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Introducere
De-a lungul celui de-al doilea trimestru al anului 2002, atenþia elevilor ªcolii
de Sabat din lumea întreagã se va concentra asupra Caracterului celor înþelepþi,
aºa cum este descoperit în lecþiile din scrierile lui Solomon. Mulþi dintre noi
cunosc istoria lui Solomon  credinþa, cãderile ºi pocãinþa lui. Ellen White scria:
Am fost instruitã de Domnul sã atrag atenþia poporului nostru cãtre istoria lui
Solomon. Din raportul despre guvernarea lui, putem învãþa multe lecþii care sã ne
ajute sã evitãm cãile care au dus la cãderea lui Israel. (The Review and Herald,
17 august 1905).
În tinereþe, Solomon a fãcut aceeaºi alegere ca David. Curat ºi nobil la caracter,
el a fost numit Iedidia, iubitul Domnului Domnul i-a dat lui Solomon
înþelepciunea pe care a dorit-o mai mult decât bogãþiile, onoarea lumeascã sau
viaþa lungã. Cererea lui de a avea o minte agerã, o inimã mare ºi un spirit delicat
a fost îndeplinitã. El a devenit cel mai înþelept dintre monarhii pãmântului, pentru
cã Dumnezeu i-a dat înþelepciune superioarã ºi o inimã priceputã.  Ibid., 19
octombrie 1905.
Nu vom cerceta detaliile exacte ale vieþii lui Solomon. În loc de aceasta,
scopul nostru va fi sã studiem inspiraþia trimisã de sus care i-a dat o astfel de
înþelepciune. Scrierile biblice ale lui Solomon oferã o bogatã perspectivã care sã
ne fortifice minþile în dezvoltarea unui caracter ºi a unei integritãþi de care avem
cu toþii nevoie pentru a sta în picioare în mijlocul pericolelor ultimelor zile. Cãrþile
scrise de Solomon ne oferã, în special o bunã îndrumare cu privire la felul în care
sã evitãm greºelile grave pe care le-a fãcut  pericole la care suntem ºi noi expuºi
în zilele acestea.
Solomon a fost înzestrat cu o minunatã înþelepciune; dar lumea l-a îndepãrtat
de Dumnezeu. Noi trebuie sã ne pãzim sufletele cu toatã sârguinþa ca nu cumva
grijile ºi farmecul lumii sã ne absoarbã timpul pe care ar trebui sã-l acordãm
lucrurilor veºnice. Dumnezeu l-a avertizat pe Solomon de pericolul lui, iar astãzi
ne avertizeazã sã nu ne primejduim sufletele prin potrivirea noastrã cu lumea. 
Ibid., 1 februarie 1906.
Fie ca Domnul sã ne ajute sã luãm aceste lecþii din scrierile lui Solomon la
inimã ºi sã beneficiem de învãþãturile lor!

Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Darul Sabatului întâi

SABAT, 6 APRILIE 2002

pentru Pakistan
Pakistanul este o republicã islamicã în
partea de vest a subcontinentului indian.
Numele de Pakistan derivã din cuvintele
urdu Pak (care înseamnã curat) ºi
stan (care înseamnã þarã).
Lucrarea reformei a ajuns în Pakistan
la mijlocul anilor 80. Dar, deºi sufletele erau
pregãtite, restricþiile religioase au împiedicat
organizarea lucrãrii de acolo pânã la sfârºitul
mileniului. Cu mare greutate, lucrarea a fost pusã pe
picioare în trei zone care acoperã districtele din nord
STATISTICI
(Islamabad), centru (Gujrat) ºi sud (Karachi) ale þãrii.
IMPORTANTE
Astãzi, Pakistanul este una din misiunile din
lume, care cresc cel mai repede. Numãrul de membri
Suprafaþã:
a crescut rapid de la început. Multe suflete aºteaptã
803.940 kmp
Populaþie: 141.553.775
sã fie botezate, dar existã multe greutãþi prin care
(2000 estimativ)
trec. Convertirea este ilegalã ºi poate fi pedepsitã cu
Capitalã: Islamabad
moartea dacã aceasta este dorinþa autoritãþilor. Este
(pop. 201.000)
foarte greu sã se þinã adunãri ºi aproape imposibil sã
Procentul de
se facã botezuri publice.
alfabetizare: 35%
Dar chiar cu aceste restricþii, lucrarea continuã
Limbi: punjabi, sindhi,
sã creascã. Misiunea pakistanezã deþine o proprietate
saraiki, pashto, urdu
a bisericii în oraºul central Gujrat. Clãdirea este veche
(oficialã), balochi,
hindko, brahui, englezã,
de peste 160 de ani, una dintre cele mai vechi pe
burushaski ºi altele
care le deþinem în Miºcare, fiind construitã în 1842.
Religii: islamiºti 97%;
Darul strâns astãzi va fi folosit de Misiune pentru
alte (hinduºi, creºtini,
a duce la îndeplinire proiectele în desfãºurare ale
budiºti, parsi) 3%.
misiunii, care includ renovarea bisericii din Gujrat,
o clãdire a unui centru în Islamabad ºi tipãrirea de
noi pliante ºi tractate care vor fi distribuite în scop misionar.
Pe data de 6 aprilie, vã rugãm sã vã amintiþi de aceste nevoi ºi sã vã rugaþi pentru
continua providenþã a Domnului pentru lucrarea din Pakistan.
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Sabat, 6 aprilie 2002

Lecþia 1

Grãdina inimii
Pãzeºte-þi inima cu toatã strãduinþa; cãci din ea ies izvoarele
vieþii. (Proverbele 4:23  engl.)
Ogorul inimii, ca cel al unei grãdini, va produce buruieni ºi
mãrãcini dacã seminþele florilor preþioase nu sunt semãnate acolo ºi
nu sunt îngrijite ºi cultivate.  Testimonies, vol. 4, pg. 209.
Recomandare pentru studiu:
This Day With God, pg. 73.
In Heavenly Places, pg. 162.

Duminică

31 martie

1. ÎNTÃRIND SUFLETUL
a. Ce principiu de bazã înþeles de Solomon ar trebui sã-l
avem mereu în minte? 1 Cronici 28:9.
______________________________________________________
______________________________________________________
Dumnezeu este reprezentat ca Unul care-i cântãreºte pe toþi
oamenii, cuvintele lor, faptele lor, motivele lor, aceea ce hotãrãºte
caracterul Nu existã nici un gând sau motiv în inimã pe care
Dumnezeu sã nu-l cunoascã. El vede totul atât de clar, ca ºi cum ar fi
înregistrate în relief cu caractere vii, ºi El cântãreºte motivele ºi
acþiunile individuale.  Mãrturii pentru predicatori, pg.382.
b. Ce ar trebui sã avem în vedere când încercãm sã construim
pe acest adevãr de bazã? Proverbele 23:7 (p.p.), 12.
______________________________________________________
_______________________________________________________
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Multe gânduri formeazã istoria nescrisã a unei singure zile; ºi
aceste gânduri au mult de a face cu formarea caracterului. Gândurile
noastre trebuie pãzite cu stricteþe, pentru cã un singur gând necurat
face o impresie adâncã asupra sufletului. Un gând rãu lasã o
impresie rea asupra minþii. Dacã gândurile sunt curate ºi sfinte,
omul este mai bun pentru faptul cã le-a nutrit. Prin ele, pulsul
spiritual este accelerat, iar puterea de a face bine este mãritã. ªi
dupã cum o picãturã de ploaie pregãteºte calea pentru alta prin
umezirea pãmântului, la fel un gând bun pregãteºte calea pentru
altul.  Solii cãtre tineret, pg. 109.

Luni

1 aprilie

2. O GRÃDINÃ DE PLIVIT
a. Ce lecþii din naturã descoperã felul în care poate înflori
viaþa spiritualã? Proverbele 27:18; 16:24.
______________________________________________________
______________________________________________________
Grãdina inimii trebuie cultivatã. Pãmântul trebuie desþelenit
prin pocãinþã. Culturile rele care înãbuºe grãunþele bune trebuie
scoase din rãdãcinã. Dupã cum pãmântul care a fost cândva
nãpãdit de spini poate fi recuperat doar prin muncã sârguincioasã,
la fel tendinþele rele ale inimii pot fi biruite prin eforturi serioase
în numele ºi puterea lui Hristos.  Educaþia, pg. 91.
Nu rosti nici un cuvânt rãu, îndepãrteazã gândul nesfânt;
pentru cã Martorul credincios cântãreºte fiecare cuvânt, pune o
valoare asupra fiecãrei acþiuni, ºi spune: ªtiu faptele tale. Apoi
lasã ca dragostea, adevãrul, amabilitatea ºi iertarea sã fie plante
preþioase pe care sã le cultivi în grãdina inimii.  The Signs of
the Times, 14 noiembrie 1892.
b. Ce trebuie sã înþelegem despre inima omeneascã?
Proverbele 16:2; Ieremia 17:9; 2 Corinteni 13:5, 6.
______________________________________________________
______________________________________________________
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Pentru fiecare, este de un interes veºnic de a-ºi cerceta propria
inimã ºi de a îmbunãtãþi fiecare facultate datã de Dumnezeu Toþi
sã-ºi aminteascã faptul cã nu existã nici un motiv în inima nimãnui
pe care Domnul sã nu-l vadã clar. Motivele fiecãruia sunt cântãrite
atât de atent, ca ºi cum destinul agentului omenesc ar depinde de
acest rezultat. Avem nevoie de o legãturã cu puterea divinã, pentru
a avea o creºtere a luminii clare ºi o înþelegere a felului în care sã
gândim de la cauzã la efect. Este nevoie sã cultivãm puterile
înþelegerii, prin a ne facem pãrtaºi ai naturii divine, fiind scãpaþi
de stricãciunea care este în lume prin poftã. Fiecare sã acorde atenþie
adevãrului solemn cã Dumnezeu din ceruri este credincios, ºi nu
este nici o intenþie, oricât de încurcatã, nici un motiv, oricât de
atent ascuns, pe care El sã nu le înþeleagã clar. El citeºte planurile
ascunse ale fiecãrei inimi. Oamenii pot planifica acþiuni necinstite
pentru viitor, crezând cã Dumnezeu nu înþelege; dar în acea mare
zi când cãrþile sunt deschise, ºi fiecare om este judecat dupã lucrurile
scrise în carte, acele acþiuni vor apãrea aºa cum sunt.  The Upward
Look, pg. 53.

Marţi

2 aprilie

3. CULTIVAREA GRÃDINII
a. Cum ne putem fortifica viaþa în Hristos? Proverbele 10:8, 9.
______________________________________________________
______________________________________________________
Chiar primul pas pe calea vieþii trebuie sã þinã mintea îndreptatã
cãtre Dumnezeu, sã þinã teama de El continuu în faþa ochilor . O
singurã depãrtare de la integritatea moralã toceºte conºtiinþa ºi
deschide uºa pentru urmãtoarea ispitã. [Proverbele 10:9 citat]. Nouã
ni se porunceºte sã-L iubim pe Dumnezeu mai presus de orice, ºi
pe aproapele nostru ca pe noi înºine; dar experienþa zilnicã a vieþii
aratã cã aceastã lege este neglijatã. Verticalitatea în acþiune ºi
integritatea moralã vor asigura favoarea lui Dumnezeu ºi-l vor face
pe om o binecuvântare pentru sine ºi societate; dar în mijlocul
diferitelor ispite care-i asalteazã pe toþi, indiferent în ce parte se
întorc, este imposibil a pãstra o conºtiinþã clarã ºi aprobarea cerului
7

fãrã ajutorul divin ºi principiul de a iubi cinstea pentru cã aºa este
drept.  CBVT, pg. 205.
b. Ce fel de atitudine este plãcutã lui Dumnezeu? Proverbele
23:15-17.
______________________________________________________
______________________________________________________
Inima trebuie reînnoitã de harul divin, altfel cãutarea curãþiei
vieþii va fi zadarnicã. Acela care se strãduieºte sã clãdeascã un
caracter nobil ºi virtuos, independent de harul lui Hristos îºi
construieºte casa pe nisip miºcãtor. În mijlocul furtunilor aprige
ale ispitei, el va fi biruit cu siguranþã. Rugãciunea lui David ar
trebui sã fie a fiecãrui suflet: Zideºte în mine o inimã curatã,
Dumnezeule; ºi pune un duh nou ºi statornic. (Psalmii 51:10). ªi,
devenind pãrtaºi ai darului ceresc, trebuie sã înaintãm în
desãvârºire, fiind pãstraþi de puterea lui Dumnezeu prin credinþã.
(1 Petru 1:5).  Patriarhi ºi profeþi, pg. 526,527.
c. Care ar trebui sã fie centrul atenþiei noastre constante?
Proverbele 7:1-3.
______________________________________________________
______________________________________________________
Dubleazã-þi sârguinþa ca sã-þi faci chemarea ºi alegerea sigure.
Þine poruncile lui Dumnezeu, ºi vei trãi; pãzeºte legea Sa ca pe
lumina ochilor tãi [Proverbele 7:2  engl.]. Valorificã fiecare clipã
la maximum lucrând pentru interesul tãu veºnic ºi pentru salvarea
sufletelor din jurul tãu.  Testimonies, vol. 5, pg. 345,346.

Miercuri

3 aprilie

4. PÃRTAªI AI DIVINITÃÞII
a. Prin ce descriere atestã apostolul Petru relaþia pe care
trebuie sã o avem cu Hristos? 2 Petru 1:4. Cum o explicã
mai departe? 1 Petru 1:13-16.
______________________________________________________
______________________________________________________
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Oricine doreºte sã fie pãrtaº al naturii divine sã aprecieze faptul
cã trebuie sã scape de stricãciunea care este în lume prin poftã.
Trebuie sã existe o luptã continuã ºi serioasã a sufletului împotriva
închipuirilor rele ale minþii. Trebuie sã existe o împotrivire
constantã faþã de ispita de a pãcãtui prin vorbã sau faptã. Sufletul
trebuie pãzit de orice întinare, prin credinþa în Acela care vã poate
pãzi de cãdere.  CBVT, pg. 183.
b. De ce este mintea noastrã  în calitate de centru de
guvernare (sau inimã) a sufletului  atât de importantã?
Proverbele 4:23.
______________________________________________________
______________________________________________________
Pãzirea cu sârguinþã a inimii este esenþialã pentru creºterea
sãnãtoasã în har. Inima, în starea ei fireascã, este o locuinþã a
gândurilor nesfinte ºi a pasiunilor pãcãtoase. Când este adusã în
supunere faþã de Hristos, Spiritul o curãþã de toatã întinarea. Aceasta
nu se poate face fãrã consimþãmântul fiecãruia în parte.
Când sufletul a fost curãþit, datoria creºtinului este de a-l þine
neîntinat. Mulþi par sã creadã cã religia lui Hristos nu cheamã la
renunþarea la pãcatele zilnice, la ruperea totalã de obiceiurile care
au þinut sufletul în sclavie. Ei renunþã la unele lucruri condamnate
de conºtiinþã, dar nu Îl reprezintã pe Hristos în viaþa zilnicã. Ei nu
aduc asemãnarea cu Hristos în cãmin. Ei nu dau pe faþã o grijã
înþeleaptã în alegerea cuvintelor. Prea adesea se rostesc cuvinte
irascibile ºi nerãbdãtoare, cuvinte care trezesc cele mai rele patimi
ale sufletului omenesc. Unii ca aceºtia au nevoie de prezenþa lui
Hristos în suflet. Doar în puterea Sa pot veghea asupra cuvintelor ºi
faptelor.  CBVT, pg. 203.

Joi

4 aprilie

5. LUCRÂND CU MAESTRUL GRÃDINAR
a. Ce urmeazã dupã cultivarea frumuseþii caracterului
asemenea lui Hristos? Proverbele 22:11; 16:7; 2 Corinteni
3:18; Matei 5:8.
______________________________________________________
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Afecþiunile trebuie concentrate asupra lui Dumnezeu.
Contemplaþi mãreþia Sa, îndurarea ºi excelenþa Sa. Lãsaþi ca
bunãtatea, dragostea ºi desãvârºirea caracterului Sãu sã vã captiveze
inima.  Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 99 eng.
Trebuie sã depunem eforturi hotãrâte pentru a birui aºa cum a
biruit Hristos. De la aceastã luptã nu este scutit nimeni. Dacã e ca
porþile cetãþii sfinte sã se deschidã pentru noi, ºi sã-L primim pe
Rege în frumuseþea Sa, trebuie ca acum sã biruim aºa cum a biruit
Hristos.  Ibid., pg. 371 eng.
Nu mai avem decât foarte puþin timp ca sã ne pregãtim pentru
venirea Domnului nostru Isus Hristos. N-avem nici o clipã de pierdut.
Trebuie sã începem imediat sã obþinem o pregãtire pentru a intra în
curþile de sus. Dumnezeu îi va ajuta pe toþi aceia care se ajutã singuri.
Dar dacã staþi jos la umbra lui Satan ºi-l lãsaþi sã vã ispiteascã sã vã
uitaþi la pãrþile criticabile ºi sã slãbeascã mâinile celor care încearcã
sã ducã înainte lucrarea Domnului, cum puteþi spera sã câºtigaþi
victoria asupra ispitei? Nu puteþi fi împreunã moºtenitori cu Hristos
dacã nu aveþi Spiritul Sãu ºi nu sunteþi hotãrâþi sã câºtigaþi cerul cu
orice preþ. Acei care, fãrã a þine seama de orice altceva, se aºazã în
mâinile lui Dumnezeu, pentru a fi ºi a face tot ceea ce doreºte El, Îl
vor vedea pe Rege în frumuseþea Sa. Ei vor privi frumuseþea Lui
fãrã egal ºi, atingându-ºi harpele de aur, ei vor umple întregul cer cu
muzicã mãreaþã ºi cu cântãri adresate Mielului.  The Review and
Herald, 15 iunie 1905.

Vineri

5 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. De ce sunt gândurile noastre de fiecare clipã atât de
importante?
2. De ce ar trebui sã ne dãm seama în legãturã cu tendinþa minþii
noastre?
3. Numai cum putem menþine o legãturã cu Hristos?
4. Care este datoria fiecãruia care-L mãrturiseºte pe Hristos?
5. Cum este posibil sã-L vedem pe Rege în frumuseþea Sa?
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Sabat, 13 aprilie 2002

Lecþia 2

O caracteristicã vitalã
Frica de Domnul este ºcoala înþelepciunii, ºi smerenia merge
înaintea slavei. (Proverbele 15:33).
Umilinþa va fi cultivatã, pentru cã noi vom simþi nimicnicia
noastrã ºi ne vom da seama de dependenþa noastrã de Dumnezeu. 
The Youths Instructor, 31 august 1893.
Recomandare pentru studiu:
Testimonies, vol. 5, pg. 243,244.
That I May Know Him, pg. 65.

Duminică

7 aprilie

1. SECRETUL ÎNÞELEGERII
a. În contrast cu suferinþa celor care resping înþelepciunea lui
Dumnezeu (Proverbele 1:20-32), ce este promis tuturor
acelora care cautã sã-ºi menþinã inima în credincioºie?
Proverbele 1:33.
______________________________________________________
______________________________________________________
În lucrarea de pãstrare a inimii noi trebuie sã fim insistenþi în
rugãciune, neobosiþi în înãlþarea de rugãciuni la tronul harului dupã
ajutor. Aceia care iau asupra lor numele de creºtin ar trebui sã vinã
la Dumnezeu cu seriozitate ºi umilinþã, cerând ajutor. Mântuitorul
ne-a spus sã ne rugãm neîncetat. Creºtinul nu poate fi totdeauna în
poziþia de rugãciune, dar gândurile ºi dorinþele lui pot fi îndreptate
întotdeauna în sus. Încrederea noastrã în sine ar dispãrea, dacã am
vorbi mai puþin ºi ne-am ruga mai mult.  CBVT, pg. 203.
b. Cum putem deveni potriviþi pentru a câºtiga înþelepciunea
cereascã? Proverbele 3:34; 4:1; 11:2.
11

Dobândeºte o cunoaºtere a lui Dumnezeu prin purtarea jugului
lui Hristos. El dã înþelepciune celor blânzi ºi umili, fãcându-i capabili
sã deosebeascã adevãrul, aducând la luminã cauza ºi scopul, scoþând
în evidenþã rezultatul anumitor acþiuni. Duhul Sfânt îl învaþã pe
cercetãtorul Scripturilor sã judece toate lucrurile dupã standardul
neprihãnirii, adevãrului ºi al dreptãþii. Revelaþia divinã îi oferã
cunoºtinþa de care are nevoie.  Sfaturi pentru sãnãtate, pg. 346.

Luni

8 aprilie

2. PREGÃTIREA PENTRU SLUJIRE
a. Care este secretul fericirii în viaþã? Proverbele 3:5-8.
______________________________________________________
______________________________________________________
În despãrþirea noastrã de Dumnezeu, în mândria ºi întunericul
nostru, noi cãutãm mereu sã ne înãlþãm pe noi înºine ºi uitãm cã
umilinþa minþii înseamnã putere Mândria ºi importanþa de sine,
când sunt comparate cu umilinþa, reprezintã cu adevãrat o slãbiciune.
Noi suntem invitaþi sã învãþãm de la Acela care a fost blând ºi smerit
cu inima; atunci vom experimenta acea odihnã ºi pace atât de vrednicã
de dorit.  Testimonies, vol. 3, pg. 476.
b. Cum ne poate folosi Dumnezeu în cel mai eficient mod?
Proverbele 15:33; 16:3.
______________________________________________________
_______________________________________________________
Domnul îi poate folosi cel mai eficient pe aceia care sunt cei
mai conºtienþi de nevrednicia ºi ineficienþa lor. El îi va învãþa sã
exercite curajul credinþei. El îi va face puternici prin unirea slãbiciunii
lor cu puterea Sa, înþelepþi prin unirea neºtiinþei lor cu înþelepciunea
Sa.  The Signs of the Times, 23 iunie 1881.
c. Ce atitudine trebuie sã cultivãm chiar din tinereþe?
Eclesiastul 11:9, 10; 12:1. Cum putem promova virtutea
umilinþei în copiii ºi tinerii pe care îi avem în grijã?
_______________________________________________________
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Una din caracteristicile care ar trebui în mod special nutrite ºi
cultivate în fiecare copil este acea uitare de sine care oferã vieþii o
graþie atât de naturalã. Dintre toate virtuþiile caracterului aceasta este
una din cele mai frumoase, ºi pentru fiecare lucrare adevãratã a vieþii
este una din cele mai esenþiale calificãri.
Copiii au nevoie de apreciere, simpatie ºi încurajare, dar ar trebui
sã se aibã grijã ca în ei sã nu fie nutritã dragostea de a fi lãudaþi. Nu
este înþelept sã li se acorde o atenþie deosebitã, sau sã fie repetate în
faþa lor vorbele lor inteligente. Pãrintele sau profesorul care acordã
importanþã adevãratului ideal al caracterului ºi posibilitãþilor de
reuºitã, nu poate cultiva sau încuraja mulþumirea de sine. El nu va
încuraja în tineri dorinþa sau nãzuinþa de a-ºi etala capacitatea sau
competenþa. Acela care priveºte mai sus de el va fi umil; totuºi el va
poseda o demnitate care nu este fãcutã de ocarã sau tulburatã de
etalarea exterioarã sau mãreþia omeneascã.  Educaþia, pg. 200.

Marţi

9 aprilie

3. UN MIJLOC DE A CÂªTIGA PUTERE
a. Care este secretul adevãratei puteri? Proverbele 10:29;
Isaia 26:3,4.
______________________________________________________
______________________________________________________
Domnul poate lucra cel mai eficient prin aceia care sunt cei mai
conºtienþi de propria lor insuficienþã, ºi care se bazeazã pe El ca ºi
conducãtor ºi sursã a puterii lor. El îi va face puternici prin unirea
slãbiciunii lor cu tãria Sa, ºi înþelepþi prin unirea neºtiinþei lor cu
înþelepciunea Sa.
Dacã ei ar nutri adevãrata umilinþã, Domnul ar putea face mult
pentru poporul Sãu; dar sunt puþini aceia cãrora li se poate încredinþa
orice responsabilitate sau care pot avea succes fãrã sã devinã
încrezãtori în ei înºiºi ºi sã piardã din vedere dependenþa lor de
Dumnezeu. De aceea, în alegerea instrumentelor pentru lucrarea Sa,
Domnul trece pe lângã aceia pe care lumea îi onoreazã ca minunaþi,
talentaþi ºi strãlucitori. Ei sunt prea adesea mândri ºi mulþumitori de
sine. Ei se simt capabili sã acþioneze fãrã sfatul lui Dumnezeu. 
Patriarhi ºi profeþi, pg. 637.
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b. Care este principala diferenþã între o persoanã mândrã,
mulþumitã de sine ºi una care se lasã învãþatã? Proverbele
9:8, 9. Cum sunt binecuvântaþi cei care se lasã învãþaþi?
Proverbele 9:10.
______________________________________________________
Cei care se lasã învãþaþi ºi sunt încrezãtori, care au un scop drept
ºi o inimã curatã, nu trebuie sã aºtepte ocazii mari sau capacitãþi
extraordinare înainte de a-ºi folosi puterile. Ei nu ar trebui sã fie
ºovãielnici, îndoielnici sau sã se teamã de ce va spune sau va crede
lumea despre ei. Noi nu trebuie sã ne împovãrãm cu îngrijorãri, ci sã
înaintãm, îndeplinindu-ne în liniºte ºi cu credincioºie lucrarea pe
care Dumnezeu ne-a atribuit-o, ºi lãsând rezultatul cu totul pe seama
Lui.
Dacã ºi-ar pãstra sinceritatea, blândeþea ºi umilinþa, cei mai sãraci,
slabi ºi umili urmaºi ai lui Hristos, care lucreazã în dragoste, pot
degaja unde de binecuvântãri care se lãrgesc ºi se adâncesc, care
învioreazã ºi binecuvânteazã lumea. Pentru a putea face aceasta,
Hristos trebuie sã strãluceascã în caracterul lor. Viaþa zilnicã sã fie o
reflectare a vieþii lui Hristos, ºi mãrturia datã în felul acesta lumii va
avea o influenþã puternicã. Doar cerul va descoperi roadele unei vieþi
altruiste ºi sfinte.  The Signs of the Times, 23 iunie 1881.

Miercuri

10 aprilie

4. O CALITATE A ADEVÃRATEI BISERICI A LUI
DUMNEZEU
a. Ce gânduri ar trebui sã avem în minte, în special în aceastã
perioadã a Laodiceii  ziua antitipicã a ispãºirii? Isaia 53:3;
Eclesiastul 7:2-8; 1 Petru 5:5, 6.
______________________________________________________
[O] mare nevoie a bisericii este umilinþa  umilinþa adâncã a lui
Hristos. Credincioºii trebuie sã înþeleagã nevoia de a lucra aºa cum
a lucrat Hristos. Unde este acea devoþiune ºi umilinþã a inimii care îl
va face pe poporul lui Dumnezeu sã facã acele lucruri pe care le-a
poruncit Hristos, ºi totuºi în toatã umilinþa ºi tot adevãrul sã spunã:
Suntem niºte servitori netrebnici; am fãcut numai ceea ce eram datori
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sã facem! Dar mulþi, mulþi se umflã de mândrie ºi importanþã de
sine, care dupã estimãrile lui Dumnezeu sunt cãldicei. Se dã pe faþã
mulþumire de sine atunci când s-au realizat câteva lucruri. Unde
auzim mãrturiile inimilor care sunt sfâºiate în pocãinþã ºi mãrturisire
înaintea lui Dumnezeu? Unde vedem pretinºi credincioºi care poartã
jugul lui Hristos? Cât de puþin timp este acordat rugãciunii fierbinþi,
al cãrei rezultat este posedarea unui duh blând ºi liniºtit, care în
ochii lui Dumnezeu este de mare preþ.  The Review and Herald,
16 septembrie 1909.
b. De-a lungul istoriei, ce i-a fãcut atât pe oameni cât ºi biserica,
fie sã se ridice, fie sã cadã? Proverbele 18:12. De ce ar trebui
sã ne dãm seama când cãutãm sã-L urmãm pe Isus?
Proverbele 29:23.
_______________________________________________________
În lucrarea tuturor denominaþiunilor existã prea mult eu ºi prea
puþin din Hristos. Domnul foloseºte oameni umili pentru a vesti soliile
Sale. Dacã Hristos ar fi venit în maiestatea unui rege, cu fastul care
îi însoþeºte pe mai marii pãmântului, mulþi L-ar fi primit. Dar Isus
din Nazaret nu a orbit simþurile cu o etalare a slavei exterioare ºi nu
a fãcut din aceasta temeiul veneraþiei lor. El a venit ca un om umil sã
fie Învãþãtorul, Exemplul, cât ºi Mântuitorul omenirii. Dacã El ar fi
încurajat pompa, dacã ar fi venit urmat de o suitã de oameni mari ai
pãmântului, cum ar fi putut învãþa pe alþii umilinþa? Cum ar fi putut
prezenta adevãruri atât de arzãtoare ca cele din Predica Sa de pe
Munte? Exemplul Sãu a fost aºa cum a dorit sã fie imitat de toþi
urmaºii Lui.  Testimonies, vol. 5, pg. 243.

Joi

11 aprilie

5. ÎNVÃÞÂND SÃ TRÃIM CUM VREA DUMNEZEU
a. Cum a ilustrat Hristos viaþa lui Dumnezeu  ºi de ce a fost
atât de des greºit înþeles? Proverbele 13:9; 4:18, 19.
______________________________________________________
Mântuitorul nostru a fost lumina lumii, dar lumea nu L-a
cunoscut. El a fost întotdeauna angajat în fapte de milã, revãrsând
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luminã pe calea tuturor; totuºi, El nu i-a chemat pe aceia cu care Sa amestecat sã priveascã la virtutea, sacrificiul de sine ºi bunãvoinþa
Sa pe care sã nu le fi exemplificat. Evreii nu admirau o astfel de
viaþã. Ei considerau religia Lui fãrã valoare, pentru cã nu corespundea
standardului lor de evlavie. Ei au decis cã Hristos nu era religios în
spirit ºi caracter; pentru cã religia lor consta în etalare, în rugãciuni
fãcute în public ºi în facerea de fapte de caritate care sã impresioneze.
Ei se fãleau cu faptele lor bune, aºa cum fac cei care pretind cã sunt
sfinþi. Ei doreau ca toþi sã înþeleagã cã erau fãrã pãcat. Dar întreaga
viaþã a lui Hristos a fost în contrast direct cu aceasta. El nu a cãutat
nici câºtig, nici slavã. Faptele Sale minunate de vindecare erau fãcute
într-un mod pe cât de liniºtit posibil, deºi nu a putut împiedica
entuziasmul acelora care primiserã marile Sale binecuvântãri.
Umilinþa ºi blândeþea au caracterizat viaþa Sa. Din cauza umblãrii
Sale umile ºi a felului Sãu modest de a fi, care erau în contrast izbitor
cu al lor, fariseii nu L-au primit.  The Sanctified Life, pg. 14.
b. Cum ar trebui sã ne influenþeze viaþa lui Hristos?
Proverbele 4:10-13.
______________________________________________________
Dacã Hristos a trebuit sã facã sacrificii atât de mari, dacã El a
trebuit sã îndure astfel de suferinþe din cauza pãcatului meu, sã nu
mã plec în umilinþã, ºi sã nu-mi parã rãu cã am adus o durere atât de
mare asupra sufletului Sãu divin?  The Signs of the Times,
28 octombrie 1889.

Vineri

12 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Numiþi o cale importantã pentru pãstrarea inimii cu
sârguinþã.
2. Cum putem îmbunãtãþi atitudinea copiilor noºtri?
3. De ce este un spirit care se lasã învãþat atât de vrednic de dorit?
4. Ce este deosebit cu privire la adevãrata rãmãºiþã a lui
Dumnezeu din toate timpurile?
5. De ce se poate aºtepta adevãratul credincios sã fie înþeles
greºit?
16

Sabat, 20 aprilie 2002

Lecþia 3

În inimã ºi în cãmin
El m-a dus în casa de ospãþ, ºi dragostea era steagul fluturat
peste mine. (Cântarea cântãrilor 2:4).
Dragostea [lui Hristos] este o dragoste care nu dã greº ºi nu
pãrãseºte.  Educaþia, pg. 70.
Recomandare pentru studiu:
Educaþia, pg. 217-219.
Marele Medic, pg. 305-312.

Duminică

14 aprilie

1. DRAGOSTEA ÎN ACÞIUNE
a. Numiþi câteva adevãruri interesante pe care poezia inspiratã
le declarã despre dragoste. Proverbele 10:12; 15:17.
______________________________________________________
_______________________________________________________
b. Ce trebuie sã înþelegem despre sursa, puterea ºi rezultatul
dragostei? 1 Ioan 4:7-19; Proverbele 7:2.
______________________________________________________
_______________________________________________________
Prin contemplarea dragostei fãrã egal a lui Dumnezeu, vom lua
asupra noastrã natura Sa. Înaintea oamenilor ºi înaintea îngerilor,
Hristos a fost un reprezentant al caracterului Dumnezeului cerului.
El a arãtat faptul cã, atunci când umanitatea depinde în întregime de
Dumnezeu, oamenii pot þine poruncile lui Dumnezeu ºi sã trãiascã,
ºi pot pãzi legea Sa ca pe lumina ochilor [Proverbele 7:2  engl.]. 
Mãrturii pentru predicatori, pg. 200.
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c. Având în vedere aceastã mare dragoste oferitã nouã, care ar
trebui sã fie strigãtul sufletului nostru? Cântarea cântãrilor
1:7; Psalmii 42:1,2; 63:1-4.
_________________________________________________________
________________________________________________________
Sufletul meu strigã dupã Dumnezeul cel viu. Fiinþa mea
tânjeºte dupã El. O, de aº reflecta imaginea Sa mãreaþã în mod
desãvârºit! O, de aº fi pe deplin consacratã Lui! O, cât de greu e
sã moarã eul îndrãgit. Ne putem bucura într-un Mântuitor
desãvârºit; Unul care ne-a mântuit din toate pãcatele. Umblãm
cu Dumnezeu atunci când putem spune zilnic: Trãiesc, dar nu
mai trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine voinþa ºi înfãptuirea
bunei Sale plãceri.  Reflecting Christ, pg. 350.

Luni

15 aprilie

2. DESFÃTÂNDU-NE ÎN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU
a. Cum descrie Inspiraþia felul în care ar trebui sã fie timpul
nostru de devoþiune? Cântarea cântãrilor 2:3, 4.
______________________________________________________
_______________________________________________________
Ar trebui sã apreciem mai pe deplin înþelesul cuvintelor: Cu
aºa drag stau la umbra lui. (Cântarea cântãrilor 2:3). Aceste cuvinte
nu aduc în mintea noastrã imaginea unei treceri grãbite, ci a unei
odihne liniºtite. Sunt mulþi pretinºi creºtini care sunt îngrijoraþi ºi
deprimaþi, mulþi care sunt atât de ocupaþi, cã nu-ºi gãsesc timp sã se
odihneascã în liniºte în fãgãduinþele lui Dumnezeu, creºtini care
acþioneazã ca ºi cum ei nu ºi-ar permite sã aibã pace ºi liniºte. Pentru
toþi aceºtia, invitaþia lui Hristos este: Veniþi la Mine ºi vã voi da
odihnã. (Matei 11:28).  Testimonies, vol. 7, pg. 48,49.
Mulþi, chiar în timpul lor de devoþiune, nu primesc
binecuvântarea adevãratei comuniuni cu Dumnezeu. Ei se grãbesc
prea tare. Cu paºi repezi, ei trec prin cercul prezenþei iubitoare a lui
Hristos, oprindu-se poate un moment în interiorul spaþiului sfânt,
dar neaºteptând sfat. Ei nu au timp sã rãmânã cu Învãþãtorul divin.
Ei se întorc cu poverile lor la lucrul lor
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Nu o pauzã de o clipã în prezenþa Sa, ci o legãturã personalã cu
Hristos, a sta jos în tovãrãºie cu El  aceasta este nevoia noastrã.
Ferice de copiii cãminelor noastre ºi de elevii ºcolilor noastre dacã
pãrinþii ºi profesorii îi învaþã, prin viaþa lor, experienþa preþioasã
redatã în aceste cuvinte din Cântarea cântãrilor: [Cântarea cântãrilor
2:3, 4 citat].  Educaþia, pg. 219.
b. Ce vom gãsi prin studiul cu rugãciune al Bibliei? Cântarea
cântãrilor 4:15; Ioan 4:10.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Cuvântul lui Dumnezeu este o fântânã din grãdini, un izvor de
ape vii, ce curge din Liban. (Cântarea cântãrilor 4:15). Inima care a
gustat odatã din dragostea lui Hristos, cere în continuu o porþie mai
mare, ºi când dai altora vei primi într-o mãsurã mai bogatã ºi mai
abundentã. Fiecare revelaþie a lui Dumnezeu fãcutã sufletului creºte
capacitatea de a cunoaºte ºi a iubi. Strigãtul continuu al inimii este:
Mai mult din Tine, ºi rãspunsul Duhului este întotdeauna: Mult
mai mult.  Cugetãri de pe muntele fericirilor, pg. 20.

Marţi

16 aprilie

3. CURTENIE ªI CÃSÃTORIE
a. Cum suntem avertizaþi faþã de practica întâlnirilor ºi
curteniei care predominã în mod obiºnuit astãzi? Proverbele
6:23-29; 5:1-13.
______________________________________________________
_______________________________________________________
Curtenia, aºa cum se face în acest veac, este o înºelãtorie ºi o
ipocrizie, cu care vrãºmaºul sufletelor are mai mult de a face decât
Domnul.  Fundamentele educaþiei creºtine, pg. 102.
Felul în care este înþeleasã curtenia îºi are baza în concepþiile
greºite despre cãsãtorie. Ea urmeazã impulsul ºi pasiunea oarbã.
Curtenia se face în spiritul flirtului. Pãrþile calcã de multe ori
principiile modestiei ºi rezervei, ºi sunt vinovate de imprudenþã, dacã
nu chiar calcã legea lui Dumnezeu. Marele, nobilul, elevatul scop
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pe care l-a avut Dumnezeu când a instituit cãsãtoria nu se mai vede;
de aceea cele mai curate afecþiuni ale inimii, cele mai nobile trãsãturi
de caracter nu sunt dezvoltate.
Nu ar trebui rostit nici un cuvânt, nu ar trebui fãcutã nici o faptã
care nu doreºti sã fie vãzutã de sfinþii îngeri ºi înregistratã în cãrþile
de sus.  Slujirea medicalã, pg. 163.
b. Cum descoperã Inspiraþia frumuseþea adevãratului plan al
lui Dumnezeu cu cãsãtoria? Proverbele 5:15-18; Cântarea
cântãrilor 7:6.
______________________________________________________
______________________________________________________
Dragostea este un dar preþios, pe care îl primim de la Hristos.
Afecþiunea curatã ºi sfântã nu este un sentiment, ci un principiu.
Acei care sunt mânaþi de dragostea adevãratã nu sunt nici iraþionali
ºi nici orbi.
Dragostea divinã care porneºte de la Hristos nu distruge niciodatã
dragostea omeneascã, ci o cuprinde ºi pe ea. Prin ea, dragostea
omeneascã este curãþitã ºi purificatã, elevatã ºi înnobilatã. Dragostea
omeneascã nu poate aduce niciodatã rodul ei preþios pânã când nu
este unitã cu natura divinã ºi educatã sã creascã spre cer.
Dragostea adevãratã nu este o patimã puternicã, aprigã sau
nãvalnicã. Dimpotrivã, ea este liniºtitã ºi adâncã în natura ei. Ea
priveºte dincolo de ce se aflã în exterior ºi este atrasã numai de
calitãþi. Ea este înþeleaptã ºi ºtie sã facã deosebiri, iar devotamentul
ei este real ºi dãinuitor.  Credinþa prin care trãiesc, pg. 255.

Miercuri

17 aprilie

4. DRAGOSTE DURABILÃ PENTRU PARTENERUL
NOSTRU
a. Cum întreþese Scriptura solia Evangheliei cu planul lui
Dumnezeu? Cântarea cântãrilor 2:16; 4:7; 6:3.
______________________________________________________
Atât în Vechiul cât ºi în Noul Testament, relaþia de cãsãtorie este
folositã pentru a reprezenta unirea gingaºã ºi sfântã care existã între
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Hristos ºi poporul Sãu, cei mântuiþi pe care i-a cumpãrat cu preþul
Calvarului. Nu te teme, spune El; Fãcãtorul tãu este bãrbatul tãu;
Domnul oºtirilor este numele Lui; ºi Mântuitorul tãu, Sfântul lui
Israel. Întoarceþi-vã, copii rãzvrãtiþi, spune Domnul; pentru cã sunt
cãsãtorit cu voi. (Isaia 54:4, 5; Ieremia 3:14  engl.).  Cugetãri de
pe muntele fericirilor, pg. 56.
b. Cum trebuie sã reflecte cuplurile cãsãtorite dragostea lui
Hristos în viaþa zilnicã? Cântarea cântãrilor 5:10, 16; Efeseni
5:22-33.
______________________________________________________
______________________________________________________
Cunoscându-L pe Hristos  cuvintele, obiceiurile ºi lecþiile Sale
de instruire  noi împrumutãm virtuþiile caracterului pe care L-am
studiat atât de aproape ºi devenim pãtrunºi de spiritul pe care L-am
admirat atât de mult. Isus devine pentru noi cel mai important din
zecile de mii, Cel scump. (Cântarea cântãrilor 5:10, 16).  The
Review and Herald, 15 martie 1887.
Fiecare sã dea dragoste mai degrabã decât sã o pretindã. Cultivaþi
ceea ce este mai nobil în voi, ºi fiþi grabnici în a recunoaºte calitãþile
celorlalþi.  Marele Medic, pg. 309.
Deºi pot apãrea greutãþi, încurcãturi ºi descurajãri, nici un soþ ºi
nici o soþie sã nu nutreascã gândul cã unirea lor este o greºealã sau o
dezamãgire. Hotãrâþi-vã sã fiþi tot ce se poate unul pentru celãlalt.
Continuaþi atenþiile de la început. În luptele vieþii, încurajaþi-vã unul
pe altul în orice mod posibil. Strãduiþi-vã sã dezvoltaþi fericirea
reciprocã. Sã existe o fericire reciprocã, îngãduinþã reciprocã. Atunci
cãsãtoria, în loc de a fi sfârºitul dragostei, va fi începutul ei. Cãldura
adevãratei prietenii, dragostea care leagã o inimã de alta, este o
pregustare a bucuriilor cerului.  Ibid.

Joi

18 aprilie

5. CERCUL FAMILIEI
a. Pentru ce ar trebui sã fim în mod deosebit mulþumitori dacã
suntem binecuvântaþi sã avem o familie? Eclesiastul 4:8-12.
_______________________________________________________
21

Acela nu poate fi un cãmin fericit unde dragostea nu este cultivatã
între soþ ºi soþie, între pãrinþi ºi copii. Dacã pãrinþii au fost egoiºti, ºi
ºi-au educat copiii într-o atmosferã unde dragostea nu se manifesta
prin cuvinte ºi fapte pline de afecþiune, atunci schimbaþi atmosfera
cãminului cât de repede posibil. Soþii sã-ºi iubeascã soþiile, iar soþiile
sã aibã grijã sã-ºi respecte soþii. Planul de mântuire a fost întocmit
pentru a transforma caracterul firesc, ºi a-l contura dupã chipul divin.
Când este primit în inimã, harul lui Hristos va muia tot ce este
împietrit, ºi va supune ce este aspru ºi dur. Curtoazia va fi exprimatã
în viaþa de familie.  The Signs of the Times, 7 mai 1894.
Inimile care sunt umplute de dragostea lui Hristos nu pot sã se
depãrteze una de alta. Religia înseamnã dragoste, iar un cãmin creºtin
este unul unde dragostea domneºte ºi îºi gãseºte exprimare în cuvinte
ºi fapte de o amabilitate atentã ºi curtoazie gingaºã.
Cãminurile noastre trebuie fãcute un Betel, inimile noastre un
altar. Peste tot unde dragostea lui Dumnezeu este nutritã în suflet,
va fi pace, va fi luminã ºi bucurie. Isus doreºte sã vadã cãsnicii fericite,
cãmine fericite.  Credinþa prin care trãiesc, pg. 255.

Vineri

19 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Ce are dragostea de a face cu Dumnezeu?
2. De ce nu reuºesc mulþi sã aibã multe beneficii din citirea
Bibliei?
3. De ce este atât de multã suferinþã provocatã de închipuiri
bolnave de dragoste astãzi?
4. Numiþi câteva cãi prin care pot fi îmbunãtãþite cãsniciile
noastre.
5. Descrieþi planul lui Dumnezeu pentru cercul familial.
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Sabat, 27 aprilie 2002

Lecþia 4

Aproapele nostru
Un prieten iubeºte oricând, iar în nenorocire ajunge ca un
frate. (Proverbele 17:17).
Mulþi cred cã este imposibil sã ne iubim aproapele ca pe noi
înºine, dar este singurul rod adevãrat al creºtinismului.  Welfare
Ministry, pg. 49.
Recomandare pentru studiu:
Educaþia, pg. 68-77.
Hristos lumina lumii, pg. 472-475.

Duminică

21 aprilie

1. ADEVÃRATA PÃRTÃªIE
a. Ce ar trebui sã ne guverneze pãrtãºia cu fraþii? Proverbele
17:17; 30:5; Galateni 6:10.
______________________________________________________
________________________________________________________
[Hristos] ar trebui prezentat ca Izvorul a toatã plãcerea ºi
satisfacþia adevãratã, Dãtãtorul fiecãrui dar bun ºi desãvârºit, Autorul
oricãrei binecuvântãri, Unul în care sunt concentrate toate speranþele
noastre de viaþã veºnicã. În fiecare exercitare a religiei, lãsaþi ca
dragostea lui Dumnezeu ºi bucuria experienþei creºtine sã aparã în
frumuseþea lor adevãratã.  Testimonies, vol. 6, pg. 161.
b. Care este planul lui Dumnezeu pentru relaþia noastrã unii
cu alþii în cadrul bisericii? Iacov 2:8; Ioan 17:21;
Proverbele 18:24.
______________________________________________________
__________________________________________________________________
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Acela care este asemenea chipului lui Hristos va poseda harul
Sãu, ºi va ajuta la întãrirea oricãrui frate în credinþã. Nici un cuvânt
aspru sau crud, care descurajeazã sufletul, nu va cãdea de pe buzele
sale. Dacã este cineva în Hristos este o fãpturã nouã. Cele vechi sau dus: iatã cã toate lucrurile s-au fãcut noi. Nu faceþi nimic din
duh de ceartã sau din slavã deºartã; ci, în smerenie, fiecare sã
priveascã pe altul mai presus de el însuºi. Întãriþi dar mâinile obosite
ºi genunchii slãbãnogiþi; croiþi cãrãri drepte cu picioarele voastre,
pentru ca cel ce ºchiopãteazã sã nu se abatã din cale
Urmãriþi
pacea cu toþi ºi sfinþirea, fãrã de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
(2 Corinteni 5:17; Filipeni 2:3; Evrei 12:12-14).  The Review and
Herald, 23 februarie 1897.

Luni

22 aprilie

2. ATINGÂND LUMEA NOASTRÃ
a. Ce principiu de slujire ar trebui sã þinem minte cu privire la
toþi oamenii? Proverbele 27:10 (p.p.).
______________________________________________________
______________________________________________________
Printre evrei întrebarea: Cine este aproapele meu? a dus la
discuþii interminabile. Ei nu aveau nici o îndoialã în ceea ce-i privea
pe pãgâni ºi pe samariteni. Aceºtia erau strãini ºi duºmani. Dar unde
trebuia sã se facã deosebirea în propriul lor popor ºi între diferitele
clase sociale? Hristos a rãspuns la aceastã întrebare prin parabola
samariteanului milos. El a arãtat cã aproapele nostru nu înseamnã
doar unul din biserica sau credinþa de care aparþinem. Nu se
raporteazã la deosebirile nici de rasã, nici de culoare, nici de clasã.
Aproapele nostru e orice persoanã care are nevoie de ajutorul nostru.
Aproapele nostru este orice suflet care este rãnit ºi bãtut de vrãjmaº.
Aproapele nostru este oricine care este proprietatea lui Dumnezeu.
 Parabolele Domnului Hristos, pg. 299.
b. Ce putem învãþa din felul în care înþelepciunea nemãrginitã
a lui Dumnezeu a fost datã pe faþã în slujirea lui Hristos?
Proverbele 11:30.
______________________________________________________
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Isus a privit asupra lumii în starea ei decãzutã cu o milã infinitã.
El a luat asupra Lui omenescul pentru a putea atinge ºi înãlþa
omenirea. El a venit sã caute ºi sã mântuiascã ce era pierdut. S-a
coborât pânã în inima nenorocirii ºi a suferinþei, sã-l ia pe om aºa
cum l-a gãsit, o fiinþã pângãritã de stricãciune, degradatã de viciu,
stricatã de pãcat ºi unitã cu Satan în apostazie, ºi sã-l înalþe sã stea
pe tronul Sãu. Dar despre El este scris cã: El nu va da greº ºi nu va
fi descurajat, ºi El a mers pe calea lepãdãrii ºi jertfirii de sine, dândune un exemplu ca sã cãlcãm pe urmele Sale. Ar trebui sã lucrãm aºa
cum a lucrat ºi Isus, neurmând plãcerea noastrã, întorcându-ne de la
înºelãtoriile lui Satan, dispreþuind comoditatea, fiindu-ne silã de
egoism, ca sã cãutãm ºi sã mântuim ceea ce este pierdut, aducând
suflete de la întuneric la lumina soarelui dragostei lui Dumnezeu.
Noi am fost însãrcinaþi sã mergem ºi sã predicãm evanghelia oricãrei
fiinþe.  Fundamentele educaþiei creºtine, pg. 199.

Marţi

23 aprilie

3. O DATORIE DES NEGLIJATÃ
a. Ce trebuie sã reþinem cu privire la cei sãraci? Proverbele
14:21; 19:17, 22. Cum a explicat Isus punctul Lui de vedere
faþã de aceastã chestiune? Matei 25:31-46.
_______________________________________________________
______________________________________________________
Celor bogaþi, Dumnezeu le-a dat bogãþie pentru a-i ajuta ºi
mângâia pe copiii Sãi suferinzi; dar prea adesea ei sunt indiferenþi
faþã de nevoile altora. Ei se simt superiori fraþilor lor sãraci. Ei nu se
pun în locul sãracului. Nu înþeleg ispitele ºi luptele celui sãrac, iar
mila se stinge din inima lor. În locuinþe scumpe ºi biserici luxoase,
cei bogaþi se închid departe de cei sãraci; mijloacele pe care
Dumnezeu le-a dat pentru a-l binecuvânta pe cel nevoiaº, sunt folosite
pentru a rãsfãþa orgoliul ºi egoismul. Cei sãraci sunt zilnic jefuiþi de
educaþia pe care ar trebui sã o aibã cu privire la mila gingaºã a lui
Dumnezeu, pentru cã El a luat mãsuri suficiente ca ei sã primeascã
cele necesare vieþii. Ei sunt constrânºi sã simtã sãrãcia care limiteazã
viaþa, ºi sunt adesea ispitiþi sã devinã invidioºi, geloºi ºi plini de
bãnuieli. Prea adesea, cei care nu au simþit apãsarea lipsei îi trateazã
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pe sãraci într-un mod dispreþuitor, ºi-i fac sã simtã cã sunt priviþi ca
niºte sãrãntoci.
Dar Hristos vede toate acestea, ºi El spune: Eu am fost flãmând
ºi Mi-a fost sete. Eu am fost un strãin. Eu am fost bolnav. Eu am fost
în închisoare. În timp ce tu te ospãtai la masa ta îmbelºugatã, Eu
flãmânzeam în colibã sau în stradã. Când tu stãteai comod în casa ta
luxoasã, Eu nu aveam unde sã-mi plec capul. În timp ce tu îþi
supraîncãrcai garderoba cu haine scumpe, Eu eram lipsit. În timp ce
tu cãutai plãcerile tale, Eu mã stingeam în închisoare.  Hristos
lumina lumii, pg. 473,474.
Trebuie sã cãutãm sã înþelegem nevoile celor sãraci ºi nenorociþi,
ºi sã le dãm ajutorul de care pot beneficia cel mai bine. A ne gândi la
ei ºi a le acorda din timpul ºi eforturile noastre personale costã mult
mai mult decât a le da numai bani. Dar aceasta este adevãrata
dragoste.  Marele Medic, pg. 168.
b. Descrieþi un exemplu despre felul în care poate fi încercatã
imparþialitatea dragostei noastre. Iacov 2:1-9.
______________________________________________________
______________________________________________________

Miercuri

24 aprilie

4. DRAGOSTEA PENTRU CEILALÞI CARE SE AFLÃ ÎN
NEVOI
a. Ce viitor mai bun putem prezenta celor descurajaþi?
Proverbele 10:28; 1 Tesaloniceni 4:13-18.
______________________________________________________
______________________________________________________
Noi trebuie sã aducem celor pierduþi vestea cã Hristos poate
ierta pãcatul, poate reînnoi firea, poate îmbrãca sufletul cu veºmintele
neprihãnirii Sale, sã-l aducã pe pãcãtos sã aibã mintea Sa dreaptã, ºi
sã-l înveþe ºi sã-l facã potrivit pentru a fi împreunã lucrãtor cu
Dumnezeu.  Fundamentele educaþiei creºtine, pg. 200.
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b. Ce ar trebui sã ne amintim cu privire la persoanele bogate
care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Eclesiastul 6:1, 2; Proverbele
11:4; 13:22.
______________________________________________________
_______________________________________________________
Bogãþiile ºi onoarea lumeascã nu pot mulþumi sufletul. Mulþi
dintre cei bogaþi tânjesc dupã o asigurare divinã, o speranþã spiritualã.
Mulþi tânjesc dupã ceva care sã punã capãt monotoniei vieþii lor
lipsite de o þintã. Mulþi simt în viaþa lor formalã nevoia dupã ceva ce
le lipseºte. Puþini dintre aceºtia merg la bisericã, pentru cã ei simt cã
au puþin de câºtigat. Învãþãtura pe care o aud nu le atinge inima. Sã
nu adresãm acestora un apel special?
Dumnezeu cheamã lucrãtori serioºi ºi umili, care sã ducã
evanghelia la clasele de sus. Nu printr-o legãturã ocazionalã sau
accidentalã pot fi atrase sufletele bogate, iubitoare de lume la Hristos,
ci trebuie depus un efort hotãrât ºi personal de cãtre bãrbaþi ºi femei
pãtrunºi de spiritul misionar, de cãtre acei care nu dau greº ºi nici nu
se descurajeazã.  The Review and Herald, 6 aprilie 1911.
c. Cum trebuie sã-i privim pe cei care ne urãsc ºi ne insultã?
Proverbele 24:17; 25:21. Care a fost exemplul lui Isus?
______________________________________________________
________________________________________________________
Mântuitorul nostru ªi-a pãrãsit cãminul ceresc pentru a aduce
pâinea vieþii vrãjmaºilor Sãi. Deºi asupra Sa au fost îngrãmãdite
calomnii ºi persecuþii din leagãn pânã la mormânt, ele nu au scos la
ivealã decât expresia dragostei iertãtoare.  Cugetãri de pe muntele
fericirilor, pg. 61.

Joi

25 aprilie

5. UN OM CARE A UMBLAT CU DUMNEZEU
a. Cum putem fi în siguranþã faþã de tovãrãºia rea? Proverbele
2:1-15. Cum ºi-a menþinut Enoh puterea de slujire?
______________________________________________________
__________________________________________________________
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Prin rugãciune ºi comuniune cu Dumnezeu, Enoh a fost fãcut
capabil sã scape de stricãciunea care este în lume prin poftã. Trãim
în pericolele ultimelor zile, ºi trebuie sã ne primim puterea din acelaºi
Izvor. Noi trebuie sã umblãm cu Dumnezeu. Ni se cere o despãrþire
de lume, pentru cã nu putem rãmâne nemânjiþi dacã nu urmãm
exemplul credinciosului Enoh.  In Heavenly Places, pg. 70.
Enoh a repetat cu credincioºie poporului tot ceea ce Dumnezeu
îi descoperise prin spiritul profeþiei. Unii au crezut cuvintele sale ºi
s-au întors de la nelegiuire la temerea ºi închinarea la Dumnezeu.
Aceºtia l-au cãutat adesea pe Enoh acolo unde se retrãgea ºi el îi
învãþa, ºi se ruga pentru ei ca Dumnezeu sã le dea o cunoºtinþã a
voinþei Sale. În cele din urmã, el a ales anumite perioade de retragere,
ºi nu îngãduia ca oamenii sã-l gãseascã, pentru cã ei îi întrerupeau
meditaþia sfântã ºi comuniunea cu Dumnezeu. El nu a stat tot timpul
retras din societatea acelora care-l iubeau ºi ascultau de cuvintele
lui de înþelepciune; el nu sta izolat de tot nici de cei stricaþi. El se
întâlnea cu cei buni ºi cei rãi la un timp stabilit ºi lucra sã-i întoarcã
pe cei nelegiuiþi de pe calea lor cea rea ºi sã-i instruiascã în cunoºtinþa
ºi teama de Dumnezeu. El îi învãþa pe cei care aveau cunoºtinþa lui
Dumnezeu sã-L slujeascã în mod desãvârºit. Rãmânea cu ei cât timp
îi putea ajuta prin conversaþia sa evlavioasã ºi exemplul sfânt, ºi
apoi se retrãgea din societate cu totul  de la cel drept, de la cel
batjocoritor ºi idolatru, pentru a rãmâne singur, flãmânzind ºi însetând
dupã comuniunea cu Dumnezeu, ºi acea cunoºtinþã divinã pe care
numai El i-o putea da.  The Spirit of Prophecy, vol. 1, pg. 62, 63.

Vineri

26 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.
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Ce trebuie sã caracterizeze pãrtãºia noastrã creºtinã?
Numiþi câteva cãi prin care trebuie sã-L urmãm pe Hristos.
Cum putem sã ne îmbunãtãþim atitudinea faþã de cei sãraci?
Ce uitãm adesea despre cei bogaþi?
Descrieþi viaþa echilibratã a lui Enoh.

SABAT, 4 MAI 2002

Darul Sabatului întâi

pentru lucrarea misiunii din Africa
Lucrarea de reformã a pãtruns timpuriu pe continentul Africii. Pânã în 1926,
lucrarea deja crescuse constant în locuri ca Rhodesia de Sud ºi de Nord. Pe lângã
ajutorul Conferinþei Generale, fraþii din Germania, Brazilia ºi Australia au fost
foarte activi în rãspândirea evangheliei în Africa în a doua jumãtate a secolului
douãzeci.
Dumnezeu are o mare lucrare de îndeplinit în Africa, ºi nici un plan nu trebuie
fãcut fãrã ajutorul înþelepciunii Sale infinite. Dupã ce planurile voastre de lucru
au fost discutate de voi, amestecate cu rugãciune serioasã, lucraþi, lucraþi pentru
Hristos.  Manuscript Releases, vol. 3, pg. 293.
Când tipãrim aceste lecþii, lucrarea Miºcãrii de Reformã din Africa este
organizatã în 12 câmpuri ºi misiuni. Acest dar va merge pentru a se plãti cheltuielile
misiunii din aceastã regiune, care creºte. Printre acele misiuni care vor fi ajutate
de acest dar sunt Misiunile din Ghana, Nigeria, Kenia, Congo ºi Angola. Darul
va ajuta ºi lucrarea care se dezvoltã în
Uganda, Ruanda, Burundi ºi
Tanzania.
Vã rugãm sã vã
amintiþi în rugãciunile
voastre de fraþii ºi
surorile din aceste
misiuni care dau
ultima solie de
avertizare
în
partea lor a lumii.
Darul vostru va
duce Evanghelia
la un popor care
flãmânzeºte
ºi
înseteazã dupã apa
vieþii.

S. Doss, Secretarul regional al Africii.

29

Sabat, 4 mai 2002

Lecþia 5

Sârguinþa
Dimineaþa seamãnã-þi sãmânþa, ºi pânã seara nu lãsa mâna
sã þi se odihneascã, fiindcã nu ºtii ce va izbuti, aceasta sau aceea,
sau dacã amândouã sunt deopotrivã de bune. (Eclesiastul 11:6).
Noi trebuie sã lucrãm cum lucreazã fermierul, cu sârguinþã ºi
rãbdare, ca sã ne împãrtãºim de roade.  The Signs of the Times, 14
aprilie 1890.
Recomandare pentru studiu:
Testimonies, vol. 6, pg. 161-171.
Ibid., vol. 9, pg. 27-44.

Duminică

28 aprilie

1. TRUDA CARE SÃ FIE PREÞUITÃ
a. Ce-i face pe mulþi oameni astãzi sã fie nemulþumiþi ºi supãraþi
pe viaþã? Proverbele 13:4; 18:9; 11:24.
______________________________________________________
______________________________________________________
b. Cum ne învaþã Dumnezeu valoarea muncii sârguitoare?
Proverbele 10:16; 13:11.
_______________________________________________________
______________________________________________________
Pãrinþii lui Isus au fost sãraci ºi dependenþi de truda lor zilnicã.
El era obiºnuit cu sãrãcia, tãgãduirea de sine ºi lipsurile. Aceastã
experienþã a fost un scut pentru El. În viaþa Sa harnicã nu au existat
momente de lenevie care sã invite ispita
Isus a locuit într-o casã de þãrani ºi cu credincioºie ºi bucurie ªi-a
fãcut partea Sa în purtarea poverilor gospodãriei. El fusese
Comandantul cerului, îngerii se desfãtaserã sã-I împlineascã porunca;
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acum El era un slujitor binevoitor, un fiu iubitor ºi ascultãtor. El a
învãþat o meserie ºi cu mâinile Sale a lucrat în atelierul de tâmplãrie
cu Iosif. În îmbrãcãmintea simplã a unui muncitor obiºnuit, El mergea
pe strãzile micului oraº, mergând ºi întorcându-Se de la munca Sa
umilã. El nu ªi-a folosit puterea divinã pentru a uºura poverile sau
truda Sa.  Hristos lumina lumii, pg. 49.

Luni
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2. LECÞII DE VIAÞÃ
a. Care sunt câteva constatãri importante pe care le putem face
studiind micile creaturi ale lui Dumnezeu? Proverbele
6:6-8; 30:25-28.
______________________________________________________
______________________________________________________
Cel mai înþelept dintre oameni poate învãþa lecþii folositoare din
cãile ºi obiceiurile micilor vieþuitoare ale pãmântului. Albina harnicã
dã omului înþelept un exemplu pe care ar face bine dacã l-ar imita.
Aceste insecte respectã ordinea perfectã ºi nici unui leneº nu-i este
permis sã intre în stup. Ele îºi fac lucrul stabilit pentru ele cu o
inteligenþã ºi hãrnicie care depãºesc înþelegerea noastrã. Furnicile,
pe care le vedem ca pe niºte paraziþi care trebuie cãlcaþi în picioare,
sunt în multe privinþe superioare omului; pentru cã el nu valorificã
la fel de înþelept darurile lui Dumnezeu. Înþeleptul ne atrage atenþia
la lucrurile mici ale pãmântului: [Proverbele 6:6-8; 30:25 citat].
Putem învãþa de la aceºti mici învãþãtori o lecþie de credincioºie.
Dacã am valorifica cu aceeaºi sârguinþã facultãþile cu care ne-a
înzestrat Creatorul atotînþelept, cât de mult ar creºte capacitãþile
noastre de a fi folositori. Ochiul lui Dumnezeu este asupra celei mai
mici dintre creaturile Sale; atunci, nu acordã El atenþie omului creat
dupã chipul Sãu ºi nu-i cere sã-I înapoieze corespunzãtor toate
avantajele care i le-a dat?  Testimonies, vol. 4, pg. 470,471.
Locuinþele pe care le construiesc furnicile pentru ele dau pe faþã
o minunatã iscusinþã ºi perseverenþã. Ele pot duce o datã doar un
singur grãunte, dar prin sârguinþã ºi perseverenþã ele fac minuni.
Solomon indicã la hãrnicia lor ca un reproº adus acelora care îºi
petrec orele în lenevie pãcãtoasã, sau în practici care pângãresc
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sufletul ºi trupul. Furnica se pregãteºte pentru viitor. Mulþi care sunt
înzestraþi cu raþiune neglijeazã în întregime aceastã lecþie ºi nu se
pregãtesc deloc pentru viaþa viitoare.  The Youths Instructor, 14
septembrie 1899.
b. Numiþi câteva cãi prin care putem fi leneºi fãrã sã ne dãm
seama. Proverbele 24:30-34.
______________________________________________________
________________________________________________________
Mulþi irosesc ore din timpul lor preþios în pat fiindcã aceasta se
potriveºte înclinaþiilor lor fireºti ºi, pentru a proceda altfel, este nevoie
de strãduinþã. O orã irositã dimineaþa este pierdutã pentru a nu mai
fi redobânditã niciodatã.  Testimonies, vol. 5, pg. 174.

Marţi
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3. O LUCRARE NOBILÃ
a. Ce învaþã Biblia despre agriculturã, ºi de ce este aceasta atât
de valoroasã astãzi? Proverbele 27:18; Eclesiastul 5:9; 3:1, 2.
______________________________________________________
________________________________________________________
Nici o ramurã din educaþia manualã nu este mai valoroasã decât
agricultura. Ar trebui fãcut un efort mai mare pentru a crea ºi încuraja
un interes în îndeletnicirile în agriculturã. Profesorul sã atragã atenþia
la ceea ce spune Biblia despre agriculturã: cã planul lui Dumnezeu a
fost ca omul sã lucreze pãmântul; cã primului om, stãpânul întregului
pãmânt, i-a fost datã o grãdinã pe care s-o cultive; ºi cã cei mai mari
oameni ai lumii, nobilimea ei adevãratã, au lucrat pãmântul Acela
care-ºi câºtigã existenþa din agriculturã scapã de multe ispite ºi se
bucurã de nenumãrate privilegii ºi binecuvântãri de care nu au parte
cei care lucreazã în marile oraºe. ªi în aceste zile ale marilor trusturi
ºi competiþii de afaceri, sunt puþini aceia care se bucurã de o
independenþã atât de realã ºi o siguranþã atât de mare cã lucrul lor va
fi rãsplãtit, aºa cum se întâmplã celui care lucreazã pãmântul.
În studiul agriculturii, elevii sã nu fie învãþaþi doar lucruri teoretice
ci ºi practice. În timp ce asimileazã ce pot învãþa de la ºtiinþã cu
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privire la naturã ºi la pregãtirea terenului, valoarea diferitelor recolte
ºi cele mai bune metode de producþie, sã-ºi punã cunoºtinþele în
practicã.  Educaþia, pg. 185.
Nu mai este mult pânã când legile împotriva muncii duminica
vor fi mai riguroase, ºi ar trebui sã se depunã un efort pentru a
cumpãra pãmânturi afarã din oraºe, unde sã poatã fi cultivate fructe
ºi legume. Agricultura va oferi resurse pentru autoîntreþinere, ºi ar
trebui învãþate ºi alte meserii. Aceastã lucrare realã ºi serioasã cere
o putere a intelectului, cât ºi a muºchilor. Se cere organizare ºi tact
chiar ºi pentru a cultiva cu succes fructe ºi legume. Iar obiceiul de a
fi harnic se va dovedi un ajutor important pentru tineri în a rezista
ispitei.  Fundamentele educaþiei creºtine, pg. 330.
În repetate rânduri, Domnul a arãtat cã poporul nostru trebuie sã
plece cu familiile lor din oraºe la þarã, unde pot cultiva propriile
provizii; pentru cã în viitor problema cumpãrãrii ºi a vânzãrii va fi
una foarte serioasã.  Selected Messages, vol. 2, pg. 141.
b. Ce instrucþiune este datã cu privire la împãrþirea recoltei?
Leveticul 23:22.
______________________________________________________

Miercuri

1 mai

4. SÂRGUINÞA ÎN SALVAREA DE SUFLETE
a. Pe lângã strângerea roadelor pãmântului, în ce alt fel de
recoltã trebuie sã mai fim angajaþi? Ioan 4:34-38.
______________________________________________________
___________________________________________________________
Hristos vede o recoltã bogatã care aºteaptã sã fie strânsã. Sufletele
flãmânzesc dupã adevãr, înseteazã dupã apa vieþii. Mulþi sunt chiar
la marginea împãrãþiei, aºteptând doar sã fie adunaþi.  Temperance,
pg. 258.
b. Ce ar trebui sã li se aminteascã, nu numai bãrbaþilor, ci ºi
femeilor cu privire la semãnarea seminþelor adevãrului?
Galateni 3:28.
______________________________________________________
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Domnul viei spune multor femei care acum nu fac nimic: De ce
staþi aici toatã ziua fãrã lucru? Ele pot fi unelte ale neprihãnirii,
aducând un serviciu sfânt. Maria a fost cea care L-a predicat prima
pe un Isus înviat; iar acum este nevoie de influenþa purificatoare ºi
liniºtitoare a femeilor creºtine în marea lucrare de predicare a
adevãrului. Dacã acolo unde acum este o singurã femeie ar fi douãzeci
care sã facã din salvarea de suflete lucrarea lor, am putea vedea mult
mai mulþi convertiþi la adevãr. Sârguinþa zeloasã ºi continuã în cauza
lui Dumnezeu ar fi plinã de succes, ºi le-ar uimi cu rezultatele ei.
Lucrarea trebuie fãcutã prin rãbdare ºi perseverenþã, ºi prin aceasta
se manifestã adevãrata devoþiune faþã de Dumnezeu. El cere fapte,
nu numai cuvinte.  The Signs of the Times, 16 septembrie 1886.
c. Cum va fi Tatãl nostru ceresc dezamãgit de noi dacã neglijãm
aceastã datorie ºi privilegiu? Proverbele 10:5, 26.
______________________________________________________
d. Care este rezultatul stãruinþei asupra obstacolelor ºi
piedicilor? Eclesiastul 11:4. Cum suntem încurajaþi sã
perseverãm cu sârguinþã în lucrãrile noastre? Eclesiastul
11:6; 7:8.
_______________________________________________________
______________________________________________________
Tu poate spui: Am încercat sã-l salvez pe acesta sau pe acela,
dar ei nu au fãcut altceva decât sã mã rãneascã, iar eu nu o sã mai
încerc sã-i ajut. Dar nu te descuraja dacã ei nu se întorc imediat la
turmã. Strãduieºte-te totuºi pentru muritorii din jurul tãu. Vei recolta
dacã nu vei cãdea de obosealã.  Înalta noastrã chemare, pg. 178
eng. [Sublinierea autorului]

Joi

2 mai

5. DRAGOSTE PERSEVERENTÃ
a. Descrieþi adâncimea dragostei perseverente a lui Dumnezeu
chiar ºi pentru cei rãtãcitori. Cântarea cântãrilor 8:6,7. Cum
a fost arãtatã aceasta în atitudinea lui Hristos faþã de Iuda?
______________________________________________________
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Hristos a încercat sã vindece egoismul îngust al vieþii lui Iuda
prin contactul cu propria Sa iubire jertfitoare de sine. În învãþãturile
Sale, El a descoperit principii care au înfipt securea la rãdãcina
ambiþiilor ucenicului egocentric. Astfel i-au fost date lecþie dupã
lecþie ºi de multe ori Iuda ºi-a dat seama cã caracterul lui fusese
descris iar pãcatul lui scos la ivealã; dar el nu dorea sã se predea
Isus ºtia de la început cine erau cei ce nu cred ºi cine era cel ce
avea sã-L vândã. (Ioan 6:64). Cu toate acestea, ºtiind totul, El nu a
reþinut nici o stãruinþã a harului, nici un dar al dragostei.
Vãzând pericolul lui Iuda, El l-a adus aproape de Sine, în cercul
ucenicilor Sãi aleºi ºi de încredere. Zi dupã zi, când povara apãsa cel
mai greu asupra propriei Sale inimi, el a purtat durerea unui contact
continuu cu acel spirit încãpãþânat, suspicios ºi perfid; El observase
ºi lucrase sã anuleze dintre ucenici acel spirit de împotrivire continuã,
ascunsã ºi subtilã. ªi toate acestea pentru ca nici o influenþã salvatoare
sã nu-i lipseascã acestui suflet în primejdie! [Cântarea cântãrilor 8:7,
6 - citat]
În privinþa lui Iuda, lucrarea de dragoste a lui Hristos a fost
zadarnicã. Dar nu la fel a fost ºi cu ceilalþi ucenici. Pentru ei, aceasta
a fost o influenþã ce a durat o viaþã întreagã. Exemplul Sãu de gingãºie
ºi îndelungã rãbdare avea sã influenþeze întotdeauna relaþiile lor cu
cei ispitiþi ºi greºiþi.  Educaþia, pg. 74,75.

Vineri

3 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.

Ce trebuie sã înþelegem despre munca obiºnuitã de fiecare zi?
Ce putem învãþa de la albine ºi furnici?
Numiþi câteva avantaje speciale de care se bucurã fermierul.
Ce ar trebui sã ne amintim când eforturile noastre misionare
par sã nu aducã roadã?
5. Ce s-a câºtigat prin felul în care Isus S-a purtat cu Iuda?
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Lecþia 6

Cumpãtarea ºi curãþia
Umblaþi cârmuiþi de Duhul ºi nu împliniþi poftele firii
pãmânteºti. (Galateni 5:16).
Trebuie sã existe o luptã a spiritului împotriva cãrnii ºi, prin
harul lui Hristos, putem obþine biruinþa.  The Review and Herald,
12 martie 1889.
Recomandare pentru studiu:
Testimonies, vol. 3, pg. 136-149.
Ibid., vol. 2, pg. 389-428.

Duminică

5 mai

1. EVITÂNDU-L PE BATJOCORITOR
a. Ce declarã Biblia cu claritate despre folosirea substanþelor
ameþitoare? Proverbele 20:1; 23:29-35.
______________________________________________________
______________________________________________________
Satan îi ispiteºte pe oameni sã-ºi permitã ceea ce întunecã
raþiunea ºi amorþeºte percepþiile spirituale, dar Hristos ne învaþã sã
supunem facultãþile inferioare. El nu aºeazã niciodatã înaintea
oamenilor ceea ce ar putea fi o ispitã. Întreaga Sa viaþã a fost un
exemplu de tãgãduire de sine. În cele patruzeci de zile de post în
pustiu, El a suferit în favoarea noastrã cea mai asprã încercare pe
care o putea suferi omenirea pentru a sfãrâma puterea apetitului.
Hristos a poruncit ca Ioan Botezãtorul sã nu bea nici vin, nici bãuturi
îmbãtãtoare. El a poruncit o abstinenþã asemãnãtoare ºi soþiei lui
Manoah. Hristos nu ªi-a contrazis învãþãtura. Vinul nefermentat pe
care l-a oferit oaspeþilor de nuntã a fost o bãuturã sãnãtoasã ºi
rãcoritoare. Acesta a fost vinul care a fost folosit de Mântuitorul
nostru ºi ucenicii Sãi la prima Împãrtãºire. Acesta este vinul care
36

trebuie folosit întotdeauna pe masa de Împãrtãºire ca un simbol al
sângelui Mântuitorului. Sfânta Cinã este destinatã sã fie un rãcoritor
al sufletului ºi un dãtãtor de viaþã. Ea nu trebuie sã fie în legãturã cu
nimic care ar putea sluji rãului.  Marele Medic, pg. 286.
b. De ce este acest avertisment important în mod special pentru
bãrbaþii din poziþii de rãspundere? Proverbele 31:4, 5;
Eclesiastul 10:17.
______________________________________________________
______________________________________________________

Luni
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2. AVÂND GRIJÃ DE TRUP ªI DE MINTE
a. Cum este necumpãtarea o problemã chiar ºi printre mulþi
care se abþin de la alcool? Proverbele 23:1-3, 20, 21; 25:16, 27.
______________________________________________________
______________________________________________________
Nu este necesar sã bei bãuturi alcoolice pentru a fi necumpãtat.
Pãcatul mâncãrii necumpãtate  mâncatul prea des, prea mult, ºi al
hranei bogate ºi sãþioase  distruge funcþionarea sãnãtoasã a organelor
digestive, afecteazã creierul ºi perverteºte judecata, împiedicând
gândirea ºi acþionarea raþionalã, liniºtitã ºi sãnãtoasã.  Dietã ºi
hranã, pg. 45.
Adesea stau la mesele fraþilor ºi surorilor, ºi vãd cã ei folosesc o
mare cantitate de lapte ºi zahãr. Acestea îngreuneazã sistemul, iritã
organele digestive ºi afecteazã creierul. Orice împiedicã miºcarea
vioaie a maºinãriei vii afecteazã creierul foarte direct. ªi din lumina
datã mie, zahãrul, când este folosit în cantitãþi mari, este mai dãunãtor
decât carnea.  Testimonies, vol. 2, pg. 329.
b. Ce este adevãrata cumpãtare ºi cum ne poate ajuta sã rãbdãm
încercãrile ultimelor zile? Proverbele 11:16; 24:10, 5; 1
Corinteni 9:25.
______________________________________________________
______________________________________________________
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Adevãrata cumpãtare ne învaþã sã îndepãrtãm tot ce este dãunãtor
ºi sã folosim cu chibzuinþã ce este sãnãtos.  Patriarhi ºi profeþi,
pg. 674.
Reformã, reformã continuã, trebuie þinutã în faþa poporului nostru
ºi prin exemplu trebuie sã întãrim învãþãtura noastrã. Adevãrata
religie ºi legile sãnãtãþii merg mânã în mânã. Este imposibil a lucra
pentru salvarea bãrbaþilor ºi a femeilor fãrã a le prezenta nevoia de a
renunþa la satisfacerile pãcãtoase, care distrug sãnãtatea, înjosesc
sufletul ºi împiedicã adevãrul divin sã impresioneze mintea. 
Testimonies, vol. 7, pg. 101.
[Copiii] ar trebui disciplinaþi cu atenþie, ºi educaþi sã se hotãrascã
de partea dreptãþii, a reformei ºi abstinenþei. În fiecare crizã ei vor
avea independenþã moralã de a da piept cu furtuna împotrivirii care
îi va asalta cu siguranþã pe cei care iau poziþie de partea adevãratei
reforme.  Temperance, pg. 215.

Marţi
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3. CURÃÞIE
a. Ce avertismente sunt date pentru a ne apãra de ispitele faþã
de imoralitatea sexualã? Proverbele 2:11, 16-20; 5:3-13, 18, 21.
______________________________________________________
______________________________________________________
Religia lui Hristos este mai întâi curatã, apoi împãciuitoare, plinã
de dreptate ºi roade bune. Mulþi au cãzut într-o tristã rãtãcire care
este atât de dominantã în acest veac degenerat, în mod special la
femei. Ele îndrãgesc prea mult sexul opus. Ele iubesc societatea lor.
Atenþia manifestatã de ei le flateazã ºi ele încurajeazã sau permit o
familiaritate care nu este întotdeauna în de acord cu îndemnul
apostolului de a ne feri de orice se pare rãu. (1 Tesaloniceni 5:22).
Unii amestecã cu religia lor un sentimentalism romantic, bolnav de
dragoste, care nu înalþã, ci dimpotrivã coboarã.  The Review and
Herald, 12 martie 1872.
b. Ce truc foloseºte Satan cu intensitate deosebitã împotriva
poporului lui Dumnezeu în aceste ultime zile? Proverbele
6:23-33.
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Aproape de încheierea istoriei pãmântului, Satan va lucra cu
toatã puterea sa în acelaºi fel ºi cu aceleaºi ispite cu care l-a ispitit pe
Israelul din vechime înainte de a intra în Þara Fãgãduinþei. El va
întinde curse pentru cei care pretind cã þin poruncile lui Dumnezeu
ºi care sunt aproape la graniþa Canaanului ceresc. El îºi va folosi
puterile la maximum pentru a prinde în cursã sufletele ºi a-l ataca pe
pretinsul popor al lui Dumnezeu în cele mai slabe puncte ale lui. Pe
cei care nu ºi-au adus patimile josnice în supunere faþã de facultãþile
superioare ale fiinþei lor, cei care au îngãduit minþii lor sã curgã pe
un canal de indulgenþã trupeascã a celor mai josnice patimi, Satan
este hotãrât sã-i distrugã cu ispitele sale  sã le mânjeascã sufletele
cu imoralitate. El nu urmãreºte în mod special þinte joase ºi mai
puþin importante, dar el se foloseºte de cursele sale prin acei pe care
îi poate considera ca agenþi ai sãi pentru a-i ademeni sau atrage pe
oameni sã-ºi asume libertãþi care sunt condamnate de legea lui
Dumnezeu.  Cãminul advent, pg. 301.
c. Cum ne putem dezvolta o barierã faþã de ispitã? Filipeni 4:8.
______________________________________________________
______________________________________________________

Miercuri
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4. O CALE CARE DUCE LA MOARTE
a. Ce se întâmplã cu conºtiinþa când barierele înfrânãrii divine
sunt coborâte? Proverbele 30:20.
______________________________________________________
______________________________________________________
Când una din poruncile decalogului este cãlcatã, este aproape
sigur cã urmãtorii paºi vor fi în jos. Când barierele modestiei feminine
sunt îndepãrtate, imoralitatea cea mai de jos nu va mai pãrea un
pãcat extrem de mare.  Cãminul advent, pg. 51.
Oricare ar fi pãcatele mici îngãduite, [acestea] vor ruina sufletul,
dacã nu sunt biruite. Pãcatele mici vor deveni pãcate mai mari.
Gânduri necurate, fapte necurate, gânduri ºi fapte necurãþite, josnice
ºi senzuale în viaþa de familie, eliberând frâiele celor mai de jos
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patimi sub votul cãsãtoriei, vor conduce la oricare alt pãcat, la cãlcarea
tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Bãrbaþii, pe care Dumnezeu i-a
înzestrat cu talente nobile, dacã nu sunt în legãturã apropiatã cu
Dumnezeu, vor fi vinovaþi de o mare slãbiciune ºi, dacã nu au harul
lui Hristos în suflet, ei vor fi legaþi de pãcate mai mari Dacã nu
este biruitã, slãbiciunea va deveni un tiran, un cuceritor care îi va
birui, iar lumina cereascã va fi întunecatã ºi se va stinge.  The
Review and Herald, 24 mai 1887.
b. De ce ar trebui sã ne dãm seama pentru a scãpa de pericolele
imoralitãþii atât de nestãvilitã astãzi? Proverbele 22:14;
1 Petru 1:13.
_______________________________________________________
______________________________________________________
Acum ne aflãm în mijlocul pericolelor ultimelor zile. Satan a
coborât cu o mare putere de a înºela. El leagã mintea sau imaginaþia
de lucruri impure sau nelegiuite. Creºtinii devin asemenea lui Hristos
prin stãruirea asupra Modelului divin. Lucrurile cu care vin în contact
au o influenþã modelatoare asupra vieþii ºi a caracterului. Am citit
despre un pictor care nu privea nici un moment la un tablou nereuºit,
ca sã nu aibã o influenþã stricãcioasã asupra ochilor ºi concepþiilor
sale. Lucrurile la care ne permitem sã privim cel mai des, ºi la care
cugetãm cel mai mult, într-o oarecare mãsurã, sunt transferate asupra
noastrã. Imaginaþia obiºnuitã sã stãruie asupra lui Dumnezeu ºi a
dragostei Sale nu va gãsi plãcere în stãruinþa asupra scenelor care
sunt create de imaginaþia care este excitatã de poftã.  The Review
and Herald, 24 mai 1887.

Joi
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5. BIRUINÞÃ ÎN INIMÃ ªI VIAÞÃ
a. Explicaþi cât de adânc este conceptul de puritate moralã.
Proverbele 21:8; Matei 5:27, 28.
______________________________________________________
______________________________________________________
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Când gândul rãu este iubit ºi nutrit, oricât de secret, spune Isus,
aceasta aratã cã pãcatul mai domneºte încã în inimã. Sufletul se mai
aflã încã în fierea amãrãciunii ºi în legãtura nelegiuirii. Acela care
gãseºte plãcere în a stãrui asupra scenelor de impuritate, care îngãduie
gândul rãu, privirea pofticioasã, poate vedea în pãcatul pe faþã, cu
povara lui de ruºine ºi durere zdrobitoare de inimã, adevãrata naturã a
rãului pe care l-a ascuns în cãmãrile sufletului. Timpul ispitirii, sub
care cineva poate cãdea într-un pãcat dureros, nu creeazã rãul care
este descoperit, ci doar dezvoltã sau dã pe faþã ceea ce a fost ascuns
sau tãinuit în inimã. Ceea ce gândeºte un om în inima lui, aceea este,
pãzeºte-þi inima cãci din ea ies izvoarele vieþii. (Proverbele 23:7;
4:23).  Cugetãri de pe muntele fericirilor, pg. 53.
b. Cum putem câºtiga biruinþa asupra tuturor poftelor ºi
patimilor nelegiuite care pretind supremaþia? Matei 5:29, 30;
Galateni 5:16-21; 1 Corinteni 15:57.
______________________________________________________
______________________________________________________
Stãpânirea de sine poate fi desãvârºitã numai în puterea care
vine de la Isus Hristos, întotdeauna credincioasã dominaþiei drepte a
puterilor ºi atributelor superioare care au putere asupra celor
inferioare.  Manuscript Releases, vol. 20, pg. 54.
În pustie Isus a obþinut o victorie în favoarea omenirii în privinþa
apetitului, fãcând posibil ca omul din toate timpurile sã biruiascã în
numele Sãu puterea poftei în dreptul lui.  The Review and Herald,
18 august 1874.

Vineri

10 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

Ce ºtim despre vinul pe care l-a folosit Hristos?
Cum putem ridica standardele cumpãtãrii în mijlocul nostru?
Discutaþi pericolele comportamentului social de astãzi.
Ce urmãri amare rezultã din gândurile necurate?
Cum descoperã Matei 5:8 importanþa biruinþei?
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Lecþia 7

Bunãtatea ºi credincioºia
Sã nu te pãrãseascã bunãtatea ºi credincioºia: leagã-þi-le la
gât, scrie-le pe tãbliþa inimii tale. (Proverbele 3:3).
Cele mai bune lucruri din viaþã  simplitatea, onestitatea,
credincioºia, curãþia, integritatea  nu pot fi cumpãrate sau vândute.
Ele sunt gratuite atât pentru cel neºtiutor, cât ºi pentru cel educat,
pentru lucrãtorul umil, cât ºi pentru omul de stat onorat.  Marele
Medic, pg. 171.
Recomandare pentru studiu:
The Review and Herald, 8 octombrie 1895.
Testimonies, vol. 4, pg. 341-352.

Duminică

12 mai

1. FRÃÞIETATEA OMENIRII
a. Numiþi un principiu pe care Dumnezeu doreºte sã-l înþelegem
despre toate fiinþele umane. Proverbele 22:2.
______________________________________________________
______________________________________________________
Sistemul bazat pe caste este urât de Dumnezeu. El nu ia în
consideraþie nimic ce este de acest fel. În faþa Sa sufletele tuturor
oamenilor sunt la fel de valoroase... Fãrã deosebire de vârstã, rang,
naþionalitate sau privilegiu religios, toþi sunt invitaþi sã vinã la El ºi
sã trãiascã.  Hristos lumina lumii, pg. 299.
b. Numiþi câteva exemple de avertismente care au fost date
împotriva spiritului invidiei. Proverbele 14:30; 23:4, 17, 18.
_______________________________________________________
________________________________________________________
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În ceea ce priveºte vorbirea, A B este calificat sã conducã
adunãrile; dar când este cântãritã pregãtirea moralã, el este gãsit cu
lipsã. Inima lui nu este în acord cu Dumnezeu. Când alþii sunt aºezaþi
într-o poziþie de conducere, ei sunt nevoiþi sã facã faþã spiritului
împotrivitor al lui ºi al soþiei sale. Acest spirit nesfinþit nu este
manifestat pe faþã, ci lucreazã în ascuns ca sã împiedice, sã încurce
ºi sã descurajeze pe cei care fac tot ce pot mai bine. Dumnezeu vede
aceasta ºi la vremea potrivitã va fi primitã rãsplata.  Testimonies,
vol. 4, pg. 343.

Luni
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2. ªAPTE URÂCIUNI
a. Prin ce atitudini Îl ofenseazã oamenii adesea pe Dumnezeu?
Proverbele 6:16-19. De ce ar trebui sã fim mai atenþi cu
vorbirea noastrã? Matei 12:36, 37.
______________________________________________________
______________________________________________________
Satan ar fi mulþumit sã-i aibã pe toþi ca aliaþi ai sãi în lucrarea de
slãbire a încrederii fratelui în frate, ºi de semãnare a discordiei între
cei care pretind a crede adevãrul.  Maranatha, pg. 63.
Nici un om care nu exprimã adevãratul sentiment al inimii sale
nu poate fi numit om sincer. Falsitatea constã în fond în intenþia de a
înºela; ºi aceasta poate fi arãtatã printr-o privire sau un cuvânt. Chiar
ºi evenimentele pot fi aranjate ºi spuse în aºa fel, încât aceasta sã
constituie o minciunã. Unii sunt adepþii acestei practici, ºi ei vor
cãuta sã-ºi justifice depãrtarea de la veridicitatea exactã. Existã unii
care, pentru a doborî sau leza reputaþia altuia vor nãscoci, din rãutate,
minciuni cu privire la aceºtia. Minciuni care sã serveascã propriului
interes sunt rostite la cumpãrarea ºi vinderea de bunuri, vite ºi în
orice fel de comerþ. Minciuni din mândrie sunt rostite de bãrbaþi
cãrora le place sã parã ceea ce nu sunt. O povestire nu poate trece de
ei fãrã a primi adausuri. O, cât de multe lucruri se fac în lume, lucruri
pe care fãcãtorul va dori într-o zi sã nu le fi fãcut! Dar raportul
cuvintelor ºi faptelor din cãrþile din ceruri vor spune trista istorie a
minciunii spuse sau fãcute.  Testimonies, vol. 4, pg. 346.
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b. Cât de serioasã este problema minciunii? Leviticul 19:11;
Faptele Apostolilor 5:4.
________________________________________________________
________________________________________________________
Cât despre toþi mincinoºii, partea lor este în iazul care arde cu
foc ºi cu pucioasã, adicã moartea a doua.(Apocalipsa 21:8).
Dumnezeu este un Dumnezeu al sinceritãþii ºi adevãrului. Cuvântul
lui Dumnezeu este o carte a adevãrului. Isus este un martor credincios
ºi adevãrat. Biserica este martorul ºi temelia adevãrului. Toate
preceptele Celui Prea Înalt sunt adevãrate ºi drepte, atunci, cum
trebuie sã aparã minciuna ºi exagerarea în ochii Sãi? Pentru minciuna
pe care a spus-o pentru cã a râvnit la darurile pe care le-a refuzat
profetul, servul lui Elisei a fost lovit de leprã, al cãrei sfârºit era cu
siguranþã moartea.  Testimonies, vol. 4, pg. 346.

Marţi
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3. PUTEREA CREDINCIOªIEI
a. Cât de mult trebuie sã preþuim adevãrul? Proverbele 3:3, 4.
______________________________________________________
________________________________________________________
Nici chiar viaþa nu ar trebui cumpãratã cu preþul minciunii.
Printr-un cuvânt, printr-o înclinare a capului, martirii ar fi putut
retracta adevãrul ºi sã-ºi salveze vieþile. Prin aceea cã erau de acord
sã arunce un singur grãunte de tãmâie pe altarul idolatru, ei ar fi
putut fi salvaþi de la rug, eºafod ºi cruce. Dar ei au refuzat sã fie
falºi în cuvinte sau fapte, deºi le-ar fi fost dãruitã viaþa dacã ei ar fi
fãcut astfel. Închisoarea, tortura ºi moartea cu o conºtiinþã curatã
erau salutate de ei mai degrabã decât eliberarea cu condiþia
înºelãciunii, minciunii ºi apostaziei. Prin credincioºie ºi încredere
în Hristos, ei au câºtigat veºminte nepãtate ºi coroane împodobite.
Viaþa lor a fost înnobilatã ºi înãlþatã în faþa lui Dumnezeu pentru
cã ei au stat hotãrâþi de partea adevãrului în cele mai critice situaþii.
 Testimonies, vol. 4, pg. 347.
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b. Cum putem evita multe din resentimentele ºi amãrãciunile
care rezultã din vorbirea neglijentã dintre fraþii ºi surorile
noastre? Eclesiastul 7:21, 22.
______________________________________________________
______________________________________________________
Cât de multã bârfã ar fi împiedicatã dacã fiecare ºi-ar aminti cã
cei care îi spun greºelile altora va face de cunoscut la fel de liber ºi
greºelile lui când i se va ivi ocazia. Ar trebui sã ne strãduim sã gândim
bine despre toþi oamenii, în special despre fraþii noºtri, pânã când
suntem obligaþi sã credem contrariul. Nu ar trebui sã credem imediat
ceea ce se spune rãu. Aceasta este adesea rezultatul invidiei ºi al
înþelegerii greºite, sau poate proveni din exagerare sau dezvãluire
parþialã a evenimentelor. Gelozia ºi bãnuiala, odatã ce au fost
îngãduite, se vor rãspândi ca puful de scai. Dacã un frate se rãtãceºte,
atunci este timpul sã arãtaþi un interes viu pentru el. Duceþi-vã la el
cu amabilitate, rugaþi-vã cu ºi pentru el, amintindu-vã de preþul infinit
pe care Hristos l-a plãtit pentru rãscumpãrarea lui. În acest fel puteþi
salva un suflet de la moarte ºi acoperi o mulþime de pãcate. 
Testimonies, vol. 5, pg. 56.
c. Ce se întâmplã în inimile noastre când alegem sã urmãm
adevãrul? Proverbele 8:6-8.
______________________________________________________
_______________________________________________________

Miercuri
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4. LOIALITATE ÎNTRE CREDINCIOªI
a. Pentru ce fel de înþelepciune s-a rugat Solomon? 1 Împãraþi 3:9.
_______________________________________________________
___________________________________________________________
b. Ce ar trebui sã ne amintim când suntem ispitiþi de apostaþi
sã-i condamnãm ºi trãdãm pe fraþii noºtri de credinþã?
Proverbele 12:22, 23.
_______________________________________________________
______________________________________________________
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Acei care apostaziazã în timp de încercare, pentru a-ºi asigura
liniºtea, vor depune mãrturii mincinoase ºi îi vor trãda pe fraþi. Hristos
ne-a avertizat cu privire la acest lucru, ca noi sã nu fim luaþi prin
surprindere de purtarea nenaturalã ºi crudã a acelora care resping
lumina.  Hristos lumina lumii, pg. 465.
Dupã cum în zilele lui Hristos, spionii erau pe urmele Sale, la
fel sunt ºi pe urmele noastre. Dacã Satan îi poate folosi pe pretinºii
credincioºi ca acuzatori ai fraþilor, el este foarte mulþumit; pentru
cã cei care fac aceasta îi servesc lui tot atât de mult ca Iuda când La trãdat pe Hristos, deºi ei poate fac aceasta fãrã sã ºtie. - CBVT,
pg. 213.
Lumea L-a rãstignit pe Hristos ºi ea este în vrãjmãºie cu Hristos
ºi cu cei care iubesc adevãrul, pentru cã adevãrul condamnã copiii
acestei lumi în vieþile lor pãcãtoase ºi lipsite de Hristos. Cei lumeºti
îi vor trãda pe copiii lui Dumnezeu, vor vorbi împotriva lor ºi-i vor
acuza pe nedrept. Dar nici unul din cei care pretind cã sunt urmaºi ai
lui Hristos sã nu primeascã acuzaþiile care provin din invidia ºi gelozia
acelora care nu iubesc adevãrul. Dacã asculþi acuzaþiile ºi plângerile
împotriva copiilor lui Dumnezeu care se strãduiesc sã asculte de
adevãr, prin aceasta eºti ispitit de vrãjmaº ºi el te va folosi ca agentul
lui. Cei care trãiesc în comuniune zilnicã cu Hristos vor învãþa sã-i
aprecieze corespunzãtor pe fraþii lor, ºi-i vor respecta ºi simpatiza
pe cei care sunt în armonie cu ceea ce este curat, bun ºi adevãrat, ºi
vor condamna conduita acelora care sunt ticãloºi, desfrânaþi ºi
necuraþi înaintea lui Dumnezeu ºi dispreþuitori ai adevãrului ºi
neprihãnirii. Ei nu-l vor ajuta pe vrãjmaº în lucrarea lui de
condamnare a celor drepþi ºi scuzare a celor vinovaþi.  The Review
and Herald, 11 decembrie 1894.
c. Ce pericol întâmpinãm în timp de persecuþie? Matei 24:10.
______________________________________________________
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5. CÂªTIGÂND CALITÃÞI
a. Cum poate standardul nostru de har ºi adevãr fie sã-i câºtige
pe alþii la Hristos, fie sã-i îndepãrteze de El? Proverbele 16:6, 7.
______________________________________________________
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Acela care are Spiritul lui Hristos va fi modest în comportament
iar cuvintele lui vor arãta cã el preþuieºte Duhul Sfânt. Creºtinii nu
vor fi neruºinaþi, pripiþi, dictatoriali, lãudãroºi, ºi vor da pe faþã un
spirit modest, blajin, ºi vor arãta cã ei discern ºi apreciazã virtuþiile
altora.
Ei vor acorda respectul cuvenit tuturor sfinþilor, considerându-i
membri ai familiei regale, copii ai împãratului ceresc. Ei vor fi amabili
în conversaþie, fie cã sunt bãtrâni sau tineri, de sus sau de jos, învãþaþi
sau neînvãþaþi. Cuvintele lor nu vor fi ca sãbiile strãpungãtoare. Ei
nu vor avea un spirit care sã-i umileascã pe fraþii lor acuzându-i ºi
condamnându-i pentru greºelile ºi rãtãcirile lor.  Manuscript
Releases, vol. 21, pg. 182.
Creºtinii trebuie sã fie cu adevãrat reprezentanþii lui Isus Hristos;
ei nu trebuie doar sã pretindã aceasta. Sã-ºi formeze lumea concepþia
ei despre Dumnezeu din felul cum acþioneazã acei care doar îºi
însuºesc numele lui Hristos ºi nu fac faptele lui? Sã arate ei la aceia
care pretind cã sunt credincioºi, dar care nu sunt credincioºi cu inima,
care trãdeazã lucrurile sfinte care le-au fost încredinþate ºi fac faptele
vrãjmaºului ºi sã spunã: O, aceºtia sunt creºtini ºi înºalã ºi mint, în
ei nu se poate avea încredere? Aceºtia nu sunt cei care Îl reprezintã
cu adevãrat pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu va lãsa ca lumea sã fie
înºelatã. Domnul are un popor deosebit pe pãmânt, ºi Lui nu-I este
ruºine sã-i numeascã fraþi; pentru cã ei fac faptele lui Hristos. Ei
aratã cã-L iubesc pe Dumnezeu, pentru cã þin poruncile Sale. Ei poartã
chipul divin. Ei sunt o priveliºte pentru lume, îngeri ºi oameni. 
Înalta noastrã chemare, pg. 123 eng.
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ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cum se manifestã invidia chiar ºi între oamenii capabili?
2. Cum priveºte Dumnezeu exagerãrile împotriva fraþilor?
3. Ce ar trebui sã avem în vedere când ni se raporteazã ceva
rãu?
4. De ce este nevoie de discernãmânt drept?
5. Ce aºteaptã oamenii sã vadã în noi?
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Sabat, 25 mai 2002

Lecþia 8

Un spirit care se lasã învãþat
Ascultaþi învãþãtura, ca sã vã faceþi înþelepþi, ºi nu lepãdaþi
sfatul Meu. (Proverbele 8:33).
Urechea ascultãtoare va primi mustrarea cu umilinþã, rãbdare ºi
dorinþã de ascultare.  Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 166 eng.
Recomandare pentru studiu:
Testimonies, vol. 5, pg. 672-682.
Mãrturii pentru predicatori, pg. 274-277.

Duminică
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1. O DATORIE FUNDAMENTALÃ
a. Numiþi una din primele datorii din viaþã. Proverbele 1:8, 9.
______________________________________________________
Nu trebuie sã umbli independent de orice sfat. Este de datoria
ta sã te sfãtuieºti cu fraþii tãi. Aceasta poate îþi rãneºte mândria,
dar umilinþa minþii învãþate de Duhul Sfânt va asculta sfatul ºi
va îndepãrta toatã încrederea de sine. Când se dã un sfat care
este în contradicþie cu dorinþele tale personale, nu trebuie sã
crezi cã înþelepciunea ta îþi este suficientã sã dai sfaturi altora
sau cã îþi poþi permite sã neglijezi sfatul dat.  Mãrturii pentru
predicatori, pg. 275.
b. Cum îi priveºte Dumnezeu pe cei care nu se lasã învãþaþi?
Proverbele 12:15.
_______________________________________________________
Unii care sunt imperfecþi la caracter sunt în legãturã cu interese
solemne ºi sfinte; ºi când sunt aleºi pentru o lucrare specialã, ei nu ar
trebui sã simtã cã înþelepciunea lor este suficientã, pentru cã ei au
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nevoie sã fie sfãtuiþi, mustraþi ºi instruiþi. Fraþilor, dacã simþiþi astfel,
vã despãrþiþi de Izvorul puterii voastre ºi veþi fi în pericol. Poate cã
veþi fi lãsaþi în presupusa voastrã suficienþã sã faceþi cum a fãcut Iuda
 sã-L trãdaþi pe Domnul vostru.  Slujitorii evangheliei, pg. 365.
c. Cum ar trebui sã privim sfatul? Proverbele 25:9-12.
________________________________________________________
Cei care sunt cel mai strâns legaþi de Dumnezeu sunt cei care Îi
cunosc glasul când le vorbeºte. Cei spirituali deosebesc lucrurile
spirituale. Unii ca aceºtia vor fi recunoscãtori cã Domnul le-a arãtat
greºelile.  Testimonies, vol. 5, pg. 128.

Luni
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2. SFÃTUINDU-NE ÎMPREUNÃ
a. Cum poate o relaþie sãnãtoasã în interiorul bisericii favoriza
facerea de planuri înþelepte? Proverbele 11:14; 15:22.
______________________________________________________
_______________________________________________________
Relele pãrerii bune despre sine ºi ale independenþei nesfinþite,
care slãbesc cel mai mult utilitatea noastrã ºi se dovedesc a fi ruina
noastrã dacã nu sunt biruite, se nasc din egoism. Sfãtuiþi-vã împreunã,
este sfatul care mi-a fost repetat mereu ºi mereu de cãtre îngerul lui
Dumnezeu. Prin influenþarea judecãþii unui om, Satana se strãduieºte
sã controleze lucrurile aºa cum îi este favorabil lui. Dar, existã mai
multã siguranþã atunci când mai mulþi se sfãtuiesc laolaltã. Fiecare
plan va fi analizat mai îndeaproape, fiecare miºcare de înaintare va
fi studiatã mult mai atent. Ca urmare va exista un pericol mai mic ca
sã aibã loc miºcãri precipitate ºi nechibzuite, care ar aduce confuzie,
nedumerire ºi înfrângere. În unire existã putere. În despãrþire existã
slãbiciune ºi înfrângere.  Testimonies, vol. 5, pg. 29.
b. Cum beneficiem fiecare dintre noi de cunoºtinþa ºi experienþa
celuilalt? Proverbele 15:31, 32; 20:5.
______________________________________________________
______________________________________________________
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Sã cultivãm spiritul încrederii în înþelepciunea fraþilor noºtri.
Noi trebuie sã fim gata sã primim sfatul ºi avertismentul din partea
conlucrãtorilor noºtri
Este greºit sã ne depãrtãm de aceia care nu sunt de acord cu ideile
noastre. Aceasta nu-i va inspira pe fraþii noºtri cu încredere în judecata
noastrã. Datoria noastrã este sã ne sfãtuim cu fraþii noºtri ºi sã þinem
seamã de sfatul lor. Trebuie sã cãutãm sfatul lor, ºi când îl dau, nu
trebuie sã-l lepãdãm, ca ºi cum ei ar fi duºmanii noºtri. Dacã nu ne
umilim inimile în faþa lui Dumnezeu, nu vom cunoaºte voia Sa.
Sã ne hotãrâm sã fim uniþi cu fraþii noºtri. Dumnezeu ne-a aºezat
aceastã datorie asupra noastrã. Noi le vom bucura inima dacã le
urmãm sfatul ºi ne vom întãri prin influenþa pe care aceasta ne-o dã.
Mai mult decât atât, dacã simþim cã nu avem nevoie de sfatul fraþilor
noºtri, noi închidem uºa utilitãþii noastre ca sfãtuitori ai lor. 
Mãrturii pentru predicatori, pg. 435,436.
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3. FACTORI CARE TREBUIE LUAÞI ÎN CONSIDERARE
a. Ce uitãm prea des despre sfatul divin? Proverbele
13:1, 8, 10; 27:9.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Vor exista femei ºi bãrbaþi care vor dispreþui mustrarea ºi ale
cãror sentimente se vor ridica întotdeauna împotriva ei. Nu este plãcut
sã þi se spunã greºelile. Aproape în fiecare caz unde este nevoie de
mustrare, vor fi unii care vor trece cu vederea de tot faptul cã Duhul
Domnului a fost întristat iar cauza Sa batjocoritã. Aceºtia îi
compãtimesc pe cei care meritã mustrarea, pentru cã au fost rãnite
sentimente personale. Toatã aceastã compãtimire nesfinþitã îi face
pe compãtimitori vinovaþi de aceeaºi greºealã cu cel mustrat. În nouã
din zece cazuri, dacã cel mustrat ar fi fost lãsat sã-ºi dea seama de
greºelile lui, el ar fi putut fi ajutat sã le vadã ºi prin aceasta ar fi fost
îndreptat. Dar compãtimitorii bãgãreþi ºi nesfinþiþi au atribuit un motiv
greºit celui care a dat mustrarea ºi naturii mustrãrii date ºi, prin
compãtimirea celui mustrat, l-au fãcut sã simtã cã el a fost chiar
nedreptãþit; iar sentimentele lui se ridicã în rebeliune faþã de cel care
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nu ºi-a fãcut decât datoria. Cei care îºi îndeplinesc cu credincioºie
datoriile neplãcute, ºtiind cã trebuie sã dea socotealã în faþa lui
Dumnezeu, vor primi binecuvântarea Sa. Dumnezeu cere de la servii
Sãi sã facã întotdeauna cu seriozitate voinþa Sa. Apostolul îl îndeamnã
pe Timotei: Propovãduieºte Cuvântul, stãruieºte asupra lui la timp
ºi ne la timp, mustrã, ceartã, îndeamnã cu toatã blândeþea ºi
învãþãtura. (2 Timotei 4:2).  Testimonies, vol. 3, pg. 353,354.
b. Ce înþelegere echilibratã este necesarã când cãutãm sfat la
alþii? Ieremia 17:5-7.
_______________________________________________________
Unele din conferinþele noastre sunt slabe în experienþã creºtinã
deoarece conducãtorii lor au cãutat aprobarea omului cu o mai mare
dorinþã decât aprobarea lui Dumnezeu  iar poporul le-a urmat
exemplul. Ei au cãutat ajutor ºi sfat la om mai mult decât la
Dumnezeu. Ei au fãcut din oameni purtãtorii poverilor lor ºi au primit
înþelepciunea omeneascã tocmai unde ºi când ar fi trebuit sã depindã
de Dumnezeu. ªi prea adesea, acei la care au cãutat sfat aveau ei
înºiºi nevoie de ajutor; pentru cã sufletele lor nu erau în armonie cu
Dumnezeu.  Slujitorii evangheliei, pg. 365.

Miercuri
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4. SFAT DIN CER
a. Cum ºi de ce trebuie sã evitãm împovãrarea excesivã sau
nenecesarã a celorlalþi cerând sfaturi? Galateni 6:3-5.
______________________________________________________
Trebuie sã existe o mult mai mare responsabilitate personalã,
mult mai multã chibzuinþã ºi plãnuire, mult mai multã putere mentalã
aduse în lucrarea închinatã Maestrului. Aceasta va lãrgi capacitatea
minþii ºi va da percepþiei intuiþie mai ascuþitã despre ce sã se facã ºi
cum. - Slujitorii evangheliei, pg. 367.
b. Cum putem ºti cã Dumnezeu va rãspunde când ne sfãtuim
direct cu El? Proverbele 4:1, 2; 1 Ioan 2:3-5; 5:13-15.
_______________________________________________________
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c. De ce uneori se pare cã rugãciunile rãmân fãrã rãspuns?
Proverbele 8:33; 19:20; 28:9; Iacov 4:2.
______________________________________________________
______________________________________________________
Nimeni sã nu se înºele crezând cã Dumnezeu îl va scuza ºi
binecuvânta în timp ce calcã în picioare una din cerinþele Sale. Comiterea
voitã a unui pãcat cunoscut va aduce la tãcere vocea Duhului ºi va despãrþi
sufletul de Dumnezeu. Oricare ar fi extazul sentimentului religios, Isus
nu poate locui în inima care nesocoteºte legea divinã. Dumnezeu îi va
onora pe aceia care Îl onoreazã.  Solii cãtre tineret, pg. 87.
Când ne rugãm lui [Dumnezeu], El poate vede cã este nevoie ca noi
sã ne cercetãm inimile ºi sã ne pocãim de pãcate. De aceea, El ne trece
printr-o încercare, ne umileºte, ca sã putem vedea ce împiedicã lucrarea
Duhului Sãu Sfânt prin noi.  Parabolele Domnului Hristos, pg. 108.
d. Ce va veni asupra acelora care resping sfatul lui Dumnezeu
aºa cum este dat prin Spiritul Profeþiei? Proverbele 29:18.
______________________________________________________
Ultima amãgire a lui Satan va fi aceea de a face fãrã efect mãrturia
Duhului lui Dumnezeu. [Proverbele 29:18 citat]. Satan va lucra cu
ingeniozitate, pe diferite cãi ºi prin diferiþi agenþi, pentru a clãtina
încrederea poporului rãmãºiþei lui Dumnezeu de la adevãrata mãrturie.
El va introduce viziuni false, pentru a îndruma greºit ºi a amesteca
minciuna cu adevãrul, ºi astfel sã trezeascã împotrivirea poporului ca sã
considere tot ceea ce se numeºte viziune un fel de fanatism; dar sufletele
sincere, punând faþã în faþã minciuna cu adevãrul, vor fi capabile sã facã
deosebirea între ele. - Credinþa prin care trãiesc, pg. 296.

Joi
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5. PRECAUÞIE FAÞÃ DE SFATURI
a. Ce sfaturi se înmulþesc? Proverbele 19:27.
______________________________________________________
Noi trebuie sã-i tratãm cu bunãtate ºi curtoazie pe acei care refuzã
sã fie loiali lui Dumnezeu, dar nu trebuie sã ne unim niciodatã, absolut
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niciodatã cu ei la sfat în ceea ce priveºte interesele veºnice ale lucrãrii
Sale.  Testimonies, vol. 7, pg. 78.
Învãþãtorii minciunii se vor ridica sã vã abatã de la calea cea
îngustã ºi de la poarta cea strâmtã. Pãziþi-vã de ei; deºi ascunºi sub
blanã de oaie, în interior ei sunt lupi rãpitori
Nu ni se porunceºte sã-i judecãm dupã discursurile lor frumose ºi
mãrturisirile lor înãlþate. Ei trebuie judecaþi dupã cuvântul lui
Dumnezeu. [Isaia 8:20; Proverbele 19:27 citat.] Ce solie aduc aceºti
învãþãtori? Vã conduce ea la reverenþã ºi teamã faþã de Dumnezeu?
Vã face sã manifestaþi dragostea voastrã pentru El prin loialitate faþã
de poruncile Sale?  Cugetãri de pe muntele fericirilor, pg. 122.
b. Cum suntem avertizaþi împotriva extremei de a ne supune
mintea în totalitate voinþei altcuiva? 1 Timotei 6:20, 21;
Ieremia 17:5.
______________________________________________________
________________________________________________________
Adesea, Satan gãseºte o forþã mare spre rãu în puterea pe care o
minte umanã este capabilã sã o exercite asupra altei minþi. Aceastã
influenþã este atât de seducãtoare încât persoana care este modelatã
de ea este, de cele mai multe ori, inconºtientã de puterea ei. Dumnezeu
mi-a poruncit sã dau o avertizare împotriva acestui rãu.  Minte,
caracter ºi personalitate, vol. 1, pg. 30
Aceastã intrare a lui Satan prin ºtiinþã este bine ticluitã. Prin
frenologie, psihologie ºi hipnotism, el vine mai direct la oamenii
acestei generaþii, ºi lucreazã cu acea putere care trebuie sã-i
caracterizeze eforturile aproape de încheierea timpului de încercare.
 Ibid., pg. 26.

Vineri

24 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

Cum va rãspunde cel evlavios la mustrãrile dificile?
De ce existã un beneficiu în mulþimea sfetnicilor?
Explicaþi problemele care se ridicã din compãtimirea greºitã.
Ce ar trebui sã ne dãm seama cu privire la Spiritul Profeþiei?
Când poate deveni sfatul periculos?
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Darul Sabatului întâi

SABAT, 1 IUNIE 2002

pentru Polonia

Polonia este una din primele þãri care
a fãcut parte din Miºcarea de Reformã.
Membrii din aceastã þarã centraleuropeanã au început sã rãspândeascã
solia celui de-al treilea înger la puþin timp
dupã primul rãzboi mondial. Colportorii
au început sã meargã din casã în casã în
toatã þara rãspândind vestea cea bunã a
venirii în curând a Mântuitorului. Dar aceasta
nu a fost o lucrare uºoarã. Biserica oficialã de stat
din acel timp (romano catolicã) ºi poliþia au
lucrat din greu sã împiedice progresul de la STATISTICI
început al lucrãrii.
IMPORTANTE
În curând, cu roadele acestei lucrãri de la Suprafaþã: 312.683 kmp
început s-a dezvoltat o lucrare permanentã Populaþie: 38.646.023 (2000
doar pentru a fi obligatã de un alt rãzboi sã estimativ)
funcþioneze în ilegalitate. Sfârºitul celui de-al Capitalã: Varºovia (pop.
doilea rãzboi mondial a adus un nou sistem 1.642.700)
politic în Polonia. Guvernul comunist a Procentul de alfabetizare:
restrâns toatã libertatea religioasã ºi, pentru 98%
cã reformiºtii au refuzat sã calce legea lui Limbi: Polonezã
Dumnezeu, în special porunca a patra ºi a Religii: romano-catolici, 95
ºasea, mulþi dintre ei au fost închiºi. Unii au % (aproximativ 75%
fost trimiºi în Siberia, unde au plãtit cu viaþa practicanþi); ortodocºi,
în lagãrele de muncã pentru credinþa datã protestanþi ºi alþii, 5%.
sfinþilor o datã pentru totdeauna.
Astãzi, prin harul lui Dumnezeu, în Polonia ECONOMIE
Moneda naþionalã: zloþi
libertatea a fost restabilitã. Acum este timpul
PIB/PNB-loc: 263 mlrd $;
ca noi sã lucrãm. Fraþii din Polonia au nevoie
6.800 $ pe loc. (1998
de ajutorul nostru pentru a desãvârºi
estimativ)
proiectele, cum ar fi o bisericã pentru marele Inflaþie: 11% (1998
oraº Katowice, ºi noi birouri pentru Câmp. Cu estimativ)
mijloacele noastre limitate, fraþii de aici am Parteneri comerciali
fãcut ce am putut, iar acum vã cerem ajutorul. importanþi: Germania,
Pe data de 1 iunie vã rugãm sã vã amintiþi de Rusia, Italia, Ucraina,
lucrarea din Polonia.
Olanda, Franþa, Marea
Britanie, SUA
Fraþii voºtri din Polonia.
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Sabat, 1 iunie 2002

Lecþia 9

Gândirea ºi vorbirea
Limba celui neprihãnit este argint ales; inima celor rãi este
puþin lucru. (Proverbele 10:20).
Dacã suntem curaþi la inimã, cuvintele noastre vor fi curate,
faptele noastre vor fi sfinte.  The Youths Instructor, 9 ianuarie
1896.
Recomandare pentru studiu:
Parabolele Domnului Hristos, pg. 263-267.
The Review and Herald, 12 iunie 1888.

Duminică

26 mai

1. O INFLUENÞÃ PUTERNICÃ
a. Ce descoperã obiceiurile noastre de vorbire despre
adevãratul nostru caracter? Proverbele 15:28; 18:21.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b. Cum Îl putem întrista pe Duhul Sfânt ºi primejdui credinþa
noastrã prin vorbire uºuraticã? Matei 12:36, 37.
_______________________________________________________
Strâns legat de avertismentul lui Hristos cu privire la pãcatul
împotriva Duhului Sfânt este avertismentul împotriva cuvintelor
rele ºi flecãrelii. Cuvintele sunt un indiciu a ceea ce este în inimã.
[Luca 6:45 citat]. Dar cuvintele sunt mai mult decât un indiciu al
caracterului; ele au puterea sã influenþeze caracterul. Oamenii sunt
influenþaþi de propriile lor cuvinte. Adesea, sub un impuls de moment,
instigaþi de Satan, ei dau glas geloziei ºi bãnuielilor rele, exprimând
ceea ce nu cred cu adevãrat; dar rostirea acestora are o influenþã
asupra gândurilor. Ei sunt amãgiþi de cuvintele lor, ºi ajung sã creadã
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cã este adevãrat ceea ce au spus la instigarea lui Satan. Dupã ce au
exprimat o datã o pãrere sau o hotãrâre, ei sunt adesea prea mândri
ca sã o retragã ºi încearcã sã arate cã au dreptate, pânã când ajung sã
creadã cã o au. Este primejdios a rosti un cuvânt de îndoialã,
primejdios a pune sub semnul întrebãrii sau a critica lumina divinã.
Obiceiul criticii uºuratice ºi nerespectuoase influenþeazã caracterul,
prin încurajarea lipsei de respect ºi necredinþei. Mulþi oameni care
îngãduie acest obicei, au stãruit în el inconºtienþi de pericol, pânã
când au fost gata sã critice ºi sã respingã lucrarea Duhului Sfânt
[Matei 12:36, 37 citat].  Hristos lumina lumii, pg. 235.

Luni

27 mai

2. MARTOR MINCINOS
a. Ce suferinþã este cauzatã de minciuni? Proverbele 12:20; 20:17.
_______________________________________________________
Pãrinþi ºi profesori, fiþi credincioºi lui Dumnezeu. Viaþa voastrã
sã fie lipsitã de practicile înºelãtoare. Nici o viclenie sã nu se gãseascã
pe buzele voastre. Oricât de neplãcut v-ar fi în prezent, cãile, cuvintele
ºi faptele voastre sã fie drepte înaintea unui Dumnezeu sfânt. O,
prima lecþie în înºelãtorie este teribilã! Oare cei care se pretind a fi
fii ºi fiice ale lui Dumnezeu sã se dedea la înºelãtorii ºi minciunã?
Niciodatã sã nu le dai nici cea mai micã ocazie copiilor tãi sã
spunã: Mama nu spune adevãrul. Tata nu spune adevãrul. Când eºti
încercat în curþile cereºti, vei avea oare un raport care sã te condamne
ca înºelãtor? Vor fi pervertiþi urmaºii tãi prin exemplul acelora care
trebuie sã-i conducã pe calea adevãrului? În loc de aceasta, sã nu
pãtrundã puterea convertitoare a lui Dumnezeu în inimile mamelor
ºi taþilor? Sã nu i se permitã Duhului Sfânt al lui Dumnezeu sã-ºi
aºeze sigiliul pe copiii lor?  Îndrumarea copiilor, pg. 110.
b. Ce trebuie sã ne dãm seama despre bârfã? Proverbele 10:18;
11:12, 13; 20:3.
_______________________________________________________
Adesea, zvonurile false distrug unitatea dintre fraþi. Existã unii
care urmãresc cu mintea ºi urechile deschise sã prindã bârfe care circulã
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de ici colo. Ei strâng mici incidente care ar putea fi mici în ele însele,
dar care sunt repetate ºi exagerate pânã când cineva ajunge sã fie
considerat un infractor ºi aceasta datoritã unui cuvânt. Moto-ul lor
pare a fi: Spune-ne ºi vom spune mai departe. Aceºti bârfitori fac
lucrarea lui Satan cu o fidelitate surprinzãtoare, ºtiind prea puþin cât
de jignitor este comportamentul lor în faþa lui Dumnezeu. Dacã ei ar
folosi jumãtate din energia ºi zelul care sunt acordate acestei lucrãri
nesfinte în examinarea propriei lor inimi, ei ar gãsi atât de mult de
fãcut ca sã-ºi cureþe sufletele de necurãþie încât nu vor mai avea timp
sau dispoziþie sã-ºi critice fraþii, ºi nu vor mai cãdea sub puterea acestei
ispite. Uºa minþii ar trebui închisã în faþa lui Se spune sau Am auzit.
În loc de a îngãdui ca gelozia ºi bãnuiala rea sã pãtrundã în inima
noastrã, de ce sã nu ne ducem la fraþii noºtri ºi, dupã ce le-am prezentat
deschis, dar cu amabilitate, lucrurile pe care le-am auzit ºi care erau
în defavoarea caracterului ºi influenþei lor, sã ne rugãm cu ºi pentru
ei?  The Review and Herald, 3 iunie 1884.

Marţi

28 mai

3. ATITUDINI
a. Cum tind sã se rãspândeascã atitudinile rele? Proverbele
17:20. Ce avertismente ni se dau cu privire la aceasta?
Evrei 12:14, 15.
_______________________________________________________
Îi implor pe toþi cei care murmurã ºi se plâng pentru cã s-a spus
sau s-a fãcut ceva care nu le convine, ºi care, dupã cum cred ei, nu le
acordã respectul necesar, sã-ºi aminteascã faptul cã ei continuã exact
lucrarea începutã în cer de Satan. Ei calcã pe urmele lui, semãnând
necredinþã, discordie ºi neloialitate; pentru cã nimeni nu poate nutri
sentimente de nemulþumire ºi sã le þinã pentru sine. El trebuie sã
spunã altora cã nu este tratat aºa cum se cuvine. Astfel ei sunt conduºi
sã murmure ºi sã se plângã. Aceasta este rãdãcina amãrãciunii care
încolþeºte ºi prin care mulþi sunt mânjiþi. - The Review and Herald,
14 septembrie 1897.
b. Ce sfaturi generale dã Biblia cu privire la vorbire? Proverbele
10:19; 17:27, 28; Eclesiastul 5:2.
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Prea adesea se rostesc cuvinte irascibile ºi nerãbdãtoare, cuvinte
care trezesc cele mai rele patimi ale sufletului omenesc. Unii ca
aceºtia au nevoie de prezenþa lui Hristos în suflet. Doar în puterea
Sa pot veghea asupra cuvintelor ºi faptelor.  Înalta noastrã
chemare, pg. 161 eng.
Dacã dorim sã-L vedem pe Rege în frumuseþea Sa, trebuie ca
aici sã ne comportãm cu vrednicie. Noi trebuie sã încetãm a mai fi
copii. Atunci când suntem provocaþi, sã tãcem. Existã ocazii când
tãcerea înseamnã elocvenþã. - Maranatha, pg. 327.
Creºtinul nu poate fi totdeauna în poziþia de rugãciune, dar
gândurile ºi dorinþele lui pot fi îndreptate întotdeauna în sus.
Încrederea noastrã în sine ar dispãrea, dacã am vorbi mai puþin ºi
ne-am ruga mai mult.  The Youths Instructor, 5 martie, 1903.
c. Ce face ca vorbirea noastrã sã fie înviorãtoare pentru alþii?
Proverbele 16:24; 27:2.
______________________________________________________
_______________________________________________________
Când ne putem strânge sã ne ajutãm unii pe alþii ca sã înaintãm
spre cer, când conversaþia noastrã este despre lucrurile divine ºi
cereºti, atunci meritã sã vorbim; dar când conversaþia noastrã se
concentreazã asupra eului ºi a lucrurilor pãmânteºti ºi neimportante,
tãcerea este de aur. - Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 166 eng.

Miercuri

29 mai

4. IZVORUL CUVINTELOR NOASTRE
a. Care este adevãratul izvor al cuvintelor noastre? Luca 6:45.
______________________________________________________
_______________________________________________________
Minþile noastre adoptã nivelul lucrurilor la care ne gândim, ºi
dacã ne gândim la lucrurile de pe pãmânt, nu vom reuºi sã fim
impresionaþi de cele cereºti. Vom avea mult de câºtigat dacã
contemplãm mila, bunãtatea ºi dragostea lui Dumnezeu; dar vom
avea mult de pierdut dacã stãruim asupra lucrurilor pãmânteºti ºi
vremelnice.  Credinþa prin care trãiesc, pg. 222.
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b. Care este secretul îndreptãrii vorbirii noastre? Proverbele
10:20; 25:11, 12.
________________________________________________________
Când Dumnezeu lucreazã asupra inimii prin Duhul Sãu cel Sfânt,
omul trebuie sã coopereze cu El. Gândurile trebuie stãpânite,
împiedicate sã colinde ºi sã contemple lucrurile care nu fac decât sã
slãbeascã ºi sã mânjeascã sufletul. Gândurile trebuie sã fie pure,
meditaþiile inimii trebuie sã fie curate, dacã cuvintele gurii trebuie
sã fie cuvinte care pot fi acceptate de cer, ºi folositoare pentru cei cu
care venim în contact.  The Review and Herald, 12 iunie 1888.
c. Cum se formeazã coloana vertebralã moralã? Proverbele
12:5; 21:5; 20:11.
_______________________________________________________
______________________________________________________
Gândurile tale trebuie aduse în supunere faþã de voinþa lui
Dumnezeu iar sentimentele tale sub controlul raþiunii ºi religiei.
Imaginaþia nu þi-a fost datã pentru a i se îngãdui sã colinde ºi sã-ºi
urmeze cursul fãrã nici un efort de a fi stãpânitã sau disciplinatã.
Dacã gândurile sunt rele ºi faptele vor fi rele, iar gândurile ºi
sentimentele formeazã împreunã caracterul moral.  Testimonies,
vol. 5, pg. 301.
Gândurile noastre ar trebui pãzite cu stricteþe; pentru cã un singur
gând necurat face o impresie adâncã asupra sufletului. Un gând rãu
lasã o impresie rea asupra minþii. Dacã gândurile sunt curate ºi sfinte,
omul este mai curat pentru cã le-a nutrit. Prin ele pulsul spiritual
este accelerat, iar puterea de a face bine este mãritã. ªi dupã cum o
picãturã de ploaie pregãteºte calea pentru alta prin umezirea
pãmântului, la fel un gând bun pregãteºte calea pentru altul. 
Credinþa prin care trãiesc, pg. 222.

Joi

30 mai

5. STÃPÂNIRE ªI SUPUNERE A MINÞII
a. Cum întãresc apostolii ideea strângerii frâielor minþii pentru
Dumnezeu? 1 Petru 1:13-16; 2 Corinteni 10:5; Filipeni 4:8.
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Puterile nobile ale minþii ne-au fost date de Domnul ca sã le
folosim pentru a contempla lucrurile cereºti [ªi totuºi] cât de des
mintea contemplã ceea ce este pãmântesc, senzual ºi josnic! Noi
oferim timpul ºi gândul nostru lucrurilor josnice ºi banale ale lumii,
ºi neglijãm marile interese care þin de viaþa veºnicã. Puterile nobile
ale minþii sunt pipernicite ºi slãbite pentru cã nu sunt obiºnuite sã
insiste asupra temelor care sunt vrednice de meditaþia lor
Toþi cei care doresc sã fie pãrtaºi ai naturii divine sã se gândeascã
la faptul cã trebuie sã scape de stricãciunea care este în lume prin
poftã. Trebuie sã existe o luptã constantã ºi serioasã a sufletului cu
imaginaþiile rele ale minþii. Trebuie sã existe o împotrivire hotãrâtã
faþã de ispita de a pãcãtui prin gând sau faptã.  The Review and
Herald, 12 iunie 1888.
b. Cum ne putem întãri puterile minþii? Proverbele 16:1-3;
Coloseni 3:1-3.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Prin contemplare suntem schimbaþi, ºi pe mãsurã ce meditãm
asupra perfecþiunii Modelului nostru divin, vom dori sã devenim pe
deplin transformaþi ºi reînnoiþi dupã imaginea puritãþii Sale. Sufletul
va flãmânzi ºi va înseta sã fie fãcut asemenea Celui pe care Îl adorãm.
Cu cât ne gândim mai mult la Hristos, cu atât mai mult vom vorbi
despre El altora, ºi-L vom reprezenta lumii.  The Review and
Herald, 12 iunie 1888.

Vineri

31 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.
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Ce influenþeazã cuvintele cel mai mult?
Care este datoria noastrã vizavi de bârfã?
Cum creºte o rãdãcinã a amãrãciunii asemenea buruienii?
Cum putem împlini mai bine cuvintele din Romani 14:19?
Ce înþelepciune adâncã putem câºtiga din Proverbele 16:1-3?

Sabat, 8 iunie 2002

Lecþia 10

Lucrurile mici din viaþã
Prindeþi-ne vulpile, vulpile cele mici, care stricã viile; cãci
viile noastre sunt în floare. (Cântarea cântãrilor 2:15).
Marile adevãruri pot fi aduse în lucrurile mici; religia practicã
trebuie adusã în datoriile umile ale vieþii zilnice.  Înalta noastrã
chemare, pg. 228 eng.
Recomandare pentru studiu:
The Signs of the Times, 22 octombrie 1885.
Parabolele Domnului Hristos, pg. 280-284.

Duminică

2 iunie

1. VEGHERE
a. În ce sens sunt chestiunile mai mici din viaþã vrednice de
atenþia noastrã? Proverbele 15:16; Cântarea cântãrilor 2:15.
________________________________________________________
_______________________________________________________
Credincios în lucrurile mici, creºtinul acordã o atenþie strictã
celor mai mici chestiuni ºi astfel îºi formeazã un caracter care-l va
face sã fie credincios în chestiuni mari. El are credinþa care lucreazã
prin dragoste ºi curãþã sufletul. Dumnezeu ne-a fãcut ai sãi prin creaþie
ºi rãscumpãrare, ºi dacã dorim sã ocupãm o poziþie umilã în aceastã
viaþã, suntem mulþumiþi sã fim mici ºi necunoscuþi, ne vom bucura
de apreciere pe deplin în viaþa viitoare. Mântuitorul nostru va spune:
Copile, vino mai sus. Dumnezeu a fãcut ca soarele sã binecuvânteze
cu lumina lui nu numai înãlþimile munþilor, dar ºi vãile ºi câmpiile,
ºi tot El va face ca razele Soarelui Dreptãþii sã umple sufletele acelora
care sunt umili ºi pocãiþi, al cãror duh este blând ºi umil.  The
Review and Herald, 8 octombrie 1895.
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b. De ce veghere e nevoie? Ieremia 17:9; Proverbele 14:12.
______________________________________________________
______________________________________________________
Pentru fiecare, este de un interes veºnic a-ºi cerceta propria inimã
ºi de a îmbunãtãþi fiecare facultate datã de Dumnezeu. Toþi sã-ºi
aminteascã faptul cã nu existã nici un motiv în inima nimãnui pe
care Domnul sã nu-l vadã clar. Motivele fiecãruia sunt cântãrite atât
de atent ca ºi cum destinul agentului omenesc ar depinde de acest
rezultat.  The Review and Herald, 8 martie 1906.

Luni

3 iunie

2. UNELE IMPORTANTE  ALTELE NU
a. Faþã de ce lucruri mici trebuie sã cultivãm un discernãmânt
ascuþit  ºi care altele ar fi mai bine ignorate? Luca 6:41, 42.
______________________________________________________
______________________________________________________
Nu este de datoria acelora de la care Isus are de îndurat atât de
mult, prin cãderile ºi stricãciunile lor, sã fie atenþi la desconsideraþiile
sau jignirile reale sau imaginare. Cu toate acestea existã unii care
suspecteazã mereu motivele altora faþã de ei. Ei vãd jignire ºi
desconsideraþie acolo unde nu a existat nici o intenþie pentru aºa ceva.
Aceasta este în întregime lucrarea lui Satan în inima omului. Inima
plinã de dragostea care nu se gândeºte la rãu, nu va veghea sã vadã
fapte de nepoliteþe ºi nedreptate a cãror þintã ar putea fi. Voinþa lui
Dumnezeu este ca dragostea Sa sã închidã ochii, urechile ºi inima în
faþa tuturor acestor provocãri ºi a tuturor sugestiilor cu care doreºte
Satan sã le umple.  CBVT, pg. 209.
Unii vor fi gata sã întrebe: Cum pot scãpa de îngrijorãrile în care
mã aflu? Când voi fi înþeles ºi apreciat? Nu am nici o încredere în
religia sau sinceritatea acestuia, iar cutare mi-a fãcut rãu. Fii atent
cum pãcãtuieºti împotriva fraþilor tãi judecându-i greºit ºi vorbindu-i
de rãu. Dumnezeu nu þi-a îngãduit sã te aºezi pe scaunul de judecatã ºi
sã-l declari pe unul bun pentru cã te laudã, te rãsfaþã sau îþi face favoruri
ºi sã denunþi pe un altul pentru cã nu este prietenul tãu special. Acest
spirit egoist, îngust ºi bigot îi rãneºte pe aceia cu care intri în contact.
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Acesta nu este spiritul lui Hristos, ci al celui care a fost de la început
acuzatorul fraþilor. În loc de a-i judeca greºit pe alþii, cerceteazã-þi
propria conduitã. Interpreteazã în modul cel mai favorabil cuvintele ºi
faptele altora, ºi astfel vei exersa mila care vine bine celor care sunt
sfinþii ºi prea iubiþii lui Dumnezeu, membri ai familiei regeºti. Cautã
blândeþea lui Hristos. El a suferit durerea ºi nu a încercat sã Se rãzbune
singur.  The Signs of the Times, 22 octombrie 1885.
b. De la ce început mic este conceput pãcatul? Iacov 2:13-16;
Proverbele 4:27.
______________________________________________________
______________________________________________________

Marţi

4 iunie

3. TESTE PENTRU CARACTERELE NOASTRE
a. Adesea, ce lucruri referitore la reputaþia cuiva nu sunt pe
deplin înþelese? Proverbele 18:19; Eclesiatul 7:1, 8.
_______________________________________________________
______________________________________________________
Noi trebuie sã dãm altora un exemplu ºi sã nu ne oprim la fiecare
jignire micã pentru a ne apãra drepturile noastre. Ne putem aºtepta sã
circule rapoarte false despre noi; dar dacã urmãm o cale dreaptã, dacã
rãmânem indiferenþi faþã de aceste lucruri, ºi alþii vor fi indiferenþi. Sã
lãsãm pe seama lui Dumnezeu grija pentru reputaþia noastrã. În felul
acesta, ca fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, vom arãta cã avem stãpânire
de sine. Vom arãta cã suntem conduºi de Spiritul lui Dumnezeu, ºi cã
suntem înceþi la mânie. Bârfa poate fi stârpitã prin felul nostru de
vieþuire; ea nu este stârpitã prin cuvinte de indignare. Cea mai mare
preocupare a noastrã sã fie sã acþionãm în temere de Dumnezeu, ºi sã
arãtãm prin comportamentul nostru cã aceste rapoarte sunt false.
Nimeni nu ne poate leza caracterele ca noi înºine. Pomii slabi ºi casele
ºubrede au nevoie de propteli. Când ne arãtãm atât de preocupaþi sã
ne apãrãm reputaþia împotriva atacurilor de afarã, facem impresia cã
aceasta nu este fãrã patã înaintea lui Dumnezeu, ºi cã de aceea are
mereu nevoie de sprijin.  CBVT, pg. 209.
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b. Cum ilustreazã Biblia importanþa controlãrii firii noastre?
Proverbele 25:28; 16:32.
______________________________________________________
______________________________________________________
Existã o demnitate nobilã în tãcerea aceluia care este expus la
bãnuieli rele sau jignire. A-þi stãpâni spiritul înseamnã a fi mai
puternic decât regii sau cuceritorii. Un creºtin îl conduce pe altul sã
se gândeascã la Hristos. El va fi politicos, amabil, rãbdãtor, umil ºi
cu toate acestea curajos ºi hotãrât în apãrarea adevãrului ºi a numelui
lui Hristos.  CBVT, pg. 209.
c. Cum priveºte Dumnezeu comerþul necinstit? Proverbele
11:1; 16:11.
________________________________________________________
______________________________________________________
Înºelãtoria în orice tranzacþie de afaceri este un pãcat mare
înaintea lui Dumnezeu.  CBVT, pg. 208.
Formarea caracterului nostru va fi primejduitã dacã subestimãm
importanþa lucrurilor mici.  Parabolele Domnului Hristos, pg. 281.

Miercuri

5 iunie

4. URMÃRI CU BÃTAIE LUNGÃ
a. Ce sfat dat prin Solomon se aplicã stãrii laodiceene?
Proverbele 28:25, 26. Cum cuprinde acesta ºi chestiunea
aparent micã a apetitului?
______________________________________________________
______________________________________________________
Adam ºi Eva s-au convins pe ei înºiºi cã, dintr-o chestiune atât
de micã cum era mâncare din fructul oprit, nu puteau rezulta
consecinþe atât de îngrozitoare cum spusese Dumnezeu. Dar aceastã
chestiune micã a însemnat cãlcarea legii neschimbãtoare ºi sfinte a
lui Dumnezeu, ºi l-a despãrþit pe om de Dumnezeu ºi a deschis
zãgazurile morþii ºi ale durerii de nespus asupra lumii.  Calea
cãtre Hristos, pg. 33.
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b. Daþi un motiv pentru care Dumnezeu nu aduce mai multe
suflete noi în mijlocul nostru. Cum putem remedia aceastã
situaþie? Luca 17:1, 2; 1 Corinteni 8:13.
______________________________________________________
____________________________________________________________
Unii s-au simþit liberi sã critice ºi sã punã sub semnul întrebãrii
ºi sã gãseascã vinã principiilor reformei sanitare despre care ºtiau
puþine din experienþã. Ei ar trebui sã stea umãr la umãr, inimã la
inimã, cu cei care lucreazã corect.
Subiectul reformei sanitare a fost prezentat în comunitãþi; dar
lumina nu a fost primitã din toatã inima. Îngãduinþele egoiste ºi
distrugãtoare de sãnãtate ale bãrbaþilor ºi femeilor au neutralizat
influenþa soliei care trebuie sã pregãteascã un popor pentru marea
zi a lui Dumnezeu. Dacã bisericile aºteaptã putere, ele trebuie sã
trãiascã adevãrul pe care li l-a dat Dumnezeu. Dacã membrii
comunitãþilor noastre dispreþuiesc lumina cu privire la acest subiect,
ei vor secera rezultatul sigur în degenerare atât spiritualã cât ºi
corporalã. Iar influenþa acestor membrii mai vechi ai bisericii va
corupe pe cei care au venit de curând la credinþã. Acum, Dumnezeu
nu lucreazã sã aducã multe suflete la adevãr, din cauza membrilor
bisericii care nu au fost niciodatã convertiþi ºi a acelora care au
fost cândva convertiþi dar au cãzut. Ce influenþã ar avea aceºti
membri neconsacraþi asupra noilor convertiþi? Nu ar face ei fãrã
efect solia datã de Dumnezeu pe care trebuie sã o poarte poporul
Sãu?
Toþi sã-ºi cerceteze obiceiurile sã vadã dacã nu îngãduie ceva
care le aduce vãtãmare. Sã renunþe la orice satisfacere nesãnãtoasã
prin mâncare ºi bãuturã.  Testimonies, vol. 6, pg. 341.

Joi

6 iunie

5. MIC ÎNSÃ BINECUVÂNTAT
a. La ce fel de gesturi mici zâmbeºte cerul? Matei 10:42. Cum
descoperã astfel de lucruri inima noastrã? Proverbele 4:23.
______________________________________________________
__________________________________________________________
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Acela care nutreºte mândrie ºi sentimente egoiste va arãta cã el
cautã înãlþarea de sine în lucrurile mici ºi mai mari ale vieþii. Acei
care sunt într-adevãr vrednici sã li se acorde atenþie ºi preferinþã nu
vor fi gãsiþi niciodatã aºezându-se mai în faþã, ci vor lãsa locurile
cele mai bune ºi mai de sus altcuiva, pentru cã îi preþuiesc mai mult
pe alþii decât pe ei. Totuºi aceastã modestie ºi umilinþã a caracterului
nu pot fi ascunse. Persoana care doreºte sã fie micã ºi necunoscutã
va fi stimatã, pentru cã viaþa ei va fi înmiresmatã de fapte neegoiste.
Ea nu va fi pretenþioasã ºi nu va cãuta sã-i impresioneze pe alþii
dintr-o poziþie mai joasã cum cã este mult superioarã lor.  The Review
and Herald, 8 octombrie 1895.
b. Cum putem sã-L reflectãm pe Hristos mai des decât putem
crede? Proverbele 19:22; 16:1.
______________________________________________________
________________________________________________________
Lucrurile vor merge prost cu fiecare; tristeþea ºi descurajarea
apasã fiecare suflet; atunci tovãrãºia unuia prezent, un prieten care
sã mângâie ºi sã dea putere, va întoarce sãgeþile vrãjmaºului menite
sã distrugã. Prietenii creºtini nu sunt nici pe jumãtate atât de mulþi
cum ar trebui. În ore de ispitã, într-o crizã, cât de valoros este un
prieten! Atunci Satan îºi trimite agenþii pentru a face ca mãdularele
tremurãtoare sã se împiedice; dar adevãraþii prieteni care sfãtuiesc,
care oferã speranþã, care oferã credinþã liniºtitoare care înalþã sufletul
 o, un astfel de ajutor este mai valoros decât perlele preþioase. Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 161 eng.

Vineri

7 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cum îi priveºte Dumnezeu pe cei mici ºi umili?
2. Care este prea adesea adevãrata cauzã a problemelor din
bisericã?
3. Cum pot fi încercate caracterele noastre?
4. Cum pot împiedica obiceiurile noastre evanghelizarea plinã
de succes?
5. Ce fel de creºtin þi-ar place sã vezi  ºi sã fii?
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Sabat, 15 iunie 2002

Lecþia 11

A fi pãrinte
Învaþã pe copil calea pe care trebuie sã o urmeze, ºi când va
îmbãtrâni nu se va abate de la ea. (Proverbele 22:6).
Pãrinþi, pentru numele lui Hristos, nu daþi greº în cea mai
importantã lucrare a voastrã, aceea de modelare a caracterului copiilor
voºtri pentru timp ºi veºnicie.  Testimonies, vol. 5, pg. 38.
Recomandare pentru studiu:
Fundamentele educaþiei creºtine, pg. 62-67.
Testimonies, vol. 5, pg. 35-43.

Duminică

9 iunie

1. MODELUL LUI DUMNEZEU PENTRU COPILÃRIE
a. Cum este copilãria lui Isus un exemplu pentru noi? Luca 2:40.
______________________________________________________
_______________________________________________________
Pe mãsurã ce Isus lucra în copilãrie ºi în tinereþe, mintea ºi trupul
s-au dezvoltat. El nu ªi-a folosit puterile fizice nepãsãtor, ci în aºa
fel încât sã le menþinã sãnãtoase, ca sã poatã face cea mai bunã lucrare
în orice domeniu. El nu dorea sã aibã defecte, nici chiar în mânuirea
uneltelor. El a fost perfect ca meseriaº, aºa cum era perfect la caracter.
Prin exemplul Sãu, El a învãþat cã datoria noastrã este sã fim harnici,
cã lucrarea noastrã trebuie îndeplinitã cu exactitate ºi temeinicie, ºi
cã o astfel de muncã este vrednicã de respect. Exerciþiul care învaþã
mâinile sã fie folositoare ºi-i antreneazã pe tineri sã-ºi poarte partea
din poverile vieþii dã putere fizicã ºi dezvoltã fiecare facultate. Toþi
sã gãseascã ceva de fãcut care sã fie benefic pentru ei ºi folositor
pentru alþii. Dumnezeu a fãcut din muncã o binecuvântare, ºi numai
cei harnici gãsesc adevãrata slavã ºi bucurie a vieþii. Aprobarea lui
Dumnezeu este asupra copiilor ºi tinerilor care îºi fac cu bucurie
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partea lor în datoriile cãminului, împãrþind poverile tatãlui ºi ale
mamei. Astfel de copii vor pleca din cãmin ca membri folositori ai
societãþii.  Hristos lumina lumii, pg. 49-50.

Luni

10 iunie

2. TINERII ÎN PRIMEJDIE
a. Cum ilustreazã Scriptura starea criticã a multor pãrinþi
ocupaþi de astãzi? Cântarea cântãrilor 1:6; Proverbele 29:15.
______________________________________________________
____________________________________________________________
Cei care simt cã sunt chemaþi sã lucreze pentru schimbarea în bine
a societãþii, în timp ce copiii lor cresc nedisciplinaþi, trebuie sã se întrebe
dacã nu ºi-au greºit datoria. Cãminul lor este primul câmp misionar în
care li se cere pãrinþilor sã lucreze. Cei care lasã ca în grãdina casei sã
creascã spini ºi pãlãmidã, în timp ce manifestã un mare interes pentru
cultivarea pãmântului vecinului lor, dispreþuiesc cuvântul lui
Dumnezeu.  Fundamentele educaþiei creºtine, pg. 63.
Taþii ºi mamele trebuie sã studieze cu atenþie ºi rugãciune caracterele
copiilor lor. Ei ar trebui sã caute sã înãbuºe ºi sã supunã acele trãsãturi
care sunt prea proeminente, ºi sã le încurajeze pe altele care poate sunt
nedezvoltate, asigurând astfel o dezvoltare armonioasã. Aceasta nu este
un lucru uºor. Poate cã tatãl nu considerã cã este un mare pãcat a neglija
instruirea copiilor sãi; dar aºa este vãzut de Dumnezeu. Pãrinþii creºtini
au nevoie de o convertire profundã în aceastã privinþã. Vina creºte, iar
urmãrile faptelor lor vor ajunge de la copiii lor la copiii copiilor lor. O
minte dezechilibratã, firea repezitã, agitaþia, invidia sau gelozia
mãrturisesc despre neglijenþa pãrinteascã.  Ibid., pg. 63.
b. În ce pericol se pot afla mulþi dintre tinerii noºtri  ºi de ce?
Proverbele 15:19; 18:9; 21:25; 26:13-16.
______________________________________________________
______________________________________________________
Pãrinþii au neglijat sã-ºi instruiascã fiii ºi fiicele pentru
îndeplinirea cu credincioºie a datoriilor din cãmin. Copiilor li se
permite sã-ºi petreacã orele la joacã, în timp ce tatãl ºi mama se
68

trudesc neîncetat. Puþini tineri simt cã este de datoria lor sã poarte o
parte din povara familiei. Ei nu sunt învãþaþi cã marele scop al vieþii
nu este îngãduirea apetitului sau cãutarea tihnei sau plãcerii. 
Fundamentele educaþiei creºtine, pg. 62.

Marţi

11 iunie

3. CONSTRUIND TEMELIA
a. Care este prima datorie a pãrinþilor? Proverbele 22:6.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Lãsaþi ca temelia unei construcþii puternice sã fie aºezatã la
începutul vieþii. Pãrinþii ar trebui sã fie singurii învãþãtori ai copiilor
lor, pânã la vârsta de opt sau zece ani Câmpurile ºi dealurile 
camera de audienþã a naturii  ar trebui sã fie sãlile de clasã ale
copilaºilor. Comorile ei ar trebui sã fie manualul lor.  Fundamentele
educaþiei creºtine, pg. 61.
ªcoala din cãmin ar trebui sã fie un loc unde copiii sã fie învãþaþi
cã Dumnezeu Se uitã la ei ºi urmãreºte tot ce fac. Dacã acest gând ar
fi întipãrit adânc în minte, lucrarea de stãpânire a copiilor ar fi fãcutã
mult mai uºoarã. În ºcoala din cãmin bãieþii ºi fetele noastre sunt
pregãtiþi sã participe la ºcoala din bisericã atunci când ajung la vârsta
corespunzãtoare ca sã intre în legãturi mai apropiate cu alþi copii. 
Manuscript Releases, vol. 8, pg. 5.
b. Ce ar trebui sã-i înveþe pãrinþii pe copii cu privire la apetit?
Proverbele 23:1-3. De ce este atât de important sã înceapã
aceastã instruire cât de devreme posibil?
______________________________________________________
___________________________________________________________
Pãrinþii care i-au învãþat pe copiii lor sã mãnânce hranã nesãnãtoasã
ºi excitantã toatã viaþa  pânã când gustul este pervertit iar ei doresc
cu înfocare pãmânt, creioane de gresie, cafea prãjitã, zaþ de ceai,
scorþiºoarã, cuiºoare ºi condimente  nu pot pretinde cã apetitul cere
ce are nevoie organismul. Apetitul a fost greºit educat pânã când s-a
stricat. Organele fine ale stomacului au fost stimulate ºi arse pânã
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când ºi-au pierdut sensibilitatea delicatã. Hrana simplã ºi sãnãtoasã
pare fãrã gust. Stomacul abuzat nu va mai îndeplini lucrul încredinþat,
dacã nu este îndemnat la aceasta de substanþe stimulente. Dacã aceºti
copii ar fi fost instruiþi din pruncie sã consume numai hranã sãnãtoasã,
pregãtitã în cel mai simplu mod, pãstrându-ºi proprietãþile naturale
cât de mult posibil, ºi evitând mâncarea de carne, unsoarea ºi toate
condimentele, gustul ºi apetitul nu ar fi stricate. În starea sa naturalã,
ar putea indica, în mare mãsurã, mâncarea cea mai bine adaptatã la
nevoile organismului.  Îndrumarea copilului, pg. 293.

Miercuri

12 iunie

4. EDUCÂND PENTRU VEªNICIE
a. Ce ar trebui sã avem în vedere cu privire la multe dintre
filozofiile din ºcolile seculare de astãzi? Proverbele 6:28.
______________________________________________________
_______________________________________________________
Ne putem
aºtepta ca tinerii sã dezvolte un caracter creºtin în
timp ce educaþia lor este modelatã de învãþãturile acelora care sfideazã
principiile legii lui Dumnezeu?  Marele medic, pg. 381.
În planul de a-i educa pe copii în afara cãminului, pãrinþii ar trebui
sã-ºi dea seama cã nu mai este sigur sã-i trimitã la ºcoli publice, ºi ar
trebui sã se strãduiascã sã-i trimitã la ºcoli unde vor obþine o educaþie
bazatã pe o temelie biblicã.  Îndrumarea copilului, pg. 233.
b. Pe lângã faptul cã-i ferim de influenþele de la ºcoalã, la ce ar
mai trebui sã fim atenþi cu privire la tineri? 1 Corinteni 15:33.
______________________________________________________
_________________________________________________________
Cu câtã grijã ar trebui ca pãrinþii sã-i fereascã de obiceiuri de
neglijenþã, destrãbãlare ºi demoralizare! Taþilor ºi mamelor, vã daþi
voi seama de importanþa responsabilitãþii care zace asupra voastrã?
Le îngãduiþi copiilor voºtri sã se asocieze cu alþi copii fãrã sã fiþi
prezenþi ca sã ºtiþi ce fel de educaþie primesc? Nu-i lãsaþi sã fie singuri
cu alþi copii. Acordaþi-le atenþia voastrã deosebitã. Sã ºtiþi în fiecare
searã unde se aflã ºi ce fac.  Îndrumarea copilului, pg. 80.
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c. Numiþi o problemã care îi afecteazã pe mulþi tineri.
Proverbele 7:6-27.
________________________________________________________
________________________________________________________
Tinerii sunt vrãjiþi de nebunia curteniei ºi a cãsãtoriei.
Sentimentalismul bolnav de dragoste este ceva predominant. Este
nevoie de o mare atenþie ºi tact pentru a-i pãzi pe tineri de aceste
influenþe rele. Mulþi pãrinþi sunt orbi faþã de tendinþele copiilor lor.
Unii pãrinþi mi-au spus, cu mare satisfacþie, cã fiii ºi fiicele lor nu
doresc atenþiile sexului opus, când de fapt aceºti copii, în acelaºi
timp, acordau ºi primeau în secret astfel de atenþii, iar pãrinþii erau
atât de mult absorbiþi de ceea ce este lumesc ºi de bârfã, încât nu
ºtiau nimic despre aceasta.  Testimonies, vol. 5, pg. 57-58.

Joi

13 iunie

5. UN MEDIU EDUCATIV
a. Ce ar trebui sã ne amintim când tinerii trebuie îndreptaþi?
Proverbele 3:11, 12; 12:25; 15:23, 24.
________________________________________________________
_______________________________________________________
Copiii sunt ceea ce pãrinþii lor îi fac sã fie prin instruirea,
disciplina ºi exemplul lor.  Testimonies, vol. 5, pg. 36.
Pãrinþii trebuie sã aibã grijã ca propriile lor inimi ºi vieþi sã fie
controlate de preceptele divine, dacã doresc sã-ºi creascã copiii în
educaþia ºi mustrarea Domnului. Ei nu au dreptul sã irite, sã certe cu
asprime ºi sã ridiculizeze. Ei ar trebui sã nu-ºi tachineze niciodatã
copiii pentru trãsãturile greºite de caracter, pe care ei înºiºi li le-au
transmis. Acest fel de disciplinã nu va vindeca niciodatã rãul. Pãrinþi,
aduceþi preceptele cuvântului lui Dumnezeu sã certe ºi sã mustre
copiii voºtri îndãrãtnici. Arãtaþi-le un Aºa zice Domnul pentru
cerinþele voastre. O mustrare care vine ca ºi cuvânt al lui Dumnezeu
este mult mai eficientã decât cuvintele aspre ºi furioase ale pãrinþilor.
 Fundamentele educaþiei creºtine, pg. 64.
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b. Ce mediu este mai propice fericirii ºi sârguinþei în familiile
noastre? Cântarea cântãrilor 6:11, 12; Isaia 65:21.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Pãrinþii pot cumpãra case mici la þarã, cu pãmânt care sã fie
cultivat, unde pot avea livezi ºi unde pot cultiva zarzavaturi ºi fructe
mici care sã ia locul cãrnii, care este atât de dãunãtoare sângelui
vieþii care curge prin vene. În astfel de locuri, copiii nu vor fi
înconjuraþi de influenþele corupãtoare ale vieþii de la oraº.
Dumnezeu Îºi va ajuta poporul sã-ºi gãseascã astfel de case în afara
oraºelor.  Slujirea medicalã, pg. 350.

Vineri

14 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Unde a mers Isus la ºcoalã ºi ce a învãþat?
2. De ce au nevoie mulþi pãrinþi sã-ºi schimbe prioritãþile?
3. În ce domenii ar trebui sã trãim la înãlþimea luminii
crescânde?
4. Ce provocãri îi pot copleºi pe tinerii noºtri astãzi?
5. Cum putem îmbunãtãþi relaþia noastrã cu tinerii?
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Sabat, 22 iunie 2002

Lecþia 12

Viaþã ºi moarte
Adevãrata neprihãnire duce la viaþã; dar cel ce urmãreºte
rãul gãseºte moartea. (Proverbele 11:19).
Este un lucru solemn a muri, dar este mult mai solemn a trãi. 
Testimonies vol. 5, pg. 461.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pg. 445-460.
Sfaturi despre sãnãtate, pg. 586-589.

Duminică

16 iunie

1. VIAÞÃ DIN PLIN
a. Ce identificã Dumnezeu ca fiind secretul vieþii abundente?
Proverbele 4:10-13, 20-22. Cum promoveazã credinþa ºi
ascultarea bunãstarea noastrã fizicã? Proverbele 14:30; 19:23.
______________________________________________________
________________________________________________________
Evlavia nu este în conflict cu legile sãnãtãþii, ci este în armonie
cu ele. Dacã omul ar fi fost totdeauna ascultãtor de legea celor zece
porunci, dacã ar fi trãit principiile acestor zece precepte, blestemul
bolii care inundã lumea nu ar exista.  Marele Medic, pg. 586.
b. De ce slujirea lui Dumnezeu ne face de fapt viaþa mai uºoarã?
Proverbele 13:14, 15; 14:27. Ce stare rezultã din rãsculare
împotriva înþelepciunii Sale? Proverbele 8:32-36; 11:19.
________________________________________________________
________________________________________________________
Dumnezeu este temelia vieþii ºi când cineva alege sã serveascã
pãcatului, el se desparte de Dumnezeu ºi astfel taie legãtura lui cu
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viaþa. El este înstrãinat de viaþa lui Dumnezeu. Hristos spune:
Toþi cei care Mã urãsc iubesc moartea. (Efeseni 4:18; Proverbele
8:36). Dumnezeu le dã existenþã un timp pentru ca ei sã-ºi poatã
dezvolta caracterele ºi sã dea pe faþã principiile lor. Când s-a realizat
aceasta, ei primesc rezultatul propriei lor alegeri. Printr-o viaþã de
rãzvrãtire, Satan ºi toþi acei care se unesc cu el se aºazã în afara
armoniei cu Dumnezeu, încât tocmai prezenþa Sa este un foc
mistuitor pentru ei. Slava Celui care este dragoste îi va nimici. 
Hristos lumina lumii, pg. 561.

Luni

17 iunie

2. EVITÂND AUTOÎNªELAREA
a. Cum rezumã Solomon problemele principale ale vieþii ºi
morþii? Eclesiatul 8:5-13.
______________________________________________________
______________________________________________________
b. Chiar dacã nu comitem pãcat în mod activ, cum putem fi
totuºi vinovaþi înaintea lui Dumnezeu?
_______________________________________________________
________________________________________________________
În marea zi a judecãþii, cei care nu au lucrat pentru Hristos, care
au fost pasivi gândindu-se la ei, îngrijându-se de ei, vor fi aºezaþi de
Judecãtorul întregului pãmânt la un loc cu cei care au fãcut rãul. Ei
primesc aceeaºi osândã.  Hristos lumina lumii, pg. 475.
c. Ce semn de bazã al umilinþei înaintea lui Dumnezeu ºi omului
ne poate ajuta sã ne apãrãm de înºelãciune? Proverbele 28:13.
________________________________________________________
______________________________________________________
A fi aduºi sã înfrunte propriile pãcate ºi sã le recunoascã deschis
este o încercare grea pentru curajul bãrbaþilor ºi femeilor. A spune:
Acea greºealã trebuie pusã pe seama mea, cere o putere a
principiului interior pe care lumea o posedã doar într-o micã mãsurã.
Dar acela care are curaj sã spunã aceasta cu sinceritate, câºtigã o
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victorie hotãrâtã asupra eului ºi închide uºa împotriva vrãjmaºului.
 Testimonies, vol. 4, pg. 347.
[Proverbele 28:13 citat] Dacã cei care îºi ascund ºi scuzã greºelile
l-ar putea vedea pe Satan cum jubileazã, cum îi ia în derâdere pe Hristos
ºi pe sfinþii îngeri din cauza faptei lor, ei s-ar grãbi sã-ºi mãrturiseascã
pãcatele ºi sã le îndepãrteze. Prin defectele de caracter, Satan lucreazã
sã câºtige controlul asupra întregii minþi ºi el ºtie cã, dacã aceste defecte
sunt nutrite, el va avea succes. De aceea el cautã în mod continuu sã-i
înºele pe urmaºii lui Hristos cu sofisticãria lui fatalã pe care le este
imposibil sã o biruiascã. Dar Hristos pledeazã în favoarea lor cu mâinile
Sale rãnite, ºi trupul Sãu strãpuns; ºi El le spune tuturor celor care doresc
sã-L urmeze: Harul Meu îþi este de ajuns. (2 Corinteni 12:9). Luaþi
jugul Meu asupra voastrã ºi învãþaþi de la Mine, cãci Eu sunt blând ºi
smerit cu inima; ºi veþi gãsi odihnã pentru sufletele voastre. Cãci jugul
Meu este bun, ºi sarcina Mea este uºoarã. (Matei 11:29, 30). Nimeni sã
nu creadã cã defectele lui nu pot fi curãþite. Dumnezeu va da credinþã ºi
har ca sã le biruiascã.  Strãbãtând veacurile, pg. 399.

Marţi
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3. ÎNÞELEGÂND MOARTEA
a. Ce trebuie sã ºtim despre solemnitatea morþii  atât a noastre,
cât ºi a celorlalþi? Evrei 9:27; Proverbele 24:11, 12.
________________________________________________________
______________________________________________________
Dintre diversele lecþii pe care le putem învãþa din viaþa lui
Solomon, nici una nu este mai clar prezentatã ca puterea influenþei
spre bine sau spre rãu. Indiferent cât de restrânsã ar fi sfera cuiva,
el exercitã o influenþã. Gândul cã influenþa noastrã ar putea fi o
mireasmã de moarte spre moarte, este un gând înspãimântãtor, totuºi
acest lucru este posibil. Un singur suflet îndrumat greºit  care
pierde binecuvântarea veºnicã  cine poate estima pierderea! ªi
totuºi o faptã nechibzuitã, un cuvânt necugetat din partea noastrã,
pot exercita o influenþã atât de adâncã asupra vieþii altuia, încât sã
se dovedeascã a fi spre ruina acelui suflet! O singurã patã asupra
caracterului îi poate întoarce pe mulþi de la Hristos.  The Review
and Herald, 15 februarie, 1906.
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b. Cum suntem avertizaþi împotriva unei importante forme de
înºelãtorie, în special în ultimele zile? Coloseni 2:8, 18, 19.
________________________________________________________
_______________________________________________________
Mi s-a atras atenþia cã acest verset se aplicã în mod special
spiritismului modern. [Coloseni 2:8 citat]. Mii
au fost distruºi
prin aceastã filozofie a frenologiei ºi magnetismului animal, ºi au
fost conduºi la necredincioºie. Dacã mintea începe sã gândeascã în
direcþia aceasta, este aproape sigur cã-ºi va pierde echilibrul ºi va fi
condusã de un demon. Amãgirea deºartã umple inimile bieþilor
muritori. Ei cred cã în ei se aflã o aºa putere de a împlini lucruri
mari, încât nu-ºi dau seama cã au nevoie de o mai înaltã putere.
Principiile ºi credinþa lor sunt dupã datina oamenilor, dupã
învãþãturile începãtoare ale lumii ºi nu dupã Hristos. Isus nu i-a
învãþat aceastã filozofie. Nimic de acest fel nu se gãseºte în
învãþãturile Sale. El nu le-a îndreptat minþile bieþilor muritori cãtre
ei înºiºi, cãtre o putere pe care ar poseda-o. Întotdeauna, El le-a
îndreptat minþile cãtre Dumnezeu, Creatorul universului, ca sursã a
puterii ºi înþelepciunii lor. O avertizare deosebitã este datã în versetul
18. [Coloseni 2:18 citat].  Testimonies, vol. 1, pg. 285.

Miercuri
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4. UN PERICOL ÎN ZILELE DIN URMÃ
a. Ce a declarat Dumnezeu prin intermediul lui Solomon cu
privire la starea morþilor? Eclesiastul 9:5, 6.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Învãþãtorii spiritismului vin într-un fel plãcut ºi fermecãtor ca
sã te amãgeascã ºi dacã asculþi nãscocirile lor eºti înºelat de
vrãjmaºul neprihãnirii ºi îþi vei pierde cu siguranþã rãsplata. Dacã
influenþa seducãtoare a arhiamãgitorului te biruie o datã, eºti otrãvit
iar puterea sa mortalã contraface ºi distruge credinþa ta în faptul cã
Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ºi tu încetezi sã te bazezi pe meritele
sângelui Sãu. Cei înºelaþi de aceastã filozofie sunt rãpiþi de rãsplata
lor prin amãgirile lui Satan. Ei se bazeazã pe propriile lor merite,
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exercitã umilinþã voitã, sunt chiar gata sã facã ºi sacrificii, se ºi
înjosesc ºi îºi supun mintea credinþei absurdului suprem, primind
cele mai absurde idei prin cei care cred cã sunt prietenii lor morþi.
Satan le-a orbit ºi le-a denaturat judecata atât de mult, încât ei nu
disting rãul; ºi urmeazã instrucþiunile care se spune cã sunt de la
prietenii lor morþi, care acum sunt îngeri într-o sferã mai înaltã.
Satan a ales cea mai sigurã ºi fermecãtoare amãgire, una care
þine seama de simpatiile acelora care i-au aºezat pe cei dragi în
mormânt. Îngerii rãi iau chipul acestor fiinþe dragi ºi povestesc
incidente legate de viaþa lor ºi fac lucruri pe care le fãceau prietenii
lor când trãiau. În felul acesta ei înºalã ºi fac ca rudele celor morþi
sã creadã cã prietenii lor decedaþi sunt îngeri care plutesc în jurul
lor ºi comunicã cu ei. Ei îi privesc pe aceºtia cu o anumitã idolatrie,
ºi ceea ce spun ei are o mai mare influenþã asupra lor decât cuvântul
lui Dumnezeu. Aceºti îngeri rãi, care pretind cã sunt prietenii lor
morþi, fie vor respinge în întregime cuvântul lui Dumnezeu ca pe
niºte poveºti nefolositoare, fie, dacã le foloseºte mai bine scopului
lor, vor alege pãrþile importante care mãrturisesc despre Hristos ºi
aratã drumul cãtre cer, ºi vor schimba afirmaþiile clare ale cuvântului
lui Dumnezeu ca sã se potriveascã naturii lor stricate ºi sã ruineze
sufletele. Prin acordarea unei atenþii potrivite cuvântului lui
Dumnezeu, toþi pot fi convinºi, dacã doresc aceasta, despre aceastã
amãgire care distruge sufletul. [Eclesiastul 9:5, 6 citat]. 
Testimonies, vol. 1, pg. 285, 286.

Joi
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5. SOLEMN DAR NU ÎNSPÃIMÂNTÃTOR
a. Cum putem evita nimicirea? Proverbele 21:15, 16.
_______________________________________________________
______________________________________________________
Nu putem aºtepta pânã la judecatã înainte sã consimþim sã ne
lepãdãm de sine ºi sã luãm crucea. Nu ne putem forma atunci
caracterele pentru cer. Aici în aceastã viaþã trebuie sã trecem de partea
Rãscumpãrãtorului umil ºi jertfitor de sine. Aici trebuie sã biruim
invidia, vrajba, egoismul, dragostea de bani ºi dragostea de lume. Aici
trebuie sã intrãm în ºcoala lui Hristos ºi sã învãþãm de la Maestru
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lecþiile preþioase de blândeþe ºi umilinþã a minþii. Aici trebuie ca scopul
ºi eforturile noastre sã fie de a fi credincioºi Dumnezeului cerului prin
ascultare de toate poruncile Sale ºi astfel sã devenim potriviþi pentru
locaºurile pe care Hristos S-a dus sã le pregãteascã pentru toþi aceia
care-L iubesc pe Dumnezeu.  The Upward Look, pg. 192.
b. Care sunt câteva mijloace prin care pot fi promovate
adevãrata sãnãtate ºi fericire în viaþã? Proverbele 3:13-19;
1 Timotei 4:8.
Existã multe distracþii care excitã mintea, dar acestea vor fi sigur
urmate de depresie. Alte moduri de recreere sunt inocente ºi sãnãtoase;
dar munca folositoare care cere exerciþiu fizic adesea va avea o influenþã
mai beneficã asupra minþii, în timp ce simultan va întãri muºchii, va
îmbunãtãþi circulaþia ºi se va dovedi a fi un puternic agent în
redobândirea sãnãtãþii.  Sfaturi despre sãnãtate, pg. 587.
Când mintea este liberã ºi are sentimentul datoriei bine fãcute ºi
satisfacþia oferirii de fericire altora, influenþa încurajatoare ºi înãlþãtoare
aduce o viaþã nouã întregii fiinþe.  Marele Medic, pg. 225.

Vineri

21 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Numiþi câteva beneficii temporare câºtigate din serviciul adus
lui Dumnezeu.
2. Ce fel de autoamãgire obiºnuitã ne poate afecta?
3. Cum subestimeazã mulþi solemnitatea morþii?
4. De ce este important sã cunoaºtem starea morþilor?
5. Cum implicã viaþa bogatã purtarea crucii?
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Sabat, 29 iunie 2002

Lecþia 13

Mãrturia lui Solomon
Rãsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogãþia, slava ºi
viaþa. (Proverbele 22:4).
Nici chiar Solomon, în toatã slava lui, nu a fost îmbrãcat ca cel
care posedã podoaba unui spirit blând ºi liniºtit, neatins de strãlucirea
ºi etalarea lumii.  The Review and Herald, 18 ianuarie 1906.
Recomandare pentru studiu:
Testimonies, vol. 1, pg. 565, 566 eng.
Parabolele Domnului Hristos, pg. 267-270.

Duminică

23 iunie

1. DEªERTÃCIUNE ªI NELINIªTE
a. La ce înãlþimi ale bogãþiei ºi splendorii lumeºti a ajuns
Solomon? Eclesiastul 2:4-10. Ce a înþeles el în cele din urmã
ºi ce putem învãþa din aceasta? Eclesiastul 2:11, 12.
_______________________________________________________
___________________________________________________________
O parte tristã a experienþei lui Solomon a fost presupunerea lui
cã masivele clãdiri ºi mobila somptuoasã dau faimã lucrãrii lui
Dumnezeu. El s-a strãduit sã copieze modelul lumii ºi sã concureze
cu aceasta. El a pierdut din vedere principiul de bazã care trebuie
susþinut întotdeauna de poporul lui Dumnezeu  ascultare de toate
preceptele Scrierii sfinte. Adevãrata putere a poporului lui Dumnezeu
nu stã în numãr, nici în bogãþie ºi prosperitate lumeascã ce sã fie
etalatã, ci în loialitatea continuã faþã de Cuvântul Sãu.  The Review
and Herald, 18 ianuarie 1906.
b. De ce s-a amãrât Solomon? Eclesiastul 1:14; 2:14-17. Cum
este aceasta un avertisment pentru noi? Proverbele 25:26.
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Nici o ramurã a lucrãrii, nici o instituþie sã nu poarte un nume
care sã îndrepte onoarea de la Dumnezeu la om sau la un grup de
oameni. Sã ne amintim cã frumosul templu care a fost ridicat pentru
slava numelui Domnului, Dumnezeului lui Israel, a ajuns sã fie
cunoscut, prin apostazia constructorului, ca templul lui Solomon.
 The Review and Herald, 11 ianuarie 1906.

Luni
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2. DEOSEBIND ADEVÃRATA COMOARÃ
a. Cum a fost înºelat Solomon? Eclesiastul 4:4; 5:10.
______________________________________________________
________________________________________________________
Pe mãsurã ce Solomon continua sã se conformeze lumii, mândria
lui a crescut mult. Iar prosperitatea lumeascã, ce a însoþit apostazia
lui, a fost consideratã de el un semn al favorii lui Dumnezeu. Atât de
mult se supusese influenþelor rele, încât discernãmântul lui spiritual
a fost aproape nimicit. El nu putea vedea pierderile grozave care
erau suferite de spiritualitatea naþiunii din cauzã cã el a adus în
împãrãþie o abundenþã de aur din Ofir ºi argint din Tars.
Astãzi existã acelaºi pericol de a confunda prosperitatea cu
favoarea cerului. Prosperitatea care îi însoþeºte un timp pe cei care
se întorc de la un clar Aºa zice Domnul ca sã urmeze o cale pe care
ºi-o aleg, nu este o asigurare a aprobãrii divine. Omul o poate înþelege
astfel, dar aceasta nu este un semn cã mâna dãtãtoare de prosperitate
a lui Dumnezeu este cu ei. Toþi sã înveþe o lecþie din experienþa lui
Solomon. Deºi nu asculta de un clar Aºa zice Domnul, bogãþiile ºi
onoarea lumeascã se revãrsau asupra lui, ºi în aparenþã era foarte
binecuvântat. Aceasta este în armonie cu declaraþia lui Iov, cum cã
cei rãi îºi trãiesc zilele în prosperitate. - The Review and Herald,
18 ianuarie 1906.
b. Ce cale mai bunã ne oferã Dumnezeu? Proverbele 11:17; 14:22.
______________________________________________________
_______________________________________________________

80

Cât de izbitor este contrastul dintre dorinþa ambiþioasã a lui
Solomon de a se înãlþa pe sine, ºi viaþa Fiului lui Dumnezeu trãitã pe
acest pãmânt! Mântuitorul omenirii S-a nãscut din pãrinþi umili întro lume blestematã de pãcat ºi rea. El a fost crescut în anonimat în
Nazaret, un mic oraº din Galilea. El ªi-a început lucrarea în sãrãcie
ºi fãrã rang lumesc. El nu a cãutat admiraþia sau aprobarea lumii. El
a trãit printre cei de jos. Dupã toate aparenþele, El nu era decât un
om simplu, cu puþini prieteni. Astfel Dumnezeu a fãcut de cunoscut
evanghelia într-un mod cu totul diferit de felul în care mulþi considerã
cã este înþelept sã proclame aceeaºi evanghelie în acest veac. Chiar
la începutul dispensaþiunii evangheliei El ªi-a învãþat biserica sã se
bizuiascã, nu pe rangul sau splendoarea lumeascã, ci pe puterea
credinþei ºi a ascultãrii. - The Review and Herald, 18 ianuarie 1906.
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3. VÃZÂND OCAZII
a. De ce lucru nu ºi-a dat seama Solomon? Eclesiastul 3:17.
______________________________________________________
________________________________________________________
Solomon a pierdut din vedere scopul înalt ºi sfânt al lui
Dumnezeu. El nu a folosit ocaziile minunate pentru iluminarea
reprezentanþilor tuturor popoarelor care treceau în continuu prin
teritoriul lui ºi se opreau sã se odihneascã în cetãþile importante.
Punctele strategice de pe drumurile circulate au fost folosite în mod
egoist. Solomon a cãutat sã-ºi întãreascã poziþia prin construirea de
cetãþi întãrite la porþile de intrare a comerþului
Spiritul misionar pe care îl implantase Dumnezeu în inima lui
Solomon ºi în inimile multor israeliþi, a fost imediat înlocuit de un
spirit comercial
Din cauza lãcomiei ºi vederii scurte a acelora
cãrora le fuseserã încredinþate cuvintele lui Dumnezeu, mulþimile
nenumãrate care se îngrãmãdeau pe arterele principale nu L-au
cunoscut pe Dumnezeu.  The Review and Herald, 25 ianuarie 1906.
b. Cum putem rãscumpãra vremea? Eclesiastul 11:4-6.
________________________________________________________
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În aceste ultime zile de cãlãtorie, ocaziile de a veni în contact cu
bãrbaþii ºi femeile din toate clasele ºi naþionalitãþile sunt mult mai
numeroase decât în zilele lui Israel
Trebuie sã dãm oamenilor ultima avertizare a lui Dumnezeu, ºi
care ar trebuie sã fie seriozitatea noastrã în studierea Bibliei ºi zelul
nostru în rãspândirea luminii! Fiecare suflet care a primit iluminarea
divinã sã caute sã o rãspândeascã. Lucrãtorii sã meargã din casã în
casã, deschizând oamenilor Biblia, punând în circulaþie publicaþiile,
spunând altora de lumina care le-a binecuvântat propriile lor suflete.
Literatura sã fie distribuitã raþional în trenuri, pe strãzi, pe marile
vase care strãbat mãrile, ºi prin poºtã.
Creºtinii care locuiesc în marile centre comerciale ºi care
cãlãtoresc au ocazii speciale. Credincioºii din aceste oraºe pot lucra
pentru Dumnezeu în vecinãtatea locuinþei lor. Ei trebuie sã lucreze
în liniºte ºi umilinþã, purtând cu ei peste tot unde merg atmosfera
cerului.  The Review and Herald, 25 ianuarie 1906.

Miercuri
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4. ÎNVÃÞÂND DIN CÃDEREA LUI SOLOMON
a. De ce a fost cãderea lui Solomon atât de tragicã? Proverbele
25:26. Cum putem evita paºii lui de declin? 2 Corinteni 6:14-18.
________________________________________________________
________________________________________________________
[2 Corinteni 6:14-18 citat.]. Nu a existat niciodatã un timp în
istoria pãmântului când acest avertisment sã fie mai potrivit decât în
prezent. Mulþi pretinºi creºtini cred, asemenea lui Solomon, cã ei se
pot uni cu cei nelegiuiþi, pentru cã influenþa lor asupra acelora care
sunt rãi va fi beneficã; dar prea adesea ei înºiºi, prinºi în cursã ºi
biruiþi, renunþã la credinþa lor sfântã, sacrificã principiul ºi se despart
de Dumnezeu. Un singur pas greºit duce la altul, pânã când în cele
din urmã se aºazã acolo unde nu pot spera sã rupã lanþurile care-i
leagã.  The Review and Herald, 1 februarie 1906.
b. Care sunt câteva principii pe care Solomon a trebuit sã le
reînveþe ca urmare a apostaziei lui? Proverbele 22:4, 8.
______________________________________________________
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În ultimii lui ani, întorcându-se obosit ºi însetat de la izvoarele
crepate ale pãmântului, Solomon s-a înapoiat sã bea din izvorul vieþii.
Prin Spiritul inspiraþiei, el a scris pentru toate generaþiile urmãtoare
istoria anilor sãi irosiþi, cu lecþiile lor de avertisment. ªi astfel, deºi
sãmânþa lui a fost seceratã de poporul lui în recoltele rãului, lucrarea
vieþii lui Solomon nu a fost pe deplin pierdutã. În cele din urmã,
disciplina suferinþei ºi-a fãcut lucrarea în ceea ce-l priveºte pe el. 
Educaþia, pg. 128.
Scrierile de mai târziu ale lui Solomon descoperã cã el ºi-a dat
seama de rãutatea comportamentului sãu ºi a cãutat sã-i avertizeze
pe cei care erau în pericol de a rãtãci.  The Review and Herald,
8 februarie 1906.
c. În suferinþa amarã a remuºcãrii faþã de influenþa pe care o
exercitase, ce a fost constrâns Solomon sã declare? Eclesiastul
9:18; 10:1, 5, 6. Cum ar trebui ca aceasta sã ne afecteze?
______________________________________________________
______________________________________________________
Pocãinþa lui Solomon a fost sincerã, dar rãul pe care l-a fãcut
exemplul lui prin comiterea rãului, nu a putut fi îndreptat pe deplin.
 The Review and Herald, 15 februarie 1906.

Joi

27 iunie

5. O INFLUENÞÃ PLÃCUT MIROSITOARE
a. Cum suntem îndemnaþi sã veghem cu grijã asupra influenþei
pe care o exercitãm asupra altora? Luca 14:34, 35; Coloseni
4:6; 2 Corinteni 2:14-16.
________________________________________________________
_______________________________________________________
Printre multele învãþãturi date de viaþa lui Solomon, nici una nu
este mai puternic accentuatã decât puterea influenþei spre bine sau
spre rãu. Oricât de restrânsã ar fi sfera noastrã, noi exercitãm o
influenþã spre bine sau spre rãu. Dincolo de cunoºtinþa sau controlul
nostru, ea se dovedeºte pentru alþii o binecuvântare sau un blestem.
Ea poate fi plinã de întunericul nemulþumirii ºi egoismului, sau
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otrãvitã de întinarea vreunui pãcat nutrit; sau poate fi încãrcatã cu
puterea dãtãtoare de viaþã a credinþei, curajului ºi speranþei ºi îndulcitã
de mireasma dragostei. Dar ea va fi cu siguranþã o putere spre bine
sau spre rãu.  Profeþi ºi regi, pg. 59.
b. Care este ultimul sfat al înþelepciunii pe care ni-l oferã Dumnezeu
prin Solomon? Eclesiastul 12:13, 14; Filipeni 2:5-11.
________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Ar trebui sã ne întrebãm: De ce trãim ºi lucrãm? ªi care va fi
rezultatul a toate? Avem nevoie de religia lui Isus Hristos zilnic;
pentru cã tot ceea ce facem sau spunem este vãzut de Dumnezeu.
Suntem o priveliºte pentru lume, îngeri ºi oameni. Noi arãtãm în
viaþã lucrurile care se aflã în inimã. Gândurile, cuvintele, faptele
noastre sunt rezultatul a ceea ce suntem; iar influenþa noastrã este o
mireasmã de viaþã spre viaþã sau de moarte spre moarte, dupã cum
suntem sau nu în Hristos. La judecatã vom fi aduºi faþã în faþã cu cei
pe care am avut ocazia sã-i ajutãm îndreptându-i, prin cuvinte alese
de sfat, pe cãile drepte ºi sigure. Dacã avem o legãturã zilnicã cu
Dumnezeu, vom fi mereu interesaþi de salvarea sufletelor oamenilor,
iar influenþa noastrã va fi o mireasmã de viaþã spre viaþã.  The
Signs of the Times, 21 noiembrie 1892.

Vineri

28 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Ce a provocat primii paºi în apostazia lui Solomon?
2. Cum a fost viaþa lui Hristos în contrast izbitor cu cea a
regelui?
3. Ce ocazii vitale pot fi trecute cu vederea astãzi?
4. Explicaþi cel mai tragic aspect al cãderii lui Solomon.
5. Care sunt secretele exercitãrii unei influenþe bune?
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