şi
dorinţa pentru stima altora poate produce o viaţă bine ordonată şi adesea
o conversaţie nevinovată. Respectul de sine poate să ne conducă să evităm aparenţa răului. O inimă egoistă poate întreprinde acţiuni generoase,
poate cunoaşte adevărul prezent şi poate exprima umilinţă şi afecţiune în
comportamentul exterior, totuşi motivaţiile pot fi amăgitoare şi impure;
acţiunile care se revarsă dintr-o astfel de inimă pot fi lipsite de mireasma de
viaţă şi de roadele adevăratei sfinţenii, fiind lipsite de principiile dragostei
curate. Dragostea ar trebui nutrită şi cultivată, pentru că influenţa ei este
divină.” – Testimonies, vol. 2, pg. 136, engl. [cap. Dragoste adevărată].
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Luni

19 martie

2. RODUL IUBIRII DE OAMENI
a. Cum a adus dragostea neegoistă a lui Pavel rod în cele mai groaznice împrejurări? Filipeni 1:12-14; 2:15-17.
„Nu prin predicile lui Pavel, ci prin legăturile sale a fost atrasă atenţia
curţii asupra creştinismului. Ca întemniţat el a sfărâmat din multe suflete
legăturile care-i ţineau în robia păcatului. Şi aceasta nu era totul. El a declarat: ‘Cei mai mulţi fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu’ (Filipeni 1:14).
Răbdarea şi buna dispoziţie a lui Pavel din timpul îndelungatei şi nedreptei lui întemniţări, curajul şi credinţa sa erau o continuă predică. Spiritul lui, atât de diferit de spiritul lumii, dădea mărturie că o putere mai mare
decât aceea a pământului sălăşluia în el. Şi, prin exemplul său, creştinii
erau îndemnaţi de o râvnă şi mai mare ca apărători ai cauzei din a cărei
activitate publică fusese scos Pavel. În aceste moduri, lanţurile apostolului
aveau influenţă, aşa încât atunci când puterea şi utilitatea lui păreau înlăturate şi când, după toate aparenţele, el putea realiza cel mai puţin, atunci
el a strâns snopi pentru Hristos din câmpuri din care el părea cu totul înlăturat.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pg. 464, engl. [cap. Casa cezarului].
b. Cum poate ispravnicul creştin să fie inspirat de experienţa lui
Pavel? 2 Corinteni 4:5–10; 11:24–28.
„Atât răbdarea, cât şi curajul îşi au biruinţele lor. Prin smerenie în
încercări, nu mai puţin decât prin îndrăzneală în acţiune, pot fi câştigate suflete la Hristos. Creştinul care manifestă răbdare şi voioşie în lipsă şi
suferinţă, care întâmpină chiar moartea cu pacea şi liniştea unei credinţe
neşovăielnice, poate îndeplini mai mult pentru evanghelie decât ar fi putut
săvârşi printr-o viaţă lungă de lucrare credincioasă. Adesea, când slujitorul
lui Dumnezeu este scos din datorie activă, providenţa misterioasă pe care
vederea noastră îngustă ar deplânge-o este stabilită de Dumnezeu pentru a
îndeplini o lucrare care altfel nu ar fi fost niciodată făcută.
Urmaşul lui Hristos să nu creadă că atunci când nu mai este capabil să
lucreze în mod public şi activ pentru Dumnezeu şi pentru adevărul Său,
nu mai are nici o slujbă de realizat, nici o răsplată de câştigat. Martorii credincioşi ai lui Hristos nu sunt niciodată daţi laoparte. În sănătate şi boală,
în viaţă şi moarte, Dumnezeu încă îi foloseşte.” – Idem, pg. 465, engl. [cap. Casa
cezarului].
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Marţi

20 martie

3. IUBIREA DE OAMENI VICTORIOASĂ
a. Cum poate ispravnicul creştin să câştige victoria asupra cuvintelor şi atitudinilor rele? Iacov 3:2, 10-12; Ezechiel 36:25, 26.
„Cea mai atentă cultivare a bunelor maniere exterioare şi a curtoaziei
vieţii nu are suficientă putere pentru a înlătura toată judecata arţăgoasă,
aspră şi vorbirea necuviincioasă. Spiritul bunăvoinţei adevărate trebuie să
locuiască în inimă. Dragostea împarte celor ce o deţin har, bune maniere şi
frumuseţe a comportamentului. Dragostea luminează înfăţişarea şi supune
vocea; ea purifică şi înalţă întregul om. Ea îl aduce în armonie cu Dumnezeu, pentru că ea este un atribut ceresc.” – Testimonies, vol. 4, pg. 559, 560, engl.
[cap. Lucrători credincioşi].

b. Prin ce experienţe poate ispravnicul creştin să înveţe puterea nepieritoare a dragostei? 2 Corinteni 8:1–5; 1 Ioan 5:1–4.
„Opoziţia pe care o întâlnim se poate dovedi un beneficiu pentru noi
în multe feluri. Dacă aceasta este bine suportată, ea va dezvolta virtuţi care
nu s-ar fi văzut niciodată dacă acel creştin nu ar fi avut nimic de îndurat.
Şi credinţa, răbdarea, stăpânirea de sine, dispoziţia cerească, încrederea
în Providenţă şi compasiunea adevărată pentru cel greşit sunt rezultatele
încercării bine suportate. Acestea sunt darurile Duhului care îmbobocesc,
înfloresc şi aduc roade în mijlocul încercărilor şi împotrivirii. Blândeţea,
umilinţa şi dragostea cresc întotdeauna în pomul creştinului. Dacă este
primit cuvântul în inimi bune şi oneste, sufletul îndărădnic va fi supus, şi
credinţa, prinzând promisiunile şi bizuindu-se pe Isus, se va dovedi biruitoare. ‘Ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră’ (1 Ioan
5:4).” – The Review and Herald, 28 iunie 1892.
„Vor apărea dezamăgiri neaşteptate. Isus a fost adesea îndurerat de
asprimea inimii oamenilor şi voi veţi avea experienţe asemănătoare. Rugăciunile voastre, lacrimile voastre, stăruinţele voastre pot eşua în a trezi
un răspuns. Inimile sunt moarte în greşeli şi păcate. Se pare că nu este nici
o pocăinţă, ci doar indiferenţă şi opoziţie şi din partea unora, chiar dispreţ atunci când căutaţi biruinţă sigură. Dar voi nu trebuie să slăbiţi eforturile voastre. Dacă unul refuză, întoarceţi-vă spre altul. Aveţi credinţă că
Mângâietorul va face lucrarea care vouă vă este imposibil să o faceţi. Aveţi
credinţă în toate promisiunile binecuvântate pe care vi le-a dat Hristos.
Lucraţi cu dragoste şi curaj neînvins, pentru că voi trebuie să faceţi aceasta
dacă vreţi să aveţi succes. ‘Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea
potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală’ (Galateni 6:9).” – The
Signs of the Times, 30 noiembrie 1891.
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Miercuri

21 martie

4. DRAGOSTEA CARE DĂINUIEŞTE
a. Ce este unic cu privire la planta iubirii de oameni? 1 Corinteni
13:8 (prima parte).
„Trebuie să vedem în semenii noştri oameni cumpăraţi cu sângele lui
Hristos. Dacă avem această dragoste unii pentru alţii, vom creşte în dragoste
pentru Dumnezeu şi pentru adevăr. Am fost îndureraţi în inimă să vedem
cât de puţină dragoste este nutrită în mijlocul nostru. Dragostea este o plantă
de origine cerească şi, dacă o avem înflorită în inimile noastre, trebuie să o
îngrijim zilnic. Blândeţea, gingăşia, îndelunga răbdare, a nu fi uşor provocat,
a suporta toate lucrurile, a îndura toate lucrurile – acestea sunt roadele preţiosului pom al dragostei.” – The Review and Herald, 5 iunie 1888.
„În lumina de la Calvar se va vedea că legea dragostei care renunţă la
sine este legea vieţii pentru pământ şi cer; că iubirea care ‘nu caută folosul
său’ îşi are sursa în inima lui Dumnezeu; şi că în Cel blând şi smerit se manifestă caracterul Aceluia care locuieşte în lumina de care nici un om nu se
poate apropia.” – Hristos Lumina Lumii, pg. 20, engl. [cap. Dumnezeu cu noi].
b. Ce ar trebui să-l încurajeze pe ispravnicul creştin în lucrarea pentru sufletele răscumpărate cu sângele lui Hristos? Galateni 5:1.
„[În şcoala din lumea de apoi] toţi cei care au lucrat cu un spirit lipsit
de egoism vor vedea roadele muncii lor. Se va vedea împlinirea exterioară
a fiecărui principiu drept şi a fiecărei fapte nobile. Ceva din acestea vedem
chiar aici. Dar cât de puţin din rezultatul lucrării celei mai nobile din lume
este evident pentru lucrător! Cât de mulţi trudesc fără egoism şi neobosit
pentru acei care trec dincolo de sfera şi cunoştinţa lor!...Astfel sunt revărsate daruri, sunt purtate poveri, se face lucrare. Oamenii seamănă sămânţa din care, deasupra mormintelor lor, alţii culeg recolte binecuvântate. Ei
plantează pomi ca alţii să poată mânca rodul. Ei sunt mulţumiţi aici să ştie
că şi-au pus puterile în lucru pentru bine. În viaţa de apoi se va vedea acţiunea şi reacţiunea tuturor acestora.
În cer se ţine o evidenţă a fiecărui dar pe care Dumnezeu l-a revărsat,
conducând oamenii la efort altruist. A urmări aceasta în întreaga ei răspândire, a privi la acei care prin eforturile noastre au fost ridicaţi şi înnobilaţi,
a privi în istoria lor împlinirea adevăratelor principii – acesta va fi unul din
studiile şi răsplătirile şcolii cereşti.” – Educaţia, pg.. 305, 306, engl. [cap. Şcoala din
lumea cea nouă].
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Joi

22 martie

5. LEGĂTURA DESĂVÂRŞIRII
a. De ce este iubirea de oameni necesară pentru a desăvârşi caracterul creştin? Coloseni 3:14; 1 Ioan 4:7–12.
„În viaţa noastră de aici, aşa cum este ea pământească, limitată de păcat,
cea mai mare bucurie şi cea mai înaltă educaţie sunt în slujire. Şi în starea
viitoare, neîncătuşată de limitele umanităţii păcătoase, cea mai mare bucurie a noastră şi cea mai înaltă educaţie se vor găsi în slujire – mărturisind şi
învăţând iarăşi în timp ce mărturisim că ‘bogăţia slavei tainei acesteia între
Neamuri’ este ‘Hristos în voi, nădejdea slavei’ (Coloseni 1:27).” – Educaţia,
pg. 309, engl. [cap. Şcoala din lumea cea nouă].

b. Care este cea mai mare pildă a unei iubiri de oameni nepieritoare, care străluceşte de-a lungul veşniciei? Zaharia 13:6.
„Răscumpărătorul nostru va purta pentru totdeauna semnele răstignirii Sale. Pe fruntea Sa rănită, pe coasta Sa, pe mâinile şi picioarele Sale, vor
rămâne singurele urme ale lucrării crude pe care a făcut-o păcatul. Privind
pe Hristos în slava Sa, profetul spune: ‘Din mâna Lui pornesc raze şi acolo
este ascunsă tăria Lui’ (Habacuc 3:4). În acea coastă străpunsă, din care a
curs sângele purpuriu care a împăcat pe om cu Dumnezeu – acolo este
slava Salvatorului, acolo ‘este ascunsă tăria lui.’ ‘Puternic să salveze’ (Isaia
63:1, engl.), prin sacrificiul mântuirii, El a fost de aceea puternic să execute dreptatea asupra celor care au dispreţuit harul lui Dumnezeu. Semnele
umilinţei Sale reprezintă cinstea Sa cea mai înaltă; de-a lungul anilor veşnici, rănile de pe Calvar vor proclama lauda Sa şi vor vesti puterea Sa.” –
Marea Luptă, pg. 674, engl. [cap. Sfârşitul luptei].

Vineri

23 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum ar trebui să înţeleagă ispravnicul creştin Matei 7:12?
2. Ce rezultate pot fi realizate de iubirea de oameni, chiar în mijlocul
dificultăţilor?
3. Cum poate ispravnicul creştin să beneficieze de pe urma încercărilor?
4. De ce nu se pierde niciodată slujirea dragostei?
5. În ce se găseşte cea mai mare bucurie a vieţii şi cea mai înaltă educaţie?
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„[Iubirea de oameni] nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de
adevăr” (1 Corinteni 13:6, engl.).
„Iubirea de oameni iubeşte păcătosul, dar urăşte păcatul şi îl va
avertiza cu credincioşie de pericolul lui, îndreptându-l spre Mielul lui
Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii. Păcatul nu trebuie ascuns,
ci trebuie îndepărtat.” – Manuscript Releases, vol. 1, pg. 217.
Recomandare pentru studiu: Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 339-350, engl. [secţiunea Răsplata ispravnicului credincios].

Duminică

25 martie

1. CERCETARE DE SINE
a. Cu toate că putem mărturisi că ne bucurăm numai în Dumnezeu,
ce trebuie să realizeze ispravnicul creştin? Proverbele 28:14.
„Dragoste bilbică nu este sentimentalism, ci dragoste în practică activă.
A tămădui rana fiicei poporului Meu, în mod superficial, spunând: ‘Pace!
Pace! şi totuşi pace nu este’ (Ieremia 6:14; 8:11) este numită dragoste. A fi
complice, a numi păcatul sfinţenie şi adevăr este numit dragoste; dar acesta
este produsul contrafăcut. Falsitatea şi contrafacerea sunt în lume şi noi ar
trebui să ne examinăm îndeaproape inimile noastre ca să ştim dacă avem
sau nu dragostea adevărată. Dragostea adevărată nu va stârni neîncredere
şi fapte rele. Nu va toci sabia duhului, întrucât ea nu execută. Acei care
acoperă răul sub o falsă dragoste, spun păcătosului ‘Va fi în regulă cu tine’.
Mulţumim lui Dumnezeu că există o dragoste care nu va fi coruptă; există o înţelepciune care vine de sus, care este (remarcaţi) întâi curată, apoi
împăciuitoare şi fără ipocrizie şi roadele neprihănirii sunt semănate în cei
ce fac pace. Aceasta este o descriere a dragostei născute în cer, produse în
cer.” – Manuscript Releases, vol. 1, pg. 216, 217.
b. Ce ar trebui să caracterizeze experienţa zilnică a ispravnicului
creştin? Psalmii 139:23, 24.
„Dacă dorim să fim biruitori, trebuie să ne cercetăm inimile pentru a fi
siguri că nu cultivăm nici un lucru care Îl întristează pe Dumnezeu.” – Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, pg. 138.
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Un motiv de bucurie!

Luni

26 martie

2. BUCURIE NEPOTRIVITĂ (I)
a. Cum trebuie să răspundă ispravnicul creştin la nelegiuire?
1 Corinteni 13:6 (prima parte).
„Lucrarea lui Satan este diametral opusă lucrării lui Dumnezeu. Vrăjmaşul a tot binele stă ca general al forţelor ridicate pentru a răni sufletele
oamenilor. El priveşte cu triumf diavolesc când vede pretinşii urmaşi ai lui
Hristos muşcându-se şi mâncându-se unii pe alţii. El stă tot timpul gata să
distrugă vieţile acelora care încearcă să-I slujească lui Dumnezeu. Îngerii
cereşti sunt uimiţi că omul ajută agenţii satanici în lucrarea lor, descurajând
inimile, făcând poporul lui Dumnezeu slab, fără putere şi fără credinţă.” –
Spalding and Magan Collection, pg. 345, 346.

b. Cum se fereşte ispravnicul creştin de a se bucura de rău? 1 Petru
5:8, 9.
„Când vorbim despre descurajare şi întristare, Satan ascultă cu o bucurie diavolească; întrucât aceasta îl mulţumeşte: să ştie că v-a adus în robia
lui. Satan nu poate citi gândurile noastre, dar el poate vedea acţiunile, poate
asculta cuvintele; şi, din îndelungata lui cunoştinţă despre familia umană,
el poate modela ispitele sale pentru a fi în avantaj pentru punctele noastre
slabe de caracter. Şi cât de adesea îi permitem să afle secretul despre cum
poate obţine victoria asupra noastră. O, dacă am putea să ne controlăm cuvintele şi acţiunile! Cât de puternici am deveni dacă ar fi cuvintele noastre
atât de în regulă încât să nu fim ruşinaţi să întâlnim înregistrarea lor în ziua
judecăţii. Cât de diferite vor apărea ele în ziua judecăţii lui Dumnezeu de
ceea ce par atunci când le rostim.” – The Review and Herald, 19 mai 1891.
c. Ce avertismente trebuie să ne întărească împotriva ispitelor
menţionate mai sus? Psalmii 141:3; Efeseni 4:29, 30.
„Când sunteţi împreună, păziţi-vă cuvintele. Lăsaţi conversaţiile voastre să fie de aşa natură încât să nu fie nevoie de căinţă.” – Ibid, 5 iunie 1888.
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27 martie

3. BUCURIE NEPOTRIVITĂ (II)

„În timp ce mulţi îşi neglijează propriile suflete, ei caută cu înflăcărare
o ocazie de a critica şi a condamna pe alţii. Toţi au defecte de caracter şi
nu este greu să găseşti vreun lucru pe care gelozia să îl poată interpreta în
detrimentul lor. ‘Acum’, spun aceşti judecători auto-proclamaţi, ‘noi avem
dovezi. Vom arunca asupra lor o acuzaţie de care nu se vor putea curăţa.’
Ei aşteaptă o ocazie potrivită şi apoi generează valul lor de bârfă şi dau
naştere la bârfele lor.” – Testimonies, vol. 5, pg. 95, engl. [cap. Gelozia şi găsirea de
greşeli condamnate].

b. Care sunt câteva exemple despre cum trebuie ispravnicul creştin
să se abţină de la a se bucura de nelegiuire? Proverbele 24:17, 18.
„În loc de a găsi greşeli la alţii, haideţi să fim critici nu noi înşine. Întrebarea fiecăruia din noi ar trebui să fie: Este inima mea dreaptă înaintea lui
Dumnezeu? Îl va slăvi pe Tatăl meu care este în ceruri acest fel de acţiune?
Dacă aţi nutrit un spirit greşit, lăsaţi ca acesta să fie izgonit din suflet. Este
datoria voastră de a eradica din inimă orice lucru care este de natură profană; orice rădăcină de amărăciune trebuie smulsă, ca nu cumva alţii să fie
contaminaţi de influenţa ei otrăvitoare. Nu permiteţi nici unei plante otrăvitoare să rămână în pământul inimii voastre. Dezrădăcinaţi-o chiar acum
şi plantaţi în locul ei planta dragostei. Lăsaţi ca Isus să fie păstrat în suflet.
Hristos este exemplul nostru. El a umblat făcând bine. El a trăit pentru
a-i binecuvânta pe alţii. Dragostea a înfrumuseţat şi a înnobilat toate acţiunile Sale şi nouă ni se porunceşte să urmăm paşii Săi. Să ne amintim că
Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu în această lume de durere, pentru
‘ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-şi curăţească un norod care
să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune’ (Tit 2:14). Haideţi să căutăm
să corespundem cerinţelor lui Dumnezeu şi să împlinim legea Sa. ‘Dragostea este deci împlinirea legii’ (Romani 13:10) şi El, Cel care a murit pentru
ca noi să putem trăi ne-a dat această poruncă, să ne iubim unii pe alţii aşa
cum ne-a iubit El; şi lumea va cunoaşte că suntem ucenicii Săi, dacă avem
această dragoste unul pentru altul.” – The Review and Herald, 5 iunie 1888.
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a. Cum este ispravnicul creştin avertizat împotriva desfătării în păcatele şi slăbiciunile altora? Efeseni 5:11, 12.

Miercuri

28 martie

4. CU FRAŢII NOŞTRI ŞI SURORILE NOASTRE
a. Ce învăţătură şi experienţă a primilor ucenici trebuie să ne însuşim? Iacov 5:16; Filipeni 2:1, 2.
„[Ucenicii] nu s-au adunat pentru a relata bârfe de scandal. Ei nu căutau să expună orice pată pe care o puteau găsi în caracterul fratelui. Ei simţeau nevoia lor spirituală şi strigau către Domnul pentru ungerea sfântă
ca să-i ajute în biruirea propriilor lor neputinţe şi să-i facă potriviţi pentru
lucrarea de salvare a altora. Ei se rugau cu stăruinţă arzătoare ca dragostea
lui Hristos să poată fi revărsată din inimile lor. Aceasta este marea noastră
nevoie astăzi în fiecare biserică din ţara noastră. ‘Căci dacă cineva este în
Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au
făcut noi’ (2 Corinteni 5:17). Ceea ce era nepotrivit în caracter este curăţit
din suflet prin dragostea lui Isus. Tot egoismul este înlăturat, toată invidia,
toată vorbirea de rău sunt dezrădăcinate şi o transformare radicală este
realizată în inimă.” – Idem, 22 iulie 1890.
b. Ce elemente trebuie să aibă în minte ispravnicii creştini în relaţiile lor cu acei pe care mărturisesc că-i iubesc? Romani 14:19;
1 Tesaloniceni 5:11.
„Există o simpatie pentru păcat şi păcătoşi care este periculoasă prosperităţii bisericii din ziua de astăzi. Trebuie să aveţi dragoste, se strigă. Dar
acel sentiment care scuză greşeala şi apără vinovăţia nu este dragostea din
Biblie. Prietenia celor răi este mult mai periculoasă decât vrăjmăşia lor; căci
nimeni nu poate triumfa împotriva servilor viului Dumnezeu, decât ispitindu-i la neascultare.” – The Signs of the Times, 6 ianuarie 1881.
„Nu lăsaţi ca lucrurile obişnuite, ieftine, pământeşti să vă captiveze
mintea încât prezenţa lui Isus să fie retrasă. Viaţa bisericii este transmisă
de Hristos şi noi ajutăm biserica atunci când lucrăm în armonie cu puterea
dătătoare de viaţă, pierzându-ne din vedere pe noi înşine şi căutând să ne
zidim unul pe altul în cea mai sfântă credinţă.” – Manuscript Releases, vol. 11,
pg. 265.
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Joi

29 martie

5. BUCURIE POTRIVITĂ

„‘Trebuie să aveţi iubire’, este strigătul care se aude pretutindeni, în
special din partea acelora care se pretind sfinţi. Dar adevărata iubire este
prea curată pentru a acoperi un păcat nemărturisit. În timp ce trebuie să iubim sufletele pentru care a murit Hristos, nu trebuie să facem nici un compromis cu răul. Nu trebuie să ne unim cu cel răzvrătit şi să numim aceasta
iubire.” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 554, 555, engl. [cap. Un martor credincios].
b. Care este scopul final ai ispravnicului creştin? 1 Corinteni 2:2.
„Anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate
şi mai glorioase despre Dumnezeu şi despre Hristos. Cu cât cunoştinţa va
creşte, cu atât vor creşte iubirea, reverenţa şi fericirea. Cu cât oamenii vor
învăţa mai multe despre Dumnezeu, cu atât admiraţia lor faţă de caracterul
Său va fi mai mare. Pe măsură ce Isus dezvăluie în faţa lor comorile răscumpărării şi izbânzile uimitoare din marea luptă cu Satan, inimile celor
răscumpăraţi sunt mişcate de o devoţiune mai arzătoare şi îşi ating harpele
lor de aur cu o bucurie mai entuziastă; şi de zece mii de ori zece mii şi mii
de mii de voci se unesc pentru a înălţa coruri măreţe de laudă.” – Marea luptă,
pg. 678, engl. [cap. Sfârşitul luptei].

Vineri

30 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce este cercetarea de sine o cheie în dezvoltarea isprăvniciei credincioase?
2. Când ar fi ispravnicul creştin predispus la a-i face pe plac vrăjmaşului, în loc de a-I face pe plac lui Hristos?
3. Cum poate ispravnicul creştin să fie în pericol de a se bucura în
taină de nelegiuire?
4. Care sunt simptomele falsei iubiri de oameni?
5. Cum poate ispravnicul creştin să manifeste adevărata iubire de oameni?
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a. Cum descoperă ispravnicul creştin adevărata iubire de oameni?
1 Corinteni 13:6 (ultima parte); Psalmii 119:140–144, 172.

7 ianuarie
pentru construirea
de biserici în Guatemala
vezi pg. 4

4 februarie
pentru ajutor în caz
de dezastre
vezi pg. 25

3 martie
pentru Centrul de Sănătate
White Creek, Tennessee,
S.U.A.
vezi pg. 46

