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Cuvânt înainteCuvânt înainteCuvânt înainteCuvânt înainteCuvânt înainte
În urmãtoarele trei luni, studenþii ªcolii de Sabat din întreaga lume vor

studia Legea libertãþii. De ce este acesta un subiect atât de important chiar
acum?

„Îndreptãþirea de sine este primejdia acestui veac; ea desparte sufletul
de Hristos. Cei care se încred în propria lor îndreptãþire nu pot înþelege cum
vine mântuirea prin Hristos. Ei numesc pãcatul neprihãnire ºi neprihãnirea,
pãcat. Nu înþeleg pe deplin caracterul rãu al nelegiuirii, ºi nici teroarea legii;
pentru cã ei nu respectã standardul moral al lui Dumnezeu. Motivul pentru
care existã atât de multe convertiri false în aceste zile, este cã legea lui
Dumnezeu este preþuitã atât de puþin. În locul standardului lui Dumnezeu de
dreptate, oamenii au ridicat un standard al lor prin care sã mãsoare
caracterul… însã cel mai plãcut lucru care poate fi predicat pãcãtosului este
adevãrul pretenþiilor obligatorii ale legii lui Dumnezeu” – The Signs of the
Times, 21 iulie 1890.

„A îndepãrta restricþiile pe care Dumnezeu le-a stabilit înseamnã a primi
stãpânirea celui mai crud dintre tirani… Sã fie date la o parte în totalitate
restricþiile impuse de legea divinã, ºi legile omeneºti vor fi curând
desconsiderate. Din cauzã cã Dumnezeu interzice practicile necinstite,
invidia, minciuna ºi înºelãtoria, oamenii sunt gata sã calce în picioare
preceptele Sale ca pe o piedicã în calea lor spre prosperitate lumeascã; însã
urmãrile îndepãrtãrii acestor precepte vor fi de aºa naturã, cã nu le pot
anticipa. Dacã legea nu ar fi obligatorie, atunci de ce s-ar mai teme cineva
sã o calce? Proprietatea nu ar mai fi în siguranþã. Oamenii ar lua bunurile
semenilor prin violenþã, iar cel mai puternic ar deveni cel mai bogat. Viaþa
însãºi nu ar fi respectatã… Lumea civilizatã ar deveni o bandã de tâlhari ºi
ucigaºi; iar pacea, odihna ºi fericirea ar dispãrea de pe pãmânt.” – Marea
luptã, pag. 584, 585.

„Noi suntem chemaþi în slobozenia evangheliei ºi nu în serviciul pãcatului.
Suntem chemaþi sã purtãm jugul lui Hristos, care este adevãrata libertate, nu
libertatea de a pãcãtui ºi nesocoti cea mai clarã dispoziþie a cuvântului lui
Dumnezeu: ‚Dacã Mã iubiþi, veþi pãzi poruncile Mele.’ (Ioan 14:15)” –
Manuscript Releases, vol. 19, pag. 318.

În lumina acestor veºti bune, sã studiem acum frumuseþea desãvârºitei
legi a libertãþii lui Dumnezeu în profunzime, ca inimile noastre sã repete cu
bucurie declaraþia Fiului lui Dumnezeu: „ªtiu cã porunca Lui este viaþa
veºnicã.” (Ioan 12:50).

Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Argentina se întinde pe ultimii 4.000 km din sudul continentului
Americii de Sud. Diversitatea climei ºi multiplele ei posibilitãþi au atras,
în ultimul secol, milioane de imigranþi, în special europeni, care au adus o
particularitate ºi au stabilit o religie larg rãspânditã ºi predominantã:
romano-catolicismul.

Lucrarea Miºcãrii de Reformã a Adventiºtilor de Ziua a ªaptea a
început în anul 1927 odatã cu sosirea primilor misionari din Europa. Inima
lucrãrii a fost stabilitã curând în oraºul San Nicolas, unde în anul 1936
s-a construit a doua bisericã a Miºcãrii de Reformã din emisfera
noastrã. De acolo au plecat primii misionari în Chile, Peru, Bolivia,
Paraguay ºi Uruguay. La vremea potrivitã, acele misiuni au devenit
uniuni, lãsând Paraguayul ºi Uruguayul sub administrarea Uniunii de
Sud cu sediul în Argentina.

Criza socialã ºi economicã de la sfârºitul anilor ’90 a împiedicat în
mare mãsurã dezvoltarea diferitelor departamente ale lucrãrii ºi
proiectele de construcþie. Ajutorul generos al credincioºilor din întreaga
lume va face posibilã o reactivare mai rapidã a lucrãrii din aceastã þarã
întinsã, pentru a ajunge la multele suflete care nici mãcar nu cunosc
adevãrul prezent.

Suntem încredinþaþi cã Domnul va binecuvânta din abundenþã pe
fiecare din voi, cei care rãspundeþi la chemarea de a predica evanghelia
tuturor popoarelor, limbilor ºi noroadelor printr-un dar fãcut din inimã pe
1 aprilie 2006.

Fraþii ºi surorile voastre din Argentina

Sabat, 1 aprilie  2006

Darul Sabatului Întâi

pentru dezvoltarea

lucrãrii din Argentina
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Lecþia 1 Sabat, 1 aprilie 2006

Guvernaþi

cu libertatea de a alege
„Dreptatea Ta este o dreptate veºnicã, ºi legea Ta este adevãrul.”

(Psalmii 119:142).

„Legea lui Dumnezeu a existat înainte ca omul sã fi fost creat. Îngerii
erau guvernaþi de ea.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 261.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 26 martie

1. O GUVERNARE CEREASCÃ ARMONIOASÃ

a. Ce a caracterizat legea ºi guvernarea lui Dumnezeu din
veºnicie? Psalmii 119:142.

„Îngerii au fost creaþi plini de bunãtate ºi dragoste. Ei se iubeau unii pe alþii
nepãrtinitor ºi pe Dumnezeul lor în mod suprem, ºi erau determinaþi de aceastã
dragoste sã-I împlineascã voia. Legea lui Dumnezeu nu era un jug chinuitor
pentru ei, ci era plãcerea lor sã împlineascã poruncile Sale ºi sã dea ascultarea
glasului Cuvântului Sãu.” – The Signs of the Times, 28 aprilie 1890.

b. Ce puncte ar trebui sã reþinem cu privire la Creatorul ºi
Conducãtorul universului? Psalmii 102:25-27; Isaia 48:12, 13.

„Dumnezeu, Conducãtorul universului, a fãcut toate lucrurile supuse legii;
lucrurile aparent neimportante ºi lucrurile de cea mai mare însemnãtate sunt
toate guvernate de legi adaptate naturii lor. Nimic din ceea ce a creat
Dumnezeu nu a fost uitat sau lãsat la voia întâmplãrii oarbe.” – The Signs of
the Times, 23 ianuarie 1879.

The Spirit of Prophecy, vol. 4, pag. 316-323.

Patriarhi ºi profeþi, pag. 33-43 engl. (cap.: „De ce a fost îngãduit

pãcatul”).
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Luni 27 martie

2. O TRAGEDIE LOVEºTE SUBTIL

a. În ce sens a fost Hristos întotdeauna diferit de întreaga oaste
îngereascã? Evrei 1:1-12.

b. Care este unul din diferitele nume ale lui Hristos? Apocalipsa
22:16 (u. p.). Ce nume frumos i-a dat El celui mai de frunte în-
ger pe care l-a creat – ºi în mod surprinzãtor, ce a fãcut aceastã
creaturã în faþa dragostei revãrsate asupra ei? Isaia 14:12-14.

„Lucifer era heruvimul acoperitor, cel mai înãlþat dintre fiinþele cereºti
create; el stãtea cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu ºi era cel mai
strâns legat ºi cel mai mult implicat în administrarea guvernãrii lui Dumnezeu,
cel mai mult înzestrat cu slava maiestãþii ºi puterii Sale.” – The Signs of the
Times, 28 aprilie 1890.

„Mândria datoratã propriei sale slãvi a cultivat dorinþa dupã supremaþie.
Marea cinste oferitã lui Lucifer nu a fost apreciatã ca un dar de la Dumnezeu
ºi nu a trezit nici o recunoºtinþã faþã de Creator. El se fãlea cu strãlucirea ºi
înãlþarea lui ºi aspira sã fie deopotrivã cu Dumnezeu.” – Marea luptã, pag.
493.

c. Ce a fãcut ca atitudinea lui Lucifer sã fie atât de înspãimântã-
toare – ºi dãunãtoare – pentru cer? Iov 34:17.

„Tot cerul se bucura sã reflecte slava Creatorului ºi sã trâmbiþeze lauda
Sa. ªi cât timp Dumnezeu fusese onorat în felul acesta, peste tot fusese
pace ºi bucurie. Dar o notã discordantã a stricat armonia cereascã. Serviciul
ºi înãlþarea sinelui, contrare planului Creatorului, au trezit simþãmintele rãului
în minþile pentru care slava lui Dumnezeu era supremã.” – Marea luptã, pag.
492.

d. Ce a subminat rãscoala lui Lucifer, ºi care a fost consecinþa?
1 Ioan 3:4.

“Rãul ºi-a avut originea în rãscoala lui Lucifer. El a fost adus în cer când
Lucifer a refuzat sã se supunã legii lui Dumnezeu. Satan a fost primul
cãlcãtor al legii.” – The Review and Herald, 4 iunie 1901.
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Marþi 28 martie

3. RÃZVRÃTIREA CREºTE

a. Ce a ales în mod evident Lucifer sã ignore cu privire la
Hristos? Isaia 64:8.

„Fiul lui Dumnezeu era recunoscut ca Suveranul cerului, una în putere ºi
autoritate cu Tatãl. În toate sfaturile lui Dumnezeu, Hristos participa ºi El, în
timp ce lui Lucifer nu i se permitea sã intre în felul acesta în hotãrârile
divine. ‚De ce’, a întrebat acest înger puternic, ‚sã aibã Hristos supremaþia?
De ce este El onorat în felul acesta mai presus de Lucifer?’” – Marea luptã,
pag. 493.

b. Descrieþi strategia iniþialã a lui Lucifer ºi ce l-a fãcut sã fie cu-
noscut ca „Satan”. Multe secole mai târziu, cum s-a rugat
psalmistul ca sã fie ferit de un astfel de rãu? Psalmii 62:2-5.

„Lucrând în mare tainã, ºi pentru o vreme ascunzându-ºi adevãrata lui
intenþie sub aparenþa unei reverenþe faþã de Dumnezeu, [Lucifer] a cãutat
sã trezeascã nemulþumirea cu privire la legile care guvernau fiinþele cereºti,
lãsând sã se înþeleagã cã ele impuneau restricþii nenecesare. De vreme ce
natura lor era sfântã, el susþinea cã îngerii ar trebui sã asculte de ceea ce le
dicteazã propria voinþã. El cãuta sã trezeascã simpatie faþã de el arãtând cã
Dumnezeu Se purtase nedrept cu el atunci când a acordat lui Hristos cinstea
supremã. Pretindea cã, aspirând la o putere ºi cinste mai mare, þinta lui nu
era înãlþarea de sine, ci cãuta sã asigure libertatea tuturor locuitorilor cerului
ºi cã, pe aceastã cale, ei puteau ajunge la o formã superioarã de existenþã.”
– Marea luptã, pag. 493.

„Un Creator milos, când a fost cuprins de milã nespusã faþã de Lucifer
ºi urmaºii lui, a cãutat sã-i atragã înapoi de la prãpastia ruinei în care erau pe
punctul de a cãdea. Dar mila Sa a fost înþeleasã greºit. Lucifer a arãtat la
îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu ca la o dovadã a superioritãþii lui, un semn
cã Regele universului va fi de acord cu condiþiile lui. Dacã îngerii aveau sã
stea fermi pe poziþie împreunã cu el, declara Lucifer, ei mai puteau totuºi
primi tot ce îºi doreau. El ºi-a apãrat conduita în mod stãruitor ºi s-a angajat
în totalitate în marea luptã împotriva Fãcãtorului lui. În felul acesta, Lucifer,
‚purtãtorul de luminã’, cel care se împãrtãºea de slava lui Dumnezeu, ºi
slujea la tronul lui Dumnezeu, a devenit, prin pãcat, Satan, ‚vrãjmaºul’ lui
Dumnezeu ºi al fiinþelor sfinte ºi nimicitorul acelora pe care Cerul îi
încredinþase cãlãuzirii ºi protecþiei lui.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 39, 40 engl.
(cap.1: „De ce a fost îngãduit pãcatul?”).
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Miercuri 29 martie

4. RÃZBOI DESCHIS

a. De ce a avut Lucifer succes în a rãpi simpatia multora?
Ezechiel 28:14, 15. Cum ºi-a rãspândit el minciuna cã ascul-
tarea de Dumnezeu implicã restricþii neplãcute?

„Respingând cu dispreþ argumentele ºi rugãminþile stãruitoare ale
îngerilor loiali, [Lucifer] i-a acuzat cã sunt niºte sclavi amãgiþi. El a declarat
cã preferinþa arãtatã faþã de Hristos este un act de nedreptate atât faþã de
el, cât ºi faþã de toatã oºtirea cereascã, ºi a anunþat cã nu se va mai supune
acestei restrângeri a drepturilor lui ºi ale lor. El nu va mai recunoaºte niciodatã
supremaþia lui Hristos. S-a hotãrât sã pretindã cinstea care i-ar fi trebuit
acordatã, ºi sã preia conducerea tuturor celor care aveau sã-l urmeze; ºi a
promis celor care aveau sã intre în rândurile lui o guvernare nouã ºi mai
bunã, sub care toþi urmau sã se bucure de libertate.” – Patriarhi ºi profeþi,
pag. 40 engl. (cap. 1: „De ce a fost îngãduit pãcatul?”).

b. Ce avertismente primim de la aceastã rãzvrãtire? Isaia 14:15,
16, 19; Proverbele 16:18.

„Rãul a continuat sã lucreze pânã când spiritul nemulþumirii a devenit o
revoltã activã. Atunci în cer a avut loc un rãzboi, iar Satan, împreunã cu toþi
cei care au simpatizat cu el, au fost alungaþi. Satan s-a luptat pentru a stãpâni
cerul, dar a pierdut bãtãlia. Dumnezeu nu-i mai putea încredinþa cinstea ºi
supremaþia, iar acestea, împreunã cu partea pe care o avusese în guvernarea
cerului, au fost luate de la el.

De atunci, Satan ºi oastea lui de complici au fost vrãjmaºii pe faþã ai lui
Dumnezeu în lumea noastrã, luptându-se în mod continuu împotriva cauzei
adevãrului ºi neprihãnirii. Satana a continuat sã prezinte oamenilor, aºa cum
a prezentat îngerilor, reprezentarea falsã a lui Hristos ºi Dumnezeu, ºi a
câºtigat lumea de partea lui. Chiar ºi bisericile pretins creºtine au trecut de
partea primului mare apostat.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 222.

„În rãzvrãtirea lui din cer, Satan a cãutat sã gãseascã un defect în legea
lui Dumnezeu pentru a-ºi sprijini argumentul cã legea trebuie schimbatã; dar
eforturile lui au fost în zadar. El nu a avut succes ºi, dupã ce a înºelat mii de
îngeri ºi i-a atras de partea lui, el a fost aruncat din cer. Dar din legea lui
Dumnezeu nu a fost schimbatã nici o frânturã sau iotã. Dumnezeu este
înþelept ºi neschimbãtor.” – The Signs of the Times, 14 noiembrie 1895.
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Joi 30 martie

5. RÃSPUNSUL NOSTRU

a. Ce ar trebui sã reþinem despre Dumnezeu? Psalmii 19:7; 93:2,
5; 100:5; Daniel 4:3.

„În calitate de Creator a toate, Dumnezeu este conducãtorul peste toate,
ºi-I revine obligaþia de a aplica legea în tot universul. A cere de la creaturile
Sale mai puþin decât ascultare de legea Sa ar însemna abandonarea lor în
ruinã. Nepedepsirea cãlcãrii legii Sale ar însemna aducerea universului în
confuzie. Legea moralã este stãvilarul pus de Dumnezeu între agentul
omenesc ºi pãcat. În felul acesta, înþelepciunea infinitã a pus în faþa omului
deosebirea dintre bine ºi rãu, dintre pãcat ºi sfinþenie.” – The Signs of the
Times, 5 iunie 1901.

„Prin modul lui de a acþiona, Satan a forjat un lanþ cu care va fi legat.
Locuitorii universului ceresc vor mãrturisi despre dreptatea lui Dumnezeu
arãtatã prin nimicirea lui. Cerul însuºi a vãzut ce ar fi cerul, dacã lui i s-ar
îngãdui sã rãmânã în el. Toate fiinþele necãzute sunt unite în a considera
legea lui Dumnezeu ca fiind de neschimbat.” – Idem., 27 august 1902.

b. Cu privire la aceastã istorie, care ar trebui sã fie dorinþa inimii
noastre? Psalmii 119:41-44, 144.

„Cu istoria pãcatului în faþã, cum de îndrãznim sã desconsiderãm sau sã
nu þinem seama de una din poruncile pe care ni le-a dat Dumnezeu? Legea
lui Dumnezeu este temelia guvernãrii Sale ºi este exact ceea ce este necesar
pentru a pãstra viaþa ºi neprihãnirea. Fiecare principiu al legii izvorãºte din
Dumnezeul infinit, iar omul nu-ºi va îndeplini datoria faþã de Dumnezeu ºi
semenul sãu dacã nu crede ºi nu împleteºte principiile legii cu viaþa lui. Fãrã
credinþã, este cu neputinþã sã fim plãcuþi lui Dumnezeu, cãci prin credinþã
putem asculta de lege.” – The Signs of the Times, 26 februarie 1894.

Vineri 31 martie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cum trebuie sã reflecte comunitãþile noastre atitudinea fiinþelor

necãzute?
2. Care sunt diferitele cãi în care a greºit Satan?
3. De ce este legea lui Dumnezeu o astfel de binecuvântare?
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Lecþia 2 Sabat, 8 aprilie 2006

Liberi de cãile greºite
„Ascultã, fiule, primeºte cuvintele mele ºi anii vieþii tale se vor

înmulþi. Eu îþi arãt calea înþelepciunii, te povãþuiesc pe cãrãrile
neprihãnirii.” (Proverbele 4:10, 11).

„Când a fost creat omul, Dumnezeu a fãcut de cunoscut lui Adam ºi Evei
cele zece precepte ale Sale.” – The Signs of the Times, 8 octombrie 1894.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 2 aprilie

1. PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU COPIII SÃI

a. Ce binecuvântare a prevãzut Dumnezeu pentru copiii Sãi încã
de când au fost creaþi? Proverbele 4:10-13.

b. Ce fãgãduinþã, apel ºi exemplu oferã El fiecãruia dintre noi?
Psalmii 32: 8, 9.

„Hristos nu l-a înãlþat pe om servind mândriei lui. El S-a umilit ºi a fost
ascultãtor pânã la moarte, ºi încã moarte de cruce; ºi dacã mândria
omeneascã nu este umilitã ºi supusã, dacã inima încãpãþânatã nu devine
gingaºã prin Spiritul lui Hristos, El nu poate sã întipãreascã în noi asemãnarea
cu Sine. El, umilul nazarinean, ar fi putut sã acopere cu ruºine mândria lumii,
pentru cã era comandant în curþile cereºti; dar a venit în lumea noastrã în
umilinþã, pentru a arãta cã universul cerului nu respectã ºi onoreazã bogãþiile,
sau poziþia, sau autoritatea, sau titlurile de onoare, ci pe cei care doresc
sã-L urmeze pe Hristos, fãcând orice poziþie sau datorie vrednicã de respect
prin virtutea caracterului lor, prin puterea harului Sãu.” – The Ellen G. White
1888 Materials, pag. 1562.

Patriarhi ºi profeþi, pag. 363-370 engl. (cap. 32: „Legea ºi
legãmintele”).
Marea luptã, pag. 431-448.
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Luni 3 aprilie

2. AL CUI PLAN SÃ-L URMÃM?

a. Cum repetã, din pãcate, mulþi pretinºi creºtini sentimentele
înºelate ale lui Lucifer? Matei 5:19; Marcu 12:24.

„Sunt unii care spun: ‚Daþi-mi-L pe Hristos, dar nu vreau nimic din lege.’
Ei vorbesc despre harul lui Hristos, dar nu înþeleg însemnãtatea harului;
pentru cã Dumnezeu nu-ªi foloseºte harul ca sã anuleze legea. Satana le-a
încurcat mintea, fãcându-i sã priveascã legea ca pe un jug de robie, o piedicã
înaintea spiritualitãþii. Ei vorbesc despre credinþã, dar nu ºtiu ce înseamnã
acest cuvânt; deoarece credinþa nu se gãseºte niciodatã separat de adevãr.
Pacea, pe care ei se laudã cã le-o dã credinþa, nu este decât încredere în
sine. Nimeni sã nu pretindã cã a fost primit de Hristos ºi cã trãieºte fãrã
pãcat, cât timp el, asemenea lui Lucifer, duce un rãzboi împotriva legii lui
Dumnezeu, ajutându-l pe vrãjmaº în aceeaºi lucrare pe care a început-o în
cer ºi o continuã pe acest pãmânt.

Astãzi, mii calcã legea lui Dumnezeu, apãrând ideile pe care le-a nãscocit
Satan cu mii de ani în urmã. Asemenea fariseilor mândri, ei nu cunosc nici
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 31 iulie 1901.

b. Cum confirmã Noul Testament planul lui Dumnezeu cu noi
prin creaþiune ºi rãscumpãrare? Efeseni 2:10.

„’Dumnezeu l-a fãcut pe om dupã chipul Sãu’ (Genesa 1:27), ºi intenþia
Sa era ca omul, cu cât trãia mai mult, cu atât mai pe deplin sã descopere
acest chip – sã reflecte mai pe deplin slava Creatorului. Toate facultãþile lui
erau capabile sã se dezvolte; capacitatea ºi vigoarea lor trebuia sã creascã
în mod continuu…

Restaurarea în om a chipului Fãcãtorului sãu, aducerea lui înapoi la
desãvârºirea în care a fost creat, promovarea dezvoltãrii trupului, a minþii ºi
a sufletului, pentru ca scopul divin prin crearea lui sã fie atins – aceasta
trebuia sã fie lucrarea de rãscumpãrare. Aceasta este þinta educaþiei, marea
þintã a vieþii.” – Educaþia, pag. 15, 16 engl. (cap. „Sursa ºi þelul educaþiei”).
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3. PÃZITORII DE LA ÎNCEPUT AI LEGII LUI DUMNEZEU

a. Cum erau creaþiunea ºi rãscumpãrarea omenirii îndeaproape
întreþesute cu legea lui Dumnezeu de pe vremea patriarhilor?
Genesa 1:27; 3:9-12; Iov 33:23-28.

„Adam ºi Eva, atunci când au fost creaþi, aveau o cunoºtinþã a legii lui
Dumnezeu; ei ºtiau care erau pretenþiile ei asupra lor; preceptele ei erau
scrise în inima lor. Când omul a cãzut prin pãcãtuire, legea nu s-a schimbat,
dar a fost înfiinþat un sistem de rãscumpãrare pentru a-l aduce înapoi la
ascultare. S-a dat fãgãduinþa unui Mântuitor, ºi s-au stabilit jertfele care
arãtau înainte spre moartea lui Hristos ca marea jertfã pentru pãcat. Dar
dacã legea nu ar fi fost încãlcatã niciodatã, n-ar fi existat moarte ºi nici
nevoia unui Mântuitor; ca urmare nu ar fi fost nevoie de nici o jertfã.

Adam i-a învãþat pe urmaºii lui legea lui Dumnezeu, ºi ea a fost transmisã
din tatã în fiu de la o generaþie la alta. Dar, în ciuda mãsurilor pline de
bunãvoinþã luate pentru rãscumpãrarea omului, doar puþini au fost aceia
care au primit-o ºi i-au dat ascultare. Prin neascultare, lumea a devenit atât
de stricatã, încât era nevoie ca ea sã fie curãþitã prin potop de nelegiuirea ei.
Legea a fost pãstratã de Noe ºi familia lui, iar Noe i-a învãþat pe urmaºii lui
cele Zece Porunci.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 363 engl. (cap. „Legea ºi
legãmintele”).

b. Ce putem învãþa din raportul lui Dumnezeu despre Noe ºi
Avraam? Genesa 6:22; 26:2-5.

„Cei ascultãtori nu strigã pur ºi simplu: ‚Crede, tot ce trebuie sã faci este
sã crezi în Hristos;’ ci credinþa lor este ca cea a lui Noe ºi Avraam, care i-a
fãcut sã pãzeascã poruncile. Ei urmeazã exemplul lui Hristos, ascultã ºi
aºteaptã sã prindã fiecare cuvânt de îndrumare din partea Cãpeteniei
mântuirii lor. Ei rãspund glasului care spune: ‚Aceasta este calea, mergeþi
pe ea’ (Isaia 30:21).

Fiecare pas, pe care l-au fãcut Noe ºi Avraam  în ascultare de cuvântul
lui Dumnezeu, era un pas de biruinþã. Un ‚aºa zice Domnul’ îl întãrea pe
Noe sã-ºi facã lucrarea de avertizare a lumii. Mãrturia cu privire la Noe
este: ‚Noe a fãcut tot ce-i poruncise Domnul.’ (Genesa 7:5). Calea ascultãrii
este calea unde se aflã siguranþa noastrã; pentru cã cel care doreºte ºi
ascultã va mânca din bunãtãþile þãrii. Dacã pãzim poruncile lui Dumnezeu,
putem pretinde fãgãduinþele Sale scrise, în toatã plinãtatea lor.” – The Signs
of the Times, 31 martie 1890.
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4. DETALIILE DATE LA SINAI

a. Ce a fãcut Dumnezeu la Sinai, ºi de ce? Exodul 24:12; 31:18;
Deuteronomul 4:13.

„[Domnul] nu … a încredinþat preceptele Sale memoriei poporului care
era predispus sã uite cerinþele Sale, ci le-a scris pe table de piatrã. El dorea
sã îndepãrteze de la Israel orice posibilitate de a amesteca tradiþiile pãgâne
cu preceptele Sale sfinte, sau de a confunda cerinþele Sale cu hotãrârile sau
obiceiurile omeneºti…

Dacã omul ar fi þinut legea lui Dumnezeu, aºa cum a fost datã lui Adam
dupã cãderea lui, pãstratã de Noe ºi pãzitã de Avraam, nu ar mai fi fost nevoie
de ritualul tãierii împrejur. Iar dacã urmaºii lui Avraam ar fi þinut legãmântul,
pentru care tãierea împrejur era un semn, ei nu ar fi fost niciodatã ademeniþi
de idolatrie, nici nu ar fi fost nevoie ca ei sã sufere o viaþã de robie în Egipt; ei
ar fi þinut legea lui Dumnezeu în minte, ºi nu ar fi fost nevoie ca ea sã fie
proclamatã de pe Sinai sau sãpatã pe tablele de piatrã.” – Patriarhi ºi profeþi,
pag. 364 engl. (cap. 32: „Legea ºi legãmintele”).

b. Ce trebuie sã înþelegem din tot ceea s-a întâmplat la Sinai?
Neemia 9:13.

„[Domnul] a vorbit cu Moise din norul de slavã de deasupra tronului
harului, ºi i-a dat instrucþiuni complete cu privire la sistemul de jertfe ºi
formele de închinare care sã fie practicate în sanctuar. Legea ceremonialã
a fost datã lui Moise în felul acesta, ºi ea a fost scrisã de el într-o carte. Dar
legea celor Zece Porunci rostitã de pe Sinai fusese scrisã de Dumnezeu
Însuºi pe tablele de piatrã, ºi a fost pãstratã cu sfinþenie în chivot…

Deosebirea dintre cele douã sisteme este mare ºi clarã. Sistemul
ceremonial era format din simboluri care arãtau spre Hristos, spre jertfa ºi
preoþia Sa. Aceastã lege ritualã, cu jertfele ºi rânduielile ei, trebuia îndeplinitã
de evrei pânã când tipul se întâlnea cu antitipul în moartea lui Hristos, Mielul
lui Dumnezeu care ridicã pãcatele lumii. Atunci, toate jertfele aveau sã
înceteze. Aceasta este legea pe care Hristos ‚a ºters[-o] … ºi a pironit[-o]
pe cruce.’ (Coloseni 2:14). Dar cu privire la legea celor Zece Porunci,
psalmistul declarã: ‚Cuvântul Tãu, Doamne, dãinuieºte în veci în ceruri.’
(Psalmii 119:89).” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 364, 365 engl. (cap. 32: „Legea ºi
legãmintele”).
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5. O CREDINÞÃ VIE ºI BIRUITOARE

a. Ce apeluri serioase ne adreseazã Domnul fiecãruia dintre noi?
Isaia 1:18-20; 1 Ioan 2:1-5.

„Calea ascultãrii este calea unde se aflã siguranþa noastrã; pentru cã cel
care doreºte ºi ascultã va mânca din bunãtãþile þãrii. Dacã pãzim poruncile
lui Dumnezeu, putem pretinde fãgãduinþele Sale scrise, în toatã plinãtatea
lor. Mulþi se simt atât de nevrednici, încât, asemenea sãrmanului vameº, nu
îndrãznesc sã-ºi ridice ochii cãtre ceruri. Ei ar trebui sã încurajeze credinþa.
Noi putem avea o credinþã inteligentã; putem, nu doar sã spunem cã noi
credem, ci în umilinþã ºi încredere putem fi în stare sã definim ceea ce
credem ºi de ce credem aºa cum credem. Ar trebui sã manifestãm o
credinþã vie, nu o credulitate oarbã. Tot cerul este la dispoziþia celor care
pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi au credinþa lui Isus.

Este nevoie sã urcãm la un standard mai înalt, sã înaintãm ºi sã pretindem
înaltele noastre privilegii. Ar trebui sã umblãm în umilinþã cu Dumnezeu, sã
nu ne lãudãm cu desãvârºirea de caracter, ci în credinþã simplã sã pretindem
fiecare fãgãduinþã din cuvântul lui Dumnezeu; pentru cã ele sunt pentru cei
ascultãtori, nu pentru cãlcãtorii legii lui Dumnezeu. Trebuie ca pur ºi simplu
sã credem mãrturia lui Dumnezeu ºi sã depindem cu totul de El, ºi toate
posibilitãþile de vanitate ºi mândrie vor dispãrea. Într-adevãr, noi suntem
mântuiþi prin credinþã, nu printr-o credinþã pasivã, ci prin credinþa care
lucreazã prin dragoste ºi curãþã sufletul. Mâna lui Hristos poate ajunge la
cel mai pãcãtos ºi-l poate aduce înapoi de la neascultare la ascultare; dar
nici un creºtinism nu este atât de sus încât sã stea deasupra cerinþelor legii
sfinte a lui Dumnezeu. Aceasta ar fi dincolo de puterea lui Hristos de a
ajuta, ar fi în afara învãþãturilor ºi exemplului Sãu; pentru cã El a spus: ‚Eu
am pãzit poruncile Tatãlui Meu ºi rãmân în dragostea Lui’ (Ioan 15:10), ºi
toþi cei care Îl urmeazã pe Hristos vor asculta de legea sfântã a lui
Dumnezeu. ” – The Signs of the Times, 31 martie 1890.

Vineri 7 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cum pot sã-mi aduc viaþa mai mult în armonie cu planul descoperit al lui

Dumnezeu?
2. De fapt, cum poate un pretins creºtin sã fie în pericolul de a urma cãile

lui Lucifer?
3. Ce au Adam, Noe ºi Avraam în comun?
4. De ce trebuie ca legea moralã sã fie privitã diferit de legea ceremonialã?
5. Cum este legea lui Dumnezeu strâns întreþesutã cu experienþa

zilnicã a creºtinului?
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Lecþia 3 Sabat, 15 aprilie 2006

O inimã eliberatã
„Mã desfãtez sã fac voia Ta, Dumnezeul meu: da, legea Ta este

în inima mea.” (Psalmii 40: 8, engl.).

„Ascultarea este efectul ºi rodul unirii cu Hristos ºi cu Tatãl.” – The
Signs of the Times, 17 aprilie 1893.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 9 aprilie

1. VECHIUL LEGÃMÂNT

a. Ce fãgãduinþã încurajatoare a dat Dumnezeu la Sinai ºi cum a
rãspuns poporul cu bucurie dar ºi cu naivitate? Exodul 19:5, 6;
24:7. Ce lecþie mai adâncã era nevoie ca ei sã mai înveþe?

„Prin eliberarea [poporului Sãu] din Egipt, Dumnezeu a cãutat sã le
descopere puterea ºi mila Sa, ca ei sã fie conduºi sã-L iubeascã ºi sã se
încreadã în El. El i-a coborât la Marea Roºie – unde, urmãriþi de egipteni,
scãparea pãrea imposibilã – ca ei sã vadã totala lor lipsã de ajutor, nevoia lor
de ajutor divin; ºi atunci El i-a izbãvit. În felul acesta, ei au fost umpluþi de
dragoste ºi recunoºtinþã faþã de Dumnezeu ºi de încredere în puterea Sa de
a-i ajuta. El îi legase de Sine ca Izbãvitor al lor din robia vremelnicã.

Dar exista un adevãr chiar mai mãreþ care trebuia imprimat în mintea
lor. Trãind în mijlocul idolatriei ºi stricãciunii, ei nu aveau o concepþie corectã
despre sfinþenia lui Dumnezeu, despre pãcãtoºenia fãrã margini a inimii lor,
despre incapacitatea lor, în ei înºiºi, de a asculta de legea lui Dumnezeu ºi
despre nevoia lor de un Mântuitor. Ei trebuia învãþaþi toate acestea.
Dumnezeu i-a adus la Sinai; El ªi-a arãtat slava Sa; El le-a dat legea Sa, cu
fãgãduinþa unor mari binecuvântãri cu condiþia ascultãrii…

Poporul nu ºi-a dat seama de pãcãtoºenia inimilor lor ºi de faptul cã, fãrã
Hristos, este imposibil ca ei sã þinã legea lui Dumnezeu; ºi au încheiat repede
un legãmânt cu Dumnezeu.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 371, 372 engl. (cap. 32:
„Legea ºi legãmintele”).

Patriarhi ºi profeþi, pag. 363-373 engl. (cap. 32: „Legea ºi
legãmintele”).
Hristos lumina lumii, pag. 175, 176 engl. (Cap. 17: „Nicodim”);
329, 330 (cap. 34: „Invitaþia”); 407 (cap. 44: „Adevãratul semn”).



1616161616 Lecþii biblice pentru Sabat,  Aprilie - Iunie  2006

Luni 10 aprilie

2. ÎNÞELEGÂND LEGÃMINTELE

a. Ce a avut loc imediat dupã ce a fost încheiat legãmântul?
Exodul 32:17-19.

b. Când a apãrut aceastã cãdere, de ce a cruþat cu milã Dumnezeu
rãmãºiþa moºtenirii Sale? Exodul 32:30-35;33:1-14.

„[Israeliþii] fuseserã martori la vestirea legii lui Dumnezeu într-o mãreþie
înspãimântãtoare, ºi tremuraserã de groazã înaintea muntelui; cu toate
acestea, n-au trecut decât câteva sãptãmâni pânã când au rupt legãmântul
cu Dumnezeu, ºi s-au plecat sã se închine unui chip cioplit. Ei nu puteau
spera la favoarea lui Dumnezeu printr-un legãmânt pe care l-au cãlcat; iar
acum, vãzând pãcãtoºenia ºi nevoia lor de iertare, au fost aduºi sã simtã
nevoia de un Mântuitor… Acum, prin credinþã ºi dragoste, ei erau legaþi de
Dumnezeu ca eliberatorul lor din robia pãcatului. Acum, ei erau pregãtiþi sã
aprecieze binecuvântãrile legãmântului celui nou.” – Patriarhi ºi profeþi, pag.
372 engl. (cap. 32: „Legea ºi legãmintele”).

c. Comparaþi legãmântul cel vechi cu cel nou. Ieremia 31:33, 34;
Evrei 8:6-13.

„Termenii ‚vechiului legãmânt’ erau: Ascultã ºi trãieºte: ‚Omul care le
va împlini va trãi prin ele.’ (Ezechiel 20:11; Leviticul 18:5); dar ‚Blestemat sã
fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia ºi cine nu le va face.’
(Deuteronomul 27:26). ‚Noul legãmânt’ era întemeiat pe ‚fãgãduinþe mai
bune’ – fãgãduinþa iertãrii de pãcate ºi a harului lui Dumnezeu pentru
reînnoirea inimii ºi aducerea ei în armonie cu principiile legii lui Dumnezeu.”
– Patriarhi ºi profeþi, pag. 372. (cap. 32: „Legea ºi legãmintele”).

d. Care a fost de fapt primul legãmânt pe care l-a fãcut
Dumnezeu cu omenirea? Genesa 3:15.

„Legãmântul harului a fost fãcut prima datã cu omul în Eden, când, dupã
cãdere, s-a dat o fãgãduinþã divinã cã sãmânþa femeii va zdrobi capul
ºarpelui. Acest legãmânt oferea tuturor oamenilor iertare, ºi harul lui
Dumnezeu pentru o ascultare viitoare prin credinþa în Hristos. El le fãgãduia
ºi viaþa veºnicã cu condiþia credincioºiei faþã de legea lui Dumnezeu.” –
Credinþa prin care trãiesc, pag. 77.
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3. LEGÃMÂNTUL CEL VEºNIC

a. Cum câºtigãm biruinþa asupra pãcatului? Ezechiel 36:26;
Romani 5:1; 3:31; 8:1-4, 12-14.

„Vrãjmãºia împotriva lui Satan nu este naturalã pentru inima omeneascã;
ea este implantatã de harul lui Dumnezeu. Când o persoanã care a fost
controlatã de o voinþã încãpãþânatã ºi capricioasã este eliberatã, ºi se supune
cu toatã inima atracþiei agenþilor cereºti ai lui Dumnezeu, are loc o minune.”
– Hristos lumina lumii, pag. 407 engl. (cap. 44: „Adevãratul semn”).

b. De ce este dat legãmântul lui Dumnezeu cu Avraam ca o
ilustrare pentru credincioºii din toate veacurile? Genesa 17:1-
9; Faptele Apostolilor 3:25,26; Galateni 3:6-9.

„Avraam … s-a încrezut în Hristos pentru iertarea pãcatelor. Aceastã
credinþã i-a fost socotitã ca neprihãnire. Legãmântul cu Avraam a pãstrat
autoritatea legii lui Dumnezeu…

Legãmântul cu Avraam a fost validat de sângele lui Hristos, ºi este numit
al ‚doilea’ sau ‚noul’ legãmânt, deoarece sângele, prin care a fost sigilat, a
fost vãrsat dupã sângele primului legãmânt.

Legãmântul harului nu este un adevãr nou, pentru cã a existat în mintea
lui Dumnezeu din veºnicie. De aceea se numeºte legãmântul cel veºnic.

Existã speranþã pentru noi numai când venim sub legãmântul lui Avraam,
care este legãmântul harului prin credinþa în Isus Hristos. Evanghelia
predicatã lui Avraam, prin care el a avut speranþã, era aceeaºi evanghelie
care ne este predicatã astãzi.” – Credinþa prin care trãiesc, pag. 77.

c. Care sunt urmãrile încheierii unui astfel de legãmânt cu
Dumnezeu? Psalmii 40:8; Ioan 8:29.

„Aceeaºi lege care a fost sãpatã pe tablele de piatrã este scrisã de
Duhul Sfânt pe tablele inimii. În loc sã încercãm sã realizãm propria noastrã
neprihãnire, noi acceptãm neprihãnirea lui Hristos. Sângele Sãu ispãºeºte
pãcatele noastre. Ascultarea Sa este primitã ca fiind a noastrã. Atunci, inima
reînnoitã de Duhul Sfânt va aduce ‚roadele Duhului’. Prin harul lui Hristos,
vom trãi în ascultare de legea lui Dumnezeu scrisã în inimile noastre. Având
Duhul lui Hristos, vom umbla cum El Însuºi a umblat.” – Patriarhi ºi profeþi,
pag. 372 engl. (cap. 32: „Legea ºi legãmintele”).
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4. ASCULTARE PRIN CREDINÞÃ

a. Ce este descoperit despre Hristos când comparãm
Deuteronomul 6:4, 5 ºi Leviticul 19:18 cu Luca 10:27?

„Mântuitorul, simbolizat în ritualurile ºi ceremoniile legii iudaice, este
exact acelaºi care este descoperit în evanghelie… Cel care a vestit legea de
pe Sinai, ºi i-a dat lui Moise preceptele legii ceremoniale, este Acelaºi care
a rostit Predica de pe Munte… Învãþãtorul este acelaºi în ambele
dispensaþiuni. Pretenþiile lui Dumnezeu sunt aceleaºi. Principiile guvernãrii
Sale sunt aceleaºi. Pentru cã toate îºi au originea în El ‚în care nu este nici
schimbare, nici umbrã de mutare’ (Iacov 1:17)” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 373
engl. (cap. 32: „Legea ºi legãmintele”).

b. Care sunt câteva dintre principiile pe care ar trebui sã le
înþelegem despre adevãratul creºtinism? Romani 8:5-11.

„Supunerea sufletului faþã de  Dumnezeu este esenþialã pentru mântuirea
noastrã. Nu poþi urma un curs ales de tine ºi sã fii în rãzboi cu legea lui
Dumnezeu, trãind în neascultare de cerinþele Sale ºi sã fii totuºi în armonie
cu Dumnezeu. Ascultarea deplinã faþã de voinþa lui Dumnezeu va aduce
curaj, speranþã, pace ºi fericire sufletului.” – The Review and Herald, 2
decembrie 1875.

„Când auzim clar glasul Sãu ºi ascultãm, toate gândurile de murmurare vor
fi înãbuºite; ºi vom lãsa toate consecinþele pe seama Celui care a dat porunca.
Dacã, atunci când vedem urmele paºilor lui Isus, pãºim pe ele ºi-L urmãm, vom
avea dragoste ºi putere.” – The Signs of the Times, 17 aprilie 1893.

c. De ce chiar ºi pãcatele „mici” sunt atât de periculoase?
Cântarea cântãrilor 2:15; Psalmii 51:10; Luca 16:10.

„Care este diferenþa dacã mãnânci din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului
sau din oricare altul din grãdinã? Pãcatul lui Adam a constat în a face ceea
ce Dumnezeu i-a interzis, iar aceasta a deschis porþile potopului de durere în
lumea noastrã. Ar trebui sã meditãm cu atenþie asupra vieþii lui Hristos ºi sã
dorim sã înþelegem motivul pentru care a venit. Ar trebui sã cercetãm
Scripturile aºa cum ne-a poruncit Hristos, ca sã ºtim acele lucruri care
mãrturisesc despre El. Prin cercetare, putem gãsi virtuþile ascultãrii în
contrast cu caracterul pãcãtos al neascultãrii.” – The Signs of the Times, 17
aprilie 1893.
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Joi 13 aprilie

5. O INIMÃ NOUÃ CU MOTIVE NOI

a. Ce asigurare ºi apeluri ne aduc speranþã? Ezechiel 36:25, 26;
1 Ioan 2:1; 3:4.

„Dacã un om pãcãtuieºte, nu este nevoie ca el sã renunþe la speranþa lui în
Hristos. Nu trebuie ca el sã spunã cã nu mai are nici un rost sã mai încerce sã
þinã poruncile lui Dumnezeu, întrucât prin aceasta el s-ar aºeza pe terenul lui
Satan. Satan te urmãreºte cu ispitele lui ca sã te convingã sã cedezi ºi sã
pãcãtuieºti; ºi când pãcãtuieºti, atunci îþi spune cã nu are nici un rost sã mai
încerci ºi te poþi declara la fel de bine un cãlcãtor pe faþã al legii lui Dumnezeu,
pentru cã nu poþi sã þii poruncile Sale. În numele ºi puterea datã de Dumnezeu,
noi putem asculta de toate poruncile Sale, iar poruncile Sale nu sunt grele. Suntem
fericiþi atunci când le împlinim.” – The Signs of the Times, 24 aprilie 1893.

b. Descrieþi experienþa de biruinþã în Hristos. 1 Ioan 5:1-3;
Romani 8:15-17.

„Fiecare datorie istovitoare, ºi fiecare sacrificiu devine o plãcere pentru
cei pe care adevãrul îi face liberi. Ce biruinþã este câºtigatã când viaþa
pãmânteascã înceteazã ºi începe viaþa spiritualã. Domnul conduce. Domnul
pãstreazã. Dragostea lui Dumnezeu ºi ascultarea de toate poruncile Sale
aduc toate puterile sufletului în ascultare de voinþa Sa. Putem constrânge
inima ºi afecþiunile sã iubeascã dragostea – dragostea sfinþitã. Acea dragoste
care aduce sufletul în legãturã cu cerul este mult mai serioasã, mai arzãtoare
ºi rãbdãtoare pentru rudele pãmânteºti decât oricare alta. În inimã nu existã
nimic care sã fie în rãzboi cu cerinþele lui Dumnezeu. Minþii supuse ºi
ascultãtoare îi va plãcea sã împlineascã poruncile Sale. Rãul va fi privit cu
scârbã, iar binele va fi ales. Nici o renunþare sau jertfire de sine nu va fi care
sã fie dureroasã, pentru cã inima gãseºte plãcere sã facã aceasta pentru
Hristos ºi sã caute sã mântuiascã sufletele din greºealã ºi cãlcare a legii
sfinte a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu deþine controlul asupra afecþiunilor,
mintea nu va fi egoistã, nici nu se va da înapoi de la sacrificii.” – The Review
and Herald, 2 decembrie 1875.

Vineri 14 aprilie

ÎNTREBARE DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum este puterea creatoare a Celui Atotputernic legatã direct
de eliberarea noastrã din pãcat?
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Lecþia 4 Sabat, 22 aprile 2006

Dãtãtorul libertãþii
„Sã nu ai alþi dumnezei afarã de Mine.” (Exodul 20:3).

„În schimbarea care are loc atunci când sufletul se predã lui Hristos, se
aflã simþãmântul celei mai înalte libertãþi.” – Hristos lumina lumii, pag. 466
engl. (cap. 51: „Lumina lumii”).

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 6, pag. 9-13 engl. (cap.
      „Scopul lui Dumnezeu cu biserica”).
     Selected Messages, vol. 2, pag. 317, 318.

Duminicã 16 aprilie

1. CINE ESTE EL?

a. În ce cadru ºi cu ce cuvinte S-a prezentat Cel care a rostit cele
Zece Porunci? Exodul 20:1, 2.

„Dumnezeu dorea sã despartã pe poporul Sãu de lume ºi sã-l pregãteascã
sã primeascã cuvântul Sãu. Din Egipt, El i-a condus pânã la Muntele Sinai,
unde le-a descoperit slava Sa. Aici, nu era nimic care sã atragã simþurile lor
sau sã le distragã atenþia de la Dumnezeu; iar când marea mulþime a privit la
muntele înalt ridicându-se deasupra lor, ei ºi-au putut înþelege nimicnicia lor
înaintea lui Dumnezeu. Lângã aceste stânci, care puteau fi clintite doar prin
puterea voinþei divine, Dumnezeu a vorbit cu oamenii.” – Testimonies, vol. 6,
pag. 9, 10 engl. (cap. „Scopul lui Dumnezeu cu biserica”).

b. Deºi poate cã niciodatã nu am pãºit pe pãmântul geografic egip-
tean – nici în deºertul Sinai – cum putem sã ne raportãm la
aceasta în propria noastrã experienþã? Isaia 44:24; 1 Petru 2:9

„Dupã cum copiii lui Israel sãrbãtoreau eliberarea pe care Dumnezeu a
realizat-o pentru pãrinþii lor ºi felul miraculos în care i-a pãstrat în timpul
cãlãtoriilor din Egipt în þara fãgãduinþei, în acelaºi fel ar trebui ca poporul lui
Dumnezeu de astãzi sã-ºi aminteascã cu recunoºtinþã diferitele cãi pe care
le-a gãsit El pentru a-i scoate din lume, afarã din întunericul rãtãcirii la lumina
preþioasã a adevãrului… Ar trebui sã privim cu recunoºtinþã la indicatoarele
vechi, ºi sã ne împrospãtãm sufletele cu amintirea bunãtãþii iubitoare a
Binefãcãtorului nostru milostiv.” – The Review and Herald, 17 noiembrie 1885.



2121212121Lecþii biblice pentru Sabat,  Aprilie - Iunie 2006

Luni 17 aprilie

2. CE ÎL RECOMANDÃ?

a. De ce ar trebui sã fim copleºiþi în totalitate de puterea
Creatorului nostru? Psalmii 33:6, 8, 9; Isaia 44:24.

b. De ce este nevoie pentru a putea înþelege impactul acestei
realitãþi? Evrei 11:3.

„Pretutindeni vedem lucrãrile desãvârºite ale marelui Artist Maestru.
Cerurile spun slava Sa, iar pãmântul, care este modelat pentru fericirea
omului, ne vorbeºte de dragostea Sa fãrã seamãn. Suprafaþa lui nu este un
ºes monoton, ci munþi vechi ºi maiestuoºi se ridicã ºi diversificã peisajul.
Sunt izvoare limpezi ºi vãi fertile, lacuri frumoase, râuri late ºi oceane
nemãrginite.” – Testimonies, vol. 5, pag. 312 engl. (cap. „Pãcatul nemulþumirii”).

c. Pe lângã crearea iniþialã a acestui pãmânt, aºa cum se gãseºte
în Genesa capitolul 1, ce înþelegere mai profundã trebuie sã
avem cu privire la puterea continuã a lui Dumnezeu? Psalmii
19:1-3; 147:6-8.

„Aceeaºi energie creatoare, care a adus lumea la existenþã, se exercitã
ºi acum în menþinerea universului ºi continuarea acþiunilor din naturã. Mâna
lui Dumnezeu conduce planetele în marºul lor ordonat prin ceruri. Nu
printr-o putere proprie îºi continuã pãmântul drumul în jurul soarelui ºi aduce
roadele sale bogate an de an. Cuvântul lui Dumnezeu conduce elementele.
El acoperã cerurile cu nori ºi pregãteºte ploaia pentru pãmânt. El face ca
valea sã fie roditoare, ºi ‚iarba sã creascã pe munþi’. (Psalmii 147:8). Prin
puterea Sa, vegetaþia creºte din abundenþã, frunzele apar ºi florile înfloresc.”
– Special Testimonies on Education, pag. 58, 59.

„Dumnezeu trimite roua ºi ploaia ca sã împrospãteze pãmântul însetat.
Brizele, care aduc sãnãtate prin curãþirea ºi rãcirea aerului, sunt controlate
de înþelepciunea Sa. El a aºezat soarele pe cer ca sã marcheze ziua ºi
noaptea, ºi prin razele lui plãcute dã luminã ºi cãldurã pãmântului, fãcând ca
vegetaþia sã creascã din abundenþã.” – Testimonies, vol. 5, pag. 312 engl. (cap.
„Pãcatul nemulþumirii”).
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Marþi 18 aprilie

3. O AUTORITATE LEGALÃ

a. Ce întrebãri rostite de buzele Creatorului rãsunã de-a lungul
secolelor pentru fiecare dintre noi? Iov 38:3-7, 22, 23, 31, 32.
Ca rãspuns, ce ar trebui sã recunoaºtem în mod inevitabil?

„Dumnezeu este suveran. Omul sã nu-I punã la îndoialã dreptul de a
conduce universul. Dumnezeu ªi-a afirmat dreptul de a cârmui când a spus:
‚Sã nu ai alþi dumnezei afarã de Mine’; ‚cãci în ºase zile a fãcut Domnul
cerul ºi pãmântul, ºi marea ºi tot ce se aflã în ele’ (Exodul 20:3, 11). El este
Creatorul ºi Pãstrãtorul lumilor. El susþine universul prin cuvântul puterii
Sale. Natura ºi ºtiinþa mãrturisesc cã are dreptul de a conduce propria Sa
creaþie. Îngerii sunt supuºi cârmuirii Sale; de aceea omul sã se plece în
adorare înaintea Sa.” – The Signs of the Times, 5 iunie 1901.

b. De ce nu este aceastã înþelegere umilitoare spre paguba noas-
trã, ci spre câºtigul nostru? Luca 14:11; Psalmii 113:5, 6.

„Dacã dorim sã ascultãm, lucrãrile create ale lui Dumnezeu ne vor învãþa
lecþii preþioase de ascultare ºi încredere. De la stelele, care în cursul lor fãrã
de urmã prin spaþiu îºi urmeazã de la un secol la altul calea rânduitã lor, pânã
la cea mai micã particulã, lucrurile din naturã ascultã de voinþa Creatorului.
Iar Dumnezeu Se îngrijeºte ºi susþine tot ce a creat. El, care susþine lumile
nenumãrate din imensitatea spaþiului, are grijã în acelaºi timp de nevoile
vrãbiuþei care îºi ciripeºte modestul ei cântec fãrã teamã.” – Calea cãtre
Hristos, pag. 85, 86 engl. (cap. 10: „Cunoaºterea de Dumnezeu”).

„Lucrãrile create ale lui Dumnezeu mãrturisesc despre dragostea ºi
puterea Sa. El a chemat lumea la existenþã, cu tot ceea ce cuprinde ea.
Dumnezeu iubeºte frumosul; iar în lumea, pe care a pregãtit-o potrivit pentru
noi, nu ne-a dat doar tot ce era necesar pentru confortul nostru, ci a umplut
cerurile ºi pãmântul cu frumuseþe. Vedem dragostea ºi purtarea Sa de grijã
în bogãþia câmpurilor toamna, ºi zâmbetul Sãu, în raza plãcutã a soarelui.
Mâna Sa a fãcut stâncile ca niºte castele ºi munþii falnici. Copacii înalþi
cresc la porunca Sa; El a întins covorul verde ºi catifelat, ºi l-a punctat cu
arbuºti ºi flori. De ce a îmbrãcat pãmântul ºi copacii cu verdele viu, în loc de
maro închis ºi mohorât? Nu ca sã fie mai plãcuþi ochiului? Sã nu ni se umple
inima de recunoºtinþã când vedem dovezile înþelepciunii ºi dragostei Sale în
minunile creaþiunii Sale?” – Special Testimonies on Education, pag. 58.
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Miercuri 19 aprilie

4. ROSTITE DE UN MÂNTUITOR

a. Ce puncte ar trebui sã reþinem mereu despre Cel care a scris
pentru noi cele Zece Porunci? Coloseni 1:12-17.

„Mâna care susþine lumile în spaþiu, mâna care þine în ordinea lor
perfectã ºi în activitatea lor neobositã toate lucrurile din universul lui
Dumnezeu, este mâna care a fost strãpunsã pe cruce pentru noi.” –
Educaþia, pag. 132 engl. (cap. „ªtiinþa ºi Biblia”).

„Hristos a fost acela care a spus: ‚Împliniþi legile Mele, pãziþi poruncile
Mele.’ (Leviticul 25:18). Hristos a prezentat aceleaºi principii pe Muntele
Fericirilor ca cele pe care le-a prezentat pe Muntele Sinai. El a spus cã pe
principiile de dragoste faþã de Dumnezeu ºi aproapele nostru se bazau toatã
legea ºi profeþii.” – The Signs of the Times, 11 iunie 1896.

b. De ce avem motive din abundenþã sã apreciem felul în care
Dumnezeu Se poartã cu noi? Iov 36:5-11.

„În timp ce bunul nostru Tatã ceresc ne-a dat atât de multe lucruri care
sã ne aducã fericire, ne-a dat ºi binecuvântãri mascate. El înþelege nevoile
omului cãzut; ºi, în timp ce, pe de-o parte ne oferã privilegii, pe de alta existã
neplãceri care sunt desemnate ca sã ne facã sã folosim capacitatea pe care
ne-a dat-o. Acestea dezvoltã sârguinþa rãbdãtoare, perseverenþa ºi curajul…

[Omul] nu este lãsat sã se lupte cu ispitele ºi încercãrile în propria lui
putere. Ajutorul este la Acela care este puternic. Isus a pãrãsit curþile regeºti
ale cerului, a suferit ºi a murit într-o lume degradatã de pãcat, ca sã-l poatã
învãþa pe om cum sã treacã prin încercãrile vieþii ºi sã biruiascã ispitele ei.
Aici este un exemplu pentru noi.” – Testimonies, vol. 5, pag. 312 engl. (cap.:
„Pãcatul nemulþumirii).

c. Ce ar trebui sã reþinem când ne gândim la fiecare din cele Zece
Porunci în parte? Ioan 1:1-4, 12, 13; Psalmii 19:8-11.

„Cele zece porunci, care spun ‚Sã faci’ ºi ‚Sã nu faci’, sunt zece
fãgãduinþe garantate nouã dacã ascultãm de legea care guverneazã cerul.”
– The Review and Herald, 26 octombrie 1897.

„Fiecare ‚Sã nu faci’, fie din legea fizicã sau moralã, presupune o
fãgãduinþã. Dacã o pãzim, paºii noºtri vor fi însoþiþi de o binecuvântare.
Dumnezeu nu ne forþeazã niciodatã sã facem binele, dar El cautã sã ne
mântuiascã de rãu ºi sã ne conducã spre bine.” – Divina vindecare, pag. 91, 92.
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Joi 20 aprilie

5. O FÃGÃDUINÞÃ

a. De ce cautã Hristos cu atâta seriozitate sã ne tragã de la plãce-
rile amãgitoare ale acestei lumi? 1 Ioan 2:15-17; Ioan 6:63.

„Orice tinde sã absoarbã mintea ºi sã o abatã de la Dumnezeu ia forma
unui idol. Dumnezeul cel adevãrat ºi viu este detronat din cuget ºi inimã, iar
templul sufletului este profanat de închinarea la alþi dumnezei în afarã de
Domnul. ‚Sã nu ai alþi dumnezei afarã de Mine’, spune porunca (Exodul
20:3). Sã ne cercetãm inima, sã ne comparãm viaþa ºi caracterul cu statutele
ºi preceptele lui Iehova ºi apoi sã cãutãm cu sârguinþã sã ne îndreptãm
greºelile.” – Testimonies, vol. 4, pag. 632 engl. (cap. „Simplitate în îmbrãcãminte”).

b. Când distingem clar dragostea lui Dumnezeu ºi rãspundem
din toatã inima la ea, care este fãgãduinþa Sa? Exodul 20:3;
Deuteronomul 28:1.

„În ultimele zile ale istoriei acestui pãmânt, glasul care a vorbit de pe
Sinai, mai spune încã: ‚Sã nu ai alþi dumnezei  afarã de Mine’ (Exodul 20:3).
Omul ºi-a aºezat voinþa împotriva voinþei lui Dumnezeu, dar el nu poate
aduce la tãcere cuvântul poruncii. Mintea omeneascã nu se poate sustrage
de la obligaþia ei faþã de o putere mai înaltã. Teoriile ºi speculaþiile pot exista
din abundenþã; oamenii pot încerca sã punã ºtiinþa în contradicþie cu revelaþia
ºi, în felul acesta, sã desfiinþeze legea lui Dumnezeu; dar porunca rãsunã
mai puternic ºi tot mai puternic: ‚Sã te închini înaintea Domnului,
Dumnezeului Tãu ºi numai Lui sã-I slujeºti’ (Matei 4:10).” – Profeþi ºi regi,

pag. 624, 625 engl. (cap. 51: „O redeºteptare spiritualã”).

Vineri 21 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. De ce numai Iehova are dreptul la închinarea mea?
2. Cum Îºi descoperã El continuu dragostea faþã de mine în naturã?
3. Cum Îºi descoperã El continuu dragostea faþã de mine prin providenþa Sa?
4. Cum Îºi descoperã El continuu dragostea faþã de mine prin evanghelia

veºnicã?
5. De fapt, de ce exercit cea mai mare libertate întronându-L ca Domn

peste viaþa mea?



2525252525Lecþii biblice pentru Sabat,  Aprilie - Iunie 2006

Lecþia 5                            Sabat, 29 aprilie 2006

Liberi de idoli goi ºi

dezamãgitori

“Sã nu-þi faci chip cioplit, nici vreo înfãþiºare a lucrurilor care
sunt în ceruri, sau jos pe pãmânt, sau în apele mai jos decât
pãmântul. Sã nu te închini înaintea lor, sã nu le slujeºti; cãci Eu,
Domnul Dumnezeul tãu, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc
nelegiuirea pãrinþilor în copii pânã la al treilea ºi la al patrulea
neam al celor ce Mã urãsc, ºi Mã îndur pânã la al miilea neam de
cei ce Mã iubesc ºi pãzesc poruncile Mele.” (Exodul 20:4-6).

“Iubirea de bani, mândria în îmbrãcãminte ºi etalare – tot ce distrage
atenþia de la Dumnezeu – devine un idol.” – The Review and Herald, 29 ianuarie
1884.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 23 aprilie

1. SUNTEM FERMECAÞI?

a. Ce întrebare directã a apostolului Pavel rãsunã pentru mulþi
pretinºi credincioºi astãzi? Galateni 3:1.

„Cu cât oamenii se despart mai mult de Dumnezeu, ºi cu cât mai puþin
ascultã de poruncile Sale, cu atât mai mult se vor încrede în ei înºiºi.
Gândurile lor vor fi egoiste, iar acþiunile lor tot la fel. Ei se vor mândri cu
felul în care conduc afacerile, dar vor fi foarte neºtiutori cu privire la lucrurile
în legãturã cu bunãstarea lor viitoare. Vor fi atât de ataºaþi de lucrurile
acestei lumi încât cuvintele pe care Pavel le adreseazã galatenilor li se aplicã
ºi lor… [Galateni 3:1 citat]… Ei cred cã bogãþiile înseamnã mãreþie ºi cinste,
iubire de confort, satisfacerea eului ºi etalare. Ei doresc sã aibã poziþii de
putere, sã primeascã linguºirea ºi respectul lumii. Se complac liber în pãcat
pânã când puterea lor moralã paralizeazã.” – The Signs of the Times, 20 februarie
1896.

Calea cãtre Hristos, pag. 43-48 engl. (cap. 5: „Consacrarea”).
Testimonies, vol. 2, pag. 439-489 engl. (cap. „Un apel cãtre
bisericã”).
Idem., vol. 8 pag. 50-53 engl. (cap. „Avertismente ºi sfaturi date
comunitãþii din Battle Creek”).
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Luni 24 aprilie

2. PÃZIND SIMÞURILE

a. Cât de serioasã este problema robiei poftei? Filipeni 3:18, 19.

„[Exodul 20:3 citat.] Nu numai prin negarea existenþei lui Dumnezeu sau
prin închinarea înaintea idolilor de lemn sau piatrã este cãlcatã prima
poruncã. Principiile ei sunt încãlcate de mulþi dintre cei care mãrturisesc cã
sunt urmaºii lui Hristos, dar Domnul cerului nu-i recunoaºte ca pe copiii Sãi
pe aceia care nutresc în inimile lor ceva care ia locul pe care ar trebui sã-L
deþinã numai Dumnezeu. În cazul multora, satisfacerea poftei deþine
controlul.” – The Youth’s Instructor, 31 decembrie 1896.

b. Ce dar a denaturat Satan în mod amãgitor ca sã-ºi atingã
scopul lui pervertit? Ezechiel 28:13.

„Muzica este idolul la care se închinã mulþi pretinºi creºtini pãzitori ai
Sabatului. Satan nu are nici o obiecþie faþã de muzicã dacã o poate face un
canal prin care sã aibã acces la mintea tinerilor. Tot ce distrage mintea de la
Dumnezeu ºi ocupã timpul, care ar trebui devotat serviciului Sãu, se
potriveºte scopului lui. El lucreazã prin mijloacele care exercitã cea mai
puternicã influenþã ca sã-i þinã pe mulþi într-o stare de orbire plãcutã, în timp
ce sunt paralizaþi de puterea lui. Când este folositã bine, muzica este o
binecuvântare; dar, adesea, ea este fãcutã unul dintre mijloacele cele mai
atractive prin care Satana prinde sufletele în cursã.” – Testimonies, vol. 1,
pag. 506 engl. (cap. „Cãtre tineri”).

c. De ce ajutor au nevoie cei care sunt robii senzualitãþii?
Romani 8:5, 6; 13:14.

„Încrederea mea în omenire a fost foarte zdruncinatã. Mi s-a arãtat cã
persoane cu o purtare aparent bunã, ºi care nu-ºi îngãduiau libertãþi
nepermise faþã de celãlalt sex, erau vinovate de practicarea în tainã a viciului
aproape zilnic. Ei nu s-au abþinut de la acest pãcat teribil nici în timpul celor
mai solemne adunãri în sesiune. Ei au ascultat cele mai solemne ºi
impresionante discursuri despre judecatã, care pãreau cã-i aduc înaintea
tribunalului lui Dumnezeu, fãcându-i sã se teamã ºi sã tremure; cu toate
acestea, de abia trecea o orã înainte ca ei sã se angajeze în pãcatul lor
favorit ºi vrãjit, pângãrindu-ºi trupurile. Erau atât de mult înrobiþi de aceastã
nelegiuire îngrozitoare, încât pãreau fãrã putere sã-ºi stãpâneascã patimile.”
– Testimonies, vol. 2, pag. 468, 469 engl. (cap. „Un apel cãtre bisericã”).



2727272727Lecþii biblice pentru Sabat,  Aprilie - Iunie 2006

Marþi 25 aprilie

3. MAI MULÞI IDOLI CARE SE STRECOARÃ ÎNÃUNTRU

a. Cu ce mustrare puternicã dezvãluie Dumnezeu câteva din
capcanele obiºnuite în care sunt prinse astãzi atât femeile cât
ºi bãrbaþii? Isaia 3:16, 17, 24-26; Ezechiel 28:17; 1 Petru 3:3, 4.

„[Mulþi] acordã îmbrãcãmintei ºi iubirii de lume primul loc în inimã. Dar
în cuvântul Sãu, Dumnezeu ne-a arãtat cã aceste lucruri nu ar trebui sã
deþinã primul loc.” – The Youth’s Instructor, 31 decembrie 1896.

b. Ce apel este fãcut cãtre închinãtorii  la „caii” cu motor de
astãzi? Psalmii 20:5-7.

c. Într-o erã în care tehnologia înainteazã cu repeziciune, cum
suntem avertizaþi împotriva practicii de a duce la exces zelul
nostru faþã de cele mai recente „jucãrii” cu preþul declinului
noastru spiritual? Eclesiastul 7:29.

„Dumnezeu ne-a dat multe lucruri în aceastã viaþã asupra cãrora sã ne
revãrsãm afecþiunile, dar când ducem la extrem ceea ce este îngãduit,
devenim idolatri. Legea lui Dumnezeu cere ca fiecare fiu ºi fiicã a lui Adam
sã-L iubeascã mai presus de orice, iar tot ce îndepãrteazã afecþiunile noastre
de la Dumnezeu ºi micºoreazã interesul nostru faþã de lucrurile veºnice este
un idol.” – The Youth’s  Instructor, 31 decembrie 1896.

„Fiecare plãcere cultivatã ºi care distrage mintea de la Dumnezeu
trebuie sacrificatã. În multe familii, rafturile, etajerele ºi mesele sunt pline cu
ornamente ºi tablouri. Albumele pline cu poze de familie ºi cu prieteni sunt
aºezate în locuri de unde sã atragã atenþia vizitatorilor. În felul acesta,
gândurile, care ar trebui sã fie îndreptate spre Dumnezeu ºi interesele
veºnice, sunt coborâte la lucrurile de rând. Nu este acesta un fel de
idolatrie?” – The Review and Herald, 14 mai 1901.

d. Care este singura noastrã speranþã împotriva unei înºelãtorii
larg rãspândite pe care ar fi mai bine sã o evitãm? Psalmii
37:35-37; 1 Timotei 6:6-11.

„Ca sã câºtige bani, sau sã fie primii, unii vor trãda cauza cea mai de
preþ a adevãrului. Existã un spirit puternic care ia în stãpânire mintea ºi
caracterul. Omul îºi angajeazã întreaga fiinþã ca sã îndeplineascã ceva
mãreþ; o sete de neastâmpãrat ia în stãpânire întreaga fiinþã ca sã câºtige
bani.” – Manuscript Releases, vol. 18, pag. 129.
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Miercuri 26 aprilie

4. DORINÞA DUPÃ LUX ºI CONFORT

a. Cât de serioase sunt avertismentele lui Dumnezeu faþã de noi
împotriva idolatriei moderne? Ezechiel 14:3, 4.

„Poate cã oamenii nu se pleacã înaintea idolilor de lemn sau piatrã, dar
toþi cei care iubesc lucrurile lumii ºi gãsesc plãcere în nedreptate au ridicat
idoli în inimile lor. Majoritatea pretinºilor creºtini servesc altor dumnezei în
afarã de Domnul. Se cultivã mândria ºi luxul, idolii sunt ridicaþi în sanctuar
iar locurile lui sfinte sunt pângãrite.” – The Spirit of Prophecy, vol. 4, pag. 238.

„Cei care folosesc timpul preþios încredinþat lor de Dumnezeu – timpul
care a fost cumpãrat cu un preþ infinit – pentru a-ºi împodobi casa pentru
etalare, urmând moda ºi obiceiurile lumii, nu numai cã-ºi rãpesc propriile
suflete de hrana spiritualã, dar nu-I dau nici lui Dumnezeu ce I se cuvinte.
Timpul petrecut astfel în satisfacerea dorinþelor egoiste poate fi folosit pentru
a obþine o cunoºtinþã a cuvântului lui Dumnezeu, în cultivarea talentelor
noastre, ca sã oferim Creatorului nostru un serviciu inteligent.

Putem sã ne uitãm în oglinda legii lui Dumnezeu ºi sã nu simþim nici o
condamnare în aceastã privinþã? Fiecare sã-ºi cerceteze experienþa trecutã
ºi sã se întrebe: Cât din timpul preþios, care mi-a fost acordat de Dumnezeu,
l-aº fi putut folosi fãcând bine, învãþând despre Dumnezeu, ºi cãutând sã
devin un stâlp în casa Sa, o luminã ºi o binecuvântare pentru lume?” – The
Youth’s  Instructor, 31 decembrie 1896.

b. Ce înþelegere ne poate ajuta sã ne eliberãm de robia idolilor?
Coloseni 3:5-7.

„Nu este nevoie sã ne plecãm înaintea unui lemn sau a unei pietre pentru
a ne închina la idoli. Orice ia în stãpânire inima, pretinzând serviciul ei, ºi care
nu este sub îndemnul Duhului Sfânt, ia forma unui idol.  Cât de multe suflete
vor veni sub stãpânirea lãcomiei, care este idolatrie, printr-un curs greºit de
acþiune lãsând mintea sã se concentreze asupra unui anumit curs de acþiune
ca sã scoatã în evidenþã eul!” – Manuscript Releases, vol. 18, pag. 129.



2929292929Lecþii biblice pentru Sabat,  Aprilie - Iunie 2006

Joi 27 aprilie

5. AªEZÂND PRIORITÃÞILE NOASTRE ÎN ORDINE

a. Cum ºi de ce trebuie sã cãutãm eliberarea de inima împãrþitã?
Psalmii 86:11; Exodul 20:4-6.

„Poporul lui Dumnezeu nu este nici pe jumãtate treaz. Simþurile lor par
paralizate de indiferenþã. Fraþi ºi surori, îndepãrtaþi dragostea de sine,
dragostea voastrã de comoditate ºi îmbrãcãminte ºi lãsaþi ca darurile voastre
sã curgã în vistierie. În curând, fiecare dintre noi va trebui sã stãm în faþa
Judecãtorului întregului pãmânt, ca sã rãspundem de faptele fãcute în trup.
ªi atunci va trebui sã dãm socotealã de binele pe care l-am fi putut face, dar
nu l-am fãcut… În marea carte a lui Dumnezeu, este înregistrat fiecare
dolar care a fost cheltuit inutil pentru satisfaceri egoiste. Mijloacele folosite
în felul acesta erau ale Domnului, iar voi aþi fãcut din eu un idol ºi aþi neglijat
sufletele semenilor voºtri pentru care a murit Hristos. Dacã banii cheltuiþi pe
costumele de haine ºi pe podoabe ar fi intrat în visteria lui Dumnezeu, ar fi
putut fi construite case de închinare, ar fi putut fi închiriate sãli cu scopuri
misionare, ºi acolo unde acum este un misionar în câmp ,ar fi putut fi o sutã.
Cine va trebui sã dea socotealã pentru aceastã lipsã de fonduri?” – The
Review and Herald, 13 octombrie 1885.

b. Pe scurt, cum trebuie sã rupem lanþurile robiei care ne
jefuiesc în mod subtil de libertatea noastrã datã de Dumnezeu
în Hristos? Luca 14:27, 33; Galateni 5:1.

„Trebuie renunþat la orice îndepãrteazã inima de Dumnezeu. Mamona
este idolul multora. Iubirea de bani, dorinþa de bogãþie este lanþul de aur care
îi leagã de Satan. O altã clasã se închinã reputaþiei ºi onoarei lumeºti. Viaþa
de comoditate egoistã ºi fãrã responsabilitãþi este idolul altora. Dar aceste
legãturi de robie trebuie rupte. Nu putem fi jumãtate ai Domnului ºi jumãtate
ai lumii. Nu suntem copiii lui Dumnezeu dacã nu suntem astfel pe deplin.” –
Calea cãtre Hristos, pag. 44 engl. (cap. 5: „Consacrarea”).

Vineri  28 aprilie

ÎNTREBARE DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Fãrã sã mã uit la slãbiciunile celorlalþi, de ce idoli trebuie sã scap ºi ce

paºi trebuie sã fac pentru a fi eliberat de ei?
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Statele federale ale Micronesiei sunt compuse din 607 insule din nordul
Oceanului Pacific, în estul Filipinelor. Chiar dacã acoperã o suprafaþã mare
a Pacificului, cea mai mare parte a lor este apã. La un loc, suprafaþa
uscatului este de doar 702 km2 (ceva mai puþin decât jud. Ilfov, n.tr.).
Populaþia de peste 100.000 de locuitori a câºtigat independenþa de Statele
Unite în 1986.

Lucrarea reformei s-a concentrat în primul rând în insulele din sudul
Pacificului, cum ar fi Polinezia Francezã, Samoa de Vest ºi Fiji. Dar strigãtul
macedonian a fost auzit ºi dinspre insulele din nordul Pacificului. O
dezvoltare corespunzãtoare a misiunii în Micronesia va înlesni rãspândirea
evangheliei în Palau, Insulele Marshall ºi Insulele Mariane Nordice ºi
Kiribati.

Limba oficialã ºi vorbitã este engleza, dar este necesar sã oferim ºi
materiale în principalele limbi locale, cum ar fi turcheza, pohnpeiana, iapaza,
cosreana, ulitiana, voleaiana, nucuoro ºi capingamarangi.

Micronesia, spre deosebire de vecinii ei din sudul Pacificului, a rãmas
relativ izolatã de lume. Deºi existã potenþial turistic, nu existã decât puþin
transport aerian în afara þãrii. Acest lucru a împiedicat rãspândirea
evangheliei în aceastã parte a Pacificului. Dar prin harul lui Dumnezeu,
Domnul a deschis o cale. Acum puteþi ajuta prin sprijinirea acestei noi misiuni
în curs de dezvoltare. Vã rog sã oferiþi cu generozitate când se strânge
colecta specialã în aceastã lunã.

David Zic, Secretarul Departamentului ªcolii de Sabat al CG

Sabat, 6 mai 2006

Darul Sabatului Întâi

pentru proiectul ªcolii de
Sabat de dezvoltare din

Micronesia
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Lecþia 6                            Sabat, 6 mai 2006

Liberi de o vorbire
lipsitã de reverenþã

“Sã nu iei în deºert numele Domnului, Dumnezeului tãu; cãci
Domnul nu va lãsa nepedepsit pe cel ce va lua în deºert Numele
Lui.” (Exodul 20:7).

“Aceastã poruncã [a treia]… ne interzice sã folosim numele lui
Dumnezeu într-un mod uºuratic sau nepãsãtor, fãrã respect faþã de grozava
lui însemnãtate.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 306 engl. (cap. 27: „Legea
datã lui Israel”).

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 30 aprilie

1. ROSTIND NUMELE CELUI ATOTPUTERNIC

a. Ce ar trebui sã reþinem despre numele sfânt al lui Dumnezeu?
Exodul 20:7; Psalmii 111:9.

„Toþi ar trebui sã mediteze la mãreþia [lui Dumnezeu], la puritatea ºi
sfinþenia Sa, pentru ca în inimã sã fie imprimat simþãmântul caracterului Sãu
înãlþat; iar numele Sãu ar trebui rostit cu reverenþã ºi solemnitate.” –
Patriarhi ºi profeþi, pag. 307 engl. (cap. 27: „Legea datã lui Israel).

„Ce viziune palidã au unii despre sfinþenia lui Dumnezeu ºi cât de mult
iau ei numele Sãu sfânt ºi respectabil în deºert fãrã sã înþeleagã faptul cã
vorbesc despre Dumnezeu, marele ºi grozavul Dumnezeu.” – Experienþe ºi
viziuni, pag. 70 engl. (cap. „Pregãtirea pentru sfârºit”).

b. Ce suntem sfãtuiþi cu privire la felul în care sã ne rugãm la un
Dumnezeu sfânt? Matei 6:7. Care este datoria predicatorilor ºi
pãrinþilor cu privire la aceasta? Ezechiel 44:23.

„Mulþi folosesc exprimãri uºuratice ºi lipsite de respect, care Îl întristeazã
pe Duhul gingaº al Domnului ºi fac ca cererile lor sã nu ajungã în cer” –
Experienþe ºi viziuni, pag. 70 engl. (cap. „Pregãtirea pentru sfârºit”).

Testimonies, vol. 1, pag. 201-203 engl. (cap. „Despre jurãmânt”).
Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 66-69 engl. (cap. 4:
„Spiritualitatea legii”).
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Luni 1 mai

2. FÃCÂND JURÃMINTE

a. Împotriva a ce fel de jurãminte suntem avertizaþi? Matei 5:33-
37; Iacov 5:12.

„[Iudeii nu] se dãdeau înapoi de la cãlcarea jurãmântului, atâta timp cât
se putea gãsi un pretext meºteºugit, care sã-i punã la adãpost de lege. Isus
a osândit practicile lor, declarând cã obiceiul lor de a jura era o cãlcare a
poruncii lui Dumnezeu.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 66 engl.
(cap. 4: „Spiritualitatea legii”).

„[Matei 5:37, citat.] Aceste cuvinte condamnã toate acele expresii fãrã
înþeles ºi de umpluturã care sunt vecine cu profanarea. Ele condamnã
complimentele înºelãtoare, ocolirea adevãrului, linguºelile, exagerãrile,
falsurile în comerþ, care sunt atât de obiºnuite în societate ºi în lumea
afacerilor.” – Idem, pag. 68 engl. (cap. 4: „Spiritualitatea legii”).

„Unii exagereazã când vorbesc. Unii jurã pe viaþa lor; alþii jurã pe capul
lor – la fel de sigur precum trãiesc; la fel de sigur cum este cã au cap. Alþii
iau cerul ºi pãmântul ca martori cã anumite lucruri sunt aºa. Unii sperã cã
Dumnezeu îi va nimici dacã ceea ce spun nu este adevãrat. Isus îºi
avertizeazã ucenicii împotriva unui astfel de jurãmânt obiºnuit.” –
Testimonies, vol. 1, pag. 201 engl. (cap. „Despre jurãmânt”).

b. Ce descoperã exemplul lui Hristos despre jurãmântul
judecãtoresc? Matei 26:63, 64.

„Mântuitorul nostru nu … a interzis jurãmântul judecãtoresc, în care
Dumnezeu este chemat în mod solemn sã fie martor cã ceea ce se spune
este adevãrul ºi numai adevãrul. Isus Însuºi, în timpul procesului Sãu înaintea
Sinedriului, nu a refuzat sã mãrturiseascã sub jurãmânt…

Dar dacã este cineva care poate depune mãrturie completã sub
jurãmânt, acesta este creºtinul. El trãieºte în mod continuu ca în prezenþa lui
Dumnezeu, ºtiind cã fiecare gând este deschis ochilor Celui cu care avem
de a face; ºi când i se cere sã facã aceasta în cadru legal, este drept ca el sã
apeleze la Dumnezeu ca martor cã ceea ce spune este adevãrul, ºi numai
adevãrul.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 66, 67 engl. (cap. 4:
„Spiritualitatea legii”).
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Marþi  2 mai

3. ALTE FELURI DE JURÃMINTE

a. Care sunt alte forme mai subtile de jurãminte? Iacov 4:11, 12.

„’Felul vostru de vorbire sã fie: ’Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste
cuvinte vine de la cel rãu.’ (Matei 5:37)… Dacã s-ar da ascultare la aceste
cuvinte ale lui Hristos, ele ar opri rostirea bãnuielii rele ºi criticii rãutãcioase;
pentru cã atunci când comenteazã acþiunile sau motivele altuia, cine poate fi
sigur cã spune exact adevãrul? Cât de adesea, mândria, patima,
resentimentul personal coloreazã impresia datã! O privire, un cuvânt, chiar
intonaþia vocii poate fi plinã de falsitate. Chiar ºi faptele pot fi prezentate în
aºa fel încât sã dea o impresie falsã.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor,
pag. 67, 68 engl. (cap. 4: „Spiritualitatea legii”).

b. Ce atitudine este cu totul inacceptabilã în biserica lui
Dumnezeu? Matei 5:21, 22.

„O cât de multã [cultivare a mâniei împotriva unui frate sau a unei surori]
este astãzi în bisericã! [Matei 5:22 citat]. Dumnezeu are o luptã de dus cu
acel om. El crede cã are motiv sã fie mânios ºi sã-l numeascã pe fratele lui
‚prostule’; dar aceste cuvinte pãtimaºe sunt o mireasmã de moarte spre
moarte. Cel care le rosteºte nu coopereazã cu Dumnezeu, ci cu Satan. În
cer, cuvintele lui rele sunt aºezate pe aceeaºi listã cu înjurãtura” – The Review
and Herald, 1 aprilie 1902.

c. Ce chemare ajunge la toþi credincioºii în Hristos? Coloseni 4:6;
Efeseni 4:29.

„Tot ceea ce fac creºtinii trebuie sã fie transparent ca lumina soarelui.
Adevãrul este din Dumnezeu; înºelãciunea, sub toate formele ei nenumãrate,
este din Satan; iar cei care se depãrteazã în vreun fel oarecare de linia dreaptã
a adevãrului, se înºalã singuri în puterea celui rãu. Totuºi, nu este un lucru uºor
sã se spunã adevãrul exact. Nu putem spune adevãrul dacã nu cunoaºtem
adevãrul; ºi cât de adesea, ideile preconcepute, predispoziþia mentalã,
cunoºtinþa incompletã, greºelile de judecatã împiedicã înþelegerea corectã a
chestiunilor cu care avem de a face! Nu putem spune adevãrul dacã minþile
noastre nu sunt cãlãuzite tot timpul de Cel care este adevãrul.” – Cugetãri de
pe Muntele Fericirilor, pag. 68 engl. (cap. 4: „Spiritualitatea legii”).
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Miercuri 3 mai

4. ÎNJURÂND ACASÃ

a. Ce trecem prea adesea cu vederea în cercul familiei? Psalmii
101:2; Proverbele 16:32.

„Uneori, spiritul irascibilitãþii ºi al plângerii invadeazã cercul cãminului.
Poate cã voinþa este crucificatã în lucruri minore pe care o persoanã cu
spirit vesel de abia dacã le observã; dar cel irascibil se supãrã ºi se iritã ca ºi
cum ar fi suferit o mare nedreptate, iar reproºurile pãtimaºe pe care le
rosteºte împotriva persoanei care, crede el, a comis o greºealã, nu sunt mai
puþin pãcãtoase decât înjurãturile.” – The Signs of the Times, 12 iunie 1884.

„Între membrii multor familii existã obiceiul de a se spune cuvinte
necontrolate, nepãsãtoare; iar obiceiul de a rosti cuvinte care necãjesc, de a
spune cuvinte aspre, devine tot mai puternic pe mãsurã ce este îngãduit, ºi
astfel se spun cuvinte supãrãtoare, care vin din porunca lui Satan, nu a lui
Dumnezeu… Dacã cei care se dedau la rostirea de cuvinte pãtimaºe ar
studia Ghidul ºi, cu o minte sincerã, ar cãuta sã cunoascã cerinþele lui ºi sã le
împlineascã – dacã ar pune în practicã poruncile lui – ce transformare ar fi
în purtarea ºi vorbirea lor! Cuvintele pãtimaºe, înfierbântate nu ar trebui
rostite niciodatã, cãci în ochii lui Dumnezeu ºi ai sfinþilor îngeri ele sunt ca un
fel de înjurãturã.

Fiecare relaþie a vieþii, fiecare poziþie de rãspundere, fiecare afecþiune ºi
obicei, fiecare emoþie a minþii trebuie aduse la marele standard al neprihãnirii,
poruncile lui Dumnezeu, care sunt foarte cuprinzãtoare.” – The Youth’s
Instructor, 20 septembrie 1894.

b. Ce calitãþi ar trebui sã cultivãm cu conºtiinciozitate?
Proverbele 16:24; 2 Petru 3:14.

„S-ar putea sã te surprindã [datoria ta de a þine strâns frâiele atât ale
limbii, cât ºi ale gândurilor tale], dar a fi în permanenþã iritat ºi a-i irita ºi pe
alþii prin remarcile tale critice ºi întunecate este un fel de înjurãturã. Aceste
crize de indigestie sunt greu de suportat, dar þine strâns de frâie ca sã nu
aduci injurii celor care sunt cei mai buni prieteni ai tãi, sau duºmanilor tãi.” –
Minte, caracter ºi personalitate, vol. 2, pag. 43, 44.
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Joi 4 mai

5. BIRUINÞÃ PRIN MÂNTUITORUL NOSTRU

a. Descrieþi libertatea care vine când câºtigãm biruinþa asupra
tânguirii. Romani 8:21.

„Bãrbaþii ºi femeile care se agitã ºi se iritã vor pierde afecþiunile
prietenilor lor, pentru cã ei înþeapã tot timpul pe cineva. Oricare ar fi poziþia
lor, oricât de înflãcãratã ar fi mãrturisirea lor, ei nu pot avea o influenþã
hotãrâtã spre bine pânã nu îndreaptã acest defect. Ei s-au plâns destul ca sã
verifice chestiunea ºi sã arate cã tânguirile nu-i fac mai fericiþi ºi nici calea
lor mai uºoarã” – The Signs of the Times, 12 iunie 1884.

b. Ce speranþã putem culege din experienþa lui Petru? Matei
26:33-35, 69-75: 1 Ioan 2:1, 2.

„Observaþi calea urmatã de Petru. Cãderea lui nu a fost instantanee, ci
treptatã. S-a fãcut un pas, apoi un altul, pânã când sãrmanul pãcãtos L-a
tãgãduit pe Domnul lui cu blesteme ºi înjurãturi. El L-a tãgãduit pe Omul
Durerilor când Acesta S-a întâlnit cu suferinþa…

Dar Petru nu a fost lãsat fãrã speranþã. Privirea pe care i-a acordat-o
Hristos a adus o razã de speranþã ucenicului rãtãcit. A citit în ea cuvintele:
‚Petru, îmi pare rãu pentru tine. Pentru cã îþi pare rãu ºi te pocãieºti, te iert.’
În timp ce sufletul lui Petru trecea printr-o umilinþã aºa de adâncã, prin lupta
crâncenã cu agenþii satanici, el ºi-a amintit de cuvintele lui Hristos: ‚M-am
rugat pentru tine’ (Luca 22:32); ºi ele au fost pentru el o asigurare preþioasã.

Grija lui Hristos faþã de Petru a fost motivul întoarcerii lui. Satana n-a
putut face nimic împotriva mijlocirii atotputernice a lui Hristos. Iar rugãciunea
pe care a fãcut-o Hristos pentru Petru, o face în favoarea tuturor acelora
care sunt umili ºi pocãiþi.” – The Youth’s Instructor, 15 decembrie 1898.

Vineri 5 mai

ÎNTREBARE DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. În ce fel pot fi vinovat de înjurãturã, ºi cum pot schimba aceasta?
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Lecþia 7 Sabat, 13 mai 2006

Liberi de truda noastrã zilnicã
„Adu-þi aminte de ziua a ºaptea ca s-o sfinþeºti. Sã lucrezi ºase

zile, ºi sã-þi faci lucrul tãu. Dar ziua a ºaptea este ziua de odihnã
închinatã Domnului, Dumnezeului tãu; sã nu faci nici o lucrare în
ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica ta, nici robul tãu, nici roaba ta,
nici vita ta, nici strãinul care este în casa ta. Cãci în ºase zile a
fãcut Domnul cerurile, pãmântul ºi marea, ºi tot ce este în ele, iar
în ziua a ºaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua
de odihnã ºi a sfinþit-o.” (Exodul 20:8-11).

„Dacã ar fi sã lucreze continuu în Sabat, la fel ca în celelalte zile ale
sãptãmânii, când ar primi muncitorii timp pentru înviorare spiritualã ºi odihnã
fizicã?” – Sermons and Talks, vol. 2, pag. 227.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 7 mai

1. UN SEMN AL ÎNDURÃRII LUI DUMNEZEU

a. Când a fãcut Dumnezeu Sabatul, ºi de ce? Genesa 2:1-3;
Marcu 2:27, 28.

„Dumnezeu este milostiv. Cerinþele Sale sunt rezonabile, în conformitate
cu bunãtatea ºi bunãvoinþa caracterului Sãu. Scopul Sabatului a fost ca
întreaga omenire sã aibã de câºtigat. Omul nu a fost fãcut ca sã se
potriveascã Sabatului; pentru cã Sabatul a fost fãcut dupã crearea omului,
ca sã vinã în întâmpinarea nevoilor lui. Dupã ce a fãcut lumea în ºase zile,
Dumnezeu S-a odihnit, a sfinþit ºi a binecuvântat ziua în care S-a odihnit de
toatã lucrarea pe care o fãcuse ºi o zidise. El a pus deoparte acea zi specialã
pentru ca omul sã se odihneascã de lucrarea lui, ca, în timp ce priveºte la
pãmântul de jos ºi cerul de sus, sã mediteze la faptul cã Dumnezeu a fãcut
toate acestea în ºase zile ºi S-a odihnit în cea de-a ºaptea; ºi ca, în timp ce
priveºte la dovezile palpabile ale înþelepciunii infinite ale lui Dumnezeu, inima
lui sã se umple de dragoste ºi reverenþã faþã de Fãcãtorul lui.” – Testimonies,
vol. 2, pag. 582, 583 engl. (cap. „Adunãri sociale”).

Educaþia, pag. 250-252 engl. (cap. „Sabatul”). Testimonies, vol.
4, pag. 247-254 engl. (cap. „Sfinþenia poruncilor lui Dumnezeu”).
Idem., vol. 6, pag. 349-368 engl. (cap. „Respectarea Sabatului”).
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Luni 8 mai

2. UN SIMBOL AL DRAGOSTEI

a. Care este însemnãtatea spiritualã a Sabatului? Exodul 31:16,
17; Ezechiel 20:20.

„Dupã cum Sabatul era semnul care îl deosebea pe Israel când a ieºit
din Egipt ca sã intre în Canaanul pãmântesc, la fel este semnul care îl
deosebeºte acum pe poporul lui Dumnezeu când iese din lume ca sã intre în
odihna cereascã. Sabatul este un semn al relaþiei care existã între Dumnezeu
ºi poporul Sãu, un semn cã ei cinstesc legea Sa. El face deosebire între
nelegiuiþi ºi supuºii credincioºi.” – Testimonies, vol. 6, pag. 349, 350 engl. (cap.
„Respectarea Sabatului”).

„Sabatul este o legãturã de aur care Îl uneºte pe Dumnezeu cu poporul
Sãu.” – Idem., pag. 351 engl. (cap. „Respectarea Sabatului”).

„Nu trebuie sã pãstrãm Sabatul doar ca pe o chestiune legalã. Trebuie
sã înþelegem influenþa lui spiritualã asupra tuturor ocupaþiilor vieþii.” – Idem.,
pag. 353 engl. (cap. „Respectarea Sabatului”).

b. De ce ar trebui ca inima noastrã sã fie plinã de recunoºtinþã în
fiecare Sabat? Evrei 4:4, 5, 9-11.

„Dumnezeu… a vãzut cã nevoile omului cereau o zi de odihnã de truda
ºi grija lui, cã sãnãtatea ºi viaþa aveau sã fie puse în pericol fãrã o perioadã
de relaxare de la lucrul ºi îngrijorarea celor ºase zile.” – Testimonies, vol. 1,
pag. 532, 533. (cap. „Pãzirea corespunzãtoare a Sabatului”).

„Sãptãmânal, [Dumnezeu] ne aduce Sabatul, ziua pe care a
binecuvântat-o ºi a sfinþit-o pentru binele omului. Ne bucurãm a fi liberi de
graba ºi agitaþia lumii ºi munca obositoare, ºi pentru cã putem sã ne închinãm
lui Dumnezeu.” – The Review and Herald, 4 ianuarie 1881.

c. Ce beneficiu mare primim investind în acest timp cu
Dumnezeu? Marcu 6:31.

„Tatãl nostru ceresc doreºte ca prin pãzirea Sabatului sã pãstreze între
oameni o cunoºtinþã a Sa. El doreºte ca Sabatul sã ne îndrepte mintea cãtre
El ca adevãratul ºi viul Dumnezeu ºi, cunoscându-L, sã putem avea viaþã ºi
pace.” – Testimonies, vol. 6, pag. 349 engl. (cap. „Respectarea Sabatului”).
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Marþi 9 mai

3. PENTRU A SFINÞI ºI EDUCA

a. De ce este Sabatul atât de important pentru creºterea noastrã
spiritualã? Exodul 31:13; Ezechiel 20:12.

„Sabatul dat lumii ca semn al lui Dumnezeu în calitate de Creator este
de asemenea un semn al Sãu ca Sfinþitor. Puterea care a creat toate lucrurile
este puterea care re-creazã sufletul dupã asemãnarea Sa. Pentru cei care
sfinþesc ziua Sabatului, el este un semn de sfinþire. Adevãrata sfinþire este
armonia cu Dumnezeu, identitatea cu El în caracter. Ea este primitã prin
ascultarea de acele principii care sunt transcrierea caracterului Sãu. Iar
Sabatul este semnul ascultãrii. Cel care ascultã din inimã de porunca a patra
va asculta de toatã legea. El este sfinþit prin ascultare.” – Testimonies, vol. 6,
pag. 350 engl. (cap. „Respectarea Sabatului”).

„Aceastã sfinþire îl face pe supusul credincios asemenea marelui sãu
Cap, Isus Hristos. El este adus în relaþii speciale ºi veºnice cu Mântuitorul
cu condiþia ca el sã continue sã fie supus pânã la sfârºit.” – The Signs of the
Times, 22 noiembrie 1899.

„Sfinþirea este mãsura deplinãtãþii noastre. În clipa în care ne predãm lui
Dumnezeu, crezând în El, avem neprihãnirea. Înþelegem cã am fost
rãscumpãraþi din pãcat, ºi apreciem jertfa fãcutã pentru cumpãrarea libertãþii
noastre.” – The Review and Herald, 25 iulie 1899.

b. Cum promoveazã pãzirea credincioasã a Sabatului fericirea ºi
progresul în umblarea noastrã creºtinã? Isaia 58:13,14;
2 Petru 3:18.

„Valoarea Sabatului ca mijloc de educare nu poate fi estimatã. Orice ar
cere Dumnezeu din ceea ce este al nostru, El dã înapoi îmbogãþit, schimbat,
cu propria Sa slavã. Zecimea pe care a pretins-o de la Israel era folositã
pentru pãstrarea în mijlocul oamenilor, în frumuseþea lui slãvitã, a modelului
templului Sãu din ceruri, semnul prezenþei Sale pe pãmânt. În acelaºi fel,
partea din timpul nostru pe care o pretinde El, ne este datã înapoi, purtând
numele ºi sigiliul Sãu… Sabatul este un semn al puterii creatoare ºi
rãscumpãrãtoare; el indicã la Dumnezeu ca izvorul vieþii ºi cunoºtinþei; el
aminteºte de slava de la început a omului ºi, în felul acesta, mãrturiseºte
despre scopul lui Dumnezeu de a recrea în noi chipul Sãu.” – Educaþia, pag.
250 engl. (cap. „Sabatul”).
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Miercuri 10 mai

4. INIMI ÎMPLETITE ÎMPREUNÃ

a. Cum ºtim cã Hristos, exemplul nostru, doreºte ca noi sã ne
închinãm împreunã ca trup al Sãu în ziua Sabatului? Leviticul
23:3; Luca 4:16; Evrei 10:25.

„Sabatul a fost fãcut pentru om, ca sã fie o binecuvântare pentru el…
Este nevoie ca poporul lui Dumnezeu sã se adune sã vorbeascã despre El,
sã schimbe gânduri ºi idei cu privire la adevãrurile conþinute în cuvântul Sãu,
ºi sã dedice o parte din timp rugãciunii potrivite.” – Testimonies, vol. 2, pag. 583
engl. (cap. „Adunãri sociale”).

b. De ce este Sabatul o adevãratã binecuvântare pentru familii
prin aceea cã el cautã sã-i apropie unii de alþii? Psalmii 84:4;
118:24.

„Sabatul ºi familia au fost instituite amândouã în Eden, iar în intenþia lui
Dumnezeu ele sunt legate strâns împreunã. În aceastã zi, mai mult decât în
oricare alta, ne este cu putinþã sã trãim viaþa din Eden. Planul lui Dumnezeu
este ca membrii familiei sã se uneascã în muncã ºi studiu, în închinare ºi
recreaþie, tatãl ca preot al casei lui, atât tatãl cât ºi mama ca învãþãtori ºi
tovarãºi ai copiilor lor. Dar urmãrile pãcatului, schimbând condiþiile vieþii,
împiedicã aceastã strângere a lor laolaltã într-o mare mãsurã. Adesea, tatãl
abia dacã vede feþele copiilor lui în timpul sãptãmânii. El este lipsit aproape
în întregime de ocazia de a-ºi educa sau însoþi mãcar copiii. Dar dragostea
lui Dumnezeu a pus o limitã cerinþelor trudei. El îºi pune mâna Sa îndurãtoare
asupra Sabatului. În ziua Sa, El oferã familiei ocazia de comuniune cu El, cu
natura, ºi unii cu alþii.” – Educaþia, pag. 250, 251 engl. (cap. „Sabatul”).

„Sabatul sã fie fãcut atât de interesant pentru familiile noastre încât
revenirea lui sãptãmânalã sã fie salutatã cu bucurie. Pãrinþii nu pot înãlþa ºi
cinsti Sabatul mai bine decât prin inventarea de mijloace prin care sã
împãrtãºeascã învãþãturi corespunzãtoare familiilor lor ºi sã le trezeascã
interesul faþã de lucrurile spirituale, oferindu-le concepþii clare cu privire la
caracterul lui Dumnezeu ºi la ceea ce cere El de la noi pentru a desãvârºi
caractere creºtine ºi a primi viaþa veºnicã. Pãrinþi, sã faceþi din Sabat o
desfãtare, aºa încât copiii sã îl aºtepte ºi sã se bucure în inima lor de el.” –
Testimonies, vol. 2, pag. 585 engl. (cap. „Adunãri sociale”).
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Joi 11 mai

5. O BINECUVÂNTARE ºI O DESFÃTARE

a. Ce fãgãduinþe minunate sunt asigurate pãzitorilor credincioºi
ai Sabatului, în special în ultimele zile? Isaia 56:1-5; 58:13, 14;
Psalmii 27:5.

„Mi-a fost arãtat cã tot cerul privea ºi supraveghea în Sabat pe cei care
recunosc pretenþiile poruncii a patra ºi pãzesc Sabatul. Îngerii îºi arãtau
interesul ºi marele respect faþã de aceastã instituþie divinã. Pe cei care L-au
sfinþit pe Domnul Dumnezeu în inimile lor printr-o strictã dispoziþie
sufleteascã devoþionalã ºi au cãutat sã foloseascã orele sfinte pãzind Sabatul
cum au putut mai bine ºi sã-L cinsteascã pe Dumnezeu numind Sabatul o
desfãtare – pe aceºtia îngerii îi binecuvântau în mod special cu luminã ºi
sãnãtate, ºi le era datã o putere deosebitã. Dar, pe de altã parte, îngerii se
întorceau de la cei care nu apreciau sfinþenia zilei sfinte a lui Dumnezeu, ºi
îndepãrtau de la ei lumina ºi puterea lor.” – Testimonies, vol. 2, pag. 704, 705
engl. (Cap. „Responsabilitatea pentru lumina primitã”).

„Unii vor afirma cu putere cã Domnul nu este atât de exact în cerinþele
Sale; cã nu este de datoria lor sã pãzeascã Sabatul cu stricteþe cu atâtea
pierderi, sau sã se aºeze unde sã fie aduºi în conflict cu legile þãrii. Dar
tocmai aici vine testul dacã vor onora ei legea lui Dumnezeu mai presus de
cerinþele oamenilor. Aceasta va face deosebire între cei care Îl cinstesc pe
Dumnezeu ºi cei care Îl dezonoreazã. Aici este locul unde trebuie sã ne
dovedim credincioºia noastrã. Istoria felului în care S-a purtat Dumnezeu cu
poporul Sãu în toate timpurile aratã cã El cere ascultare strictã…

Dacã pãrinþii le permit copiilor lor sã primeascã o educaþie cu lumea ºi
sã facã din Sabat o zi obiºnuitã, atunci sigiliul lui Dumnezeu nu poate fi
aºezat asupra lor. Ei vor fi nimiciþi împreunã cu lumea; ºi nu va fi sângele lor
asupra pãrinþilor lor? Dar dacã îi învãþãm pe copiii noºtri poruncile lui
Dumnezeu cu credincioºie, ºi-i aducem în supunere faþã de autoritatea
pãrinteascã, ºi apoi prin credinþã ºi rugãciune îi încredinþãm lui Dumnezeu,
El va lucra împreunã cu eforturile noastre; pentru cã a fãgãduit aceasta. ªi
când pedeapsa va veni peste þarã, ei vor fi ascunºi împreunã cu noi sub aripa
Domnului.” – Historical Sketches of SDA Missions, pag. 216, 217.

Vineri 12 mai

ÎNTREBARE DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum pot folosi mai bine orele de Sabat pentru a promova mai
multã dragoste faþã de Dumnezeu ºi faþã de alþii?
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Lecþia 8                             Sabat, 20 mai 2006

Liberi de nerecunoºtinþa
de fiu sau fiicã

„Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta ca sã þi se lungeascã zilele
în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu.” (Exodul 20:12).

„Cultivaþi afecþiunea faþã de pãrinþii voºtri; cãutaþi sã-i faceþi fericiþi.
Aceasta este datoria pe care v-a lãsat-o Dumnezeu.” – The Youth’s  Instructor,
21 aprilie 1886.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 14 mai

1. UN ORIZONT LARG

a. Pe cine trebuie sã cuprindã respectul cerut de porunca a
cincea? Exodul 20:12; Leviticul 19:32; Evrei 13:17.

„Pãrinþii sunt îndreptãþiþi sã primeascã un anumit grad de dragoste ºi
respect care nu se cuvine nici unei alte persoane. Dumnezeu Însuºi, care a
aºezat asupra lor responsabilitatea pentru aceste suflete încredinþate lor, a
poruncit ca, în primii ani de viaþã, pãrinþii sã stea în locul lui Dumnezeu faþã de
copiii lor. Iar acela care respinge autoritatea ce li se cuvine pe drept pãrinþilor
respinge autoritatea lui Dumnezeu. Porunca a cincea cere copiilor nu numai
sã ofere respect, supunere ºi ascultare de pãrinþi, ci ºi sã manifeste faþã de ei
dragoste ºi gingãºie, sã le uºureze grijile, sã le pãzeascã reputaþia ºi sã-i sprijine
ºi sã-i mângâie la bãtrâneþe. Ea porunceºte ºi respectul pentru predicatori ºi
conducãtori ºi pentru toþi ceilalþi pe care Dumnezeu i-a delegat cu autoritate.”
– Patriarhi ºi profeþi, pag. 308 engl. (cap. 27: „Legea datã lui Israel”).

b. De ce este porunca a cincea atât de folositoare pentru noi?
Efeseni 6:1, 2.

„Aceasta, spune apostolul, ‚este prima poruncã însoþitã de o fãgãduinþã’
(Efeseni 6:2). Pentru Israelul, care aºtepta sã intre curând în Canaan, era o
garanþie pentru cel ascultãtor de viaþã lungã în acea þarã bunã; dar ea are o
semnificaþie mai largã, cuprinzând întregul Israel al lui Dumnezeu, ºi fãgãduind
viaþa veºnicã pe pãmânt când va fi eliberat de blestemul pãcatului.” – Patriarhi
ºi profeþi, pag. 308 engl. (cap. 27: „Legea datã lui Israel”).

Testimonies, vol. 1, pag. 390-405 engl. (cap.: „Primejdii pentru tineri”).
Solii pentru tineret, pag. 443-451 engl. (cap. 51: „Nevoia de sfat ºi
cãlãuzire”).
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Luni 15 mai

2. O PROVOCARE ÎN FAÞA NOASTRÃ

a. Ce lucruri serioase trebuie sã înþelegem despre aceastã
poruncã? 2 Timotei 3:1, 2.

„Tinerii noºtri mãrturisesc faptul cã sunt printre cei care pãzesc poruncile
lui Dumnezeu ºi totuºi mulþi dintre ei desconsiderã ºi calcã porunca a cincea;
iar binecuvântarea bogatã promisã celor care ascultã de acest precept ºi îºi
cinstesc tatãl ºi mama, nu poate fi împlinitã faþã de ei. Dacã nu se pocãiesc
de pãcatul lor ºi nu îºi îndreaptã purtarea ºi caracterul prin harul lui Hristos,
ei nu vor intra niciodatã în noul pãmânt în care pot trãi veºnic. Cei care nu-
ºi respectã ºi nu-ºi iubesc pãrinþii nu-L vor respecta ºi nici cinsti pe
Dumnezeu. Cei care nu trec testul, care nu-ºi cinstesc pãrinþii temãtori de
Dumnezeu, nu-L cinstesc pe Dumnezeu ºi de aceea nu se pot aºtepta sã
intre în þara fãgãduinþei.” – The Youth’s  Instructor, 22 iunie 1893.

b. Când ºi cu cine începe succesul în aceastã poruncã? Maleahi
4:5, 6.

„Se crede cã sãrmanii copii mici nu pricep ºi nu înþeleg pedeapsa la opt,
nouã sau zece luni. Ei încep sã dea pe faþã încãpãþânare de foarte timpuriu,
ºi aceasta este cultivatã ºi hrãnitã de pãrinþii lor pânã când aceste patimi rele
cresc…

Am vãzut cã tu creºti copii pentru a fi nimiciþi de îngerul nimicitor dacã
nu te îndrepþi repede ºi nu eºti credincios faþã de copiii tãi. Crezi cã
Dumnezeu poate acoperi sau ascunde ºi pãzi pe copiii a cãror nelegiuire o
urãºte? Nu, niciodatã. Dumnezeu urãºte patima, dispoziþia rea, etc. date pe
faþã de copiii neastâmpãraþi. El nu-i poate mântui în timpul de strâmtorare.
Ei vor fi pierduþi pe vecie. Pãrinþi, pãrinþi neglijenþi ºi necredincioºi, sângele
lor va fi asupra voastrã…

Pãrinþi, este de datoria voastrã sã-i aveþi pe copii în supunere desãvârºitã,
având toate patimile ºi dispoziþiile lor rele pe deplin înfrânate. Am vãzut cã,
dacã sunt duºi la casa lui Dumnezeu, trebuie sã li se facã de cunoscut unde
se aflã, … acolo unde Dumnezeu se întâlneºte cu poporul Sãu. Ei ar trebui
þinuþi în liniºte, sã nu fie lãsaþi sã se joace sau sã fugã de ici, colo…

Pãrinþi, pedepsiþi-vã copiii. Începeþi de când sunt mici, când impresiile
pot fi imprimate de timpuriu iar dispoziþia lor rea poate fi înfrânatã înainte de
a prinde rãdãcini adânci ºi de a fi întãritã de puterea lor.” – Manuscript
Releases, vol. 9, pag. 321-323.
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Marþi 16 mai

3. AVRAAM ºI ISAAC

a. Ce pot învãþa pãrinþii de astãzi din grija pãrinteascã a lui
Avraam? Genesa 18:19.

„Din cauza faptului cã educaþia de acasã este deficitarã, tinerii nu doresc
sã se supunã autoritãþii cuvenite. Eu sunt mamã. ªtiu despre ce vorbesc
când spun cã tinerii ºi copiii sunt nu doar mai în siguranþã, dar ºi mai fericiþi
sub restricþii sãnãtoase decât atunci când îºi urmeazã propriile lor înclinaþii.
Pãrinþi, fiii ºi fiicele voastre nu sunt supravegheate cum ar trebui. Niciodatã
nu ar trebui sã li se îngãduie sã plece ºi sã vinã când doresc, fãrã cunoºtinþa
sau consimþãmântul vostru. Libertatea neîngrãditã acordatã copiilor la
aceastã vârstã s-a dovedit ca fiind o nenorocire pentru mii de copii. Cât de
mulþi au voie sã stea pe stradã noaptea; iar pãrinþii sunt mulþumiþi sã nu ºtie
cu cine se întovãrãºesc copiii lor. Dacã se întâmplã ca un membru sã se
rupã sau sã se fractureze, pãrinþii vor încerca orice mijloc pe care dragostea
ºi înþelepciunea li-l poate inspira sã vindece membrul bolnav. Acest lucru
este corect, este datoria lor; dar Domnul cere ca încã mai mult tact, mai
multã rãbdare ºi efort perseverent sã fie folosite pentru a vindeca defectele
sufletului.” – Atlantic Union Gleaner, 6 septembrie 1905.

„Pãrinþi, dacã nu ºtiþi cã anturajul lor este ireproºabil, sã nu le îngãduiþi
copiilor voºtri sã iasã pe stradã dupã cãderea serii sã facã sport sau sã se
întâlneascã cu alþi bãieþi ca sã se distreze. Dacã aceastã regulã este aplicatã
cu stricteþe, ascultarea de ea va deveni o obiºnuinþã, iar dorinþa de a o încãlca
va dispãrea curând.” – Principiile fundamentale ale educaþiei creºtine, pag. 60.

b. În care douã experienþe strãluceºte frumos fiul lui Avraam,
Isaac, ca un exemplu înviorãtor de credinþã în porunca a
cincea? Genesa 22:1, 2, 9-11; 24:2-4, 7, 66, 67.

„Isaac era victima, mielul care trebuia înjunghiat. Dacã Isaac ar fi ales
sã se împotriveascã poruncii tatãlui lui, ar fi putut face aceasta, pentru cã
era deja bãrbat…

La început, Isaac a auzit de intenþia lui Dumnezeu cu o uimire care
atingea groaza. El a cumpãnit chestiunea în întregime… Îºi mângâie tatãl,
asigurându-l cã Dumnezeu îl onorase prin aceea cã l-a primit ca jertfã… A
îmbãrbãtat mâinile neputincioase ale tatãlui sãu ca sã lege funiile care îl
legau de altar.” – The Signs of the Times, 1 aprilie 1875.
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Miercuri 17 mai

4. PARTE A PORUNCII A CINCEA

a. În ce aspect al vieþii par tinerii cel mai adesea sã se împotri-
veascã îndrumãrii pãrinteºti – ºi cu ce urmãri diverse pentru
ei? Judecãtori 14:1-3, 20; 2 Corinteni 6:14.

„Bãrbaþii tineri ºi femeile tinere, întâlnindu-se ºi având principii slabe ºi
doar puþinã credinþã ºi devoþiune, îºi sucesc minþile ºi îºi închipuie cã sunt
îndrãgostiþi. Atenþia lor constantã unul faþã de celãlalt îºi are influenþa ei, iar
lucrurile spirituale nu sunt preþuite… Este datoria pãrinþilor lor sã-i sfãtuiascã
într-un pas aºa de important ºi aceºtia sã fie ajutaþi de experienþa ºi judecata
maturã a pãrinþilor lor. Tinerii ºi tinerele nu se uitã mai jos de suprafaþã; ei se
vãd unii pe alþii în cele mai favorabile împrejurãri, ºi nu descoperã acele
trãsãturi de caracter pe care mama, în cea mai serioasã preocupare pentru
fiul sau fiica ei, le vede, ºi ºtie cã aceºtia vor forma sau vor distruge fericirea
celor pe care ea îi iubeºte.” – Selecþii din Testimonies to Managers and Workers
in Our Institutions, pag. 40, 41.

„Tânãrul, care se bucurã de anturajul unei tinere ºi îi câºtigã prietenia
fãrã cunoºtinþa pãrinþilor ei, nu acþioneazã ca un creºtin nobil faþã de ea sau
faþã de pãrinþii ei. Prin discuþii ºi întâlniri secrete, poate cã el câºtigã o
influenþã asupra minþii ei, dar fãcând astfel el nu dã pe faþã acea nobleþe ºi
integritate a sufletului pe care o va avea fiecare copil al lui Dumnezeu.
Pentru a-ºi atinge scopul, ei nu acþioneazã deschis ºi pe faþã ºi nici în
conformitate cu standardul Bibliei ºi se dovedesc necredincioºi faþã de cei
care îi iubesc ºi încearcã sã fie pãzitori credincioºi ai lor. Cãsãtoriile încheiate
sub astfel de influenþe nu sunt în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu.
Cel care o îndepãrteazã pe fiicã de datorie, ºi care îi aduce în confuzie
concepþiile despre poruncile clare ºi hotãrâte ale lui Dumnezeu de a-ºi
asculta ºi cinsti pãrinþii, nu este unul care sã fie credincios obligaþiilor de
cãsãtorie.” – The Review and Herald, 26 ianuarie 1886.

b. Dupã ce a experimentat amãrãciunea alegerilor independente
în cãsãtorie, ce sfat sãnãtos a fost inspirat scriitorul
Proverbelor sã dea? Proverbele 15:20; 19:26; 30:17.
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Joi 18 mai

5. ÎN ANII APUSULUI VIEÞII LOR

a. Ce descoperã atitudinea lui Isus faþã de pãrinþii Sãi
pãmânteºti? Luca 2:51; Ioan 19:25-27.

b. Ce apel serios extinde Domnul în acelaºi fel cãtre fiecare
dintre noi? Proverbele 23:22.

„Cum poate oare un fiu sau o fiicã sã lase pe tata sau pe mama în
mâinile unor strãini pentru a fi îngrijiþi? Chiar dacã mama ar fi necredincioasã
sau nesuferitã, acest lucru nu-l scuteºte pe copil de obligaþia pe care
Dumnezeu a aºezat-o asupra lui de a-ºi îngriji pãrinþii. Dacã ar fi doar câþiva
cei care refuzã cu totul datoria pe care un copil o are faþã de mama lui! Dar
vai! Sunt atât de mulþi care nu s-au gândit la pãrinþii lor decât cum sã câºtige
de la ei anumite avantaje. Multora nu le pasã dacã pãrinþii lor trãiesc în
condiþii bune sau nu. Purtarea lor descoperã cã ei sunt copii nerecunoscãtori,
iar nerecunoºtinþa lor este ‚mai ascuþitã decât dinþii ºarpelui.’ Indiferenþa lor
faþã de pãrinþi amãrãºte viaþa tatãlui ºi a mamei ºi coboarã pãrul lor cãrunt
cu durere în mormânt. Prin egoism, iubire de sine ºi prin lipsã de omenie, ei
au creat o atmosferã nesãnãtoasã în jurul sufletelor lor, ºi acestea le-au
împietrit inima faþã de orice bine, pânã când au ajuns fãrã nici un pic de
dragoste ºi nesimþitori... Dar cât de dureros va fi sfârºitul vieþii unor astfel
de copii! Ei nu pot fi fericiþi la bãtrâneþe, pentru cã secerã ce au semãnat.

Gândul cã copiii au slujit mângâierii pãrinþilor este un gând de satisfacþie
care strãbate întreaga viaþã, ºi le va aduce bucurie în special atunci când ei
înºiºi au nevoie de milã ºi dragoste. Cei ale cãror inimi sunt pline de dragoste
vor considera privilegiul de a uºura ultimele zile ale pãrinþilor lor ca fiind un
privilegiu de nepreþuit. Ei se vor bucura cã au o parte în aducerea mângâierii
ºi pãcii în ultimele zile ale pãrinþilor lor iubiþi.” – The Review and Herald, 15
noiembrie 1892.

Vineri 19 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Am ajuns sã ascult de porunca a cincea? Cum mã pot îndrepta
în aceastã privinþã?
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Lecþia 9 Sabat, 27 mai 2006

Liberi de ura faþã de alþii

„Sã nu ucizi.” (Exodul 20:13).

„Spiritul lui Hristos ne face sã urâm pãcatul, în timp ce suntem gata sã
facem orice sacrificiu ca sã-l salvãm pe pãcãtos.” – Testimonies, vol. 5, pag.
171 engl. (cap. „Iubire frãþeascã”).

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 21 mai

1. PORUNCA A ºASEA

a. Cum suntem avertizaþi împotriva spiritului de luptã ºi vãrsare
de sânge manifestat chiar de mulþi care mãrturisesc numele
lui Hristos? Matei 26:51-53; Ioan 18:36.

„O, cât de mult este dezonorat Hristos de cei care, în timp ce mãrturisesc cã
sunt creºtini, aduc ruºine asupra numelui pe care îl poartã prin aceea cã nu fac
ca vieþile lor sã corespundã mãrturisirii lor, netratându-se unii pe alþii cu dragostea
ºi respectul pe care Dumnezeu aºteaptã ca ei sã le dea pe faþã în cuvinte amabile
ºi fapte curtenitoare! Puterile adâncului sunt stârnite cu mare intensitate.
Urmarea sunt rãzboiul ºi vãrsarea de sânge. Atmosfera moralã este otrãvitã cu
fapte crude ºi groaznice. Spiritul de ceartã se rãspândeºte; el abundã peste tot.”
– Testimonies, vol. 8, pag. 248, 249 engl. (cap. „Sã fim gãsiþi cu lipsã?”).

b. Ce implicã porunca a ºasea? Exodul 20:13.

„Toate faptele de nedreptate care tind sã scurteze viaþa; spiritul urii ºi
rãzbunãrii, sau îngãduirea oricãrei patimi care duce la fapte care dãuneazã
altora, sau care ne face numai sã le dorim rãul (pentru cã ‚oricine urãºte pe
fratele sãu este un ucigaº’, 1 Ioan 3:15); o neglijare egoistã de a purta de
grijã de cel în nevoie sau suferinþã; îngãduinþa de sine sau lipsirea de un
lucru necesar sau munca excesivã care tinde sã afecteze sãnãtatea – toate
acestea sunt, într-o mãsurã mai mare sau mai micã – cãlcãri ale poruncii a
ºasea.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 308 engl. (cap. „Legea datã lui Israel”).

Testimonies, vol. 4, pag. 240-246 engl. (cap. „Opoziþie faþã de
avertizãrile fãcute cu credincioºie”).
Hristos lumina lumii, pag. 353, 354 engl. (cap. 37: „Cei dintâi
evangheliºti”); 466 engl. (cap. 51: „Lumina lumii”).
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Luni 22 mai

2. MULTE MORMINTE SÃPATE CU DINÞII

a. Cum suntem avertizaþi împotriva devenirii de robi ai formelor
treptate de sinucidere? Romani 8:12, 13; Proverbele 23:1-3.

„A lua viaþa cuiva numaidecât, nu este un pãcat mai mare înaintea
cerului decât a o nimici treptat, dar sigur. Persoanele care aduc asupra lor
ruina sigurã, fãcând ce este rãu, vor suferi pedeapsa aici ºi, fãrã o pocãinþã
completã, nu vor fi primite în cer mai degrabã decât cel care a nimicit-o
numaidecât.” – Un apel solemn, pag. 24

„Mulþi ºi-au pierdut viaþa prin îmbuibare sau risipirea demoralizatoare,
iar sufletele au fost pierdute prin aceste mijloace.” – The Review and Herald,
21 noiembrie 1878.

„Sfidând legile naturii, bãrbaþii ºi femeile au pus bazele nenorocirii ºi
suferinþei. Prin slãbiciunea puterilor lor morale, ei sunt robii patimii. Unii îºi
sapã mormintele cu proprii lor dinþi.” – Astãzi cu Dumnezeu, pag. 118.

„Dumnezeu nu poate lãsa ca Duhul Sãu cel Sfânt sã rãmânã asupra
acelora care se slãbesc pe ei înºiºi prin lãcomie în mâncare ºi bãuturã” –
The Review and Herald, 8 mai 1883.

„Mâncarea peste mãsurã este pãcatul acestui veac.” – Testimonies, vol.
4, pag. 454 engl. (cap. „Casele noastre de editurã”).

b. Ce altceva cauzeazã adesea probleme de sãnãtate chiar ºi
printre vegetarieni? Proverbele 25:16, 27.

„Oamenii se pot ucide cu dulciurile. Mai mult rãu se face copiilor cu
dulciuri decât cu orice altceva.” – Sermons and Talks, vol. 1, pag. 12.

c. Cum este cãlcatã porunca a ºasea ºi în alte moduri?
Proverbele 18:21.

„Ne gândim cu groazã la canibalul care se bucurã de carnea încã
tremurândã ºi caldã a victimei lui; dar sunt rezultatele chiar ale acestei
practici mai îngrozitoare decât sunt chinurile ºi ruina cauzate de prezentarea
într-o luminã falsã a motivaþiei, ponegrirea reputaþiei ºi disecarea
caracterului?” – Educaþia, pag. 235 engl. (cap. „Metode de predare).
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Marþi 23 mai

3. PRINTRE CEI PE CARE ÎI IUBIM

a. Cum trebuie sã evitãm adevãratul pericol de a-i rãni pe cei pe
care îi iubim cel mai mult? Eclesiastul 7:9.

„Pãziþi-vã împotriva unui spirit pripit, care îndeamnã la cuvinte ºi fapte
pripite. Resentimentul, care este nutrit deoarece credeþi cã aþi fost rãu trataþi,
este spiritul lui Satana ºi duce la un mare rãu moral. Când sunteþi stãpâniþi
de un spirit pripit vã privaþi raþiunea, pentru un timp, de puterea dirijãrii
cuvintelor ºi conduitei voastre, în timp ce vã faceþi vinovaþi de toate urmãrile
rele. Ceea ce se face pripit ºi cu mânie nu este scuzabil. Acþiunea este
greºitã. Poate cã printr-un singur cuvânt rostit pripit ºi cu patimã lãsaþi o
înþepãturã în inima prietenilor care poate nu este uitatã niciodatã. Dacã nu
exercitaþi stãpânirea de sine veþi fi un cuplu foarte nefericit. Fiecare din voi
atribuie viaþa lui nefericitã greºelilor celuilalt; dar sã nu mai faceþi aceasta.
Faceþi o regulã ca niciodatã sã nu rostiþi cuvinte de criticã unul faþã de
celãlalt, ci sã lãudaþi ori de câte ori puteþi.” – Testimonies, vol. 4, pag. 243 engl.
(cap.  „Opoziþie faþã de avertizãrile fãcute cu credincioºie”).

b. Cum sunt adesea pãrinþii, care pretind cã sunt religioºi,
vinovaþi de distrugerea spiritualitãþii propriilor lor copii?
Efeseni 6:4.

„Mare grijã trebuie sã aibã pãrinþii ca nu cumva sã-ºi trateze copiii în aºa
fel încât sã-i provoace la încãpãþânare, neascultare ºi revoltã. Adesea,
pãrinþii stârnesc cele mai rele patimi ale inimii omeneºti din cauza lipsei
stãpânirii lor de sine. Ei îi pedepsesc într-un spirit de mânie, ºi mai degrabã îi
întãresc în cãile lor rele ºi spiritul lor sfidãtor, în loc sã-i influenþeze spre bine.
Prin spiritul lor arbitrar, ei îºi împing copiii sub influenþe satanice, în loc de a-
i scãpa de capcanele lui Satan prin blândeþe ºi dragoste. Cât de trist este cã
mulþi pãrinþi, care pretind cã sunt creºtini, nu sunt convertiþi! Hristos nu
locuieºte în inimile lor prin credinþã. Deºi mãrturisesc cã sunt urmaºii lui
Isus, ei îºi dezgustã copiii ºi, prin temperamentul lor violent ºi neiertãtor, îi
fac sã se împotriveascã religiei. Nu este prea de mirare cã aceºti copii devin
reci ºi împotrivitori faþã de pãrinþii lor. Totuºi, neascultarea copiilor nu este
scuzatã de cãile nesfinþite ale pãrinþilor.” – The Review and Herald, 15 noiembrie
1892.
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Miercuri 24 mai

4. ÎNDEPÃRTÂND SPIRITUL CERTEI

a. Ce exemplu viu descoperã cum pot crede oamenii cã sunt
liberi, ºi de fapt sã fie înºelaþi de mânie – chiar pe baza unor
pretexte presupus religioase? Ioan 8:31-40.

„Uciderea existã mai întâi în minte. Cel care oferã un loc urii în inima lui,
îºi aºazã piciorul pe calea ucigaºului, iar jertfele sale sunt o urâciune pentru
Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 310 engl. (cap. 31: „Predica de pe munte”).

„[Fariseii ºi conducãtorii] se aflau în cea mai rea robie – conduºi de
spiritul rãului. Fiecare suflet care refuzã sã se predea lui Dumnezeu se aflã
sub controlul celeilalte puteri. El nu este al lui. El poate vorbi de libertate, dar
este în cea mai mizerabilã robie. Lui nu i se permite sã vadã frumuseþea
adevãrului, deoarece mintea lui este sub stãpânirea lui Satan.” – Idem., pag.
466 engl. (cap. 51 „Lumina lumii”).

b. Într-o notã aparent diferitã, ce tipuri de activitãþi populare din
societatea de astãzi nu sunt în armonie cu dragostea creºtinã
aºa cum se aratã în Romani 12:10, ºi de ce?

„Nu am putut sã gãsesc nici un loc în care [Hristos] ªi-a educat ucenicii
sã se angajeze în jocuri de fotbal sau box, ca sã obþinã antrenament fizic.” –
Special Testimonies on Education, pag. 192.

„Sã ne întoarcem spre o altã scenã. Pe strãzile oraºului este o reuniune cu
ocazia unui concurs de biciclete. Printre aceºti oameni se aflã ºi cei care
mãrturisesc cã-L cunosc pe Dumnezeu ºi pe Isus Hristos pe care L-a trimis.
Dar ar crede cei care se uitã la întrecerea palpitantã cã cei care se manifestau
astfel erau urmaºii lui Hristos? Cine ar presupune cã cineva din cei prezenþi
simte nevoia lui de Hristos? Cine ar crede cã ei înþeleg valoarea timpului ºi
puterilor lor fizice ca daruri de la Dumnezeu, pentru a fi pãstrate pentru
serviciul Sãu? Cine se gândeºte la primejdia unui accident, sau cã rezultatul
alergãrii lor nebune poate fi moartea? Cine s-a rugat pentru prezenþa lui Isus,
ºi protecþia îngerilor slujitori? Este slãvit Dumnezeu prin aceste practici? Satan
joacã jocul vieþii pentru aceste suflete, ºi este foarte mulþumit de ceea ce vede
ºi aude.” – Mãrturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 75, 76.

c. În ce sens nu trebuie ca porunca a ºasea sã fie doar pasivã în
natura ei, ci cu adevãrat activã? Matei 5:43, 44; Romani
12:19, 20.



5050505050 Lecþii biblice pentru Sabat,  Aprilie - Iunie  2006

Joi 25 mai

5. CÂºTIGÂND BIRUINÞA

a. Cum rezumã apostolul Ioan spiritul uciderii? 1 Ioan 2:9-11;
3:14, 15; 4:20, 21. Având aceasta în vedere, pentru ce realitãþi
ale vieþii trebuie sã ne pregãtim cu toþii?

„Asupra fiecãrui suflet vor veni lucruri care sã-l provoace, sã-i
stârneascã mânia ºi, dacã nu sunteþi pe deplin sub controlul lui Dumnezeu,
veþi fi provocaþi când vor veni aceste lucruri. Dar blândeþea lui Hristos
liniºteºte spiritul agitat, controleazã limba ºi aduce întreaga fiinþã în supunere
faþã de Dumnezeu. În felul acesta, noi învãþãm cum sã suportãm critica
altora. Vom fi judecaþi greºit, dar podoaba preþioasã a unui spirit blând ºi
liniºtit ne învaþã cum sã suportãm, cum sã ne fie milã de cei care rostesc
cuvinte pripite ºi nesãbuite… Mai bine suferiþi rãul decât sã faceþi rãul.” –
Înalta noastrã chemare, pag. 271.

b. Ce ar trebui sã înþelegem despre mânie? Efeseni 4:26, 27;
Evrei 12:14, 15.

„Este adevãrat cã existã o indignare îndreptãþitã, chiar ºi la urmaºii lui
Hristos. Când vãd cã Dumnezeu este dezonorat ºi serviciul Sãu este
batjocorit, când îi vãd pe cei nevinovaþi asupriþi, sufletul lor este miºcat de o
indignare justificatã. O astfel de mânie, nãscutã dintr-un spirt sensibil, nu
este pãcat. Dar cei care, la orice presupusã provocare, se simt liberi sã se
mânie sau sã aibã resentimente, deschid inima lui Satan. Amãrãciunea ºi
duºmãnia trebuie alungate din suflet dacã dorim sã fim în armonie cu cerul”
– Hristos lumina lumii, pag. 310 engl. (cap. 31: “Predica de pe munte”).

c. Ce puncte ar trebui sã reþinem când suntem ispitiþi de spiritul
mâniei? Matei 6:14, 15; Proverbele 19:11.

Vineri 26 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce texte din Scripturã descoperã cã rãzboiul nu este potrivit în timpul
împãrãþiei lui Hristos a harului?

2. În ce împrejurãri tind sã cad pradã spiritului mâniei?
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Sabat, 3 iunie 2006

Darul Sabatului Întâi

pentru un sediu în
Uganda

Uganda se aflã pe þãrmurile
nordice ale Lacului Victoria din
Africa Centralã. Trecând printr-o
perioadã de lupte politice în aproape
întreaga a doua jumãtate a secolului trecut, þara se
aflã acum într-o perioadã de pace relativã. Acest lucru oferã o ocazie
unicã de la Domnul de a înainta în lucrarea de misiune din aceastã þarã.

Puþin mai mare decât România, Uganda se învecineazã cu Ruanda,
Congo, Sudan ºi Kenia ºi împarte lacul Victoria cu Tanzania. Populaþia
ajunge la 27 de milioane.

Pentru a îndeplini mai bine trimiterea evangheliei, este nevoie sã se
construiascã un centru corespunzãtor pentru lucrarea din aceastã þarã.
Casele mici de adunare pot servi acum doar mica lor lucrare localã, dar
este nevoie de un centru pentru a coordona cum se cuvine resursele din
þarã.

Epidemia de SIDA, care predominã în aceastã þarã, mãreºte urgenþa
nevoii de rãspândire a evangheliei. Speranþa de viaþã este în general de
abia 51 de ani. SIDA infecteazã peste 4% din populaþie cu peste o jumãtate
de milion de oameni despre care se ºtie cã sunt deja infectaþi. În 2003,
aproape 80.000 de oameni au murit de aceastã boalã. Alte boli infecþioase
care lovesc aceastã þarã sunt diareea bacterialã, heptatita A, febra tifoidã,
malaria, tripanozomã (boala somnului) ºi schistosomiaza.

Faptul cã populaþia este amestecatã etnic înseamnã cã lecþiile trebuie
traduse în diferite limbi locale. Engleza este limba oficialã predatã în ºcoli ºi
folositã în chestiuni legale; cu toate acestea, limbile bãºtinaºe ganda ºi
luganda sunt cele mai larg folosite. Alte limbi Niger-Congo, limbile Nilo-
Sahariene, suahili ºi arabã sunt ºi ele folosite, în special la þarã.

Am dori sã vã mulþumim anticipat pentru ajutorul vostru acordat pentru
finalizarea acestui proiect.

David Zic, Secretarul Departamentului ªcolii de Sabat al CG
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Lecþia 10                                 Sabat 3 iunie 2006

Liberi de necurãþia moralã
„Sã nu preacurveºti.” (Exodul 20:14).

„Fiecare creºtin va trebui sã înveþe sã-ºi înfrâneze patimile ºi sã fie
stãpânit de principiu. Dacã nu face aceasta, el este nevrednic de numele de
creºtin.” – Testimonies, vol. 2, pag. 347 engl. (cap. „Poluare moralã”).

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 28 mai

1. PÃCATUL SPECIAL AL ACESTUI VEAC

a. Care sunt câteva dintre avertismentele biblice, care au o
greutate specialã în climatul acestor ultime zile, atât de ase-
mãnãtoare cu zilele lui Noe? 2 Petru 2:9-14.

„Imoralitatea abundã peste tot. Imoralitatea este pãcatul special al
acestui veac. Niciodatã nu ºi-a ridicat viciul capul lui deformat cu atâta
îndrãznealã ca acum. Oamenii par amorþiþi, iar iubitorii de virtute ºi adevãrata
puritate sufleteascã sunt aproape descurajaþi de îndrãzneala, puterea ºi
rãspândirea lui. Nelegiuirea care abundã nu se limiteazã doar la necredincios
ºi batjocoritor. Ar fi bine sã fie aºa, dar nu este. Mulþi bãrbaþi ºi femei care
mãrturisesc religia lui Hristos sunt vinovaþi. Chiar ºi unii care mãrturisesc cã
aºteaptã venirea Sa nu sunt mai pregãtiþi pentru acel eveniment decât Satan.
Ei nu se curãþesc de toatã murdãria lor. Ei au servit atât de mult poftei
senzuale, încât este firesc pentru gândurile lor sã fie necurate iar imaginaþia
lor, viciatã. Este la fel de imposibil sã faci ca mintea lor sã stãruie asupra
lucrurilor curate ºi sfinte cum ar fi sã întorci cursul Niagarei ºi sã-i trimiþi
apele în susul cascadei.” – Testimonies, vol. 2, pag. 346 engl. (cap. „Poluare
moralã”)

„Senzualitatea a stins dorinþa dupã sfinþenie ºi a ofilit spiritualitatea.
Sufletul este þinut în cea mai de jos robie.” – Christian Temperance and Bible
Hygiene, pag. 129.

Testimonies, vol. 2, pag. 346-353 engl. (cap. „Poluare moralã”);
439-489 engl. (cap. „Un apel cãtre bisericã”).
Îndrumarea copilului, pag. 79-82.
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Luni 29 mai

2. FUGIÞI DE PRIMEJDIA CARE CUPRINDE TOTUL

a. Care este standardul lui Hristos cu privire la porunca a ºaptea?
Matei 5:27, 28.

b. Cum este explicatã autodisciplina faþã de acest rãu? Matei
5:29, 30; Psalmii 101:3.

c. De ce este aderarea la porunca a ºaptea importantã în special
pentru credincioºii în solia celor trei îngeri? Romani 2:22, 23;
1 Corinteni 10:8, 11, 12.

„Nu toþi cei care mãrturisesc cã pãzesc poruncile lui Dumnezeu îºi þin
trupurile în sfinþenie ºi cinste. Cea mai solemnã solie datã vreodatã
muritorilor a fost încredinþatã acestui popor, ºi el poate avea o influenþã
puternicã dacã doreºte sã fie sfinþit prin ea. Ei mãrturisesc cã stau pe
platforma înãlþatã a adevãrului veºnic, pãzind toate poruncile lui Dumnezeu;
de aceea, dacã ei se complac în pãcat ºi comit curvie ºi preacurvie,
nelegiuirea lor este de zece ori mai mare decât aceea a claselor… care nu
recunosc cã legea lui Dumnezeu este obligatorie. Într-un sens deosebit, cei
care mãrturisesc cã pãzesc legea lui Dumnezeu, Îl dezonoreazã ºi aduc
ocarã asupra adevãrului prin cãlcarea preceptelor ei.

Tocmai rãspândirea acestui pãcat, desfrâul, în Israelul din vechime, a
adus asupra lor manifestarea remarcabilã a nemulþumirii lui Dumnezeu.
Judecãþile Sale au urmat imediat dupã pãcatul lor odios; mii au cãzut, iar
trupurile lor mânjite au fost lãsate în pustie.” – Testimonies, vol. 2, pag. 450, 451
engl. (cap. „Un apel cãtre bisericã”).

d. Care sunt pericolele senzualitãþii? Proverbele 2:11, 16-19; 5:3-
5; 6:23-26, 32, 33.

„Unii îºi folosesc puterile în scopuri rele. Otrava subtilã a senzualitãþii
curge prin venele lor ºi gãseºte puþinã împotrivire în calea ei. Este fascinantã,
fermecãtoare. Mintea, care, cu atenþia cuvenitã datã integritãþii morale, este
capabilã de cel mai înalt grad de cultivare ºi excelenþã literarã, este adesea
degradatã de pofta senzualã.” – Testimonies, vol. 5, pag. 521 engl. (cap. „Sfaturi
pentru tineri”).
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Marþi 30 mai

3. O CURSÃ ADEMENITOARE

a. De ce este pãcatul adulterului o cursã atât de perfidã?
Proverbele 7:7-27; 1 Petru 2:11.

„Cuvântul lui Dumnezeu nu va face decât o slabã impresie asupra
acelora ale cãror facultãþi sunt amorþite de satisfaceri pãcãtoase. Inima nu
poate pãstra consacrarea faþã de Dumnezeu atâta timp cât poftele animalice
ºi patimile sunt îngãduite cu costul sãnãtãþii ºi al vieþii.” – The Spirit of
Prophecy, vol. 4, pag. 303.

b. Cum ºi de ce trebuie câºtigatã libertatea de senzualitate?
Romani 8:12, 13; 13:14.

„Toate pasiunile omului, dacã sunt stãpânite ºi direcþionate corect, vor
contribui la sãnãtatea lui fizicã ºi moralã ºi-i vor asigura o mare fericire. Cel
care comite adulter, desfrânatul ºi destrãbãlatul nu se bucurã de viaþã. Nu
poate exista plãcere adevãratã pentru cãlcãtorul legii lui Dumnezeu. Domnul
a ºtiut aceasta, ºi de aceea a pus restricþii omului. El porunceºte, ordonã ºi
interzice în mod pozitiv.

Dar mulþi sunt înºelaþi atât de mult de diavol încât cred cã Îl pot întrece
pe marele Dumnezeu inventând cãi ºi mijloace pentru fericirea omului. Ei
pun nefericirea lor pe seama interdicþiilor conþinute în legea celor zece
porunci; ºi dacã ar putea în vreun fel sã se simtã eliberaþi de pretenþiile legii
lui Dumnezeu, ar fi liberi ºi fericiþi cu adevãrat…

Lucrarea în care trebuie sã se implice este îndepãrtarea pãcatului ºi
oricãrei necurãþii ºi sã lucreze neprihãnirea. Faptul cã ei continuã sã nu
cunoascã cerinþele legii lui Dumnezeu, nu-i va pãzi de pedeapsa care va fi
trimisã ca urmare a cãlcãrii ei…

Omul poate trece mai departe o perioadã ºi sã ascundã faptul cã este
adulterin; totuºi Dumnezeu îºi are privirea îndreptatã spre el. El ia aminte la
acel om. El nu-ºi poate ascunde nelegiuirile de Dumnezeu. Poate cã în
aparenþã el se comportã cum se cuvine înaintea familiei sau înaintea
comunitãþii, ºi sã fie stimat ca un om bun. Dar nu se înºalã singur când crede
cã Cel Preaînalt nu ºtie? El îºi expune depravarea în faþa Maiestãþii Cerului.”
– The Review and Herald, 8 martie 1870.
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Miercuri 31 mai

4. O ISPITÃ NU DOAR A TINERILOR

a. Care sunt câteva cãi prin care chiar ºi persoanele în vârstã ºi
cãsãtorite trebuie sã-ºi pãzeascã puritatea? Psalmii 141: 3, 4;
2 Corinteni 6:17, 18.

„Existã familii în care soþul ºi tatãl nu a pãstrat acea rezervã, acea
bãrbãþie plinã de demnitate ºi cucernicie aºa cum ar trebui sã facã urmaºii
lui Isus Hristos. El nu a dat pe faþã fapte amabile, gingaºe, curtenitoare cum
i se cuvine soþiei lui, pe care a promis înaintea lui Dumnezeu ºi a îngerilor sã
o iubeascã, sã o respecte ºi sã o cinsteascã atâta timp cât vor trãi amândoi.
Poate cã fata, angajatã sã facã lucrul, este liberã ºi oarecum îndrãzneaþã în
atenþiile ei de a aranja pãrul lui ºi sã fie atentã din punct de vedere afectiv,
iar el este încântat, prosteºte de încântat. Iar acum nu mai manifestã la fel
de multã atenþie ºi dragoste faþã de soþia lui aºa cum fãcea cândva. Fiþi
siguri cã Satan este la lucru aici. Respectaþi-vã ajutorul angajat, trataþi-l cu
amabilitate ºi consideraþie, dar nu mergeþi mai departe. Purtarea voastrã sã
fie în aºa fel, încât sã nu existe încercãri de familiarizare din partea ajutorului
vostru. Dacã aveþi cuvinte de bunãtate ºi fapte de curtoazie de oferit,
întotdeauna este sigur sã le oferiþi soþiei voastre. Ele vor fi o mare
binecuvântare pentru ea ºi va aduce fericire inimii ei care va fi reflectatã
înapoi spre voi. De asemenea, se poate ca soþia sã îngãduie ca simpatiile,
interesul ºi afecþiunea ei sã se îndrepte cãtre alt bãrbat în afarã de soþul ei.
Poate cã cel pe care l-a fãcut confidentul ei ºi cãruia îi povesteºte problemele
ei ºi poate chestiunile ei private de familie, este membru al familiei. Ea
manifestã o preferinþã faþã de tovãrãºia lui.

Satan stã la baza acestui lucru; dacã nu se alarmeazã ºi nu se opreºte
acolo unde este, el o va conduce la ruinã. Surorile mele, voi nu puteþi avea
prea multã prevedere în aceastã chestiune. Dacã aveþi cuvinte tandre ºi
iubitoare ºi atenþii amabile de revãrsat, lãsaþi ca ele sã fie oferite celui pe
care aþi promis înaintea lui Dumnezeu ºi a îngerilor sã-l iubiþi, cinstiþi ºi
respectaþi, atât timp cât veþi trãi amândoi. O, cât de multe vieþi sunt fãcute
amare prin dãrâmarea zidurilor care împrejmuiesc intimitatea fiecãrei familii
prevãzute sã pãstreze curãþia ºi sanctitatea! O a treia persoanã pãtrunde în
încrederea soþiei iar chestiunile private ale familiei ei sunt deschise înaintea
unui prieten special. Acesta este trucul lui Satan de a înstrãina inima soþului
de a soþiei. O, de ar înceta aceasta! De cât de multe necazuri am scãpa!
Încuiaþi defectele unul altuia în inimile voastre. Vorbiþi de necazurile voastre
numai lui Dumnezeu. El vã poate da sfatul corect ºi consolarea sigurã, care
va fi curatã, ºi care nu conþine nici o amãrãciune.” – Un apel solemn, pag. 59-
60  (cap. 4: „Modestia femeii”).
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Joi 1 iunie

5. BIRUINÞA ÎNSEAMNÃ LIBERTATE

a. Care sunt unele dintre cheile cãtre biruinþa asupra
senzualitãþii? Galateni 5:16, 24; Coloseni 3:5.

„Nimeni nu-L poate slãvi pe Dumnezeu în trupul lui, aºa cum cere El,
atâta timp cât calcã legea lui Dumnezeu. Dacã trupul calcã porunca a
ºaptea, aceasta se face prin ordinul minþii. Dacã mintea nu este curatã, ºi
trupul se va angaja în mod natural în fapt necurate. Puritatea nu poate exista
în sufletul unuia care îºi supune trupul unei fapte necurate. Dacã trupul
serveºte poftei senzuale, mintea nu poate pãstra consacrarea faþã de
Dumnezeu. Pentru a pãstra mintea sfinþitã, trupul trebuie pãstrat în sfinþenie
ºi cinste. Atunci, mintea va sluji legii lui Dumnezeu, ºi va aduce ascultare de
bunãvoie faþã de toate pretenþiile ei. Atunci, împreunã cu apostolul, ei îºi pot
încredinþa membrele ca instrumente ale neprihãnirii lui Dumnezeu. ‚Pãcatul
sã nu mai domneascã în trupul vostru muritor, ºi sã nu mai ascultaþi de poftele
lui.’ (Romani 6:12). Libertatea, pe care apostolul o descrie ca fiind privilegiul
urmaºilor lui Hristos, nu va fi experimentatã niciodatã de cei care gãsesc
plãcere în cãlcare în picioare a legii lui Dumnezeu. Libertatea ºi
binecuvântarea exprimate în urmãtoarele cuvinte vor fi experimentate de
acea clasã care dã ascultare de legea lui Iehova: ‚Acum dar nu este nici o
osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trãiesc dupã îndemnurile
firii pãmânteºti, ci dupã îndemnurile Duhului.’ (Romani 8:1).” – The Review
and Herald, 8 martie 1870.

b. Cum trebuie sã ne inf luenþeze porunca a ºaptea?
1 Tesaloniceni 4:3-5; Iov 31:1.

„Duhul Sfânt nu va veni peste omul a cãrui minte este o cale larg
deschisã pentru senzualitate. Nu ne putem permite sã sfidãm pãcatul. Nu ne
putem permite sã spunem pãcãtosului: O sã fie bine cu tine. Ci ceea ce
putem face este sã îndreptãm atenþia cãlcãtorului cãtre Mielul lui Dumnezeu
care ridicã pãcatul lumii.” – The Signs of the Times, 1 august 1892.

Vineri 2 iunie

ÎNTREBARE DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. În ce fel trebuie sã mã urc la un standard mai înalt al poruncii
a ºaptea?
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Lecþia 11 Sabat, 10 iunie 2006

Liberi de spiritul hoþiei
„Sã nu furi.” (Exodul 20:15).

„Cea mai curatã bucurie nu se gãseºte în bogãþii, nici acolo unde lãcomia
pofteºte neîntrerupt, ci acolo unde domneºte mulþumirea iar dragostea
jertfitoare de sine este principiul conducãtor.” – Testimonies, vol. 3, pag. 382
engl. (cap.  „Zecimi ºi daruri”).

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 4 iunie

1. MULTE FORME DE JAF

a. Care este porunca a opta ºi ce cere ea? Exodul 20:15.

„Porunca a opta condamnã rãpirea de persoane ºi comerþul cu sclavi, ºi
interzice rãzboaiele de cucerire. Ea condamnã furtul ºi jaful. Ea cere
integritate strictã în cele mai mici detalii ale chestiunilor vieþii. Ea interzice
ºiretenia în comerþ, ºi cere plata datoriilor sau salariilor cuvenite. Ea declarã
cã orice încercare de a obþine foloase personale de pe urma necunoºtinþei,
slãbiciunii sau nenorocirii altuia este înregistratã ca înºelãciune în cãrþile din
cer.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 309 engl. (cap. 27: „Legea datã lui Israel”).

b. De ce are hoþul mai mult de pierdut decât cel pe care l-a jefuit?
Ieremia 2:26 (p. p.).

„Copilul care chiuleºte de la ºcoalã, tânãrul care este leneº în studiul lui,
funcþionarul sau ucenicul care nu serveºte intereselor angajatorului lui, omul
care oricare i-ar fi afacerea sau ocupaþia ºi care este necredincios celei mai
înalte responsabilitãþi ale sale, se poate mãguli cu ideea cã, atâta timp cât
rãul este ascuns, el câºtigã un avantaj. Dar nu este aºa; el se înºalã singur.
Recolta vieþii este caracterul, ºi acesta determinã destinul, atât pentru viaþa
aceasta, cât ºi pentru cea viitoare.” – Educaþia, pag. 108, 109 engl. (cap. „Lecþii
de viaþã”).

Testimonies, vol. 3, pag. 243-251 engl. (cap. „Iubire exageratã de
câºtig”); 408-413 (cap.: „Dãruirea sistematicã”).
Idem., vol. 1, pag. 466-485 engl. (cap. „Pastorii noºtri”).
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Luni 5 iunie

2. UN STANDARD MAI ÎNALT

a. Care sunt câteva din punctele pe care pãzitorii Sabatului ar
trebui sã le reþinã în mod special cu privire la porunca a opta?
Romani 2:21.

„Cei care fac o mãrturisire atât de înaltã ºi care considerã cã fac parte
din poporul deosebit al lui Dumnezeu, ºi care spun prin mãrturisirea lor cã
sunt plini de râvnã pentru fapte bune, ar trebui sã fie nobili ºi generoºi, ºi ar
trebui sã aibã întotdeauna o comportare care sã fie în folosul fraþilor lor ºi nu
în folosul lor propriu, ºi ar trebui sã dea fraþilor cele mai bune ºanse. Dãrnicia
dã naºtere la dãrnicie. Egoismul dã naºtere la egoism…

Unii au dus lucrul din cele ºase zile ºi în cea de-a ºaptea. O orã, ºi chiar
mai mult, a fost luatã adesea de la începutul ºi sfârºitul Sabatului.

Unii dintre pãzitorii Sabatului, care spun lumii cã aºteaptã venirea lui
Isus ºi cã ei cred cã avem ultima solie de har, dau frâu liber sentimentelor lor
naturale, ºi vând ºi fac schimburi ºi au ajuns proverbiali printre cei
necredincioºi pentru isteþimea lor în negustorie, ºi pentru cã totdeauna obþin
partea cea mai bunã dintr-o tranzacþie. Unii ca aceºtia ar fi bine sã piardã
puþin ºi sã exercite o influenþã mai bunã în lume ºi între fraþi, ºi sã arate cã
aceastã lume nu este dumnezeul lor.” - Testimonies,  vol. 1 pag. 149, 150 engl.
(cap. “Estul ºi vestul”).

b. Cum putem fi vinovaþi de jefuirea lui Dumnezeu? Maleahi 3:8, 9.

„Existã o reþinere grozavã de la Dumnezeu ºi ca urmare, o retragere a
binecuvântãrii Sale speciale. Fraþilor ºi surorilor, vã rog fierbinte sã priviþi cu
atenþie la aceastã chestiune; aflaþi unde L-aþi jefuit pe Domnul în zecimi ºi
daruri. Sã nu lãsaþi ca raportul sã stea împotriva voastrã în cãrþile din cer.
Pocãiþi-vã ºi daþi pe faþã pocãinþa voastrã prin fapte. Compensaþi lipsurile
fãrã întârziere.” – The Review and Herald, 9 februarie 1886.

c. Care este porunca ºi fãgãduinþa referitoare la zecimi ºi daruri?
Maleahi 3:10-12.
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Marþi 6 iunie

3. ANGAJATORI ºI ANGAJAÞI

a. Cum pot fi angajatorii vinovaþi de furt? Iacov 5:4; 1 Timotei
5:17, 18.

b. În ce fel pot ºi angajaþii sã fie vinovaþi de furt? Cântarea
cântãrilor 2:15; Efeseni 6:5-7.

„Cei care evitã orice datorie care nu este specificatã direct ca fiind a lor,
vor aduce în viaþa spiritualã aceeaºi înclinaþie de a face cât de puþin posibil.
Exact acelaºi spirit ºi aceleaºi principii pe care cineva le aduce în lucrul
obiºnuit de fiecare zi pentru angajatorul lui, vor fi aduse în lucrarea ºi cauza
lui Dumnezeu. Dacã angajaþii ar fi la fel de atenþi sã lucreze cu hãrnicie ºi
conºtiincios în timpul orelor de lucru aºa cum sunt ca sã nu depãºeascã
timpul stabilit, realizãrile ar fi cu totul altele decât cele atinse în general” –
The Bible Echo, 24 august 1896.

„Crucea lui Hristos taie pânã la rãdãcina tuturor patimilor ºi practicilor
nesfinte. Oricare ar fi natura lucrãrii tale, vei aduce principiile lui Hristos în
lucrul tãu ºi te vei identifica cu sarcina încredinþatã mâinilor tale. Interesul
tãu va fi una cu cel al angajatorului tãu. Dacã eºti plãtit pentru timpul tãu, vei
înþelege cã timpul de lucru nu este al tãu, ci aparþine celui care te plãteºte
pentru el. Dacã eºti neglijent ºi cheltuitor, risipind material, irosind timp, ºi nu
eºti sârguincios ºi harnic, eºti trecut în cãrþile din cer ca serv necredincios.”
– The Review and Herald, 22 septembrie 1891.

c. De ce ar trebui ca toþi sã dea ascultare de comentariile sorei
White fãcute în urma unui tur într-o instituþie de sãnãtate a
bisericii? Efeseni 4:28.

„În timp ce ghidul meu mã conducea prin diferite departamente, lipsa
economiei din tot locul a trezit în inima mea durere, pentru cã aveam o idee
clarã despre datoriile care atârnau asupra instituþiei. Mica necinste,
neglijarea egoistã a datoriei erau notate de îngerul raportor. Risipa îngãduitã
aici ºi acolo, în decursul unui an se ridicã la o sumã considerabilã. Mult din
aceasta ar putea fi economisit de cãtre ajutoare… Acesta este rodul
egoismului ºi este înregistrat împotriva lor sub titlul necredincioºiei.” – Sfaturi
pentru sãnãtate, pag. 391.
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Miercuri 7 iunie

4. SPIRITUL ÎNTREGII LEGI

a. În ce sens poate fi porunca a opta întreþesutã cu cea de-a
ºaptea? Iacov 2:10.

„’Sã nu furi’ a fost scris de degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatrã; cu
toate acestea cât de mult se practicã ºi se scuzã furtul de sentimente. Se
întreþine o curtenie înºelãtoare, discuþiile în ascuns sunt continuate pânã când
sentimentele uneia care nu este experimentatã, ºi nu ºtie pânã unde pot
merge aceste lucruri, sunt într-o oarecare mãsurã îndepãrtate de la pãrinþii
ei ºi îndreptate cãtre cel care aratã, chiar din modul în care a acþionat, cã nu
este vrednic de dragostea ei. Biblia condamnã orice fel de necinste, ºi cere
sã facem ceea ce este drept în orice împrejurare…

Blestemul lui Dumnezeu este asupra multor legãturi nepotrivite care se
formeazã în acest veac lumesc. Dacã Biblia ar fi lãsat aceste chestiuni într-o
luminã vagã ºi nesigurã, atunci cursul pe care îl urmeazã mulþi dintre tinerii de
astãzi în ataºamentele lor unii faþã de alþii ar fi mai scuzabil. Dar cerinþele lui
Dumnezeu nu sunt niºte porunci incomplete; ele cer o curãþie desãvârºitã a
gândului, cuvântului ºi a faptei. Noi suntem recunoscãtori lui Dumnezeu cã al
Sãu cuvânt este o luminã pentru picioare, ºi cã nimeni nu trebuie sã dea greº
pe calea datoriei.” – Principiile fundamentale ale educaþiei creºtine, pag. 99, 100.

b. Ce istorie tragicã ilustreazã felul cum porunca a opta poate fi
întreþesutã cu celelalte porunci? 2 Samuel 15:6.

„Absalom, propriul fiu [al lui David], pe care îl iubea mai presus de toþi
ceilalþi copii, s-a rãsculat împotriva lui. Prin frumuseþea lui deosebitã,
manierele atrãgãtoare ºi aºa zisa amabilitate, el a furat inima poporului cu
viclenie. El nu era bun la inimã, dar era ambiþios ºi, aºa cum aratã umblarea
lui, ar fi recurs la intrigã ºi crimã ca sã obþinã împãrãþia. El ar fi rãspuns
dragostei ºi bunãtãþii tatãlui lui prin uciderea lui…

Aceastã luptã nenaturalã, care s-a ridicat în casa lui, ºi faptul cã cel rãsculat
era chiar fiul lui, pãrea sã încurce ºi sã slãbeascã judecata calmã [a lui David].
ªi faptul cã ºtia cã acest rãu fusese prezis de profet ºi cã el îl adusese asupra sa
prin cãlcarea poruncilor lui Dumnezeu, i-au nimicit priceperea ºi curajul lui
anterior de neîntrecut.” – Spiritual Gifts, vol. 4 a, pag. 89, 90.
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Joi 8 iunie

5. FÃRÃ A MAI FI ÎNCOVOIAÞI

a. De ce ar trebui sã cãutãm sã fim liberi de spiritul furtului care
duce numai la robie? Luca 12:16-24; 1 Timotei 6:10, 11.

„Lungimea ºi fericirea vieþii nu constau în mulþimea posesiunilor noastre
pãmânteºti. În egoismul lui feroce, acest bogat nebun strânsese pentru sine
comori pe care nu le putea folosi. El trãise numai pentru sine. Fusese ºiret în
comerþ, fãcuse afaceri necinstite, ºi nu manifestase îndurarea sau dragostea
lui Dumnezeu. Jefuise pe orfan ºi pe vãduvã, ºi îºi excrocase semenii ca
sã-ºi sporeascã ºi mai mult numeroasele bogãþii pãmânteºti. El ºi-ar fi putut
strânge o comoarã în cer, în pungi care nu se învechesc dar, din cauza
lãcomiei lui, a pierdut ambele lumi. Cei care folosesc cu umilinþã pentru
slava lui Dumnezeu mijloacele pe care El li le-a încredinþat îºi vor primi
cândva comoara din mâna stãpânului, o datã cu binecuvântarea: ‚Bine rob
bun ºi credincios, … intrã în bucuria Domnului tãu’.” – Testimonies, vol. 3,
pag. 402 engl. (cap. „Zecimi ºi daruri”).

b. Care ar trebui sã fie atitudinea noastrã faþã de lucrurile
materiale? Faptele Apostolilor 20:35; Filipeni 2:3, 4.

„În mãsura în care dragostea lui Hristos umple inimile noastre ºi ne
stãpâneºte vieþile, lãcomia, egoismul ºi dragostea de confort vor fi biruite, ºi
va fi plãcerea noastrã sã facem voia lui Hristos, ai cãrui servi pretindem cã
suntem. Fericirea noastrã va fi atunci proporþionalã cu faptele noastre
altruiste, determinate de dragostea lui Hristos.” – Testimonies, vol. 3, pag. 382
engl. (cap. „Zecimi ºi daruri”).

Vineri 9 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care sunt câteva dintre cele mai subtile forme de furt?

2. Ce tipuri de furt îi ispiteºte pe pãzitorii Sabatului în mod special?

3. Cum poate fi biruit spiritul puternic care declanºeazã furtul?
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Lecþia 12                               Sabat, 17 iunie 2006

Liberi de limba mincinoasã
„Sã nu mãrturiseºti strâmb împotriva aproapelui tãu.” (Exodul

20:16).

„Lumina strãlucitoare a curãþiei, cinstei ºi altruismului trebuie sã
strãluceascã din vieþile copiilor lui Dumnezeu” – Manuscript Releases, vol.
12, pag. 147.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 11 iunie

1. ÎNºELÃCIUNEA VINE ÎNGROZITOR DE UºOR

a. Care este porunca a noua ºi ce cere ea? Exodul 20:16.

„[Exodul 20:16 citat]. Vorbirea neadevãratã în orice problemã, orice
încercare sau intenþie de a-l înºela pe semenul nostru se include aici. Intenþia
de a înºela înseamnã minciunã. Printr-o privire a ochiului, o miºcare a mâinii,
o expresie a feþei se poate spune tot atât de bine o minciunã ca ºi prin
cuvinte. Orice exagerare intenþionatã, orice sugestie sau aluzie prevãzutã sã
dea o impresie greºitã ºi exageratã, chiar ºi prezentarea faptelor în aºa fel
încât sã inducã în eroare, constituie o minciunã. Acest precept interzice
orice încercare de a vãtãma reputaþia semenului prin prezentare într-o
luminã falsã sau bãnuieli rele, prin vorbire de rãu sau bârfã. Chiar ºi
ascunderea intenþionatã a adevãrului, din care poate rezulta rãnirea altora,
este o cãlcare a poruncii a noua.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 309 engl. (cap. 27:
„Legea datã lui Israel”).

b. Din ºapte lucruri oribile, pe care le urãºte Dumnezeu, câte
sunt legate de vorbire? Proverbele 6:16-19.

„Satan lucreazã sã nãpãdeascã peste tot. El ar despãrþi chiar ºi pe
prieteni. Sunt oameni care vorbesc ºi bârfesc tot timpul ºi poartã mãrturii
mincinoase, care seamãnã seminþele discordiei ºi dau naºtere la lupte. Cerul
priveºte la aceastã clasã ca la cei mai eficienþi servitori ai lui Satan.” –
Testimonies, vol. 4, pag. 607 engl. (cap. „Societãþile de tractate”).

Educaþia, pag 235, 236 engl. (cap. „Metode de predare”).
Testimonies, vol. 5, pag. 175-177 engl. (cap. „Iubire frãþeascã”).
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Luni 12 iunie

2. URMAºII LUI HRISTOS SÃ IA AMINTE

a. Cum a rezumat Hristos felul în care trebuie sã vorbeascã
urmaºii Sãi? Matei 5:37.

„[Matei 5:37, citat]. Aceste cuvinte condamnã toate acele expresii fãrã
înþeles ºi de umpluturã care sunt vecine cu profanarea. Ele condamnã
complimentele înºelãtoare, ocolirea adevãrului, linguºelile, exagerãrile, falsurile
în comerþ, care sunt atât de obiºnuite în societate ºi în lumea afacerilor. Ele
învaþã cã nimeni, care încearcã sã parã ceea ce nu este, sau ale cãrui cuvinte
nu exprimã adevãratul sentiment al inimii, nu poate fi numit sincer.

Dacã s-ar da ascultare de aceste cuvinte ale lui Hristos, ele ar împiedica
rostirea bãnuielii rele ºi criticii rãutãcioase; pentru cã atunci când
comenteazã acþiunile sau motivele altuia, cine poate fi sigur cã spune exact
adevãrul? Cât de adesea, mândria, patima, resentimentul personal coloreazã
impresia datã! O privire, un cuvânt, chiar intonaþia vocii poate fi plinã de
falsitate. Chiar ºi faptele pot fi prezentate în aºa fel încât sã dea o impresie
falsã. ªi ‚tot ce trece peste’ adevãr, ‚vine de la cel rãu’.

Tot ceea ce fac creºtinii trebuie sã fie transparent ca lumina soarelui.
Adevãrul este din Dumnezeu; înºelãciunea, sub toate formele ei nenumãrate,
este din Satan; iar cei care se depãrteazã în vreun fel oarecare de linia dreaptã
a adevãrului, se înºalã singuri în puterea celui rãu. Totuºi, nu este un lucru uºor
sã se spunã adevãrul exact. Nu putem spune adevãrul dacã nu cunoaºtem
adevãrul; ºi cât de adesea, ideile preconcepute, predispoziþia mentalã,
cunoºtinþa incompletã, greºelile de judecatã împiedicã înþelegerea corectã a
chestiunilor cu care avem de a face! Nu putem spune adevãrul dacã minþile
noastre nu sunt cãlãuzite tot timpul de Cel care este adevãrul.” – Cugetãri de
pe Muntele Fericirilor, pag. 68 engl. (cap. 4: „Spiritualitatea legii”).

b. Care sunt unele din avertismentele specifice date cu privire la
vorbirea noastrã? Proverbele 26:18, 19; Efeseni 5:1-4.

c. Cum influenþeazã vorbirea noastrã întreaga bisericã? Efeseni
4:25, 29.

„Adevãrata valoare moralã nu cautã sã aibã un loc pentru sine prin
gândirea ºi vorbirea de rãu, prin dezaprecierea altora. Toatã invidia, toatã
gelozia, toatã vorbirea de rãu împreunã cu toatã necredinþa trebuie
îndepãrtate de la copiii lui Dumnezeu.” – Înalta noastrã chemare, pag. 231.
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Marþi 13 iunie

3. BÂRFA ESTE ÎNºELÃTOARE

a. Ce avertismente serioase sunt date cu privire la vorbire?
Leviticul 19:16; Proverbele  18:21; 21:6.

„În general, atunci când surorile care au de vorbit se adunã împreunã,
este prezent ºi Satan; pentru cã el gãseºte de lucru aici. El stã deoparte sã
stârneascã mintea ºi sã obþinã cât mai mult din avantajul pe care l-a câºtigat.
El ºtie cã toatã aceastã bârfã ºi trãncãnealã ºi descoperire de secrete ºi
disecare de caractere desparte sufletul de Dumnezeu. Ele înseamnã
moartea spiritualitãþii ºi influenþei religioase liniºtite. Sora U pãcãtuieºte mult
cu limba. Ea trebuie ca, prin cuvintele ei, sã aibã o influenþã spre bine, dar
adesea ea vorbeºte la întâmplare. Uneori, cuvintele ei dau o înfãþiºare
diferitã a lucrurilor decât sunt ele. Uneori exagereazã. Apoi mai sunt
declaraþiile false. Nu existã nici o intenþie de a face declaraþii false, dar
obiceiul de a vorbi mult ºi de a vorbi despre lucruri care nu sunt folositoare
a fost nutrit atât de mult timp, încât ea a devenit nepãsãtoare ºi nesãbuitã în
vorbire, ºi adesea nici ea nu mai ºtie ce spune. Aceasta distruge orice
influenþã spre bine pe care ar putea sã o aibã. Este vremea sã aibã loc o
reformã în acest sens. Societatea ei n-a fost preþuitã aºa cum s-ar fi
întâmplat dacã ea nu s-ar fi dedat la aceastã vorbire pãcãtoasã.

Creºtinii ar trebui sã fie atenþi cu privire la cuvintele lor. Niciodatã nu ar
trebui ca ei sã poarte rapoarte nefavorabile de la unul din prietenii lor la
celãlalt, în special dacã ºtiu cã între ei nu este unire. Este o cruzime sã faci
aluzii ºi insinuãri ca ºi cum ai ºti multe despre acest prieten sau acea
cunoºtinþã despre care ceilalþi nu ºtiu nimic. Astfel de aluzii merg mai
departe ºi creeazã impresii chiar mai nefavorabile decât relatarea deschisã
ºi neexageratã a faptelor. Câtã pagubã nu a suferit biserica lui Hristos din
cauza acestor lucruri! Conduita inconsecventã ºi lipsitã de prevedere a
membrilor ei a slãbit-o ca pe apã. Încrederea a fost trãdatã de membrii
aceleaºi comunitãþi, cu toate acestea vinovaþii nu au intenþionat sã facã rãu.
Lipsa înþelepciunii în alegerea subiectelor de conversaþie a fãcut mult rãu.
Conversaþia ar trebui sã fie despre lucrurile spirituale ºi divine; dar a fost
altfel. Dacã întâlnirea cu prietenii creºtini este devotatã în special corectãrii
minþii ºi a inimii, nu vor exista regrete ulterioare, ºi ei se pot uita în urmã la
convorbire cu o plãcutã satisfacþie. Dar dacã ceasurile sunt petrecute în
vorbire fãrã rost ºi uºuraticã, iar timpul preþios este folosit pentru disecarea
vieþii ºi caracterului altora, relaþiile de prietenie se vor dovedi un izvor de rãu
iar influenþa voastrã va fi o mireasmã de moarte spre moarte.” – Testimonies,
vol. 2, pag. 185-187 engl. (cap. „Spiritul lumesc în bisericã”).
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Miercuri 14 iunie

4. EFECTE VASTE

a. Ce adevãruri de bazã trebuie avute în vedere la tot ce spunem?
Iacov 3:2-10.

„Limba, care este atât de puþin þinutã sub control de agentul omenesc,
trebuie þinutã în frâu de principii puternice, prin legea dragostei faþã de
Dumnezeu ºi om.” – Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 71.

b. Cum poate influenþa noastrã ca pãrinþi fie sã promoveze, fie,
pe de altã parte, sã împiedice de fapt cinstea în copiii noºtri?
Filipeni 4:8; Proverbele 20:17.

„Unele mame iubitoare tolereazã în copiii lor ceea ce nu ar trebui permis
în ei nici mãcar timp de o clipã. Relele copiilor sunt uneori ascunse de tatã.
Mama le oferã articole de îmbrãcãminte sau le îngãduie alte lucruri, fãrã ca
tatãl sã ºtie ceva, pentru cã el ar respinge astfel de lucruri.

În felul acesta, copiii sunt învãþaþi de fapt sã înºele. Iar dacã tatãl
descoperã, se cer scuze, dar adevãrul se spune doar pe jumãtate. Mama nu
este deschisã. Ea nu îºi dã seama, aºa cum ar trebui, cã ºi tatãl este la fel de
preocupat de copii ca ea însãºi, ºi cã el nu ar trebui lãsat sã nu ºtie de
defectele ºi trãsãturile rele de caracter care ar trebui îndreptate în ei atâta
timp cât sunt tineri. Lucrurile au fost acoperite. Copiii cunosc lipsa de unitate
dintre pãrinþii lor, iar acest lucru îºi are urmãrile sale. Copiii încep de mici sã
înºele, sã acopere, sã spunã lucrurile mamei, cât ºi tatãlui într-o luminã diferitã
de cea realã. Exagerarea devine un obicei, iar minciunile grosolane ajung sã
fie spuse cu puþinã mustrare de conºtiinþã.

Aceste rele au început cu faptul cã mama ascundea lucruri de tatãl, care
este la fel de preocupat ca ºi ea de caracterul pe care ºi-l formeazã copiii lor.
Tatãl ar fi trebuit consultat în mod deschis. Totul ar fi trebuit prezentat deschis
înaintea lui. Dar procedeul opus, de a ascunde greºelile copiilor de tata,
încurajeazã în aceºtia tendinþa de a înºela ºi o lipsã de sinceritate ºi cinste.

Singura speranþã a acestor copii, fie cã mãrturisesc sau nu religia, este
sã se converteascã cu adevãrat. Întregul lor caracter trebuie schimbat.
Mamã nechibzuitã, ºtii acum, când îþi înveþi copiii, cã întreaga lor experienþã
religioasã este influenþatã de ceea ce sunt învãþaþi când sunt mici?…
Încurajeazã în ei o înclinaþie sincerã ºi cinstitã. Sã nu aibã niciodatã ocazia
sã se îndoiascã de sinceritatea ºi cinstea ta.” – Testimonies, vol. 1, pag. 156,
157 engl. (cap. „Tinerii pãzitori ai Sabatului”).
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Joi 15 iunie

5. EXISTÃ SPERANÞÃ

a. De unde provine vorbirea bunã ºi cinstitã? Matei 12:33-37; Tit
1:15.

b. Care ar trebui sã fie rugãciunea noastrã cu privire la vorbire ºi
cum vom fi rãsplãtiþi de aceasta? Psalmii 120:2; 141:3;
Proverbele 22:11.

“Începeþi imediat lucrarea de purificare a sufletului. Îndepãrtaþi orice
nonsens ºi abþineþi-vã de la orice cuvinte ieftine. Fiecare cuvânt pe care-l
rostiþi este o sãmânþã care va germina ºi va produce fie rod bun sau rãu,
conform cu caracterul sãu. Cuvintele pe care le rostim încurajeazã
sentimentele care le-au determinat. Exagerarea este un pãcat teribil.” - The
Youth’s Instructor, 27 iunie 1895.

“Cum vã folosiþi darul vorbirii? Aþi învãþat sã vã controlaþi limba într-un
asemenea mod încât aceasta sã se supunã întotdeauna dictatelor unei
conºtiinþe iluminate ºi ale afecþiunilor sfinte? Este conversaþia voastrã liberã
de frivolitate, mândrie ºi rãutate, înºelãciune ºi necurãþie? Sunteþi fãrã vinã
înaintea lui Dumnezeu? Cuvintele exercitã o putere grãitoare. Satan doreºte
ca, dacã va fi cu putinþã. sã þinã limba activã în serviciul sãu. Cu proprie
putere nu ne putem controla acest mãdular neliniºtit. Harul divin este singura
noastrã speranþã.” - Testimonies, vol.5, pg.175.

“Hristos este întotdeauna gata sã împãrtãºeascã din bogãþiile Sale ºi noi
ar trebui sã strângem mãrgãritarele care vin de la El, pentru ca, atunci când
vorbim, aceste mãrgãritare sã poatã cãdea de pe buzele noastre.” Ibid.,
vol.6, pg.174.

c. Care este o caracteristicã semnificativã a celor 144000 de
sfinþi sigilaþi? Coloseni 3:9,10; Apocalipsa 14:1-5.

Vineri 16 iunie

ÎNTREBARE DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. În ce moduri mã pot face vinovat de cãlcarea poruncii a noua?
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Lecþia 13                               Sabat, 24 iunie 2006

Liberi de lãcomie
„Sã nu pofteºti casa aproapelui tãu; sã nu pofteºti nevasta

aproapelui tãu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici
mãgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tãu.”
(Exodul 20:17).

„Îndepãrtaþi tot egoismul, toatã lãcomia. Prin credinþa în sângele lui
Hristos, curãþiþi-vã sufletul de întinarea moralã. Mântuirea deplinã ºi fãrã
platã este oferitã tuturor celor care cad pe stâncã ºi sunt zdrobiþi.” – The
General Conference Bulletin, 1 octombrie 1899.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 18 iunie

1. PROBLEMA CU LÃCOMIA

a. Care este rãdãcina tuturor pãcatelor, ºi numai cum poate fi
nimicitã? Exodul 20:17; Luca 3:8, 9 (p. p.).

„Porunca a zecea loveºte exact la rãdãcina tuturor pãcatelor, interzicând
dorinþa egoistã, din care ia naºtere fapta pãcãtoasã. Cel care, în ascultare de
legea lui Dumnezeu, se reþine de la îngãduirea chiar ºi a unei dorinþe pãcãtoase
care vizeazã ceea ce aparþine altuia, nu va fi vinovat de o faptã rea faþã de
semeni.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 309 engl. (cap. 27: „Legea datã lui Israel”).

„Satan lucreazã în mod constant ca sã dezvolte în oameni caracterul
lumesc, lãcomia ºi avariþia ca sã le poatã nimici sufletele ºi sã împiedice
lucrarea lui Dumnezeu. Domnul cautã sã cultive în noi recunoºtinþã ºi dãrnicie.
El doreºte sã ne elibereze de tot egoismul care Îi este atât de neplãcut, fiind
atât de opus caracterului Sãu.” – The Review and Herald, 10 noiembrie, 1896.

„Trebuie sã simþim un interes special de a privi asupra lucrurilor – nu ca
sã le râvnim, nu ca sã le gãsim defecte, nu ca sã facem remarci asupra lor,
ci ca sã ne purtãm în toate lucrurile cu o dreptate strictã faþã de fraþii noºtri
ºi cu toþi cei cu care avem de a face… Spiritul lui Hristos îi va conduce pe
urmaºii Sãi sã se preocupe nu numai de succesul ºi folosul lor, ci sã fie la fel
de interesat de succesul ºi folosul fraþilor lor.” – Idem., 4 septembrie 1900.

Patriarhi ºi profeþi, pag. 493-498 engl. (cap. 45: “Cãderea
Ierihonului”).
Testimonies, vol. 1, pag. 474-485 engl. (cap. „Pastorii noºtri”).
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Luni 19 iunie

2. MAI RÃMÂNE O URMÃ MURDARÃ

a. Cum este descrisã natura lãcomiei? Matei 13:22.

„Avem înaintea noastrã soarta îngrozitoare a lui Acan, a lui Iuda ºi
Ananiei ºi Safirei. Înaintea tuturor acestora, o avem pe cea a lui Lucifer, ,fiul
zorilor’ (Isaia 14:12), care, râvnind la o poziþie mai înaltã, a pierdut pentru
totdeauna strãlucirea ºi fericirea cerului. Cu toate acestea, în ciuda tuturor
acestor avertismente, lãcomia abundã.

Peste tot se vede urma ei murdarã. Ea creeazã nemulþumire ºi
neînþelegeri în familie; stârneºte invidia ºi ura în cel sãrac împotriva celui
bogat; determinã asuprirea zdrobitoare a sãracului de cãtre cel bogat. Iar
acest rãu nu existã doar în lume, ci ºi în bisericã. Cât de obiºnuit este ca,
chiar ºi aici, sã se gãseascã egoism, avariþie, neglijarea binefacerii ºi jefuirea
lui Dumnezeu ‚în zecimi ºi daruri’ (Maleahi 3:8). Printre membrii bisericii
care ‚stau bine ºi corespund întru totul’ existã vai! mulþi Acani. Mulþi bãrbaþi
vin în mod curent la bisericã ºi se aºazã la masa Domnului în timp ce au
bunuri câºtigate pe cãi nedrepte, lucruri pe care Dumnezeu le-a blestemat.
Pentru o hainã babiloneanã frumoasã, mulþimile jertfesc aprobarea
conºtiinþei ºi speranþa lor pentru cer. Mulþimile îºi dau integritatea, capacitãþile
ºi utilitatea lor în schimbul unei pungi de argint. Strigãtele sãracilor în
suferinþã nu sunt ascultate; lumina evangheliei este împiedicatã în cursul ei;
batjocura celor din lume este trezitã prin practici care contrazic mãrturisirea
creºtinã; ºi cu toate acestea, creºtinul lacom continuã sã-ºi adune comori.”
– Patriarhi ºi profeþi, pag. 496, 497 engl. (cap. 45: „Cãderea Ierihonului”).

b. Ce ne poate caracteriza pe prea mulþi dintre noi cu privire la
lãcomie? Ezechiel 33:31.

„Mulþi se mãgulesc cã dorinþa lor de câºtig este pentru ca sã poatã ajuta
cauza lui Dumnezeu. Unii promit cã, atunci când au câºtigat o anumitã
cantitate, vor face bine cu acest câºtig ºi vor promova cauza adevãrului
prezent. Dar atunci când ºi-au realizat aºteptãrile, nu sunt mai binevoitori sã
ajute cauza decât erau înainte. Ei se angajeazã din nou cã, dupã ce cumpãrã
acea casã doritã sau bucatã de pãmânt ºi o vor plãti, atunci vor face mult cu
mijloacele lor pentru înaintarea lucrãrii lui Dumnezeu. Dar când dorinþa inimii
lor se împlineºte, ei sunt mult mai puþin dispuºi sã ajute la înaintarea lucrãrii
lui Dumnezeu decât atunci când erau sãraci.” – Testimonies, vol. 1, pag. 477
engl. (cap. „Pastorii noºtri”).
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3. APUCÂND, APUCÂND

a. Cum a corupt poporul o decizie a lui Solomon? 2 Cronici 2:3-7,
11-14.

„În seminþiile lui Iuda ºi Dan erau bãrbaþi care erau consideraþi ca fiind
foarte ‚pricepuþi’ în artele frumoase. Un timp, aceºti bãrbaþi au rãmas umili
ºi altruiºti; dar treptat, aproape pe neobservate, ei au încetat sã se mai
bizuiascã pe Dumnezeu ºi adevãrul Sãu. Ei au început sã cearã salarii mai
mari datoritã îndemânãrii lor superioare…

Printre aceºti apostaþi a cãutat Solomon un meºteºugar priceput care sã
supravegheze construirea templului de pe muntele Moria. Regelui îi fuseserã
încredinþate instrucþiuni minuþioase, în scris, cu privire la fiecare porþiune din
clãdirea sfântã ºi el ar fi trebuit sã priveascã la Dumnezeu în credinþã
cãutând ajutoare consacrate, cãrora le-ar fi fost încredinþatã o iscusinþã
deosebitã pentru a îndeplini cu exactitate lucrarea cerutã. Dar Solomon a
pierdut din vedere aceastã ocazie de a exercita credinþã în Dumnezeu… În
felul acesta, în fruntea lucrãtorilor lui Solomon a fost pus un om nesfânt,
care a cerut o platã mare datoritã iscusinþei lui neobiºnuite.

Eforturile lui Huram nu erau urmarea unei dorinþe de a aduce cel mai
înalt serviciu lui Dumnezeu. El slujea dumnezeului aceste lumi – Mamona.
Fiecare fibrã a fiinþei lui fusese întreþesutã cu principiile egoismului care
erau descoperite în luarea celor mai mari salarii. Treptat, aceste principii
greºite au ajuns sã fie nutrite de asociaþii lui. Lucrând zi de zi cu el, ºi cedând
înclinaþiei de a compara salariul lui cu al lor, ei au început sã piardã din
vedere caracterul sfânt al lucrãrii lor, ºi sã insiste asupra diferenþei dintre
salariul lor ºi al lui. Treptat, ei au pierdut spiritul lor de jertfire de sine, ºi au
nutrit un spirit de lãcomie. Urmarea a fost cererea unor salarii mai mari,
care le-au fost acordate.

Influenþele dãunãtoare puse în miºcare prin angajarea acestui bãrbat cu
un spirit apucãtor au pãtruns în toate ramurile serviciului Domnului ºi s-au
extins în toatã împãrãþia lui Solomon… În efectele largi ale acestor influenþe
se poate trasa una dintre principalele cauze ale apostaziei teribile ale celui
care odatã a fost cel mai înþelept dintre muritori. Regele nu era singur în
apostazia lui. Extravaganþa ºi depravarea puteau fi vãzute peste tot. Sãracii
erau asupriþi de cei bogaþi; spiritul jertfirii de sine în slujba lui Dumnezeu a
fost aproape cu totul pierdut…

Spiritul lãcomiei, de a cãuta cel mai înalt loc ºi cel mai mare salariu, este
rãspândit în lume. Spiritul de renunþare la sine ºi al jertfirii de sine din trecut
este prea rar întâlnit. Dar acesta este singurul spirit care îl poate cãlãuzi pe
adevãratul urmaº al lui Isus.” – The Review and Herald, 4 ianuarie 1906.
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4. NEVOIA DE A BIRUI

a. Ce declarã Inspiraþia despre nevoia de a birui lãcomia ºi
invidia? Proverbele 27:4; 28:16; Luca 12:15.

„Dacã ai ambiþii de promovare a eului, trebuie sã birui sau nu vei intra
niciodatã în curþile cerului. Egoismul sã fie smuls din rãdãcini afarã din inimã.
În caracterul lui Hristos, nu era nici o urmã de egoism. El nu a trãit ca sã-ªi
placã Sieºi. Reþii cu lãcomie mijloacele pe care Dumnezeu ar vrea ca tu sã
le foloseºti spre slava numelui Sãu? Nu uita cã lãcomia este idolatrie. Dacã
pãzeºti poruncile lui Dumnezeu, Îl vei iubi pe Dumnezeu cu toatã inima,
mintea, tãria, sufletul ºi puterea ta, iar pe aproapele tãu, ca pe tine însuþi.” –
The Review and Herald, 30 noiembrie 1897.

b. Care ar trebui sã fie rugãciunea noastrã în aceastã privinþã?
Psalmii 119:36.

c. Numai cum putem fi un popor integru înaintea lumii? Coloseni
3:5; Evrei 13:5.

d. Ce ar trebui sã reþinem cu privire la nevoia noastã de a asculta
de legea lui Dumnezeu ca întreg? Evrei 4:14-16.

„Cineva spune: ‚Conºtiinþa nu mã condamnã cã nu þin poruncile lui
Dumnezeu.’ Dar, în Cuvântul lui Dumnezeu, citim cã existã conºtiinþe bune
ºi rele, ºi faptul, cã nu te condamnã conºtiinþa cã nu þii legea lui Dumnezeu,
nu dovedeºte cã nu eºti condamnat în faþa Sa. Pune conºtiinþa ta înaintea
cuvântului lui Dumnezeu ºi vezi dacã viaþa ºi caracterul tãu sunt în
conformitate cu standardul neprihãnirii pe care Dumnezeu L-a descoperit
acolo. Atunci, poþi hotãrî dacã ai sau nu o credinþã inteligentã ºi ce fel de
conºtiinþã este conºtiinþa ta. Nu se poate avea încredere în conºtiinþa omului
dacã nu este sub influenþa harului divin. Satan profitã de o conºtiinþã
neluminatã, ºi prin aceasta îi conduce pe oameni în tot felul de înºelãtorii,
pentru cã nu au fãcut din cuvântul lui Dumnezeu sfãtuitorul lor. Mulþi au
inventat o evanghelie a lor în acelaºi fel în care au înlocuit legea lui
Dumnezeu cu o lege a lor. Evanghelia lui Isus Hristos recunoaºte pe deplin
legea lui Dumnezeu ºi declarã autoritatea lui Dumnezeu ca fiind supremã.
Evanghelia lui Hristos cere pocãinþa de pãcat; iar pãcatul este cãlcarea
legii.” – The Review and Herald, 3 septembrie 1901.
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5. ADEVÃRATA LIBERTATE

a. Cum poate puterea creatoare a lui Dumnezeu sã ne dea
adevãrata libertate de pãcat? Ioan 8:36.

„Izgonirea pãcatului este lucrarea sufletului. Este adevãrat cã nu avem
putere sã ne eliberãm de sub stãpânirea lui Satan; dar, atunci când dorim sã
fim eliberaþi de pãcat ºi, în marea noastrã nevoie, strigãm dupã o putere din
afarã ºi mai presus de noi, puterile sufletului sunt îmbibate de energia divinã
a Duhului Sfânt, ºi ele ascultã de ordinele voinþei în împlinirea voinþei lui
Dumnezeu” – Hristos lumina lumii, pag. 466 engl. (cap. 51: „Lumina lumii”).

„Ia-L pe Isus ca pe tovarãºul tãu. Cere de la El ajutor ca sã þii legea lui
Dumnezeu. El va fi pentru tine ca un scut ºi un sfãtuitor, un îndrumãtor care
nu va conduce niciodatã greºit.” – The Review and Herald, 26 ianuarie 1897.

„Când cineva se predã lui Hristos, mintea este adusã sub controlul legii;
însã legea împãrãteascã este cea care proclamã libertatea fiecãrui captiv.
Devenind una cu Hristos, omul este fãcut liber. Supunerea faþã de voinþa lui
Hristos înseamnã restaurarea la statura desãvârºitã.

Ascultarea de Dumnezeu este eliberarea de robia pãcatului, eliberarea
de patima ºi impulsul omenesc. Omul poate sta în picioare ca biruitor al lui,
biruitor al propriilor lui înclinaþii.” – Divina vindecare, pag. 110.

b. Care este metoda lui Dumnezeu pentru eliberarea noastrã?
Iacov 1:21-25; 2:11, 12; Romani 8:21.

„Dumnezeu îi atrage pe cei care ascultã de conºtiinþã, se lasã sfãtuiþi de
raþiunea corectã ºi de Dumnezeu, ºi îºi predau voinþa, întregul lor viitor din
toatã inima lui Dumnezeu. Atunci, ºi numai atunci, agentul omenesc învaþã cât
de îndãrãtnicã este inima, cât de nedoritoare sã renunþe la toate pentru Hristos.
Dar dacã ei umblã în luminã cât timp sunt în luminã, vor primi imediat o altã
cunoºtinþã; vor învãþa cât de puternic este harul lui Dumnezeu de a supune
egoismul, ºi de a-l alunga din suflet. Adevãrul deþine supremaþia. Existã un
sentiment al libertãþii spirituale, ei se bucurã în libertatea slãvitã a fiilor ºi fiicelor
lui Dumnezeu.” – General Conference Daily Bulletin, 28 ianuarie 1893.

Vineri 23 iunie

ÎNTREBARE DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. În ce domenii ale vieþii mai pot fi încã înrobit de lãcomie ºi de toate
pãcatele care decurg din ea, ºi cum pot coopera cu Dumnezeu ca sã fiu
eliberat?
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