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cuvânt înainte
Pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul istoriei pământului, cât de important 

este să acordăm mai multă atenţie subiectului educaţiei! „Acum, ca niciodată mai 
înainte, avem nevoie să înţelegem adevărata ştiinţă a educaţiei. Dacă nu reuşim să 
înţelegem aceasta, nu vom avea niciodată un loc în împărăţia lui Dumnezeu. [Ioan 
17:3, citat]. Dacă acesta este preţul cerului, nu se va conduce educaţia noastră după 
aceste principii?” - The Christian Educator, august 1897.

„Educaţia afectează într-o mare măsură nu doar viaţa studentului din această 
lume, ci influenţele ei se întind până în veşnicie.” Mărturii, vol. 5, p. 28 engl. (rom. 
cap. Seminarul nostru).

Ce ar trebui să caracterizeze educaţia pe care o căutăm? Adevărata educaţie în-
dreaptă mintea noastră spre Dumnezeu şi aduce viaţa noastră în armonie cu El. Ea 
dezvoltă caractere drepte, simetrice, restaurate după chipul lui Dumnezeu - acea 
desăvârşire de la început, cu care primii noştri părinţi au fost înzestraţi în mod mi-
nunat. Aceasta pune în acţiune toate puterile noastre mintale, fizice şi spirituale. 
Ea ne pregăteşte pentru îndeplinirea în modul cel mai bun a datoriilor vieţii şi ne 
pregăteşte să slujim în planul de salvare. Ea ne întăreşte contra curselor lui Satana, 
inclusiv contra pericolelor care pândesc în educaţia contrafăcută, falsă.

„Astăzi, cei care vor să Îl reprezinte pe Hristos trebuie să îşi formeze obiceiuri 
noi. Teoriile care îşi au originea în lume trebuie părăsite. Cuvintele şi faptele lor 
trebuie să fie după asemănarea divină. Ei nu trebuie să se pună în legătură cu prin-
cipiile şi sentimentele înjositoare ale celor ce se închină altor dumnezei. Ei nu pot 
fi în siguranţă primindu-şi educaţia de la cei care nu Îl cunosc pe Dumnezeu, care 
nu Îl recunosc pe El ca fiind viaţa şi lumina oamenilor. Aceşti oameni aparţin unei 
alte împărăţii. Ei sunt guvernaţi de un prinţ necredincios, şi socotesc închipuirile 
drept realităţi.”- Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 469 engl. (rom. cap. 
Biblia în şcolile noastre).

„Taţi şi mame, realizaţi voi importanţa responsabilităţii care apasă asupra voas-
tră? Realizaţi voi necesitatea de a vă păzi copiii de obiceiurile neglijente, demoraliza-
toare? Permiteţi-le copiilor voştri să îşi formeze doar astfel de prietenii care vor avea 
o influenţă bună asupra caracterelor lor... Cereţi-le să se implice cu voi în reformă. 
Faceţi eforturi perseverente pentru a răscumpăra trecutul. Nu mai rămâneţi în sta-
rea bisericii laodiceene. În numele Domnului somez fiecare familie să admită sincer 
sub ce steag înaintează. Faceţi reformă în biserica din propriul cămin.”- Mărturii, 
vol. 7, p. 66, 67 engl. (rom. cap. Cunoaşterea principiilor sănătăţii).

Pe măsură ce studiem aceasta timp de trei luni, fie ca Domnul să ne lumineze 
mintea referitor la cum să ne educăm pentru veşnicie pe noi înşine şi pe copiii 
noştri. Hristos este la uşi, şi în curând va trebui să dăm socoteală de isprăvnicia 
noastră. Binecuvântat este oricine poate să spună: „Iată, eu şi copiii pe care mi i-a 
dat Domnul” (Isaia 8:18).

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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SABAT, 5 aprilie 2008

Darul Sabatului 
întâi pentru SeDiul 
câmpului de nord-est 

din Honduras

Honduras se află situat în inima 
Americii Centrale. Teritoriul său este 
de 112.492 km2, fiind împărţit în 18 
departamente administrative. Chiar de când a pătruns în această ţară, solia de 
reformă a fost acceptată cu bucurie de oameni, iar fraţii şi surorile noastre din 
această ţară sunt un element important în extinderea lucrării ca misionari ce 
deschid Câmpuri noi în ţările învecinate.

Timp de mulţi ani a existat o singură Conferinţă de Câmp în Honduras, 
care cuprindea întreaga ţară, dar deja în 1997 lucrarea se extinsese într-o ase-
menea măsură încât a devenit avantajos ca lucrarea să fie organizată în două 
Conferinţe de Câmp. În acelaşi an au început activităţile Câmpului de Nord-Est 
din Honduras. Acest Câmp cuprinde o regiune largă, ce include regiunile admi-
nistrative cunoscute ca Olancho, Colón, Yoro, şi Gracias a Dios, în total o supra-
faţă de 56.933km2. De la organizare, numărul de membri a crescut şi acum este 
al doilea ca mărime în Uniunea Americii Centrale. Între sufletele interesate sunt 
grupuri etnice precum Garifuna, cunoscuţi ca Black Carib (un grup de băştinaşi 
negri din America Centrală), Miskito (grup de băştinaşi din America Centrală, 
care trăiesc în Honduras, de-a lungul coastei Mării Caraibilor) şi Pech. Mulţi 
dintre ei au primit evanghelia cu mare interes şi cu multă bucurie. 

De la început, sediul Câmpului de Nord-Est din Honduras s-a aflat în fru-
moasa Tocoa, în regiunea administrativă Colón. Dar, o spunem cu tristeţe, nu 
avem o clădire proprie ca sediu. Marea noastră dorinţă este de a construi un far 
propriu, aşa încât să putem răspunde la diferitele strigăte şi nevoi ale credincio-
şilor noştri şi ale vastului câmp de lucru din interiorul graniţelor noastre. 

Din acest motiv apelăm la voi, fraţii şi surorile noastre din întreaga lume, ca 
Dumnezeu să vă impresioneze inimile, pentru ca prin darurile şi donaţiile voastre 
acest proiect să fie un succes, Dumnezeu să fie mărit, şi solia de mântuire să fie 
dusă la fiecare naţiune, neam, limbă şi popor.

Vă mulţumim anticipat pentru contribuţiile voastre generoase la proiectul 
acestei clădiri. 

Fraţii şi surorile voastre din Câmpul de Nord-Est din Honduras
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Mărturii, vol. 3, p. 131-138 engl. (rom. cap. Educaţia cea bună); 
143-148 engl. (rom. cap. Importanţa creşterii în familie).  

  Lecţia 1            Sabat, 5 aprilie 2008

adevărata educaţie
„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi duhul 

vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană 
la venirea Domnului nostru Isus Hristos” (1 Tesaloniceni 5:23).

„Adevărata educaţie... înseamnă dezvoltarea armonioasă a puterilor fi-
zice, mintale şi spirituale. Ea îl pregăteşte pe student pentru bucuria slujirii 
în această lume şi pentru bucuria mai mare a slujirii în lumea care va veni.” 
- Educaţia, p. 13 engl. (rom. cap. Sursa şi ţelul adevăratei educaţii).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică            30 martie

1. din totdeauna Lucrarea cea Mai FruMoaSĂ
a.  care este lucrarea cea mai frumoasă încredinţată oamenilor?  
 proverbele 22:6.

„A lucra cu minţile tinerilor este cea mai frumoasă lucrare pe care şi-
au asumat-o vreodată bărbaţii şi femeile...

Instruirea pe care o recomandă Solomon [în Proverbele 22:6] este de a 
conduce, educa şi dezvolta”.- Mărturii, vol. 3, p. 131 engl. (rom. cap. Educaţia cea bună).

b.  ce este esenţial în activitatea de predare? deuteronomul 4:9;  
 proverbele 16:32.

„Părinţii şi învăţătorii sunt cu siguranţă descalificaţi de la a-i educa în 
mod corespunzător pe copii dacă nu au învăţat mai întâi lecţia auto-con-
trolului, a răbdării, a îndelungii răbdări, amabilităţii şi iubirii...

Pentru ca părinţii şi învăţătorii să facă această lucrare, trebuie ca ei în-
şişi să înţeleagă ‚calea’ pe care ar trebui să meargă copilul. Aceasta include 
mai mult decât doar a avea o cunoştinţă din cărţi. Ea include tot ce este 
bun, demn, drept şi sfânt. Cuprinde practicarea abstinenţei, evlaviei, ama-
bilităţii frăţeşti şi a iubirii de Dumnezeu şi unii faţă de alţii.” - Mărturii, vol.3, 
p. 131, 132 engl. (rom. cap. Educaţia cea bună).
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Luni 31 martie
2. o Lucrare VaStĂ
a.  ce cuprinde adevărata educaţie? 1 tesaloniceni 5:23. 

„Adevărata educaţie înseamnă pregătirea puterilor mintale, fizice şi mo-
rale pentru îndeplinirea fiecărei datorii; ea înseamnă pregătirea trupului, a 
minţii şi a sufletului pentru slujire divină. Aceasta este educaţia care va dura 
până în viaţa veşnică.” - Pildele Domnului, p. 330 engl. (rom. cap. Talanţii).

„Educaţia fizică, mintală, morală şi religioasă a copiilor trebuie să pri-
mească atenţie.”- Mărturii, vol. 3, p. 132 engl. (rom. cap. Educaţia cea bună).

b.  ce scop trebuie urmărit? isaia 61:3 (ultima parte); 2 timotei 3:17.

„Marele scop de atins ar trebui să fie dezvoltarea corespunzătoare a ca-
racterului pentru ca o persoană să fie potrivită să îşi îndeplinească datoriile 
vieţii prezente şi să intre în cele din urmă în viaţa veşnică, nemuritoare.”- 
Mărturii, vol. 4, p. 418 engl. (rom. cap. Seminarul nostru).

c.  de ce se întâmplă adesea ca eforturile în direcţia educaţiei să fie  
 conduse greşit? 1 corinteni 8:1 (partea a doua). 

„Copiii au mare nevoie de adevărata educaţie pentru a fi de folos în lume. 
Dar orice eforturi care înalţă cultura intelectuală deasupra educaţiei morale 
merg într-o direcţie greşită. A-i instrui, cultiva, rafina şi înnobila pe tineri şi 
copii ar trebui să fie preocuparea principală atât a părinţilor cât şi a învăţători-
lor. Există doar puţine persoane cu o judecată şi cu o gândire logică pentru că 
influenţe greşite au controlat dezvoltarea intelectului. Presupunerile părinţilor 
şi ale profesorilor cum că studiul continuu ar întări intelectul s-au dovedit ero-
nate, pentru că în multe cazuri rezultatul a fost tocmai contrariul.” - Mărturii, 
vol. 3, p. 142, 143 engl. (rom. cap. Importanţa creşterii în familie).  

„Tăgăduirea de sine şi auto-controlul nu au fost imprimate în caracte-
rul [copiilor]. Ei au fost răsfăţaţi şi toleraţi până când nu mai sunt pregătiţi 
pentru viaţa practică. Iubirea de plăceri le controlează minţile, şi copiii sunt 
linguşiţi şi toleraţi spre ruina lor. Copiii trebuie instruiţi şi educaţi în aşa fel 
încât să se aştepte la ispite şi să ia în calcul că vor întâlni dificultăţi şi pericole. 
Ei ar trebui învăţaţi să aibă control asupra lor înşile şi să învingă în mod nobil 
dificultăţile.” - Ibid., p. 143, 144 engl. (rom. cap. Importanţa creşterii în familie).
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Marți 1 aprilie
3. MediuL de ViaţĂ Şi diScipLina
a.  care este mediul de viaţă ideal pentru a începe adevărata educaţia şi  
 ce rezultate ar trebui să urmărim? Geneza 2:15; coloseni 4:12 u.p. 

„Singura sală de clasă pentru copiii între opt şi zece ani ar trebui să fie 
în aer liber, în mijlocul florilor care se deschid şi în peisajul frumos al na-
turii. Şi singura carte de studiu ar trebui să fie comorile naturii.” - Mărturii, 
vol. 3, p. 137 engl. (rom. cap. Educaţia cea bună).

„Studiul cărţilor trebuie combinat cu lucrul manual folositor, şi prin 
străduinţă credincioasă, veghere şi rugăciune asiguraţi-vă înţelepciunea 
care vine de sus. Aceasta vă va da o educaţie completă.”- Pildele Domnului,  
p. 334 engl. (rom. cap. Talanţii).

 b.  cât de serioasă este responsabilitatea de a educa cum se cuvine  
 copiii? cum vor beneficia copiii de pe urma ascultării de părinţi  
 creştini? proverbele 4:10, 20-26. 

„Taţi şi mame, gândiţi-vă serios la importanţa lucrării voastre. Voi de-
cideţi dacă minţile copiilor voştri se vor ocupa cu gânduri bune sau cu 
unele rele.” - Manuscript Releases, vol.18, p. 118.

„Dumnezeu urăşte izbucnirile, temperamentele rele, etc. de care dau 
dovadă copiii nesupuşi. El nu îi poate salva în timpul de strâmtorare. Ei 
vor fi pierduţi pentru veşnicie. Părinţi, o, părinţi neglijenţi şi necredincioşi, 
sângele lor va fi asupra voastră, şi vă puteţi voi aştepta să fiţi salvaţi în ziua 
mâniei aprinse a lui Dumnezeu cu sângele copiilor voştri asupra voastră 
- copii care ar fi putut fi salvaţi dacă voi v-aţi fi comportat ca nişte părinţi 
credincioşi?”- Ibid. vol. 9, p. 322.

c.  descrieţi cea mai bună atmosferă pentru învăţare. 1 corinteni 16:14. 

„Copiii vor răspunde cu ascultare voioasă unei conduceri pline de iubi-
re. Lăudaţi-i pe copiii voştri ori de câte ori puteţi. Oferiţi-le micuţilor plă-
ceri inocente. Imediat ce sunt destul de mari, daţi-le ceva de făcut potrivit 
cu puterea lor. Încurajaţi-i cu gândul că vă ajută. Apoi, ei vor găsi plăceri 
mai mari în împlinirea acestor mici datorii decât în distracţii. Nu le per-
miteţi să treacă prin copilărie într-o rutină plicticoasă. Nu răniţi niciodată 
inimile lor printr-o lipsă de consideraţie. Mergeţi în mod constant pe calea 
Domnului, urmând exemplul lăsat de Hristos.” - The Review and Herald, 29 
ianuarie 1901.
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2 aprilieMiercuri
4. punÂnd teMeLiiLe
a.  cine trebuie să fie primii şi cei mai iubiţi profesori? deuteronomul  
 6:6-9.

„Dumnezeu le-a poruncit evreilor să îi înveţe pe copii cerinţele Sale 
şi să le facă cunoscut modul în care S-a purtat cu părinţii lor. Aceasta era 
una dintre datoriile speciale ale fiecărui părinte - una care nu trebuia în-
credinţată nimănui. În locul buzelor străine, inimile iubitoare de tată şi de 
mamă trebuiau să dea instrucţiuni copiilor lor.” - Patriarhi şi profeţi, p. 592 
engl. (rom. cap. Şcolile profeţilor).

„Părinţii trebuie să fie singurii educatori ai copiilor până când aceştia 
ajung la vârsta de opt sau zece ani.” - Mărturii, vol. 3, p. 137 engl. (rom. cap. 
Educaţia cea bună).

„Hristos este gata să îi înveţe pe taţi şi mame să fie adevăraţi educa-
tori.”- Îndrumarea copilului, p. 282 engl. (rom. cap. Reacţia copilului).

b.  cum ne putem bucura timp de o viaţă întreagă de o relaţie caldă,  
 iubitoare, cu copiii noştri? Galateni 6:2; 2 timotei 1:5; 3:15. 

„Părinţii trebuie să îi încurajeze pe copii să se încreadă în ei şi să îşi depună 
înaintea lor necazurile inimii, micile lor supărări şi încercări zilnice.

Învăţaţi-i cu amabilitate, şi legaţi-i de inimile voastre. Este un timp cri-
tic pentru copii. Vor fi înconjuraţi de influenţe care tind să îi îndepărteze 
de voi, dar pe care voi trebuie să le contracaraţi. Învăţaţi-i să facă din voi 
confidenţii lor. Să şoptească în urechile voastre încercările şi bucuriile lor.

Copiii ar fi scutiţi de multe rele dacă ar fi mai familiari cu părinţii lor. Părinţii 
trebuie să încurajeze în copiii lor o dispoziţie de a fi deschişi şi sinceri cu ei, să 
vină la ei cu dificultăţile lor şi, când sunt nedumeriţi care este calea cea dreaptă, 
să prezinte înaintea părinţilor lor lucrurile exact aşa cum le văd ei, şi să le ceară 
sfatul. Cine este atât de potrivit pentru a vedea şi a le indica pericolele, ca părinţii 
temători de Dumnezeu? Cine poate înţelege temperamentele speciale ale propri-
ilor lor copii mai bine decât ei? Mama, care a vegheat fiecare pas în dezvoltarea 
minţii copilului încă din pruncie, şi este astfel obişnuită cu dispoziţiile lui natura-
le, este cea mai pregătită să dea un sfat copiilor ei. Cine poate spune la fel de bine 
ca mama ajutată de tatăl ce trăsături de caracter trebuie controlate şi supuse?”- 
Căminul advent, p. 190, 191 engl. (rom. cap. Tovărăşia în familie).
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3 aprilieJoi
5. inVeStind tiMp Şi intereS proFund
a.  cu ce argument se apără mulţi părinţi pentru a-şi îndreptăţi lipsa  
 de atenţie faţă de copiii lor? ce ar trebui să ţină minte? eclesiastul 3:1.

„Copiii mici iubesc tovărăşia şi rar se pot bucura fiind singuri. Ei tân-
jesc după simpatie şi gingăşie. Ei cred că lucrurile de care se bucură ei îi vor 
face bucurie şi mamei, şi este normal pentru ei să meargă la ea cu micile 
lor bucurii şi întristări. Mama nu trebuie să rănească inimile lor sensibile 
tratând cu indiferenţă lucrurile care, deşi ei i se par nimicuri, pentru ei 
sunt foarte importante. Simpatia şi aprecierea ei sunt preţioase. O privire 
aprobatoare, un cuvânt de încurajare sau laudă vor fi ca o rază de soare în 
inimile lor, adesea făcându-le fericită întreaga zi.” - Căminul advent, p. 190 
engl. (rom. cap. Tovărăşia în familie).

„ ‚Nu am timp’, spune tatăl; ‚Nu am timp să mă ocup de instruirea co-
piilor mei, nu am timp de bucuriile sociale şi casnice.’ Atunci ar fi trebuit 
să nu îţi iei răspunderea unei familii.” - Ibid. p. 191 engl. (rom. cap. Tovărăşia 
în familie).

b.  ce cuvinte dureroase va fi nevoit să spună dumnezeu părinţilor  
 neglijenţi care nu se interesează activ de copiii lor? Matei 7:23.

„[Părinţii care şi-au cheltuit în mod greşit timpul] vor auzi rostindu-se 
asupra copiilor lor acuzarea teribilă: ‚Depărtaţi-vă!’ Aceasta îi desparte pe 
copiii lor pentru totdeauna de bucuriile şi slava cerului, şi de prezenţa lui 
Hristos. Şi chiar ei vor auzi sentinţa: Depărtaţi-vă, ‚voi servi răi şi leneşi’ 
(Matei 25:26).” - Mărturii, vol. 3, p. 145 engl. (rom. cap. Importanţa creşterii în 
familie).

Vineri                4 aprilie 

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ
1.  Care este prima calificare de bază a unui bun părinte sau profesor?
2.  Ce este mult mai important decât simpla cultură intelectuală?
3.  Ce factori caracterizează cel mai bun mediu de învăţare?
4.  De ce este atât de importantă relaţia dintre părinte şi copil?
5.  Cât de serioasă este greşeala de a nu te „lega” de copiii tăi?

D
ar

ul
 S

ab
at

ul
ui

 În
tâ

i  
pe

nt
ru

 H
on

du
ra

s



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Aprilie – Iunie 200810

Educaţia, p. 20-22, 33-35, 187 engl. (rom. cap. Şcoala din Eden, 
cap. Educaţia poporului Israel şi Studierea şi predarea Bibliei).

  Lecția 2                                                                               Sabat, 12 aprilie 2008

Familia în centru
“Strânge poporul la Mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, 

ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ; şi să 
înveţe şi pe copiii lor să le păzească” (Deuteronomul 4:10).

“Educaţia centrată pe familie era cea predominantă în zilele patriarhi-
lor.” - Educaţia, p. 33 engl. (rom. cap. Educaţia poporului Israel).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică                6 aprilie

1.  cĂMinuL Lui HriStoS: un ModeL
a.  ce şcoli a frecventat isus, şi cum a reflectat acest fapt metoda de 
 educaţie dată în eden înainte de cădere? ioan 7:14, 15. 

„Sistemul de educaţie întemeiat în Eden avea ca centru familia.”- Edu-
caţia, p. 33 engl. (rom. cap. Educaţia poporului Israel).

„Copilul Isus nu a primit o educaţie în şcolile sinagogii. Mama Sa a fost 
primul Său învăţător omenesc. De pe buzele ei şi din sulurile profeţilor El 
a învăţat despre lucrurile cereşti. Exact cuvintele pe care le rostise El lui 
Moise pentru Israel îi erau predate acum pe genunchii mamei Sale. Pe mă-
sură ce trecea de la copilărie spre tinereţe, El nu a mers la şcolile rabinilor. 
El nu avea nevoie de educaţia care se obţinea în aceste locuri; pentru că 
Dumnezeu era învăţătorul Său.

Întrebarea pusă în timpul slujirii Mântuitorului, ‚Cum ştie acest om să 
citească, pentru că nu a învăţat niciodată?’ nu dovedeşte că Isus nu ştia să 
citească, ci doar că nu primise educaţie din partea rabinilor.”- Hristos, Lumi-
na lumii, p. 70 engl. (rom. cap. Ca un prunc).

b.  din ce altă sursă a mai primit isus înţelepciune? Matei 6:28, 29.

„El, care făcuse toate lucrurile, studia lecţiile pe care propriile Sale 
mâini [ale lui Isus] le scriseseră pe pământ, în mare şi pe cer. Departe de 
căile nesfinte ale lumii, El strângea rezerve de cunoştinţe ştiinţifice din na-
tură.”- Hristos, Lumina lumii, p. 70 engl. (rom. cap. Ca un prunc).



Luni
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7 aprilie
2.  ÎnFruntÂnd pĂcatuL Lui eLi
a.  ce îi caracteriza pe fiii lui eli, şi de ce? 1 Samuel 2:12.

„[Fiii lui Eli] nu apreciau în modul cuvenit caracterul lui Dumnezeu, 
nici sfinţenia legii Sale. Serviciul lui Dumnezeu era pentru ei un lucru de 
rând. Din copilărie ei fuseseră obişnuiţi cu sanctuarul şi serviciul ce se 
făcea acolo; dar, în loc să devină mai plini de reverenţă, ei pierduseră orice 
simţământ al sfinţeniei şi semnificaţiei acestuia.” - Patriarhi şi profeţi, p. 575, 
576 engl. (rom. cap. Eli şi fiii săi).

b.  cum a atras slăbiciunea lui eli mânia lui dumnezeu şi un dezas- 
 tru serios asupra lui israel? 1 Samuel 2:29; 4:2, 10, 11, 18, 19, 22. 

„Pentru că iubea pacea şi comoditatea, [Eli] nu şi-a exercitat autori-
tatea pentru a corecta obiceiurile rele şi izbucnirile copiilor săi. Decât să 
discute în contradictoriu cu ei sau să îi pedepsească, el se supunea voii lor 
şi îi lăsa să facă ce doreau ei... Preotul şi judecătorul lui Israel nu fusese 
lăsat în neştiinţă referitor la datoria de a-i înfrâna şi conduce pe copiii pe 
care Dumnezeu îi încredinţase grijii sale. Dar Eli se eschiva de la datoria 
aceasta, pentru că aceasta însemna să se pună în calea voinţei fiilor lui, şi 
ar fi făcut necesar să îi pedepsească şi să îi dezaprobe.” – Patriarhi şi profeţi, 
p. 575 engl. (rom. cap. Eli şi fiii săi).

c.  de ce suntem în pericol să aducem asupra noastră un blestem când  
 profanăm sanctuarul lui dumnezeu permiţând copiilor noştri să  
 meargă dintr-o parte în alta şi să stea grupaţi toţi în timpul servi- 
 ciului de închinare? ioel 2:16; Habacuc 2:20. 

„Dezordinea şi lipsa de reverenţă [în sanctuarul sfânt al lui Dumne-
zeu] au luat proporţii, şi Dumnezeu a fost dezonorat. Când conducătorii 
bisericii, slujbaşii şi poporul, taţii şi mamele, nu au vederi înalte în această 
privinţă, ce se poate aştepta de la copii, care sunt lipsiţi de experienţă? Prea 
adesea aceştia sunt strânşi în grupuri, departe de părinţi, care ar trebui să 
aibă grijă de ei. Cu toate că se află în prezenţa lui Dumnezeu şi că ochiul 
Său priveşte asupra lor, ei sunt uşuratici şi glumeţi, vorbesc în şoaptă şi râd, 
sunt neglijenţi, lipsiţi de reverenţă şi neatenţi.”- Mărturii, vol.5, p. 496, 497 
engl. (rom. cap. Purtarea în casa lui Dumnezeu).
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8 aprilieMarți
3. LuÂnd SeaMa
a.  ce avertizare este dată fiecărui părinte indulgent, care iubeşte în  
 mod nepotrivit? proverbele 22:15.

„[Eli] a trecut cu vederea greşelile şi păcatele fiilor săi în prima copi-
lărie, măgulindu-se că după ceva timp ei vor creşte şi se vor dezobişnui de 
tendinţele lor rele. Şi astăzi, mulţi fac o greşeală asemănătoare. Ei cred că 
ştiu o cale mai bună de a-şi învăţa copiii decât aceea pe care a lăsat-o Dum-
nezeu în cuvântul Lui. Ei nutresc în copii tendinţe rele, aducând ca scuză 
argumentul: ‚Sunt prea mici pentru a fi pedepsiţi. Aşteaptă până când cresc 
mai mari şi te poţi înţelege cu ei.’ Astfel, ei permit ca obiceiurile rele să 
prindă putere până când devin o a doua natură.” - Patriarhi şi profeţi, p. 578, 
579 engl. (rom. Eli şi fiii săi).

„Copiilor li se permite să crească în loc să fie crescuţi. Se crede că bieţii 
copilaşi nu ştiu şi nu înţeleg o corecţie când sunt de zece sau doisprezece 
luni, şi aceştia încep să dea pe faţă încăpăţânare încă de când sunt foarte 
mici. Părinţii le permit copiilor să se răsfeţe în toane rele şi să izbucnească, 
fără a-i face să se supună şi fără a-i corecta, şi făcând astfel ei cultivă şi ali-
mentează aceste izbucniri rele până când acestea cresc odată cu copiii şi se 
întăresc odată cu tăria lor.”- The Review and Herald, 19 septembrie 1854.

„Tu te scuzi spunând că acum copiii tăi nu mai sunt sub controlul tău, 
şi că sunt prea mari ca să îi mai comanzi. Aici greşeşti! Nici unul dintre co-
pii tăi nu este prea mare pentru a respecta autoritatea ta şi pentru a asculta 
de poruncile tale cât timp găsesc ocrotire sub acoperişul tău.”- Mărturii, vol. 
2, p. 623, 624 engl. (rom. cap. Iubirea de câştig).

b.  Înainte de a avea un copilaş, care ar trebui să fie prima grijă referi- 
 tor la complexitatea educării şi creşterii unui copil la înălţimea  
 standardului lui dumnezeu de neprihănire?

„Întrebarea la care să găseşti un răspuns este: ‚Cresc eu copiii pentru a 
întări influenţa puterilor întunericului şi a îngroşa rândurile acestora, sau 
cresc eu copii pentru Hristos?’...

Taţi şi mame, când ştiţi că sunteţi deficitari în cunoştinţele referitoare 
la cum să vă creşteţi copiii pentru Domnul, de ce nu învăţaţi aceste lecţii? 
De ce continuaţi să aduceţi copii pe lume pentru a îngroşa rândurile lui 
Satana? Este Dumnezeu mulţumit de rezultatele voastre?” - Căminul advent, 
p. 163, 164 engl. (rom. cap. Starea familiei).
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9 aprilieMiercuri
4. cĂMinuL Lui aVraaM - un ModeL
a.  ce putea să spună dumnezeu plin de încredere despre avraam?  
 Geneza 18:19.

„[Avraam] nu doar că se temea el însuşi de Dumnezeu, dar cultiva 
şi în căminul său religia. El îşi instruia familia în neprihănire. Legea lui 
Dumnezeu era regulamentul gospodăriei sale.”- Patriarhi şi profeţi, p. 141 
engl. (rom. cap. Avraam în Canaan).

b.  ce principiu de bază a întruchipat avraam în educarea copiilor  
 săi? 2 corinteni 6:17, 18. 

„Prin toate mijloacele aflate în puterea sa, Avraam a căutat să îi păzeas-
că pe cei din tabăra sa de amestecul cu păgânii şi de a fi martori la practicile 
idolatre ale acestora, pentru că ştia că familiarizarea cu răul le-ar fi corupt 
pe neobservate principiile. S-a exercitat cea mai mare grijă pentru a ţine 
departe orice formă de religie falsă şi pentru a impresiona mintea cu ma-
iestatea şi gloria viului Dumnezeu ca fiind singurul vrednic de închinare.” 
- Patriarhi şi profeţi, p. 141 engl. (rom. cap. Avraam în Canaan).

c.  În ceea ce priveşte împotrivirea faţă de idolatrie, ce paralelă putem  
 vedea între avraam şi pavel? 1 corinteni 10:14. 

d.  descrieţi rezultatele stilului de educaţie al lui avraam, aşa cum  
 s-au văzut acestea în isaac atunci când a auzit că trebuie să fie adus  
 jertfă. Geneza 22:1, 2, 6-10. 

„Plin de groază şi uimire, Isaac a aflat de soarta sa, dar nu s-a împotri-
vit. El ar fi putut să scape de moarte, dacă ar fi ales să facă aceasta; bătrânul 
apăsat de tristeţe, epuizat de lupta din acele trei zile teribile, nu s-ar fi putut 
împotrivi voinţei acestui tânăr plin de putere. Dar Isaac fusese învăţat din 
copilărie lecţia ascultării voioase, pline de încredere, şi când i s-a prezentat 
scopul lui Dumnezeu, el s-a supus cu o ascultare voioasă. Şi el împărtăşea 
credinţa lui Avraam, şi simţea că era o onoare să fie chemat să îşi ofere viaţa 
ca jertfă pentru Dumnezeu. Plin de gingăşie, el încearcă să uşureze întrista-
rea tatălui său, şi îi încurajează mâinile lipsite de vlagă să lege funiile care îl 
predau altarului.” - Patriarhi şi profeţi, p. 152 engl. (rom. cap. Încercarea credinţei).
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10 aprilieJoi
5.  SecreteLe SucceSuLui
a.  ce a caracterizat viaţa zilnică a lui avraam, şi cum ar trebui să  
 reflecte şi viaţa noastră aceasta? Geneza 13:3, 4; 26:5; psalmii 119:1.

„Dacă a existat vreodată un timp când fiecare casă să fie o casă de ru-
găciune, acel timp este acum. Taţii şi mamele ar trebui să îşi ridice inimile 
spre Dumnezeu, aducând în umilinţă rugăciuni pentru ei şi pentru copiii 
lor. Tatăl, ca preot al căminului, să aşeze pe altar jertfa de dimineaţă şi de 
seară, în timp ce soţia şi copiii se unesc în laudă şi închinare. Într-un astfel 
de cămin Isus va zăbovi cu drag.” - Patriarhi şi profeţi, p. 144 engl. (rom. cap. 
Avraam în Canaan).

b.  explicaţi profunzimea dorului lui dumnezeu după noi astăzi.  
 deuteronomul 4:10.

„Există doar puţini părinţi care realizează cât este de important să dea 
copiilor lor influenţa unui exemplu evlavios. Totuşi, acesta are o putere mult 
mai mare decât a-i învăţa prin cuvinte. Nici un alt exemplu nu este atât de 
eficient în instruirea lor pe calea principiilor bune. Copiii şi tinerii trebuie 
să aibă un model autentic de dreptate pe care să îl copieze, pentru a reuşi să 
biruie păcatul şi să îşi desăvârşească un caracter creştin. Ar trebui să găsească 
acest model în vieţile părinţilor lor.” - In Heavenly Places, p. 212.

„Copiii trebuie să vadă în vieţile părinţilor lor o consecvenţă corespunză-
toare cu credinţa lor.”- Mărturii, vol. 4, p. 621 engl. (rom. cap. Iubirea de lume).

„Ajutoarele angajate de voi trebuie să înţeleagă că nu au libertatea de a vă im-
pune nici o regulă referitor la cum să fie conduşi copiii voştri. Dacă nu reuşesc să 
împlinească această cerinţă, şi le permit în secret copiilor voştri lucrurile pe care 
voi li le interziceţi, concediaţi-le fără întârziere. Nu permiteţi ca ceva să interfere-
ze cu conducerea familiei voastre.”- The Signs of the Times, 19 decembrie 1878.

Vineri                         11 aprilie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ
1.  unde şi cum şi-au primit educaţia atât adam cât şi isus?
2.  Ce a presupus eli - în mod greșit - despre apucăturile rele ale copilaşilor săi?
3.  Ce lucru este adesea subestimat atunci când părinţii aduc pe lume copii?
4.  Cum îi putem învăţa pe copiii noştri să devină mai asemănători lui isaac?
5.  Cum putem deveni noi mai asemănători lui avraam în conducerea   
 căminelor noastre?
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Mărturii, vol. 5, p. 542-549 engl. (rom. cap. Influenţele lumeşti); 
Ibid., vol. 8, p. 305-311 engl. (rom. cap. Falsul şi adevărul în edu-
caţie până la cap. Importanţa căutării adevăratei ştiinţe).

  Lecţia 3                                                                            Sabat, 19 aprilie 2008
 

recunoscând contrafacerile
„De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă 

daţi câştigul muncii voastre pentru ceva care nu satură?” (Isaia 55:2).

„Prin procesele de învăţare, [Satana, mintea conducătoare în confede-
raţia răului] face tot ce stă în puterea sa pentru a întuneca lumina din cer.” 
- Mărturii, vol. 8, p. 305 engl. (rom. cap. Falsul şi adevărul în educaţie).

recomandare 
pentru studiu:  

Duminică                13 aprilie

1.  SpecuLaţiiLe FiLoZoFice
a. ce avertizare se găseşte în cuvântul lui dumnezeu referitor la  
 filozofia lumească? coloseni 2:8.

„Speculaţiile filozofice şi cercetările ştiinţifice în care Dumnezeu nu 
este recunoscut fac din mii de tineri nişte sceptici. În şcolile de astăzi se 
explică în mod complet şi cu multă grijă concluziile la care oamenii învă-
ţaţi au ajuns ca urmare a cercetărilor lor ştiinţifice; în acelaşi timp, se lasă 
impresia că dacă aceşti învăţaţi au dreptate, Biblia nu poate fi adevărată. 
Scepticismul este atractiv pentru mintea omenească. Tinerii văd în el o 
independenţă care captivează imaginaţia, şi sunt înşelaţi.” - Mărturii, vol. 8, 
p. 305 engl. (rom. cap. Speculaţiile filozofice).

b.  cum au reacţionat unii filozofi când l-au văzut pe pavel? Fapte  
 17:18. doar la ce ne putem aştepta de la cei care nu Îl cunosc pe  
 dumnezeu? ieremia 8:9.

„Motivul pentru care semănarea scepticismului în minţile tinere se 
dovedeşte un pericol atât de mare este că inima omenească tinde spre rău. 
Orice slăbeşte credinţa în Dumnezeu jefuieşte sufletul de puterea de a se 
împotrivi ispitei şi îndepărtează singura protecţie reală împotriva păcatu-
lui.” - Mărturii, vol. 8, p. 305 engl. (rom. cap. Speculaţiile filozofice).



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Aprilie – Iunie 200816

Luni 14 aprilie
2.  inFLuenţa necredincioŞiLor 
a.  de ce sunt profesorii necredincioşi atât de periculoşi, indiferent de  
 capacităţile lor intelectuale? romani 1:22; 1 corinteni 1:20.

„Nu există nimic ce să îşi dorească [Satana] mai mult decât să dis-
trugă încrederea în Dumnezeu şi în cuvântul Său. Satana stă în fruntea 
întregii armate a scepticilor, şi el lucrează cu toate puterile lui pentru a 
înşela suflete şi a le atrage în rândurile sale. A devenit o modă să ai dubii. 
Există o clasă mare de oameni care privesc cuvântul lui Dumnezeu cu ne-
încredere din acelaşi motiv pentru care şi Autorul său a fost privit la fel -  
pentru că mustră şi condamnă păcatul. Cei care nu sunt dispuşi să ascul-
te de cerinţele lui încearcă să îi răstoarne autoritatea. Ei citesc Biblia sau 
ascultă la învăţăturile prezentate de la amvon doar pentru a găsi greşeli în 
Scriptură sau în predică. Nu sunt puţini cei care devin necredincioşi doar 
pentru a-şi îndreptăţi sau scuza neglijarea datoriei. Alţii adoptă principiile 
scepticilor din mândrie sau indolenţă. Fiind prea comozi pentru a se dis-
tinge realizând ceva vrednic de onoare, care cere efort şi renunţare la sine, 
ei doresc să îşi asigure reputaţia că ar avea o înţelepciune superioară prin 
criticarea Bibliei. Există multe lucruri pe care mintea mărginită, nelumina-
tă de înţelepciunea divină, nu are puterea să le înţeleagă; şi astfel, ei găsesc 
ocazia să critice.”- Marea luptă, p. 526 engl. (rom. cap. Cursele Satanei).

b.  cum sunt afectate ideile tinerilor de influenţele celor necredincioşi,  
 fie ei scriitori, profesori sau prieteni? 1 corinteni 15:33; Luca 6:39.

„Putem noi ... să ne aşteptăm ca tinerii să îşi menţină principiile creşti-
ne şi să îşi dezvolte un caracter creştin în timp ce educaţia lor este în mare 
măsură influenţată de învăţăturile păgânilor, ateilor şi necredincioşilor?”- 
Mărturii, vol. 8, p. 306 engl. (rom. cap. Autori necredincioşi).

„Dacă părinţii doresc să aibă copii puri, ei trebuie să îi înconjoare cu 
tovărăşii curate, pe care Dumnezeu le poate aproba.” - Îndrumarea copilului, 
p. 114 engl. (rom. cap. Puritate).

c.  În loc de a citi lucrările autorilor necredincioşi, ce ar trebui să facă  
 tinerii? isaia 34:16; Matei 11:28-30. 
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Marți 15 aprilie
3. eVaLuÂnd BiBLioteciLe noaStre
a.  ce se întâmplă cu cei care studiază istoria sau teologia scrisă de  
 autori necredincioşi? eclesiastul 12:12; isaia 50:11. 

„Mulţi care caută să se pregătească pentru lucrarea lui Dumnezeu cred 
că este esenţial să asimileze volume groase de scrieri istorice şi teologice. 
Ei presupun că studiul acestor lucrări se va dovedi un mare avantaj pentru 
ei, învăţându-i cum să ajungă la oameni. Aceasta este o greşeală.” - Mărturii, 
vol. 8, p. 307 engl. (rom. cap. Cunoştinţele de istorie şi teologie).

b.  ce avertisment este dat împotriva miturilor, a poveştilor, romane- 
 lor de dragoste şi a altor cărţi de ficţiune, chiar dacă acestea au  
 reputaţia de „clasici” faimoşi? isaia 55:2. 

„În educarea copiilor şi a tinerilor se acordă acum un spaţiu larg poveşti-
lor, miturilor şi povestirilor de ficţiune. Cărţi de acest fel sunt folosite în şcoli şi 
se găsesc în multe cămine. Cum pot părinţii creştini să le permită copiilor lor 
să folosească nişte cărţi atât de pline de înşelăciune? Când copiii întreabă ce în-
seamnă povestirile acestea atât de opuse învăţăturilor părinţilor lor, răspunsul 
este că acestea nu sunt adevărate; dar aceasta nu îndepărtează rezultatele rele 
ale folosirii lor.”- Mărturii, vol. 8, p. 308, 309 engl. (rom. Mituri şi basme).

c.  ce efect are citirea acestor publicaţii asupra minţilor copiilor şi a  
 tinerilor? proverbele 14:12.

„Ideile prezentate în aceste cărţi [închipuite] îi conduc în eroare pe co-
pii. Acestea creează imagini greşite despre viaţă şi dau naştere la o dorinţă 
după ireal, pe care o şi hrănesc.

Larga răspândire a unor astfel de cărţi în acest timp este una dintre 
înşelătoriile viclene ale Satanei... El intenţionează ca tinerii şi copiii noştri 
să fie duşi departe prin înşelăciunile distrugătoare de suflete care inundă 
lumea. De aceea, el încearcă să le distragă atenţia de la cuvântul lui Dum-
nezeu, şi să îi împiedice astfel să acumuleze o cunoştinţă a acelor adevăruri 
care ar fi siguranţa lor.

În faţa copiilor şi a tinerilor nu ar trebui puse niciodată cărţi care con-
ţin denaturări ale adevărului.”- Mărturii, vol. 8, p. 309 engl. (rom. cap. Mituri 
şi basme).
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16 aprilieMiercuri
4.  preSiunea GrupuLui Şi SpirituL de coMpetiţie
a.  ce influenţă înăbuşitoare are pentru elevii din multe şcoli mai  
 multă greutate chiar decât profesorii sau cărţile lor? isaia 3:4. 

„Influenţa tovărăşiilor nu este nicicând mai puternică decât în anii de 
şcoală.” - Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 297 engl. (rom. cap. 
Cuvinte pentru studenţi).

„Foarte mulţi dintre cei care pleacă din cămin puri şi nevinovaţi devin corupţi 
de tovărăşiile din şcoală.” - Ibid., p. 40 engl. (rom. cap. Educaţia corespunzătoare).

„Părinţii se gândesc doar puţin că impresiile dăunătoare sunt primi-
te mult mai grabnic de tineri decât impresiile divine; de aceea, prieteniile 
trebuie să fie cele mai favorabile pentru creşterea în har şi pentru adevărul 
descoperit în cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi imprimat în inimă. Când 
copiii se află cu acei a căror conversaţie este despre lucruri neimportante, 
pământeşti, minţile lor se vor coborî la acelaşi nivel. Dacă ei aud că prin-
cipiile religiei sunt puse în umbră şi credinţa este minimalizată, dacă în 
prezenţa lor se strecoară obiecţii şirete faţă de adevăr, aceste lucruri se vor 
încleşta de minţile lor şi le vor modela caracterele... Când în tinereţe se im-
primă o impresie greşită în minte, se sapă un semn, nu în nisip, ci în stâncă 
tare.”- Mărturii, vol. 5, p. 544 engl. (rom. cap. Influenţele lumeşti).

„Cei care merg la şcoală ar putea avea o influenţă în favoarea Mântui-
torului; dar cine pomeneşte numele lui Hristos? Şi cine sunt cei care sunt 
văzuţi rugându-i în mod serios pe prietenii lor să părăsească drumul păca-
tului şi să aleagă în schimb calea sfinţeniei?

Acesta este comportamentul pe care ar trebui să îl aibă tinerii credin-
cioşi, dar ei nu fac asta; este mai plăcut pentru sentimentele lor să se unească 
cu păcătoşii în sporturi şi plăceri.” - Solii pentru tineret, p. 205 engl. (rom. cap. 
Tinerii - câştigători de suflete).

b.  ce caracteristică rea a naturii umane corupe şi murdăreşte multă  
 învăţătură care ar fi putut fi de folos? 2 corinteni 10:12.

„Din practica oferirii de premii şi recompense rezultă mai mult rău decât bine.” 
- Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 270 engl. (rom. cap. Disciplina creştină).

„Ai iubit dezbaterile asupra adevărului, şi ai iubit discuţiile; dar aceste 
întreceri ţi-au fost nefavorabile formării unui caracter creştin armonios, 
pentru că în aceasta este o ocazie favorabilă pentru a demonstra exact ace-
le trăsături de caracter pe care trebuie să le învingi, dacă vrei să ajungi în 
cer.”- Mărturii, vol. 3, p. 424 engl. (rom. cap. Discuţiile trebuie evitate).
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Joi 17 aprilie
5.  un iZVor curat
a.  ce schimbare în ideile noastre despre educaţie ne cheamă dumne- 
 zeu să facem dacă vrem cu adevărat să urmăm în căile Sale?  
 ieremia 2:13; 6:16; psalmii 119:9, 10.

„În învăţătura [lui Hristos] putem bea din râul curat care curge din tro-
nul lui Dumnezeu.” - Mărturii, vol. 8, p. 309 engl. (rom. cap. Un izvor mai curat).
b.  ce provocare ar trebui să fie scopul nostru suprem? proverbele  
 4:23.

„Educarea inimii este mai importantă decât educaţia dobândită din 
cărţi.” - Mărturii, vol. 8, p. 311 engl. (rom. cap. Cultivarea inimii).

„Nu ne putem permite să despărțim învățătura spirituală de cea in-
telectuală. Părinţii pot să se teamă pe drept pentru măreţia intelectuală a 
copiilor lor, dacă aceasta nu este echilibrată de o cunoaştere a lui Dumne-
zeu şi a căilor Sale. Este de mare importanţă ca tinerii să înveţe în şcoală o 
iubire inteligentă pentru Dumnezeu şi adevărul Său, pe care să o ia apoi cu 
ei. Aceasta se află la temelia a toată adevărata cunoştinţă. Ne aflăm într-o 
lume supusă bolii şi morţii. Cel care în timpul vieţii i-a slujit lui Dumnezeu 
cu credincioşie are asigurarea că va ieşi din mormânt îmbrăcat cu slavă 
nemuritoare. Despre un astfel de om se poate spune cu adevărat: ‚Este bine 
cu sufletul său’. În fiecare şcoală din ţara noastră Domnul Dumnezeul lui 
Israel trebuie să fie înălţat, adorat şi onorat. În locul luptei nesfinte după 
onoare lumească cea mai mare ambiţie a studenţilor ar trebui să fie aceea 
de a merge ca misionari pentru Dumnezeu, întăriţi şi bine întemeiaţi, de a 
fi educatori care predau altora ceea ce au învăţat. Doar bunătatea înseamnă 
adevărată măreţie.” - The Youth’s Instructor, 31 august 1899.

Vineri               18 aprilie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

1.  Ce pericol ne pândeşte când ne plecăm înaintea autorităţii ştiinţei moderne?
2.  De ce atât de multe din lucrurile predate în educaţia convenţională de astăzi  
 sunt o cursă?
3.  împotriva cărei ispite trebuie să ne păzim când studiem teologia?
4.  Ce fel de lectură şi ce tip de influenţe pervertesc mintea unui copil?
5.  Care trebuie să fie scopul nostru real în educaţie?
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Mărturii vol. 8, p.311-324 engl. (Cap. Importanţa adevăratei 
cunoştinţe; Cunoştinţa primită din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Lecţia 4           Sabat, 26 aprilie 2008

cunoştinţă însuşită  
din cuvântul lui dumnezeu

„Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă 
priceperea!” (Proverbele 3:13).

„Dacă e primită, crezută şi ascultată, [Biblia] este marea unealtă în trans-
formarea caracterului. Şi ea este singura sursă sigură de cultură intelectuală.” - 
Mărturii, vol. 8, p. 319 engl. (rom. cap. Ştiinţa obţinută prin Cuvântul lui Dumnezeu).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică              20 aprilie
1.  cunoŞtinţa eSenţiaLĂ
a.  care este cunoştinţa fundamentală, esenţială pentru mântuire?  
 ioan 17:3.

„Cunoaşterea de Dumnezeu, aşa cum este descoperită în cuvântul Său, 
este cunoştinţa pe care trebuie să o dăm copiilor noştri. De la primele li-
căriri ale raţiunii, ei trebuie să fie familiarizaţi cu numele şi viaţa lui Isus.” 
- Mărturii, vol. 8, p. 320 engl. (rom. cap. Ce să dăm copiilor noştri).

b.  care trebuie să fie prima lecţie a copiilor şi cum pot părinţii să le-o  
 imprime în inimă prin exemplu? psalmii 89:26; 1 ioan 4:11. 

„Prima lecţie care trebuie dată [copiilor noştri] ar trebui să fie aceea că 
Dumnezeu este Tatăl lor. Mai întâi de toate ei ar trebui învăţaţi să îi aducă 
ascultare plină de iubire. Plin de respect sfânt şi cu gingăşie, citiţi-le şi re-
petaţi-le Cuvântul lui Dumnezeu, în pasaje potrivite înţelegerii lor, şi adap-
tate pentru a le trezi interesul. Mai presus de toate, să afle despre iubirea Sa 
descoperită în Hristos, şi marea ei lecţie: ‚Dacă Dumnezeu ne-a iubit atât 
de mult, şi noi trebuie să ne iubim unii pe alţii (1 Ioan 4:11 engl.).”- Mărtu-
rii, vol. 8, p. 320 engl. (rom. cap. Ce să dăm copiilor noştri).

„Unii părinţi nu-şi înţeleg  proprii copii şi nu sunt într-adevăr familiari-
zaţi cu ei. Există de multe ori o mare distanţă între părinţi şi copii... [Tatăl şi 
mama] trebuie să devină prietenii copiilor lor.” - Căminul advent, p. 190 engl. 
(rom. cap. Tovărăşia în familie).



Luni
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21 aprilie
2.  cunoŞtinţa oBţinutĂ din eXperienţe
a.  cum puteau descrie ucenicii faptul că Îl cunoşteau pe Hristos? 

1. Ioan (1 Ioan 1:1).
2. Petru (2 Petru 1:16-18).
3. Cei doisprezece şi mai mult de 500 de credincioşi (1 Corinteni 15:5-7).
4. Pavel (1 Corinteni 15:8; Fapte 9:4, 5).

b.  cum putem noi să Îl cunoaştem personal pe Hristos şi să îi   
 învăţăm pe cei tineri bazându-ne pe această cunoaştere? psalmii  
 34:8; efeseni 3:14-19.

„Tinerii să facă din cuvântul lui Dumnezeu hrana pentru minte şi su-
flet. Crucea lui Hristos să fie făcută ştiinţa a toată educaţia, centrul a toate 
activităţile de predare şi al studiului nostru. Să fie adusă în experienţa zilni-
că din viaţa practică. Astfel, Mântuitorul va deveni pentru tineri un prieten 
zilnic şi un tovarăş...

Prin credinţă ei vor ajunge să Îl cunoască pe Dumnezeu printr-o cunoş-
tinţă experimentală. Ei au testat personal realitatea cuvântului Său, adevărul 
promisiunilor Sale. Ei au gustat, şi ştiu că Domnul este bun.”-Mărturii, vol. 8, 
p. 320, 321 (rom. cap. Ce să dăm copiilor noştri şi O ştiinţă experimentală).

c.  cum ne putem dezvolta cunoaşterea de dumnezeu? ioan 5:39;  
 14:6, 7.

d. ce ar trebui să fie toţi în stare să declare?  Galateni 6:14; 2 timotei 1:12.

„Prin proprie experienţă, fiecare poate să ‚îşi pună semnătura pe aceas-
ta: Dumnezeu este credincios’ (Ioan 3:33 engl., ARV). Fiecare poate să 
mărturisească despre ceea ce a văzut şi a auzit şi a simţit din puterea lui 
Hristos. Poate să mărturisească: ‚Aveam nevoie de ajutor, şi l-am găsit în 
Isus. Fiecare nevoie mi-a fost împlinită, foamea sufletului meu a fost sătu-
rată; pentru mine, Biblia este descoperirea lui Hristos. Cred în Isus pentru 
că pentru mine El este un Salvator divin. Cred Biblia pentru că am desco-
perit că ea este vocea lui Dumnezeu vorbind sufletului meu.’ ”- Mărturii, 
vol. 8, p. 321 engl. (rom. cap. O ştiinţă experimentală).



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Aprilie – Iunie 200822

22 aprilieMarți
3. tinerii nu Sunt Scutiţi
a.  de ce este atât de important să insuflăm chiar şi copiilor mici un  
 caracter creştin? proverbele 3:13; 20:11.

„Tinerii sunt predispuşi să tragă concluzia că nu se aşteaptă de la ei 
prea multă responsabilitate şi grijă, nici să poarte poveri. Dar asupra fiecă-
ruia există obligaţia de a atinge standardul Bibliei. Lumina care străluceşte 
în privilegii şi ocazii, în împărtăşirea cuvântului, în sfaturi, avertismente 
şi mustrări va desăvârşi caracterul, sau îi va condamna pe cei neglijenţi. 
Lumina trebuie preţuită de cei tineri la fel ca de cei vârstnici. Cine va lua 
acum poziţie pentru Dumnezeu în contrast cu cei iubitori de plăceri şi 
îngăduitori de sine?”- The Signs of the Times, 11 septembrie 1884.

b.  ce fapt trebuie imprimat în minţile tinerilor? eclesiastul 11:9.

„Copiii şi tinerii şi-au antrenat minţile în aşa fel încât se desfată în eta-
lări captivante; şi au o neplăcere evidentă faţă de datoriile cumpătate şi 
utile ale vieţii. Ei îşi trăiesc vieţile mai degrabă după regulile animalelor şi 
ale fiinţelor sălbatice. Ei nu îşi bat capul referitor la realităţile eterne, nici 
nu se gândesc la Dumnezeu, ci trec repede, ca fluturii la vremea lor. Ei 
nu se poartă ca fiinţe inteligente, ale căror vieţi se pot măsura cu viaţa lui 
Dumnezeu, şi care sunt răspunzătoare înaintea Lui pentru fiecare oră din 
timpul acordat lor. Ce garanţie are tânărul sau copilul că mai are o zi de 
viaţă? Mor copii şi tineri, şi nu ştiu cât de repede se va încheia timpul lor 
de probă, iar destinul lor va fi neschimbat - pentru viaţă veşnică sau pen-
tru moarte veşnică. Tinerii şi copiii să-L ia pe Isus ca Model.”- The Youth’s 
Instructor, 20 iulie 1893.

„Împlinind lucrarea care îi fusese desemnată, [tânărul Isus] nu avea timp 
de petrecut în îngăduirea distracţiilor captivante, nefolositoare. El nu lua 
parte la ceea ce otrăveşte caracterul moral şi degradează condiţia fizică, ci era 
obişnuit cu munca folositoare şi chiar cu suportarea greutăţilor.” - Căminul 
advent, p. 507 engl. (rom. cap. Distracţii care produc satisfacţii ce durează).

„Taţii şi mamele să îşi ia timp să îi înveţe pe copiii lor; să le arate că apre-
ciază ajutorul lor, că îşi doresc încrederea lor şi că se bucură de tovărăşia lor; 
şi copiii nu vor întârzia cu răspunsul. Nu doar că poverile părinţilor vor fi 
uşurate, şi copiii vor primi o instruire practică de o valoare inestimabilă, ci 
corzile ce ţin familia unită vor fi întărite şi temeliile caracterului vor deveni 
mai adânci.” - Ibid., p. 287, 288 engl. (rom. cap. Ajutoarele mamei).
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Miercuri 23 aprilie
4.  aBSoLut SinGur cu duMneZeu 
a.  ce parte din educaţia lui Moise a inspirat o dorinţă specială în inima 
  sa, şi cum i-a răsplătit dumnezeu cererea? exodul 3:1; 33:18, 19.

„Cea mai valoroasă pregătire pentru lucrarea vieţii [lui Moise] a fost 
aceea petrecută în timp ce era angajat ca păstor. Din fire, Moise era un 
spirit precipitat. Lider militar de succes în Egipt şi favorizat de rege şi de 
naţiune, el fusese obişnuit să primească laude şi linguşiri. El atrăsese oame-
nii la sine. Spera să realizeze prin propriile sale puteri eliberarea lui Israel. 
Dar ca reprezentant al lui Dumnezeu, lecţiile pe care trebuia să le înveţe 
erau complet diferite. Conducând turmele sale prin munţii pustii şi spre 
pajiştile verzi ale văilor, el învăţă credinţă şi blândeţe, răbdare, umilinţă şi 
învăţă să se uite pe sine. El învăţă să le îngrijească pe cele slabe, să le trateze 
pe cele bolnave, să caute ce era pierdut şi să le rabde pe cele nesupuse, să 
conducă mieluşeii, să le hrănească pe cele bătrâne şi slabe.

În această lucrare, Moise a fost atras tot mai aproape de Marele Păstor. 
El a devenit mai strâns unit cu Cel Sfânt al lui Israel. Nu mai făcea pla-
nuri să realizeze o lucrare măreaţă. El căuta să îşi îndeplinească lucrarea 
încredinţată lui atât de credincios, ca şi când o făcea pentru Domnul. El 
recunoştea prezenţa lui Dumnezeu în tot ceea ce îl înconjura. Toată natura 
îi vorbea despre Cel Nevăzut. El Îl cunoştea pe Dumnezeu ca Dumnezeu 
personal, şi, meditând la caracterul Său, un sentiment din ce în ce mai 
puternic al prezenţei Sale punea stăpânire pe el. Găsea scăpare în braţele 
veşnice.”- Pe urmele Marelui Medic¸ p. 474, 475 engl. (rom. cap. Ajutor în viaţa 
zilnică, subcap. O lecţie din viaţa lui Moise).

b.  care etapă din educaţia lui pavel a fost esenţială pentru pregătirea  
 sa pentru lucrarea vieţii sale? Galateni 1:15-19.

„În singurătatea deşertului, Pavel a avut ocazii îmbelşugate pentru stu-
diu liniştit şi meditaţie. El şi-a revizuit cu calm experienţa trecutului şi a 
făcut o lucrare temeinică de pocăinţă. El L-a căutat pe Dumnezeu din toată 
inima, fără să se odihnească până când nu a avut asigurarea că  pocăinţa sa 
a fost acceptată şi că păcatele sale au fost iertate. El tânjea după asigurarea 
că Isus avea să fie cu el în slujirea care îi stătea înainte. El şi-a golit sufletul 
de prejudecăţile şi tradiţiile care îi modelaseră până atunci viaţa, şi a primit 
instruire de la Sursa adevărului. Isus vorbea în mod apropiat cu el şi îl în-
tărea în credinţă, revărsând asupra lui o măsură bogată de înţelepciune şi 
har.” - Istoria faptelor apostolilor, p. 125, 126 engl. (rom. cap. Zile de pregătire).
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Joi 24 aprilie
5.  cĂutÂnd SLaVa autenticĂ
a.  În ce constă slava lui dumnezeu? exod 34:6, 7.

„Mântuitorul urmăreşte dezvoltarea caracterului. El cântăreşte valoa-
rea morală. Cu ce satisfacţie priveşte El asupra studenţilor, vârstnici şi ti-
neri, care ascultă zilnic instrucţiunile din cuvântul Său scris!...

În momentele în care privim întrebători spre Isus, căutând harul Său, 
El Se apropie de noi.”- The Review and Herald, 25 octombrie 1898.

„Vieţile noastre pot părea o mare încurcătură; dar, când ne predăm în-
ţeleptului Maestru Lucrător, El va scoate din ele un model de viaţă şi carac-
ter care sunt pentru slava Sa. Şi acel caracter care exprimă slava - caracterul 
- lui Hristos va fi primit în Paradisul lui Dumnezeu.”- Hristos, Lumina lumii, 
p. 331 engl. (rom. cap. Invitaţia).

b.  evitând presiunea grupului şi legăturile lumeşti, cu ce aptitudini  
 sănătoase îi vom înzestra pe tineri? psalmii 46:10; 73:25.

„Părinţii trebuie să îi educe pe tineri să aibă independenţă morală, nu 
să-şi urmeze impulsul şi înclinaţia, ci să-şi exerseze inteligenţa şi facultăţile 
raţionale, şi să acţioneze din principiu. Mamele să se intereseze nu de ulti-
ma modă, ci de calea datoriei şi a utilităţii, şi să conducă paşii copiilor lor 
pe aceasta. Obiceiurile simple, caracterul moral şi o independenţă nobilă 
pe calea cea dreaptă vor fi de o mai mare valoare pentru tineri decât talen-
tele geniului, înzestrările dobândite prin învăţătură, sau fineţea exterioară 
pe care le-o poate da lumea.”- Temperanţa, p. 184 engl. (rom. cap. Învăţând 
tăgăduirea de sine şi autocontrolul).

Vineri              25 aprilie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

1.  Ce cunoştinţă este esenţială pentru mântuire?
2.  Cum putem „gusta şi vedea ce bun este Domnul”?
3.  Ce se uită în lumea de astăzi a distracţiilor năucitoare?
4.  De ce pot momentele de singurătate în natură să ne atragă către Dumnezeu?
5.  Cum diferă slava lui Dumnezeu de splendoarea scânteietoare a  lumii?
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SABAT, 3 mai 2008

Darul
Sabatului  întâi  

pentru 
Lucrarea Misiunii 

din africa

Solia  Reformaţiunii a 
pătruns devreme pe con-
tinentul african. În 1926 
lucrarea creştea deja în pas 
grăbit în locuri ca Nordul şi Sudul statului Zimbabwe (pe atunci: colonia 
britanică Rhodesia). În afara ajutorului din partea Conferinţei Generale, 
fraţii şi surorile din Germania, Brazilia şi Australia au fost foarte activi, 
ajutând să înainteze vestirea evangheliei în Africa în ultima jumătate a se-
colului XX.

„Dumnezeu are o mare lucrare care trebuie îndeplinită în Africa, şi 
nici un plan nu trebuie făcut fără ajutorul înţelepciunii Sale infinite. După 
ce aţi discutat planurile voastre de lucru, şi le-aţi unit cu rugăciuni serioa-
se, lucraţi, lucraţi pentru Hristos.”- Manuscript Releases, vol. 3, p. 293.

La momentul în care această broşură este dată la tipar, lucrarea Miş-
cării de Reformă din Africa este organizată în 30 de câmpuri şi misiuni. 
Există o nevoie urgentă de a plăti cheltuielile misiunii din această regiune 
în creştere. Darurile date în acest Sabat vor fi folosite în primul rând pen-
tru a sprijini dezvoltarea ultimelor noastre misiuni din Regiunea Africa-
nă, care au fost alcătuite după 2003: Burundi, Camerun, Malawi, Ruanda, 
Tanzania, Uganda, şi misiunile mai noi din marea ţară Congo: Misiunea 
Bandundu, Misiunea din Kasai-ul de Vest, Misiunea din Kasai-ul de Est, 
Misiunea din Kivu de Nord, şi Misiunea din Kivu de Sud.

Vă rugăm, amintiţi-i în rugăciunile voastre pe acei fraţi şi pe surorile 
din aceste misiuni, care duc ultima solie de avertizare în această parte a 
lumii. Darurile voastre vor aduce evanghelia unor oameni flămânzi şi în-
setaţi după pâinea şi apa vieţii.

Secretarul Regional pentru Africa
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Mărturii, vol.3, p. 221-227 engl. (rom. cap. Primejdiile şi datoriile 
tineretului).

  Lecția 5                                                                               Sabat, 3 mai 2008

În căutarea adevăratei cunoştinţe
„Frica de Domnul este începutul înţelepciunii” (Proverbele 1:7).

„Toată cunoaşterea adevărată şi reala dezvoltare îşi au originea în temerea 
de Dumnezeu.” – Educaţia, p. 14 engl. (rom. cap. Sursa şi ţelul adevăratei educaţii).

recomandare 
pentru studiu:  

Duminică            27 aprilie

1.  rĂStiGnind euL În Mod conStant
a.  care este cea mai mare bătălie a noastră, a creştinilor? Galateni  
 5:17, 24.

„Greşelile nu pot fi corectate, nici reformele în caracter nu pot fi înde-
plinite prin eforturi slabe, puţine şi intermitente. Sfinţirea este o lucrare 
nu de o zi, nici de un an, ci de o viaţă. Lupta pentru învingerea eului, pen-
tru sfinţire şi cer este o bătălie de o viaţă întreagă. Fără eforturi continue 
şi activitate constantă nu poate exista înaintare în viaţa divină, nici nu se  
poate dobândi cununa de biruitor.”- Mărturii, vol. 8, p. 312, 313 engl. (rom. 
cap. Importanţa căutării adevăratei ştiinţe).

b.  ce arată pavel că este de importanţă vitală pentru viaţa   
 creştinului? 1 corinteni 15:31. 

„Sfinţirea lui Pavel a fost rezultatul unei lupte constante cu eul... Voin-
ţa sa şi dorinţele sale veneau în fiecare zi în conflict cu datoria şi cu voia 
lui Dumnezeu. În loc să urmeze înclinaţiilor sale, el făcea voia lui Dum-
nezeu, indiferent de măsura în care aceasta însemna răstignire a propriei 
sale naturi.”- Mărturii, vol. 8, p. 313 engl. (rom. cap. Lucrarea care cere gândirea 
noastră).

„Moartea zilnică faţă de eu în lucrurile mărunte ale vieţii este ceea ce 
ne face biruitori. Trebuie să uităm de eu în dorinţa noastră de a face bine 
altora.”- Ibid., vol. 2, p. 132 engl. (rom. cap. Despărţirea de lume).

„Aveţi nevoie de o convertire nouă în fiecare zi. Muriţi zilnic faţă de eu, 
ţineţi-vă zilnic limba în frâu, controlaţi-vă cuvintele, puneţi capăt murmurelor 
şi plângerilor voastre.” - Ibid., vol. 1, p. 699 engl. (rom. cap. Simpatia în cămin). 
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28 aprilie
2.  nici un tiMp de pierdut
a.  ce decizie urgentă trebuie să ia toţi cei care aud invitaţia lui  
 Hristos? 2 corinteni 6:1, 2. 

„Nu avem timp de pierdut. Nu ştim cât de curând se poate încheia 
timpul nostru de probă. Veşnicia se întinde în faţa noastră. Cortina stă să 
se ridice. Hristos stă să vină. Îngerii lui Dumnezeu încearcă să ne întoarcă 
de la noi înşine şi de la lucrurile lumeşti. Nu îi lăsaţi să lucreze în zadar.”—
Mărturii, vol. 8, p. 314 engl. (rom. cap. Nici un timp de pierdut).

b.  ce declaraţie se va pronunţa în curând? apocalipsa 22:11, 12.

„Vine o furtună, care e necruţătoare în furia ei. Suntem pregătiţi să îi 
facem faţă?

Nu e nevoie să spunem: pericolele ultimelor zile vor veni curând asu-
pra noastră. Deja au venit.  Avem nevoie acum de sabia Domnului pentru 
a tăia în carne şi oase poftele fireşti, apetitul şi patimile.”- Mărturii, vol. 8, p. 
315 engl. (rom. cap. Nici un timp de pierdut).

c.  având în vedere timpul limitat pe care îl mai avem înainte ca  
 timpul de probă să se încheie, la ce acţiuni hotărâte ar trebui să  
 trecem? Filipeni 3:13, 14; coloseni 4:5.

„Dacă vrem să înaintăm până la nivelul înaltei noastre chemări în Hristos 
Isus, trebuie să dovedim că suntem goliţi de eu, şi că suntem plini de uleiul 
auriu al harului. Dumnezeu lucrează în noi prin providenţa Sa. El ne-a ales 
din veşnicie pentru ca să fim copiii Săi ascultători. El L-a dat pe Fiul Său să 
moară pentru noi, pentru ca noi să putem fi sfinţiţi prin ascultarea de adevăr, 
curăţiţi de orice lucru neînsemnat al eului. Acum El cere de la noi o lucrare 
individuală, o renunţare personală la eu. Trebuie să fim controlaţi de Duhul 
Sfânt. Dumnezeu poate fi onorat doar când noi, care pretindem a crede în 
El, ne conformăm chipului Său. Trebuie să reprezentăm înaintea lumii fru-
museţea sfinţeniei, şi nu vom intra niciodată pe porţile cetăţii lui Dumnezeu 
dacă nu avem un caracter care se aseamănă în mod desăvârşit cu al lui Isus. 
Dacă prin încredere în Dumnezeu luptăm pentru sfinţire o vom primi. Apoi, 
ca martori pentru Hristos, putem să facem cunoscut ce a îndeplinit harul lui 
Dumnezeu în noi.”- The Youth’s Instructor, 24 august 1899.
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29 aprilieMarți
3.  dÂndu-ne SeaMa de SLĂBiciunea noaStrĂ MoraLĂ
a.  ce este esenţial pentru noi, cei ce credem? Matei 16:24.

„Marele pericol pentru om constă în a se înşela singur, a se complace 
în mulţumire de sine, şi a se separa astfel de Dumnezeu, izvorul tăriei sale. 
Necorectate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, tendinţele noastre naturale 
au în ele seminţele morţii morale. Dacă nu suntem legaţi în mod vital de 
Dumnezeu, nu putem rezista efectelor nesfinţite ale iubirii de sine, îngădu-
inţei de sine şi ispitei spre păcat.

Pentru a primi ajutor de la Hristos, trebuie să ne dăm seama de nevoia 
noastră. Trebuie să ne cunoaştem cu adevărat. Doar pe cel ce se ştie păcătos 
îl poate salva Hristos. Doar când ne vedem condiţia de neajutorare completă 
şi când renunţăm la toată încrederea de sine ne putem prinde de puterea 
divină.” - Mărturii, vol. 8, p. 315, 316 engl. (rom. cap. Nevoia de lepădare de sine).

„Ridicaţi crucea fără vreun murmur sau vreo tânguire. Ridicând-o, veţi 
descoperi că ea vă ridică. Veţi descoperi că ea este plină de milă, compasiune, 
şi de iubire compătimitoare.” - The Youth’s Instructor, 12 septembrie 1901.

b.  cât de mult timp trebuie să ne tăgăduim eul şi să privim spre  
 dumnezeu? isaia 26:4. 

„Nu doar la începutul vieţii creştine este nevoie de renunţare la sine. 
Cu fiecare pas spre cer, aceasta trebuie reînnoită. Toate faptele noastre bune 
depind de o putere din afara noastră; de aceea, trebuie ca inima să se întin-
dă mereu către Dumnezeu, şi trebuie să ne mărturisim în mod constant, 
serios, păcatele şi să ne umilim sufletul înaintea Lui. Suntem înconjuraţi de 
pericole şi suntem în siguranţă doar când ne simţim slăbiciunea şi când ne 
prindem în credinţă de Eliberatorul nostru puternic.”- Mărturii, vol. 8, p. 316 
engl. (rom. cap. Nevoia de renunţare la sine).

c.  cum vizează acest proces gândurile noastre? proverbele 1:7;  
 1 petru 1:13. 

„Minţile care au fost obişnuite să lase gândurile să hoinărească trebuie să se 
schimbe... Gândurile trebuie să se concentreze asupra lui Dumnezeu. Acum este 
timpul să depunem eforturi serioase pentru a birui tendinţele naturale ale inimii 
de carne.” - Mărturii, vol. 8, p. 315 engl. (rom. cap. Nevoia de renunţare la sine).
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Miercuri 30 aprilie
4.  priVind ţintĂ
a.  asupra a ce trebuie să ne concentrăm atenţia pentru victorie?  
 coloseni 3:1, 2.

„Trebuie să ne întoarcem de la miile de subiecte care ne atrag atenţia. 
Există lucruri care consumă timp şi cer cercetare, dar care sfârşesc în ni-
mic. Interesele cele mai înalte cer atenţia serioasă şi energia care prea ade-
sea sunt acordate unor lucruri incomparabil mai neînsemnate.”- Mărturii, 
vol. 8, p. 316 engl. (rom. cap. Interesele cele mai mari cer atenţie).

b.  cum suntem avertizaţi să nu ne complacem în speculaţii referitor  
 la teorii ciudate, noi? evrei 13:9 (prima parte); 1 timotei 1:4-7.

„Acceptarea unor teorii noi nu aduce viaţă nouă sufletului. Chiar cunoaşte-
rea faptelor şi a teoriilor importante în ele însele nu este decât de o mică valoare, 
dacă acestea nu sunt folosite practic. Avem nevoie să ne simţim responsabilitatea 
de a da sufletelor noastre hrană care întreţine şi stimulează viaţa spirituală.” - 
Mărturii, vol.8, p. 316 engl. (rom. cap. Interesele cele mai mari cer atenţie).

„Am văzut pericolul în care se află cei din partida ‚messenger’ de a se 
îndepărta de la punctele importante ale adevărului prezent, şi a stărui asupra 
subiectelor care nu sunt menite să unească turma şi să sfinţească sufletul. 
Satana se va folosi aici de orice avantaj posibil pentru a prejudicia lucrarea.

Dar astfel de subiecte ca sanctuarul, în legătură cu cele 2300 de zile, 
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus, sunt menite în mod desăvârşit 
pentru a explica trecutul mişcării advente şi să arate care este poziţia noas-
tră actuală, să-i întărească în credinţă pe cei îndoielnici, şi să dea certitudi-
ne viitorului plin de slavă.” - Experiențe şi Viziuni, p. 63, engl.

„Nu îndeplinim voia lui Dumnezeu când speculăm asupra lucrurilor 
pe care El a considerat că e potrivit să nu ni le spună. Întrebarea pe care 
trebuie să o studiem noi este: ‚Ce este adevărul, adevărul pentru acest timp, 
pe care trebuie să îl preţuim, iubim, onorăm şi ascultăm?’ Cei devotaţi şti-
inţei au fost învinşi şi descurajaţi în eforturile lor de a-L găsi pe Dumnezeu. 
Ceea ce au nevoie să se întrebe ei în acest timp este: ‚Care este adevărul care 
ne va face în stare să ne câştigăm mântuirea sufletelor noastre?’... 

Există mulţi care, insistând prea mult asupra teoriei, au pierdut din 
vedere puterea vie a exemplului Mântuitorului. Ei l-au pierdut din vedere 
ca lucrător umil, jertfitor de sine. Lucrul de care au nevoie este să privească 
la Isus. Avem nevoie zilnic de prezenţa Sa. Avem nevoie să urmăm mai de 
aproape exemplul Său de renunţare la sine şi sacrificiu.”- Mărturii, vol. 8, p. 
317 engl. (rom. cap. O cunoaştere personală a lui Hristos).
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Joi 1 mai 
5.  cunoaŞterea perSonaLĂ a Lui HriStoS
a.  ce înseamnă cu adevărat să Îl cunoşti pe Hristos - şi să fii cu  
 adevărat educat? isaia 26:3; Filipeni 3:10.

„Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus Hristos, reflectată în caracter, 
este o înălţare deasupra a orice altceva care este înălţat pe pământ sau în 
cer. Ea este în esenţă cea mai înaltă educaţie.” - Mărturii, vol. 8, p. 317 engl. 
(rom. cap. O cunoaştere personală a lui Hristos).

b.  de ce experienţă avem nevoie în mod serios, şi cum va afecta  
 aceasta relaţiile noastre cu alţii? 1 petru 1:15, 16; Filipeni 2:5-8, 3.

„Dumnezeu vrea să creştem în mod constant în sfinţire, în fericire şi 
în utilitate.” - Pe urmele Marelui Medic, p. 398 engl. (rom. cap. Ţinta adevăratei 
educaţii, subcap. Educaţia pentru servire).

„Fiţi atât de plini de tact, atât de gingaşi, de compătimitori, încât atmo-
sfera care vă înconjoară să fie plină de mireasma binecuvântărilor cereşti. 
Nu vă descurajaţi pe voi, şi nu descurajaţi pe alţii vorbind despre defecte 
de caracter. Vorbiţi despre lumina de care e plin cerul. Întoarceţi-vă privi-
rea de la imperfecţiunile altora la perfecţiunea lui Hristos. Spuneţi cuvinte 
de laudă oriunde puteţi. Iubiţi-L pe Dumnezeu şi pe cei din jurul vostru. 
Uitaţi-vă pe voi înşivă...

Fie ca bucuria, iubirea şi harul lui Hristos să vă perfecţioneze caracte-
rele. Fie ca o dispoziţie voioasă de a asculta să vă însenineze cărarea.” - The 
Youth’s Instructor, 12 septembrie 1901.

Vineri         2 mai 

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

1.  Ce nevoie zilnică este trecută adesea cu vederea în viaţa noastră de creştini?
2.  având în vedere cât de scurt este timpul, care ar trebui să fie prioritatea  
 noastră?
3.  Cum sunt influenţate planurile şi gândurile noastre de privirea spre cruce?
4. în ce capcană putem cădea, chiar cu biblia în mână?
5.  Dacă ajungem la nivelul adevăratei educaţii, îi vom face pe alţii să se simtă  
 intimidaţi, inferiori sau minimalizaţi - sau, din contră, ei se vor simţi oarecum  
 mai plini de speranţă, mai valoroşi şi înălţaţi în urma contactului cu noi?
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Mărturii, vol. 6, p. 126-133 engl. (rom. cap. Nevoia de reformă în 
educaţie până la capitolul Studiul Bibliei inclusiv).

  Lecţia 6                                                                            Sabat, 10 mai 2008

nevoia noastră profundă  
de reformă în educaţie

„Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere” 
(Proverbele 2:6).

„Ioan Botezătorul şi-a primit educaţia pentru lucrarea vieţii sale nu în 
şcolile rabinilor, ci în pustie, singur cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Său.”- 
Sermons and Talks, vol. 1, p. 394.

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică        4 mai
1.  o reSponSaBiLitate aLeaSĂ
a.  care este mandatul lui dumnezeu pentru toate fiinţele omeneşti  
 care acceptă soliile celor trei îngeri? apocalipsa 14:6-12; 1 petru 1:12. 

„În cartea Apocalipsei citim despre o lucrare specială pe care Dumnezeu 
vrea ca poporul Său să o îndeplinească în aceste ultime zile. El Şi-a descoperit 
Legea şi ne-a arătat adevărul pentru acest timp. Acest adevăr se extinde con-
stant, şi Dumnezeu vrea ca noi să fim pricepuţi referitor la aceasta, pentru ca 
să putem distinge între bine şi rău, între neprihănire şi nelegiuire.” - Mărturii, 
vol.6, p. 127,128 engl. (rom. cap. Solia îngerului al treilea şi şcolile noastre).

„Există multe adevăruri preţioase conţinute în cuvântul lui Dumnezeu, 
dar adevărul prezent este lucrul de care are acum nevoie turma.”- Experiențe 
şi viziuni, p. 63 [sublinierea autorului].

b.  de ce este studiul profeţiei de importanță vitală pentru educaţia  
 noastră? 2 petru 1:19.

„Solia îngerului al treilea, marele adevăr probator pentru acest timp, 
trebuie predată în toate instituţiile noastre. Dumnezeu doreşte ca prin 
acestea să fie dată această avertizare specială, şi în lume vor străluci raze 
strălucitoare de lumină. Timpul este scurt. Pericolele acestor zile sunt asu-
pra noastră, şi trebuie să veghem şi să ne rugăm, să studiem şi să ascultăm 
de lecţiile care ne sunt date în cartea lui Daniel şi în Apocalipsa...

Aceste lucruri privesc binele nostru veşnic, şi profesorii şi studenţii 
trebuie să le acorde mai multă atenţie.” - Mărturii, vol. 6, p. 128, 129 engl. 
(rom. cap. Solia îngerului al treilea în şcolile noastre).
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Luni 5 mai
2.  ModeLuL noStru de adeVĂratĂ educaţie
a.  cât de devreme în viaţă au fost stabilite ţelurile educaţionale pentru  
 ioan Botezătorul? Luca 1:13-17, 24, 25, 39-41. cum a răspuns el?

„Ioan Botezătorul, înainte-mergătorul lui Hristos, şi-a primit prima 
educaţie de la părinţii săi. A petrecut o mare parte din viaţa sa în pus-
tie, pentru ca să nu fie influenţat de evlavia îndoielnică a preoţilor şi a 
rabinilor sau de învăţarea maximelor şi tradiţiilor lor, prin care principiile 
drepte erau pervertite şi minimalizate... A fost alegerea sa aceea de a se 
lipsi de distracţiile şi luxul vieţii de oraş în favoarea disciplinei aspre a pus-
tiei. Aici, mediul înconjurător favoriza obiceiuri de simplitate şi tăgăduire 
de sine. Neîntrerupt de zgomotul lumii, el putea studia lecţiile predate de 
natură, lecţiile descoperirilor şi ale providenţei. Cuvintele spuse de înger 
lui Zaharia îi fuseseră adesea repetate lui Ioan de părinţii săi temători de 
Dumnezeu. Ei îi prezentaseră misiunea sa încă din copilărie, şi el a accep-
tat încredinţarea sfântă. Pentru el, singurătatea deşertului era un refugiu 
binevenit faţă de societatea în care suspiciunea, necredinţa şi necuviinţa 
pătrunseseră aproape peste tot. El nu se încredea în propria sa putere de 
a rezista ispitei şi se dădea înapoi de la un contact constant cu păcatul de 
teama de a nu pierde simţământul păcătoşeniei grozave a acestuia.

Dar viaţa lui Ioan nu a fost petrecută în inactivitate, în tristeţe asce-
tică sau în izolare egoistă. Din când în când venea şi se amesteca printre 
oameni, şi întotdeauna el era un observator atent a ceea ce se întâmpla 
în lume. Din locul său liniştit în care se retrăgea, el observa desfăşurarea 
evenimentelor. Cu o viziune iluminată de Duhul Sfânt, el studia caracte-
rele oamenilor, pentru a înţelege cum poate ajunge la inimile lor cu solia 
cerului.”- Mărturii, vol. 8, p. 221, 222 engl. (rom. cap. Cum să fie instruit tineretul 
nostru).

„[Ioan] nu a trăit [în pustie] pentru un scop egoist. Pe vremea sa, învă-
ţătorii religioşi iudei îşi pierduseră aproape orice viaţă spirituală. Nimic din 
învăţăturile lor nu era clar şi convingător. Ei se închiseseră în ei înşişi în aşa 
măsură, şi erau priviţi ca având o asemenea sfinţenie, încât nimeni din popor 
nu îndrăznea să contrazică ceea ce spuneau sau învăţau ei.

Viaţa lui Ioan însă era una specială; şi a fost voia lui Dumnezeu ca el 
să fie despărţit de alergătura agitată a oamenilor, şi să înveţe lecţiile pentru 
viaţa sa din natură şi de la Dumnezeul naturii, primindu-şi impresiile doar 
de la El.” - The Signs of the Times, 18 februarie 1897.
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Marți 6 mai 
3.  educat pentru o MiSiune
a.  pentru că educaţia înseamnă pregătirea pentru lucrarea vieţii, care  
 este în mod fundamental lucrarea vieţii tuturor acelora care  
 acceptă solia celor trei îngeri, indiferent de ocupaţia lor? Matei  
 3:1-3; Luca 11:1 (ultima parte).

„Care este lucrarea noastră? Aceeaşi care i-a fost dată şi lui Ioan Bote-
zătorul.” - Mărturii, vol. 8, p. 9 engl. (rom. cap. Lucrarea noastră).

„Acelaşi spirit care l-a animat pe Isus controla mintea lui Ioan Boteză-
torul. Mărturia lor corespundea; vieţile lor erau dedicate aceleiaşi lucrări 
de reformă... Ioan, prin bucuria sa neegoistă pentru succesul lucrării de 
slujire a lui Hristos, prezintă lumii cel mai frumos tip de nobleţe dovedit de 
oamenii muritori.” - The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 138, 139.

b.  de ce trebuie să fim inspiraţi de exemplul fratelui Shireman, pe  
 care solul domnului a considerat potrivit să îl menţioneze pe  
 nume? proverbele 2:6.

„Există cineva în această adunare, pe nume Shireman, care a întemeiat 
biserică după biserică; şi cum le-a întemeiat? Mergea într-un câmp unde 
nu era nimic. Era tâmplar. Îşi construia o casă, şi îi chema pe oameni la el, 
şi le citea din Biblie. Lucra acolo până când se întemeia o biserică bună, 
puternică. Se ridica el oare după aceea să spună: Uite ce lucrare bună am 
făcut? Nu; mergea într-un alt loc, şi făcea acelaşi lucru. A făcut aceasta din 
nou şi din nou.

De unde şi-a obţinut acest frate educaţia? Vă voi spune. A obţinut-o 
în acelaşi mod în care şi-a obţinut educaţia Ioan Botezătorul, când mergea 
în pustiu şi în sălbăticie. Preoţii şi conducătorii erau foarte deranjaţi şi în-
grijoraţi pentru că Ioan nu mergea conform regulilor stabilite, tradiţionale 
pentru a-şi obţine educaţia. Cu toate acestea, Isus a spus că nu a fost nici 
un profet la fel de mare ca Ioan Botezătorul.

Nu vă spunem că ar trebui să mergeţi într-un anumit loc, sau să nu 
mergeţi nicăieri pentru a vă dobândi educaţia, dar afirmăm că nu fiecare 
om depinde de educaţia unei şcoli sau a unei facultăţi pentru a lucra pen-
tru Maestrul, dacă este convertit pentru Dumnezeu, trup, suflet şi spirit. 
El este în legătură cu marele Învăţător, cel mai mare Misionar pe care l-a 
cunoscut vreodată lumea.” - The General Conference Bulletin, 8 aprilie 1901.
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Miercuri 7 mai
4.  teMeLia a toatĂ educaţia
a.  care este cea mai eficientă apărare împotriva păcatului? psalmii  
 119:11.

„Nevoile urgente care se fac simţite în acest timp cer o educare con-
stantă în cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este adevărul prezent. În întreaga 
lume trebuie să se facă o reformă în studierea Bibliei, pentru că acum este 
nevoie de aceasta mai mult ca niciodată mai înainte.” - Mărturii, vol. 6, p. 131 
engl. (rom. cap. Studiul Bibliei).

b.  explicaţi rolul profund al Bibliei în educaţia adevărată. proverbele  
 9:10.

„Marea lucrare a vieţii este clădirea unui caracter, şi o cunoaştere a lui 
Dumnezeu este temelia a toată educaţia adevărată.” - Christian Education, p. 
64, 65.

„Recomandăm fiecărui student Cartea cărţilor ca fiind cel mai înalt 
studiu pentru inteligenţa omenească şi educaţia esenţială pentru această 
viaţă şi pentru viaţa veşnică.”  - Special Testimonies on Education, p. 217.

c.  cum suntem noi binecuvântaţi studiind cuvântul domnului şi  
 ascultându-l? ieremia 15:16; ioan 6:63; 2 timotei 3:16, 17.  

„Cuvântul trebuie cercetat pentru ca el să cureţe şi să îi pregătească pe 
cei care îl primesc spre a deveni membri ai familiei regale, copii ai Împăra-
tului ceresc.” - Mărturii, vol. 6, p. 132 engl. (rom. cap. Studiul Bibliei).

„Pe măsură ce [poporul înfometat şi însetat al lui Dumnezeu] se hră-
neşte cu cuvântul Său, ei descoperă că acesta este duh şi viaţă. Cuvântul 
distruge natura firească, pământească, şi oferă o nouă viaţă în Hristos Isus. 
Duhul Sfânt vine în suflet ca un Mângâietor. Prin influenţa transforma-
toare a  harului Său, chipul lui Dumnezeu este reprodus în ucenic; acesta 
devine o creatură nouă. Iubirea ia locul urii, şi inima primeşte asemănarea 
divină. Aceasta înseamnă ‚să trăieşti prin orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu’ (Matei 4:4). Aceasta înseamnă a mânca Pâinea care se coboară 
din cer.” - Hristos, Lumina lumii, p. 391 engl. (rom. cap. Criza din Galilea).
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Joi 8 mai
5.  ceL Mai ÎnaLt Loc: uMiLinţa
a.  când suntem cu adevărat educaţi, ce roade se văd? iacov 3:17. 

„În timp ce evanghelia îl curăţă şi îl înnobilează în mod constant pe 
primitor, ea nu ne va conduce niciodată să cultivăm idei egoiste şi înălţate 
despre propriile noastre merite sau capacităţi în comparaţie cu ale altora. Ea 
nu hrăneşte niciodată mândrie şi înălţare de sine. Fiecare suflet care îl vede 
pe Hristos aşa cum este El, va înjosi eul. El Îl va înălţa pe Mântuitorul ca ‚cel 
dintâi dintre zeci de mii’, Cel ‚preaiubit’ (Cântarea Cântărilor 5:10, 16).

Educaţia cea mai importantă şi mai durabilă este aceea care dezvoltă 
calităţile cele mai nobile, care încurajează un spirit de amabilitate univer-
sală, conducându-i pe tineri să nu gândească nimic rău despre nimeni, de 
teamă să nu le judece greşit motivele sau să le interpreteze greşit cuvintele 
şi acţiunile. Timpul devotat acestui gen de instruire va aduce roade pentru 
viaţa veşnică.” - Christian Education, p. 201, 202.

„Esenţa adevăratei politeţi constă în consideraţie faţă de alţii. Educaţia 
esenţială, care durează, este aceea care lărgeşte simpatiile şi încurajează o 
amabilitate universală. Aşa-numita cultură care nu îl face pe tânăr respectu-
os faţă de părinţi, încât să le aprecieze virtuţile, să manifeste răbdare faţă de 
defectele lor şi să fie săritor faţă de nevoile lor; care nu îl face atent şi gingaş, 
generos şi săritor faţă de tineri şi bătrâni, faţă de cei nenorociţi şi politicos 
faţă de toţi, este un eşec.” - Educaţia, p. 241 engl. (rom. cap. Comportamentul).

b.  ce trebuie să păstreze educatorii mereu în minte? 2 corinteni 3:5. 

„Vrem mai mult din Dumnezeu şi mai puţin din eu. Când obţinem 
educaţia de care avem nevoie, trebuie să o împărtăşim cu alţii.” - The Gene-
ral Conference Bulletin, 8 aprilie 1901.

Vineri         9 mai 

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

1.  De ce veacul nostru este diferit în nevoile sale referitor la ce să se predea în  
 procesul de educaţie?
2.  Ce trebuie să învăţăm din educaţia lui ioan botezătorul?
3.  Cum a dovedit atitudinea fratelui Shireman educaţia sa superioară?
4.  De ce este biblia cel mai eficient manual pe care îl putem avea?
5.  în loc de distincţia prin grade, ce preţuieşte Dumnezeu în educaţie?
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Mărturii, vol. 6, p. 145-167 engl. (rom. cap. Învăţătorii şi directorii 
până la cap. Cuvinte de la un învăţător dumnezeiesc, inclusiv).

  Lecția 7                                                                             Sabat, 17 mai 2008

caracterul şi lucrarea profesorului
„Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, 

o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, 
prin Isus Hristos” (1 Petru 2:5). 

„Profesorul creştin care prezintă cu credincioşie adevărul înaintea lu-
mii, conducându-i pe cei convertiţi, de care se ocupă, spre sfinţenia inimii 
şi a vieţii, pune material preţios în temelia sa; şi în împărăţia lui Dumnezeu 
el va fi onorat ca un constructor înţelept.”- Sketches from the Life of Paul, p. 
159, 160.

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică                  11 mai

1.  BoteZaţi de duHuL SFÂnt
a.  ce factor este indispensabil pentru un profesor creştin? ioan 16:13.

„Directorul şi profesorii trebuie să fie botezaţi cu Duhul Sfânt.” - Măr-
turii, vol. 6, p. 153 engl. (rom. cap. Caracterul şi lucrarea învăţătorilor).

„Fiind botezaţi cu Duhul lui Isus, va exista iubire, armonie, blândeţe şi 
eul va fi ascuns în Isus aşa încât înţelepciunea lui Hristos ne va fi dată, înţe-
legerea va fi luminată; ceea ce pare întunecat va deveni luminos. Facultăţile 
vor fi dezvoltate şi sfinţite. Pe cei care se pregătesc să fie mutaţi în cer El îi 
poate conduce pe înălţimi semeţe ale cunoştinţei şi spre vederi mai largi 
asupra adevărului.” - Counsels to Writers and Editors, p. 81.

b.  ce trebuie să aibă profesorul mereu în minte? 1 corinteni 3:9;  
 evrei 12:2, 3. 

„Hristos îi învăţa pe oameni într-un mod cu totul diferit de metodele 
obişnuite, şi noi trebuie să fim împreună lucrători cu El.” - Mărturii, vol. 6, p. 
153 engl. (rom. cap. Caracterul şi lucrarea învăţătorilor).



Luni
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12 mai
2.  Studenţi ai cuVÂntuLui Lui duMneZeu
a.  numiţi câteva elemente cheie pe care un profesor trebuie să le  
 practice pentru a avea succes. 1 timotei 4:12, 13, 16; 2 timotei 2:15. 

„A preda înseamnă mult mai mult decât presupun mulţi. Aceasta cere 
mare îndemânare pentru a face ca adevărul să fie înţeles. Din acest motiv, 
fiecare profesor trebuie să se lupte să aibă o înţelegere sporită a adevărului 
spiritual, dar el nu poate câştiga această cunoştinţă, dacă se desparte de 
cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrea ca puterile şi abilităţile sale să crească 
zilnic, el trebuie să studieze; trebuie să mănânce şi să digere cuvântul şi să 
lucreze în preceptele lui Hristos. Sufletul care se hrăneşte cu pâinea vieţii 
va primi viaţă prin Duhul lui Dumnezeu şi aceasta va pătrunde fiecare fa-
cultate a sa. Aceasta este mâncarea care durează pentru viaţa veşnică...

În toată instruirea pe care o dau, profesorii trebuie să împartă lumină 
de la tronul lui Dumnezeu; pentru că educaţia este o lucrare ale cărei efecte 
se vor vedea în veacurile nesfârşite ale veşniciei.

Profesorii trebuie să îi conducă pe studenţi să gândească şi să înţeleagă 
în mod clar adevărul pentru ei înşişi. Nu este destul ca profesorii să explice 
sau ca studentul să creadă; trebuie să se trezească întrebări, şi studentul tre-
buie să fie atras să susţină adevărul cu propriile sale cuvinte, făcând astfel 
evident faptul că el înţelege puterea adevărului şi că îl aplică. Prin eforturi 
aspre, adevărurile vitale trebuie să fie imprimate astfel în minte. Acesta 
poate fi un proces încet; dar este de o mai mare valoare decât a goni prin 
subiectele importante lipsit de consideraţia cuvenită.” - Mărturii, vol. 6, p. 
153, 154 engl. (rom. cap. Caracterul şi lucrarea învăţătorilor).

b.  care este primul pas spre predare eficientă? psalmii 1:2; 143:8.

„Profesorii trebuie să înveţe constant. Şi cei ce susţin că fac o mişcare 
de reformă trebuie să se reformeze, nu doar în metodele lor de lucru, ci şi 
în inimile lor.” - Mărturii, vol. 6, p. 154 engl. (rom. cap. Caracterul şi lucrarea 
învăţătorilor).

„Ar fi bine pentru noi să petrecem o oră în meditaţie zilnică studiind 
viaţa lui Hristos. Trebuie să facem aceasta punct cu punct şi să lăsăm ca 
imaginaţia să prindă fiecare scenă, în special cele de la sfârşitul vieţii Lui. 
Contemplând astfel marea Sa jertfă, încrederea noastră în El va deveni mai 
constantă, iubirea noastră va fi trezită, şi vom fi mai pătrunşi de Duhul 
Sfânt.” - Hristos, Lumina lumii, p. 83.
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Marți 13 mai
3.   ÎnVĂţÂnd Şi deZVĂţÂndu-ne
a.  de ce trebuie profesorii să fie mereu în gardă? coloseni 2:8.

„Poate fi dificil pentru profesori să renunţe la idei şi metode folosite 
vreme îndelungată; dar dacă se vor întreba în mod sincer şi umil la fiecare 
pas: „Este aceasta calea Domnului?” şi se vor supune călăuzirii Sale, El îi 
va conduce pe cărări sigure şi vederile lor se vor schimba prin experienţă.” 
- Mărturii, vol. 6, p. 155 (rom. cap. Nedesăvârşirile învăţătorilor).

b.  cu câtă atenţie trebuie aleşi educatorii? exodul 18:21; Fapte 6:3;  
 efeseni 4:11-13. 

„Dacă bărbaţii şi femeile care mărturisesc a fi creştini nu au învăţat să 
lase deoparte temperamentele lor rele şi copilăroase, cum se pot aştepta ei 
să fie onoraţi şi respectaţi?

Ce grijă trebuie exercitată deci în alegerea persoanelor potrivite ca in-
structori, pentru ca ei să nu fie doar credincioşi în lucrarea lor, ci să aibă şi 
un temperament potrivit. Dacă nu sunt demni de încredere, ei trebuie să 
fie concediaţi.” - Mărturii, vol. 6, p. 134 engl. (rom. cap. Formarea lucrătorilor).

„A pune profesori mândri şi lipsiţi de iubire să lucreze cu copii mici 
este un lucru rău. Un profesor care poartă această etichetă va face mult 
rău celor al căror caracter se dezvoltă repede.”  - Ibid., p. 201 engl. (rom. cap. 
Caracterul şcolilor noastre de comunitate).

„Trebuie dovedită prevedere în alegerea profesorilor, ştiind că aceasta 
este o chestiune la fel de solemnă ca alegerea predicatorilor.” - Ibid., p. 200 
(rom. cap. Caracterul şcolilor noastre de comunitate). 

„Un element important în lucrarea de educaţie este entuziasmul. În acest 
punct este utilă sugestia făcută într-o remarcă de un actor celebru. Arhiepisco-
pul de Canterbury i-a pus întrebarea de ce actorii dintr-o piesă mişcă atât de 
mult audienţa vorbind despre lucruri imaginare, în timp ce predicatorii evan-
gheliei îi mişcă doar atât de puţin, vorbind despre lucrurile reale. ‚Cu respectul 
cuvenit sfinţeniei voastre’, răspunse actorul, ‚îngăduiţi-mi să spun că motivul 
este simplu: El constă în puterea entuziasmului. Noi, pe scenă, vorbim despre 
lucrurile închipuite ca şi când ar fi reale, câtă vreme dumneavoastră vorbiţi la 
amvon despre lucrurile reale ca şi când ar fi închipuite.’

Învăţătorul operează în lucrarea sa cu lucruri reale, şi ar trebui să vorbeas-
că despre ele cu toată forţa şi cu entuziasmul pe care le inspiră cunoaşterea 
realităţii şi importanţei lor.” - Educaţia, p. 233 engl. (rom. cap. Metode de educaţie).
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Miercuri 14 mai
4.  perSpectiVa din Faţa noaStrĂ
a.  perspectiva cărui eveniment iminent trebuie să motiveze lucrarea  
 solemnă a profesorului? ţefania 1:14.

„Ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ. Avem în faţa noas-
tră o lucrare mare, lucrarea finală de răspândire a ultimei solii de avertizare 
pentru o lume păcătoasă. Există bărbaţi care vor fi luaţi de la plug, din vie 
şi de la diferite ramuri de lucrare, şi vor fi trimişi de Domnul să dea această 
solie lumii.” - Mărturii, vol. 7, p. 270, 271 engl. (rom. cap. Priveliştea).

b.  ce scenă trebuie să ne motiveze fără întârziere pentru a-i pregăti  
 pe copii, tineri şi adulţi pentru misiunea acestei ore? Luca 21:25-28.

„Lumea este scăpată de sub control. Privind la acest tablou, priveliştea 
pare descurajatoare. Dar Hristos îi salută cu o asigurare încurajatoare chiar 
pe bărbaţii şi femeile care ne provoacă descurajări. În ei El vede calificări 
care îi vor face capabili să ocupe un loc în via Sa. Dacă ei vor învăţa în mod 
constant, prin providenţa Sa El îi va face bărbaţi şi femei pregătiţi pentru a 
îndeplini o lucrare care nu depăşeşte capacităţile lor; prin împărtăşirea cu 
Duhul Sfânt, El le va da puterea vorbirii.” - Mărturii, vol. 7, p. 271 engl. (rom. 
cap. Priveliştea).

c.  cum îi testează dumnezeu pe toţi cei care doresc să devină profe- 
 sori? deuteronomul 8:3 (ultima parte).

„Biruinţele nu se câştigă prin ceremonii sau etalare, ci prin ascultare 
simplă de Generalul suprem, de Domnul Dumnezeul cerurilor. Cel care se 
încrede în acest Conducător nu va cunoaşte niciodată înfrângeri. Înfrân-
gerile vin atunci când depindem de metode omeneşti, de invenţii umane, 
şi le punem pe cele divine pe plan secundar. Ascultarea era lecţia pe care 
a încercat căpitanul oştirii Domnului să o transmită oştilor numeroase ale 
lui Israel - ascultarea în lucrurile în care ei nu puteau vedea nici un succes. 
Când ascultăm de vocea Conducătorului nostru, Hristos va conduce bă-
tăliile Sale pe căi care vor surprinde cele mai mari puteri ale pământului.” 
- Mărturii, vol. 6, p. 140 engl. (rom. cap. Elementele succesului).
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Joi 15 mai
5.  pace pe cĂiLe drepte
a.  În lucrarea sfântă, totuşi plină de provocări care este lucrarea de  
 reformă a educaţiei, ce trebuie să luăm în considerare? psalmii  
 143:10; Matei 9:29.

„Sinceritatea şi credinţa să caracterizeze rugăciunile voastre. Domnul 
este dispus să facă pentru noi ‚nespus mai mult decât cerem sau gândim 
noi’ (Efeseni 3:20). Vorbiţi despre aceasta, rugaţi-vă pentru aceasta. Nu 
vorbiţi despre necredinţă. Nu putem să ne permitem să îl lăsăm pe Satan să 
vadă că are puterea de a ne întuneca feţele şi de a ne întrista vieţile.

Rugaţi-vă cu credinţă. Şi fiţi siguri că vă aduceţi vieţile în armonie cu 
cerinţele voastre, pentru ca să puteţi primi binecuvântările pentru care vă 
rugaţi. Nu lăsaţi să vă slăbească credinţa, pentru că binecuvântările primite 
sunt proporţionale cu credinţa pe care o exercitaţi.” - Mărturii, vol. 7, p. 273, 
274 engl. (rom. cap. Putere de sus).

b.  ce distincţie clară face isus când ne oferă pace a minţii ca urmare  
 a  ascultării şi a umblării pe căile Sale? ioan 14:27.

„Acum trebuie să o luăm de la capăt. Trebuie să începem reforme în 
inimă, în suflet şi în voinţă. Se poate ca erorile să aibă o vârstă respectabilă, 
cu toate acestea, anii nu fac dintr-o eroare adevăr, nici din adevăr eroare. 
Timp de prea multă vreme am urmat obiceiuri şi tradiţii vechi. Domnul 
vrea ca profesorii şi studenţii să dea acum la o parte fiecare idee falsă. Nu 
suntem liberi să predăm ceea ce corespunde standardului lumii sau stan-
dardului bisericii, doar pentru că aşa e obiceiul. Lecţiile pe care le-a predat 
Hristos trebuie să fie standardul.” - Mărturii, vol. 6, p. 142 engl. (rom. cap. 
Piedici în calea reformei).

Vineri        16 mai

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

1.  De ce înzestrare au nevoie profesorii în misiunea lor sfântă?
2. Ce obiceiuri şi ţinte îi califică pe profesori pentru succes în lucrarea lor?
3.  De ce este entuziasmul atât de esenţial pentru un profesor, şi cum se obţine  
 acesta?
4.  Ce motive ar trebui să îi conducă pe profesori în datoria lor solemnă?
5.  Ce doreşte Dumnezeu să ne garanteze pe măsură ce căutăm călăuzirea Sa? 
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Îndrumarea copilului, p. 193-198 engl.   (rom. cap. Avantajul 
primilor ani). Căminul advent, p. 255-269 engl. (rom. cap. 
Influenţele prenatale până la cap. Prima datorie a mamei este 
să-şi educe copiii).

  Lecția 8                                                                            Sabat, 24 mai 2008

prima copilărie: primii şapte ani
„Din gura copiilor şi a sugarilor Ţi-ai menit tărie din cauza 

potrivnicilor Tăi, ca să îl reduci la tăcere pe vrăjmaş şi pe omul dornic de 
răzbunare” (Psalm 8:2 engl.). 

„Prima copilărie se întinde până la vârsta de şase sau şapte ani. Până la 
această vârstă, copiii trebuie lăsaţi, asemenea unor mieluţi, să umble prin 
jurul casei şi prin grădini, săltând şi sărind în buna dispoziţie a spiritului 
lor, liberi de griji şi neplăceri.” - Un apel solemn, p. 133 engl. (rom. cap. Relaţia 
de căsnicie, subcap. Erori în educaţie).
recomandare 
pentru studiu: 

Duminică        18 mai

1.  inFLuenţe prenataLe
a.  ce putem învăţa din instrucţiunile date de îngerii cereşti unor  
 viitori părinţi, care în curând urmau să fie educatori? Judecători  
 13:1-14; Luca 1:5, 11-15.

„Efectele influenţelor prenatale sunt privite de mulţi părinţi ca o ches-
tiune de mică importanţă; dar Cerul nu le priveşte astfel. Solia trimisă de 
îngerul lui Dumnezeu şi dată de două ori în cel mai solemn mod dovedeşte 
că aceasta merită cele mai serioase gânduri ale noastre.

În cuvintele adresate mamei evreice, Dumnezeu vorbeşte tuturor mame-
lor, din toate veacurile... Bunăstarea copilului va fi afectată de obiceiurile ma-
mei. Poftele şi pasiunile ei trebuie să fie controlate de principiu. Există ceva ce 
ea trebuie să evite, unele lucruri împotriva cărora trebuie să lucreze, dacă îm-
plineşte scopul lui Dumnezeu prin încredinţarea acestui copil ei. Dacă înainte 
de naştere ea este îngăduitoare cu ea însăşi, dacă este egoistă, nerăbdătoare, şi 
pretenţioasă, toate aceste trăsături se vor reflecta în dispoziţia copilului...

Dar dacă mama aderă la principiile drepte fără să se abată de la ele, 
dacă este cumpătată şi tăgăduitoare de sine, dacă este amabilă, gingaşă, şi 
neegoistă, ea poate da copilului ei aceleaşi trăsături preţioase de caracter.” 
- Dietă şi hrană, p. 217 engl. (rom. cap. Alimentaţia în timpul sarcinii).
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Luni 19 mai

2.  a SoSit BeBeLuŞuL... Şi creŞte!
a.  dacă dumnezeu ne încredinţează un bebeluş, de ce trebuie să ne  
 rugăm necontenit pentru înţelepciune? psalmii 127:3; 1 corinteni  
 3:2  (prima parte); 10:31.

„Cea mai bună hrană pentru copilul mic este cea pe care o prevede 
natura. Copilul nu ar trebui privat de aceasta, fără să fie necesar acest lu-
cru. Este lipsită de inimă acea mamă care - de dragul comodităţii sau al 
plăcerilor sociale - caută să se elibereze de datoria gingaşă de a-l hrăni pe 
micuţul ei.

Perioada în care copilul îşi primeşte hrana de la mamă este una critică. 
Multor mame, în timp ce încă îşi alăptau pruncii, li s-a permis să lucreze 
prea mult şi să îşi înfierbânte sângele gătind; şi sugarul a fost afectat în mod 
serios, nu numai de mâncarea înfierbântată de la sânul mamei, ci sângele 
lui a fost otrăvit de alimentaţia nesănătoasă a mamei, care şi-a înfierbântat 
întregul sistem, afectând prin aceasta hrana celui micuţ. Pruncul va fi afec-
tat de asemenea de condiţia psihică a mamei...

De asemenea, caracterul copilului este mai mult sau mai puţin afectat 
de natura hranei pe care o primeşte de la mamă. Cât de important este, 
deci, ca mama, în timp ce îşi hrăneşte pruncul, să aibă o stare psihică fe-
ricită, având un control desăvârşit asupra propriului ei spirit. Făcând ast-
fel, hrana copilului nu este compromisă, şi comportamentul calm, plin de 
stăpânire de sine al mamei în tratarea copilului ei va face foarte mult în 
modelarea minţii copilului.” - Căminul advent, p. 260, 261 engl. (rom. cap. Grija 
faţă de copilaşi).

„Nu se pot prescrie reguli generale în grija pentru micuţi, ca urmare 
a condiţiilor aproape infinit de variate în care se nasc aceştia, şi a nevoi-
lor impuse de constituţiile lor diferite...” - The Review and Herald, 14 aprilie 
1868.

„Lecţiile pe care un copil le învaţă în primii lui şapte ani de viaţă au mai 
mult de a face cu clădirea caracterului său decât tot ceea ce învaţă în anii ur-
mători.” - Îndrumarea copilului, p. 193 engl. (rom. cap. Avantajul primilor ani).
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Marți 20 mai

3.  priMeLe Lecţii de BaZĂ
a.  după primele momente vesele ale vieţii de părinte, ce realitate tristă  
 iese de asemenea la lumină? 2 timotei 3:2. ce greşeli fac apoi părinţii?

„Unul din semnele ‚ultimelor zile’ este neascultarea copiilor faţă de pă-
rinţii lor (2 Timotei 3:2). Şi realizează părinţii responsabilitatea lor? Mulţi 
par să piardă din vedere faptul că ei trebuie să aibă o grijă atentă faţă de co-
piii lor, şi le permit să îşi îngăduie izbucniri rele sau să nu îi asculte. Ei abia 
dacă observă aceasta până când propriile lor sentimente sunt stârnite şi 
atunci îi pedepsesc cu mânie.” - The Review and Herald, 19 septembrie 1854.

„Trebuie să vă corectaţi copiii cu iubire. Nu îi lăsaţi să îşi facă de cap până 
când deveniţi mânioşi şi apoi îi pedepsiţi. O astfel de corecţie întăreşte răul, 
în loc să îl remedieze. După ce v-aţi făcut cu credincioşie datoria faţă de co-
piii voştri, duceţi-i în faţa lui Dumnezeu şi cereţi-I să vă ajute.”- Ibid.

b.  ce avertizare trebuie luată la inimă referitor la casa domnului?  
 Geneza 28:17; Leviticul 19:30 (ultima parte); Habacuc 2:20. 

„Casa lui Dumnezeu este adesea profanată de copiii păzitorilor Sabatu-
lui. Părinţii lor le permit să alerge prin adunare, să se joace, să povestească, 
să distragă atenţia celor adunaţi, şi să-şi manifeste temperamentele lor rele 
chiar la adunările la care s-au strâns pentru a se închina lui Dumnezeu. 
Am văzut că în adunarea sfinţilor trebuie să domnească o linişte sfântă. 
Dar casa în care se adună poporul lui Dumnezeu este făcută adesea un 
babilon desăvârşit, un loc de confuzie şi dezordine. Aceasta îi este neplăcut 
lui Dumnezeu. Dacă părinţii nu pot deţine conducerea, dacă nu îşi pot 
controla copiii la adunare, pentru Dumnezeu ar fi mai plăcut dacă ei ar 
rămâne acasă cu copiii lor neascultători. Mai bine s-ar lipsi de adunări, 
decât să deranjeze un mare număr de oameni şi să strice efectul adunării. 
Dacă părinţii îşi lasă copiii necontrolaţi şi nesupuşi acasă, nu pot să îi facă 
să fie ceea ce vor ei la adunare. Cine ar trebui să sufere în acest caz? Desi-
gur, părinţii. Ei nu trebuie să se supere dacă alţii îşi doresc ca pacea lor să 
nu fie tulburată când vin să se întâlnească cu Dumnezeu.” - Spiritual Gifts, 
vol. 2, p. 288, 289.
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Miercuri 21 mai
4.  aVeM neVoie de aJutor!
a. ce blestem este asupra naţiunilor neascultătoare de astăzi? isaia  
 3:1-4.

„Ca părinţi care pretindem că Îl iubim pe Domnul Isus Hristos trebuie 
să ne preocupăm ca în gospodăriile noastre să fie spiritul păcii. Dumnezeu 
ne porunceşte să ne luăm copiii şi să îi modelăm după asemănarea divină. 
Din cei mai timpurii ani ai lor, copiii trebuie învăţaţi să asculte de părinţii 
lor, să le respecte cuvântul, şi să aibă o teamă amestecată cu respect faţă de 
autoritatea lor. Dar mulţi îi permit lui Satan să ia controlul asupra copiilor 
lor, şi în anii timpurii ai vieţii acestora, în viaţa celor mici se manifestă 
spiritul lui Satan prin izbucniri de ţipete sau printr-un comportament po-
sac. Un copil controlat de dispoziții rele va deranja întreaga gospodărie, 
şi va alunga pacea din interiorul zidurilor ei. Părinţii trebuie să îşi ia timp 
să îşi disciplineze copiii. Cel mai preţios timp al nostru aparţine celor ce 
sunt carne din carnea noastră şi sânge din sângele nostru. Nu permiteţi 
niciodată ca cel mic să vă audă spunând: ‚Nu pot să fac nimic cu tine.’ Atât 
timp cât avem acces la tronul lui Dumnezeu, noi ca părinţi ar trebui să ne 
ruşinăm să spunem asemenea cuvinte. Strigaţi către Isus, şi El vă va ajuta 
să îi aduceţi pe cei mici la El, şi să îi ţineţi departe de puterea vrăjmaşului. 
Dacă Satan nu poate avea succes să îi stăpânească pe taţi şi pe mame, el va 
încerca cu toate puterile sale să îi controleze pe copii, şi să îi facă să se răz-
vrătească împotriva lui Dumnezeu, şi să distrugă pacea familiei.

Părinţi, aveţi asupra voastră o obligaţie solemnă. Este datoria voastră 
de a coopera cu Hristos şi să îi ajutaţi pe copiii voştri să îşi formeze carac-
tere drepte. Isus nu poate face nimic fără cooperarea voastră. Nu este o 
dovadă de amabilitate sau de milă să îi permiţi copilului să îşi facă de cap, 
sau să te supui conducerii [lui], să neglijezi să [îl] corectezi pe motiv că [îl] 
iubeşti prea mult ca să [îl] pedepseşti. Ce iubire este aceasta care permite 
copilului tău să dezvolte trăsături de caracter care îl va face pe el şi pe toţi 
ceilalţi nenorociţi? La o parte cu aşa o iubire! Iubirea adevărată va căuta 
binele prezent şi veşnic al sufletului...

Nu le îngăduiţi copiilor voştri căile rele, ci lăsaţi-i să vadă din copilărie că 
Îl iubiţi pe Domnul, şi că vreţi să îi creşteţi aşa cum aşteaptă El de la voi.

La ce foloseşte o listă de hotărâri ale bisericii, dacă nu avem în căminele 
noastre Spiritul lui Dumnezeu? Hristos priveşte să vadă cine îşi creşte fami-
liile pentru marea familie de sus. Să presupunem că unul dintre micuţii pe 
care voi nu i-aţi corectat vă va fi luat într-o izbucnire a temperamentului lui; 
care ar fi rezultatul? Vă las să vă răspundeţi voi.” - The Review and Herald, 16 
iulie 1895.
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Joi  22 mai
5.  aLeGÂnd BunĂtatea
a.  ce vai trebuie să fie hotărâţi să evite copiii lui dumnezeu? isaia  
 3:12.

„Părinţi, dacă vreţi ca minţile copiilor voştri să fie rele, lăsaţi-i să îşi 
facă de cap.” - The Signs of the Times, 18 februarie 1897.

b.  de ce este exemplul anei unul care ne inspiră? 1 Samuel 1:20-22.

„De la prima licărire de inteligenţă [Ana] îl învăţase pe fiul ei să Îl 
iubească şi să Îl respecte pe Dumnezeu, şi să se considere ca fiind al lui 
Dumnezeu.” - Patriahi şi profeţi, p. 572 engl. (rom. cap. Copilul Samuel). 

„În timpul primilor trei ani de viaţă ai profetului Samuel, mama sa l-a 
învăţat cu grijă să distingă între bine şi rău.” - Îndrumarea copilului, p. 197 
engl. (rom. cap. Avantajul primilor ani).

c.  numiţi unele lucruri care trebuie predate în pruncie şi în copilărie.  
 Matei 5:8; Filipeni 4:8. 

„În timpul primilor şase sau şapte ani de viaţă ai unui copil trebuie 
acordată o atenţie specială educaţiei sale fizice, mai degrabă decât intelec-
tului.” - Îndrumarea copilului, p. 300 engl. (rom. cap. Pregătirea pentru şcoală).

„Din pruncie, copiii trebuie învăţaţi lecţii de puritate. Mamele nu pot în-
cepe prea devreme să umple gândurile copiilor cu gânduri curate, sfinte. Şi o 
modalitate de a face aceasta este de a păstra totul în jurul lor curat şi pur. Ma-
melor, dacă vreţi ca gândurile copiilor voştri să fie pure, faceţi ca mediul care 
îi înconjoară să fie pur. Faceţi ca dormitoarele lor să fie curate şi ordonate, şi 
aceasta într-un mod conştiincios. Învăţaţi-i să poarte grijă de îmbrăcămintea 
lor.” - Sfaturi pentru sănătate, p. 103 engl. (rom. cap. Ordine şi curăţenie).

Vineri        23 mai

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ
1.  Ce pot face ambii părinţi pentru caracterul bebeluşului lor, în timp ce mama  
 este însărcinată?
2.  Cum este afectat caracterul unui copilaş de felul în care acesta este hrănit?
3.  De ce trebuie să avem grijă cum se comportă copilaşul nostru la serviciile pu- 
 blice de închinare?
4.  Cum interpretează mulţi în mod greşit iubirea părintească adevărată?
5.  Ce prioritate a anei trebuie să fie şi a noastră astăzi?
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Hristos, Lumina lumii, p. 66-74 engl. (rom. cap. Noi am văzut 
steaua Lui şi Ca un prunc). Căminul advent, p. 181-194 engl. 
(rom. cap. Prima şcoală a copilului).

  Lecția 9                                                                             Sabat, 31 mai 2008

educaţia primară
„Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune şi harul lui 

Dumnezeu era peste El” (Luca 2:40).

„În viaţa lui Isus vedem singurul model sigur pentru toţi copiii şi tine-
rii.” - The Youth’s Instructor, 1 septembrie 1873.

recomandare 
pentru studiu:  

Duminică        25 mai
1. duMneZeu L-a ocrotit pe FiuL SĂu
a.  ce experienţă din primii ani de viaţă ai lui isus descoperă cât de  
 mult accent pune dumnezeu pe importanţa unei copilării liniştite,  
 pline de pace? Matei 2:1, 9-15.

„Domnul a prevăzut un mod prin care să păstreze viaţa lui Iosif, a lui 
Isus, şi aceea a mamei prin fuga lor în Egipt. El S-a îngrijit de nevoile ce 
apăreau prin această călătorie, şi S-a îngrijit de şederea lor în Egipt, miş-
când inima înţelepţilor din Răsărit să meargă în căutarea Pruncului Mân-
tuitor, să Îi aducă darurile lor ca recunoaştere a onoarei din partea lor... 
Părinţii pământeşti ai lui Isus erau săraci. Darurile aduse lor de acei oa-
meni înţelepţi s-au dovedit un sprijin pentru ei în timp ce erau într-o ţară 
străină.” - The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 26.

b.  Mai degrabă decât să rămână în egipt, încotro au fost conduşi  
 părinţii lui isus mai târziu, şi de ce? Matei 2:19-23. 

„Viaţa din copilăria şi tinereţea [lui Isus] este un exemplu pentru pă-
rinţi şi pentru copii: cu cât perioada din copilărie şi tinereţe trece mai li-
niştită şi mai neobservată, cu cât e mai naturală şi mai lipsită de freamăt 
artificial, cu atât mai sigură va fi pentru copii, şi cu atât mai favorabilă pen-
tru formarea unui caracter pur, a unei simplităţi naturale şi a unei valori 
morale adevărate.” - Lift Him Up, p. 32.
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Luni 26 mai
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2.  dÂnd Lecţii de Har GinGaŞ
a.  În lumea de astăzi plină de agitaţie artificială, de gălăgie şi   
 distracţii, de ce trebuie ca părinţii să facă eforturi ferme pentru a  
 le asigura copiilor un mediu liniştit, plin de pace, în care să fie  
 instruiţi? proverbele 1:33; isaia 32:18.

„Viaţa liniştită şi simplă [a lui Isus], şi chiar şi tăcerea pe care o păs-
trează Scriptura referitoare la primii Săi ani, ne învaţă o lecţie importantă. 
Cu cât mai simplă şi mai liniştită este viaţa copilului - cu cât mai lipsită 
de frământare artificială şi mai în armonie cu natura - cu atât mai favora-
bilă este ea pentru puterea fizică şi mintală şi pentru puterea spirituală.”-  
Hristos, Lumina lumii, p. 74 engl. (rom. cap. Ca un prunc). 

b.  dacă mutarea într-o zonă mai liniştită şi sacrificarea timpului  
 pentru copiii noştri par a fi lucruri incomode, de ce ar trebui să  
 ţinem cont ca părinţi?

„Biserica are nevoie de oameni cu un spirit blând şi liniştit, care suferă 
îndelung şi sunt răbdători. Fie ca ei să înveţe aceste atribute în comporta-
mentul din familiile lor. Părinţii să pună mai mult preţ pe interesele veşni-
ce ale copiilor lor decât pun pe confortul lor prezent.” - Îndrumarea copilului, 
p. 267, 268 engl. (rom. cap. Cu iubire şi fermitate). 

„Educaţia şi instruirea copiilor lor ar trebui să fie pentru creştini cel 
mai mare serviciu pe care Îl pot face lui Dumnezeu.” - Căminul advent, p. 268 
engl. (rom. cap. Prima datorie a mamei este să îşi crească copiii).

c.  În cazul lui isus, ce lecţii cheie au predominat în şcoala din  
 căminul Său sub tutela lui iosif şi a Mariei? psalmii 116:5; Luca  
 2:40; iacov 5:11 (ultima parte).

„Isus era izvorul de har vindecător pentru lume; şi în toţi anii aceia 
retraşi din Nazaret, viaţa Sa a curs în torente de simpatie şi gingăşie. Cei în 
vârstă, cei suferinzi, cei apăsaţi de păcat, copiii la joaca lor inocentă, micile 
creaturi din crânguri, răbdătoarele animale de povară - toate erau mai fe-
ricite în prezenţa Sa. El, al cărui cuvânt puternic ţinea în mersul lor lumile, 
se oprea pentru a alina o pasăre rănită. Nu era nimic, ce El să nu observe, 
nimic prea mărunt ca El să nu Se aplece să-i slujească.” - Hristos, Lumina 
lumii, p. 74 engl. (rom. cap. Ca un prunc).
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Marți 27 mai
3.   o educaţie MinunatĂ
a.  ce fel de lucruri studia băiatul isus, şi cum putem să Îl luăm ca  
 exemplu? psalmii 119:16; iov 38:18, 22-27, 33; 39:1, 2.

„Pentru că [Isus] a acumulat cunoştinţă la fel cum putem face şi noi, 
familiaritatea Sa intimă cu Scripturile arată cât de sârguincios S-a dedicat 
El în primii ani studiului Cuvântului lui Dumnezeu. Şi în faţa Sa se desfăşu-
ra marea bibliotecă a lucrurilor create de Dumnezeu. Cel care făcuse toate 
lucrurile studia lecţiile pe care propriile Sale mâini le scriseseră pe pământ, 
în mare şi pe cer. Departe de căile nesfinte ale lumii, El strângea rezerve de 
cunoştinţe ştiinţifice din natură. El studia viaţa plantelor şi a animalelor, şi 
viaţa omului. Din anii Săi timpurii, El era stăpânit de un ţel; El trăia pentru 
a-i binecuvânta pe alţii. El găsea rezerve pentru aceasta în natură; îi străful-
gerau prin minte idei şi mijloace noi pe măsură ce studia viaţa plantelor şi a 
animalelor.” - Hristos, Lumina lumii, p. 70 (rom. cap. Ca un prunc).

b.  ce motiv avea tânărul isus să învețe? proverbele 9:9.

„[Isus] căuta în mod continuu să ia din lucrurile pe care le vedea ilus-
traţii prin care să prezinte profeţiile vii ale lui Dumnezeu. Parabolele prin 
care, în timpul slujirii Sale, Îi plăcea să predea lecţiile adevărului dovedesc 
cât de deschis era spiritul Său influenţelor naturii, şi cum strânsese El învă-
ţăturile spirituale din mediul înconjurător al vieţii Sale zilnice. 

Astfel, lui Isus I se descoperea semnificaţia cuvântului şi lucrărilor lui 
Dumnezeu, şi El încerca să înţeleagă logica lucrurilor. Fiinţele cereşti Îl 
asistau, şi El avea cultura gândurilor şi comuniunilor sfinte. De la prima 
licărire de inteligenţă, El creştea în mod constant în har spiritual şi în cu-
noştinţa adevărului.

Fiecare copil poate dobândi o cunoaştere asemenea lui Isus. Pe măsură 
ce încercăm să ne familiarizăm cu Tatăl nostru prin cuvântul Său, îngerii 
vor veni mai aproape, iar minţile noastre vor fi întărite, caracterele noas-
tre vor fi înălţate şi rafinate. Vom deveni mai asemănători Mântuitorului 
nostru. Şi când privim frumuseţea şi măreţia naturii, afecţiunile noastre se 
vor îndrepta spre Dumnezeu.” - Hristos, Lumina lumii, p. 70 engl. (rom. cap. 
Ca un prunc).
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Miercuri 28 mai
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4. intereS ÎMpĂrtĂŞit
a.  cât de important este ca în educaţie să se respecte timpul potrivit?  
 eclesiastul 3:1, 2.

„Copiii mici ar trebui să fie lăsaţi să fugă ca mieii pe afară, să fie liberi 
şi fericiţi, şi să li se permită să aibă cele mai favorabile ocazii pentru a pune la 
temelia lor constituţii solide. Părinţii trebuie să le fie singurii învăţători, până 
când aceştia au ajuns la vârsta de opt sau zece ani. Ei trebuie să deschidă îna-
intea copiilor marea carte a naturii lui Dumnezeu atât de devreme cât poate 
înţelege mintea lor.” - The Health Reformer, 1 septembrie 1872.

„Nu îi trimiteţi pe micuţii voştri prea repede la şcoală. Mama trebuie 
să fie foarte atentă cum încredinţează modelarea minţii copilului în alte 
mâini. Părinţii trebuie să fie cei mai buni învăţători ai copiilor până când 
aceştia au ajuns la vârsta de opt sau zece ani.” - Christian Education, p. 170.

b.  având în vedere cât de impresionabili sunt copiii şi cât de uşor sunt  
 înclinaţi să îi imite pe colegii lor, de ce nu este recomandabil să fie  
 trimişi prea repede la şcoli în afara căminului lor? exodul 23:2.

„Şcoala din cămin trebuie să fie locul unde copiii să înveţe că ochiul 
lui Dumnezeu este asupra lor, observând tot ceea ce fac ei. Dacă acest gând 
ar fi imprimat adânc în minte, lucrarea de conducere a copiilor ar fi făcută 
mult mai uşoară. În căminul din şcoală, băieţii şi fetele noastre sunt pregă-
tiţi să meargă la şcoala bisericii când ajung la o vârstă potrivită să se asoci-
eze în mod mai apropiat cu alţi copii.” - Manuscript Releases, vol. 8, p. 5.

c.  care este planul lui dumnezeu când părinţii nu pot să îi înveţe tot  
 timpul pe copiii lor dincolo de vârsta de opt sau zece ani, şi de ce?  
 iov 36:10.

„Faţă de acele mame care vor să îi ţină pe copiii lor acasă, şi care sunt 
absolut competente şi ar prefera să îi instruiască ele - nimeni nu are vreo 
obiecţie. Pot să facă aceasta. Dar s-au luat măsuri pentru copiii tuturor 
acelora care au o legătură cu această fabrică de alimente şi cu sanatoriul... 
[din St. Helena, California], aşa încât aceştia să fie educaţi. Trebuie să fa-
cem ca acestea să rămână la cele mai înalte standarde.” - Selected Messages, 
bk. 3, p. 219.
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Joi 29 mai
5.  e neVoie În Fiecare LocaLitate
a.  care ar trebui să fie prioritatea părinţilor când aleg unde să fie  
 educaţi copiii lor? psalmii 101:3; 2 corinteni 6:17, 18.

„Când fac planuri pentru educarea copiilor lor în afara căminului, pă-
rinţii trebuie să realizeze că nu mai e sigur să îi trimită la şcoli publice, şi ar 
trebui să încerce să îi trimită la şcoli unde vor obţine o educaţie bazată pe o 
temelie biblică.” - Îndrumarea copilului, p. 304 engl. (rom. cap. Alegerea şcolii).

„În unele ţări, părinţii sunt obligaţi prin lege să îşi trimită copiii la 
şcoală. În aceste ţări, în localităţile unde există o biserică, ar trebui să se 
întemeieze şcoli, chiar dacă nu sunt mai mult de şase copii.” - Ibid., p. 308, 
309 engl. (rom. cap. Alegerea şcolii).

b.  de ce trebuie ca şcolile bisericii să fie un obiectiv important? isaia  
 54:13.

„Lucraţi pentru a-i salva pe copii să nu se înece în influenţele corupă-
toare, poluate ale lumii, ca şi când aţi lucra pentru viaţa voastră.

Suntem mult rămaşi în urmă în această problemă importantă. În multe 
locuri, ar fi trebuit să funcţioneze şcoli încă de mulţi ani. În acest mod, 
multe localităţi ar fi avut reprezentanţi ai adevărului, care ar fi dat caracter 
lucrării Domnului. În loc să concentreze atât de multe clădiri în câteva 
locuri, ar fi trebuit să fie întemeiate şcoli în multe localităţi.

Să se înfiinţeze şcoli acum sub o conducere înţeleaptă, pentru ca tinerii 
şi copiii să fie educaţi în propriile lor biserici.” - Mărturii, vol. 6, p. 199, 200 
engl. (rom. cap. Nevoia şcolilor de comunitate).

„Copiii de opt, zece sau doisprezece ani sunt deja destul de mari pentru a fi 
abordaţi referitor la subiectul religiei personale. Nu le vorbiţi copiilor despre un 
timp în viitor când vor fi destul de mari pentru a se pocăi şi a crede adevărul.” - 
Îndrumarea copilului¸ p. 490, 491 engl. (rom. cap. Conducând copilaşii la Hristos).

Vineri        30 mai 

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

1.  Ce a caracterizat educaţia din primii ani, pe care a primit-o băiatul isus?
2.  Ce ar trebui să ia în considerare cuplurile de astăzi când au copii?
3.  De ce a studiat isus viaţa atât a plantelor cât şi a animalelor?
4.  Când pot fi trimişi copiii în mod sigur în mediul unei şcoli?
5.  Ce este esenţial referitor la mediul şcolar al copiilor noştri?
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SABAT, 7 iunie 2008

DARUL 
SABATULUI ÎNTâI 

pentru Câmpul Ungar

Ungaria este o ţară europeană 
cu suprafaţa de 93.030 km2. Ţările 
cu care se învecinează sunt Slova-
cia, Austria, Slovenia, Croaţia, Ser-
bia, România şi Ucraina. Populaţia 
ţării este de peste 10 milioane locuitori, majoritatea acestora fiind catolici. 
Aproximativ 15,9% aparţin Bisericii Reformate Maghiare (Calvinişti) şi 10% 
sunt Evanghelici. Diferenţa de 5% aparţin altor biserici. De-a lungul anilor, 
Ungaria a fost poarta spre Europa de Est, nu doar dintr-un punct de vedere 
secular, ci şi din punctul de vedere al bisericii.

În evenimentele care s-au desfăşurat în primul război mondial, credincio-
şii devotaţi au ridicat sus stindardul evangheliei. După Conferinţa Generală 
din 1925, ei au ţinut conferinţe regulate în Kistelek, în prezenţa fratelui Otto 
Welp, chiar dacă autorităţile erau unite pentru a-i opri. Dar puterea rugăciunii 
a biruit. Al doilea război mondial a fost o altă încercare, şi unii dintre fraţii 
credincioşi au murit ca martiri, stând în mod curajos de partea adevărului. De 
multe ori, fraţii şi-au riscat libertatea pentru a răspândi Lecţiile Şcolii de Sabat 
în bisericile din ţările învecinate, şi au dat ocazia fraţilor de a ţine întâlniri şi 
reorganizarea bisericilor.

Astăzi, lucrând ca un Câmp Misionar de sine stătător, implicând tinerii, 
dorim să folosim lucrarea misionară medicală pentru răspândirea evangheliei 
veşnice. În multe locuri încercăm să ajungem la oameni prin cursuri de bucă-
tărie şi prin conferinţe medicale. Sediul nostru se află în Mogyorod, care este 
aproape de capitală, Budapesta. Acest sediu, care încă nu este terminat, are 
dormitoare şi o locuinţă pentru un lucrător biblic. Am vrea să folosim într-un 
mod mai bun acest loc, probând metode noi de a ajunge la oamenii din acest 
oraş cu o populaţie de 2,5 milioane. În decursul ultimilor ani s-au construit 
biserici noi, şi astfel nu am putut termina sediul nostru. 

Vă mulţumim fiecăruia dintre voi pentru acest dar, şi Îi mulţumim Dom-
nului pentru acest ajutor din partea fraţilor de aceeaşi credinţă cu a noastră, 
dar, care va ajuta Misiunea Ungară să stea ca un far în centrul Europei.

Fraţii voştri din Câmpul Ungar
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Principiile fundamentale ale educaţiei creştine,   p. 373-380 engl. 
(rom. cap. Educaţia serioasă şi completă). Mărturii, vol. 6, p. 
141-151 engl. (rom. cap. Piedici în calea  reformei şi cap. Învăţă-
torii şi directorii).

  Lecția 10                                                                                Sabat, 7 iunie 2008

principiile fundamentale utile în educaţie
„Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lu-

crurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-şi caute folosul 
lui, ci fiecare să caute folosul altuia” (1 Corinteni 10:23, 24).

„Dumnezeu cere fiecăruia să obţină cel mai înalt grad posibil de utili-
tate.” - The Signs of the Times, 18 septembrie 1884.

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică        1 iunie
1.  ceLe douĂ cĂrţi de SucceS
a.  de ce este Biblia neîntrecută în predarea unei gândiri ascuţite,  
 exacte, şi a discernământului? ezechiel 44:23; evrei 4:12;  
 apocalipsa 1:13, 16. 

„Deasupra tuturor celorlalte cărţi, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să 
fie studiul nostru, marele manual, temelia oricărei educaţii; şi copiii noştri 
trebuie să fie educaţi în adevărurile fundamentale găsite în ele, indiferent 
de obiceiurile şi tradiţiile de mai înainte. Făcând aceasta, profesorii şi elevii 
vor descoperi comoara cea ascunsă, educaţia mai înaltă. 

Regulile Bibliei trebuie să fie ghidul în viaţa zilnică. Crucea lui Hristos 
trebuie să fie tema de studiu, descoperind lecţiile pe care trebuie să le învă-
ţăm şi să le punem în practică. Hristos trebuie să fie adus în toate studiile.” 
- Mărturii, vol. 6, p. 131, 132 engl. (rom. cap. Studiul Bibliei).

b.  care este al doilea manual? psalmii 19:1-3; romani 1:20.

„În timp ce Biblia ocupă primul loc în educaţia copiilor şi a tineri-
lor, cartea naturii este următoarea ca importanţă. Lucrările lui Dumnezeu 
mărturisesc despre iubirea şi puterea Sa.”- Special Testimonies on Education, 
p. 58.
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 2 iunieLuni
2.  piedici În caLea utiLitĂţii
a.  de ce lucru i-a îndemnat dumnezeu pe copiii Săi să fugă în mod  
 constant, şi de ce este aceasta important pentru noi astăzi? isaia  
 52:11; apocalipsa 18:4. La ce pericole sunt expuşi copiii şi tinerii  
 mergând în şcoli publice?

„Cei care frecventează şcolile publice se asociază adesea cu cei mai ne-
glijaţi decât ei, care, după timpul petrecut în sala de clasă, sunt lăsaţi să 
obţină o educaţie de pe stradă. Inimile celor tineri sunt uşor impresionate; 
şi dacă mediul lor nu este de un caracter drept, Satan îi va folosi pe aceşti 
copii neglijaţi să îi influenţeze pe cei care sunt instruiţi mai atent. Astfel, 
înainte ca părinţii păzitori ai Sabatului să ştie ce rău se produce, lecţiile de 
depravare sunt învăţate, şi sufletele celor micuţi sunt corupte...

Primesc copiii noştri de la profesorii din şcolile publice idei care sunt 
în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu? Este păcatul prezentat ca o ofen-
să împotriva lui Dumnezeu? Li se predă că ascultarea de toate poruncile 
lui Dumnezeu este începutul a toată înţelepciunea? Îi trimitem pe copiii 
noştri la şcoala de Sabat pentru ca să fie învăţaţi referitor la adevăr, şi apoi, 
după ce merg la şcoala zilnică, li se dau de învăţat lecţii care conţin înşelă-
ciuni. Aceste lucruri zăpăcesc mintea, şi nu ar trebui să fie aşa; pentru că 
dacă tinerii primesc idei care pervertesc adevărul, cum va fi contracarată 
influenţa acestei educaţii?

Ne mai putem mira în aceste condiţii că unii dintre tinerii noştri nu 
apreciază avantajele religioase? Putem să ne mirăm că sunt luaţi de curent 
şi duşi în ispită? Putem să ne mirăm că, aşa neglijaţi cum au fost, energiile 
lor sunt devotate distracţiilor care nu le fac nici un bine, că aspiraţiile lor 
religioase scad, şi că viaţa lor spirituală este întunecată? Mintea va avea 
acelaşi caracter ca lucrurile cu care se hrăneşte, recolta va fi de acelaşi fel ca 
sămânţa.” - Mărturii, vol. 6, p. 193, 194 engl. (rom. cap. Şcoli de comunitate).

b.  de ce sunt unele sporturi (majoritatea întrecerilor atletice) nefolo- 
 sitoare, cheltuind neînţelept resursele? eclesiastul 12:8; 1 corinteni 
  10:23. 

„Ce energie, ce puteri sunt investite în jocurile voastre de fotbal şi în 
celelalte invenţii ale voastre după felul neamurilor - antrenamente care nu 
sunt pentru nimeni o binecuvântare! Folosiţi aceleaşi puteri antrenându-vă 
în muncă folositoare; nu ar fi atunci raportul vostru mai plăcut de întâmpi-
nat în marea zi a lui Dumnezeu?” - Special Testimonies on Education, p. 191.
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Marți 3 iunie
3.  educaţie FiZicĂ practicĂ
a.  de ce binecuvântare se pot bucura tinerii? proverbele 20:29 (prima  
 parte).

„Cultura fizică este o parte importantă a tuturor metodelor corecte de 
educaţie. Cei tineri trebuie învăţaţi cum să îşi dezvolte puterile fizice, cum 
să îşi păstreze puterile în cea mai bună condiţie, şi cum să le utilizeze în 
datoriile practice ale vieţii. Mulţi cred că aceste lucruri nu fac parte din lu-
crarea şcolii; dar aceasta este o greşeală. Lecţiile necesare pentru a-i pregăti 
pentru utilitate practică trebuie predate fiecărui copil în cămin şi fiecărui 
student în şcoli.

Este bine ca fiziologia să fie introdusă în şcolile obişnuite ca o ramură de 
educaţie; toţi copiii trebuie să o înveţe.” - The Signs of the Times, 14 martie 1900.

b.  ce oferă o educaţie fizică foarte productivă? Geneza 2:15; 3:19.

„Prelucrarea solului este unul dintre cele mai bune feluri de activitate, 
punând muşchii în acţiune, şi relaxând mintea. Studiul în domeniul agri-
culturii trebuie să fie alfabetul educaţiei oferite în şcolile noastre. Aceasta 
este prima lucrare care trebuie făcută. Şcolile noastre nu trebuie să depindă 
de produse importate cum ar fi cereale sau zarzavaturi, şi fructele esenţiale 
pentru sănătate.” - Mărturii, vol. 6, p. 179 engl. (rom. cap. Reforma industrială).

c.  de ce este studiul fiziologiei şi al igienei o parte importantă a  
 programei şcolare? psalmii 139:14.

„O cunoaştere a fiziologiei şi a igienei trebuie să fie baza tuturor efortu-
rilor educaţionale.” - Educaţia, p. 195 engl. (rom. cap. Studiul fiziologiei).

„În studiul fiziologiei, elevii trebuie să fie conduşi să vadă valoarea 
energiei fizice şi cum poate ea fi păstrată şi dezvoltată aşa încât să contri-
buie în cel mai înalt grad la succesul în marea luptă a vieţii.

Încă de timpuriu, copiii trebuie învăţaţi prin lecţii simple, uşoare, pri-
mele noţiuni de fiziologie şi igienă... Ei trebuie să înţeleagă cât e de im-
portant să se păzească împotriva bolii păstrând puterea fiecărui organ, şi 
trebuie de asemenea învăţaţi cum să trateze cele mai frecvente boli şi acci-
dente.” - Ibid., p. 196 engl. (rom. cap. Studiul fiziologiei).



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Aprilie – Iunie 2008 55

Miercuri 4 iunie

4.  MuŞcHii puŞi La Lucru
a.  ce temelie trebuie pusă încă devreme în viaţă? Galateni 5:13  
 (ultima parte).

„Când un copil este destul de mare pentru a fi trimis la şcoală, învăţă-
torul trebuie să coopereze cu părinţii săi, şi instruirea în lucrul cu mâinile 
trebuie să fie continuată ca fiind o parte a datoriilor sale şcolare. Există 
mulţi elevi care au obiecţii faţă de astfel de lucru în şcoli. Ei consideră 
că activităţile utile, ca învăţatul unei meserii, sunt degradante; dar astfel 
de persoane au o idee greşită despre ceea ce înseamnă adevărata demni-
tate. Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos, care este una cu Tatăl, 
comandantul din curţile cereşti, a fost instructorul şi călăuzitorul personal 
al copiilor lui Israel; şi între ei era o cerinţă ca fiecare tânăr să înveţe cum să 
lucreze. Toţi trebuiau să fie educaţi într-un domeniu de afaceri, pentru ca 
să poată avea o cunoştinţă a vieţii practice, şi nu doar să se poată întreţine 
singuri, ci să fie şi utili.” - Special Testimonies on Education, p. 38.

„Cel mai mare beneficiu nu se obţine din exerciţii care se fac doar ca o 
joacă sau ca antrenamente. Există unele beneficii obţinute din statul în aer 
liber, şi de asemenea din exersarea muşchilor; dar fie ca aceeaşi cantitate 
de energie să fie folosită pentru îndeplinirea datoriilor utile, şi beneficiul va 
fi mai mare, şi se va obţine un sentiment de satisfacţie; pentru că un astfel 
de exerciţiu aduce cu sine sentimentul că eşti util şi aprobarea conştiinţei 
pentru lucrul bine făcut.

În copii şi tineri trebuie trezită o ambiţie ca ei să îşi facă exerciţiul fizic 
făcând ceva benefic pentru ei, şi util pentru alţii.” - Ibid., p. 39, 40.

b.  ce putem învăţa din viaţa lui Hristos când era încă acasă, în  
 cămin?  Luca 2:51.

„În viaţa Sa pământească, Hristos a fost un exemplu pentru întreaga 
familie umană, şi El a fost ascultător şi util în cămin. El a învăţat meseria 
de tâmplar, şi a lucrat cu mâinile Sale în micul atelier din Nazaret.” - Special 
Testimonies on Education, p. 38.

„Când copiii ajung la o vârstă potrivită, trebuie să li se ofere unelte. 
Atât băieţii cât şi fetele trebuie să înveţe să folosească aceste unelte. Veţi 
descoperi că ei sunt elevi capabili.” - Manuscript Releases, vol. 10, p. 325, 326.
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Joi 5 iunie
5.  o teMeLie MentaLĂ SoLidĂ
a.  numiţi câteva materii importante pentru fiecare student. psalmii  
 71:17.

„Mai importantă decât învăţarea de limbi străine, actuale sau moarte, 
este capacitatea de a scrie şi a vorbi în limba maternă cu uşurinţă şi acura-
teţe.” - Educaţia, p. 234 engl. (rom. cap. Metode de predare).

„În orele de lectură ar trebui predată cultura vocii, şi în alte ore profe-
sorii trebuie să insiste ca elevii să vorbească în mod clar şi să utilizeze cu-
vinte care exprimă clar şi convingător gândurile lor.” - Sfaturi pentru părinţi, 
educatori şi elevi, p. 216 engl. (rom. cap. Valoarea materiilor elementare).

„A scrie corect, şi într-un scris clar, frumos, a ţine contabilitatea, sunt 
pregătiri necesare.” - Ibid, p. 218 engl. (rom. cap. Valoarea materiilor elementare).

„Când sunt încă foarte tineri, copiii trebuie educaţi să citească, să scrie, 
să înţeleagă aritmetică, şi să îşi ţină propriile socoteli. Ei pot înainta pas 
cu pas în această cunoştinţă.” - Ibid., p. 168, 169 engl. (rom. cap. Lucrarea care 
trebuie făcută pentru copiii noştri).

„În studiul aritmeticii trebuie să se facă o lucrare practică. Fiecare tâ-
năr şi fiecare copil să fie învăţat nu doar să rezolve probleme imaginare, ci 
să ţină socoteala exactă a veniturilor şi cheltuielilor sale.” - Educaţia, p. 238, 
239 engl. (rom. cap. Metode de predare).

„Nu neglijaţi să îi învăţaţi pe copiii voştri cum să prepare mâncare să-
nătoasă. Dându-le lecţii de fiziologie şi de gătit bine, îi învăţaţi primii paşi 
în unele dintre cele mai folositoare ramuri de educaţie.” - Sfaturi pentru pă-
rinţi, educatori şi elevi, p. 127 engl. (rom. cap. Siguranţa tinerilor).

Vineri        6 iunie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ
1.  Cum se pot centra toate materiile de studiu în jurul Manualului suprem?
2.  Când studenţii studiază natura, ce trebuie să le accentueze profesorul?
3.  Ce pericole serioase au de înfruntat studenţii din sistemul public de   
 învăţământ?
4.  numiţi unul dintre beneficiile care se pot obţine din programele de   
 agricultură.
5.  Care este avantajul spiritual al fiecărei materii amintite în această lecţie?
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Pe urmele Marelui Medic, p. 395-406 engl. (rom. cap. Ţinta adevă-
ratei educaţii). Educaţia, p. 214-222 engl. (rom. cap. Lucrul ma-
nual).

  Lecția 11                                                                               Sabat, 14 iunie 2008

Studii medii
„Fie ca fiii noştri să fie ca nişte plante mature în tinereţea lor, iar 

fetele noastre să fie ca nişte pietre din capul unghiului, şlefuite după 
asemănarea unui palat” (Psalmii 144:12 engl.)

„Copiii şi tinerii, cu talentele lor proaspete, energia şi curajul lor, cu 
caracterul lor repede impresionabil, sensibil, sunt iubiţi de Dumnezeu, iar 
El doreşte să îi aducă în armonie cu agenţii divini. Ei trebuie să îşi obţină 
educaţia care îi va ajuta să stea de partea lui Hristos în serviciu neegoist.” - 
Pe urmele Marelui Medic, p. 395 engl. (rom. cap. Ţinta adevăratei educaţii).

recomandare 
pentru studiu:    

Duminică       8 iunie
1.  prioritĂţiLe În aLcĂtuirea pLanuriLor
a.  ce listă de priorităţi trebuie să fie întipărită într-o inima tânără  
 plină de visuri referitoare la viitorul său? 1 timotei 6:5-12;   
 2 corinteni 4:18.

„Tinerii ar trebui învăţaţi că atât binele lor prezent cât şi bunăstarea lor 
viitoare depind într-o mare măsură de obiceiurile pe care şi le formează în 
copilărie şi în tinereţe. Ei trebuie să fie învăţaţi de timpuriu ascultarea, tăgă-
duirea de sine, şi atenţia faţă de fericirea altora. Ei trebuie să fie învăţaţi să îşi 
supună temperamentul repezit, să nu rostească cuvinte pătimaşe, să mani-
feste amabilitate invariabilă, politeţe şi autocontrol.”- Principiile fundamentale 
ale educaţiei creştine, p. 67 engl. (rom. cap. Căminul şi şcoala).

„Dintr-un punct de vedere lumesc, banul înseamnă putere; dar din 
punctul de vedere creştin, puterea stă în iubire.” - Căminul advent, p. 195 
engl. (rom. cap. Siguranţă prin iubire).

„Nu fiţi controlaţi de dorinţa după bogăţie, de dictatele modei, sau de 
obiceiurile societăţii. Puneţi preţ pe ceea ce tinde cel mai mult spre simpli-
tate, puritate, sănătate şi reală valoare.”- Pe urmele Marelui Medic, p. 363 engl. 
(rom. cap. Alegerea şi instalarea căminului).

„Dacă nu trăim ca să îi binecuvântăm pe ceilalţi, suntem servi necredin-
cioşi, şi nu vom primi niciodată binecuvântarea divină: ‚Bine, rob bun’. Dar, 
Dumnezeu va avea un popor deosebit, despre care este scris că Hristos nu Se 
ruşinează să îi numească fraţi.”- The Review and Herald, 27 iunie 1893.
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Luni 9 iunie
2.  tÂnĂruL iSuS, eXeMpLuL noStru
a.  ce s-a văzut în băiatul isus? romani 12:1, 2; 1 petru 1:18, 19.

„[Isus] nu era dispus să fie imperfect nici măcar în mânuirea unelte-
lor. El a fost un lucrător desăvârşit, la fel cum era desăvârşit în caracter. 
Prin propriul Său exemplu, El ne-a învăţat că este de datoria noastră să fim 
harnici şi pricepuţi, că lucrarea noastră trebuie să fie făcută cu exactitate 
şi conştiinciozitate, şi că o astfel de muncă este onorabilă.”- Hristos, Lumina 
lumii, p. 72 engl. (rom. cap. Ca un prunc).

b.  cum putem urma mai îndeaproape exemplul tânărului isus? Luca  
 2:52.

„Simplitatea vieţii lui Hristos şi caracterul Său liber de mândrie şi de 
vanitate i-au adus favoarea lui Dumnezeu şi a omului. El nu a căutat să 
atragă atenţia pentru a se distinge. Viaţa Sa a fost caracterizată de fermita-
te, totuşi El a fost întotdeauna respectuos şi ascultător. El S-a supus restric-
ţiilor impuse copiilor. Îi plăcea să se achite de datoriile Sale faţă de părinţii 
Săi şi de societate, fără să renunţe la principiile Sale sau să fie contaminat 
de influenţa impură care Îl înconjura în Nazaret.”- The Youth’s Instructor, 1 
septembrie 1873.

„Părinţii trebuie să exercite veghere crescândă, pentru ca cei încredin-
ţaţi lor să nu fie pierduţi pentru Dumnezeu. Dacă s-ar considera la fel de 
important ca tinerii să posede un caracter frumos şi o dispoziţie amiabilă 
precum se consideră de important ca ei să imite modele lumii în îmbrăcă-
minte şi comportament, am vedea sute acolo unde astăzi doar unul păşeş-
te pe scena vieţii active fiind pregătit să exercite o influenţă înnobilatoare 
asupra societăţii...

Eforturile celor mai buni învăţători sunt limitate adesea să aducă doar 
puţine roade, dacă taţii şi mamele nu îşi îndeplinesc partea lor cu credin-
cioşie.”- Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 69, 70 engl. (rom. cap. 
Căminul şi şcoala).

„Cu câtă grijă trebuie să îşi păzească părinţii copiii de obiceiuri negli-
jente, uşuratice, demoralizatoare! Taţi şi mame, realizaţi voi importanţa 
responsabilităţii care este asupra voastră? Permiteţi voi copiilor să se aso-
cieze cu alţi copii fără ca voi să fiţi de faţă şi să ştiţi ce educaţie primesc ei? 
Nu le permiteţi să fie singuri cu alţi copii.” - Îndrumarea copilului, p. 114 engl. 
(rom. cap. Puritate).
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Marți 10 iunie
3.  un pLan de ÎnVĂţĂMÂnt centrat pe HriStoS
a.  care este un element cheie în planificarea unei programe şcolare  
 creştine? psalmii 127:1.

„Marele scop în fiecare dintre şcolile medii trebuie să fie acela de a 
acorda cea mai mare atenţie materiilor obişnuite.”- Sfaturi pentru părinţi, 
educatori şi elevi, p. 210 engl. (rom. cap. Şcolile medii, subcap. Studiul avansat).

„Valoarea cântecului ca metodă de educaţie nu trebuie pierdută nicio-
dată din vedere. Să existe cântece în cămin, imnuri dulci şi curate, şi vor fi 
mai puţine cuvinte de corecţie şi mai multă voioşie şi bucurie. Să se cânte în 
şcoală, şi elevii vor fi atraşi mai aproape de Dumnezeu, către profesorii lor, şi 
unii către alţii.”- Educaţia, p. 168 engl. (rom. cap. Poezii şi cântece).

b.  cum poate fi predat un principiu vital al adevăratului creştinism  
 chiar prin materii ca geografia şi istoria?

„Cunoaşterea este aceea care trezeşte simpatia, iar simpatia este izvorul 
slujirii eficiente. Pentru a trezi în copii şi tineri simpatie şi spiritul de sacri-
ficiu pentru milioanele suferinde din ‚regiunile îndepărtate’, faceţi ca ei să 
devină familiarizaţi cu aceste ţări şi cu popoarele din ele. În această direcţie 
se poate face mult în şcolile noastre. În loc să insistaţi pe expediţiile lui 
Alexandru sau ale lui Napoleon, oamenii istorici, elevii să studieze vieţile 
unor oameni ca apostolul Pavel sau Martin Luther, Moffat sau Livingstone 
şi Carey, şi istoria prezentă, în desfăşurare, a eforturilor misionare. În loc 
să le împovăraţi minţile cu o listă de nume şi teorii care nu au nici o rele-
vanţă pentru vieţile lor, şi la care, odată ieşiţi din sala de clasă, abia dacă 
se mai gândesc, să studieze toate ţările în lumina eforturilor misionare şi 
să se familiarizeze cu oamenii aceia şi cu nevoile lor.”- Educaţia, p. 269 engl. 
(rom. cap. Lucrarea vieţii).

„Când inteligenţele cereşti văd că oamenilor nu li se mai permite să 
prezinte adevărul, Duhul lui Dumnezeu va veni asupra copiilor, şi ei vor 
avea de împlinit o lucrare în proclamarea adevărului, pe care lucrătorii mai 
în vârstă nu o pot face, pentru că drumul lor este blocat. Şcolile noastre 
de comunitate sunt menite de Dumnezeu să-i pregătească pe copii pentru 
această lucrare mare.” - Mărturii, vol. 6, p. 203 engl. (rom. cap. Rezultatele lucră-
rii şcolilor de comunitate).
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Miercuri 11 iunie
4.  Ştiinţa care ÎL onoreaZĂ pe duMneZeu
a.  de ce pot fi de un interes adânc materiile din anii medii de studii?  
 romani 11:33.

„Noi nu descurajăm educaţia, nici nu subestimăm cultura mintală şi 
disciplina. Dumnezeu vrea să fim studenţi atât timp cât ne aflăm în această 
lume. Fiecare ocazie de a ne cultiva trebuie valorificată. Facultăţile trebuie 
întărite prin exerciţiu, mintea trebuie antrenată şi dezvoltată prin studiu so-
licitant; dar toate acestea pot fi făcute în timp ce inima devine o pradă uşoară 
pentru înşelăciune. Sufletul trebuie să primească înţelepciune de sus prin co-
muniune... Biblia nu trebuie testată după ideile pe care le au oamenii despre 
ştiinţă, ci ştiinţa trebuie testată după standardul care nu greşeşte.

Cu toate acestea, nu trebuie neglijat studiul ştiinţelor. Cărţile trebuie 
folosite pentru acest scop: dar, ele trebuie să fie în armonie cu Biblia, pen-
tru că aceasta este standardul. Cărţile de acest caracter trebuie să ia locul 
multora dintre cele care sunt acum în mâinile studenţilor. Dumnezeu este 
autorul ştiinţei. Cercetările ştiinţifice deschid în faţa minţii noi câmpuri 
de gândire şi de informaţie, făcându-ne în stare să Îl vedem pe Dumnezeu 
în lucrurile Sale create. Ignoranţa poate încerca să sprijine scepticismul 
apelând la ştiinţă; dar, în loc să susţină scepticismul, adevărata ştiinţă con-
tribuie cu dovezi proaspete despre înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu. 
Înţelese corect, ştiinţa şi cuvântul scris concordă, şi fiecare aruncă lumi-
nă asupra celeilalte. Împreună, ele ne conduc la Dumnezeu, învăţându-ne 
ceva despre legile înţelepte şi benefice prin care lucrează El.

Când studentul Îl recunoaşte pe Dumnezeu ca sursa a toată cunoaşterea, 
şi Îl onorează, supunându-i Lui mintea şi caracterul, pentru a fi modelate de 
cuvântul Său, el poate pretinde promisiunea ‚Pe cel ce Mă onorează, îl voi ono-
ra’ (1 Samuel 2:30). Cu cât intelectul este dezvoltat mai sârguincios, cu atât mai 
eficient poate acesta să fie folosit în serviciul lui Dumnezeu, dacă este pus sub 
controlul Duhului Său.”- Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 425, 426 engl. 
(rom. cap. Cuvântul lui Dumnezeu, o vistierie subcap. Ştiinţa şi Biblia ).

b.  ce pot fi învăţaţi chiar copiii să facă pentru cei bolnavi şi suferinzi 
 1 tesaloniceni 5:17; iacov 5:15.

„Copiii trebuie instruiţi în adevărurile speciale pentru acest timp şi în lucra-
rea misionară practică. Ei trebuie să se înroleze în armata de lucrători care îi ajută 
pe cei bolnavi şi pe cei suferinzi. Copiii pot lua parte la lucrarea misionară şi, prin 
lucrul mărunt şi neînsemnat pe care îl fac, pot ajuta la avansarea acesteia.” - Măr-
turii, vol. 6, p. 203 engl. (rom. cap. Rezultatele lucrării şcolilor de comunitate).
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Joi 12 iunie
5.  LucruriLe practice deaSupra tuturor
a.  care sunt unele scopuri importante pe care trebuie să le avem  
 pentru tinerii noştri, şi cum şi de ce pot fi promovate acestea?  
 psalmii 144:12; daniel 1:17.

„Astăzi, ca în zilele lui Israel, fiecare tânăr trebuie să fie instruit în dato-
riile vieţii practice. Fiecare trebuie să acumuleze cunoştinţă într-o ramură a 
lucrului manual prin care, la nevoie, să îşi poată câştiga pâinea zilnică.” - Sfaturi 
pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 307 engl. (rom. cap. O pregătire practică).

„Fetele tinere ar fi trebuit instruite să confecţioneze îmbrăcăminte, să 
croiască, să facă şi să repare haine, şi astfel să fie educate pentru datoriile 
practice ale vieţii. Pentru băieţii tineri trebuie să existe locuri stabilite unde 
să poată învăţa diferite meserii, care să le pună la lucru muşchii şi puterile 
mintale. Dacă tinerii pot avea doar o educaţie unilaterală, care este cea cu 
consecinţe mai mari - o cunoaştere a ştiinţelor, cu toate dezavantajele pe care 
aceasta le aduce sănătăţii şi vieţii, sau o cunoaştere a muncii pentru viaţa 
practică? Răspundem fără ezitare: cea din urmă. Dacă trebuie neglijată vre-
una din acestea două, aceasta să fie studiul cărţilor.”- Sfaturi pentru sănătate, p. 
180 engl. (rom. cap. Un echilibru adecvat între munca fizică şi cea intelectuală). 

„În studiul agriculturii, elevilor să nu li se prezinte doar teorie, ci acesta 
să fie şi practic. În timp ce învaţă ceea ce le spune ştiinţa despre natura şi pre-
gătirea terenului, despre valoarea diferitelor recolte, şi despre cele mai bune 
metode de producţie, ei trebuie să utilizeze cunoştinţele acumulate... Această 
ambiţie [de a face lucrarea în modul cel mai potrivit], împreună cu efectele în-
viorătoare ale exerciţiului, ale razelor de soare, şi ale aerului proaspăt vor crea o 
iubire pentru munca în agricultură, care va fi determinantă pentru mulţi tineri 
în alegerea unei ocupaţii. Astfel se pot crea influenţe care vor ajunge departe în 
a întoarce valul de migraţie dinspre marile oraşe, care acum este atât de puter-
nic.”- Educaţia, p. 219, 220 engl. (rom. cap. Lucrul manual).

Vineri               13 iunie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ
1.  De ce schimbare este nevoie în inima orientată spre cele materiale?
2.  în ce Se deosebea isus de majoritatea tinerilor, şi ce arată aceasta?
3.  Cum poate fi împletit spiritul de slujire cu planul nostru fundamental de  
 învăţământ?
4.  Cum poate adevărata ştiinţă să aducă binecuvântări lumii?
5.  Cum pot studiile referitoare la agricultură să ajute societatea de astăzi într-o  
 mare măsură?
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Mărturii, vol. 7, p. 146-148 engl. (rom. cap. Învăţătorii şi direc-
torii). Ibid., vol. 4, p. 648-653 engl. (rom. cap. Educaţia corespun-
zătoare). Educaţia, p. 45-50 engl. (rom. cap. Şcolile profeţilor). 
Patriarhi şi profeţi, p. 592-602 engl. (rom. cap. Şcolile profeţilor).

 Lecția 12                                                                                Sabat, 21 iunie 2008

Studii superioare
„Întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. Şi ce ai auzit de la 

mine în faţa multor martori încredinţează la martori de încredere, care 
să fie în stare să înveţe şi pe alţii” (2 Timotei 2:1, 2).

 „[Domnul] ne-a chemat să ieşim din lume pentru ca să putem fi mar-
tori pentru adevărul Său, iar tinerii şi tinerele de peste tot din mijlocul nos-
tru trebuie să fie pregătiţi pentru poziţii de utilitate şi influenţă.” - Mărturii, 
vol. 6, p. 135 engl. (rom. cap. Pregătirea lucrătorilor).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică              15 iunie
1.  educaţie uLterioarĂ
a.  care a fost planul lui dumnezeu pentru educaţia evreilor, şi cum a  
 fost făcută posibilă educaţia suplimentară a acelora care erau  
 chemaţi să predea? psalmii 32:8; Maleahi 2:7.

„Marile adevăruri ale providenţei lui Dumnezeu şi ale vieţii viitoare au 
fost imprimate în mintea tinerilor evrei. Aceştia erau învăţaţi să Îl recunoas-
că pe Dumnezeu în scenele din natură la fel ca şi în cuvintele revelaţiei...

Astfel a fost educaţia primită de Moise în coliba modestă din Gosen; 
cea primită de Samuel de la credincioasa Ana, cea a lui David în locuinţa 
de pe dealurile Betleemului; a lui Daniel înainte ca scenele captivităţii să 
îl despartă de căminul părinţilor săi. De asemenea, astfel a fost şi viaţa lui 
Hristos în Nazaret; astfel a fost educaţia prin care copilul Timotei a primit 
de pe buzele bunicii sale Lois şi a mamei sale Eunice (2 Timotei 1:5; 3:15) 
adevărurile Sfintei Scripturi.

S-au luat măsuri suplimentare pentru instruirea celor tineri, prin în-
temeierea şcolilor profeţilor.  Dacă un tânăr dorea să cerceteze mai adânc 
în adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, şi să caute înţelepciunea de sus, 
pentru ca să devină un învăţător în Israel, aceste şcoli îi erau deschise.”-Pa-
triarhi şi profeţi, p. 592, 593 engl. (rom. cap. Şcolile profeţilor).
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Luni 16 iunie
2.  inStruirea MiSionarĂ 
a.  ce descoperă puterea evlaviei exercitată de şcolile profeţilor?  
 1 Samuel 19:20-23; 2 regi 2:7, 11, 15. 

„În cel mai înalt sens, profetul era o persoană care vorbea prin inspira-
ţie directă, comunicând poporului soliile pe care le primise de la Dumne-
zeu. Dar acest nume a fost dat şi acelora care, deşi nu erau inspiraţi atât de 
direct, fuseseră chemaţi de Dumnezeu să instruiască poporul în lucrările 
şi căile Domnului. Pentru pregătirea unei asemenea categorii de învăţători, 
Samuel, prin conducere divină, întemeiase şcolile profeţilor. 

Intenţia era ca aceste şcoli să slujească drept bariere împotriva corup-
ţiei larg răspândite, să se îngrijească de bunăstarea mintală şi spirituală 
a tinerilor, şi să promoveze prosperitatea naţiunii, îngrijindu-se să pre-
gătească bărbaţi calificaţi să acţioneze în frică de Domnul ca sfătuitori şi 
conducători. Pentru acest scop, Samuel strânsese grupuri de bărbaţi tineri, 
pioşi, inteligenţi şi studioşi. Aceştia se numeau fiii profeţilor. Pe măsură ce 
studiau cuvântul şi lucrările lui Dumnezeu, puterea Sa dătătoare de viaţă 
le trezea energiile minţii şi ale sufletului, şi studenţii primeau înţelepciune 
de sus. Instructorii nu erau doar cunoscători ai adevărurilor divine, ci se 
bucurau de comuniune cu Dumnezeu, şi primiseră înzestrări speciale din 
partea Duhului Său.” - Educaţia, p. 46 engl. (rom. cap. Şcolile profeţilor).

„Materiile de bază studiate în aceste şcoli [ale profeţilor] erau legea lui 
Dumnezeu, împreună cu instrucţiunile date lui Moise, istoria sfântă, mu-
zica şi poezia sfântă.”- Ibid. p. 47 engl. (rom. cap. Şcolile profeţilor).

b.  În zilele noastre, ce deosebeşte şcolile sau seminarele misionare de  
 şcolile medii? evrei 5:12-14.

„Şcolile medii sunt absolut esenţiale. În aceste şcoli trebuie să se facă 
o lucrare temeinică; pentru că mulţi studenţi vor pleca din ele direct în 
marele câmp cu recolte. Ei vor merge să folosească ceea ce au învăţat şi vor 
lucra fiind colportori sau ajutoare în diferite ramuri ale lucrării de evan-
ghelizare. Mulţi lucrători, după ce au lucrat o perioadă în câmp, vor simţi 
nevoia să mai studieze, şi cu experienţa câştigată în câmp vor fi în stare să 
aprecieze privilegiile şcolii şi să avanseze rapid. Unii vor dori o educaţie în 
domeniile mai avansate de studiu. Pentru aceştia au fost întemeiate cole-
giile noastre.” - Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 203 engl. (rom. cap. 
Şcolile medii).
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Marți 17 iunie
3.  educaţi, educaţi, educaţi!
a.  având în vedere solemnitatea orei prezente, de ce are nevoie  
 urgentă poporul lui dumnezeu? 2 timotei 2:1, 2. 

„Trebuie să fie pregătiţi lucrători care îi vor pregăti şi educa pe alţii. Astfel, 
lucrarea bună va fi dusă înainte, şi comunităţi întregi vor fi binecuvântate. Băr-
baţi şi femei vor fi aduse în staul în ceasul al unsprezecelea, şi dacă sunt serioşi 
şi credincioşi, Domnul îi va primi şi va lucra prin ei. Îmbrăcându-se cu Hristos, 
minţile lor sunt umplute cu comorile adevărului ceresc, pe care ei îl dau şi altora, 
pentru a fi dat şi de aceştia altora.”- The Review and Herald, 13 mai 1902.

b.  când suntem convertiţi la Hristos, ce preţuim noi, şi asupra căror  
 teme ne putem concentra pentru a-i binecuvânta pe alţii? isaia  
 29:24; 1 corinteni 14:31.

„Studenţii care se aşteaptă să devină lucrători pentru cauza lui Dum-
nezeu trebuie să fie învăţaţi să vorbească într-un mod clar, direct, altfel 
vor fi lipsiţi de jumătate din influenţa lor spre bine. Capacitatea de a vorbi 
simplu şi clar, în tonuri pline, clare, este de o valoare inestimabilă în orice 
domeniu al lucrării. Această calificare este indispensabilă pentru cei care 
doresc să devină predicatori, evanghelişti, lucrători biblici sau colportori. 
Cei care plănuiesc să intre în aceste ramuri ale lucrării trebuie să fie învăţaţi 
să îşi folosească vocea într-un asemenea mod, încât, când spun oamenilor 
despre adevăr, să facă o impresie hotărâtă spre bine. Adevărul nu trebuie 
să fie umbrit prin transmiterea lui în mod defectuos.”- Mărturii, vol. 6, p. 380 
engl. (rom. cap. Necesitatea cultivării vocii).

„Studenţilor trebuie să li se ofere o educaţie care îi va pregăti pentru o 
viaţă de afaceri de succes. Ramurile obişnuite de educaţie trebuie să li se pre-
dea complet şi în mod aprofundat. Contabilitatea trebuie să fie considerată la 
fel de importantă ca şi gramatica.”- Sermons and Talks, vol.1, p. 28, 29.

„O cunoaştere a diferitelor ştiinţe este putere, şi este scopul lui Dumne-
zeu ca în şcolile noastre să se predea ştiinţa avansată ca o pregătire pentru 
lucrarea care trebuie să preceadă scenele de încheiere ale istoriei pământu-
lui.”- Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 186 engl. (rom. cap. Ştiinţa 
mântuirii, cea dintâi dintre ştiinţe).

„[Dumnezeu] ... cheamă mulţi învăţăcei să intre în şcolile noastre care 
oferă pregătire misionar-medicală, pentru a primi o pregătire rapidă şi 
amănunţită pentru slujire. Unii nu trebuie să petreacă atât de mult timp 
ca alţii în aceste şcoli.”- Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 469, 470 engl. 
(rom. cap. Nevoia de misionari medicali ai Evangheliei).
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Miercuri 18 iunie
4.  doMenii VitaLe de Studiu
a.  cum poate fi istoria de mare valoare în şcolile noastre misionare?  
 isaia 52:10; 1 corinteni 1:27-29. ce altceva mai este de asemenea  
 important?

„Există un studiu al istoriei, care nu trebuie condamnat. Istoria sfântă 
era una dintre materiile de studiu în şcolile profeţilor... Trebuie să obser-
văm felul în care a procedat Dumnezeu cu naţiunile pământului. Trebuie 
să vedem în istorie împlinirea profeţiei, să studiem lucrările Providenţei 
în marile mişcări de reformă, şi să înţelegem progresul evenimentelor în 
marşul naţiunilor spre ultimul conflict din marea luptă.”- Pe urmele Marelui 
Medic, p. 441, 442 engl. (rom. cap. Ce este fals şi ce este adevărat în educaţie, subcap. 
Ştiinţa istorică şi teologică) .

„Toate colegiile bisericii noastre şi şcolile noastre de educaţie trebuie 
să ia măsuri pentru a oferi studenţilor lor educaţia esenţială pentru evan-
ghelişti şi pentru oameni de afaceri creştini.”- Principiile fundamentale ale 
educaţiei creştine, p. 489 engl. (rom. cap. Lucrarea din şcolile noastre).

b.  ce putem învăţa dintr-o experienţă din şcoala misionară de pe  
 timpul lui elisei, experienţă ce dovedeşte grija lui dumnezeu chiar  
 în situaţii umile? 2 regi 6:1-7.

„Predicatorul, misionarul, educatorul vor descoperi că influenţa lor 
asupra oamenilor creşte mult dacă se constată că ei au o cunoştinţă şi în-
demânare pentru lucrurile practice ale vieţii zilnice. Şi adesea, succesul, 
şi poate chiar viaţa unui misionar, depinde de cunoaşterea acestor lucruri 
practice. Capacitatea de a-şi pregăti hrana, de a face faţă accidentelor şi 
situaţiilor de urgenţă, de a trata bolile, de a construi o casă, sau o biserică - 
dacă e nevoie - acestea fac adesea diferenţa între succes şi eşec în lucrarea 
vieţii.” - Educaţia, p. 221 engl. (rom. cap. Lucrul manual).

„În legătură cu misiunile noastre trebuie să existe şcoli pentru pregă-
tirea acelora care vor să intre în câmp ca lucrători. Ei trebuie să simtă că  
trebuie să devină ucenici pentru a învăţa arta de a lucra pentru convertirea 
sufletelor. Lucrul în aceste şcoli trebuie să fie variat. Studiul Bibliei trebu-
ie să fie făcut de importanţă majoră, şi în acelaşi timp trebuie să existe o 
pregătire sistematică a minţii şi a comportamentului, pentru ca ei să poată 
învăţa să se apropie de oameni în cel mai bun mod posibil. Toţi trebuie să 
înveţe cum să lucreze cu tact şi politeţe, cu Duhul lui Hristos.” - Evangheli-
zarea, p. 107, 108 engl. (rom. cap. Şcoala misionară, lucrarea din oraşe).
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Joi 19 iunie 
5. LucrÂnd Şi inStruind În Fiecare coLţ
a.  cum pot promova instituţiile noastre extinderea lucrării prin  
 educaţie? isaia 41:6.

„S-a dat lumină clară ca instituţiile noastre de educaţie să fie în legătu-
ră cu sanatoriile noastre, oriunde acest lucru este posibil. Lucrarea acestor 
două instituţii trebuie să se combine.” - Dietă şi hrană, p. 450 engl. (rom. cap. A 
învăţa pe alţii principiile sănătăţii, subcap. Cooperarea dintre sanatorii şi şcoli).

„Dumnezeu doreşte ca editurile noastre să fie şcoli de educare plină de 
succes atât în ramura de afaceri, cât şi în domeniul spiritual... Să se ofere 
ocazii ca toţi să acumuleze cea mai mare eficienţă posibilă. Ei să devină 
familiarizaţi cu diferite domenii ale lucrării, pentru ca, dacă sunt chemaţi 
în alte câmpuri, să aibă o pregătire cuprinzătoare şi astfel să fie calificaţi să 
poarte diferite responsabilităţi.

Ucenicii să fie instruiţi aşa încât, după ce au petrecut timpul necesar în 
instituţie, să poată ieşi pregătiţi să preia în mod inteligent diferitele domenii ale 
lucrării de editură.” - Mărturii, vol. 7, p. 147 engl. (rom. cap. Şcoli pentru lucrători).

„Ucenicii şi ceilalţi lucrători nu trebuie să fie pripiţi şi grăbiţi, aşa încât 
să nu aibă timp să se roage. Tinerii din casele noastre de editură trebuie 
să fie educaţi la fel cum erau tinerii din şcolile profeţilor. Ei trebuie să fie 
pregătiţi să înceapă lucrarea în locuri noi.” - Ibid., vol. 8, p. 93 engl. (rom. cap. 
O avertizare solemnă).

„Dumnezeu îi cheamă pe cei care sunt în legătură cu sanatoriile, editu-
rile şi şcolile noastre să îi înveţe pe tineri cum să facă lucrarea de evanghe-
lizare. Timpul şi energia noastră nu trebuie să fie angajate în aşa măsură în 
înfiinţarea de sanatorii, restaurante şi magazine alimentare încât să neglijăm 
alte domenii de lucrare. Bărbaţii şi femeile tinere care ar trebui angajaţi în 
slujire, în studii biblice şi în lucrarea de colportaj nu trebuie limitaţi la anga-
jare mecanică.” - Ibid., p. 229, 230 engl. (rom. cap. Nu e timp de întârziere).

Vineri                20 iunie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

1.  De ce putem spune că planul lui Dumnezeu de educaţie este perfect în simpli- 
 tatea lui?
2.  De ce pentru unii educaţia medie este suficientă, însă nu pentru toţi?
3.  Ce studii sunt vitale pentru pregătirea lucrătorilor pentru recoltă?
4.  De ce sunt abilităţile practice atât de importante pentru misionari?
5.  numiţi câteva motive pentru care spiritul de rivalitate trebuie alungat din  
 instituţii.
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Lecția 13                                                                                Sabat, 28 iunie 2008

Lucrarea finală şi şcoala absolută
„Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii; şi smerenia merge 

înaintea slavei” (Proverbele 15:33).

„În viaţa noastră de aici, pământească şi limitată de păcat cum este ea, 
cea mai mare bucurie şi cea mai înaltă educaţie se află în slujire. Şi în starea 
noastră viitoare, lipsită de obstacolele impuse de condiţia omenească păcă-
toasă, cea mai mare bucurie a noastră şi cea mai mare educaţie se vor găsi tot 
în slujire.”- Educaţia, p. 309 engl. (rom. cap. Şcoala din lumea cea nouă).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică                22 iunie
1.  nerĂBdĂtor de a SerVi
a.  ce perspectivă avem nevoie să obţinem pentru a recunoaşte  
 educaţia ca un mijloc pentru un scop - mai degrabă decât un scop  
 în sine? efeseni 1:17-19.

„[Hristos] nu le-a spus [ucenicilor Săi] să întemeieze un seminar în Ie-
rusalim, şi să strângă studenţii pentru a-i învăţa despre clasicii antici. Le-a 
spus: ‚Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură, 
învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit; şi, iată, Eu sunt cu voi până 
la sfârşitul veacului (Marcu 16:15; Matei 28:20).

Nu îi strângeţi laolaltă pe cei cărora Dumnezeu le-a dat această misi-
une, şi nu îi faceţi să creadă că trebuie să petreacă ani în colegiu pentru a 
obţine o pregătire pentru lucrarea Domnului. Prezenţa lui Hristos este de 
o valoare mai mare decât ani de instruire. Tinerii noştri să vină sub jugul 
lui Hristos, şi, prin credinţă, să meargă ca lucrători misionari, luând cu 
ei promisiunea: ‚Şi iată, că Eu sunt cu voi până la sfârşitul lumii’ (Matei 
28:20). Să meargă doi câte doi, depinzând de Dumnezeu, nu de oameni, 
pentru înţelepciunea şi succesul lor. Să cerceteze Scripturile şi să prezinte 
altora adevărurile din cuvântul lui Dumnezeu. Să fie conduşi de principiile 
pe care le-a stabilit Dumnezeu.”- Loma Linda Messages, p. 71, 72.

Educaţia, p. 301-309 engl. (rom. cap. Şcoala din lumea cea nouă).
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Luni 23 iunie
2.  o neVoie ce nu poate Fi aMÂnatĂ
a.   La ce lucrare cheamă dumnezeu poporul Său de astăzi? isaia 54:1-3.

„Dumnezeu cheamă tinerii noştri să intre în şcolile noastre şi să se pre-
gătească degrabă pentru slujire. În diferite locuri din afara oraşelor, trebuie 
întemeiate şcoli unde tinerii pot obţine o educaţie care îi va pregăti să meargă 
să îndeplinească lucrare de evanghelizare şi lucrare misionară medicală.

Trebuie să Îi dăm Domnului ocazia de a le arăta oamenilor datoria lor 
şi să lucreze în minţile lor. Nimeni nu trebuie să se oblige să lucreze un 
număr de ani sub conducerea unui grup de oameni sau într-o anumită 
ramură a lucrării pentru Domnul; pentru că Domnul Însuşi va chema oa-
meni, cum i-a chemat în vechime pe pescarii umili, şi îi va instrui referitor 
la câmpul lor de lucru şi la metodele pe care să le urmeze. El va chema oa-
meni de la plug şi de la alte ocupaţii pentru a da ultima avertizare sufletelor 
care pier. Există multe căi pe care să lucrăm pentru Stăpân, şi Marele Edu-
cator va deschide înţelegerea acestor lucrători, făcându-i în stare să vadă 
lucruri minunate în cuvântul Său.” - Mărturii, vol. 9, p, 170 engl. (rom. cap. Un 
apel pentru evanghelişti misionari medicali, subcap. Formarea de lucrători).

b.  descrieţi o profeţie inspirată care va fi împlinită în curând. psalmii  
 119:132.

„Nevoile lumii sunt atât de mari, încât nu toţi cei care sunt chemaţi să 
fie lucrători misionari medicali îşi pot permite să petreacă ani în pregătire 
înainte de a începe să lucreze efectiv în câmpul real. În curând, uşi care 
acum sunt deschise pentru mesagerul evangheliei vor fi închise pentru 
totdeauna. Dumnezeu îi cheamă pe mulţi care sunt pregătiţi să ofere un 
serviciu acceptabil, să ducă înainte solia acum, fără să aştepte o pregătire 
suplimentară; pentru că, în timp ce unii amână, vrăjmaşul poate pune stă-
pânire pe câmpurile deschise acum...

Grupuri mici care au primit o instruire potrivită în domeniul misi-
onar-medical trebuie să înainteze şi să facă lucrarea pe care Hristos le-a 
încredinţat-o ucenicilor Săi. Să lucreze ca evanghelişti, împrăştiind publi-
caţiile noastre, vorbind despre adevăr celor pe care îi întâlnesc, rugându-se 
pentru cei bolnavi şi - dacă e necesar - tratându-i, nu cu medicamente, ci 
cu remedii naturale, realizând întotdeauna că ei depind de Dumnezeu. Pe 
măsură ce se unesc în lucrarea de educare şi de vindecare, ei vor strânge o 
recoltă bogată de suflete.”- Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 469 engl. 
(rom. cap. Nevoia de misionari medicali ai evangheliei).
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Marți 24 iunie
3.  din oraŞ În oraŞ
a.  care este un aspect cheie al educaţiei pentru lucrarea finală, şi cum  
 poate aceasta să răspândească repede binecuvântări? proverbele  
 15:33; Zaharia 4:10 (prima parte).

„Domnul, în marea Sa bunătate şi în iubirea Sa fără egal, a prezentat 
uneltelor Sale omeneşti faptul că misionarii nu sunt cu adevărat educaţi 
în mod complet, dacă nu au şi o cunoştinţă despre cum să îi trateze pe 
bolnavi şi pe cei suferinzi.”- Sfaturi pentru sănătate, p. 536 engl. (rom. cap. Să 
câştigăm o poartă de intrare).

„În curând nu se va mai face nici o lucrare misionară în afară de cea 
misionară medicală.”- Ibid., p. 533 engl. (rom. cap. Evanghelia în practică).

„Acum, în timp ce lumea este primitoare faţă de învăţăturile despre 
principiile reformei sanitare, trebuie să se facă mişcări pentru a asigura 
medicilor noştri privilegiul de a oferi educaţie medicală tinerilor noştri, 
care altfel ar merge la şcoli medicale lumeşti. Va veni timpul când va fi mai 
dificil decât acum să oferim educaţie misionar-medicală tinerilor noştri.”- 
The Medical Evangelist, 1 aprilie 1910.

„Dumnezeu nu ne-a dat lucrarea de a ridica sanatorii imense care să fie 
folosite ca staţiuni pentru toţi cei care vor să vină. De asemenea, nu este planul 
Său ca lucrătorii misionari medicali să petreacă mulţi ani în colegiu înainte de 
a merge în câmp. Bărbaţii şi femeile tinere care cunosc adevărul să meargă să 
lucreze, nu în locuri unde a fost predicat adevărul, ci în locuri unde nu s-a auzit 
de solie, şi să lucreze ca evanghelişti şi colportori.”- Loma Linda Messages, p. 57.

„Atât timp cât continuă timpul de probă vor exista ocazii pentru lucra-
rea colportorilor... ‚Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi în alta’ (Ma-
tei 10:23). Dacă persecuţia ajunge şi acolo, fugiţi iarăşi în alt loc.”- Mărturii, 
vol. 6, p. 478 engl. (rom. cap. Să nu obosiţi în facerea de bine).

b.  doar cum putem creşte din abundenţă în ochii lui dumnezeu?  
 1 corinteni 1:26, 30.

„Lucrarea va fi dată acelora care o vor prelua, acelora care pun preţ pe ea, care 
întreţes principiile ei în experienţa lor de zi cu zi. Dumnezeu va alege oameni 
umili care caută slava Sa şi care caută să ducă înainte lucrarea Sa, mai degrabă 
decât să caute onoare şi promovare pentru ei. El va ridica oameni care nu au atât 
de multă înţelepciune lumească, dar care sunt legaţi cu El, care caută putere şi 
sfat de sus.” - Mărturii, vol. 5, p. 461 engl. (rom. cap. Biserica, lumina lumii).
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Miercuri 25 iunie
4.  concentrÂndu-ne aSupra ţintei
a.  care trebuie să fie ţelul nostru cel mai cuprinzător când căutăm să  
 avansăm în educaţia noastră? 1 corinteni 9:16, 22-24.

„Cei care au educaţie, care se consacră în serviciul lui Dumnezeu pot 
sluji într-o varietate de moduri, şi pot îndeplini o lucrare mult mai extinsă 
de aducere a sufletelor la adevăr, decât cei care nu sunt educaţi. Aceştia stau 
pe un teren mai avantajos, datorită disciplinei minţii, pe care au dobândit-o. 
Nu am dispreţuit deloc educaţia, dar am recomandat ca aceasta să fie acu-
mulată cu un sentiment al scurtimii timpului, şi al marii lucrări care trebuie 
îndeplinită înainte de venirea lui Hristos. Nu vrem ca studenţii să aibă ideea 
că pot să petreacă mulţi ani în acumularea unei educaţii. Să îşi folosească 
educaţia pe care o pot obţine într-un timp rezonabil, promovând lucrarea 
Domnului.”- Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 369, 370 engl. (rom. 
cap. Educaţia esenţială). 

b.  ce promisiune este preţioasă educatorilor care luptă cu provoca- 
 rea înaltei lor chemări de a educa suflete pentru veşnicie? isaia 59:19.

„În această lucrare se vor întâlni încercări; descurajările se vor îngră-
mădi asupra sufletului când profesorii văd că lucrarea lor nu este apreciată 
întotdeauna. Satan îşi va exercita puterea asupra lor prin ispite, descurajări, 
necazuri provocate de infirmităţi trupeşti, şi el speră ca prin aceasta să îi 
facă să murmure contra lui Dumnezeu şi să îşi închidă înţelegerea faţă de 
bunătatea, mila şi iubirea Sa şi faţă de greutatea neîntrecută de slavă care 
va fi răsplata biruitorului. Dar Dumnezeu conduce aceste suflete să aibă o 
încredere mai desăvârşită în Tatăl lor ceresc. Ochiul Său este asupra lor în 
fiecare moment, iar dacă îşi înalţă strigătul lor către El în credinţă, dacă 
vor să îşi fixeze sufletul în El în nedumeririle lor, Domnul îi va scoate ca 
aur curăţat. Domnul Isus a spus: ‚Nu te las, cu nici un chip nu te voi părăsi’ 
(Evrei 13:5). Dumnezeu poate permite ca un lanţ de împrejurări să vină 
care îi va conduce să fugă la Cetăţuie, ca prin credinţă să se îngrămădească 
mai aproape de tronul lui Dumnezeu în mijlocul norilor groşi de întuneric; 
pentru că tocmai aici se descoperă prezenţa Sa. Dar El este întotdeauna 
gata să îi scape pe toţi cei ce se încred în El.”- Mărturii, vol. 6, p. 156, 157 engl. 
(rom. cap. Lucrarea învăţătorului).
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26 iunieJoi
5.  educaţia În VeŞnicie
a.  În ziua socotelilor finale, ce vor fi întrebaţi părinţii, şi ce vom  
 răspunde noi, oricât ne-ar costa aceasta în viaţa noastră? ieremia  
 13:20; isaia 8:18; evrei 2:13.

„Dacă am da greş în orice altceva, totuşi, să fim conştiincioşi în lucra-
rea pentru copiii noştri. Dacă, în urma instruirii în cămin, ei ies puri şi 
virtuoşi, dacă ocupă cel mai mic şi mai neînsemnat loc în măreţul plan al 
binelui pentru lume, lucrarea vieţii noastre nu poate fi considerată nicio-
dată un eşec.”- Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 161 engl. (rom. 
cap. Educaţia din cămin).

b.  cât de măreaţă este şcoala veşnică? isaia 64:4; 1 corinteni 2:9.

„Cerul este o şcoală; câmpul ei de studiu este universul; profesorul ei - 
Cel Infinit.” - Educaţia, p. 301 engl. (rom. cap. Şcoala din lumea cealaltă).

„[În şcoala din lumea cealaltă], toate nedumeririle din experienţa vie-
ţii vor fi lămurite. Unde vedeam doar confuzie şi dezamăgiri, scopuri sfă-
râmate şi planuri date peste cap, vom vedea un scop mare, conducător, 
victorios, şi armonie divină.”- Ibid., p. 305.

„Anii veşniciei, în scurgerea lor [în cetatea lui Dumnezeu], vor aduce 
descoperiri mai bogate şi mai glorioase despre Dumnezeu şi despre Hristos. 
Pe măsură ce cunoştinţa creşte, vor creşte dragostea, reverenţa şi fericirea. Cu 
cât oamenii învaţă mai mult despre Dumnezeu, admiraţia lor faţă de caracte-
rul Său va fi mai mare.” - Marea luptă, p. 678 engl. (rom. cap. Sfârşitul luptei).

„Atât cei răscumpăraţi, cât şi fiinţele necăzute vor descoperi în crucea 
lui Hristos ştiinţa şi cântecul lor. Se va vedea că slava strălucind de pe faţa 
lui Isus este slava iubirii jertfitoare de sine.”- Hristos Lumina lumii, p. 19, 20 
engl. (rom. cap. Dumnezeu cu noi). 

Vineri                  27 iunie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

1.  Cum putem redeştepta educaţia practică pe care a dat-o isus ucenicilor Săi?
2.  De ce este lucrarea medical-misionară atât de importantă pentru membrii laici?
3.  Cum ne putem pregăti pentru lucrarea care va încheia în curând istoria  
 pământului?
4.  Cum pot fi încurajaţi profesorii copleşiţi?
5.  De ce perspectivă avem nevoie în tot ce facem în această viaţă?
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