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Cuvânt înainte

Noi aºteptãm cu mare bucurie a doua venire a lui Hristos. Venirea Lui
a fost dorinþa multor generaþii. Toþi acei care au aºteptat acest eveniment a
trebuit sã-ºi pregãteascã caracterele, aºa încât sã poatã locui într-un univers
liber de pãcat. ªi noi suntem chemaþi sã ne pregãtim ºi cu acest scop
Dumnezeu ne-a lãsat un exemplu de om muritor care a fost luat la cer fãrã
sã vadã moartea.

Enoh a fost un om care a umblat cu Dumnezeu. „Viaþa ºi caracterul lui
Enoh, care au fost aºa de sfinte, încât el a fost înãlþat la cer fãrã sã vadã
moartea, reprezintã ceea ce trebuie sã fie vieþile ºi caracterele tuturor,
dacã, asemenea lui Enoh, ei trebuie sã fie înãlþaþi la cer când va veni Hristos.
Viaþa Lui a fost ceea ce poate fi viaþa oricãrui om dacã acesta se leagã
strâns cu Dumnezeu.” (The Review and Herald, 1 septembrie 1885).

Cât de minunat este faptul cã Dumnezeu ne-a lãsat acest exemplu,
scris în Cuvântul Sãu cel sfânt. Dupã cum am studiat în trimestrul trecut,
mulþi oameni au suferit ºi au trecut prin mari greutãþi pentru ca voi ºi cu
mine sã avem acces la aceste Scripturi. Acum sã le folosim ºi sã studiem
viaþa lui Enoh, care a fost un simbol al rãmãºiþei.

În aceastã lecþie vom acoperi nu doar istoria vieþii lui Enoh, ci ºi modul
cum aceasta are de a face cu dezvoltarea propriului nostru caracter în aceste
ultime zile ale istoriei pãmântului. Noi vom compara umblarea, dorinþa,
vorbirea, caracterul, locuinþa, conversaþia, gândirea ºi credinþa lui Enoh cu
ale noastre. Domnul sã ne dea înþelepciunea sã înþelegem voia Sa pentru noi.

Fraþii din Departamentul ªcolii de Sabat al CG

Pentru a vã abona la ªtirile Electronice ale ªcolii de Sabat,
trimiteþi solicitarea voastrã la essn@sdarm.org sau scrieþi la Sabbath
Bible Lessons, PO Box 7240, Roanoke, VA 24019-0240, USA.
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Sabat, 5 aprilie 2003

Darul Sabatului întâi
Madrid, Spania

Spania este un regat cu o istorie adâncã
în Reforma din secolul al ºaisprezecelea ºi în
Miºcarea de Reformã de asemenea. Ca o þarã
fortificatã în dogma catolicã, Spania a avut o
istorie de suprimare brutalã pentru oricine se
opunea învãþãturilor catolice. Când Miºcarea de
Reformã ºi-a început lucrarea în aceastã þarã,
aici nu exista libertate religioasã. Primele adunãri
s-au þinut într-un magazin de alimente naturiste,
în spatele uºilor încuiate.  Prin aceastã lucrare a
reformei sanitare, evanghelia a putut fi predicatã.
Botezul acelor prime suflete a trebuit sã fie fãcut
în secret, adesea în locuri izolate, uneori
dimineaþa la orele 4:30.

Când poporului Spaniei i s-a acordat libertate
religioasã, lucrarea a putut sã fie înregistratã ºi
în acel timp ºi-a avut centrul în oraºul Barcelona.

Dar lucrarea n-a putut pãtrunde deloc în
capitala Madrid. Prin harul Domnului ºi prin
providenþa Sa, acum este întemeiatã lucrarea ºi
aici. Un mare grup de credincioºi se întâlnesc regulat,
dar nu au un locaº propriu de închinare. Luna
aceasta vã rugãm sã dãruiþi cu generozitate pentru
lucrarea din Madrid, aºa încât sã se poatã întemeia
un far aici, chiar în centrul acestei þãri catolice.

Spania este una dintre „þãrile catolice ale
Europei” unde, conform Spiritului Profeþiei,
„Dumnezeu are puºi deoparte un firmament de
aleºi care vor strãluci în mijlocul întunericului,
descoperind cu claritate înaintea unei lumi
apostaziate puterea transformatoare a ascultãrii
de legea Sa.” (Profeþi ºi regi, pg.131).

Fraþii ºi surorile voastre din Spania

STATISTICI DEMOGRAFICE:

Suprafaþã: 504.750 km2

Populaþie: 40.037.995
 (2002)
Capitalã: Madrid
 (populaþie 2.905.100)
Ratã de alfabetizare:
 97% (2002)
Limbi: Spaniola castilianã
(oficialã), catalana,galiþianã,
bascã
Religie: Romano-catolici
 99%

ECONOMIE

Unitatea monetarã:
Peseta; Euro
PIB/PCL: 720,8 miliarde
USD; 18.000 USD/locuitor
(2000 estimativ)
Inflaþie: 3,4 % (2000
estimativ)
Parteneri comerciali
principali: Uniunea
Europeanã, Statele Unite,
America Latinã, Japonia

Maroc

Portugalia

Franþa
Porto

Lisabona

Gibraltar

Insulele
Baleare

Golful Biscay

SPANIA

Sevilia
Cordoba

Valensia

Madrid

Valladolid
ANDORRA
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Sabat, 5 aprilie 2003
       s.a. 19:46

Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu
„Prin credinþã a fost mutat Enoh de pe pãmânt ca sã nu vadã

moartea... cãci... primise mãrturia cã este plãcut lui Dumnezeu.”
(Evrei 11:5).

„ ‚Enoh a umblat cu Dumnezeu ºi nu s-a mai vãzut; cãci l-a luat
Dumnezeu.’ ªi când Dumnezeu îi ia pe membrii bisericii Sale la cer, aceasta
se întâmplã pentru cã ei au umblat cu El aici pe pãmânt.” The Signs of the
Times, 19 iunie 1901.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg.85-91.

Duminică 30 martie

1. CINE A FOST ENOH?

a. Cine a fost Enoh în istoria biblicã a omenirii? Genesa 5:18,24;
Luca 3:37,38.

„Enoh a fost un om sfânt. El I-a servit lui Dumnezeu cu toatã inima.”
The Spirit of Prophecy, vol.1, pg.60.

b. La cât timp înainte de naºterea lui Noe a trãit Enoh? Genesa
5:1-23.

c. A avut Enoh aceeaºi naturã ca ºi noi? Romani 3:23. Care a fost
diferenþa în viaþa lui? Galateni 5:5.

Lecþia 1
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„Prin luptã constantã ºi credinþã simplã, Enoh a umblat cu Dumnezeu.
ªi voi puteþi face toþi acelaºi lucru.” Testimonies, vol.3, pg.546.

d. De ce este aºa de important sã studiem viaþa lui Enoh? Evrei
11:1,2,6.

„Viaþa ºi caracterul lui Enoh, care au fost atât de sfinte, încât a fost luat
la cer fãrã sã vadã moartea, reprezintã ceea ce trebuie sã fie vieþile ºi
caracterele tuturor dacã, asemenea lui Enoh, ei urmeazã sã fie luaþi la cer
când va veni Hristos. Viaþa lui a fost ceea ce poate fi viaþa oricãrui om,
dacã acesta se leagã îndeaproape de Dumnezeu.” The Review and Herald,
1 septembrie 1885.

Luni 31 martie

2. ÎMPREJURÃRILE VIEÞII LUI ENOH

a. Întrucât ºtim cã Enoh a trãit aproape de timpul lui Noe, care a
fost mediul fizic ºi moral din jurul lui? Genesa 6:5.

„Ar trebui sã ne amintim cã Enoh era înconjurat de influenþe nesfinte.
Societatea din jurul lui era aºa de depravatã, încât Dumnezeu a adus un
potop de ape asupra lumii, pentru a-i nimici pe locuitorii ei din pricina
stricãciunii lor.” The Signs of the Times, 11 noiembrie 1886.

b. Cum îºi are aceastã descriere a stãrii ºi societãþii din timpul
vieþii lui Enoh paralela în timpul nostru? Matei 24:37; 2 Timotei
3:1-5.

„La fel ca ºi în lumea dinainte de potop, nelegiuirea va predomina. Urmând
îndemnurile inimii lor stricate ºi învãþãturile unei filosofii înºelãtoare, oamenii
se vor rãzvrãti împotriva autoritãþii Cerului.” Patriarhi ºi profeþi, pg.91.
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c. Era un timp uºor pentru ca Enoh sã fie un „predicator al
neprihãnirii”? Va fi pentru noi? 2 Timotei 3:12; 2 Petru 3:3;
Ioan 15:19,20.

„Dacã este ca creºtinul sã prospere ºi sã facã vreun progres, el trebuie
sã-l facã în mijlocul celor care sunt strãini de Dumnezeu, în mijlocul celor
batjocoritori, fiind supus la ridiculizare; ... deºi înconjuraþi de influenþe
corupãtoare,... ei umblã cu Dumnezeu, luându-ºi putere ºi har de la El,
pentru a se împotrivi poluãrii morale care îi înconjoarã.” The Review and
Herald, 2 ianuarie 1879.

d. Ce ne putem noi hotãrî întotdeauna sã facem? Psalmii 40:9;
2 Timotei 4:2.

„Asemenea lui Enoh [poporul lui Dumnezeu] se va pregãti pentru înãlþarea
la cer. În timp ce încearcã sã instruiascã ºi sã avertizeze lumea, ei nu se vor
conforma spiritului ºi obiceiurilor celor necredincioºi, ci le vor condamna prin
umblarea lor sfântã ºi exemplul lor evlavios.” Spiritual Gifts, vol.3, pg.59.

Marţi 1 aprilie

3. EXPERIENÞA LUI ENOH

a. Cum este descris Enoh în primii 65 de ani din viaþa sa? Genesa
5:21.

„Despre Enoh stã scris cã el a trãit ºaizeci ºi cinci de ani ºi a nãscut un
fiu... În timpul acestor ani de început, Enoh Îl iubise pe Dumnezeu, se
temuse de El ºi pãzise poruncile Lui. El era din neamul sfânt al pãzitorilor
adevãratei credinþe, strãmoºii seminþei fãgãduite. De pe buzele lui Adam,
el aflase istoria întunecatã a cãderii în pãcat ºi istoria îmbucurãtoare a
harului lui Dumnezeu, aºa cum se vede în fãgãduinþã; ºi el s-a bazat pe
Mântuitorul care avea sã vinã.” Patriarhi ºi profeþi, pg.85.
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b. Cum este descris Enoh în urmãtorii 300 de ani? Genesa 5:22;
Evrei 11:5.

„Dupã naºterea primului fiu al sãu, Enoh a atins o experienþã mai înaltã;
el a fost atras într-o relaþie mai apropiatã cu Dumnezeu.” Patriarhi ºi
profeþi, pg.86.

„Timp de trei sute de ani, Enoh a cãutat curãþia inimii, pentru ca sã poatã
fi în armonie cu cerul. Timp de trei secole el a umblat cu Dumnezeu. Zi de zi
el tânjise dupã o unire mai apropiatã; tot mai apropiatã a devenit comuniunea,
pânã când Dumnezeu l-a luat la Sine.” Slujitorii evangheliei, pg.45.

c. Care trei tipuri de experienþã sunt descoperite în Scripturã?
Daniel 12:10; Matei 7:21-23; Evrei 12:14. Cãrui grup îi
aparþineþi voi? 2 Corinteni 13:5.

„Sunt mulþi care sunt înconjuraþi de nori de întuneric. Ei încearcã sã
facã ei înºiºi ceva, vreo lucrare mare ºi bunã care sã câºtige favoarea lui
Dumnezeu ºi sã-i facã fericiþi, dar ei neglijeazã chiar lucrarea pe care ar
trebui s-o facã. Dar calea fericirii este calea ascultãrii. Noi n-ar trebui în
nici un caz sã ne orbim ochii faþã de adevãrata noastrã stare ºi apoi sã ne
rugãm într-un mod larg ºi general... Apostolul spune: ‚Pe voi înºivã cercetaþi-
vã dacã sunteþi în credinþã; pe voi înºivã încercaþi-vã.’ Cercetaþi caracterul
gândurilor, scopurilor, temperamentului, cuvintelor ºi al faptelor voastre.
Comparaþi experienþa voastrã cu declaraþiile Scripturii ºi vedeþi dacã strângeþi
cu Hristos sau risipiþi. Vedeþi dacã viaþa voastrã mãrturiseºte cã sunteþi în
credinþã.” – The Signs of the Times, 15 mai 1884.

Miercuri 2 aprilie

4. CEA MAI MARE DORINÞÃ A NOASTRÃ

a. Ce dorea Enoh cu ardoare dupã naºterea fiului sãu? Matei
5:6,8,48.
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„Sã ne dãm seama de slãbiciunea omenescului ºi sã vedem unde omul
dã greº în mulþumirea sa de sine. Atunci vom fi umpluþi de o dorinþã de a fi
chiar cum Dumnezeu doreºte sã fim – curaþi, nobili, sfinþiþi. Vom flãmânzi
ºi vom înseta dupã neprihãnirea lui Hristos. A fi asemenea lui Dumnezeu
va fi singura dorinþã a sufletului.

Aceasta este dorinþa care a umplut inima lui Enoh. ªi noi citim cã el a
umblat cu Dumnezeu. El a studiat caracterul lui Dumnezeu cu un scop. El
nu ºi-a trasat propriul sãu drum ºi nu ºi-a stabilit propria sa voinþã... El s-a
strãduit sã se conformeze asemãnãrii divine.” CBVT, pg.17.

b. Ce înseamnã „a avea o umblare mai adâncã cu Dumnezeu”?
Galateni 2:20; 2 Corinteni 7:1.

„Enoh L-a pãstrat totdeauna pe Domnul înaintea lui ºi Cuvântul inspirat
spune cã el ‚a umblat cu Dumnezeu’. El L-a fãcut pe Hristos tovarãºul sãu
constant. El era în lume ºi ºi-a îndeplinit îndatoririle sale faþã de lume, dar el
a fost întotdeauna sub influenþa lui Isus. El a reflectat caracterul lui Hristos,
manifestând aceleaºi calitãþi în bunãtate, îndurare, compasiune duioasã,
înþelegere, îngãduinþã, bunãtate, umilinþã ºi iubire. Asocierea Lui cu Hristos
zi de zi l-a transformat dupã chipul Aceluia de care era legat într-un mod
atât de intim. Zi de zi el se îndepãrta de la propria lui cale spre calea lui
Hristos, iar cele cereºti, divine, erau în gândurile ºi simþãmintele lui... El a
avut o creºtere constantã ºi a avut pãrtãºie cu Tatãl ºi cu Fiul. Aceasta
este sfinþirea veritabilã.” The Review and Herald, 28 aprilie 1891.

„Când ne predãm lui Hristos, inima este unitã cu inima Lui, voinþa este
contopitã cu voinþa Lui, mintea devine una cu mintea Lui, gândurile sunt
aduse în supunere faþã de El; noi trãim viaþa Lui.” Parabole, pg.247.

Joi 3 aprilie

5. DE CE SCHIMBAREA?

a. Ce a motivat schimbarea în viaþa lui Enoh? Genesa 5:21;
Proverbele 22:6; Ioan 3:16.
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„Dupã naºterea primului sãu fiu, [Enoh] a atins o experienþã mai înaltã;
el a fost atras într-o relaþie mai apropiatã cu Dumnezeu. Când a vãzut
iubirea copilului pentru tatãl sãu, încrederea lui simplã în ocrotirea lui, când
a simþit duioºia adâncã ºi doritoare a propriei sale inimi pentru acel fiu întâi
nãscut, el a învãþat o lecþie preþioasã cu privire la iubirea minunatã a lui
Dumnezeu faþã de om în darul Fiului Sãu ºi la încrederea pe care copiii lui
Dumnezeu o pot avea în Tatãl lor ceresc. Iubirea infinitã ºi de nepãtruns a
lui Dumnezeu prin Hristos a devenit subiectul meditaþiilor sale zi ºi noapte.”
Slujitorii evangheliei, pg.43.

b. Ce ne va motiva sã tânjim dupã o experienþã mai adâncã cu
Hristos? Efeseni 3:17-19; 2 Petru 3:10-14.

„Zilele în care trãim sunt pline de evenimente ºi pericole. Semnele
venirii sfârºitului se înmulþesc în jurul nostru ºi urmeazã sã aibã loc
evenimente care sunt de un caracter mai grozav decât tot ceea ce a vãzut
lumea pânã acum. ‚Când vor zice: <Pace ºi liniºte> o prãpãdenie mare va
veni deodatã asupra lor.’ Dar acelora care au lumina adevãrului, li s-a
scris... ‚De aceea vegheaþi, cãci nu ºtiþi când vine stãpânul casei, seara,
sau la miezul nopþii sau la cântatul cocoºului, sau dimineaþa; ca nu cumva
venind pe neaºteptate sã vã gãseascã dormind.’” The Review and Herald,
22 noiembrie 1892.

Vineri 4 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cine era Enoh ºi de ce este viaþa lui importantã pentru voi?
2. Cum aþi descrie timpul în care a trãit Enoh în comparaþie cu

timpul în care trãiþi voi?
3. Ce fel de experienþã spiritualã doriþi în viaþa voastrã?
4. Ce dorea Enoh cel mai mult ºi cum aþi descrie semnificaþia

acestui fapt?
5. Ce vã va ajuta sã doriþi aceeaºi experienþã în viaþa voastrã?
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Sabat, 12 aprilie 2003
s.a. 19:55

Întrebãrile din timpul lui Enoh
„Aºteptând fericita nãdejde ºi arãtarea slavei marelui nostru

Dumnezeu ºi Mântuitor, Isus Hristos.” (Tit 2:13).

„Voi puteþi avea comuniune cu Hristos, care va fi în voi o nãdejde a
slavei. Aceasta este adevãrata religie. Orice altceva este o amãgire, o
înºelãciune.” The Review and Herald, 9 noiembrie 1886.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pg. 530-549.

Duminică  6 aprilie

1. DINCOLO DE MORMÂNT

a. În timpul lui Enoh, care au fost unele din subiectele care i-au
nedumerit pe mulþi oameni? Psalmii 73:2-8,16,17; Eclesiastul
6:6; 9:10.

„Enoh a fost tulburat cu privire la cei morþi. Lui i se pãrea cã cei drepþi
ºi cei rãi aveau sã meargã împreunã în þãrânã ºi cã acesta avea sã fie
sfârºitul lor. El nu putea vedea viaþa celor drepþi dincolo de mormânt.”
Patriarhi ºi profeþi, pg.87.

b. Cum au persistat aceste întrebãri în istoria de mai târziu ºi cum
mai sunt ele încã puse ºi astãzi? Luca 20:27-38; Fapte 17:32; 24:21.

„Pe lângã disensiunile dintre saduchei ºi farisei, evreii erau în mare
întunecime cu privire la viaþa viitoare ºi la învierea trupului.” The Spirit of
Prophecy, vol.2, pg.280.

Lecþia 2



12

c. De ce sunt acestea întrebãri importante? Fapte 24:15;
Eclesiastul 11:9; 12:14; 1 Corinteni 15:13,14.

„Acum este timpul nostru de a ne pregãti pentru a-L întâlni pe Hristos.
Dumnezeu ne-a dat acest timp, ºi dacã îl folosim în satisfacere de sine în
loc de a rãstigni eul prin sacrificiu, vom ajunge la judecatã nepregãtiþi.”
The Signs of the Times, 17 aprilie 1901.

Luni 7 aprilie

2. RÃSPUNSURILE

a. Ce rãspunsuri a gãsit Enoh cu privire la ce se întâmplã dupã
moarte? Iuda 14,15.

„În viziune profeticã, [Enoh] a fost instruit cu privire la moartea lui
Hristos ºi i s-a arãtat venirea Sa în slavã, însoþit de toþi îngerii sfinþi, pentru
a rãscumpãra poporul Sãu din mormânt. El a vãzut de asemenea ...pe cei
drepþi  încununaþi cu glorie ºi onoare ºi pe cei rãi izgoniþi din prezenþa
Domnului ºi nimiciþi prin foc.” Patriarhi ºi profeþi, pg.87.

b. Ce alte texte pot fi prezentate ca dovadã cã existã viaþã dupã
moarte? Când începe aceastã viaþã veºnicã? 1 Corinteni 15:51-55;
1 Tesaloniceni 4:14-16,18.

c. Ce mesaje de speranþã putem împãrtãºi altora care cautã
rãspunsuri la întrebarea cu privire la „ce se întâmplã dupã
moarte”? Tit 2:13; 1 Petru 1:3,4.
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„Dupã cãderea lui Adam dintr-o stare de fericire perfectã într-o stare
de mizerie ºi pãcat, exista pericolul ca omul sã ajungã descurajat ºi sã se
întrebe: ‚Ce am câºtigat dacã am pãzit poruncile Lui ºi am umblat triºti
înaintea Domnului oºtirilor?’ (Maleahi 3:14), întrucât un blestem greu zace
asupra neamului omenesc ºi moartea este partea noastrã a tuturor? Dar
instrucþiunile pe care Dumnezeu le-a dat lui Adam ºi care au fost repetate
de Set ºi exemplificate pe deplin de Enoh au împrãºtiat întunericul ºi negura
ºi au dat speranþã omului, cã dupã cum prin Adam a venit moartea, prin
Isus, Mântuitorul fãgãduit, avea sã vinã viaþa ºi nemurirea.” The Spirit of
Prophecy, vol.1, pg.64.

„[Cei doi ucenici de la Emaus] doreau mult sã dea solia lor preþioasã
prietenilor lor. Niciodatã pânã atunci nu au avut buzele omeneºti de vestit o
asemenea veste; cãci învierea lui Hristos trebuia sã fie marele adevãr în
jurul cãruia avea sã fie centratã toatã credinþa ºi nãdejdea bisericii.” The
Signs of the Times, 6 octombrie 1909.

Marţi 8 aprilie

3. RÃSPUNSURILE (CONTINUARE)

a. Ce altceva a mai aflat Enoh cu privire la cea de-a doua venire a
Domnului? Evrei 9:26-28; 10:17.

„Nu existã luptã între Satan ºi agenþii sãi, între îngerii cãzuþi ºi acei care
s-au predat rãului. Atât unii cât ºi ceilalþi posedã aceleaºi atribute; ambii
sunt rãi, prin pãcat. Dar între urmaºii lui Hristos ºi puterile întunericului
existã o luptã neobositã, care nu va avea sfârºit pânã când Hristos nu va
veni a doua oarã fãrã pãcat pentru mântuire, pentru a-l nimici pe acela
care a nimicit atât de multe suflete prin puterea lui amãgitoare.” The Signs
of the Times, 17 octombrie 1900.

b. Ce este fãgãduit pentru veºnicie celor credincioºi? Apocalipsa
21:1-4,7; 22:1-5.
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„Se vor închide porþile cetãþii lui Dumnezeu înaintea noastrã, sau vom
locui cu Hristos în veacurile fãrã de sfârºit ale veºniciei? Dorim sã-I dãm
lui Dumnezeu tot ce suntem. Numai lucrãtorilor credincioºi le spune
Mântuitorul: ‚Veniþi, binecuvântaþii Tatãlui meu de moºteniþi împãrãþia care
v-a fost pregãtitã de la întemeierea lumii.’” Historic Sketches of the
Foreign Missions of Seventh-day Adventists, pg.234.

c. De ce va merita sã luptãm pentru viaþa veºnicã? Luca 13:24.

„Arãtaþi lumii cã pãziþi poruncile lui Dumnezeu fiindcã este spre fericirea
voastrã sã faceþi astfel, chiar în aceastã viaþã. Rãsplata ascultãrii este într-
adevãr fãgãduitã, în viaþa aceasta ºi în cea viitoare. ‚Ferice de cei care
împlinesc poruncile Lui, ca sã aibã dreptul la pomul vieþii ºi sã poatã intra
pe porþi în cetate.’” The Signs of the Times, 28 aprilie 1898.

Miercuri 9 aprilie

4. ÎNÞELEGEREA LUI HRISTOS DE CÃTRE ENOH

a. Cine a înþeles Enoh cã este Hristos? Era El doar un om bun
sau mai mult decât atât? Isaia 44:6; 48:16,17; Coloseni 1:16,17.

„Hristos era la fel de mult Rãscumpãrãtorul omului la începutul lumii,
dupã cum este astãzi. Înainte ca El sã-ºi îmbrace divinitatea cu omenescul
ºi sã vinã în lumea noastrã, solia evangheliei a fost datã de Adam, Set,
Enoh, Metusala ºi Noe. Avraam în Canaan ºi Lot în Sodoma au dus solia ºi
din generaþie în generaþie solii credincioºi L-au proclamat pe Cel ce avea
sã vinã.” Parabolele lui Hristos, pg.94,95.

„În cazul lui Enoh, credincioºii descurajaþi au fost învãþaþi cã deºi trãiesc
în mijlocul unui popor corupt ºi pãcãtos, care era în rãzvrãtire pe faþã ºi
îndrãzneaþã împotriva lui Dumnezeu, Creatorul lor, totuºi, dacã ei aveau sã
asculte de El ºi sã aibã credinþã în Mântuitorul fãgãduit, ei puteau înfãptui
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neprihãnirea asemenea credinciosului Enoh ºi sã fie acceptaþi de Dumnezeu
ºi în cele din urmã înãlþaþi la tronul Sãu ceresc.” Spiritual Gifts, vol.3, pg.58.

b. Înþelegem noi cu adevãrat cine este Hristos? Proverbele 18:24
u.p., Ioan 4:42; 17:3; Efeseni 3:14-19.

„Acei, care aleargã spre þintã pentru premiul înaltei noastre chemãri în
Isus, dau lumii un exemplu de credinþã ºi ascultare. Ei îndreaptã atenþia
spre lumea care va veni ºi întipãresc sufletelor valoarea vieþii veºnice. Voi
nu puteþi face aceastã mare lucrare fãrã a-L lua pe Mântuitorul cu voi; dar
voi puteþi avea prezenþa Sa ºi vã puteþi bucura în asocierea cu Prinþul pãcii.
Voi puteþi comunica cu Isus pe cale. Puteþi vorbi cu El ca ºi cu un prieten.
Puteþi ºti cã El este alãturi de voi ca un ajutor întotdeauna prezent. Îl puteþi
ruga sã vã dea putere sã rezistaþi oricãrei ispite a celui rãu. Voi puteþi avea
încredere cã El vã poartã rugãciunile, vã înþelege nedumeririle, simte
greutatea poverii voastre ºi are milã de slãbiciunile voastre. El a fost ispitit
în toate punctele ca ºi noi; El este miºcat de sentimentul infirmitãþilor noastre
ºi poate sã-i aline ºi îi va alina pe aceia care vin la El în ceasul necazului ºi
al ispitirii. Lãsaþi-L sã locuiascã în inima voastrã pentru ca sã-L puteþi onora
pe Dumnezeu ºi sã fiþi un vas plin cu binecuvântarea cerului; atunci veþi fi
dintre acei care strâng cu Hristos ºi veþi aduce roadã spre viaþã veºnicã.”
The Review and Herald, 12 iunie 1888.

Joi 10 aprilie

5. RÃSPUNSUL LUI ENOH FAÞÃ DE HRISTOS

a. Când Enoh a înþeles mult din divinitatea lui Hristos, cum a
rãspuns El? Ieremia 9:24; Psalmii 37:4; 1:2.

„Asocierea [lui Enoh] cu Hristos zi de zi l-a transformat dupã chipul
Aceluia cu care era legat într-un mod atât de intim. Zi de zi el era transformat
tot mai mult din felul sãu în felul lui Hristos, cel ceresc, cel divin, în gândurile ºi
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sentimentele sale. El se interesa mereu: ‚Este aceasta calea Domnului?’
Creºterea lui a fost una constantã ºi el avea pãrtãºie cu Tatãl ºi cu Fiul. Aceasta
este sfinþirea adevãratã.” The Review and Herald, 28 aprilie 1891.

b. Cum rãspundem noi lui Hristos când înþelegem bunãtatea Lui
faþã de noi? Cum ar trebui sã rãspundem? 1 Ioan 3:1; 2 Samuel
22:50; 1 Cronici 16:8; Proverbele 23:26.

„Cercetaþi cu seriozitate: Ce sã fac sã fiu mântuit? Rãspunsul este:
Luaþi-L pe Hristos ca Mântuitor al vostru personal. Renunþaþi la plãcerile
pãcatului în schimbul cerului ºi al vieþii veºnice. Ce sunt cele câteva zile de
satisfacere egoistã care nu conþin nici mãcar o picãturã de fericire adevãratã
în comparaþie cu veºnicia de fericire care-l aºteaptã pe sufletul credincios?
Nu þineþi iubirea lui Hristos departe de sufletul vostru. Priviþi la crucea
Calvarului dacã doriþi o dovadã palpabilã a iubirii Sale. Cerul priveºte la voi
cu un interes intens, pentru a vedea ce veþi face. Îngerii sunt uimiþi când
întoarceþi spatele cu indiferenþã binecuvântãrilor care vã sunt oferite. Dacã
refuzaþi sã rãspundeþi iubirii atrãgãtoare a lui Hristos, veþi deveni în cele din
urmã rãzvrãtiþi ºi sfidãtori.” The Youth’s Instructor, 2 martie 1893.

Vineri 11 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care erau întrebãrile care-l nedumereau pe Enoh ºi pe oamenii
din zilele lui?

2. A gãsit Enoh rãspunsuri? Care au fost acestea?

3. Ce este cuprins în fericita nãdejde a revenirii lui Hristos?

4. Cine a înþeles Enoh cã era Hristos?

5. Cine este Hristos pentru tine personal?
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Sabat, 19 aprilie 2003
s.a.20:04

Enoh ca simbol al rãmãºiþei

„Ci dupã cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în
toatã purtarea voastrã.” (1 Petru 1:15).

„Marea lucrare de la care gândirea nu ar trebui abãtutã este evaluarea
poziþiei noastre personale înaintea lui Dumnezeu.” The Review and Herald,
27 noiembrie 1900.

Recomandare pentru studiu: Slujitorii evangheliei, pg.43-46.

Duminică, 13 aprilie

1. ENOH – UN REPREZENTANT

a. Care este primul mod în care Enoh este un reprezentant al
oamenilor care trãiesc în ultimele zile ale istoriei acestui
pãmânt? Apocalipsa 14:5,12; 1 Petru 2:9.

b. Care este al doilea aspect al reprezentãrii de cãtre el a
rãmãºiþei? Genesa 5:24; 1 Tesaloniceni 4:17.

„Prin credinþã Enoh ‚a fost înãlþat sã nu vadã moartea;... cãci înainte
de înãlþarea lui a primit mãrturia cã este plãcut lui Dumnezeu’ (Evrei 11:5).
În mijlocul unei lumi care era osânditã la nimicire datoritã nelegiuirii ei,
Enoh a trãit o viaþã de o aºa apropiatã comuniune cu Dumnezeu, încât nu i
s-a îngãduit sã cadã sub puterea morþii... Dar asemenea lui Enoh, poporul lui
Dumnezeu va cãuta curãþia inimii ºi conformarea la voia Lui, pânã când va
reflecta asemãnarea cu Hristos. Asemenea lui Enoh, membrii lui vor avertiza

Lecþia 3
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lumea cu privire la cea de-a doua venire a Domnului ºi la judecãþile care au
sã vinã din cauza pãcãtuirii, ºi prin umblarea ºi exemplul lor sfânt, ei vor
osândi pãcatele celor nelegiuiþi. Dupã cum Enoh a fost înãlþat la cer înainte
de nimicirea lumii cu apã, tot astfel drepþii cei vii vor fi înãlþaþi de pe pãmânt
înainte de nimicirea acestuia prin foc.” Patriarhi ºi profeþi, pg. 90.

Luni 14 aprilie

2. CINE SUNTEM NOI?

a. Cum este descrisã rãmãºiþa în Cuvântul lui Dumnezeu?
Apocalipsa 12:17.

„Plinãtatea lui Hristos trebuie sã fie prezentatã lumii de cãtre acei care
au devenit pãrtaºi ai harului Sãu. Ei trebuie sã facã pentru Hristos ceea ce
Acesta a fãcut pentru Tatãl – sã reprezinte caracterul Sãu.” The Review
and Herald, 23 decembrie 1890.

b. În timp ce mulþi mãrturisesc a face parte din rãmãºiþa lui
Dumnezeu, ne mântuieºte simpla mãrturisire? Matei 7:21-23.

„Noi nu trebuie sã fim mulþumiþi cu o simplã mãrturisire. Trebuie sã luãm
poziþie de partea adevãrului prin mãrturisire ºi principiile adevãrului trebuie sã
devinã parte din viaþa noastrã.” The Review and Herald, 1 octombrie 1889.

„Sunt mulþi care nu ºtiu nimic despre naºterea din nou. Ei nu ºtiu cã
adevãrul îi va încerca pe ei ºi va da pe faþã dacã chiar sunt  în adevãr sau
nu. Ar trebui sã avem grijã sã nu fim amãgiþi. Ar trebui sã ºtim cã suntem
cu adevãrat înrãdãcinaþi ºi întemeiaþi în adevãr. Domnul doreºte ca noi sã
avem plinãtatea binecuvântãrii Sale, ca sã nu fim de partea celor ce se
îndoiesc ºi pun la îndoialã, ci sã avem discernãmânt spiritual ºi sã fim în
stare sã deosebim glasul adevãratului Pãstor de glasul unui strãin. Trebuie
sã avem o experienþã individualã. Nu vã mãguliþi cã din pricinã cã aþi fãcut
o mãrturisire înaltã, sunteþi lumina lumii. Întrebarea este, ‚Sunteþi voi lumina
lumii sau sunteþi întunericul lumii?’” Ibid.
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c. Cum se numeºte acea situaþie în care împlinim unele din
cerinþele lui Dumnezeu ºi neglijãm altele? Iacov 2:10; 4:17.

„Raþionând de la cauzã la efect, noi vedem cã nu mãrimea actului de
neascultare este aceea care constituie pãcat, ci abaterea de la voinþa
exprimatã a lui Dumnezeu, chiar ºi în cel mai mic amãnunt, cãci aceasta
este o tãgãduire a lui Dumnezeu ºi o rãzvrãtire împotriva legilor guvernãrii
Sale.” The Signs of the Times, 10 aprilie 1893.

Marţi 15 aprilie

3. SUNTEM ÎN ULTIMELE ZILE?

a. Ce ar trebui sã ne amintim despre venirea Domnului Isus?
Matei 24:42-44; Apocalipsa 3:3; 1 Tesaloniceni 5:1-6.

„Sunt astãzi mulþi în lume care îºi închid ochii faþã de dovezile pe care
Hristos le-a lãsat pentru a-i avertiza pe oameni cu privire la venirea Lui. Ei
cautã sã aducã la tãcere orice teamã pentru viitor, în vreme ce semnele
sfârºitului se împlinesc cu repeziciune ºi lumea se grãbeºte spre timpul
când Fiul omului Se va descoperi pe norii cerului. Pavel învaþã cã este
pãcat a fi indiferent faþã de semnele care trebuie sã preceadã cea de-a
doua venire a lui Hristos.” Istoria faptelor apostolilor, pg.202.

„Existã o zi pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru încheierea istoriei
acestei lumi. ‚Evanghelia aceasta a împãrãþiei va fi predicatã în toatã lumea
ca sã slujeascã de mãrturie la toate neamurile; ºi atunci va veni sfârºitul.’
Profeþia se împlineºte cu grãbire. Mai mult, mult mai mult, ar trebui spus
despre aceste subiecte grozav de importante. Ziua este la uºi când destinul
fiecãrui suflet va fi fixat pentru veºnicie. Aceastã zi a Domnului vine în
grabã mare. Falºii strãjeri dau strigarea: ‚Totul este bine’, dar ziua lui
Dumnezeu se apropie cu grãbire. Paºii ei sunt aºa de lipsiþi de zgomot încât
ea nu trezeºte lumea din somnolenþa ca de moarte în care a cãzut... Ea îl
surprinde pe iubitorul de plãceri ºi pe omul pãcãtos ca un hoþ noaptea...
Faptul solemn trebuie sã fie pãstrat nu doar înaintea oamenilor din lume, ci de
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asemenea înaintea propriilor noastre biserici, cã ziua Domnului va veni deodatã
ºi pe neaºteptate. Avertismentul grozav al profeþiei este adresat fiecãrui suflet.
Nimeni sã nu simtã cã este sigur de pericolul de a fi surprins. Interpretarea
profeþiei de cãtre cineva sã nu vã rãpeascã de convingerea cunoºtinþei
evenimentelor care aratã cã acest mare eveniment este aproape, chiar la
uºi.” Fundamentele educaþiei creºtine, pg.342 (Sublinierea autorului).

b. Care ar trebui sã fie cea mai mare preocupare a noastrã în acest
timp? Fapte 16:30.

„Marea lucrare de la care mintea nu ar trebui sã fie abãtutã este
considerarea siguranþei noastre personale înaintea lui Dumnezeu. Sunt
picioarele noastre pe Stânca veacurilor? Ne ascundem noi în singurul
Refugiu? Furtuna vine ºi este necruþãtoare în furia ei. Suntem noi pregãtiþi
s-o întâmpinãm? Suntem noi una cu Hristos dupã cum El este una cu Tatãl?
Suntem noi moºtenitori ai lui Dumnezeu ºi împreunã moºtenitori cu Hristos?”
The Review and Herald, 27 noiembrie 1900.

Miercuri 16 aprilie

4. DOUÃ GRUPE

a. Cum aratã Scriptura contrastul între cele douã grupe în ultimele
zile? Matei 25:1-12; 13:25-30.

„Grâul ºi neghina trebuie sã creascã împreunã pânã la seceriº; ºi
seceriºul este încheierea timpului de încercare.” Parabole, pg.49.

„În parabolã, toate cele zece fecioare au ieºit sã-l întâlneascã pe mire.
Toate aveau candele ºi vase pentru ulei. Pentru o vreme nu s-a vãzut nici
o diferenþã între ele. Tot astfel este cu biserica ce trãieºte chiar înaintea
celei de-a doua veniri a lui Hristos. Toþi au o cunoºtinþã a Scripturilor. Toþi
au auzit solia venirii în curând a lui Hristos ºi aºteaptã cu încredere venirea
Lui. Dar ºi astãzi este la fel ca în parabolã. Intervine un timp de aºteptare,
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credinþa se istoveºte; ºi când se aude strigãtul, ‚Iatã, mirele vine; ieºiþi-I în
întâmpinare,’ mulþi sunt nepregãtiþi.” Ibid., pg.326.

b. Cum putem sã ne pãzim spre a nu fi o fecioarã neînþeleaptã sau
o neghinã? 2 Cronici 15:2; Psalmii 139:23,24; Filipeni 2:12.

„Clasa reprezentatã de cãtre fecioarele neînþelepte nu sunt ipocriþi
(fãþarnici). Ei au consideraþie pentru adevãr, ei au apãrat adevãrul ºi sunt
atraºi de acei care cred adevãrul; dar ei nu s-au predat lucrãrii Duhului Sfânt.
Ei n-au cãzut pe Stânca Isus Hristos ºi nu au permis ca vechea lor fire sã fie
sfãrâmatã. Aceastã clasã mai este reprezentatã prin ascultãtorii din categoria
terenului pietros. Ei primesc cuvântul cu bucurie, dar nu-i asimileazã principiile.
Influenþa sa nu este durabilã. Duhul lucreazã asupra inimii omului conform
dorinþei ºi acordului lui, implantând în el o naturã nouã; dar clasa reprezentatã
prin fecioarele neînþelepte a fost mulþumitã cu o lucrare superficialã. Membrii
ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei nu au studiat caracterul Sãu; nu au avut
comuniune cu El; de aceea ei nu ºtiu cum sã se încreadã, cum sã priveascã
ºi sã trãiascã. Serviciul lor pentru Dumnezeu degenereazã într-o formã.
[Ezechiel 33:31 citat.]... Aceasta este clasa care în timp de pericol este gãsitã
strigând: Pace ºi siguranþã. Ei îºi leagãnã inimile în siguranþã ºi nu viseazã la
pericol. Când sunt treziþi din letargia lor, ei îºi dau seama de goliciunea lor ºi
îi roagã pe alþii sã le compenseze lipsa; dar în lucruri spirituale nimeni nu
poate sã compenseze lipsa altuia.” Parabole, pg.327.

Joi 17 aprilie

5. O IUBIRE CARE DÃ TOTUL

a. Cât a dat Hristos pentru noi? 1 Petru 3:18.

„Domnul Dumnezeul cerului a strâns toate bogãþiile universului ºi le-a
depus pentru a cumpãra mãrgãritarul omenirii pierdute. Tatãl a dat toate
resursele Sale divine în mâinile lui Hristos pentru ca cele mai bogate
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binecuvântãri ale cerului sã poatã fi revãrsate asupra omenirii pierdute.
Dumnezeu nu ar fi putut exprima o iubire mai mare decât a exprimat dând
acestei lumi pe Fiul care stãtea la pieptul Sãu. Acest dar a fost dat omului
pentru a-l convinge cã Dumnezeu nu a lãsat nimic nefãcut din ceea ce ar fi
putut face ºi cã nu a reþinut nimic, ci cã tot cerul a fost revãrsat într-un
mare dar... Niciodatã nu poate fi întrecut darul Sãu, niciodatã nu poate El
sã manifeste o adâncime mai bogatã de iubire. Calvarul reprezintã lucrarea
Lui de încoronare.” The Youth’s Instructor, 17 octombrie 1895.

b. Cât sunteþi voi doritori sã daþi? Luca 14:33.

„Crucea de la Calvar apeleazã la noi cu putere, oferind un motiv pentru
care ar trebui sã-L iubim pe Mântuitorul nostru ºi pentru care ar trebui sã
facem din El cel dintâi, cel de pe urmã ºi cel mai bun în toate lucrurile. Noi ar
trebui sã ne ocupãm în cãinþã umilã locul care ni se cuvine la piciorul crucii.
Aici, când Îl vedem pe Mântuitorul nostru în agonie, pe Fiul lui Dumnezeu
murind, cel drept pentru cel nedrept, putem învãþa lecþii de bunãtate ºi umilinþã
a inimii... Când a fost batjocorit, El nu a ameninþat; când a fost acuzat pe
nedrept, El nu ªi-a deschis gura. El S-a rugat pe cruce pentru omorâtorii Lui.
El moare pentru ei; El plãteºte un preþ infinit pentru fiecare dintre ei. El a
purtat fãrã murmur pedeapsa pãcatelor omului. ªi aceastã victimã care nu
se plânge este Fiul lui Dumnezeu. Tronul Sãu este din veºnicie ºi împãrãþia
Lui nu va avea sfârºit.” The Signs of the Times, 17 martie 1887.

Vineri 18 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Pentru cine este Enoh un reprezentant ºi de ce?
2. Descrieþi adevãrata rãmãºiþã care va fi luatã la cer.
3. Cum ar trebui sã vã pregãtiþi pentru cea de-a doua venire a lui Isus?
4. Cum puteþi fi în grupa cea bunã la sfârºitul timpului?
5. Cum veþi rãspunde la marele dar al iubirii lui Dumnezeu?
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Sabat, 26 aprilie 2003
s.a. 20:12

Umblarea lui Enoh ºi a noastrã

„Vã îndemn... sã aduceþi trupurile voastre ca o jertfã vie, sfântã,
plãcutã lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastrã o slujbã
duhovniceascã.” (Romani 12:1).

„Frumuseþea sfinþeniei trebuie sã umple inimile poporului lui Dumnezeu...
duhul sã geamã dupã Dumnezeu ºi sã uneascã credinþa cu o dorinþã aprinsã.”
The Signs of the Times, 16 decembrie 1889.

Recomandare pentru studiu: Calea cãtre Hristos, pg.43-47.

Duminică 20 aprilie

1. PUTEM NOI UMBLA CU DUMNEZEU?

a. Care sunt primele lucruri necesare în viaþa noastrã dacã dorim
sã putem umbla cu Dumnezeu cum a umblat Enoh? Matei 5:6;
6:33; Osea 10:12. Este posibilã aceastã umblare?

„Numai privindu-L pe Isus vom dori sã devenim asemenea Lui. Numai
când privim neprihãnirea Lui, flãmânzim ºi însetãm a o poseda ºi noi. Numai
când cerem în rugãciune serioasã, în umilinþã ºi simplitate, dupã cum un copilaº
cere unui pãrinte pãmântesc vreun lucru bun, Dumnezeu ne va da ceea ce
doreºte inima noastrã.” The Signs of the Times, 25 decembrie 1893.

„Noi trebuie sã trãim cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu;
astfel trebuie sã devenim pãrtaºi ai naturii divine. Acei care sunt împlinitori
ai cuvântului lui Dumnezeu vor fi una cu Hristos ºi vor umbla cu Dumnezeu
dupã cum Enoh a umblat cu El în vechime.” – The Medical Missionary,
1 august 1892.

Lecþia 4
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b. De ce altceva este nevoie pentru a avea aceastã experienþã cu
Dumnezeu? Marcu 11:24; Iacov 1:5,6.

„Sã credem soliile de bucurie pe care El ni le trimite. Sã trãim vieþi de
speranþã ºi încredere. Hristos ne-a dat cheia care descuie vistieria de comori a
cerului. El declarã: ‚Orice veþi cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatãl sã
fie proslãvit în Fiul’ (Ioan 14:13). Hristos fãgãduieºte nu doar sã prezinte petiþiile
noastre înaintea Tatãlui ºi sã mijloceascã pentru noi, ci ºi sã reverse
binecuvântãrile cãutate.” The Signs of the Times, 30 decembrie 1903.

Luni 21 aprilie

2. PUTEREA LUI DUMNEZEU DISPONIBILÃ

a. Este aceastã umblare spiritualã ceva în care trebuie sã ne
bazãm pe noi înºine pentru a o avea? Ioan 15:5; Coloseni
1:10,11.

„Aceeaºi putere pe care au avut-o apostolii este încã disponibilã pentru
acei care vor face serviciul lui Dumnezeu; ºi universul ceresc aºteaptã
canale prin care fluviul de îndurare sã poatã curge în lume.” The Southern
Watchman, 9 februarie 1904.

„Sufletul poluat de pãcat este recreat prin puterea divinã dupã chipul
lui Dumnezeu în neprihãnire ºi adevãratã sfinþenie.” The Signs of the Times,
21 august 1893.

b. Ce este harul lui Dumnezeu? 2 Corinteni 12:9; Efeseni 3:7.

„Hristos l-a iubit pe pãcãtosul fãrã nãdejde ºi a venit în lumea noastrã
pentru a face o punte peste prãpastie ºi a uni puterea divinã cu slãbiciunea
umanã, pentru ca, în puterea ºi harul Lui, omul sã poatã lupta împotriva
ispitelor Satanei, ºi sã biruie el însuºi ºi sã stea în bãrbãþia datã lui de
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Dumnezeu, ca biruitor asupra apetitului pervertit ºi a patimilor degradatoare.”
Christian Temperance and Bible Hygiene, pg.146.

„Este dorinþa lui Hristos ca copiii Sãi sã ajungã în acest loc. El doreºte
mult sã descopere prin ei comoara harului Sãu. El le spune: „Fiþi desãvârºiþi,
dupã cum Tatãl vostru care este în cer este desãvârºit’ (Matei 5:48). ªi El
spune aceasta fiindcã ºtie cã este posibil ca ei sã ajungã la desãvârºire. Viaþa
pe care El a trãit-o în aceastã lume o pot trãi ºi ei. El a întâmpinat cu mâinile
goale vrãjmaºul, dupã cum trebuie sã-l întâmpine ºi ei. El a cerut ºi a primit
putere care sã-l facã în stare sã biruie în luptã. ªi acei care merg pe calea
Domnului au aceeaºi putere.” The Signs of the Times, 12 august 1908.

„Harul lui Dumnezeu va fi acordat servilor Sãi pentru a face faþã situaþiei
de urgenþã. ‚Vã va fi dat,’ spune Isus ‚chiar în ceasul acela ce sã vorbiþi.
Fiindcã nu voi veþi vorbi, ci Duhul Tatãlui vostru este acela care vorbeºte în
voi.’ Când Duhul lui Dumnezeu ilumineazã minþile servilor Sãi, adevãrul va fi
prezentat în puterea lui divinã ºi în valoarea lui preþioasã. Acei care resping
adevãrul se vor ridica sã-i acuze ºi sã-i asupreascã pe ucenici. Dar chiar prin
pierderi ºi suferinþã, chiar prin moarte, copiii Domnului trebuie sã dea pe faþã
blândeþea Exemplului lor divin. Astfel se va vedea contrastul dintre agenþii lui
Satan ºi reprezentanþii lui Hristos. Mântuitorul va fi înãlþat înaintea
conducãtorilor ºi a poporului.” Hristos lumina lumii, pg.259.

Marţi 22 aprilie

3. LA DISTANÞA UNEI SINGURE DECIZII

a. Cât de complicatã este evanghelia? Marcu 10:15.

„Acela care priveºte la Hristos cu credinþã simplã, asemenea unui copil,
este fãcut pãrtaº al naturii divine prin intermediul Duhului Sfânt.” The Home
Missionary, 1 noiembrie 1893.

b. De ce este nevoie pentru a fi copilul lui Dumnezeu? Iosua
24:15 p.p.; Matei 7:7.
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„Domnul nu-i va sili pe oameni sã lucreze cu dreptate, sã iubeascã
îndurarea ºi sã umble umiliþi cu Dumnezeul lor; El pune înaintea agentului
omenesc binele ºi rãul ºi lãmureºte care va fi rezultatul sigur al urmãrii unei
cãi sau a celeilalte. Hristos ne invitã zicând: ‚Urmaþi-Mã’. Dar noi nu suntem
niciodatã obligaþi sã cãlcãm pe urmele Sale. Dacã umblãm pe urmele Sale,
acesta este rezultatul alegerii intenþionate. Când vedem viaþa ºi caracterul
lui Hristos, se trezeºte dorinþa puternicã de a fi ca El la caracter ºi noi
continuãm sã-L cunoaºtem pe Domnul ºi sã ºtim cã venirea Sa este pregãtitã
ca dimineaþa.” The Review and Herald, 31 martie 1896.

c. Cum putem înþelege ce înseamnã a ne preda? Deuteronom
30:19,20; Iosua 24:1 u.p.

„Mulþi întreabã, ‚Cum trebuie sã mã predau lui Dumnezeu?’ Voi doriþi
sã vã predaþi Lui, dar sunteþi slabi în putere moralã, robi ai îndoielii ºi controlaþi
de obiceiurile vieþii voastre de pãcat. Fãgãduinþele ºi hotãrârile voastre
sunt asemenea unor funii de nisip. Voi nu puteþi sã vã controlaþi gândurile,
impulsurile, afecþiunile. Cunoºtinþa fãgãduinþelor voastre cãlcate ºi a
angajamentelor voastre pãrãsite vã slãbeºte încrederea în propria voastrã
sinceritate ºi vã face sã simþiþi cã Dumnezeu nu vã poate accepta; dar nu
trebuie sã disperaþi. Ceea ce trebuie sã înþelegeþi este adevãrata putere a
voinþei. Aceasta este puterea care guverneazã în natura omului, puterea de
hotãrâre sau de alegere. Totul depinde de acþiunea corectã a voinþei.
Dumnezeu a dat oamenilor puterea de a alege. Ea este a lor pentru a o
exercita. Voi nu vã puteþi schimba inima, nu puteþi sã-I daþi singuri lui
Dumnezeu afecþiunile ei; dar voi puteþi alege sã-I serviþi Lui. Voi puteþi sã-I
daþi Lui voinþa voastrã; atunci El va lucra în voi voinþa ºi îndeplinirea dupã
buna Sa plãcere.” Calea cãtre Hristos, pg.47 (sublinierea autorului)

Miercuri 23 aprilie

4. PREDARE ZILNICÃ

a. Cât de des trebuie sã ne hotãrâm sã-L urmãm pe Isus? Evrei
3:12,13.
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„Nu este nici o siguranþã pentru vreunii din noi decât dacã primim zilnic
o nouã experienþã privind la Isus, Autorul ºi Desãvârºitorul credinþei noastre.
Zi de zi trebuie sã-L privim ºi sã fim schimbaþi dupã chipul Sãu. Noi trebuie
sã reprezentãm atributele divine ºi sã cãlcãm pe urmele lui Isus, oricât ne-
ar costa aceasta. Noi trebuie sã ne punem sub cãlãuzirea divinã, studiind
cuvântul lui Dumnezeu ºi întrebând în fiecare zi: Este aceasta calea
Domnului? Sunt diferite caractere instabile care sunt cu totul diferite de
Isus ºi care sunt în biserica lui Hristos; dar dacã nu se predau pentru a
deveni asemenea lutului în mâinile olarului ºi nu vor sã primeascã modelarea
cereascã ºi sã fie modelaþi în vase cum alege Dumnezeu sã le facã, aceste
persoane vor purta totdeauna diformitatea lor de caracter ºi vor fi totdeauna
vase de ruºine, neprimind niciodatã atingerea finalã a nemuririi. Nici o
deficienþã de caracter nu va fi imortalizatã ºi nu va pãta cerul cu
nedesãvârºirea sa.” The Review and Herald, 20 noiembrie 1894.

„Consacraþi-vã lui Dumnezeu dimineaþa; faceþi din aceasta prima voastrã
lucrare. Lãsaþi ca rugãciunea voastrã sã fie: ‚Ia-mã Doamne sã fiu cu totul
al Tãu. Îmi pun toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseºte-mã astãzi
în serviciul Tãu. Rãmâi cu mine ºi lasã ca tot lucrul meu sã fie fãcut în
Tine.’ Acesta este un lucru care trebuie fãcut zilnic. În fiecare dimineaþã
consacraþi-vã lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Predaþi-I toate planurile
voastre lui Dumnezeu pentru a fi aduse la îndeplinire sau abandonate, dupã
cum va indica providenþa Lui. Astfel, zi de zi, puteþi sã vã predaþi viaþa în
mâinile lui Dumnezeu ºi astfel viaþa voastrã va fi modelatã tot mai mult
dupã viaþa lui Hristos.” Calea cãtre Hristos, pg.70.

b. Ce include predarea? 1 Corinteni 15:31; Romani 12:1,2; Evrei
4:6, 9-11.

„Darurile speciale ale Duhului nu sunt singurii talanþi reprezentaþi în
parabolã [a talanþilor]. Ea include toate darurile ºi înzestrãrile, fie ele
înnãscute sau dobândite, naturale sau spirituale... Devenind ucenicii Sãi,
noi ne predãm Lui cu tot ce suntem ºi avem.” Parabole, pg.258.

„Trebuie sã aibã loc o predare lui Dumnezeu deplinã ºi fãrã rezerve, o
pãrãsire ºi abatere de la iubirea de lume ºi de la lucrurile pãmânteºti, altfel
nu putem fi ucenicii Sãi.” Spiritual Gifts, vol.4b, pg.150.
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Joi 24 aprilie

5. O LEGÃTURÃ VIE

a. Ce înseamnã a avea o legãturã vie cu Hristos? Ioan 15:4-10;
14:23.

„Noi trebuie sã fim gãsiþi zi de zi rãmânând în vie ºi aducând roadã cu
rãbdare acasã, la lucrul nostru ºi în orice relaþie a vieþii sã manifestãm
Spiritul lui Hristos.” The Signs of the Times, 18 aprilie 1892.

„Pentru a ajunge la aceastã înaltã chemare a lui Dumnezeu în Isus Hristos,
voi trebuie sã începeþi ziua cu Mântuitorul vostru. Chiar prima respiraþie a
sufletului dimineaþa ar trebui sã fie dupã prezenþa lui Isus. ‚Fãrã mine,’ zice El,
‚nu puteþi face nimic’. Avem nevoie de Isus. Lumina Lui, viaþa Lui, spiritul Lui
trebuie sã fie permanent ale noastre. Noi avem nevoie de El în fiecare ceas...
Nu putem sta nici o clipã fãrã prezenþa Lui.” Ibid., 8 februarie 1892.

b. Cum putem pãstra aceastã legãturã? Proverbele 23:26.

„Partea voastrã este aceea de a vã pune voinþa de partea lui Hristos.
Când vã predaþi Lui voinþa voastrã, El pune imediat stãpânire pe voi ºi
lucreazã în voi atât voinþa cât ºi îndeplinirea, dupã buna Sa plãcere. Natura
voastrã este adusã sub controlul Duhului Sãu. Chiar gândurile voastre Îi
sunt supuse. Dacã nu vã puteþi controla impulsurile ºi emoþiile aºa cum
doriþi, voi vã puteþi controla voinþa ºi astfel o schimbare totalã se va produce
în viaþa voastrã. Când vã predaþi lui Hristos voinþa voastrã, viaþa voastrã
este ascunsã cu Hristos în Dumnezeu. Ea este aliatã cu puterea care este
mai presus de toate stãpânirile ºi puterile. Voi aveþi o putere de la Dumnezeu
care vã þine strâns de puterea Lui; ºi o viaþã nouã, chiar viaþa credinþei, este
posibilã pentru voi.” Christian Temperance and Bible Hygiene, pg.148.
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Vineri 25 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum puteþi umbla cu Dumnezeu asemenea lui Enoh?

2. Cum puteþi experimenta puterea lui Dumnezeu în viaþa de
fiecare zi?

3. De ce aveþi nevoie pentru a câºtiga aceastã experienþã cu Isus?

4. Cum puteþi sã vã predaþi? De unde ºtiþi dacã v-aþi predat sau nu?

5. Ce înseamnã o legãturã vie cu Isus Hristos? Aveþi o asemenea
legãturã?
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Sabat, 3 mai 2003

Darul Sabatului întâi
pentru lucrarea

misionarã în Asia

Cu o treime din populaþia totalã a
lumii, Asia a cunoscut o mare extindere
în rãspândirea soliei evangheliei în ultima
jumãtate de secol. Cu noi suflete care au
fost adãugate zilnic la turmã, misionarii sunt chemaþi
sã continue lucrarea de a-L aduce pe Mântuitorul înviat la alþii care
flãmânzesc dupã o cunoºtinþã a adevãrului.

„Din Japonia, China ºi India, de la þãrile încã întunecate de pe continentul
nostru, din fiecare petec al acestei lumi a noastre se ridicã strigãtul inimilor
lovite de pãcat dupã o cunoºtinþã a Dumnezeului iubirii. Milioane ºi milioane
n-au auzit niciodatã de Dumnezeu sau de iubirea Lui descoperitã în Hristos.
Este dreptul lor sã primeascã aceastã cunoºtinþã. Ei au un drept egal cu al
nostru la îndurarea Mântuitorului. ªi este lãsat pe seama noastrã, care am
primit cunoºtinþa ºi a copiilor noºtri cãrora le-o dãm, sã rãspundem la strigãtul
lor.” Educaþia, pg.220.

La timpul tipãririi, lucrarea Miºcãrii de Reformã pe continentul asiatic
este împãrþitã în douã regiuni: Regiunea Asiaticã ºi Regiunea Pacificului.
Fiecare regiune cuprinde peste 1/5 din populaþia lumii. Acest dar va fi folosit
pentru a duce înainte misiunea în Regiunea Asiaticã, regiune ce are o uniune,
patru Conferinþe de Câmp ºi ºase Misiuni. Cele ºase misiuni sunt: Myanmar,
Nepal, Dindigul, Pakistan, India de Sud ºi Sri Lanka.

Vã rugãm sã vã amintiþi în rugãciunile voastre de fraþii ºi surorile din
aceste misiuni, care dau ultima solie de avertizare în partea lor de lume.
Darurile voastre vor aduce evanghelia unui popor care flãmânzeºte ºi
înseteazã dupã pâinea ºi apa vieþii.

D. Sureshkumar, Secretar Regional pentru Asia
M. Natarajan, Asistent al Secretarului Regional pentru Asia
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Sabat, 3 mai 2003
s.a. 20:21

Dorinþa lui Enoh

„Vreau sã fac voia Ta, Dumnezeule; legea Ta este în fundul inimii
mele” (Psalmii 40:8).

„Cultivaþi numai acele gânduri ºi acele sentimente care vor produce
recunoºtinþã ºi laudã.” The Signs of the Times, 27 septembrie 1883.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol.8, pg.260-261.

Duminică 27 aprilie

1. SCOPUL LUI ENOH

a. Care a fost þinta ºi scopul vieþii lui Enoh? 1 Petru 1:16; Ioan
3:30.

„Privind noi suntem schimbaþi ºi meditând asupra desãvârºirii Modelului
nostru divin, vom dori sã devenim cu totul transformaþi ºi reînnoiþi dupã
chipul curãþiei Sale. Va fi o flãmânzire ºi o însetarea a sufletului de a fi
fãcuþi asemenea Aceluia pe care Îl adorãm. Cu cât gândurile noastre sunt
mai mult concentrate asupra lui Hristos, cu atât mai mult vom vorbi altora
despre El ºi Îl vom reprezenta înaintea lumii. Noi suntem chemaþi sã ieºim
ºi sã ne despãrþim de lume, pentru ca sã putem fi fii ºi fiice ale Celui Prea
Înalt; ºi noi suntem sub obligaþia sfântã de a-L glorifica pe Dumnezeu ca
copii ai Sãi pe pãmânt. Este esenþial ca mintea sã fie fixatã asupra lui
Hristos, pentru ca sã putem spera pânã la capãt în harul care urmeazã sã
ne fie adus la descoperirea lui Isus Hristos din cer.” The Review and
Herald, 12 iunie 1888.

Lecþia 5
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b. Cum a fost þinta lui Enoh diferitã de cea a lui Lucifer? Isaia
14:12-14; Luca 14:11.

„Lucifer spusese: ‚Voi fi ca Cel Prea Înalt’ (Isaia 14:14); ºi dorinþa
dupã înãlþare de sine a adus luptã în curþile cereºti ºi a dus la exilul unei
mari pãrþi din oºtile lui Dumnezeu. Dacã Lucifer ar fi dorit cu adevãrat sã
fie asemenea Celui Prea Înalt, el nu ºi-ar fi pãrãsit locul rânduit lui în cer;
cãci spiritul Celui Prea Înalt se manifestã prin slujire neegoistã. Lucifer a
dorit puterea lui Dumnezeu, dar nu ºi caracterul Lui. El a cãutat pentru el
locul cel mai înalt ºi fiecare fiinþã care este mânatã de spiritul sãu va face
acelaºi lucru. Astfel înstrãinarea, discordia ºi lupta vor fi inevitabile.” Hristos
lumina lumii, pg.323,324.

Luni 28 aprilie

2. ÞINTA NOASTRÃ

a. Ce scop ar trebui sã caracterizeze viaþa noastrã? Matei 5:8;
Evrei 12:14.

„Timp de trei sute de ani Enoh a cãutat puritatea inimii, pentru ca sã
poatã fi în armonie cu cerul.” Slujitorii evangheliei, pg.45.

b. Ce se va vedea în vieþile noastre dacã avem aceastã þintã? Evrei
8:10; Galateni 5:13,14; 1 Ioan 2:6.

„Hristos a trãit în acord cu principiile legii morale ale guvernãrii lui
Dumnezeu ºi a îndeplinit cerinþele legii lui Dumnezeu. El a reprezentat efectul
benefic al legii în viaþa Sa omeneascã. Faptul cã legea este sfântã, dreaptã ºi
bunã trebuie mãrturisit înaintea tuturor naþiunilor, limbilor ºi popoarelor, înaintea
lumilor necãzute, înaintea îngerilor, a serafimilor ºi a heruvimilor. Principiile
legii lui Dumnezeu au fost manifestate în caracterul lui Isus Hristos ºi acela
care coopereazã cu Hristos, devenind pãrtaº al naturii divine, va dezvolta
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caracterul divin ºi va deveni o ilustrare a legii divine. Hristos în inimã va
aduce întregul om - suflet, trup ºi spirit - în captivitate faþã de ascultarea
neprihãnirii. Adevãraþii urmaºi ai lui Hristos vor fi în conformitate cu gândul,
voinþa ºi caracterul lui Dumnezeu ºi principiile vaste ale legii vor fi demonstrate
în natura umanã.” The Review and Herald, 9 martie 1897.

c. Care va fi rezultatul final al unei asemenea experienþe?
1 Corinteni 13:12; Matei 25:21.

„O, fie ca iubirea lui Dumnezeu sã ne inspire inimile! Lãsaþi ca Duhul
Sfânt sã aprindã în inimile noastre o flacãrã de devoþiune sfântã, pentru ca
sã putem porni la lucru în via Domnului. Atunci vom purta cununa de biruitor.
Atunci Îl vom vedea aºa cum este ºi vom auzi în cele din urmã
binecuvântarea: ‚Bine, rob bun ºi credincios: ... intrã în bucuria Domnului
tãu.’” The Review and Herald, 19 iulie 1892.

Marţi 29 aprilie

3. PÃRÃSIND TOTUL

a. Este aceastã umblare cu Dumnezeu una uºoarã? Matei 7:14.

b. Ce trebuie sã fim voioºi a da pentru a câºtiga aceastã experienþã
cu Hristos? Matei 16:24-26.

„Iubirea descoperitã în viaþa lui Hristos de tãgãduire de sine ºi jertfire
de sine trebuie sã se vadã în vieþile urmaºilor Sãi. Noi suntem chemaþi ‚sã
umblãm cum a umblat El’... Astfel a umblat Enoh cu Dumnezeu.” The
Review and Herald, 9 ianuarie 1900.

c. Care este rezultatul dorinþei ºi alegerii acestei experienþe cu
Isus? Ioan 14:23; Isaia 41:10; Matei 11:29; Apocalipsa 2:7.
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„Crezând fãgãduinþele Sale, noi umblãm cu El ºi vorbim cu El dupã cum
a fãcut Enoh ºi Ilie ºi cei credincioºi din toate veacurile care au trecut. Ei au
fost numiþi strãini ºi cãlãtori pe pãmânt, fiindcã aveau atât de multã credinþã
în Dumnezeu, încât au vrut sã urmeze instrucþiunile Sale atât de complet, cã
au devenit foarte diferiþi de lume în planurile lor ºi scopurile lor în viaþã erau
de asemenea diferite.” Bible Training School, 1 noiembrie 1911.

d. Care sunt unele dintre lucrurile specifice pe care trebuie sã le
pãrãsim în pregãtirea pentru cer? 1 Ioan 2:15.

„Lucrarea noastrã prezentã este de a ieºi din lume ºi a fi separaþi.
Aceasta este singura cale pe care putem umbla cu Dumnezeu, la fel ca
Enoh.” Testimonies, vol.5, pg.529.

„De ce este atât de greu sã ducem o viaþã umilã ºi tãgãduitoare de
sine? Fiindcã pretinºii creºtini nu sunt morþi faþã de lume. Este uºor a trãi
dupã ce suntem morþi. Dar mulþi tânjesc dupã prazul ºi ceapa din Egipt. Ei
au o dispoziþie de a se îmbrãca ºi a acþiona pe cât posibil la fel ca lumea ºi
de a merge totuºi în cer. Unii ca aceºtia urcã pe altã cale. Ei nu intrã pe
calea cea strâmtã ºi pe poarta cea îngustã.” Ibid., vol.1, pg.131.

Miercuri 30 aprilie

4. STATUTUL DE SERV

a. Ce atitudine specialã a manifestat Enoh în viaþa sa? Filipeni 2:7.

„Enoh L-a iubit pe Dumnezeu ºi s-a temut de El ºi a pãzit poruncile
Lui... El a fost atras într-o relaþie mai apropiatã cu Dumnezeu... Iubirea
infinitã ºi de nepãtruns a lui Dumnezeu prin Hristos a devenit subiectul
meditaþiilor sale de zi ºi de noapte. Cu toatã ardoarea sufletului sãu, el a
ales sã manifeste acea iubire faþã de oamenii în mijlocul cãrora locuia.”
Testimonies, vol.8, pg.260.
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b. Putem sã fim parte din rãmãºiþã fãrã compasiune ºi iubire?
1 Corinteni 13:1-3.

„Cine este aºa de miºcat de pierderea teribilã de suflete, încât sã aibã chiar
ºi o slabã apreciere a durerii din sufletul lui Hristos? Enoh, Noe, Avraam, Moise,
David, Ieremia ºi Pavel erau pãrtaºi cu Hristos în adâncurile compasiunii Sale
în mãsura în care percepþia lor omeneascã putea sã înþeleagã situaþia. Cine
poate spune împreunã cu Ieremia, ‚Râuri de apã îmi curg din ochi, fiindcã ei nu
þin legea Ta? O, dacã ar fi capul meu plin de apã ºi ochii mei un izvor de lacrimi,
pentru ca sã pot plânge zi ºi noapte pentru fiicele omorâte ale poporului meu.’
‚Aº prefera sã fiu anatema pentru fraþii mei,’ exclama Pavel.

„Este nevoie de aceastã înþelegere. Dacã inima nu poate bate în
înþelegere cu Hristos, omul nu va înþelege niciodatã caracterul elevat ºi
sfânt al cuvintelor: ‚Vegheaþi pentru suflete ca unii care trebuie sã daþi
socotealã.’ Noi vorbim despre misiuni creºtine. Glasurile noastre se aud,
dar inimile noastre nu au simþit niciodatã dorinþa duioasã ºi interesul aprins
pentru suflete pe care trebuie sã-l simtã. Mulþi cred cã faptele mãrunte de
servire sunt suficiente, dar nu existã nici cea mai slabã apreciere pentru
sufletele pentru care Hristos a murit ca sã le salveze. Ei nu cunosc valoarea
sufletului uman.” Bible Training School, 1 septembrie 1908.

c. Cum putem avea aceastã iubire în inima noastrã? Luca 11:13;
Filipeni 1:9-11.

Joi 1 mai

5. ALERGÂND SPRE PREMIU

a. Ce trebuie sã uitãm dacã dorim sã mergem înainte? Filipeni 3:14.

„Dacã avem capitole întunecate în experienþa noastrã, sã nu le pãstrãm
amintirea proaspãtã prin repetare. Uitând lucrurile care sunt în urmã, sã
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alergãm înainte spre lucrurile care ne stau în faþã. Cultivaþi numai acele gânduri
ºi sentimente care vor produce recunoºtinþã ºi laudã. Dacã vi s-a greºit, uitaþi
de aceasta ºi gândiþi-vã numai la marea îndurare, la bunãtatea iubitoare ºi la
iubirea de nespus a lui Isus.” The Signs of the Times, 27 septembrie 1883.

b. Ce trebuie sã ne amintim când alergãm spre premiu?
2 Corinteni 3:18.

„Privind la Isus noi dobândim vederi mai luminoase ºi mai clare despre
Dumnezeu ºi privind suntem schimbaþi. Bunãtatea, iubirea pentru semenii
noºtri, devin instinctul nostru natural. Noi dezvoltãm un caracter care este
reflectarea caracterului divin.” Parabole, pg.280.

c. Deºi calea noastrã poate fi presãratã cu lupte ºi încercãri, ce ar
trebui sã ne amintim noi? 1 Corinteni 2:9.

„Vã rog stãruitor sã nu rostiþi niciodatã vreun cuvânt de murmurare.
Þeseþi în urzeala experienþei voastre firele de aur ale recunoºtinþei. Gândiþi-
vã la þara mai bunã, unde nu vor mai fi lacrimi, unde nu veþi mai experimenta
încercãri ºi ispite, unde nu mai existã pierdere ºi ocarã, unde totul este
pace, bucurie ºi fericire.” The Signs of the Times, 27 septembrie 1883.

Vineri 2 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care a fost diferenþa între dorinþa lui Enoh ºi a lui Satan?
2. Care a fost scopul vieþii lui Enoh ºi care ar trebui sã fie scopul

vieþii voastre?
3. Ce înseamnã a pãrãsi totul?
4. Ce atitudine a avut Enoh pe care trebuie s-o aveþi ºi voi de

asemenea?
5. Ce ar trebui sã vã amintiþi în cãlãtoria voastrã spre cer?
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Sabat, 10 mai 2003
s.a. 20:29

Vorbirea lui Enoh cu Dumnezeu

„Rugaþi-vã fãrã încetare.” (1 Tesaloniceni 5:17).

„Rugaþi-vã în cãmãruþa voastrã ºi la munca voastrã zilnicã, inima sã vã
fie adesea înãlþatã spre Dumnezeu.” Calea cãtre Hristos, pg.98,99.

Recomandare pentru studiu: Profeþi ºi regi, pg.29-31.
    Calea cãtre Hristos, pg. 93-104.

Duminică 4 mai

1. COMUNICARE CU CERUL

a. Ce înseamnã comunicare? Psalmii 4:4; 1 Ioan 1:6,7.

b. Cu cine avem privilegiul sã avem aceastã comunicare? 1 Ioan
1:3.

„Comuniunea cu Dumnezeu, personalã ºi directã, aºteaptã pe fiecare.
Atunci vegheaþi în vederea rugãciunii ºi veþi ºti cã viaþa voastrã este ascunsã
cu Hristos în Dumnezeu.” The Signs of the Times, 17 martie 1898.

c. Ce experienþã binecuvântatã este a noastrã atunci când avem
aceastã comuniune cu Hristos? Matei 28:20.

„Fiecare individ trebuie sã caute prin rugãciune serioasã sã cunoascã
pentru sine Cuvântul lui Dumnezeu ºi apoi sã-l împlineascã. Numai punându-
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ºi zi de zi încrederea în Dumnezeu ºi nu în braþul de carne, va obþine un suflet
experienþa esenþialã pentru a rãspunde rugãciunii lui Hristos... În toate îngrijorãrile
voastre vremelnice, în toate grijile ºi temerile voastre, aºteptaþi-L pe Domnul...
Domnul a unit inima voastrã cu El. Dacã-L iubiþi ºi sunteþi acceptaþi în serviciul
Lui, aduceþi toate poverile voastre, atât publice cât ºi particulare, la Domnul ºi
aºteptaþi-L. Atunci veþi avea o experienþã individualã, o convingere a prezenþei
ºi a disponibilitãþii Sale de a vã asculta rugãciunea pentru înþelepciune ºi învãþãturã,
care vã vor da asigurarea ºi încrederea în dorinþa Domnului de a vã alina în
toate situaþiile voastre grele.” The Home Missionary, 1 iunie 1897.

Luni 5 mai

2. CUM POT VORBI CU DUMNEZEU?

a. Cum a vorbit Enoh cu Dumnezeu? Psalmii 5:3; 61:1.

„Putem vorbi cu Isus aºa cum a vorbit Enoh cu Dumnezeu. El a putut
sã-I spunã Domnului sãu totul despre încercãrile sale. Astfel a umblat Enoh
cu Dumnezeu ºi când lumina a strãlucit pe calea sa, el nu a aºteptat sã
spunã: ‚Ce vor spune prietenii ºi rudele mele despre mine dacã apuc pe
aceastã cale?’ Nu, el a fãcut ce era drept, oricare ar fi fost consecinþele.
Acum Enoh a cãutat sã aibã o legãturã cu Dumnezeu ºi acei care nu au o
legãturã cu Dumnezeu au o legãturã cu altcineva care-i va conduce departe
de orice lucru bun.” Manuscript Releases, vol.9, pg.256.

b. Este rugãciunea o formulã stabilitã de cuvinte care sã fie repetatã
tot mereu? Matei 6:6-13.

„Este de cea mai mare importanþã sã înþelegem cum sã ne rugãm corect.
Un studiu atent al rugãciunii pe care a dat-o Isus ucenicilor Sãi va fi de un mare
folos pentru noi. Aceastã rugãciune este la fel de preþioasã pentru urmaºii lui
Hristos de astãzi dupã cum a fost pentru ucenici când le-a fost datã. Pãrinþii
sã-i înveþe pe copiii lor semnificaþia acestei rugãciuni. ªi sã-i înveþe cã Dumnezeu
nu o va accepta dacã este fãcutã de formã. Numai când aducem aceastã
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rugãciune cu o înþelegere a sensului ei ºi o înþelegere a nevoii noastre, va fi ea
acceptabilã înaintea lui Dumnezeu.” The Signs of the Times, 28 octombrie 1903.

„Hristos nu ne-a dat aceastã rugãciune pentru a o repeta ca pe o formã. El
a dat-o ca pe o ilustraþie a ceea ce ar trebui sã fie rugãciunile noastre – simple,
serioase ºi cuprinzãtoare.” The Youth’s Instructor, 7 decembrie 1899.

c. Cum putem învãþa sã ne rugãm? Luca 11:1; Iacov 4:8.

„Rugãciunea este deschiderea inimii faþã de Dumnezeu ca faþã de un prieten.
Nu cã acest lucru ar fi necesar pentru a-I face de cunoscut lui Dumnezeu ce
suntem, ci pentru a ne face pe noi în stare sã-L primim. Rugãciunea nu-L
coboarã pe Dumnezeu la noi, ci ne ridicã pe noi la El. Când Isus a fost pe
pãmânt, El i-a învãþat pe ucenicii Sãi cum sã se roage. El i-a îndrumat sã-ºi
prezinte nevoile lor zilnice înaintea lui Dumnezeu ºi sã arunce toate grijile lor
asupra Lui. ªi asigurarea pe care El le-a dat-o cã cererile lor vor fi ascultate
este de asemenea o asigurare ºi pentru noi.” Calea cãtre Hristos, pg.93.

Marţi  6 mai

3. CÂND AR TREBUI SÃ MÃ ROG?

a. Când a vorbit Enoh cu Dumnezeu? Luca 18:4; 21:36.

„În mijlocul muncii active, Enoh a pãstrat cu statornicie comuniunea lui cu
Dumnezeu. Cu cât era mai mare ºi mai presantã munca lui, cu atât mai constante
ºi mai serioase erau rugãciunile lui. El a continuat sã se izoleze în anumite
timpuri de toatã societatea. Dupã ce rãmânea pentru o vreme între oameni,
lucrând pentru a le fi folositor prin învãþãturã ºi exemplu, el se retrãgea pentru
a petrece un timp în singurãtate, flãmânzind ºi însetând dupã acea cunoºtinþã
divinã pe care numai Dumnezeu o poate dãrui. Având astfel comuniune cu
Dumnezeu, Enoh a ajuns sã reflecte tot mai mult chipul divin. Faþa sa radia de
luminã sfântã, chiar de lumina care strãluceºte de pe faþa lui Isus. Când venea
de la aceste comuniuni sfinte, chiar ºi cei nelegiuiþi priveau cu teamã
amprenta cerului pe faþa sa.” Slujitorii evangheliei, pg.43,44.
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 b. De ce ar trebui ca rugãciunea sã fie mai mult decât ceva ce se
face la ora de închinare? Psalmii 55:17; 1 Tesaloniceni 5:17.

„Prin rugãciune, omul este pregãtit pentru datorie ºi pentru încercare.
Dimineaþa ºi seara, rugãciunile noastre serioase ar trebui sã se înalþe la
Dumnezeu pentru binecuvântãrile Sale ºi cãlãuzirea Sa. Adevãrata rugãciune
se prinde de Atotputernicie ºi câºtigã biruinþa. Pe genunchi creºtinul
dobândeºte puterea de a se împotrivi ispitei. ªi în timp ce suntem angajaþi în
munca noastrã zilnicã, noi ar trebui sã ne înãlþãm sufletul spre cer în rugãciune.
Aºa a umblat Enoh cu Dumnezeu. Rugãciunea tãcutã ºi aprinsã a sufletului
ridicã tãmâia sfântã spre tronul harului ºi este la fel de acceptabilã pentru
Dumnezeu ca ºi când ar fi fost adusã în sanctuar. Pentru toþi acei care Îl
cautã astfel, Hristos este un ajutor prezent în timp de nevoie. În ziua încercãrii
ei vor fi curajoºi ºi puternici.” The Signs of the Times, 29 ianuarie 1902.

c. Cum vã puteþi ruga când sunteþi ocupaþi cu diversele voastre
îndatoriri? 1 Tesaloniceni 5:18.

„Mulþi nu reuºesc sã imite Modelul nostru sfânt pentru cã studiazã atât de
puþin trãsãturile clare ale caracterului Sãu. Atât de mulþi sunt plini de planuri
aglomerate ºi active tot timpul ºi ei nu au nici timp, nici loc pentru ca scumpul
Isus sã fie un tovarãº apropiat ºi scump. Ei nu raporteazã la El fiecare gând ºi
acþiune, întrebând: ‚Este aceasta calea Domnului?’ Dacã ar face aceasta, ei ar
umbla cu Dumnezeu la fel ca ºi Enoh.” Testimonies, vol.6, pg.363.

Miercuri 7 mai

4. UNDE SÃ NE RUGÃM

a. Este rugãciunea limitatã numai la anumite locuri sau poziþii?
Evrei 12:28; Neemia 2:3,4.
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„În timpuri de pericol sau greutãþi neaºteptate, inima poate sã-ºi trimitã
strigãtul ei dupã ajutor la Acela care S-a angajat sã vinã în ajutorul celor
credincioºi ai Sãi, ori de câte ori aceºtia Îl cheamã. În orice împrejurare, în
orice situaþie, sufletul apãsat de durere ºi grijã sau asaltat cu înverºunare de
ispitã poate gãsi asigurare, sprijin ºi alinare în iubirea ºi puterea care nu dau
greº ale unui Dumnezeu care-ªi þine legãmântul.” Profeþi ºi regi, pg.445.

„Truditorii în cãile ocupate ale vieþii, nãpãdiþi ºi aproape copleºiþi de
nedumeriri, pot sã trimitã o cerere la Dumnezeu pentru cãlãuzire divinã.
Cãlãtorii pe mare ºi pe uscat, când sunt ameninþaþi cu vreun mare pericol,
pot sã se încredinþeze astfel protecþiei Cerului.” Ibid., pg.444.

b. Ce ar trebui sã ne amintim cu privire la atitudinea noastrã în
rugãciune? Psalmii 89:7; Proverbele 22:4; Isaia 55:6.

„Aici se aflã o lecþie pentru poporul lui Dumnezeu de astãzi. Puterea
noastrã spiritualã ºi influenþa noastrã nu sunt sporite prin conformarea la o
atitudine lumeascã în timpul rugãciunii. În aceste timpuri periculoase, acei
care mãrturisesc cã sunt poporul lui Dumnezeu pãzitor al poruncilor ar trebui
sã se pãzeascã împotriva tendinþei de a pierde spiritul de reverenþã ºi teamã
sfântã. Scripturile îi învaþã pe oameni cum sã se apropie de Fãcãtorul lor – cu
umilinþã ºi veneraþie, prin credinþã într-un Mijlocitor divin. Omul sã vinã cu
genunchiul îndoit, ca un supus al harului, un petiþionar la tronul îndurãrii. Astfel
el trebuie sã mãrturiseascã faptul cã întregul suflet, trup ºi spirit sunt supuse
Creatorului sãu.” The Review and Herald, 30 noiembrie 1905.

„Adevãrata reverenþã faþã de Dumnezeu este inspiratã dintr-un
sentiment al mãreþiei Sale infinite ºi o înþelegere a prezenþei Sale. Fiecare
inimã ar trebui sã fie adânc impresionatã de acest sentiment al Celui Nevãzut.
Ora ºi locul de rugãciune sunt sfinte pentru cã Dumnezeu este acolo. ªi
când se manifestã reverenþã în atitudine ºi comportament, sentimentul care
le inspirã va fi adâncit. ‚Sfânt ºi vrednic de reverenþã este numele Sãu’,
declarã psalmistul (Psalmii 111:9). Îngerii, când rostesc acel nume, îºi
acoperã feþele. Atunci, cu ce reverenþã ar trebui ca noi, care suntem cãzuþi
ºi pãcãtoºi, sã-l luãm pe buzele noastre!” Profeþi ºi regi, pg.30.
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Joi 8 mai

5. DE CE SÃ MÃ ROG?

a. Care este cel mai adânc motiv pentru rugãciune? Filipeni 3:10.

„Este un lucru minunat cã ne putem ruga în mod eficient; cã fiinþele
muritoare nevrednice ºi supuse greºelii au puterea de a-ºi aduce cererile
lor lui Dumnezeu. Ce putere mai înaltã poate dori omul decât aceasta – sã
fie legat cu Dumnezeul infinit? Omul slab ºi pãcãtos are privilegiul de a
vorbi cu Creatorul sãu. Noi putem rosti cuvinte care sã ajungã la tronul
Suveranului universului. Noi putem vorbi cu Isus mergând pe cale ºi El
zice: ‚Eu sunt la dreapta ta’.” Slujitorii evangheliei, pg.234.

b. Care sunt alte motive de a ne ruga? Ioan 10:4,5; Isaia 40:31.

„Dacã ne gândim la nelegiuire în inimile noastre, Domnul nu ne va
asculta... Când venim la El, ar trebui sã ne rugãm ca sã înþelegem scopul
Sãu ºi sã-l împlinim, ºi ca dorinþele ºi interesele noastre sã poatã fi pierdute
într-ale Lui.” Testimonies, vol.2, pg.135.

„Dacã dorim sã creºtem în Hristos, capul nostru viu, trebuie sã facem
din rugãciune o necesitate zilnicã, nu doar în cãmãruþã, ci de asemenea ºi
în familie. Fiindcã ne rugãm atât de puþin, rugãciunile noastre nu sunt mai
insistente ºi mai inteligente. În rugãciune noi avem comuniune cu Dumnezeu
ºi ne familiarizãm cu El.” The Signs of the Times, 5 martie 1885.

„Înainte de a porni la lucrul nostru zilnic, ar trebui sã ne apropiem de
Dumnezeu, sã vorbim cu Acela faþã de care avem veneraþie ºi iubire ºi sã
cerem ajutor, nu doar pentru noi înºine, ci ºi pentru alþii. El Se bucurã când
venim la El cu deplinã încredere, cerând harul de a birui.” Ibid., 28 octombrie
1903.
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Vineri 9 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. De ce este un privilegiu sã vorbim cu Dumnezeu?

2. Ce ar trebui sã vã amintiþi când doriþi sã vã rugaþi?

3. Cum este posibil sã fim în continuu într-o atitudine de rugãciune?

4. Unde poate fi fãcutã rugãciunea?

5. Cum poate deveni rugãciunea o parte mai importantã din viaþa
voastrã?
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Sabat, 17 mai 2003
s.a. 20:37

Caracterul lui Enoh

„ªi Dumnezeul pãcii sã vã sfinþeascã pe deplin.” (1 Tesaloniceni
5:23).

„Dacã inima nu este curãþitã de pãcat, Hristos nu poate locui acolo.
Unul sau celãlalt trebuie sã fie elementul care deþine controlul.” The Review
and Herald, 3 octombrie 1899.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol.5, pg.729-735.

Duminică 11 mai

1. REFLECTÂNDU-L PE ISUS

a. Pe cine Îl arãta Enoh oamenilor din timpul sãu? Evrei 11:5;
1 Petru 1:15.

b. În ce mod manifesta Enoh caracterul lui Hristos? Exodul 34:6.

„Enoh... a devenit atât de curat la caracter, încât Domnul îi comunica
voia Lui ºi, prin viziune sfântã, îi descoperea marile evenimente legate de cea
de-a doua venire a lui Hristos ºi de asemenea rãutatea care avea sã predomine
chiar înainte de sfârºit. Enoh a fost un predicator credincios al neprihãnirii ºi
a cãutat sã-i întoarcã pe oameni de la cãlcarea legii la ascultare credincioasã.
El a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani, dând lumii un exemplu credincios
într-o viaþã curatã ºi nepãtatã, care era într-un contrast vãdit cu acea generaþie
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rãzvrãtitã ºi ambiþioasã care se lãuda cu nesocotirea pe faþã a legii sfinte a lui
Dumnezeu.” The Review and Herald, 29 aprilie 1875.

c. Ce alte personaje din Biblie au mai reflectat caracterul lui
Hristos în vieþile lor? Evrei 11:4,7,8,13; Apocalipsa 14:1.

„Spiritul pe care l-au posedat Enoh, Iosif ºi Daniel putem sã-l avem ºi
noi. Noi putem scoate din aceeaºi sursã de putere ºi putem sã dobândim
aceeaºi putere de autocontrol; ºi aceleaºi virtuþi pot strãluci în vieþile
noastre.” The Review and Herald, 1 septembrie 1885.

Luni 12 mai

2. PUTEM ªI NOI SÃ-L REFLECTÃM PE HRISTOS?

a. Cum este posibil ca omul pãcãtos sã-L poatã descoperi pe
Hristos? Matei 5:16.

„Fãrã harul lui Hristos, pãcãtosul este într-o stare deznãdãjduitã; nimic
nu poate fi fãcut pentru el; dar prin harul divin, omului îi este oferitã putere
supranaturalã ºi aceasta lucreazã în minte, în inimã ºi în caracter. Prin
atribuirea harului lui Hristos, pãcatul este vãzut în natura sa urâcioasã ºi, în
cele din urmã, este scos afarã din templul sufletului... Credinþa poate prezenta
ascultarea perfectã a lui Hristos în locul pãcãtuirii ºi deficienþei pãcãtosului.”
The Review and Herald, 4 noiembrie 1890.

„Ce mamã ºi-a iubit vreodatã copilul aºa cum îi iubeºte Isus pe copiii Sãi?
El priveºte la caracterul murdãrit cu o durere mai adâncã ºi mai ascuþitã decât
a oricãrei mame. El vede rãsplata viitoare a unui mod de acþiune rãu. Atunci sã
se facã tot ce trebuie fãcut pentru sufletul neglijat.” Testimonies, vol.6, pg.284.

b. Când poate fi descoperit Hristos prin viaþa noastrã
individualã? 1 Corinteni 3:16,17; 2 Corinteni 7:1.
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„Dacã inima nu este curãþitã de pãcat, Hristos nu poate locui acolo.
Unul sau altul trebuie sã fie elementul care deþine controlul.” The Review
and Herald, 3 octombrie 1899.

„Poporul lui Dumnezeu trebuie sã fie lumina lumii. În viaþã ºi caracter,
noi trebuie sã dãm pe faþã cerinþele lui Dumnezeu în natura omeneascã; ºi
pentru a face aceasta, noi trebuie sã strângem razele luminii divine din
Biblie ºi sã le lãsãm sã strãluceascã spre acei care sunt în întuneric. Hristos
trebuie sã rãmânã în inimile noastre prin credinþã, pentru ca sã putem
cunoaºte ºi învãþa pe alþii calea spre cer. ‚ªi cei înþelepþi vor strãluci ca
strãlucirea firmamentului ºi aceia care îi întorc pe mulþi la neprihãnire ca
stelele în veac de veac’ (Daniel 12:3).” Ibid., 5 decembrie 1921.

„Este planul lui Dumnezeu ca prin om slava Sa sã fie descoperitã lumii;
dar numai acei care se leagã cu Dumnezeu prin Isus Hristos, pot descoperi
acea bunãtate ºi acea credincioºie pe care le-a manifestat Hristos în viaþa
Sa. Dupã cum corzile viei sunt unite în butucul pãrinte, tot astfel copiii lui
Dumnezeu vor fi uniþi ca unul în Hristos. Ei trebuie sã descopere lumii
caracterul lui Dumnezeu. Ei trebuie sã studieze Scripturile având în vedere
scopul de a trãi viaþa neegoistã a lui Hristos.” Ibid., 30 mai 1899.

Marţi 13 mai

3. LUCRARE NEEGOISTÃ

a. Ce a înþeles Enoh cu privire la scopul sãu în viaþã? Efeseni
2:10; Psalmii 86:12.

„Religia îl aduce pe om într-o relaþie personalã cu Dumnezeu, dar nu în
mod exclusivist; fiindcã principiile cerului trebuie sã fie trãite, pentru ca sã
poatã ajuta ºi binecuvânta omenirea. Un adevãrat copil al lui Dumnezeu Îl va
iubi pe Dumnezeu din toatã inima sa ºi pe semenul sãu ca pe sine însuºi. El va
avea un interes pentru semenii sãi. Adevãrata religie este lucrarea harului
împãrtãºitã în inimã, care face ca viaþa sã curgã în fapte bune, asemenea
unui izvor alimentat din râurile vii. Religia nu constã doar în meditare ºi
rugãciune. Lumina creºtinului este manifestatã în fapte bune ºi este astfel
recunoscutã de alþii.” The Review and Herald, 18 septembrie 1888.
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b. Cum influenþeazã aceastã atitudine îndatoririle practice ale
vieþii? 1 Corinteni 6:19,20; 1 Petru 2:12.

„Voi puteþi fi într-o poziþie în care influenþa voastrã va fi grãitoare de
partea Domnului. Este înaltul vostru privilegiu sã fiþi biruitori asupra poftelor
ºi patimilor cãrnii, prin puterea lui Hristos. Enoh a umblat cu Dumnezeu trei
sute de ani. El a fost în armonie cu voia cerului. Enoh este un reprezentant
al poporului care urmeazã sã fie înãlþat de pe pãmânt. Nu este timpul ca noi
sã ne predãm cu totul lui Dumnezeu? Trebuie sã cãutãm cu seriozitate
binecuvântarea Lui. Noi trebuie sã rãstignim omul cel vechi cu patimile ºi
afecþiunile lui, pentru a satisface cerinþele lui Dumnezeu. Acei care au fost
binecuvântaþi de Dumnezeu n-au încetat sã-L caute pânã când au ºtiut cã
au împlinit cerinþele Sale ºi cã stãteau aprobaþi înaintea Lui.” The Review
and Herald, 12 martie 1889.

„Adevãrata evlavie se rãspândeºte ºi este comunicativã. Psalmistul
spune: ‚N-am ascuns neprihãnirea Ta în inima mea; am vestit credincioºia
ºi mântuirea Ta; Nu am ascuns bunãtatea Ta iubitoare ºi adevãrul Tãu
dinaintea adunãrii’ (Psalmii 40:10). Oriunde se gãseºte iubirea lui Dumnezeu,
existã întotdeauna o dorinþã de a o exprima... Prin luptã continuã ºi credinþã
simplã, Enoh a umblat cu Dumnezeu. Noi putem face cu toþii acelaºi lucru.
Noi putem fi cu totul convertiþi ºi transformaþi ºi sã fim într-adevãr copii ai
lui Dumnezeu, bucurându-ne nu doar de cunoaºterea voii Sale, ci
conducându-i pe alþii, prin exemplul nostru, pe aceeaºi cale de ascultare
umilã ºi consacrare.” Ibid., 22 iunie 1886.

Miercuri 14 mai

4. CHEMAREA NOASTRÃ

a. Ce suntem chemaþi sã fim ºi sã facem? 1 Petru 2:9.

„Religia lui Isus exemplificatã în viaþa zilnicã a urmaºilor Sãi va exercita
o influenþã de zece ori mai mare decât cele mai elocvente predici.”
Testimonies, vol.4, pg.566.
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b. În cine ne putem încrede lãsându-L sã cãlãuzeascã direcþia vieþii
noastre? Proverbele 3:5,6; Ieremia 10:23.

„Mai presus de confuzia de pe pãmânt, [Dumnezeu] stã pe tron; toate
lucrurile sunt deschise cercetãrii Sale divine; ºi, din marea Sa veºnicie liniºtitã,
El rânduieºte ceea ce providenþa Sa gãseºte a fi cel mai bine.” Marele
Medic, pg.356.

c. Dacã am luat o decizie pentru Hristos, cum este descris ceea
ce avem de fãcut? 2 Corinteni 5:20; Romani 10:14,15.

„Nu este dreptul nostru sã trãim pentru a ne plãcea nouã înºine în spirit,
gând, cuvânt sau acþiune. Ca ºi creºtini, noi avem de îndeplinit îndatoriri pentru
binele altora. Noi le datorãm tuturor contribuþia noastrã de a creºte mãsura
fericirii omeneºti... Ca reprezentanþi ai lui Hristos, noi trebuie sã ducem lumii
o reprezentare mult mai înaltã a ceea ce este frumuseþea sfinþeniei. Ce este
sfinþenia? – Ea înseamnã a fi cu totul al Domnului. Cuvintele noastre, acþiunile
noastre, spiritul dat pe faþã sunt manifestarea exterioarã ºi vizibilã a ceea ce
este înãuntru ºi mãrturisesc dacã suntem îmbrãcaþi cu haina neprihãnirii lui
Hristos, þesutã în rãzboiul de þesut al cerului, sau dacã suntem îmbrãcaþi cu
hainele noastre obiºnuite. Noi trebuie sã dãm dovadã înaintea lumii prin fapte
exterioare cu privire la influenþa adevãrului asupra inimilor noastre. Lumea
observã viaþa noastrã, aude cuvintele noastre, priveºte ºi mãsoarã caracterele
noastre dupã aceste semne exterioare ºi estimeazã adevãrul pe care
mãrturisim a-l crede în raport cu ceea ce dãm pe faþã cã a realizat el pentru
noi.” The Review and Herald, 18 iulie 1893.

Joi 15 mai

5. RODUL LEGÃTURII

a. De unde putem ºti dacã avem o legãturã vie cu Hristos? Matei
7:16.
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„Ce înseamnã sã aduci rod? Acesta nu se rezumã numai la a veni la
adunare o datã pe sãptãmânã ºi a da mãrturia noastrã în rugãciune sau
adunare socialã. Noi trebuie sã fim gãsiþi zi de zi rãmânând în viþã ºi aducând
rod cu rãbdare în cãminele noastre, în lucrul nostru ºi în orice raport al vieþii
manifestând Spiritul lui Hristos. Sunt mulþi care se poartã ca ºi când ar
crede cã o legãturã ocazionalã cu Hristos ar fi tot ce este necesar ºi cã ei
pot fi socotiþi coarde vii, fiindcã din când în când mãrturisesc despre Hristos.
Dar aceasta este o amãgire. Ramura trebuie sã fie altoitã în butuc ºi sã
rãmânã acolo, unindu-se cu Via fibrã cu fibrã, trãgându-ºi porþia zilnicã de
sevã ºi hranã din rãdãcina ºi grãsimea Viei, pânã când devine una cu butucul
pãrinte.” The Signs of the Times, 18 aprilie 1892.

b. Care sunt roadele specifice ale acestei legãturi cu Hristos?
Galateni 5:22-24; Ioan 13:35; 2 Corinteni 4:5.

„Mãrturisirile noastre sunt fãrã valoare dacã nu rãmânem în Hristos; cãci
nu putem fi ramuri vii dacã în noi nu abundã calitãþile vitale ale Viei. În creºtinul
adevãrat vor apãrea caracteristicile Maestrului sãu ºi, când reflectãm virtuþiile
lui Hristos în vieþile ºi caracterele noastre, Tatãl ne iubeºte dupã cum Îl iubeºte
pe Fiul Sãu. Când este împlinitã aceastã condiþie în acei care mãrturisesc a
crede adevãrul prezent, noi vom vedea o bisericã prosperã; cãci membrii ei nu
vor trãi pentru ei înºiºi, ci pentru Acela care a murit pentru ei ºi ei vor fi corzi
înfloritoare ale Viþei celei vii.” The Signs of the Times, 18 aprilie 1892.

Vineri 16 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum L-a glorificat Enoh pe Tatãl din cer?
2. Cum este posibil sã-L puteþi reflecta pe Hristos acum?
3. Ce trebuie sã vã amintiþi despre scopul vieþii voastre?
4. Dacã v-aþi încredinþat viaþa lui Hristos, care trebuie sã fie

lucrarea voastrã?
5. Aveþi voi o legãturã vie cu Hristos? Cum poate avea loc aceasta?



50

Sabat, 24 mai 2003
s.a. 20:44

Locuinþa lui Enoh

„Ce pãrtãºie are neprihãnirea cu nelegiuirea? ªi ce legãturã
are lumina cu întunericul?” (2 Corinteni 6:14 eng).

„Enoh a atins o experienþã mai înaltã; el a fost atras într-o pãrtãºie mai
apropiatã cu Dumnezeu. El ºi-a înþeles mai pe deplin obligaþiile ºi
responsabilitatea sa ca fiu al lui Dumnezeu.” Patriarhi ºi profeþi, pg.86.

Recomandare pentru studiu: Evanghelizare, pg. 46-48.
              Cãminul advent, pg.128-133.

Duminică 18 mai

1. ALEGÂND LOCUL CORECT

a. La ce trebuie sã ne gândim când alegem unde vom locui?
1 Ioan 2:15; 2 Corinteni 6:14,17; Psalmii 143:10.

„Enoh, despãrþindu-se de lume ºi petrecând mult din timpul sãu în rugãciune
ºi comuniune cu Dumnezeu, reprezintã poporul credincios al lui Dumnezeu din
ultimele zile, care va fi despãrþit de lume. Nelegiuirea va predomina într-o mãsurã
îngrozitoare pe pãmânt. Oamenii se vor deda la a urma fiecare închipuire a
inimilor lor corupte ºi vor aduce la îndeplinire filosofia lor amãgitoare ºi se vor
rãzvrãti împotriva autoritãþii Cerului.” Spiritual Gifts, vol.3, pg.58,59.

„În alegerea unui cãmin [mulþi] privesc mai mult la avantajele vremelnice
pe care le pot câºtiga, decât la influenþele morale ºi sociale care îi vor
înconjura pe ei ºi familiile lor. Ei aleg un loc frumos ºi fertil sau se mutã în
vreun oraº înfloritor în speranþa de a-ºi asigura o prosperitate mai mare;
dar copiii lor sunt înconjuraþi de ispitã ºi prea adesea formeazã tovãrãºii
care sunt defavorabile dezvoltãrii evlaviei ºi formãrii unui caracter drept.”
Patriarhi ºi profeþi, pg.184.

Lecþia 8
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b. Care sunt consecinþele neurmãrii sfatului lui Dumnezeu cu
privire la locuinþele noastre? Iacov 4:17; Luca 12:47.

Luni 19 mai

2. EXTINDEREA SFEREI DE INFLUENÞÃ

a. L-a împiedicat locuirea la þarã pe Enoh de a ajunge la alþii în
oraºe? Matei 22:8-10; Luca 14:23.

„Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu nu a fost în transã sau în viziune, ci
în toate îndatoririle vieþii sale zilnice. El nu a devenit un sihastru, închizându-
se cu totul faþã de lume; fiindcã el avea de fãcut o lucrare pentru Dumnezeu
în lume. În familie ºi în relaþia sa cu oamenii, ca soþ ºi tatã, ca prieten ºi
cetãþean, el era un statornic ºi neclãtinat serv al Domnului...

Necãjit din cauza rãutãþii crescânde a celor neevlavioºi ºi temându-se
ca necredincioºia lor sã nu-i slãbeascã reverenþa lui faþã de Dumnezeu,
Enoh evita o asociere constantã cu ei ºi petrecea mult timp în singurãtate,
ocupându-se cu meditarea ºi rugãciunea... El continua sã se retragã, în
anumite perioade, din orice societate. Dupã ce rãmânea o vreme printre
oameni, lucrând spre a le fi folositor prin învãþãturã ºi exemplu, el obiºnuia
sã se retragã pentru a petrece un timp în singurãtate, flãmânzind ºi însetând
dupã acea cunoºtinþã divinã pe care numai Dumnezeu o poate împãrtãºi.”
Patriarhi ºi profeþi, pg.86-87.

b. Care este voia lui Dumnezeu pentru noi cu privire la extinderea
influenþei noastre faþã de lume? Marcu 16:15; Fapte 5:42;
Coloseni 1:28; Apocalipsa 14:6.

„Dumnezeu nu vrea ca noi sã devenim pustnici sau cãlugãri ºi sã ne
retragem din lume pentru a ne devota închinãrii. Viaþa trebuie sã fie
asemenea vieþii lui Hristos – între munte ºi mulþime. Acela care nu face
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altceva decât sã se roage va înceta curând sã se mai roage, sau rugãciunile
sale vor deveni o formã ºi o rutinã. Când oamenii se izoleazã de viaþa
socialã, de sfera datoriei creºtine ºi de purtarea crucii; când înceteazã sã
lucreze cu seriozitate pentru Maestrul care a lucrat cu seriozitate pentru ei,
ei pierd subiectul rugãciunii ºi nu au nici o motivaþie pentru devoþiune.”
Calea cãtre Hristos, pg.101.

„Copiii lui Dumnezeu se vor despãrþi de practicile nedrepte ale acelora din
jurul lor... În timp ce încearcã sã instruiascã ºi sã avertizeze lumea, ei nu se vor
conforma spiritului ºi obiceiurilor necredincioºilor, ci le vor condamna prin
umblarea lor sfântã ºi exemplul lor evlavios.” Spiritual Gifts, vol.3, pg.59.

Marţi 20 mai

3. DESÃVÂRªIND PRIORITÃÞILE

a. În viaþa sa de zi cu zi, care a fost prima prioritate a lui Enoh?
Matei 6:33; 5:48.

b. Care ar trebui sã fie cea mai importantã prioritate a noastrã
dacã dorim sã avem o asemenea experienþã ca cea a lui Enoh?
Matei 12:50; Ioan 5:30.

„Noi trebuie sã trãim în fiecare clipã ºi în fiecare clipã trebuie sã veghem.
Noi nu putem spune când va veni ceasul pentru ca timpul nostru de încercare
sã se încheie sau ca lucrarea noastrã sã se sfârºeascã. ªtim cã adesea acei
care ies din casele lor nu se mai întorc acasã vii; de aceea, când vã treziþi
dimineaþa, treziþi-vã cu lauda lui Dumnezeu pe buzele voastre ºi când mergeþi
la lucru, mergeþi cu o rugãciune adresatã lui Dumnezeu pentru ajutor. Dacã
aveþi mult de lucru, atunci aveþi de asemenea nevoie de multã rugãciune.
Dacã aveþi poveri grele, atunci trebuie sã cãutaþi tronul lui Dumnezeu cu o ºi
mai mare seriozitate; ºi când Îl cãutaþi pe Dumnezeu, El ia mâna voastrã ºi o
pune în a Lui.” The Review and Herald, 5 ianuarie 1911.
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c. Cum este pus în practicã acest lucru când ne gândim la
programul nostru zilnic? Genesa 19:27: Exodul 24:4; Luca
21:38.

„ ,Cãutaþi mai întâi împãrãþia lui Dumnezeu ºi neprihãnirea Lui ºi toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra’ (Matei 6:33). Aceasta este prima
lucrare în care sã fim angajaþi. Fiecare familie ar trebui sã-ºi ridice altarul
ei de rugãciune, înþelegând cã frica de Domnul este începutul înþelepciunii.
Dacã cineva din lume are nevoie de puterea ºi încurajarea pe care o dã
religia, atunci aceºtia sunt acei care sunt responsabili pentru educarea ºi
instruirea copiilor. Ei nu-ºi pot face lucrarea într-un mod acceptabil înaintea
lui Dumnezeu câtã vreme exemplul lor zilnic îi învaþã pe acei care privesc
la ei pentru îndrumare cã pot trãi fãrã Dumnezeu. Dacã îºi educã copiii sã
trãiascã numai pentru aceastã viaþã, ei nu vor face nici o pregãtire pentru
veºnicie. Ei vor muri la fel cum au trãit, fãrã Dumnezeu, ºi pãrinþii vor fi
traºi la rãspundere pentru pierderea sufletelor lor. Taþilor ºi mamelor, voi
trebuie sã-L cãutaþi pe Dumnezeu dimineaþa ºi seara la altarul familial,
pentru ca sã puteþi învãþa cum sã-i educaþi pe copiii voºtri cu înþelepciune,
duioºie ºi iubire, rând peste rând ºi învãþãturã peste învãþãturã, puþin aici,
puþin acolo.” The Review and Herald, 27 iunie 1899.

Miercuri 21 mai

4. PRIMUL CÂMP MISIONAR

a. Cu atât de multe nevoi în jurul nostru, ce trebuie sã ne amintim
despre primul câmp misionar? Deuteronom 6:2, 6-8; Proverbele
22:6.

„Lucrarea noastrã pentru Hristos trebuie sã înceapã în familie, în cãmin...
Nu existã nici un câmp misionar mai important decât acesta... Dar dacã
este ca ei sã înveþe sã facã lucrare misionarã pentru alþii, ei trebuie sã
înveþe mai întâi sã lucreze pentru cei de acasã, care au un drept natural la
actele lor de iubire.” Testimonies, vol.6, pg.395.
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„ ‚N-am timp,’ spune tatãl, ‚N-am timp pentru instruirea copiilor mei,
n-am timp pentru bucurii sociale ºi casnice.’ Atunci nu ar fi trebuit sã luaþi
asupra voastrã responsabilitatea unei familii. Reþinând de la ei timpul care
le aparþine de drept, voi îi lipsiþi de educaþia pe care ar trebui s-o primeascã
din mâinile voastre. Dacã aveþi copii, voi aveþi o lucrare de fãcut, în unire
cu mama pentru formarea caracterelor lor. Acei care simt cã au o chemare
imperativã la lucru pentru îmbunãtãþirea societãþii, în timp ce proprii lor
copii cresc nedisciplinaþi, ar trebui sã-ºi punã întrebarea dacã nu cumva ºi-
au greºit datoria. Propria lor casã este primul câmp misionar în care li se
cere pãrinþilor sã lucreze. Acei care îngãduie ca în grãdina cãminului lor sã
creascã spini ºi mãrãcini, în timp ce manifestã un mare interes pentru
cultivarea terenului vecinului lor, nesocotesc cuvântul lui Dumnezeu.” The
Review and Herald, 21 martie 1882.

b. Care este influenþa potenþialã a familiei? 2 Timotei 1:5.

„O familie bine ordonatã ºi bine disciplinatã vorbeºte mai mult în favoarea
creºtinismului decât toate predicile care pot fi þinute. O asemenea familie dã
dovadã cã pãrinþii au avut succes în urmarea îndrumãrilor lui Dumnezeu ºi cã
copiii lor Îi vor servi în bisericã. Influenþa lor creºte; fiindcã pe mãsurã ce ei dau
mai departe, vor primi pentru a da din nou mai departe. Tatãl ºi mama gãsesc
ajutoare în copiii lor care dau altora instrucþiunile primite în cãmin. Vecinãtatea
în care trãiesc este ajutatã, fiindcã în ea ei au devenit îmbogãþiþi pentru timp ºi
veºnicie. Întreaga familie este angajatã în serviciul Maestrului; ºi prin exemplul
lor evlavios alþii sunt inspiraþi sã fie credincioºi lui Dumnezeu în grija pentru
turma Lui, frumoasa Lui turmã.” The Review and Herald, 6 iunie 1899.

Joi 22 mai

5. ADMINISTRAREA TIMPULUI

a. Pentru a fi misionari eficienþi în cãmin sau în afara lui, ce talant
ar trebui pãzit în mod special ºi de ce? Matei 25:15; 1 Corinteni
7:29 p.p.
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„Timpul nostru Îi aparþine lui Dumnezeu. Fiecare moment este al Lui ºi
noi suntem sub cea mai solemnã obligaþie de a-l folosi spre slava Sa. Cu
privire la nici un talant pe care ni l-a dat nu va cere El o socotealã mai
strictã decât cu privire la timpul nostru.” Parabole, pg.269.

„Este o greºealã tristã din partea multora cã sunt întotdeauna în întârziere
în Sabat dimineaþa. Ei sunt foarte stricþi cu privire la timpul lor propriu, ºi nu-ºi
pot permite sã piardã nici o orã din el; dar din timpul Domnului, singura zi din
ºapte pe care Domnul o pretinde ca fiind a Sa ºi pe care ne cere sã I-o devotãm
Lui, o parte este irositã dormind dimineaþa pânã târziu. Prin aceasta ei Îl furã pe
Dumnezeu. Aceasta îi face sã fie în întârziere în toate lucrurile, produce confuzie
în familie ºi, în cele din urmã, rezultã în întârzierea întregii familii la ªcoala de
Sabat ºi poate la adunare.” The Youth’s Instructor, 19 martie 1879.

„Punctualitatea ºi hotãrârea în lucrare ºi în cauza lui Dumnezeu sunt
esenþiale. Întârzierile sunt adevãrate înfrângeri.” Testimonies, vol.3, pg.500.

b. De unde a ºtiut Enoh cum sã-ºi petreacã timpul? Coloseni 4:5;
Efeseni 5:16.

„Noi nu avem timp de petrecut cu deºertãciunile ºi nebuniile acestei
lumi. Este o lume de mântuit ºi noi ar trebui sã ne gândim cu atenþie la
exemplul pe care-l dãm celor din jurul nostru, conformându-ne vieþile la viaþa
Aceluia care S-a fãcut un copil al omenirii pentru ca sã poatã da un exemplu
desãvârºit fiecãrei fiinþe umane.” The Review and Herald, 6 ianuarie 1910.

Vineri 23 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Unde este cea mai bunã locuinþã pentru a ne pregãti sã-L întâlnim
pe Isus?

2. Ce ar trebui sã faceþi la postul datoriei voastre?
3. Care ar trebui sã fie prioritatea voastrã numãrul unu în viaþã?
4. Unde este primul vostru câmp misionar ºi cum puteþi sã ajungeþi

la el?
5. Cât de importantã este punctualitatea în lumina cuvântului lui

Dumnezeu?
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Sabat, 31 mai 2003
s.a. 20:51

Conversaþia lui Enoh

„Fii un exemplu pentru credincioºi în cuvânt, în conversaþie, în
iubire, în spirit, în credinþã, în curãþie.” (1 Timotei 4:12).

„Dumnezeu pune în inima ºi pe buzele solilor Sãi adevãruri pe care sã
le rosteascã, adevãruri care sunt ascuþite ºi tãietoare ca o sabie cu douã
tãiºuri.” Patriarhi ºi Profeþi, pg.88.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol.2, pg.111-113.

Duminică 25 mai

1. IUBIREA MINUNATÃ A LUI DUMNEZEU

a. Ce elemente ale conversaþiei a înþeles Enoh ºi le-a pus în
practicã? Efeseni 5:1-12.

„Fiecare suflet care pretinde cã este un fiu sau o fiicã a lui Dumnezeu
sã se cerceteze în lumina cerului; sã se gândeascã la buzele murdare care-
l fac sã fie ‚nenorocit’. Ele sunt mijlocul de comunicare. [Matei 12:34,35
citat]. Atunci ele sã nu fie folosite în a scoate din vistieria inimii cuvinte
care-L vor dezonora pe Dumnezeu ºi-i vor descuraja pe cei din jurul vostru,
ci sã le folosiþi spre lauda ºi slava lui Dumnezeu, care le-a fãcut cu acest
scop; ... ºi când iubirea lui Isus este tema cugetãrii, cuvintele ce vin de pe
buze omeneºti vor fi pline de laudã ºi mulþumire faþã de Dumnezeu ºi faþã
de Miel.” The Review and Herald, 22 decembrie 1896.

b. Ce s-a bucurat Enoh sã împãrtãºeascã oamenilor din jurul lui?
1 Ioan 5:11-13; 3:1.

Lecþia 9
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„Cazul lui Enoh este înaintea noastrã... El a trãit într-un veac corupt,
când întinãciunea moralã murdãrea totul în jurul sãu; totuºi el ºi-a exersat
mintea spre devoþiune, spre iubirea curãþiei. Conversaþia sa era cu privire
la lucrurile cereºti. El ºi-a educat mintea sã meargã pe aceastã direcþie ºi
el purta amprenta divinului. Faþa lui era luminatã de lumina care strãluceºte
de pe faþa lui Isus.” Testimonies, vol.2, pg.112.

Luni 26 mai

2. DECLARÂND ADEVÃRUL

a. Pe lângã a vorbi despre iubirea lui Dumnezeu, ce altceva a
declarat Enoh oamenilor din generaþia sa? 2 Petru 1:13,14; Iuda 14.

„[Acei care vegheazã în vederea venirii Domnului] vestesc adevãrul
care este aplicabil în mod special acum. Dupã cum Enoh, Noe, Avraam ºi
Moise au declarat fiecare adevãrul pentru timpul lor, tot astfel servii lui
Hristos de acum dau avertizarea specialã pentru generaþia lor.” Hristos
lumina lumii, pg.470.

„Voi puteþi fi cu totul convertiþi ºi transformaþi ºi sã fiþi într-adevãr copii
ai lui Dumnezeu, bucurându-vã nu doar de cunoºtinþa voii Sale, ci, prin
exemplul vostru, sã-i conduceþi pe alþii în aceeaºi cale de ascultare umilitã
ºi consacrare. Adevãrata evlavie se rãspândeºte ºi este comunicativã.
Psalmistul spune: ‚Nu am ascuns neprihãnirea Ta  în inima mea; am declarat
credincioºia Ta ºi mântuirea Ta: Nu am ascuns bunãtatea Ta ºi adevãrul
Tãu de marea adunare.’ Oriunde se gãseºte iubirea lui Dumnezeu, este
întotdeauna o dorinþã de a o exprima.” Testimonies, vol.3, pg.546.

„Acum, ca ºi în veacurile precedente, prezentarea unui adevãr care
mustrã rãtãcirile ºi pãcatele timpului va stârni o furtunã de împotrivire.
‚Oricine face rãul urãºte lumina ºi nu vine la luminã, ca sã nu îi fie mustrate
faptele’ (Ioan 3:20)...

ªi care este datoria noastrã în faþa acestora? Sã tragem concluzia cã
adevãrul nu ar trebui prezentat, din moment ce efectul lui este atât de
adesea acela de a-i stârni pe oameni sã încerce sã scape de adevãrurile
sale sau sã li se împotriveascã? – Nu; noi nu avem mai multe motive pentru
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a reþine mãrturia cuvântului lui Dumnezeu fiindcã aceasta stârneºte
împotrivire, de cum a avut Martin Luther. Luther s-a declarat a fi fost
îndemnat, obligat de Duhul lui Dumnezeu sã lupte împotriva relelor din
timpul lui ºi, în acelaºi mod, trebuie sã lucreze acei care duc încã înainte
lucrarea de reformã. Servilor lui Dumnezeu din acest timp le este adresatã
porunca: ‚Ridicã-þi glasul ca o trâmbiþã ºi aratã poporului meu pãcatele
sale ºi casei lui Iacov pãcatele ei.’

Adevãraþii urmaºi ai lui Hristos nu aºteaptã ca adevãrul sã devinã popular.
Fiind convinºi de datoria lor, ei acceptã în mod deliberat crucea ºi îndepãrteazã
astfel cel mai mare obstacol din calea primirii adevãrului – singurul argument
pe care avocaþii sãi n-au fost în stare sã-l respingã. Doar servitorii slabi ºi
lipsiþi de eficienþã ai lumii cred cã este lãudabil sã nu ai nici un principiu în
lucrurile religioase. Noi ar trebui sã alegem ceea ce este drept fiindcã este
drept ºi sã lãsãm consecinþele pe seama lui Dumnezeu. Pentru marile ei
reforme, lumea este îndatoratã oamenilor cu principii, credinþã ºi îndrãznealã.
Prin asemenea oameni trebuie sã fie dusã înainte lucrarea de reformã pentru
acest timp.” The Spirit of Prophecy, vol.4, pg.292,293.

Marţi 27 mai

3. MUSTRÂND PÃCATUL

a. De ce trebuie mustrat pãcatul? Efeseni 5:11,12; Tit 1:13.

„Acei pe care Dumnezeu i-a pus deoparte ca predicatori ai neprihãnirii au
puse asupra lor responsabilitãþi solemne de a mustra pãcatele poporului. Pavel
îi poruncea lui Tit: ‚Vorbeºte aceste lucruri, mustrã ºi îndeamnã cu toatã
autoritatea. Nimeni sã nu te dispreþuiascã.’ Sunt întotdeauna unii care vor
dispreþui pe acela care îndrãzneºte sã mustre pãcatul; dar sunt timpuri când
mustrarea trebuie datã. Pavel îl instruieºte pe Tit sã mustre cu asprime o anumitã
clasã, pentru ca aceasta sã fie statornicã în credinþã. Bãrbaþii ºi femeile care,
cu structurile lor diferite, sunt aduºi laolaltã în bisericã, au particularitãþi ºi greºeli.
Când acestea sunt dezvoltate, ele vor necesita mustrare. Dacã acei care sunt
puºi în poziþii importante nu ar mustra niciodatã, în curând ar fi o stare de lucruri
fãrã moralã care L-ar dezonora pe Dumnezeu foarte mult. Dar cum va fi datã



59

mustrarea? Lãsaþi ca apostolul sã rãspundã: ‚Cu toatã îndelunga rãbdare ºi
învãþãtura.’ Principiul sã fie pus înaintea aceluia care are nevoie de mustrare,
dar niciodatã nu ar trebui ca relele din poporul lui Dumnezeu sã fie trecute cu
vederea cu indiferenþã.” Testimonies, vol.3, pg.353.

„Pãcatul este acela care a scãzut ºi a degenerat facultãþile sufletului; dar
prin credinþã în Isus Hristos ca Mântuitor al nostru, noi putem fi restabiliþi în
sfinþenie ºi adevãr. Toþi acei care vor sã înveþe de la Hristos trebuie sã fie
goliþi de înþelepciunea umanã.” The Signs of the Times, 25 decembrie 1893.

b. În ce spirit s-a purtat Enoh cu pãcatul?

„[Enoh] a fost un mustrãtor neînfricat al pãcatului. În timp ce predica
iubirea lui Dumnezeu în Hristos oamenilor din timpul lui ºi stãruia pe lângã
ei sã renunþe la cãile lor rele, el mustra nelegiuirea predominantã ºi îi avertiza
pe oamenii din generaþia sa cã judecata avea sã se abatã cu siguranþã
asupra pãcãtosului. Spiritul lui Hristos era acela care vorbea prin Enoh;
acel spirit este manifestat nu doar în rostiri de iubire, compasiune ºi stãruinþã;
oamenii sfinþi nu au vorbit doar lucruri blânde. Dumnezeu pune în inima ºi
pe buzele solilor Sãi sã fie rostite adevãruri care sunt ascuþite ºi tãioase ca
o sabie cu douã tãiºuri.” Patriarhi ºi profeþi, pg.88.

c. Cum ar trebui sã tratãm pãcatul în zilele noastre? 2 Timotei 4:1-4.

Miercuri 28 mai

4. NEVOILE DE ACUM

a. Care este cea mai urgentã nevoie a noastrã? Psalmii 85:6; Fapte
3:19.
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„Noi trebuie sã înþelegem la ce suntem chemaþi în Hristos; cãci prin
credinþã noi trebuie sã ajungem la neprihãnirea Sa. Întrucât acesta este
standardul pentru realizarea noastrã, cum pot unii dintre noi sã fie satisfãcuþi
cu realizãrile lor prezente? Dacã ne-am ocupat de lucrurile vãzute ºi
vremelnice, sã ne îndreptãm atenþia asupra lucrurilor nevãzute ºi veºnice.
Sã nu aºteptãm o revigorare în bisericã, sau o convingere specialã; ci,
înþelegându-ne nevoia ºi ºtiind cã întregul cer este la dispoziþia noastrã, sã
ne predãm acum inimile lui Dumnezeu. Sã nu credem cã putem aºtepta
pânã la vreo adunare de conferinþã sau pânã când o mare grupã este chematã
în faþã, pentru a cãuta atunci binecuvântarea lui Dumnezeu. Este cel mai
bine pentru noi sã fim treji individual, predându-ne astãzi inimile lui
Dumnezeu. Hotãrâþi-vã acum sã vã consacraþi Lui, nu doar ca adunare, ci
ca indivizi; hotãrâþi-vã sã cãutaþi acele lucruri care sunt sus, unde Hristos
ºade la dreapta lui Dumnezeu. Nu vã aºteptaþi unii pe alþii. Nu vã uitaþi în
jurul vostru pentru a vedea dacã semenul vostru se predã, ci, înþelegând cã
fiecare dintre noi trebuie sã dea socotealã pentru sine lui Dumnezeu, cã noi
avem un Mântuitor viu, care este înlocuitorul ºi garanþia noastrã, sã ne
apropiem de Dumnezeu.” The Signs of the Times, 16 ianuarie 1893.

„O revigorare a adevãratei evlavii în mijlocul nostru este cea mai mare
ºi mai urgentã dintre toate nevoile noastre. A cãuta aceasta ar trebui sã fie
prima noastrã lucrare. Trebuie sã se depunã eforturi serioase pentru a
dobândi binecuvântarea Domnului, nu fiindcã Dumnezeu nu ar vrea sã
reverse binecuvântarea Sa asupra noastrã, ci fiindcã suntem nepregãtiþi sã
o primim. Tatãl nostru ceresc este mai doritor sã dea Spiritul Sãu cel Sfânt
celor care-L cer, decât sunt pãrinþii pãmânteºti sã dea daruri bune copiilor
lor. Dar este lucrarea noastrã, prin mãrturisire, umilinþã, cãinþã ºi rugãciune
serioasã sã îndeplinim condiþiile cu care Dumnezeu a fãgãduit sã ne dea
binecuvântarea Sa. Numai ca rãspuns la rugãciune este de aºteptat o
reînviorare.” The Review and Herald, 22 martie 1887.

b. Ce lucruri specifice trebuie sã dãm la o parte? Efeseni 4:22-24.

„Fiecare bisericã sã se ridice ºi sã dea la o parte mândria, vanitatea ºi
spiritul lumesc. Sã-ºi umileascã inimile înaintea lui Dumnezeu prin pocãinþã
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pentru faptul cã au ridicat atât de puþine poveri pentru Hristos.” The Review
and Herald, 7 decembrie 1886.

Joi 29 mai

5. MOTIVAÞIA

a. Înainte ca avertizarea sã poatã fi reuºitã, trebuie sã avem o
inimã convertitã ºi sã fim un bun exemplu. Ce fel de grijã trebuie
sã avem pentru alþii? 2 Corinteni 7:8-12; 1 Timotei 4:10;

     1 Ioan 3:10,11 u.p.

b. Cum este definitã compasiunea ºi cum o puteþi avea în viaþa
voastrã? 1 Corinteni 13:1-8; Matei 7:7.

„Dacã ne ocupãm gândurile cu contemplarea iubirii ºi îndurãrii
[Mântuitorului nostru], vom reflecta acestea în viaþa ºi caracterul nostru;
cãci privind suntem schimbaþi. Numai înãlþându-L pe Isus ºi coborând eul
putem sãrbãtori în mod corect naºterea Fiului lui Dumnezeu.” The Signs
of the Times, 8 decembrie 1887.

„Cãutaþi voi sã-L proslãviþi pe Dumnezeu ºi sã-L onoraþi în viaþa voastrã?
Voi ar trebui sã cãutaþi ºi sã vã rugaþi pentru un spirit de recunoºtinþã pentru
toate binecuvântãrile de care vã bucuraþi ºi sã cãutaþi cu seriozitate ca
Duhul Sfânt sã locuiascã în voi. Dacã nu posedaþi Duhul Sfânt, este o
greºealã ºi greºeala este la voi; cãci Isus spune: ‚Deci dacã voi, care sunteþi
rãi, ºtiþi sã daþi daruri bune copiilor voºtri, cu cât mai mult Tatãl vostru
ceresc va da Duhul Sfânt acelora care I-L cer.’ Cu o asemenea asigurare
ca aceasta în ceea ce priveºte bunãvoinþa Tatãlui din cer sã vã dea Duhul
Lui cel Sfânt, cum puteþi rãmâne departe de El? Cum puteþi sã neglijaþi mai
departe sã-L rugaþi cu încredere sã îndeplineascã acea lucrare în voi, care
este aºa de necesarã pentru a face din voi niºte creºtini devotaþi? O, veniþi
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la Isus acum, iubiþi prieteni tineri, cu o inimã zdrobitã ºi cu încredere în
îndurarea ºi fãgãduinþele lui Dumnezeu, cereþi iertare pentru abaterile voastre
din trecut de la staulul lui Hristos – stãruiþi în rugãciune serioasã pânã când
simþiþi iubirea Lui iertãtoare ºi plinãtatea Spiritului Sãu locuind în voi.” The
Youth’s Instructor, 1 februarie 1856.

Vineri 30 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce a declarat Enoh generaþiei sale?
2. Cum puteþi vorbi mai mult despre iubirea Tatãlui?
3. De ce trebuie mustrat pãcatul ºi cum ar trebui sã faceþi aceasta?
4. Care sunt nevoile prezente?
5. Care trebuie sã fie motivaþia pentru îndreptare în viaþa voastrã

ºi în viaþa altora?
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Sabat, 7 iunie 2003

Darul Sabatului întâi
Ecuador

Darul special pentru Sabatul Întâi de luna
aceasta este dedicat dezvoltãrii lucrãrii în Santo
Domingo de los Colorados, Ecuador. Santo
Domingo este situat la vest de capitala Quito, în
provincia Pichincha.

Regiunea care înconjoarã Santo Domingo este
foarte frumoasã ºi clima este foarte ospitalierã.
Timp de peste 35 de ani, fraþii din aceastã zonã au
rãspândit evanghelia oamenilor din Pichincha, dar
încã mai este mult de lucru. Darul vostru va fi folosit
în primul rând pentru extinderea ºi renovarea farului
existent în Santo Domingo, aºa încât fraþii sã poatã
avea o bazã de unde sã porneascã pentru a salva
oile pierdute.

Solia de Reformã a ajuns în Ecuador abia în
luna februarie a anului 1945. În anul acela fratele
Mario Linares a fost trimis sã înceapã lucrarea acolo.
Mari dificultãþi au blocat progresul lucrãrii în
primele luni, dar Domnul a vrut sã strângã laolaltã
oile Sale pierdute din aceastã þarã ºi, pânã în
octombrie, erau suficienþi membri ºi suflete
interesate pentru a þine o conferinþã. În anii 1950,
lucrarea a fost în mare parte neglijatã, dar în anii
1960 un predicator care lucra în Portugalia a
acceptat chemarea sã continue lucrarea de
evanghelizare în Ecuador. Începând de atunci,
Ecuador a fost un câmp care creºtea continuu, mai
întâi ca parte a Uniunii Sud-Americane de Nord iar
acum ca un câmp autonom ataºat direct Conferinþei
Generale.

Darul vostru de astãzi va ajuta la înaintarea
lucrãrii în acest câmp de lucru pentru sufletele
pierdute, care creºte cu repeziciune.

Fraþii ºi surorile voastre din Ecuador

STATISTICÃ DEMOGRAFICÃ

Suprafaþa: 283.560 km2

Populaþia: 13.183.978 (2001)
Capitala: Quito (pop.
1.754.000)
Rata de alfabetizare: 90%
(2002)
Limbi: Spaniola (oficialã),
Quechua, altele amer-
indiene
Religia: Romano-Catolici
95%

ECONOMIE

Unitate monetarã: Dolarul
SUA din aprilie 2000
PIB/PCL: 37,2 miliarde
USD; 2.900 USD pe cap de
locuitor (2000 estimativ)
Inflaþie: 43% (2001)
Parteneri comerciali
majori: SUA, Peru,
Columbia, Germania,
Spania, Japonia, Coreea de
Sud.

COLUMBIA

PERU

ECUADOR

Pasto

Talara

Cuenca

Guayaquil

Quito
Oceanul Pacific
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Sabat, 7 iunie 2003
s.a. 20:56

Gândirea lui Enoh

„Sã aveþi în voi gândul acesta, care era ºi în Isus Hristos.”
(Filipeni 2:5).

„Mintea este citadela întregii fiinþe ºi obiceiurile rele în mâncare, în
îmbrãcãminte sau somn afecteazã creierul.” Christian Education, pg.125.

Recomandare pentru studiu: Educaþia, pg.218-219.
              Fundamentele educaþiei creºtine,

   pg.161,162.

Duminică 1 iunie

1. SÃ AVEÞI ÎN VOI GÂNDUL ACESTA

a. Enoh este descris ca umblând cu Dumnezeu. Cum este descrisã
rãmãºiþa? Ce înseamnã aceasta? Psalmii 119:1; 32:2; 1 Petru
3:10.

„În sufletul consacrat serviciului lui Hristos va exista un dezgust crescând
pentru gândurile rele, pentru comportarea grosolanã ºi limbajul necuviincios,
pentru cã toate acestea sunt în opoziþie cu Spiritul cast ºi pur al lui Hristos,
care locuieºte înãuntru.” The Signs of the Times, 13 octombrie 1890.

b. Înainte ca acþiunile ºi conversaþia noastrã sã poatã fi curate, ce
trebuie înnoit? Filipeni 2:2-5.

Lecþia 10
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„Voi... trebuie sã aveþi o convertire profundã, o profundã reînnoire a
gândirii, o transformare profundã, altfel nu veþi avea parte în împãrãþia lui
Dumnezeu. Înfãþiºarea voastrã, aspectul vostru plãcut, îmbrãcãmintea
voastrã nu vã vor aduce în graþia lui Dumnezeu. Valoarea moralã este
aceea pe care marele EU SUNT o apreciazã. Nu existã adevãratã frumuseþe
a persoanei sau a caracterului fãrã Hristos, nici o adevãratã desãvârºire a
manierelor sau comportãrii fãrã harul sfinþitor al spiritului umilinþei, înþelegerii
ºi al adevãratei sfinþiri.” Testimonies, vol.2, pg.158.

Luni 2 iunie

2. NICI UN ATRIBUT FIRESC

a. Ce atitudini ºi acþiuni trebuie eliminate din viaþa noastrã?
Definiþi fiecare dintre ele. Galateni 5:19-21.

„Arãtaþi care este rodul convertirii, dovada cã [bãrbaþii ºi femeile] Îl
iubesc pe Dumnezeu. Arãtaþi cã adevãrata convertire este o schimbare a
inimii, a gândurilor ºi scopurilor. Trebuie sã se renunþe la obiceiurile rele.
Pãcatele vorbirii de rãu, ale geloziei ºi neascultãrii trebuie date la o parte.
Trebuie dusã o luptã împotriva fiecãrei trãsãturi rele de caracter.”
Testimonies, vol.6, pg.87.

„Este posibil sã manifestãm un zel aparent în serviciul lui Dumnezeu,
sã facem rugãciuni ºi sã þinem posturi ºi totuºi sã nu fim recunoscuþi de
Domnul. Când rugãciunile noastre sunt aduse cu încredere de sine, când
nu veghem ºi nu aducem acþiunile noastre în armonie cu rugãciunile noastre,
noi nu suntem socotiþi închinãtori înaintea cerului. Noi suntem lipsiþi de
credinþa care lucreazã prin iubire ºi curãþã sufletul; cãci credinþa adevãratã
îl va conduce pe acela care o posedã sã-ºi suprime faptele firii ºi sã
rãstigneascã egoismul, iubirea de sine, nerãbdarea ºi îndreptãþirea de sine.
Acei care doresc sã-L urmeze cu adevãrat pe Hristos trebuie sã înveþe
zilnic lecþii cu blândeþe ºi umilinþã a inimii, pentru ca sã vorbeascã cu atenþie,
sã dea pe faþã curtoazie ºi amabilitate, sã aibã inimi duioase ºi sã aducã
înþelegerea ºi razele soarelui în cãmin. Toatã cearta, toate neînþelegerile,
toatã lovirea cu limba ºi pumnul rãutãþii trebuie date la o parte. Voinþa
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puternicã trebuie sã fie supusã iar amabilitatea ºi o dispoziþie de a fi uºor de
înduplecat trebuie sã fie cultivate.” The Review and Herald, 5 iunie 1894.

„În instituþiile noastre de învãþãmânt trebuie sã se exercite o influenþã care
sã combatã influenþa lumii ºi sã nu dea nici o încurajare îngãduinþei apetitului, în
satisfacere egoistã a simþurilor, în mândrie, ambiþie, iubire de  îmbrãcãminte ºi
etalare, iubire de laudã ºi mãgulire ºi luptã pentru rãsplãtiri ºi onoruri înalte ca
recompensã pentru rezultate ºcolare bune. Toate acestea trebuia sã fie
descurajate în ºcolile noastre.” The Advocate, 1 februarie 1900.

b. Care sunt obiceiurile cele mai predominante în zilele noastre?
Romani 16:18.

„Distracþiile frivole, mândria în îmbrãcãminte, îngãduirea apetitului împietresc
inima ºi tocesc conºtiinþa, aºa încât glasul adevãrului nu mai este auzit. Datoria
este un cuvânt dispreþuit. Lucrurile de o valoare infinitã sunt tratate cu uºurinþã
pânã când inima îºi pierde toatã dorinþa de a sacrifica pentru Acela care a dat
atât de mult pentru om. Dar la timpul seceriºului ei trebuie sã strângã ceea ce
au semãnat.” The Signs of the Times, 18 august 1881.

Marţi 3 iunie

3. ASUPRA A CE SE CONCENTRA ENOH

a. Cum a fost susþinutã umblarea lui Enoh? Asupra a ce era el
concentrat? Isaia 26:3; Psalmii 32:8.

„Mintea [lui Enoh], inima lui, conversaþia lui erau în cer.” Patriarhi ºi
profeþi, pg.89.

b. Asupra a ce ar trebui sã ne concentrãm noi? Psalmii 86:11;
101:2. Cum putem sã facem aceasta în timpul foarte ocupat pe

care-l trãim? Filipeni 4:6.
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„Dacã am trãi cu toþii mai simplu ºi am folosi timpul, care este dedicat
de obicei îngãduinþei apetitului ºi satisfacerii mândriei în îmbrãcãminte, pentru
cercetarea Scripturilor ºi în rugãciune umilã pentru pâinea vieþii, am primi o
putere spiritualã mai mare. Noi trebuie sã dãm mai puþinã atenþie nevoilor
noastre vremelnice ºi mai multã intereselor noastre veºnice.” The Review
and Herald, 8 mai 1883.

„Nu lucraþi peste puteri. Este mult mai bine sã lãsaþi nefãcute unele
lucruri planificate pentru acea zi, decât sã vã suprasolicitaþi.” The Signs of
the Times, 10 mai 1905.

„ ‚Nu am timp sã fiu cu copiii mei’ este strigãtul multor mame. Atunci,
de dragul lui Hristos, petreceþi mai puþin timp cu hainele voastre... Neglijaþi
a face ºi a primi vizite. Neglijaþi sã gãtiþi o varietate nesfârºitã de feluri.
Dar niciodatã, niciodatã nu vã neglijaþi copiii... Arãtaþi copiilor voºtri cã
sunteþi hotãrâþi sã fiþi creºtini biblici. Îmbrãcaþi-vã cu modestie. Vorbiþi cu
înþelepciune. Fiþi amabili ºi totuºi fermi ca stânca de partea principiului...
Faceþi-vã mâncare ºi haine simple. Atunci veþi avea timp pentru cultivarea
copiilor voºtri.” The Review and Herald, 7 martie 1907.

„Mulþi, chiar în timpul lor de devoþiune, nu primesc binecuvântarea
adevãratei comuniuni cu Dumnezeu. Ei sunt într-o grabã prea mare... Ei
nu au timp sã rãmânã cu Învãþãtorul divin. Ei se întorc la lucrul lor cu
poverile lor... Ei trebuie sã-ºi ia timp pentru meditaþie ºi rugãciune ºi sã-L
aºtepte  pe Dumnezeu pentru o reînnoire a puterii fizice, mintale ºi spirituale.”
Educaþia, pg.219.

Miercuri 4 iunie

4. HRANA MINTALÃ A LUI ENOH

a. Pentru a fi sãnãtoºi fizic, avem nevoie de hranã bunã. De ce
avem nevoie pentru a avea o minte sãnãtoasã? Matei 22:37;
1 Corinteni 2:16.

„Ce sã citeascã copiii noºtri? Aceasta este o întrebare serioasã ºi
aºteaptã un rãspuns serios. Sunt tulburatã sã vãd în familiile creºtine



68

periodice ºi reviste ce conþin povestiri în serial care nu lasã nici o impresie
bunã asupra minþii. I-am urmãrit pe acei al cãror gust pentru povestiri
închipuite a fost astfel cultivat... Mintea este prinsã de povestiri senzaþionale.
Ei trãiesc într-o lume ruptã de realitate ºi nu sunt pregãtiþi pentru îndatoririle
practice ale vieþii... Gândul ºi conversaþia despre cele religioase le-au devenit
neplãcute. Hrana mintalã pe care o îndrãgesc acum este contaminatoare
în efectele ei ºi duce la gânduri necurate ºi senzuale...

Eu cunosc personal pe unii care ºi-au pierdut tonul sãnãtos al minþii prin
obiceiuri greºite de lecturã. Ei trec prin viaþã cu o imaginaþie îmbolnãvitã,
amplificând (mãrind) fiecare micã întristare. Lucruri pe care o minte sãnãtoasã
ºi echilibratã nu le-ar bãga în seamã, devin pentru ei încercãri de nesuportat,
obstacole de netrecut. Pentru ei viaþa este într-o umbrã constantã... Ei nu pot
fi cu adevãrat asemenea lui Hristos ºi sã continue sã-ºi hrãneascã mintea cu
acest fel de literaturã. Nici efectul fizic nu este mai puþin dezastruos. Sistemul
nervos este încordat în mod nenecesar prin aceastã pasiune pentru lecturã.”
Fundamentele educaþiei creºtine, pg.161,162.

b. Cum putem hotãrî care este hrana beneficã pentru mintea
noastrã? Filipeni 4:8.

„Este cel mai bine ca fiecare suflet sã cerceteze îndeaproape ce hranã
mintalã îi este servitã spre a o mânca. Când la tine vin cei care trãiesc ca
sã vorbeascã ºi care sunt înarmaþi ºi echipaþi sã spunã: ‚Spune-ne ºi noi
vom spune mai departe’, opriþi-vã ºi gândiþi-vã dacã acea conversaþie vã
va ajuta spiritual... Noi nu trebuie sã fim bârfitori sau purtãtori de poveºti,
noi nu trebuie sã dãm mãrturie falsã. Dumnezeu ne interzice sã ne angajãm
în conversaþii de nimic ºi nechibzuite, în glume nepotrivite ºi în rostirea de
cuvinte fãrã rost.” Fundamentele educaþiei creºtine, pg.471.

c. Ce ar trebui sã facem cu orice ar determina mintea noastrã sã
se abatã de la Dumnezeu? Psalmii 101:3; 2 Corinteni 7:1.
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Joi 5 iunie

5. CAUZÃ ªI EFECT

a. Este mintea, ºi prin aceasta caracterul, afectatã de vreun lucru
fizic? 1 Corinteni 3:16,17; 6:19,20; Eclesiastul 10:17.

„Mintea este citadela întregii fiinþe ºi obiceiurile greºite de mâncare,
îmbrãcãminte sau somn afecteazã mintea.” Christian Education, pg.125.

„Nici unul dintre acei care mãrturisesc evlavia sã nu priveascã cu
indiferenþã sãnãtatea trupului ºi sã se mãguleascã cu gândul cã necumpãtarea
nu este pãcat ºi cã aceasta nu le va afecta spiritualitatea. Existã o legãturã
strânsã între natura fizicã ºi cea moralã.” The Review and Herald, 25
ianuarie 1881.

b. Cum ar trebui sã privim sfaturile foarte importante referitoare
la stilul nostru de viaþã?

„Între pretinºii creºtini de astãzi sunt mulþi, care ar spune cã Daniel a
fost prea meticulos ºi l-ar declara îngust ºi bigot. Ei considerã problema
mâncãrii ºi bãuturii ca fiind de prea micã importanþã pentru a necesita o
asemenea atitudine hotãrâtã – una care implicã probabil sacrificarea oricãrui
avantaj lumesc. Dar acei care gândesc astfel vor vedea în ziua judecãþii cã
s-au abãtut de la cerinþele clare ale lui Dumnezeu ºi ºi-au stabilit propria lor
pãrere ca standard pentru bine ºi rãu. Ei vor vedea cã ceea ce li s-a pãrut
lipsit de importanþã nu a fost privit tot la fel de Dumnezeu. Cerinþele Sale ar
trebui sã fie ascultate cu sfinþenie. Acei care acceptã ºi ascultã unul din
principiile Sale fiindcã este convenabil sã procedeze astfel, în timp ce resping
un altul fiindcã respectarea lui ar cere un sacrificiu, coboarã standardul
dreptãþii ºi, prin exemplul lor, îi fac pe alþii sã priveascã cu uºurinþã legea
sfântã a lui Dumnezeu. ‚Aºa vorbeºte Domnul’ trebuie sã fie regula noastrã
în toate lucrurile.” The Sanctified Life, pg.19,20.
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Vineri 6 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce a caracterizat gândurile lui Enoh ºi cum este aceasta un
exemplu pentru noi?

2. Ce trebuie sã fie eliminat din mintea voastrã?

3. Care ar trebui sã fie zilnic centrul gândurilor voastre?

4. Cum putem ºti care este hranã mintalã bunã?

5. Care este legãtura dintre obiceiurile voastre fizice ºi
spiritualitatea voastrã?
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Sabat, 14 iunie 2003
s.a. 21:00

Credinþa lui Enoh

„Credinþa este o încredere neclintitã în lucrurile nãdãjduite.”
(Evrei 11:1).

„[Enoh] a fost unul din seminþia sfântã a pãstrãtorilor adevãratei credinþe,
a strãmoºilor seminþei fãgãduite.” Patriarhi ºi profeþi, pg.85.

Recomandare pentru studiu: Slujitorii evangheliei, pg.237-240.
   Spiritual Gifts, vol.3, pg.56-60.

Duminică 8 iunie

1. CREDINÞA ESTE UNEALTA!

a. Ce este credinþa? Evrei 11:1; 1 Corinteni 12:9. Cui îi este datã
credinþa ºi când? Romani 10:17; 12:3; 1 Timotei 1:14.

„Când conºtiinþa voastrã a fost miºcatã de Duhul Sfânt, voi aþi vãzut
ceva din rãul pãcatului, din vina lui, din vaiul lui; ºi priviþi asupra lui cu
repulsie... De pace aveþi nevoie – de iertarea cerului ºi de pace ºi iubire în
suflet. Banii nu pot s-o cumpere, intelectul n-o poate procura, înþelepciunea
nu poate duce la ea; voi nu puteþi spera s-o dobândiþi prin eforturile voastre.
Dar Dumnezeu v-o oferã în dar, ‚fãrã bani ºi fãrã platã’ (Isaia 55:1). Este
a voastrã dacã vã întindeþi mâna s-o apucaþi... Voi v-aþi mãrturisit pãcatele
ºi le-aþi dat la o parte din inimã. Voi v-aþi hotãrât sã vã predaþi lui Dumnezeu.
Acum mergeþi la El ºi rugaþi-L sã vã spele pãcatele ºi sã vã dea o inimã
nouã.” Calea cãtre Hristos, pg.49.

b. Care a fost experienþa lui Enoh în ceea ce priveºte credinþa în
Hristos? Genesa 5:22; Evrei 11:6.

Lecþia 11
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„Oamenii din acea generaþie au batjocorit nebunia aceluia care nu cãuta
sã strângã aur ºi argint, sau sã-ºi construiascã proprietãþi aici. Dar inima lui
Enoh era îndreptatã spre comorile veºnice. El privise la cetatea cereascã.
El L-a vãzut pe Împãrat în slava Sa în mijlocul Sionului. Cu cât era mai
mare  nelegiuirea existentã, cu atât mai serioasã era dorinþa lui dupã cãminul
lui Dumnezeu. În timp ce era încã pe pãmânt, el locuia prin credinþã pe
tãrâmurile slavei.” Slujitorii evangheliei, pg.45.

Luni 9 iunie

2. FIXAT ÎN CINE?

a. În cine trebuie sã fie fixatã credinþa noastrã? Evrei 12:2;
Galateni 3:26.

„Hristos, care leagã pãmântul cu cerul, este scara. Baza este fixatã
ferm în pãmânt, prin natura Sa umanã; partea de sus a scãrii ajunge la
tronul lui Dumnezeu în divinitatea Sa. Natura umanã a lui Hristos
îmbrãþiºeazã omenirea cãzutã, în timp ce divinitatea Lui se prinde de tronul
lui Dumnezeu.” Testimonies, vol.6, pg.135.

b. Care este legãtura între credinþã ºi fapte? Iacov 2:17-26.

„O simplã mãrturisire a uceniciei nu are nici o valoare. Credinþa în Hristos,
care mântuieºte sufletul, nu este ceea ce este reprezentatã de cãtre mulþi a
fi. ‚Credeþi, credeþi,’ zic ei, ‚ºi nu este nevoie sã þineþi legea’. Dar o credinþã
care nu duce la ascultare este încumetare... [1 Ioan 2:4 citat.] Nimeni sã nu
cultive ideea cã providenþele speciale sau manifestãrile miraculoase trebuie
sã fie dovada cã lucrarea lor sau ideile pe care le susþin ar fi veritabile. Când
oamenii vor vorbi cu uºurinþã despre cuvântul lui Dumnezeu ºi îºi pun impresiile,
sentimentele ºi experienþele lor mai presus de standardul divin, putem ºti cã
nu au nici o luminã în ei.” Cugetãri de pe muntele fericirilor, pg.146 eng.

„Dar credinþa nu este în nici un fel legatã de încumetare. Numai acela
care are adevãrata credinþã este în siguranþã faþã de încumetare. Cãci
încumetarea este falsificarea credinþei de cãtre Satan. Credinþa pretinde
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fãgãduinþele lui Dumnezeu ºi aduce roadã în ascultare. Încumetarea pretinde
ºi ea fãgãduinþele, dar le foloseºte ca ºi Satan, pentru a scuza pãcatul.
Credinþa i-ar fi condus pe primii noºtri pãrinþi sã se încreadã în iubirea lui
Dumnezeu ºi sã asculte de poruncile Sale. Încumetarea i-a condus sã calce
legea Sa, crezând cã marea Sa iubire i-ar scuti de consecinþa pãcatului lor.
Nu este credinþã aceea care pretinde favoarea Cerului fãrã a se conforma
condiþiilor cu care trebuie sã fie acordatã îndurarea. Credinþa adevãratã
este întemeiatã pe fãgãduinþele Scripturii.” Hristos lumina lumii, pg.91.

Marţi 10 iunie

3. ÎNCREDEÞI-VÃ ªI ASCULTAÞI

a. Dacã avem credinþã în Mântuitorul nostru, care va fi experienþa
noastrã? 1 Petru 1:19.

„Ascultarea este testul uceniciei. Pãzirea poruncilor este aceea care
dovedeºte sinceritatea mãrturisirilor noastre de iubire. Când doctrina pe care
o acceptãm omoarã pãcatul din inimã, curãþã sufletul de întinãciune, aduce
roadã spre sfinþire, putem ºti cã este adevãrul lui Dumnezeu. Când bunãvoinþa,
bunãtatea, duioºia ºi înþelegerea sunt manifestate în inimile noastre, când Îl
înãlþãm pe Hristos ºi nu eul, putem ºti cã credinþa noastrã este corectã. ‚Prin
aceasta ºtim cã Îl cunoaºtem, dacã pãzim poruncile Lui’ (1 Ioan 2:3).” –
Cugetãri de pe muntele fericirilor, pg.123.

„Nu este suficient sã credem despre Hristos; noi trebuie sã credem în
El. Singura credinþã care ne va folosi este aceea care-L îmbrãþiºeazã pe El
ca Mântuitor personal; care-ºi însuºeºte pentru noi meritele Sale. Mulþi þin
credinþa ca pe o pãrere. Dar credinþa mântuitoare este un lucru prin care
aceia care-L primesc pe Hristos se asociazã într-o relaþie de legãmânt cu
Dumnezeu. Credinþa veritabilã este viaþã. O credinþã vie înseamnã o creºtere
a vigorii, o încredere puternicã, prin care sufletul devine o putere biruitoare.”
– Slujitorii evangheliei, pg.237 (sublinierea autorului).

b. Ce face credinþa cu îndoiala?
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„Credinþa Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, fãrã a cere sã înþeleagã
semnificaþia experienþelor de încercãri care vin. Dar sunt mulþi care au
puþinã credinþã. Ei se tem întotdeauna ºi împrumutã necazuri... Fac ei bine
sã fie aºa de necredincioºi? Isus este prietenul lor. Tot cerul este interesat
de binele lor ºi frica ºi plângerile lor Îl întristeazã pe Duhul Sfânt. Nu trebuie
sã credem pentru cã vedem sau simþim cã Dumnezeu ne aude. Noi trebuie
sã ne încredem în fãgãduinþele Sale. Când venim la El în credinþã, noi ar
trebui sã credem cã fiecare cerere pãtrunde în inima lui Hristos. Când am
cerut binecuvântarea Lui, ar trebui sã credem cã o primim ºi sã-I mulþumim
cã o avem. Apoi trebuie sã mergem la datoriile noastre, asiguraþi cã
binecuvântarea va fi trimisã când avem cea mai mare nevoie de ea...

Adesea viaþa creºtinã este plinã de pericole ºi datoria pare greu de
îndeplinit... Totuºi glasul lui Dumnezeu vorbeºte clar: Mergeþi înainte. Sã
ascultãm porunca, deºi vederea noastrã nu poate pãtrunde întunericul.”
Slujitorii evangheliei, pg.237,238.

Miercuri 11 iunie

4. ÎNTREBAREA LUI ISUS

a. Care a fost întrebarea lui Isus cu privire la ultimele zile? Luca
18:8; 1 Timotei 4:1.

„Isus a pus întrebarea semnificativã: [Luca 18:8 citat]. ªi, dupã cum
am vãzut, El declarã cã starea lumii va fi ca în zilele lui Noe. Pavel ne
avertizeazã cã ne putem aºtepta ca rãutatea sã creascã pe mãsurã ce se
apropie sfârºitul... ªi el dã o listã uimitoare de pãcate care se vor gãsi între
acei care au o formã de evlavie.” - Patriarhi ºi profeþi, pg.107.

„Domnul nostru a pus întrebarea: ‚Când va veni Fiul omului, va gãsi El
credinþã pe pãmânt?’ El va gãsi oameni plini de planuri; vor fi multe hotãrâri
cu privire la ce trebuie ºi ce nu trebuie fãcut; dar va gãsi El credinþã pe
pãmânt, iubirea pentru Hristos ºi unul pentru altul, pe care El le preþuieºte
mai presus de orice altceva? Mã tem cã mulþi care pretind cã sunt copii ai
lui Dumnezeu manifestã necredinþa lumii ºi spun prin rãceala lor cã le
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lipseºte iubirea unul pentru altul, cã Isus nu locuieºte în inimile lor prin
credinþã.” The Review and Herald, 6 mai 1890.

b. Ce avertismente ne-a dat Hristos? 2 Timotei 3:1-5.

„Spiritualitatea omorâtã, umilinþa ºi simplitatea copilãreascã dispãrute,
o mãrturisire de credinþã mecanicã ºi de formã au luat locul iubirii ºi devoþiunii.
Sã continue aceastã stare jalnicã de lucruri? Sã se stingã lumina iubirii lui
Dumnezeu în întuneric? Mântuitorul cheamã; ascultaþi la glasul Sãu: ‚Fii
plin de râvnã dar ºi pocãieºte-te.’ Pocãiþi-vã, mãrturisiþi-vã pãcatele ºi veþi
fi iertaþi. ‚Întoarceþi-vã, întoarceþi-vã; pentru ce vreþi sã muriþi?’ De ce
încercaþi sã reaprindeþi un foc care pâlpâie ºi sã umblaþi în lumina focului
vostru propriu?” The Review and Herald, 23 decembrie 1890.

c. Care va fi rãspunsul la întrebarea Lui? Apocalipsa 14:12.

„Lumea n-a fost lãsatã niciodatã fãrã martori cu privire la puterea cea
mare a lui Dumnezeu de a mântui din pãcat. ªi în scenele de încheiere ale
istoriei acestui pãmânt, când nelegiuirea va fi ajuns o înãlþime ca niciodatã
mai înainte, va fi încã posibil a spune despre poporul rãmãºiþei care a rãmas
credincios lui Dumnezeu: ‚Aici sunt cei care pãzesc poruncile lui Dumnezeu
ºi credinþa lui Isus.” – The Review and Herald, 24 iulie 1913.

Joi 12 iunie

5. O LISTÃ DE REVIZUIRE

a. Ce ar trebui sã ne întrebãm fiecare cu privire la credinþã?
2 Corinteni 13:5; Iacov 1:22,26.

b. Care sunt caracteristicile adevãratei credinþe? 1 Petru 1:5-8;
Iacov 2:14-20.
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„Credinþa [pãzitorilor Sabatului] va fi pusã la încercare pentru a se
vedea dacã este veritabilã... Unii dintre ei au fost exemple foarte rele pentru
necredincioºi. Ei nu au vrut sã renunþe la lume, ci s-au unit cu ea, au participat
la mese în aer liber ºi la alte adunãri pentru plãceri, mãgulindu-se cã erau
angajaþi în distracþii nevinovate. Totuºi mi s-a arãtat cã tocmai aceste
îngãduinþe sunt cele care-i separã de Dumnezeu ºi îi fac copii ai lumii.” –
The Review and Herald, 27 august 1861.

„Un adevãrat credincios aratã cã i-a fost transformat caracterul prin
trãirea unei vieþi spirituale, trãind prin fiecare cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu. Consacrarea lui este manifestatã prin cuvintele care ies de pe
buzele lui ºi prin zelul sãu pentru fapte bune. A umilit ascultarea cuvântului
mândria voastrã? A produs ea pocãinþã în suflet? Apar roadele neprihãnirii
în vieþile noastre, arãtate prin umblarea noastrã sfântã?” – Ibid., 25 ianuarie
1898.

„Aici este adevãratul test. Dacã rãmânem în Hristos, dacã iubirea lui
Dumnezeu locuieºte în noi, sentimentele, gândurile, scopurile ºi acþiunile
noastre vor fi în armonie cu voia lui Dumnezeu aºa cum este aceasta
exprimatã în preceptele legii Sale sfinte. [1 Ioan 3:7 citat.]... Acea aºa-
numitã credinþã în Hristos, care pretinde a-l elibera pe om de obligaþia
ascultãrii de Dumnezeu, nu este credinþã, ci încumetare.” Calea cãtre
Hristos, pg.61.

c. Cum putem avea acest fel de credinþã? Apocalipsa 3:19,20; Ioan
14:23.

Vineri 13 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cât de importantã este credinþa în viaþa voastrã ºi de ce?
2. În cine trebuie sã fie fixatã credinþa voastrã?
3. Ce include adevãrata credinþã?
4. Ce vã puteþi aºtepta sã vedeþi în jurul vostru în aceste ultime zile?
5. Cum puteþi verifica existenþa adevãratei credinþe în propria

voastrã viaþã?
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Sabat, 21 iunie 2003
s.a.21:03

Lucruri specifice

„Urmaþi-mã pe mine, fraþilor, ºi uitaþi-vã bine la cei ce se poartã
dupã pilda pe care o aveþi în noi.” (Filipeni 3:17).

„Influenþa nestudiatã ºi inconºtientã a unei vieþi sfinte este cea mai
convingãtoare predicã ce poate fi þinutã în favoarea creºtinismului.” Istoria
faptelor apostolilor, pg.399.

Recomandare pentru studiu: Cãminul adventist, pg.192-199.
     My Life Today, pg.98, 121,122.

Duminică 15 iunie

1. ENOH CA ...

a. Este foarte minunat a citi despre experienþa lui Enoh, dar dorim
sã ºtim cum a fost el ca persoanã în viaþa de toate zilele. Cum s-a
purtat Enoh ca soþ? Evrei 11:5 u.p.

„Enoh nu s-a închis între zidurile unei mãnãstiri pentru a se pãstra curat.
El nu a ridicat un zid de despãrþire între el ºi semenii sãi. Dacã ar fi procedat
astfel, lumea nu ar fi vãzut lumina lui, cã Dumnezeu Se manifesta în el. El
trebuia sã descopere ce poate fi omul când este în legãturã cu izvorul a
toatã puterea. El avea religia în cãmin. El umbla cu Dumnezeu când era
angajat în treburile sale ºi în asocierile vieþii sale zilnice. El era un soþ ºi tatã
ºi a exemplificat ceea ce ar trebui sã fie un soþ ºi un tatã sub cãlãuzirea ºi
controlul lui Hristos.” The Youth’s Instructor, 25 februarie 1897.

Lecþia 12



78

b. Soþilor, cum poate fi cel mai bine descris rolul vostru ºi caracterul
care Dumnezeu vrea sã fie al vostru? Efeseni 4:25,28,29.

„Sunt în aceastã bisericã oameni care simt cã ar trebui sã-i înveþe pe alþii
adevãrul, în timp ce ei sunt agitaþi, nerãbdãtori ºi gãsitori de greºeli în propriile
lor familii. Unii ca aceºtia au nevoie ca cineva sã-i înveþe pânã când devin
bãrbaþi rãbdãtori ºi temãtori de Dumnezeu la ei acasã. Ei trebuie sã înveþe
primele principii ale adevãratei religii.” Testimonies, vol.4, pg.633,634.

Luni 16 iunie

2. ENOH CA TATÃ

a. Fiind atât de ocupat ca predicator al neprihãnirii, cum i-a tratat
Enoh pe copiii sãi? Deuteronom 6:2, 5-9; Maleahi 4:6.

„Tatãl, care este ‚legãtura familiei,’ îi va lega pe copiii sãi de tronul lui
Dumnezeu prin credinþã vie. Neîncrezându-se în propria lui putere, el se
prinde cu sufletul sãu neajutorat de Isus ºi se prinde de puterea Celui Prea
Înalt. Fraþilor, rugaþi-vã în cãmin, în familia voastrã dimineaþa ºi seara; rugaþi-
vã cu seriozitate în cãmãruþa voastrã ºi în timp ce sunteþi angajaþi în munca
voastrã zilnicã, ridicaþi-vã sufletul spre Dumnezeu în rugãciune. Astfel a
umblat Enoh cu Dumnezeu. Rugãciunea tãcutã ºi aprinsã a sufletului se va
ridica asemenea unei tãmâi sfinte spre tronul harului ºi va fi la fel de bine
primitã de Dumnezeu ca ºi când ar fi fost adusã în sanctuar. Pentru toþi
acei care-L cautã astfel, Hristos devine un ajutor prezent în vreme de nevoie.
Ei vor fi puternici în ziua încercãrii.” Testimonies, vol.4, pg.637,638.

b. Care este rolul tatãlui în cãmin? 1 Timotei 3:2-7; Coloseni 3:12-17.

„Soþul ºi tatãl este capul gospodãriei. Soþia aºteaptã de la el iubire,
înþelegere ºi ajutor în educarea copiilor; ºi acest lucru este drept. Copiii
sunt ai lui la fel ca ºi ai ei, ºi el este la fel de interesat de binele lor. Copiii
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aºteaptã de la tatã sprijin ºi îndrumare; el trebuie sã aibã o concepþie dreaptã
despre viaþã ºi despre influenþele ºi asocierile care-i înconjoarã familia; mai
presus de toate, el ar trebui sã fie controlat de iubirea ºi teama de Dumnezeu
ºi de învãþãtura cuvântului Sãu, pentru ca sã poatã cãlãuzi paºii copiilor sãi
pe calea cea dreaptã... Tatãl ar trebui sã-ºi facã partea pentru a-ºi face
cãminul fericit. Oricare ar fi grijile ºi problemele sale de la lucru, acestora
nu ar trebui sã li se permitã sã-i umbreascã familia; el ar trebui sã intre în
cãmin cu zâmbete ºi cuvinte plãcute.

„Toþi membrii familiei sunt grupaþi în jurul tatãlui. El este legiuitorul, ilustrând
prin comportarea lui bãrbãteascã virtuþile mai ferme: energia, integritatea,
cinstea, rãbdarea, curajul, perseverenþa ºi utilitatea practicã. Tatãl este într-
un sens preotul familiei, punând pe altarul lui Dumnezeu jertfa de dimineaþã ºi
de searã. Soþia ºi copiii ar trebui încurajaþi sã se uneascã la aceasta ºi sã
participe de asemenea la cântarea de laudã.” Cãminul adventist, pg.192, 193.

Marţi 17 iunie

3. ENOH CA PRIETEN

a. Ce metodã de lucrare misionarã este cea mai de succes? Matei
7:12; Evrei 12:14.

„În familie ºi în relaþiile sale cu oamenii, ca soþ ºi tatã, ca prieten ºi cetãþean,
[Enoh] a fost servul statornic ºi neclãtinat al Domnului.  Inima lui era în
armonie cu voia lui Dumnezeu; cãci ‚pot sã meargã doi oameni împreunã,
dacã nu sunt înþeleºi’?” The Review and Herald, 15 aprilie 1909.

b. Care sunt alte aspecte ale formãrii unor bune relaþii personale?
Proverbele 18:24; Tit 3:8; Fapte 17:2. Este mai important sã
ne facem un prieten, sau sã avertizãm pe cineva cu privire la
voia Domnului?

„Biserica are astãzi nevoie de oameni care, ca ºi Enoh, umblã cu
Dumnezeu, descoperindu-L pe Hristos lumii. Membrii bisericii trebuie sã
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ajungã la un standard mai înalt. Solii cereºti aºteaptã sã comunice cu oamenii
care ºi-au dat eul la o parte, ale cãror vieþi sunt o împlinire a cuvintelor:
‚Trãiesc; totuºi nu Eu, ci Hristos trãieºte în mine: ºi viaþa pe care o trãiesc
acum în trup, o trãiesc prin credinþã în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit ºi
S-a dat pe Sine pentru mine.’ Din asemenea bãrbaþi ºi femei trebuie sã fie
compusã biserica, înainte ca lumina ei sã poatã strãluci înaintea lumii cu
raze clare ºi distincte... La acei care mânuiesc lucrurile sfinte vine porunca
solemnã: ‚Fiþi curaþi, voi cei ce purtaþi vasele Domnului.’ Biserica are nevoie
de oameni devotaþi care sã ducã lumii solia mântuirii, îndreptându-i pe oameni
spre Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii, oameni care prin faptele
lor de neprihãnire ºi prin cuvintele lor curate ºi adevãrate, îi pot ridica pe
semenii lor din groapa degradãrii.” Manuscript Releases, vol.21, pg.404.

„Aveþi grijã sã pãstraþi demnitatea lucrãrii printr-o viaþã bine ordonatã ºi
o conversaþie evlavioasã. Sã nu vã temeþi niciodatã cã veþi ridica standardul
prea sus. Familiile care se angajeazã în lucrarea misionarã ar trebui sã vinã
mai aproape de inimi. Spiritul lui Isus ar trebui sã pãtrundã sufletul lucrãtorului;
cuvintele plãcute ºi înþelegãtoare, manifestarea iubirii dezinteresate pentru
sufletele lor sunt acelea care vor dãrâma barierele mândriei ºi egoismului ºi
care vor arãta necredincioºilor cã avem iubirea lui Hristos; ºi atunci adevãrul
îºi va gãsi calea spre inimã. Aceasta este lucrarea noastrã ºi împlinirea planului
lui Dumnezeu.” Canvasser, 18 decembrie 1890.

Miercuri 18 iunie

4. ENOH CA CETÃÞEAN

a. Ce atitudine a avut Enoh faþã de concetãþenii sãi? Romani 12:8;
Ieremia 50:6; Matei 10:6-14.

„În timpul lucrãrii Sale, Isus a pãstrat în mod constant înaintea ucenicilor
faptul cã ei trebuia sã fie una cu El în lucrarea Lui pentru salvarea lumii din
sclavia pãcatului. Când i-a trimis pe cei doisprezece ºi dupã aceea pe cei
ºaptezeci sã proclame împãrãþia lui Dumnezeu, El i-a învãþat datoria lor de a da
altora ceea ce El le fãcuse cunoscut. În toatã lucrarea Sa, El îi instruia pentru
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muncã individualã, pentru ca aceasta sã fie extinsã când numãrul lor creºtea ºi
în cele din urmã sã ajungã pânã în cele mai îndepãrtate pãrþi ale pãmântului.
Ultima lecþie pe care El a dat-o urmaºilor Sãi a fost aceea cã lor li se încredinþase
pentru lume vestea bunã a mântuirii.” Istoria faptelor apostolilor, pg.20.

„Dumnezeu doreºte serviciul voios al inimilor noastre. El ne-a înzestrat
cu facultãþi de raþionare, cu talanþii abilitãþii ºi cu mijloace ºi influenþã care
sã fie exercitate spre binele omenirii, pentru ca noi sã putem manifesta
spiritul Sãu înaintea lumii.” Sfaturi pentru isprãvnicie, pg.103.

b. Ce ar trebui sã ne amintim cu privire la viaþa ºi datoria noastrã?
1 Tesaloniceni 2:10; 1 Timotei 2:1-4; Tit 2:12.

„Fraþii ºi surorile care sunt izolaþi ar trebui sã simtã cã este datoria ºi privilegiul
lor acela de a fi purtãtori de luminã în toate sensurile cuvântului, fiindcã ei sunt
singurii din vecinãtatea lor care înþeleg importanþa adevãrului. Dacã ei duc vieþi
credincioase ºi tãgãduitoare de sine, lucrând pentru alþii în spiritul care L-a
animat pe Hristos, ei vor avea ajutor din Cer; îngerii vor fi de partea lor. Orice
vor cere, ei vor primi de la Dumnezeu, fiindcã pãzesc poruncile Lui ºi fac acele
lucruri care sunt plãcute înaintea Lui. Aceºtia vor fi adevãraþii Calebi din bisericã.
Ei poate cã nu þin niciodatã o lecturã sau o predicã; totuºi ei au de fãcut lucrarea
lor ºi sunt lucrãtori de succes în via Domnului. Ei au o influenþã transformatoare.
Aceºti oameni se apropie de Dumnezeu în rugãciune; cãmãruþa lor este vizitatã
des; rugãciunile lor miºcã braþul lui Dumnezeu. Ei ajung la oameni prin puterea
Lui ºi primesc har special pentru a câºtiga suflete la Isus.” The Review and
Herald, 18 decembrie 1883.

Joi 19 iunie

5. POTENÞIALUL

a. V-aþi gândit vreodatã la potenþialul individului consacrat? Ce
se va întâmpla dacã facem acel angajament? 1 Timotei 4:12.
Ce aºteptãm?
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„Nu existã limitã în ceea ce priveºte utilitatea unuia care, dând eul la o
parte, face loc pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii ºi trãieºte o
viaþã cu totul consacratã lui Dumnezeu.” Hristos lumina lumii, pg.179.

„Orice persoanã cu care venim în contact este afectatã în mod conºtient
sau inconºtient de atmosfera ce ne înconjoarã... Cuvintele noastre, faptele
noastre, îmbrãcãmintea noastrã, comportarea noastrã, chiar expresia feþei
noastre, toate au o influenþã... Orice impuls astfel transmis este o sãmânþã
semãnatã, care îºi va produce recolta. Este o legãturã în lungul lanþ de
evenimente omeneºti, care se extinde nu ºtim încotro. Dacã prin exemplul
nostru îi ajutãm pe alþii în dezvoltarea principiilor bune, le dãm putere sã
facã bine. La rândul lor, ei exercitã aceeaºi influenþã asupra altora ºi aceºtia
la rândul lor asupra altora. Astfel, prin influenþa noastrã inconºtientã, mii
pot fi binecuvântaþi.

„Aruncaþi o pietricicã în apã ºi se formeazã un val ºi apoi altul ºi altul,
ºi, pe mãsurã ce cresc, cercul se extinde pânã când ajunge la mal. Tot aºa
este cu influenþa noastrã... ªi cu cât mai largã este sfera influenþei noastre,
cu atât mai mult bine putem face. Când acei care mãrturisesc a-I servi lui
Dumnezeu urmeazã exemplul lui Hristos, practicând principiile legii în viaþa
lor zilnicã; când fiecare faptã dã mãrturie cã ei Îl iubesc pe Dumnezeu mai
presus de orice ºi pe semenul lor ca pe ei înºiºi, atunci biserica va avea
putere sã miºte lumea.” My Life Today, pg.121.

Vineri 20 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este caracterul cerut pentru soþii evlavioºi?

2. Care este lucrarea importantã a tatãlui creºtin?

3. Cum puteþi fi prieteni adevãraþi pentru cei din jurul vostru?

4. Care este responsabilitatea voastrã ca cetãþeni?

5. Care este potenþialul vieþii voastre?
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Sabat, 28 iunie 2003
s.a. 21:04

Chemarea noastrã

„Ferice de cine citeºte, ºi de cei ce ascultã cuvintele acestei
proorocii, ºi pãzesc lucrurile scrise în ea! Cãci vremea este
aproape!” (Apocalipsa 1:3).

„La o asemenea comuniune ne cheamã Dumnezeu. Dupã cum a fost
sfinþenia de caracter a lui Enoh, tot astfel trebuie sã fie ºi a acelora care
vor fi rãscumpãraþi dintre oameni la a doua venire a Domnului.” Slujitorii
evangheliei, pg.45.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol.7, pg.114.
     Parabolele, pg.326-329.

Duminică 22 iunie

1. CEASUL PROFEÞIEI

a. În ce timp al istoriei trãim? Matei 24:32,33,35-44.

b. Ce trebuie fãcut înainte ca Isus sã poatã veni? Matei 24:13.

„Mult a aºteptat Dumnezeu ca spiritul servirii sã punã stãpânire pe întreaga
bisericã, aºa încât fiecare sã lucreze pentru El dupã priceperea sa. Când
membrii bisericii lui Dumnezeu fac lucrarea rânduitã lor în câmpurile nevoiaºe
din þarã ºi de peste hotare, împlinind însãrcinarea evangheliei, întreaga lume
va fi curând avertizatã ºi Domnul Isus Se va întoarce pe acest pãmânt cu
putere ºi slavã mare. ‚Evanghelia aceasta a împãrãþiei va fi predicatã în

Lecþia 13
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toatã lumea, ca sã slujeascã de mãrturie tuturor neamurilor; ºi atunci va
veni sfârºitul’(Matei 24:14).” Istoria faptelor apostolilor, pg.83.

c. Poate sã fie grãbitã venirea lui Isus? 2 Petru 3:10-12.

„Prin aceea cã dãm lumii evanghelia, stã în puterea noastrã sã grãbim
întoarcerea Domnului nostru. Noi nu trebuie doar sã aºteptãm, ci sã ºi
grãbim venirea zilei lui Dumnezeu (2 Petru 3:12 u.p.). Dacã biserica lui
Hristos ºi-ar fi fãcut lucrarea lãsatã ei, aºa cum a rânduit Domnul, întreaga
lume ar fi fost avertizatã pânã acum ºi Domnul Isus ar fi venit pe pãmântul
nostru cu putere ºi salvã mare.” Hristos lumina lumii, pg.469.

Luni 23 iunie

2. MULÞIMILE

a. Câþi aºteaptã sã audã solia finalã de la Dumnezeu? Ioel 3:14;
Matei 9:36.

„Sunt mulþi care stãruie la Dumnezeu sã poatã înþelege ce este adevãrul.
În locuri ascunse, ei plâng ºi se roagã ca sã poatã vedea lumina din Scripturi
ºi Domnul cerului i-a însãrcinat pe îngerii Sãi sã coopereze cu agenþii
omeneºti în a duce înainte intenþia Lui cea vastã, pentru ca toþi acei care
doresc lumina sã poatã privi slava lui Dumnezeu. Noi trebuie sã mergem
unde providenþa lui Dumnezeu deschide calea; ºi, pe mãsurã ce înaintãm,
vom gãsi cã Cerul s-a miºcat înaintea noastrã, lãrgindu-ne câmpul pentru
muncã mult dincolo de mãsura mijloacelor noastre ºi a capacitãþii noastre
de a face faþã.” Fundamentele educaþiei creºtine, pg.210.

b. Unde sunt cei credincioºi? Apocalipsa 18:4; Luca 14:23.
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„Mulþi dintre cei cu inimi sincere cautã cu înfrigurare un suflu de viaþã din
cer. Ei vor recunoaºte evanghelia când le este adusã în frumuseþea ºi simplitatea
cu care este prezentatã în cuvântul lui Dumnezeu.” Testimonies, vol.9, pg.100.

„În ciuda întunericului spiritual ºi a înstrãinãrii de Dumnezeu care existã
în bisericile ce constituie Babilonul, marele corp al adevãraþilor urmaºi ai lui
Hristos se gãseºte încã în comunitatea lor.” Marea luptã, pg.389.

„Dumnezeu are mãrgãritare în toate bisericile ºi nu este lãsat pe seama
noastrã sã facem o denunþare nediferenþiatã a pretinsei lumi religioase.”
CBVT, pg.297.

„Domnul are reprezentanþii Sãi în toate bisericile. Aceste persoane nu
au avut adevãrurile speciale de încercare pentru aceste ultime zile, care sã
le fi fost prezentate în împrejurãri care sã aducã convingere inimii ºi minþii;
de aceea ele nu ºi-au întrerupt legãtura cu Dumnezeu prin respingerea
luminii.” Testimonies, vol.6, pg.65.

„Printre catolici sunt mulþi care sunt dintre cei mai conºtiincioºi creºtini
ºi care umblã în toatã lumina care strãluceºte asupra lor ºi Dumnezeu va
lucra pentru ei.” Ibid., vol.9, pg.217.

Marţi 24 iunie

3. TREZIÞI-VÃ

a. Ce ne spune Dumnezeu despre starea noastrã în aceste ultime
zile? Matei 25:1,6.

„Noi suntem reprezentaþi fie prin fecioarele înþelepte, fie prin cele
neînþelepte. Noi nu putem distinge acum, nici nu avem autoritatea sã spunem,
cine sunt cele înþelepte ºi cine sunt cele neînþelepte. Sunt unii care þin
adevãrul cu nedreptate ºi, vãzuþi din afarã, aceºtia sunt la fel ca fecioarele
înþelepte.” Manuscript Releases, vol.16, pg.270.

„Când studiez Scripturile sunt alarmatã pentru Israelul lui Dumnezeu
din aceste ultime zile. Ei sunt îndemnaþi sã fugã de idolatrie. Mã tem cã ei
sunt adormiþi ºi atât de conformaþi cu lumea, încât ar fi greu sã se facã
deosebire între acela care-I serveºte lui Dumnezeu ºi acela care nu-I serveºte.
Distanþa dintre Hristos ºi poporul Sãu se mãreºte, iar distanþa dintre ei ºi
lume scade. Semnele de deosebire dintre pretinsul popor al lui Hristos ºi
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lume au dispãrut aproape în întregime. Asemenea Israelului din vechime, ei
urmeazã dupã urâciunile popoarelor din jurul lor.” Testimonies, vol.1, pg.266.

„Poporul lui Dumnezeu va fi probat ºi încercat. Mãrturia clarã ºi cu
destinaþie precisã trebuie sã joace un rol proeminent în aceastã lucrare. În
aceste zile de întuneric ºi pericol, cine poate sã stea în picioare ºi sã spunã
adevãrul întreg? Mulþimi de învãþãtori profeþesc lucruri blânde. Ei nu vãd nici
un motiv special de alarmã în starea prezentã a pretinsului popor al lui
Dumnezeu. Oamenii sunt adormiþi ºi învãþãtorii sunt adormiþi. Ei strigã: ‚Pace,
pace!’ ºi mulþimea care aude, crede raportul lor ºi stã liniºtitã. Aceasta face
ºi mai mare nevoia de învãþãtori credincioºi care sã dea mãrturia credincioasã
ºi bine direcþionatã.” The Review and Herald, 26 noiembrie 1861.

b. Care este instrucþiunea lui Dumnezeu pentru noi? Romani 13:11.

„Am ajuns la un timp când fiecare membru al bisericii ar trebui sã se
apuce de lucrarea medicalã-misionarã. Lumea este un lazaret plin de
victimele bolilor fizice ºi spirituale. Pretutindeni oamenii pier din lipsã de
cunoºtinþa adevãrurilor care ne-au fost încredinþate. Membrii bisericii au
nevoie de o trezire, pentru ca sã-ºi poatã da seama de responsabilitatea lor
de a împãrtãºi aceste adevãruri.” Testimonies, vol.7, pg.43.

Miercuri 25 iunie

4. MERGEÞI LA LUCRU!

a. Ce instrucþiune este în legãturã cu trezirea spiritualã? Matei
20:6,7; 21:28.

„Marele vrãjmaº al sufletelor ar fi mulþumit dacã noi am fi þinuþi ocupaþi
cu lucruri de micã importanþã ºi astfel am pierde ocaziile noastre prezente
pentru lucrare. Noi trebuie sã ne trezim acum din somn ºi sã lucrãm cu
seriozitate pentru a-i avertiza pe cei de la drumuri ºi de la garduri. Curând,
lucrarea va fi încheiatã ºi acum este timpul nostru de a lucra cu energie
intensã ºi cu o perseverenþã neobositã.
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Judecãþile lui Dumnezeu sunt pe pãmânt ºi, sub influenþa Duhului Sfânt,
noi trebuie sã dãm solia de avertizare pe care El ne-a încredinþat-o. Noi
trebuie sã dãm repede aceastã solie, rând peste rând, precept peste precept.
Oamenii vor fi curând forþaþi sã ia hotãrâri mari ºi este datoria noastrã sã
avem grijã ca lor sã li se dea o ocazie sã înþeleagã adevãrul, pentru ca sã
poatã lua poziþie în mod inteligent de partea cea bunã. Domnul cheamã poporul
Sãu sã lucreze – sã lucreze înþelept ºi cu seriozitate – câtã vreme mai dureazã
timpul de încercare.” The Southern Watchman, 16 aprilie 1907.

b. Cât de curând ar trebui sã începem sã lucrãm ºi de ce pregãtire
avem nevoie? Marcu 16:15.

„O lucrare mare ºi solemnã stã înaintea membrilor fiecãrei biserici. Ei
trebuie sã se apropie de Hristos în tãgãduire ºi jertfire de sine, singura lor
þintã fiind aceea de a da semenilor lor solia de îndurare a lui Dumnezeu. Sã
lucreze cu precauþie ºi umilinþã, fiecare având respect pentru lucrarea
celorlalþi. Unii pot lucra într-un fel ºi alþii în altul, dupã cum Domnul îi cheamã
ºi îi conduce. Dar nimeni sã nu se plângã cã nu poate sã-L proslãveascã pe
Dumnezeu prin folosirea talanþilor pe care El nu i-a încredinþat pãstrãrii lor.
Dumnezeu ne socoteºte responsabili doar pentru lucrarea pe care a pus-o
în mâinile noastre. Un lucru îl pot face toþi: Ei pot evita sã îngreuneze
lucrarea altora când acest lucru nu este necesar, criticându-le eforturile,
punând pietre în faþa carului pe care fraþii lor încearcã sã-l împingã la deal.
Dacã nu vor sã punã umãrul la roatã, mãcar sã se abþinã de a-i încurca pe
acei care lucreazã. Dumnezeu cheamã lucrãtori care vor refuza sã-i
descurajeze pe tovarãºii lor lucrãtori.” Testimonies, vol.7, pg.176.

Joi 26 iunie

5. PUTEREA LUI DUMNEZEU DISPONIBILÃ PENTRU TOÞI!

a. Cum putem îndeplini marea lucrare ce ne stã înainte? Isaia
41:10; 40:29; Zaharia 4:6.
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„Tot cerul este interesat de binele nostru ºi aºteaptã cererea noastrã
de înþelepciune ºi putere. Nici cei rãi, nici spiritele rele nu pot împiedica
lucrarea lui Dumnezeu sau sã reþinã prezenþa Lui de la poporul Sãu, dacã
acesta, cu inimi supuse ºi smerite îºi mãrturiseºte pãcatele ºi le dã la o
parte ºi pretinde în credinþã fãgãduinþele Lui. Oricãrei influenþe de
împotrivire, fie ea ascunsã sau pe faþã, i se poate rezista ‚nu prin putere,
nici prin tãrie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oºtirilor’. Dacã Domnul ar
avea o grupã de lucrãtori care sã se bazeze cu totul pe El, El ar realiza o
mare lucrare prin ei. Unul ar putea urmãri o mie ºi doi ar pune pe fugã zece
mii. Dumnezeu este la fel de doritor acum ca ºi în vechime sã lucreze prin
eforturile omeneºti ºi sã realizeze lucruri mari prin unelte slabe. Nu vom
câºtiga biruinþa prin numãr, ci prin predarea deplinã a sufletului lui Isus. Noi
trebuie sã mergem înainte în puterea Sa, încrezându-ne în Dumnezeul
puternic al lui Israel.” The Review and Herald, 11 ianuarie 1887.

b. Ce ne stã înainte când umblãm cu Dumnezeu cum a umblat
Enoh? Matei 5:8.

„Timp de trei sute de ani Enoh a cãutat curãþia inimii, pentru a putea fi
în armonie cu cerul. Timp de trei secole el a umblat cu Dumnezeu. Zi de zi,
el a tânjit dupã o unire mai apropiatã, ºi tot mai apropiatã a devenit
comuniunea, pânã când Dumnezeu l-a luat la Sine. El a stat în pragul lumii
veºnice, la doar un pas de þara celor binecuvântaþi... La o asemenea
comuniune ne cheamã Dumnezeu. Dupã cum a fost sfinþenia de caracter
a lui Enoh, tot aºa trebuie sã fie aceea a celor care vor fi rãscumpãraþi
dintre oameni la a doua venire a Domnului.” Slujitorii evangheliei, pg.45.

Vineri 27 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum ar trebui sã considerãm timpul în care trãim?
2. Ce ar trebui sã vã amintiþi când vã întâlniþi zi de zi cu oamenii?
3. Care este marea noastrã nevoie în aceste zile de pe urmã?
4. Cine este chemat la lucrare?
5. Care este experienþa minunatã care îi aºteaptã pe acei care se

supun puterii minunate a lui Dumnezeu?
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