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Prefaţă
Timpul nostru e pe sfârşit! De mai bine de 160 de ani, aceasă plane-

tă bătrână se pregăteşte pentru reîntoarcerea lui Hristos în norii de slavă. 
Care ar trebui să fie punctul nostru central în acest ultim ceas? Cu siguran-
ţă, Canaanul ceresc - şi cum să realizăm pregătirea noastră şi a celorlalţi 
pentru a fi acolo.

Tema de studiu din acest trimestru este o continuare a Isprăvniciei 
creştine. În timp ce era pe Pământ, Isus a întâlnit un om care pretindea că 
a păzit toate Cele Zece Porunci din tinereţea lui. „Isus S-a uitat ţintă la el, 
l-a iubit şi i-a zis: ‘Îţi mai lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la 
săraci şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.’ 
” (Marcu 10:21).

Ne strângem noi comori în cer? Sau, asemenea tânărului conducător 
bogat, se poate ca noi să păzim în exterior Cele Zece Porunci în timp ce ne 
lipseşte adevărata slujire din inimă pentru Stăpân? Tot ceea ce Dumnezeu 
ne-a dat Îi aparţine Lui şi noi trebuie să avem în vedere acest lucru înainte 
ca timpul nostru de probă să se încheie. Totuşi, „fără ascultare şi dragoste 
altruistă, cele mai bogate daruri sunt prea sărace pentru a-I fi oferite Pro-
prietarului a toate lucrurile” (Testimonies, vol. 3, pg. 57, engl. [cap. Cauza din 
New York] ). Scopul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este ca ei să biruiască 
egoismul şi să împlinească planul Său pentru evanghelizarea Pământului. 
El Îşi pregăteşte acum un popor care să facă această lucrare - şi ea va fi 
făcută chiar dacă fiecare se foloseşte sau nu de privilegiul de a fi implicat.  

„Dumnezeu caută oameni care să dea avertizarea unei lumi care doar-
me, moartă în nelegiuiri şi păcate. El cere daruri de bunăvoie de la acei ale 
căror inimi sunt în lucrare, care poartă povara pentru suflete, ca ele să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică. Satan joacă jocul vieţii pentru sufletele oameni-
lor. El se străduieşte să obţină mijloace, ca să le poată ţine ferecate astfel încât 
ele nu vor mai fi folosite în progresul întreprinderilor misionare. Vom fi noi 
ignoranţi cu privire la şiretlicul lui? Îi vom permite să ne amorţească simţuri-
le?” – Idem., vol. 6, pg. 446, engl. [secţ. VII, cap. Ajutor pentru câmpurile misiune]

„Pentru ce ne vom strângem comori? Ca să fie nimicite de flăcările ultimei 
zile? Ne vom aduna aur şi argint, să fie un martor împotriva noastră la Jude-
cată – să ne consume trupul ca un foc? Ne vom agăţa de proprietăţile noastre 
până când vor trece în mâinile vrăjmaşilor? Vine timpul când păzitorii porun-
cii nu vor putea nici să cumpere, nici să vândă. La ce ne vor folosi atunci casele, 
pământurile, capitalul din bancă şi mărfurile? Acum este timpul să ne aşezăm 
comorile noastre acolo unde vor fi în siguranţă veşnică... Ceea ce dăm pentru 
cauza lui Dumnezeu devine al nostru pentru totdeauna. Hristos spune: ‘Strân-
geţi-vă comori în ceruri’ (Matei 6:20). Numai acestea, din tot ceea ce avem, sunt 
cu adevărat ale noastre. Tot ceea ce ne strângem pe Pământ, trebuie să părăsim 
în cele din urmă. Numai ceea ce dăm pentru Hristos putem lua cu noi în lumea 
veşnică.” – The Review and Herald, 6 decembrie 1887. [Sublinierile autorului.]

 Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 7 aprilie 2012

Darul Sabatului întâi  
pentru o biserică în Pindorama,  

Brazilia
„Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne şi 

zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul 
acesta şi voi fi proslăvit, zice Domnul” 
(Hagai 1:8). Această solie, scrisă cu mai 
mult de 2000 de ani în urmă, care se referă la 
construirea celui de-al doilea templu din Ieru-
salim, are şi astăzi putere.

Construirea de faruri, de unde solia pentru această ultimă perioadă a 
bisericii lui Dumnezeu trebuie predicată, este o reală nevoie.

„Când se trezeşte interesul într-un oraş mic sau mare, acel interes 
trebuie urmărit cu atenţie. În acel loc ar trebui să se lucreze cu seriozitate, 
până când o casă umilă de închinare va sta ca semn, ca un memorial al Sa-
batului lui Dumnezeu, ca o lumină în mijlocul întunericului moral. Aces-
te memoriale trebuie să stea în multe locuri ca martori pentru adevăr. 
Dumnezeu, în îndurarea Lui, a prevăzut ca solii Evangheliei să meargă la 
toate ţările, limbile şi popoarele, până când standardul adevărului va fi 
introdus în toate părţile lumii locuite.

„De câte ori se formează un grup de credincioşi, ar trebui construită o 
casă de închinare. Să nu permitem lucrătorilor să părăsească locul fără a re-
aliza acest lucru.”  - Slujitorii Evangheliei, pg. 431, engl. [secţ. X, cap. Case de închinare]

Un grup de fraţi cu spirit misionar au înfiinţat o adunare în Pindora-
ma (lângă Mogi das Cruzes), la aproximativ 50 de kilometri de São Paulo. 
Pe măsură ce interesul şi numărul de  participanţi a crescut, nevoia de a 
construi o casă de închinare a devenit evidentă. În acest loc, o mică gru-
pă de fraţi lucrează cu succes în domeniul misionar medical. Sperăm să 
avem biserica noastră proprie în viitorul apropiat.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, noi solicităm un ajutor special de la 
fraţii noştri şi surorile noastre din întreaga lume pentru a contribui cu un 
dar de bunăvoie care să facă posibilă construirea acestei biserici. Vă ru-
găm să vă amintiţi de această colectă specială de daruri din primul Sabat 
al lunii aprilie.

„Cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va se-
cera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau 
de silă, căci‚ pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu’ ” (2 Corinteni 9:6, 7).

Mulţumirile noastre sincere tuturor, pentru ajutorul la timp potrivit.

Fraţii şi surorile voastre din Pindorama
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   Lecţia 1 Sabat, 7 aprilie 2012

Creatorul şi Stăpânitorul
„Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, 

cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau 
în fiinţă şi au fost făcute” (Apocalipsa 4:11).

„Iehova, Cel veşnic, existent prin Sine, Cel necreat, El Însuşi Sursa 
şi Susţinătorul a toate, este singurul îndreptăţit să I se aducă adoraţie 
supremă şi închinare.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 305, engl. [cap. 27, Legea dată 
lui Israel]

Recomandare pentru studiu: Selected Messages, vol. 1, pg. 290-295.

Duminică    1 aprilie

1. CREATOR şI SUSţINĂTOR
a. Ce ar trebui să înţelegem privind măreaţa splendoare a creaţiu-

nii? Psalmii 19:1–3; Isaia 40:18, 21, 26.

„[Psalmii 19:1-3 citat.] Unii pot presupune că aceste mari lucururi din 
lumea naturală sunt Dumnezeu. Ele nu sunt Dumnezeu. Toate aceste mi-
nuni din cer fac doar lucrarea care le-a fost hotărâtă. Ei sunt agenţi ai Dom-
nului. Dumnezeu este supraveghetorul, la fel cum este şi Creatorul a toate 
lucururile.” – Selected Messages, vol. 1, pg. 294.

b. Cu ce aspect din omnipotenţa lui Dumnezeu ne confruntăm zil-
nic? Faptele Apostolilor 17:24-29.

„Organismul fizic al omului este sub supravegherea lui Dumnezeu; 
dar el nu este ca un ceas, care este pus în funcţiune şi trebuie să funcţioneze 
prin sine însuşi. Inima bate, puls urmează după puls, respiraţie urmează 
după respiraţie, dar întreaga fiinţă este sub supravegherea lui Dumnezeu... 
Fiecare bătaie a inimii, fiecare respiraţie, este inspiraţia Celui Care a suflat 
în nările lui Adam suflarea de viaţă – inspiraţia Dumnezeului omnipre-
zent, marele EU SUNT.” – Idem., pg. 294, 295.

 

Sticky Note
Ps 19:1-3 1 (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. 2 O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. 3 Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit: Isa 4018 Cu cine voiţi să asemănaţi pe Dumnezeu? Şi cu ce asemănare Îl veţi asemăna? 21 Nu ştiţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului? 26 Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte. 

Sticky Note
Fapte 17:24-29 24 Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. 25 El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. 26 El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, 27 ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. 28 Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…” 29 Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului. 
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Luni    2 aprilie

2. VREDNIC DE ADORAţIE
a. Ce realităţi arată că Dumnezeu este singurul Care merită închi-

narea noastră neîntreruptă? Psalmii 33:6-9; Ieremia 10:9-13.

„Pretenţia lui Dumnezeu de adoraţie şi închinare, mai presus de dum-
nezeii păgânilor, se bazează pe faptul că El este Creatorul şi că Lui Îi dato-
rează existenţa toate celelalte fiinţe.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 336, engl. [cap. 29, 
Vrăjmăşia lui Satan împotriva legii]

„Fiinţa Divină este angajată în susţinerea lucrurilor pe care El le-a creat. 
Aceeaşi mână care ţine munţii şi-i menţine în locul potrivit, conduce lumile 
în marşul lor misterios în jurul soarelui.” – Selected Messages, vol. 1, pg. 294.

b. Ce întrebări ar trebui să ne inspire adoraţie faţă de Dumnezeu? 
Iov 11:7; 38:1-7. Cum contribuie această adoraţie la mântuirea su-
fletelor noastre?

„Inspiraţia divină pune multe întrebări la care cel mai sârguincios în-
văţat nu poate răspunde. Aceste întrebări nu au fost puse, în ideea ca noi 
să putem răspunde la ele, ci pentru a ne îndrepta atenţia către misterele 
adânci ale lui Dumnezeu şi a-i face pe oameni să conştientizeze că înţelep-
ciunea lor este limitată; că în lucrurile obişnuite ale vieţii zilnice sunt mis-
tere care depăşesc înţelegerea minţilor mărginite; că judecata şi scopurile 
lui Dumnezeu sunt dincolo de înţelegere, înţelepciunea Lui este dincolo 
de cercetări. Dacă El Se descoperă omului, El face aceasta ascunzându-Se 
într-un nor gros de mister.

„Scopul lui Dumnezeu este mai mult să păstreze taina despre Sine În-
suşi decât să o facă de cunoscut omului. Dacă ar putea oamenii să înţeleagă 
pe deplin căile şi lucrările lui Dumnezeu, ei nu ar crede atunci în El ca fiind 
Cel infinit. El nu trebuie să fie înţeles de om în înţelepciunea, motivaţiile şi 
scopurile Sale. ‘Cât de neînţelese sunt căile Lui’ (Romani 11:33). Dragostea 
Lui nu poate fi niciodată explicată după principiile fireşti. Dacă s-ar putea 
face aceasta, noi n-am simţi că ne putem încredinţa Lui binele sufletelor 
noastre. Cei sceptici refuză să creadă pentru că ei nu pot, cu minţile lor 
mărginite, să înţeleagă puterea infinită prin care Dumnezeu Se descoperă 
oamenilor. Până şi maşinăria corpului uman nu poate fi înţeleasă pe de-
plin; ea cuprinde mistere care îl încurcă şi pe cel mai inteligent.” – Comentarii 
Biblice ale AZS [Comentarii ale E. G. White], vol. 3, pg. 1141, engl. [comentarii la Iov 38]

Sticky Note
Ps 33:6-9 6 Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. 7 El îngrămădeşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări. 8 Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! 9 Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă. Ier 10:9-13 9 Ei aduc din Tarsis foiţe de argint şi aur din Ufaz; meşterul şi mâna argintarului le pun în lucru; hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru şi în purpură, toate sunt lucrate de meşteri iscusiţi. – 10 Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat veşnic. Pământul tremură de mânia Lui, şi neamurile nu pot să sufere urgia Lui. 11 Aşa să le vorbiţi: „Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri de pe pământ şi de sub ceruri. 12 Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. 13 La tunetul Lui, urlă apele în ceruri; El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere fulgerelor şi ploii şi scoate vântul din cămările Lui. 

Sticky Note
Iov 11:7 7 Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic? Iov 38:1-7 1 Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis: 2 „Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? 3 Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi. 4 Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. 5 Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? 6 Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului, 7 atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? 
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Marţi    3 aprilie

3. ADEVĂRATA STĂPÂNIRE
a. Ce a dorit Dumnezeu întotdeauna ca noi să înţelegem cu privire 

la dreptul de proprietate? Psalmii 50:7, 10-12.

„Domnul a urmărit să-l înveţe pe Israel că în orice lucru El trebuie să 
aibă întâietate. Astfel li se amintea faptul că Dumnezeu era proprietarul 
terenurilor lor, turmelor lor şi cirezilor lor; că El le-a trimis lumina soarelui 
şi ploaia care au făcut să crească şi să se coacă recolta. Tot ceea ce ei aveau 
era a Lui.” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 337, engl. [cap. 32, O biserică darnică]

„Trupurile noastre Îi aparţin lui Dumnezeu. El a plătit preţul pentru 
răscumpărarea trupului la fel ca şi a sufletului. ‘Voi nu sunteţi ai voştri; căci 
aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în 
duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu.’ ‘Dar trupul nu este pentru cur-
vie: el este pentru Domnul şi Domnul este pentru trup’ (1 Corinteni 6:19, 
20, 13). Creatorul veghează asupra maşinăriei umane, ţinând-o în mişcare. 
Dacă n-ar fi grija Sa permanentă, pulsul n-ar mai bate, activitatea inimii ar 
înceta, creierul nu şi-ar mai îndeplini funcţia.” – Sfaturi despre sănătate, pg. 586, 
engl. [secţ. XIII, cap. Sfaturi pentru medici şi asistente] 

b. Cât de vastă este proprietatea lui Dumnezeu? Psalmii 24:1, 2; Deu-
teronom 10:14. Ce înseamnă aceasta pentru noi? Apocalipsa 4:11. 

„Gândiţi-vă că este un singur Stăpân al universului şi că fiecare om, cu 
timpul său, intelectul său, resursele sale, aparţine Celui care a plătit pre-
ţul răscumpărării pentru suflet. Dumnezeu are o pretenţie îndreptăţită la 
slujire permanentă şi afecţiune supremă. Voia lui Dumnezeu, nu plăcerea 
voastră, trebuie să fie principiul vostru.” – Selected Messages, vol. 2, pg. 137.

„Acei care în mod constant înţeleg că ei rămân în această relaţie cu 
Dumnezeu nu vor pune în stomacul lor hrană care să satisfacă apetitul, dar 
care vatămă organele digestive. Ei nu vor distruge proprietatea lui Dum-
nezeu prin îngăduirea de obiceiuri nepotrivite în mâncare, băutură sau 
îmbrăcăminte. Ei vor avea o mare grijă de maşinăria umană, înţelegând că 
trebuie să facă aceasta pentru a lucra în cooperare cu Dumnezeu. El doreşte 
ca ei să fie sănătoşi, fericiţi şi utili. Dar pentru ca să fie astfel, ei trebuie să îşi 
aşeze voinţa lor de partea voinţei Sale.” – Îndrumarea copilului, pg. 399, engl. [cap. 
63, Cumpătare în toate lucrurile]
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Sticky Note
Ps 507 Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi; ascultă, Israele, şi te voi înştiinţa. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. 10 Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor. 11 Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu. 12 Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea. 

Sticky Note
Ps 24:1-2 1 (Un psalm al lui David.) Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! 2 Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri. Deut 10:14 14 Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot ce cuprinde el. Apoc 4:11 11 „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” 
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Miercuri    4 aprilie

4. CINE DEţINE STĂPÂNIREA?
a. Cui i-a încredinţat Dumnezeu stăpânirea peste bunurie Sale pă-

mânteşti? Geneza 1:26-28. De ce este aceasta o onoare pentru 
omenire? Psalmii 8:1-9.

„ Cel care a aşezat lumile înstelate în înălţime şi a colorat cu iscusinţă 
delicată florile câmpului, care a umplut Pământul şi cerul cu minunile pu-
terii Sale, când El a venit să-şi încoroneze lucrarea Sa slăvită, să aşeze pe 
cineva în mijlocul ei pentru a sta drept conducător al frumosului Pământ, 
nu a dat greş în crearea unei fiinţe demne de mâna care i-a dat viaţa. Gene-
alogia rasei noastre, după cum ne este oferită de inspiraţie, îşi are originile, 
nu într-un şir de embrioni, moluşte sau patrupede în dezvoltare, ci în ma-
rele Creator. Astfel făcut din ţărână, Adam a fost ‘fiul lui Dumnezeu’ (Luca 
3:38).” – Patriarhi şi profeţi, pg. 45, engl. [cap. 2, Creaţiunea]

b. Din cauza căderii lui Adam, cu ce s-a lăudat înşelătorul înaintea 
lui Hristos? Luca 4:5, 6.

c. Când va trebui să fi stăpânirea lui Hristos asupra acestei planete 
pe deplin redobândită? Daniel 7:13, 14, 26, 27; Mica 4:8; Apoca-
lipsa 11:15. 
 

„Când Satan i-a declarat lui Hristos: ‘Împărăţia şi slava acestei lumi 
mi-au fost date mie şi eu le dau oricui voiesc’, el a afirmat ceva ce era ade-
vărat doar în parte şi a declarat aceasta pentru a sluji propriului său scop 
de a înşela. Stăpânirea lui Satan a fost luată cu forţa de la Adam, dar Adam 
era reprezentantul Creatorului. Conducerea lui nu era independentă. Pă-
mântul este al lui Dumnezeu şi El i-a încredinţat toate lucrurile Fiului Său. 
Adam trebuia să stăpânească supus lui Hristos. Când Adam a trădat suve-
ranitatea sa în mâinile lui Satan, Hristos încă a rămas Rege legitim. Astfel 
Domnul i-a zis Împăratului Nebucadneţar: ‘Cel Prea Înalt stăpâneşte peste 
împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea’ (Daniel 4:17, engl.). Satan poate să-şi 
exercite autoritatea uzurpatoare numai dacă Dumnezeu îi permite.” – Hris-
tos Lumina lumii, pg. 129, 130, engl. [cap. 13, Biruinţa]

„Hristos, după cum a afirmat profetul Daniel, va primi de la Cel Îm-
bătrânit de zile care este în ceruri, ‘stăpânire şi slavă şi o împărăţie;’ El va 
primi Noul Ierusalim, capitala împărăţiei Sale, ‘gătită ca o mireasă împodo-
bită pentru bărbatul ei’ (Daniel 7:14, engl.; Apocalipsa 21:2). Primind împă-
răţia, El va veni în slava Sa, ca Rege al regilor şi Domn al domnilor, pentru 
a-şi răscumpăra poporul, care va ‘sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov’, 
la masa Lui în împărăţia Lui (Matei 8:11; Luca 22:30), pentru a lua parte la 
cina nunţii Mielului.” – Marea luptă, pg. 427, engl. [cap. 24, În Sfânta Sfintelor]

Sticky Note
Gen 1:26-28 26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” 27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. 28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” Ps 8:1-9 1 (Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui David.) Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri. 2 Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare. 3 Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut, 4 îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? 5 L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. 6 I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: 7 oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului, 8 păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor. 9 Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! 

Sticky Note
Dan 713 M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. 14 I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. 26 Apoi va veni judecata şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna. 27 Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!” Mic 4:8 8 Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni şi la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!” Apoc 11:15 15 Îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.” 

Sticky Note
Luca 4:5-6 5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului 6 şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. 
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 Joi    5 aprilie

5. ISPRĂVNICIE ÎNCREDINţATĂ
a. Ori de câte ori vreun titlu de stăpânire – mare sau mic – ne este 

încredinţat, de ce avertisment trebuie să ţinem seama? Deutero-
nom 8:11-18.
 
„Ar trebui să ne considerăm ispravnici ai proprietăţii Domnului şi să-L 

considerăm pe Dumnezeu stăpânitor suprem, Căruia noi trebuie să-I îna-
poiem ceea ce este a Lui când ne va cere aceasta.” – Testimonies, vol. 4, pg. 480, 
481, engl, [Mărturia nr. 29, cap. Testamente şi moşteniri]

b. Ce solie deţine o forţă specială în aceste zile de pe urmă, chiar 
înainte de revenirea Domnului nostru? Luca 19:11-13.
 
„Dumnezeu ne numeşte slujitori, ceea ce înseamnă că noi suntem an-

gajaţi de El pentru a face o anumită lucrare şi a purta anumite responsabi-
lităţi. El ne-a împrumutat capital pentru investiţie. Acesta nu este propri-
etatea noastră şi noi Îl întristăm pe Dumnezeu dacă acumulăm pentru noi 
bunurile Domnului nostru sau le cheltuim cum ne place nouă. . . 

Fiecare talent care se întoarce la Stăpân va fi cercetat în amănunt. Acţi-
unile şi răspunderile slujitorilor lui Dumnezeu nu vor fi considerate o ches-
tiune neimportantă. Fiecare individ va fi cercetat în mod personal şi i se va 
cere să dea socoteală de talentele încredinţate lui, fie că le-a valorificat, fie 
că a abuzat de ele. Răsplata acordată va fi proporţională cu valorificarea 
talentelor. Pedeapsa dată va fi în funcţie de talentele de care au abuzat... 

Talentele sunt în mâinile noastre. Le vom folosi noi pentru slava lui 
Dumnezeu sau vom abuza de ele? Poate că astăzi facem negoţ cu ele, dar 
mâine timpul nostru de probă se poate încheia, iar contul nostru poate fi 
hotărât pentru totdeauna.” – Idem., vol. 2, pg. 668, engl. [Mărturia nr. 20, cap. Ca-
uza din Vermont] [Sublinierea autorului]

Vineri    6 aprilie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce realităţi descoperă că Creatorul nostru este şi Susţinătorul nostru?
2. De ce este Dumnezeu singurul vrednic de a I se aduce închinare?
3. Cum ar trebui să răspundem noi când ne gândim la faptul că Dum-

nezeu deţine totul şi că El a încredinţat oamenilor stăpânirea Pă-
mântului?

4. Ce ar trebui să înţelegem despre autoritatea uzurpatoare a lui Satan?
5. Ce ispite vin când ne sunt încredinţate bunuri? 

D
ar

ul
 S

ab
at

ul
ui

 în
tâ

i p
en

tr
u 

o 
bi

se
ric

ă 
în

 P
in

do
ra

m
a,

 B
ra

zi
lia

Sticky Note
Deut 8:11-18 11 Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi. 12 Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase, 13 când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi crescându-ţi tot ce ai, 14 ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei; 15 care te-a dus în acel pustiu mare şi grozav, unde erau şerpi înfocaţi şi scorpioni, în locuri uscate şi fără apă, care a făcut să-ţi ţâşnească apă din stânca cea mai tare 16 şi care ţi-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi să te încerce şi să-ţi facă bine apoi. 17 Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.” 18 Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi. 

Sticky Note
Luca 19:11-13 11 Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, şi ei credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată. 12 Deci a zis: „Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se întoarcă. 13 A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli şi le-a zis: „Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.” 
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  Lecţia 2 Sabat, 14 aprilie 2012

Dătătorul suprem
„Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorân-

du-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici um-
bră de mutare” (Iacov 1:17).

„Dumnezeu este iubire. Asemenea razelor de lumină provenite de 
la soare, iubirea, lumina şi bucuria izvorăsc de la El către toate crea-
turile Sale. Face parte din natura Lui să dăruiască. Chiar viaţa Sa este 
revărsarea iubirii altruiste.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 77, engl. 
[cap. Spiritualitatea legii] 

Recomandare pentru studiu: Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 72, engl. [cap. 13, Bazat  
       pe principii veşnice], Harul uimitor al lui Dumne- 
       zeu, pg. 62, engl. 

Duminică    8 aprilie

1.  AMPRENTELE CARACTERULUI LUI DUMNEZEU
a. După revărsarea vieţii asupra omenirii, ce altceva a oferit Dum-

nezeu? Geneza 2:7, 15. De ce este aceasta o binecuvântare pentru 
noi? Eclesiastul 5:12, 18.

„Adam nu trebuia să fie leneş. Imediat după ce a fost creat, i s-a dat de 
lucru. El trebuia să găsească utilitate şi fericire în îngrijirea lucrurilor pe 
care le-a creat Dumnezeu şi în schimbul muncii sale, nevoile lui urmau să 
fie din abundenţă safisfăcute prin fructele din Grădina Edenului.” – Sfaturi 
pentru părinţi, educatori şi elevi, pg. 273, 274, engl. [secţ. VIII, cap. Demintatea muncii]

b.  Ce dovezi zilnice descoperă dragostea îmbelşugată a lui Dum-
nezeu pentru noi? Psalmii 36:5-9; Faptele Apostolilor 14:17.

„Îi suntem datori [lui Dumnezeu] pentru fiecare clipă a existenţei şi 
pentru toate mângâierile vieţii.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 17, engl. [cap. 2, 
Binefăcătorul nostru generos]

„Noi trebuie să considerăm copacii încărcaţi de rod ca darul lui Dum-
nezeu, tot la fel de mult ca şi cum El ne-ar pune roadele în mâini.” – Lift Him 
Up, pg. 62.

Sticky Note
Gen 2:7 7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. 15 Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească. Ecl 512 Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. 18 Iată ce am văzut: este bine şi frumos ca omul să mănânce şi să bea, şi să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudeşte sub soare, în toate zilele vieţii lui pe care i le-a dat Dumnezeu; căci aceasta este partea lui. 

Sticky Note
Ps 36:5-9 5 Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta, până la nori. 6 Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu, şi judecăţile Tale sunt ca Adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijini pe oameni şi pe dobitoace! 7 Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost. 8 Se satură de belşugul Casei Tale, şi-i adăpi din şuvoiul desfătărilor Tale. 9 Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina. Fapte 14:17 17 măcar că, drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug şi v-a umplut inimile de bucurie.” 
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Luni    9 aprilie

2.  CELE MAI MARI DARURI ALE LUI DUMNEZEU
a. Care este cel mai mare dintre darurile lui Dumnezeu? Ioan 3:16; 

Efeseni 2:4–7.

„Comoara Evangheliei, Calea, Adevărul şi Viaţa, era în mijlocul [po-
porului iudeu], dar ei au respins cel mai mare dar pe care Cerul l-a putut 
oferi.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 105, engl. [cap. Comoara ascunsă]

„Hristos ne-a cumpărat cu preţul propriului Său sânge. El a plătit pre-
ţul răscumpărării noastre şi dacă noi dorim să punem stăpânire pe comoa-
ră, ea este a noastră prin darul fără plată al lui Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 
9, pg. 245, engl. [secţ. VIII, cap. Isprăvnicie credincioasă]

b. Ce făgăduieşte Hristos urmaşilor Săi ca un dar de la Tatăl pentru 
El? Ioan 6:37–39; 17:24. De ce ar trebui ca acest fapt să-i încuraje-
ze pe toţi? Iacov 1:17, 18.

„Niciodată nu putem estima cât de mult iubeşte Dumnezeu fiinţele 
umane. Universul este plin de dovezile bunăvoinţei Sale nemăsurate.

Hristos Îşi revendică dreptul asupra a tot ceea ce este în această lume. 
‘Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu,’ a spus El (Luca 
10:22). ‘Tot ce are Tatăl este al Meu.’ ‘Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi 
pe Pământ’ (Ioan 16:15; Matei 28:18). Totul în cer şi pe Pământ este în slujba 
Sa. Marele dar al iubirii cereşti nu trebuia ascuns în sânul Tatălui. El era 
pentru Hristos, pentru a fi dat fiinţelor umane în nevoie.

Hristos este plin de har şi adevăr. El este totul în tot. Atunci nicio fiinţă 
umană să nu îşi asume slava ei însăşi. Slava trebuie dată Fiului lui Dumne-
zeu. Acum şi pentru totdeauna El trebuie să primească toată lauda.” – Battle 
Creek Letters, pg. 65.

„Întrucât noi suntem darul de la Tatăl Său şi răsplata muncii Sale, Isus 
ne iubeşte. El ne iubeşte ca pe copiii Săi. Cititorule, El te iubeşte. Cerul în-
suşi nu poate revărsa nimic mai măreţ, nimic mai bun.” – Hristos Lumina lumii, 
pg. 483, engl. [cap. 52, Păstorul divin]

„Este privilegiul tău să te încrezi în dragostea lui Isus pentru salvare, în 
cel mai deplin, cel mai sigur şi cel mai nobil mod; să spui: ‘El mă iubeşte, El 
mă primeşte; mă voi încrede în El, pentru că El şi-a dat viaţa pentru mine.’ 
Nimic nu risipeşte într-atât îndoiala ca intrarea în legătură cu caracterul 
lui Hristos.” – Mărturii pentru predicatori, pg. 517, engl. [cap. 18, Principiile vitale ale 
relaţiilor, subcap. O viaţă victorioasă] 

Sticky Note
Ioan 3:16 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Efe 2:4-7 4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5 măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 6 El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, 7 ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. 

Sticky Note
Ioan 6:37-39 37 Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: 38 căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. 39 Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. Ioan 17:24 24 Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Iac 1:17-18 17 orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. 18 El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. 
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Marţi    10 aprilie

3.  CINE ESTE HRISTOS?
a. În timp ce Îl venerăm pe Tatăl ceresc drept Creator, ce ar trebui 

să înţelegem de asemenea despre Isus Hristos? Evrei 1:1-3; Ioan 
1:1-3.

„Dacă Hristos a făcut toate lucrurile, El a existat înainte de toate lucru-
rile. Cuvintele spuse cu privire la aceasta sunt atât de hotărâte, că nimeni 
nu poate fi lăsat în incertitudine. Hristos a fost Dumnezeu mai presus de 
toate şi în cel mai înalt sens. El a fost cu Dumnezeu din toată veşnicia. 
Dumnezeu peste toate, binecuvântat pe veci.” – Lift Him Up, pg. 16.

b. Pe ce temei are Hristos dreptul la închinarea şi ucenicia noastră? 
Efeseni 3:9; Filipeni 2:5-10.

„Cel mai mare dar pe care Dumnezeu putea să-l reverse asupra oame-
nilor a fost revărsat în darul iubitului Său Fiu. Apostolul spune: ‘El, care 
n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va 
da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?’ (Romani 8:32). Nimic n-a 
fost reţinut. Niciun al doilea timp de probă nu va mai fi vreodată acordat. 
Dacă darul de nespus al lui Dumnezeu nu îl conduce pe om la pocăinţă, nu 
mai este nimic care să poată mişca vreodată inima sa. Nu este nicio putere 
ţinută în rezervă ca să lucreze asupra minţii sale şi să-i trezească simţurile. 
Întregul caracter al lui Dumnezeu a fost descoperit în Fiul Său, întregul lanţ 
de posibilităţi ale cerului este prezentat pentru acceptarea omului în Fiul 
Celui Infinit. Calea pentru întoarcerea omului la Dumnezeu şi cer nu are 
bariere. Adâncimile fără pereche ale dragostei Salvatorului au fost mani-
festate; şi dacă această manifestare a dragostei lui Dumnezeu pentru copiii 
oamenilor nu reuşeşte să atragă omul la Sine, nu există nimic care o va face 
vreodată.” – The Signs of the Times, 30 decembrie 1889.

„Apostolul Pavel, scriind prin Duhul Sfânt, declară despre Hristos, că 
‘toate lucrurile au fost făcute prin El şi pentru El; şi El este mai înainte de 
toate lucrurile şi toate se ţin împreună prin El’ (Coloseni 1:16, 17, engl.). 
Mâna care susţine lumile în spaţiu, mâna care ţine în dispunerea lor or-
donată şi activitatea lor neobosită toate lucrurile din întreg universul lui 
Dumnezeu, este mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi.” – Educaţia, 
pg. 132, engl. [cap. Ştiinţa şi Biblia] 

Sticky Note
Evr 1:1-3 1 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. 3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, Ioan 1:1-3 1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 

Sticky Note
Efe 3:9 9 şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; Fil 2:5-10 5 Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: 6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; 10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, 
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Miercuri    11 aprilie

4.  UN PRINCIPIU CERESC
a. Ce concept fundamental ar trebui să învăţăm din exemplul vieţii pă-

mânteşti a lui Hristos? Luca 22:27 (ultima parte); Evrei 5:8; 12:2, 3.

„Temelia planului de mântuire a fost pusă în jertfă. Isus a părăsit curţile 
regeşti şi a devenit sărac, pentru ca noi, prin sărăcia Lui să putem fi făcuţi 
bogaţi. Toţi cei care se împărtăşesc din această mântuire, plătită de Fiul lui 
Dumnezeu pentru ei cu o jertfă aşa nemărginită, vor urma exemplul adevă-
ratului Model. Hristos a fost Piatra din capul unghiului şi noi trebuie să zi-
dim pe această Temelie. Fiecare trebuie să manifeste un spirit de lepădare de 
sine şi jertfire de sine. Viaţa lui Hristos pe pământ a fost altruistă; ea a purtat 
amprenta umilinţei şi sacrificiului. Şi oamenii, părtaşi ai marii mântuiri pe 
care Hristos a venit din cer să le-o aducă, vor refuza să urmeze pe Domnul 
lor şi să aibă parte de lepădarea şi jertfirea Lui de Sine?” – Testimonies, vol. 3, pg. 
387, engl. [Mărturia nr. 24, cap. Zecimi şi daruri] [Italic aparţinând autorului.] 

b. În ce sens trebuie să urmăm cu bucurie exemplul lui Hristos de 
sacrificiu? 1 Petru 2:21; Romani 12:1, 2. 

„Hristos a sacrificat totul pentru om cu scopul de a face posibil ca el să 
câştige cerul. Acum omul căzut trebuie să arate ce va sacrifica el în dreptul 
său de dragul lui Hristos, ca el să poată câştiga slava nepieritoare. Acei care 
au o concepţie corectă despre importanţa mântuirii şi a preţului ei, nu vor 
murmura niciodată că trebuie să semene cu lacrimi şi că lupta şi tăgăduirea 
de sine sunt partea creştinului în această viaţă.” – Idem., pg. 481, engl. [Mărtu-
ria nr. 25, cap. Iubirea de lume]

„[Hristos] a pus deoparte slava Sa, stăpânirea Sa, bogăţiile Sale şi I-a 
căutat pe cei care piereau în păcat. El a coborât până la nevoile noastre, ca 
să ne poată înălţa la cer. Sacrificiul, tăgăduirea de sine şi binefacerea dez-
interesată au caracterizat viaţa Lui. El este modelul nostru. Aţi imitat voi... 
Modelul?” – Idem., vol. 2, pg. 549, engl. [Mărturia nr. 19, cap. Egoismul mustrat]

„Cuvintele: ‘Voi nu sunteţi ai voştri;’ ‘aţi fost cumpăraţi cu un preţ’ (1 
Corinteni 6:19, 20), ar trebui să fie atârnate în sala memoriei, pentru ca noi 
să putem recunoaşte mereu dreptul lui Dumnezeu asupra talentelor noas-
tre, proprietăţii noastre, influenţei noastre şi asupra individului însuşi. Noi 
trebuie să învăţăm cum să ne purtăm faţă de acest dar al lui Dumnezeu, în 
minte, în suflet, în trup, astfel încât, ca proprietate cumpărată a lui Hristos, 
să-I putem aduce o slujbă dătătoare de sănătate, plăcut înmiresmată.” – Slu-
jirea medicală, pg. 276, engl. [cap. Dieta şi sănătatea] 

Sticky Note
Luca 22:27 27 Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujeşte la masă? Nu cine stă la masă? Şi Eu totuşi sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la masă. Evr 5:8 8 măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Evr 12:2-3 2 Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 3 Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. 

Sticky Note
1Pet 2:21 21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. Rom 12:1-2 1 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. 
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Joi    12 aprilie

5.  HAR ACORDAT
a. Ce este harul - şi de ce este el esenţial pentru mântuirea noastră? 

Romani 5:6–9; Efeseni 2:8, 9.

„Harul este o favoare nemeritată şi credinciosul este îndreptăţit fără ni-
ciun merit propriu, fără niciun drept pe care să-l prezinte lui Dumnezeu. El 
este îndreptăţit prin răscumpărarea care este în Hristos Isus, care stă în curţi-
le cerului ca înlocuitor şi garant al păcătosului.” – Selected Messages, vol. 1, pg. 398.

„Harul [Salvatorului] este îndestulător pentru a supune păcatul.” – Cre-
dinţa prin care trăiesc, pg. 87, engl. [cap. Starea noastră neajutorată în păcat]

b. Cum ar trebui să răspundem harului îmbelşugat al lui Dumne-
zeu? Efeseni 2:10; Tit 2:11-14.
     
„Nu sunt faptele bune de nicio valoare reală? Este păcătosul care păcă-

tuieşte în fiecare zi fără a fi pedepsit, privit de Dumnezeu cu aceeaşi favoa-
re ca acela care, prin credinţa în Hristos încearcă să lucreze cu integritate? 
Scriptura răspunde [Efeseni 2:10 citat].

În rânduiala Sa divină, prin favoarea Sa nemeritată, Domnul a hotărât 
ca faptele bune să fie răsplătite. Noi suntem acceptaţi doar prin meritele 
lui Hristos; şi faptele de îndurare, faptele de caritate pe care noi le facem 
sunt roadele credinţei; şi ele devin o binecuvântare pentru noi; pentru  că 
oamenii vor fi răsplătiţi după faptele lor.

Mireasma meritului lui Hristos este cea care face ca lucrările noastre bune 
să fie acceptabile înaintea lui Dumnezeu, iar harul este cel care ne face capabili 
să facem faptele pentru care El ne răsplăteşte.” – Selected Messages, vol. 3, pg. 199, 200.

„Toate faptele voastre bune nu vă pot salva; dar totuşi este imposi-
bil pentru voi să fiţi salvaţi fără fapte bune. Fiecare sacrificiu făcut pentru 
Hristos va fi pentru câştigul vostru veşnic.” – Idem., pg. 147.

Vineri    13 aprilie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Numiţi câteva daruri simple ale lui Dumnezeu revărsate din zilele 

din Eden.
2. Cum implică cel mai mare dar al lui Dumnezeu o relaţie reciprocă?
3. De ce este important pentru noi să înţelegem cine este Hristos într-

adevăr?
4. Ce principiu fundamental stă la baza întregului plan de mântuire?
5. Ce putere dă harul celui mântuit în pregătirea pentru Cer?

Sticky Note
Rom 5:6-9 6 Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. 7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. 8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 9 Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. Efe 2:8-9 8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 

Sticky Note
Efe 2:10 10 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Tit 2:11-14 11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat 12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, 13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. 14 El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2012 15

   Lecţia 3 Sabat, 21 aprilie 2012

Slujire voluntară, din toată inima
„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 

sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta: iată porunca 
dintâi” (Marcu 12:30).

„Întreaga fiinţă – inimă, suflet, cuget şi putere – trebuie folosită în 
slujba lui Dumnezeu. Ce a mai rămas fără a fi consacrat lui Dumne-
zeu?” – The Review and Herald, 6 noiembrie 1900. 

Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pg. 266 -269, engl. [cap. Lăcomia]

Duminică    15 aprilie

1. MOTIVAţIE PENTRU SLUJIRE
a. Ce aspecte ale uceniciei sunt adesea trecute cu vederea de către 

mulţi care mărturisesc că-L urmează pe Hristos? Marcu 8:34; Ioan 
15:19, 20.

„Puţini sunt doritori să urmeze exemplul uimitor de abengaţie [al lui 
Hristos], să rabde suferinţele şi  persecuţiile Sale şi să ia parte la lucrarea 
Lui istovitoare de a aduce pe alţii la lumină. Dar puţini vor urma exemplul 
Său de rugăciune serioasă şi aprinsă către Dumnezeu pentru putere ca să 
rabde încercările acestei vieţi şi să îndeplinească datoriile zilnice.” – Testimo-
nies, vol. 2, pg. 664, engl. [Mărturia nr. 20, cap. Cauza din Vermont]

b. Ce contrast există între slujirea adevărată şi cea falsă? Iov 31:24–
28; 29:11–16. De ce trebuie să ne reexaminăm motivaţiile?

„Pentru mulţi, gunoiul aceste lumi astupă canalele sufletului. Egois-
mul controlează mintea şi denaturează caracterul. Dacă viaţa ar fi ascunsă 
cu Hristos în Dumnezeu, slujirea pentru El n-ar fi o corvoadă. Dacă întrea-
ga inimă ar fi consacrată lui Dumnezeu, toţi ar găsi ceva de făcut şi ar dori 
foarte mult să ia parte în lucrare. Ei ar semăna de-a lungul tuturor apelor, 
rugându-se şi crezând că roadele se vor vedea.” – The Review and Herald, 19 
decembrie 1878. 

Sticky Note
Mar 8:34 34 Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Ioan 15:19-20 19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. 20 Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său.” Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. 

Sticky Note
Iov 31:24-28 24 Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului: „Tu eşti nădejdea mea;” 25 dacă m-am îngâmfat de mărimea averilor mele, de mulţimea bogăţiilor pe care le dobândisem; 26 dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreaţă, 27 şi dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură: 28 şi aceasta este tot o fărădelege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aş fi lepădat de Dumnezeul cel de sus! Iov 29:11-16 11 Urechea care mă auzea, mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda. 12 Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin. 13 Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. 14 Mă îmbrăcam cu dreptatea şi-i slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta şi turban. 15 Orbului îi eram ochi, şi şchiopului picior. 16 Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut. 
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Luni    16 aprilie

2. NOTA DOMINANTĂ A ÎNVĂţĂTURILOR LUI  
 HRISTOS
a. Ce contrast regretabil există între Hristos Însuşi şi mulţi dintre 

pretinşii Săi urmaşi astăzi? Filipeni 2:5-8, 21.

„Planul de mântuire a fost prevăzut cu o jertfă atât de largă şi adâncă şi 
înaltă care este de nemăsurat. Hristos nu a trimis îngerii Săi la această lume 
căzută, în timp ce El să rămână în ceruri; ci El Însuşi a ieşit în afara taberei, su-
ferind ocara. El a devenit un om al durerilor şi obişnuit cu suferinţa; El Însuşi 
a luat neputinţele noastre şi a purtat slăbiciunile noastre. Şi lipsa tăgăduirii de 
sine în cei care mărturisesc a fi urmaşii Săi, Dumnezeu o priveşte ca o tăgădui-
re a numelui de creştin. Acei care mărturisesc a fi una cu Hristos şi îşi îngăduie 
dorinţele lor egoiste pentru îmbrăcăminte, mobilă şi hrană bogate şi scumpe, 
sunt creştini doar cu numele. A fi creştin înseamnă a fi asemenea lui Hristos.

„Şi totuşi cât de adevărate sunt cuvintele apostolului: ‘Ce-i drept, toţi 
umblă după foloasele lor şi nu după ale lui Isus Hristos’ (Filipeni 2:21). 
Mulţi creştini nu au fapte corespunzătoare numelui pe care-l poartă. Ei ac-
ţionează ca şi cum n-ar fi auzit niciodată despre planul de mântuire realizat 
cu un preţ infinit. Majoritatea ţintelor lor sunt să-şi facă un nume în această 
lume; ei adoptă formele şi ceremoniile ei şi trăiesc pentru îngăduirea eului. 
Ei îşi urmează întocmai scopurile lor proprii cu aceeaşi înverşunare cum 
face lumea şi astfel ei reţin puterea lor de a ajuta la întemeierea împărăţiei 
lui Dumnezeu.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 54, engl. [cap. 10, O chemare la serio-
zitate mai mare, subcap. Spiritul de sacrificiu]

b. Ce principiu ceresc impune Hristos astăzi tuturor urmaşilor Săi? 
De ce? Matei 16:24-26.

„Acei care ar dori să câştige binecuvântarea sfinţirii, trebuie mai întâi 
să înveţe însemnătatea jertfirii de sine. Crucea lui Hristos este stâlpul cen-
tral de care atârnă ‘o greutate tot mai mare şi veşnică de slavă’ (2 Corinteni 
4:17, engl.). [Matei 16:24 citat.] Mireasma dragostei noastre pentru semenii 
noştri este cea care descoperă dragostea noastră pentru Dumnezeu. Răbda-
rea în slujire este cea care aduce odihnă sufletului.” – Istoria faptelor apostolilor, 
pg. 560, engl. [cap. 55, Transformat prin har]

„Noi trebuie să practicăm acelaşi sacrificiu de sine care L-a condus [pe 
Hristos] să Se dea pe Sine Însuşi la moarte pe cruce, pentru a face posibil 
ca fiinţele umane să aibă viaţa veşnică.” – Testimonies, vol. 9, pg. 49, engl. [secţ. I, 
cap. Nevoia de efort serios] 

Sticky Note
Fil 25 Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: 6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. 21 Ce-i drept, toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos. 

Sticky Note
Mat 16:24-26 24 Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. 25 Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. 26 Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? 
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Marţi    17 aprilie

3. ÎNVĂţÂND DE LA APOSTOLI
a. Care a fost secretul dragostei arzătoare a apostolului Pavel pen-

tru sufletele bărbaţilor şi femeilor? 2 Corinteni 4:15–18; 5:14, 15.

„Cum pot cei pentru care Hristos a jertfit atât de mult să continue să se 
bucure de darurile Sale în mod egoist? Dragostea şi lepădarea Lui de sine 
sunt fără egal; şi când această dragoste pătrunde în experienţa urmaşilor Săi, 
ei îşi vor identifica interesele cu cele ale Răscumpărătorului lor. Lucrarea lor 
va fi să zidească împărăţia lui Hristos. Ei se vor consacra pe ei şi proprietăţile 
lor Lui şi le vor folosi după cum cere cauza Lui.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 55, 
engl. [cap. 10, O chemare la seriozitate mai mare, subcap. Spiritul de sacrificiu]

„Dragostea lui Isus în suflet va fi descoperită în cuvânt şi faptă. Împărăţia 
lui Hristos va fi primordială. Eul va fi pus ca o jertfă de bunăvoie pe altarul 
lui Dumnezeu. Oricine este cu adevărat unit cu Hristos va simţi aceeaşi dra-
goste pentru suflete care l-a determinat pe Fiul lui Dumnezeu să părăsească 
tronul Lui regesc, stăpânirea Sa înaltă şi, de dragul nostru să devină sărac, 
pentru ca noi, prin sărăcia Lui să putem fi făcuţi bogaţi.” – Idem.

b. Despre ce înclinaţie îi avertizează apostolul Ioan pe credincioşi 
- şi cum se poate aceasta aplica la noi? 1 Ioan 2:15-17.

„Ca unii care mărturisim că suntem creştini, ce facem noi? Suflete peste 
tot în jurul nostru, din apropierea caselor noastre şi de departe, pier în pă-
catele lor, neavertizate, părăsite. În fiecare zi noi trecem pe lângă acei care 
sunt fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume şi nu ne deschidem niciodată 
buzele pentru a le spune despre Hristos şi dragostea Sa. O orbire lumească 
îi ţine vrăjiţi pe bărbaţi şi femei... Ostaşii crucii lui Hristos ar trebui să mişte 
cerul cu rugăciunile lor pentru ca Dumnezeu să lucreze, pentru ca puterea 
Lui să coopereze cu agentul uman ca să ajungă la oameni acolo unde ei se 
află.” – Manuscript Releases, vol. 8, pg. 95.

„În timp ce mulţi aşteaptă ca fiecare piedică să fie mutată, sufletele mor 
fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. Mulţi, foarte mulţi, de dragul pro-
fitului lumesc, de dragul acumulării de cunoştinţe ştiinţifice, se vor aven-
tura în regiuni corupătoare şi vor merge în ţări în care cred că pot obţine 
profit comercial; dar unde sunt bărbaţii şi femeile care îşi vor schimba locul 
şi îşi vor muta familiile în regiunile care au nevoie de lumina adevărului, 
pentru ca exemplul lor să poată influenţa pe cei ce vor vedea în ei repre-
zentanţi ai lui Hristos?” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 56, engl. [cap. 10, O chemare 
la seriozitate mai mare, subcap. O chemare pentru familii consacrate]  

Sticky Note
2Cor 4:15-18 15 Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. 16 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. 17 Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. 18 Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice. 2Cor 5:14-15 14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. 

Sticky Note
1Ioan 2:15-17 15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 17 Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 
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Miercuri    18 aprilie

4. O INIMĂ CURATĂ, MULţUMITOARE
a. Ca slujitori ai lui Hristos, ce ar trebui să caracterizeze credinţa 

noastră? De ce? Efeseni 6:6-8.

„Nu este un pericol faptul că moştenirea preţioasă, nepieritoare poate 
fi eclipsată de comorile pământeşti lipsite de valoare? Există pericolul ca 
utilitatea voastră să fie distrusă, credinţa voastră slăbită, templul sufletului 
întinat de cumpărători şi vânzători.” – The Review and Herald, 19 iunie 1888.

b. De ce a repetat Hristos porunca a zecea în timpul slujirii Sale? 
Exodul 20:17; Luca 12:15. Cum trebuie să obţinem victoria în 
acest domeniu? 1 Corinteni 15:31.

„Hristos este exemplul nostru. El şi-a dat viaţa ca jertfă pentru noi şi El 
ne cere să ne dăm vieţile ca jertfă pentru alţii. Astfel putem izgoni egoismul 
pe care Satan se luptă în mod constant să-l sădească în inimile noastre. 
Acest egoism reprezintă moartea a toată evlavia şi poate fi biruit numai 
prin manifestarea dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri. 
Hristos nu va îngădui nici unei persoane egoiste să intre în curţile cerului. 
Nicio persoană lacomă nu poate trece prin porţile de mărgăritar; pentru că 
toată lăcomia este idolatrie.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 26, engl. [cap. 4, Princi-
piile opuse ale lui Hristos şi ale lui Satan, subcap. Moartea oricărei evlavii] 

„Binefacere constantă, tăgăduitoare de sine este remediul lui Dumne-
zeu pentru păcatele molipsitoare ale egoismului şi lăcomiei. Dumnezeu a 
intenţionat ca binefacerea sistematică să sprijine cauza Lui şi să uşureze ne-
voile celui suferind şi lipsit. El a hotărât ca dăruirea să devină un obicei, ca 
ea să poată contracara păcatul primejdios şi amăgitor al lăcomiei. Dăruirea 
neîntreruptă ucide lăcomia prin lipsă de alimentare. În rânduiala lui Dum-
nezeu, binefacerea sistematică are menirea să îndepărteze comorile de la 
cel lacom la fel de repede cum au fost câştigate şi să le dedice Domnului, 
Căruia Îi aparţin...

Bogăţiile îi fac pe oameni egoişti şi acumularea lor hrăneşte lăcomia; 
şi aceste rele se întăresc prin exersare activă. Dumnezeu cunoaşte pri-
mejdia noastră şi ne-a înconjurat cu mijloace pentru a ne împiedica de la 
ruină. El cere exersarea constantă a binefacerii, pentru ca puterea obice-
iului în fapte bune să poată frânge puterea obiceiului în direcţia opusă.” 
– Testimonies, vol. 3, pg. 548, engl. [Mărturia nr. 25, cap. Păcatul lăcomiei]

Sticky Note
Efe 6:6-8 6 Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 7 Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, 8 căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 

Sticky Note
Exod 20:17 17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Luca 12:15 15 Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” 1Cor 15:31 31 În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraţilor, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru. 
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Joi    19 aprilie

5. OFERIND O SLUJIRE VERITABILĂ
a. Cum putem fi încurajaţi de exemplul primilor creştini din Mace-

donia? 2 Corinteni 8:1-5.
 

„Aproape toţi credincioşii din Macedonia erau săraci în bunurile aces-
tei lumi, dar inimile lor erau inundate de dragostea pentru Dumnezeu şi 
adevărul Său şi ei dăruiau cu bucurie pentru sprijinirea Evangheliei. Când 
se strângeau colecte generale din bisericile neamurilor pentru credincio-
şii evrei, dărnicia celor convertiţi din Macedonia a fost prezentată ca un 
exemplu pentru alte biserici.” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 343, engl. [cap. 32, O 
biserică darnică]

b. Cum rezumă Hristos datoria noastră în calitate de credincioşi? 
Marcu 12:29-31. Ce se întâmplă pe măsură ce punem acest prin-
cipiu în practica zilnică? Matei 7:24, 25.
 

„Întreaga fiinţă trebuie consacrată în slujba Stăpânului.” – The General 
Conference Bulletin, 16 aprilie 1901.

„Nimeni nu poate fi cu adevărat unit cu Hristos, practicând învăţătu-
rile Sale, supunându-se sub jugul Său de restricţie, fără să înţeleagă ceea ce 
niciodată nu poate exprima în cuvinte. Gânduri noi, bogate îi vin în min-
te. Lumină este dată intelectului, fermitate voinţei, sensibilitate conştiinţei, 
puritate imaginaţiei. Inima devine mai gingaşă, gândurile mai spirituale, 
slujirea mai asemănătoare cu a lui Hristos. În viaţă se vede ceea ce niciun 
cuvânt nu poate exprima – consacrare adevărată, credincioasă, iubitoare a 
inimii, a cugetului, a sufletului şi a puterii de a lucra pentru Stăpân.” – Testi-
monies, vol. 6, pg. 476, 477, engl.   [secţ. VII, cap. Ajutorul şcolilor noastre] 

Vineri    20 aprilie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum a reflectat viaţa lui Iov Spiritul lui Hristos?
2. Ce înclinaţie obişnuită trebuie să biruim dacă dorim să fim victorioşi?
3. Ce ne învaţă Pavel şi Ioan despre cultivarea valorilor veşnice?
4. De ce este lăcomia atât de dăunătoare pentru sufletele noastre?
5. Cum este răsplătit serviciul din toată inima, chiar în această viaţă 

pământească?

Sticky Note
2Cor 8:1-5 1 Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. 2 În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor. 3 Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor. 4 Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi. 5 Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. 

Sticky Note
Mar 12:29-31 29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: „Ascultă Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn”; 30 şi: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. 31 Iar a doua este următoarea: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.” Mat 7:24-25 24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. 25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 
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   Lecţia 4 Sabat, 28 aprilie 2012

Zel în slujire
„Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de 

râvnă dar şi pocăieşte-te” (Apocalipsa 3:19)
„Toate privilegiile pe care le-a dat Dumnezeu sunt mijloacele Sale 

de a pune ardoare în spirit, zel în efort şi vigoare în îndeplinirea voii 
Sale sfinte.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 360, engl. [cap. 31, Păcatul lui Nadab şi 
Abihu]

Recomandare pentru studiu: Colporteur Ministry, pg. 154, 155.

Duminică    22 aprilie

1. NEVOIA DE O ATITUDINE NOUĂ
a. Ce ar trebui să învăţăm din avertismentul lui Hristos împotriva 

murmurării şi slujirii cu inima împărţită? Matei 25:14, 15, 18, 
24–30.

„Cât de mulţi nu simt, aşa cum a făcut robul cu un singur talant, că 
Domnul este un om aspru, care seceră de unde n-a semănat şi strânge de 
unde n-a vânturat. Această concepţie este o înşelătorie a celui rău; căci ce 
avem noi care să nu fi primit? ‘Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim 
ce-ţi aducem’ (1 Cronici 29:14) ar trebui să fie limbajul inimilor noastre re-
cunoscătoare.” – The Review and Herald, 12 iunie 1888.

b. Ce mustrări ale lui Hristos se aplică în aceste ultime zile ale isto-
riei Pământului cu o forţă specială? Matei 24:12; Apocalipsa 2:4.

„Ar trebui ca fiecare membru al bisericii să aibă grijă cu gelozie ca vrăj-
maşii credinţei noastre să nu aibă ocazia să triumfe asupra stării lor lipsite 
de viaţă, decăzute. Unii şi-au irosit influenţa, când cu puţină lepădare de 
sine, seriozitate şi zel ar fi putut fi o putere de partea binelui. Acest zel nu 
va veni fără efort, fără lupte serioase.” – Testimonies, vol. 5, pg. 287, engl. [Mărtu-
ria nr. 32, cap. Influenţa necredinţei]

 

Sticky Note
Mat 2514 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. 15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat. 18 Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. 24 Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: „Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat: 25 mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!” 26 Stăpânul său i-a răspuns: „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat; 27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! 28 Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. 29 Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are! 30 Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” 

Sticky Note
Mat 24:12 12 Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Apoc 2:4 4 Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. 
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Luni    23 aprilie

2. O CALITATE CARE TREBUIE URMĂRITĂ
a. Cum zugrăveşte Biblia importanţa vitală a zelului pentru Dum-

nezeu? Psalmii 42:1; 84:2. Dacă această calitate ne lipseşte, cum 
putem s-o obţinem? Ieremia 29:13.

„Sunt mulţi care nu dau nicio dovadă clară că sunt credincioşi legă-
mintelor lor de botez. Zelul lor este răcit de formalism, ambiţie lumească, 
mândrie şi dragoste de sine. Din când în când, sentimentele lor sunt miş-
cate, dar ei nu cad pe Stânca Isus Hristos. Ei nu vin la Dumnezeu cu inimi 
zdrobite în pocăinţă şi mărturisire. Acei care experimentează lucrarea ade-
văratei convertiri în inimile lor vor descoperi roadele Duhului în vieţile 
lor.” – Testimonies, vol. 9, pg. 155, engl. [secţ. IV, cap. Credincioşie în reforma sănătăţii] 

„Este nevoie de post, umilire şi rugăciune pentru zelul nostru aflat în 
declin şi spiritualitatea noastră din ce în ce mai mică.” – Idem., vol. 4, pg. 535, 
536, engl. [Mărturia nr. 30, cap. Slujitorii lui Dumnezeu]

b. Ce făgăduinţă este dată tuturor celor care tânjesc să devină ase-
menea lui Hristos? Matei 5:6. De ce este experienţa lui Iacov atât 
de preţioasă pentru noi? Geneza 32:24-30.

„Dumnezeu caută evlavie, lepădare de sine, jertfire de sine, milă pen-
tru om şi zel pentru Dumnezeu. El doreşte cu înfocare să vadă în om o 
adâncă dorinţă a sufletului de a-l salva pe semenul său de la necredinţă şi 
pieire.” – The Signs of the Times, 15 februarie 1899.

„Cu marele adevăr pe care am avut privilegiul să-l primim, noi ar tre-
bui să devenim canale vii de lumină şi în puterea Duhului Sfânt putem 
face aceasta. Ne-am putea apropia atunci de tronul harului; şi văzând cur-
cubeul făgăduinţei, să îngenunchem cu inimile căite şi să căutăm împără-
ţia cerurilor cu o forţă spirituală care nu ar rămâne nerăsplătită. Am lua-o 
atunci cu năvala, cum a făcut Iacov. Atunci solia noastră ar fi puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuire.” – Reflecting Christ, pg. 217.

„Du-te în cămăruţa ta şi acolo, singur, stăruie înaintea lui Dumnezeu: 
‘Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi 
statornic’ (Psalmii 51:10). Fii serios, fii sincer. Rugăciunile fierbinţi sunt de un 
mare folos. Asemenea lui Iacov, luptă-te în rugăciune. Luptă din răsputeri! 
În grădină Isus asuda cu stropi mari de sânge; tu trebuie să faci un efort. Nu 
pleca din cămăruţa ta până când nu te simţi puternic în Dumnezeu; apoi 
veghează şi atît timp cât veghezi şi te rogi poţi ţine sub control aceste porniri 
rele şi harul lui Dumnezeu poate să se manifeste şi se va manifesta în tine.” – 
Solii pentru tineret, pg. 131, 132, engl. [cap. 34, Experienţa creştină veritabilă]

Sticky Note
Ps 42:1 1 (Către mai marele cântăreţilor. Cântarea fiilor lui Core.) Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Ps 84:2 2 Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel Viu! Ier 29:13 13 Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. 

Sticky Note
Mat 5:6 6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! Gen 32:24-30 24 Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. 25 Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, aşa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. 26 Omul acela a zis: „Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lasă să pleci până nu mă vei binecuvânta.” 27 Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el. 28 Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.” 29 Iacov L-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri numele?” Şi l-a binecuvântat acolo. 30 Iacov a pus locului aceluia numele Peniel; „căci”, a zis el, „am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi am scăpat cu viaţă.” 
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Marţi   24 aprilie

3. ZEL ÎN ACţIUNE
a. Ce putem învăţa din luptele pe care le suferim şi din biruinţele 

pe care le câştigăm prin mărturisirea credinciosă pentru Dumne-
zeu? Ieremia 20:8–11; Faptele Apostolilor 4:14–20.
 

„Atât de puternică era împotrivirea faţă de solia lui Ieremia, atât de des 
era ridiculizat şi batjocorit, că el a spus: ‘Nu voi mai pomeni de El şi nu voi 
mai vorbi în Numele Lui’ (Ieremia 20:9). Aşa a fost întotdeauna. Din cauza 
amărăciunii, urii şi împotrivirii manifestate faţă de cuvântul lui Dumnezeu 
rostit în mustrare, mulţi alţi soli ai lui Dumnezeu s-au hotărât să facă aşa 
cum a făcut Ieremia. Dar ce a făcut acest profet al lui Dumnezeu după ho-
tărârea lui? Cu toate că a încercat cât a putut, el nu şi-a putut păstra pacea. 
Imediat ce a venit la adunarea poporului, el a văzut că Spiritul Domnului 
era mai puternic decât era el.” – Comentarii bibilce ale AZŞ [Comentarii ale E. G. 
White], vol. 4, pg. 1156, engl. [comentarii la Ieremia cap 20]

„Zelul pentru Dumnezeu şi cauza Lui i-a mişcat pe ucenici să ducă 
mărturia Evangheliei cu putere mare. N-ar trebui ca un zel asemănător să 
ardă în inimile noastre, determinându-ne să spunem istoria despre iubirea 
răscumpărătoare, despre Hristos şi El răstignit? Este privilegiul fiecărui 
creştin, nu doar să aştepte, ci şi să grăbească venirea Mântuitorului.” – Isto-
ria faptelor apostolilor, pg. 600, engl. [cap. 58, Biserica triumfătoare]

b. Ce fel de experienţe trebuie să îşi găsească ecou în noi? Psalmii 
119:137–140; 1 Ioan 3:1–3.
 

„Prezbiterul Loughborough a fost un lucrător zelos pentru cauză. Întrea-
ga sa inimă a fost pusă în lucrare. El a intrat... [într-un] câmp nou de lucru şi 
a fost gata să se plaseze în cea mai umilă poziţie, să sufere orice lipsă, să facă 
economie, să locuiască într-un loc ieftin şi sărăcăcios, să lucreze devreme şi 
târziu pentru cauza abia începută.” – Manuscript Releases, vol. 21, pg. 246. 

„Noi ne aflăm în pragul lumii veşnice. Deoarece nelegiuirea abundă, 
dragostea celor mai mulţi se răceşte. În loc de aceasta, dragostea lui Dum-
nezeu, dragostea pentru curăţie, adevăr şi sfinţenie ar trebui să crească în 
inimile noastre. Creşterea răutăţii din jurul nostru ar trebui să trezească în 
noi cel mai serios zel şi cea mai puternică hotărâre.” – The Review and Herald, 
29 noiembrie 1881.

 

Sticky Note
Ier 20:8-11 8 Căci, ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: „Silnicie şi apăsare!”, aşa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară şi batjocură toată ziua. 9 Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de El şi nu voi mai vorbi în Numele Lui!”, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. 10 Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domneşte împrejur. – „Învinuiţi-l”, strigă ei; „haidem să-l învinuim!” Toţi cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el şi ne vom răzbuna pe el!” 11 Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic; de aceea, prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui. Se vor umple de ruşine că n-au lucrat cu chibzuinţă: de o veşnică ruşine care nu se va uita! Fapte 4:14-20 14 Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. 15 Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei 16 şi au zis: „Ce vom face oamenilor acestora? Căci este ştiut de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care n-o putem tăgădui. 17 Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm şi să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.” 18 Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus. 19 Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; 20 căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.” 

Sticky Note
Ps 119:137-140 137 Tu eşti drept, Doamne, şi judecăţile Tale sunt fără prihană. 138 Tu Îţi întemeiezi învăţăturile pe dreptate şi pe cea mai mare credincioşie. 139 Râvna mea mă mănâncă, pentru că potrivnicii mei uită cuvintele Tale. 140 Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte. 1Ioan 3:1-3 1 Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. 3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. 
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Miercuri    25 aprilie

4. EVITÂND ZELUL GREşIT ORIENTAT
a. Care sunt câteva căi prin care putem fi în pericol de a ne rătăci 

având un zel greşit orientat? Romani 10:1–3; 1 Corinteni 10:23. 
 

„Când acei cărora le lipseşte Duhul şi puterea lui Dumnezeu intră într-
un câmp nou, ei încep să acuze celelalte denominaţiuni, gândindu-se că îi 
pot convinge pe oameni de adevăr, prezentându-le incoerenţele bisericilor 
populare. Uneori poate este necesar să se vorbească despre aceste lucruri, 
dar în general aceasta creează numai prejudecată împotriva lucrării şi în-
chide urechile multora care altfel ar fi putut să asculte adevărul. Dacă aceşti 
învăţători ar fi strâns legaţi de Hristos, ar avea înţelepciune divină să cu-
noască modul în care să se apropie de oameni.” – Testimonies, vol. 4, pg. 536, 
engl. [Mărturia nr. 30, cap. Slujitorii lui Dumnezeu]

b. Ce a fost greşit în falsul zel al lui Iehu? 2 Împăraţi 10:16–19, 28–31.
 

„Sunt mulţi a căror religie constă în activităţi. Ei vor să fie implicaţi şi 
au reputaţia că fac o lucrare mare în timp ce micile lucruri fermecătoare 
care contribuie la înfrumuseţarea unui caracter atrăgător de creştin sunt 
complet trecute cu vederea. Slujirea activă, agitată, care dă impresia despre 
cineva că face o lucrare minunată, nu este primită de Dumnezeu. Spiri-
tul lui Iehu este cel care spune: ‘Vino şi vezi râvna mea pentru Domnul.’ 
Aceasta este satisfacerea de sine; ea hrăneşte un sentiment de mulţumire 
de sine; dar în tot acest timp sufletul poate fi întinat de pata ruşinoasă a 
egoismului nesupus, necontrolat.” – The Signs of the Times, 20 noiembrie 1884.

„Zelul creştin este controlat de principiu şi nu este spasmodic. El este 
serios, profund şi puternic, implicând întregul suflet şi trezind la lucru 
simţurile morale. Salvarea sufletelor şi interesele împărăţiei lui Dumnezeu 
sunt chestiuni de cea mai înaltă importanţă... Zelul creştin nu se va epuiza 
în discuţii, ci va simţi şi va acţiona cu putere şi eficienţă. Totuşi zelul creştin 
nu va acţiona de dragul de a fi văzut. Umilinţa va caracteriza fiecare efort 
şi va fi observată în fiecare lucrare. Zelul creştin va conduce la rugăciune 
sinceră şi umilă şi la credincioşie în datoriile căminului. În cercul famili-
ei, se va vedea amabilitatea şi dragostea, bunăvoinţa şi compasiunea, care 
sunt întotdeauna roadele zelului creştin.” – Testimonies, vol. 2, pg. 232, 233, engl. 
[Mărturia nr. 17, cap. Zelul creştin]

Sticky Note
Rom 10:1-3 1 Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliţi este să fie mântuiţi. 2 Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: 3 pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. 1Cor 10:23 23 Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 

Sticky Note
2Imp 1016 şi a zis: „Vino cu mine şi vei vedea râvna mea pentru Domnul.” L-a luat astfel în carul său. 17 Când a ajuns Iehu la Samaria, a ucis pe toţi cei rămaşi din Ahab în Samaria şi i-a nimicit cu desăvârşire, după cuvântul pe care-l spusese lui Ilie, Domnul. 18 Apoi a strâns tot poporul şi le-a zis: „Ahab a slujit puţin lui Baal, Iehu însă îi va sluji mult. 19 Acum, chemaţi la mine pe toţi prorocii lui Baal, pe toţi slujitorii lui şi pe toţi preoţii lui, fără să lipsească unul, căci vreau să aduc o mare jertfă lui Baal: oricine va lipsi va muri.” Iehu lucra cu viclenie, ca să omoare pe toţi slujitorii lui Baal. 28 Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel, 29 dar nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, n-a părăsit viţeii de aur din Betel şi Dan. 30 Domnul a zis lui Iehu: „Pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea Mea şi ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia Mea, fiii tăi până la al patrulea neam vor şedea pe scaunul de domnie al lui Israel.” 31 Totuşi Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în Legea Domnului Dumnezeului lui Israel; şi nu s-a abătut de la păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. 
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Joi    26 aprilie

5. EXEMPLUL LUI HRISTOS
a. Cum a fost împlinită în Hristos profeţia psalmistului despre ze-

lul evlavios? Psalmii 69:9; Ioan 2:13–17; 4:34. Ce elemente ar tre-
bui să învăţăm din zelul lui Hristos? 1 Corinteni 2:2-4.

„[Hristos] a trăit legea. Curăţia şi mila Sa, devotamentul Său faţă de 
adevăr şi zelul Său pentru slava lui Dumnezeu descoperă desăvârşirea le-
gii.” – The Review and Herald, 26 februarie 1901.

„Hristos a declarat că mâncarea şi băutura lui erau să facă voia Tatălui 
Său. Zelul care vine printr-o astfel de sfinţire a adevărului îl face puternic 
pe credinciosul în adevăr pentru că el este depozitarul adevărului sacru şi, 
pe măsură ce el se împărtăşeşte din adevăr, el va fi un creştin util. Zelul ar 
trebui să fie întotdeauna lipsit de variaţii, manifestând o sfinţenie a caracte-
rului.” - Manuscript Releases, vol. 10, pg. 131.

b. Ce apel face Hristos fiecăruia care trăieşte în era încropită a Lao-
diceei? Apocalipsa 3:19. 
 
„Când e vorba de slujba lui Dumnezeu, dau oamenii dovadă de acelaşi 

zel pentru lucrarea Lui pe care l-au manifestat în slujba lumii?” – The Review 
and Herald, 12 iunie 1888.

„În acest timp, când sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape, n-ar tre-
bui ca zelul bisericii să–l întreacă până şi pe cel al bisericii timpurii? Zelul 
pentru slava lui Dumnezeu i-a mişcat pe ucenici să ducă mărturia pentru 
adevăr cu putere mare. Nu ar trebui ca acest zel să ardă în inimile noas-
tre cu o dorinţă de a spune istoria despre iubirea răscumpărătoare, despre 
Hristos şi El răstignit? N-ar trebui ca puterea lui Dumnezeu să fie mai pu-
ternic descoperită astăzi decât în timpul apostolilor?” – Testimonies, vol. 7, pg. 
33, engl. [secţ. I, cap. Extinzând biruinţa crucii, subcap. Aceeaşi putere trebuie să fie 
descoperită astăzi] 

Vineri    27 aprilie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce avertisment ar trebui să luăm în seamă din pilda talanţilor?
2. Ce aspect din experienţa lui Iacov trebuie să ne însuşim - şi de ce?
3. Ce putem învăţa de la Ieremia, David şi primii apostoli?
4. Cum am putea manifesta simptome ale zelului greşit orientat?
5. Ce caracterizează un zel veritabil?

Sticky Note
Ps 69:9 9 Căci râvna Casei Tale mă mănâncă, şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea. Ioan 2:13-17 13 Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim. 14 În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezând jos. 15 A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele. 16 Şi a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea de aici şi nu faceţi din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.” 17 Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru Casa Ta Mă mănâncă pe Mine.” Ioan 4:34 34 Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui. 1Cor 2:2-4 2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. 3 Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur. 4 Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere, 

Sticky Note
Apoc 3:19 19 Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! 
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Sabat, 5 mai 2012

Darul Sabatului întâi  
pentru misiunile mondiale

Înainte de a Se întoarce la cer, Hristos 
le-a lăsat ucenicilor Săi împuternicirea 
Evangheliei: „Duceţi-vă şi faceţi uce-
nici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului 
Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am 
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 
28:19, 20).

Motivul principal al existenţei bisericii pe această planetă este ca să 
ducă solia Evangheliei locuitorilor ei. Hristos a zis că „Evanghelia aceasta 
a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie 
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” (Matei 24:14).

Toţi membrii bisericii rămăşiţei lui Dumnezeu au privilegiul şi datoria 
de a da o mână de ajutor la răspândirea Evangheliei veşnice în jurul lumii 
prin eforturile lor misionare personale, rugăciunile lor şi contribuţiile lor 
financiare.

În fiecare an, strângem un dar special de la membrii şi prietenii noştri 
din întreaga lume pentru a procura mijloacele necasare răspândirii soliei în 
misiunile din multe părţi ale globului.

„Hristos este exemplul pentru toţi cei care pornesc ca misionari. Lu-
crarea Lui este modelul pentru toate străduinţele misionare. Ea pretinde 
predare fără rezerve, dedicarea timpului şi a talentelor. Ea ne cheamă să Îi 
înapoiem lui Dumnezeu bunurile pe care El ni le-a încredinţat, împreună 
cu dobânda pe care am obţinut-o când le-am pus în negoţ. Totul trebuie 
investit în cauză pentru progresul lucrării pe care Hristos a venit s-o facă 
în lume.” – The Review and Herald, 24 decembrie 1901.

Este privilegiul nostru să facem parte din ambasada lui Dumnezeu 
de pe pământ, să reprezentăm caracterul Său de dragoste înaintea întregii 
lumi. Timpul nostru, puterea, eforturile speciale şi resursele noastre finan-
ciare sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru a răspândi Evanghelia dragostei 
Sale.

Veţi da voi cu generozitate din mijloacele voastre pentru a ajuta misi-
unile noastre mondiale? Cu siguranţă, binecuvântările lui Dumnezeu vor 
fi o realitate în viaţa voastră de aici şi în viaţa de dincolo, atunci când vom 
vedea sufletele salvate în împărăţia cerească a lui Dumnezeu.

În numele misiunilor mondiale, 
fraţii voştri de la Conferinţa Generală.
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   Lecţia 5 Sabat, 5 mai 2012

Energie şi eficienţă
„şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: Împărăţia cerurilor este 

aproape” (Matei 10:7).
„Pentru că timpul este scurt, ar trebui să lucrăm cu sârguinţă şi să 

ne dublăm energia.” – Testimonies, vol. 3, pg. 159, engl. [Mărturia nr. 22, cap. 
Educaţia potrivită, subcap. Munca fizică pentru studenţi]

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pg. 342-346, engl. [cap.  
       Talanţii, subcap. Timpul]

Duminică    29 aprilie

1. UN TALENT PENTRU FIECARE
a. Chiar în secolul vitezei  în care trăim, ce ne oferă Dumnezeu plin 

de îndurare - şi de ce? Eclesiastul 3:1.

„Timpul nostru Îi aparţine lui Dumnezeu. Fiecare clipă este a Lui şi noi 
ne aflăm sub cea mai solemnă obligaţie de a o valorifica pentru slava Sa. 
Pentru niciun talent pe care El ni l-a dat nu ne va cere o socoteală mai strictă 
decât pentru timpul nostru...

Mai avem doar câteva zile de probă în care trebuie să ne pregătim 
pentru veşnicie. Nu avem niciun timp de pierdut, niciun timp pe care să-l 
dedicăm plăcerii egoiste, niciun timp pentru îngăduirea păcatului. Acum 
trebuie să ne formăm caractere pentru viaţa viitoare, nemuritoare. Acum 
trebuie să ne pregătim pentru judecata de cercetare.” - Parabolele Domnului 
Hristos, pg. 342, engl. [cap. Talanţii, subcap. Timpul]

b. Ce elemente ar trebui să luăm în considerare când ne planificăm 
folosirea timpului nostru? Iacov 4:13-15.

„Scurtimea timpului cere o energie care nu s-a produs printre cei care 
pretind a crede adevărul prezent.” – Sfaturi despre sănătate, pg. 506, engl. [secţ. XI, 
cap. Evanghelizarea medicală] 

„Dacă toţi ar vrea să-şi folosească timpul cu cea mai bună chibzuinţă, 
foarte multe mijloace ar fi economisite pentru cauza adevărului. Când ini-
ma este în lucrare, aceasta va fi făcută cu seriozitate, energie şi rapiditate.” 
– Testimonies, vol. 4, pg. 451, engl. [Mărturia nr. 29, cap. Editurile noastre]

 

Sticky Note
Ecl 3:1 1 Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. 

Sticky Note
Iac 4:13-15 13 Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!”, 14 şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere. 15 Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” 
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Luni    30 aprilie

2. PREVĂZĂTOR FAţĂ DE STRATEGIA VRĂJMAşULUI
a. În urmărirea progresului lucrării lui Dumnezeu, ce trebuie să 

înţelegem? 1 Petru 5:8; Apocalipsa 12:12.

„Nu avem timp de pierdut. Puterile întunericului lucrează cu energie 
intensă şi, pe furiş, Satan face progrese în a-i prinde pe cei care acum dorm, 
ca un lup care îşi prinde prada. Acum avem avertismente pe care le putem 
da, acum avem o lucrare pe care o putem face, dar în curând va fi mai greu 
decât ne imaginăm.” – Evanghelizare, pg. 218, engl. [secţ. 8, cap. Vestind a doua venire]

„Oh! noi trebuie să avem o seriozitate grozavă pentru a impresiona 
fiecare suflet că este un cer de câştigat şi un iad de evitat. Orice energie a 
sufletului trebuie să fie trezită pentru a-i sili să intre şi să pună stăpânire pe 
împărăţie cu forţa. Satan este activ şi noi trebuie să fim activi de asemenea. 
Satan este neobosit şi perseverent şi noi trebuie să fim la fel. Nu este niciun 
timp de a ne scuza şi de a acuza pe alţii pentru căderile noastre; niciun timp 
acum pentru a măguli sulfetul [că] de ar fi fost împrejurările mai prielnice, 
cu cât mai bine, cu cât mai uşor [ar fi] pentru noi să lucrăm lucrările lui 
Dumnezeu. Trebuie să spunem chiar şi celor care mărturisesc a crede în 
Hristos că ei trebuie să înceteze a-L insulta pe Dumnezeu prin scuze păcă-
toase.” - Manuscript Releases, vol. 12, pg. 336.

b. Ce ne învaţă Inspiraţia cu privire la lupta ce ne stă înainte? Efe-
seni 6:12; Matei 24:13.
 
„Având în vedere scurtimea timpului, noi ca popor ar trebui să ve-

ghem şi să ne rugăm şi în niciun caz să nu ne permitem să fim abătuţi de la 
lucrarea solemnă de pregătire pentru marele eveniment dinaintea noastră. 
Pentru că timpul se prelungeşte în aparenţă, mulţi au devenit nepăsători şi 
indiferenţi în ceea ce priveşte cuvintele şi acţiunile lor. Ei nu-şi dau seama 
de pericolul lor şi nu văd şi nu înţeleg îndurarea Dumnezeului nostru în 
prelungirea timpului lor de probă, pentru ca ei să poată avea timp să-şi 
formeze caractere pentru viaţa viitoare, nemuritoare. Fiecare clipă este de 
cea mai înaltă valoare. Le este acordat timp, nu pentru a se angaja în a că-
uta comoditatea personală şi a deveni locuitori ai pământului, ci pentru ca 
acesta să fie folosit în lucrarea de biruinţă asupra oricărui defect din propri-
ile caractere şi în ajutorarea altora, prin exemplu şi efort personal, pentru a 
vedea frumuseţea sfinţeniei.” – Testimonies, vol. 4, pg. 306, 307, engl. [Mărturia nr. 
28, cap. Pregătirea pentru venirea lui Hristos]

„Cu zel şi energie sporite trebuie să ducem mai departe lucrarea Dom-
nului până la încheierea timpului.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pg. 
548, engl. [secţ. XIV, cap. Lucrarea studentului misionar] 

Sticky Note
1Pet 5:8 8 Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Apoc 12:12 12 De aceea, bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.” 

Sticky Note
Efe 6:12 12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Mat 24:13 13 Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 
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 Marţi    1 mai

3. RESURSE FĂCUTE FOLOSITOARE
a. Care sunt câteva puncte pe care Stăpânul nostru vrea să le înţe-

legem cu privire la talentele încredinţate nouă? Luca 19:13.

„Oricât de mari, oricât de mici ar fi proprietăţile cuiva, să nu uite că 
acestea i-au fost doar încredinţate. Pentru puterea, îndemânarea, timpul, 
talentele, ocaziile şi mijloacele sale, el trebuie să dea socoteală lui Dumne-
zeu. Aceasta este o lucrare individuală; Dumnezeu ne dă, pentru ca noi să 
putem deveni ca El, generoşi, nobili, darnici, prin aceea că dăruim altora. 
Acei care, uitându-şi misiunea lor divină, caută doar să economisească sau 
să cheltuie pentru îngăduirea mândriei sau egoismului, pot să-şi asigure 
câştigurile şi plăcerile acestei lumi; dar în ochii lui Dumnezeu, apreciaţi 
după realizările lor spirituale, ei sunt săraci, nenorociţi, ticăloşi, orbi şi goi.” 
– Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 22, engl. [cap. 3, De ce îi foloseşte Dumnezeu pe oameni 
ca făctori de milostenii, subcap. Averile noastre, doar încredinţate]

„Nu pot să găsesc niciun exemplu în viaţa lui Hristos în care El să-şi 
fi dedicat timpul  jocului sau distracţiei. El a fost marele educator al vieţii 
prezente şi viitoare; totuşi, n-am putut să găsesc niciun exemplu în care El 
să-i fi învăţat pe ucenici să se angajeze în distracţii pentru a face exerciţiu 
fizic. Răscumpărătorul lumii dă fiecărui om lucrarea sa şi îi porunceşte: 
‘Ocupă-te de ea până voi veni’ (Luca 19:13 engl.). Făcând acest lucru, inima 
se entuziasmează. Toate puterile fiinţei sunt înrolate în efortul de a asculta. 
Avem o chemare înaltă şi sfântă.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pg. 309, 
engl. [secţ, VIII, cap. O instruire practică]

b. Ce ar trebui să învăţăm din experienţa lui Solomon? Eclesiastul 
2:10, 11.
 
„Noi trebuie să părăsim miile de teme care ne solicită atenţia. Există 

chestiuni care ne consumă timpul şi trezesc întrebări, dar  care nu duc la ni-
ciun rezultat. Interesele cele mai mari solicită o atenţie încordată şi energie 
care sunt adesea acordate lucrurilor comparativ nesemnificative.” – Divina 
vindecare, pg. 456, engl. [cap. Importanţa căutării adevăratei cunoştinţe]

„Fie ca oamenii să vadă că ai un cuget dedicat pentru utilitate şi datorie 
şi pentru salvarea de suflete. Nu acorda atenţie distracţiilor care consumă 
timpul, doar pentru a satisface eul.” – Slujirea medicală, pg. 82, engl. [secţ. IV, Co-
legiul nostru medical, cap. Nu distracţie, ci lucrare consacrată] 

„Energiile concentrate acum asupra bunurilor ieftine, pieritoare ar tre-
bui înrolate în lucrarea care trebuie să lumineze lumea. Lăsaţi ca orice ener-
gie, pe care a dat-o Dumnezeu să fie folosită în lucrarea care poartă cu ea 
satisfacţia binecuvântată care rămâne pentru timp şi veşnicie.” – Manuscript 
Releases, vol. 6, pg. 267.

Sticky Note
Luca 19:13 13 A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli şi le-a zis: „Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.” 

Sticky Note
Ecl 2:10-11 10 Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, şi aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. 11 Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele şi la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deşertăciune şi goană după vânt, şi că nu este nimic trainic sub soare. 
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Miercuri    2 mai

4. O PROPRIETATE CUMPĂRATĂ
a. De ce este atitudinea bogatului nebun o avertizare pentru noi? 

Luca 12:16-21.

„Există o tristă reţinere faţă de Dumnezeu din partea pretinsului Său 
popor. Mijloacele şi eforturile care ar trebui date lui Hristos sunt dedicate 
plăcerii de sine. Dumnezeu este jefuit de timp, bani şi slujire. Dragostea de 
sine, mulţumirea de sine îndepărtează dragostea lui Isus de la suflet şi de 
aceea nu există în biserică un zel mai mare şi o dragoste mai arzătoare pentru 
Cel care ne-a iubit mai întâi.” – The Signs of the Times, 22 decembrie 1890.

„Oamenii acţionează ca şi cum ar fi lipsiţi de raţiune. Ei sunt cufundaţi 
în grijile vieţii acesteia. Ei nu au timp pentru a-l consacra lui Dumnezeu, nu 
au timp să-I slujească. Muncă, muncă, muncă este lozinca zilei. Toţi din ju-
rul  lor sunt solicitaţi să lucreze după un plan forţat, să îngrijească de ferme 
mari. Dorinţa lor este să dârâme şi să construiască unele mai mari, pentru a 
avea în ce să-şi depoziteze bunurile. Totuşi, tocmai aceşti oameni care sunt 
copleşiţi de bogăţiile lor trec drept urmaşi ai lui Hristos. Ei au reputaţia că 
cred că Hristos trebuie să vină în curând, că sfârşitul  tuturor lucrurilor este 
aproape; totuşi ei nu au un spirit de sacrificiu. Ei se afundă tot mai adânc 
şi mai adânc în lume. Ei îşi lasă doar puţin timp pentru a studia cuvântul 
vieţii şi pentru meditaţie şi rugăciune. Ei nu oferă acest privilegiu nici celor 
din familia lor sau celor ce le slujesc. Totuşi aceşti oameni mărturisesc a 
crede că această lume nu este casa lor, că ei sunt doar peregrini şi străini 
pe acest Pământ, pregătindu-se să se mute într-o ţară mai bună. Exemplu 
şi influenţa unora ca aceştia este un blestem pentru cauza lui Dumnezeu. 
Ipocrizia falsă caracterizează vieţile lor de pretinşi creştini. Ei Îl iubesc pe 
Dumnezeu şi adevărul doar atât cât arată faptele lor şi deloc mai mult. Un 
om va exprima prin comportament toată credinţa pe care o are.” – Testimo-
nies, vol. 2, pg. 662, 663, engl. [Mărturia nr. 20, cap. Cauza din Vermont]

b. Ce ar trebui să avem în primul rând în minte întotdeauna? 1 Co-
rinteni 3:23; 6:20.

„Fie că Îi dăm sau nu lui Dumnezeu mintea, sufletul şi puterea, ele 
toate Îi aparţin. Dumnezeu vorbeşte fiecărei fiinţe umane, spunând: ‘Am o 
pretenţie de la tine. Dă-Mi zelul tău, capacităţile tale, energia ta, mijloacele 
tale.’ El are dreptul să ceară aceasta; pentru că noi suntem ai Lui, răscum-
păraţi din slujirea păcatului prin dragostea Sa nemărginită şi prin agonia 
de pe crucea Calvarului.” – The Signs of the Times, 2 ianuarie 1901.

Sticky Note
Luca 12:16-21 16 Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. 17 Şi el se gândea în sine şi zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” 18 „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele; 19 şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!” 20 Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” 21 Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.” 

Sticky Note
1Cor 3:23 23 şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. 1Cor 6:20 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 
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Joi    3 mai

5. PREGĂTIRE PENTRU PLOAIA TÂRZIE
a. Ce înţelegere ar trebui să ne trezească pe fiecare la acţiune?  

2 Corinteni 6:2; Matei 10:7.
 
„Avem nevoie de o seriozitate mai mare pentru cauza lui Hristos. Solia 

solemnă a adevărului ar trebui să fie dată cu o intensitate care va impresi-
ona pe necredincioşi că Dumnezeu lucrează cu eforturile noastre, că sursa 
noastră vie de putere este Cel Prea Înalt...

Va continua această indiferenţă an de an? Va triumfa Satan întotdeau-
na şi Hristos va fi dezamăgit de slujitorii pe care i-a răscumpărat cu un 
preţ infinit? Noi aşteptăm cu nerăbdare timpul  în care ploaia târzie va fi 
revărsată, cu speranţă încrezătoare pentru o zi mai bună, când biserica va fi 
înzestrată cu putere de sus şi astfel va fi gata să facă o lucrare mai eficientă 
pentru Dumnezeu. Dar ploaia târzie nu va împrospăta şi înviora nicioda-
tă sufletele nepăsătoare, care nu folosesc puterea pe care Dumnezeu le-a 
dat-o deja. Lenea spirituală nu ne va aduce mai aproape de Dumnezeu. 
Trebuie să avem energie şi zel precum şi devotament şi evlavie personală, 
întreţesute în toate faptele noastre.” – The Signs of the Times, 9 decembrie 1886.

b.  Care este chemarea lui Dumnezeu pentru noi astăzi? Isaia 60:1, 
2; Matei 5:14–16.

„O biserică lucrătoare este o biserică vie. Membri ai bisericii, lăsaţi lu-
mina să strălucească. Lăsaţi ca vocile voastre să fie auzite în rugăciune umi-
lă, în mărturisire împotriva necumpătării, nebuniei şi distracţiilor acestei 
lumi şi în proclamarea adevărului pentru acest timp. Vocea voastră, in-
fluenţa voastră, timpul vostru – toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu 
şi trebuie folosite în câştigarea de suflete la Hristos. Vizitaţi-vă vecinii şi 
arătaţi interes pentru salvarea sufletelor lor. Treziţi orice energie spirituală 
la acţiune. Spuneţi celor pe care-i vizitaţi că sfârşitul tuturor lucrurilor este 
aproape.” – Slujirea medicală, pg. 332, engl. [secţ. 18, cap. Mergeţi înainte]

Vineri    4 mai

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce este timpul atât de valoros?
2. Ce capcană obişnuită ne poate împiedica să lucrăm pentru Hristos?
3. Ce înclinaţie ne poate face să stagnăm în condiţia de laodiceean?
4. Ce ar trebui să ne încurajeze să lucrăm pentru Hristos?
5. De ce nu vor primi mulţi ploaia târzie?

Sticky Note
2Cor 6:2 2 Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” Mat 10:7 7 Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!” 

Sticky Note
Isa 60:1-2 1 Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine. 2 Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine. Mat 5:14-16 14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. 
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   Lecţia 6 Sabat, 12 mai 2012

Banii
„Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul oştiri-

lor” (Hagai 2:8).
„În toate cheluielile noastre de mijloace trebuie să ne străduim să 

împlinim scopul Celui care este alfa şi omega întregului efort creştin.” – 
Testimonies, vol. 9, pg. 49, engl. [secţ. I, cap. ‘Fără plată aţi primit, fără plată să daţi’]

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 5, pg. 148-157, engl. [Mărturia nr.  
        31, cap. Îl va jefui omul pe Dumnezeu?];  
        Idem., vol. 2, pg. 99, 652-662, engl. [Mărturia nr. 15,  
        cap. Avertismente şi mustrări, prima parte şi Măr- 
        turia nr. 20, cap. Cauza din Vermont] 

Duminică    6 mai

1. INIMI DEZVĂLUITE
a. Cum descoperă modul nostru de a folosi banii profunzimea con-

sacrării noastre lui Dumnezeu? Matei 6:21.
 
„Există un singur lucru în care trebuie să ne implicăm cu o profundă se-

riozitate şi acela este slujirea lui Dumnezeu. Nu este niciun pericol în a avea 
prea mult zel aici. Dacă am vrea numai să lucrăm doar pentru slava lui Dum-
nezeu, ceaţa s-ar risipi şi vederile noastre despre dreptate şi falsitate ar deveni 
limpezi. Ar trebui să ne consacrăm averea. Limbajul inimilor ar trebui să fie: 
‘Doamne, aici sunt mijloacele pentru care Tu m-ai făcut răspunzător; ce doreşti 
Tu ca să fac cu ele?’ ” – The Signs of the Times, 7 ianuarie 1886.

„Banii sunt un lucru încredinţat de Dumnezeu. Nu sunt ai noştri ca să-i 
cheltuim pentru satisfacerea mândriei sau ambiţiei.” – Divina vindecare, pg. 
287, engl. [cap. Îmbrăcămintea]

b. Cum este devotamentul lui David pentru Dumnezeu ca o inspiraţie 
şi totodată ca o mustrare pentru mulţi dintre noi? 1 Cronici 29:3-5

„A murit recunoştinţa din inima noastră? Nu face crucea lui Hristos de 
ruşine o viaţă de comoditate şi îngăduinţă egoistă?... Noi culegem roadele 
acestui infinit sacrificiu de sine; şi totuşi, când lucrarea trebuie făcută, când 
banii noştri sunt ceruţi pentru a ajuta lucrarea Mântuitorului în salvarea de 
suflete, noi ne dăm înapoi de la datorie şi ne rugăm să fim scutiţi.” – Sfaturi 
despre isprăvnicie, pg. 21, engl. [cap. 3, De ce îi foloseşte Dumnezeu pe oameni ca făcători 
de milostenii, subcap. Rodul căutării de câştig]

Sticky Note
Mat 6:21 21 Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. 

Sticky Note
1Cro 29:3-5 3 Mai mult, în dragostea mea pentru Casa Dumnezeului meu, dau Casei Dumnezeului meu aurul şi argintul pe care-l am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaş: 4 trei mii de talanţi de aur, de aur de Ofir, şi şapte mii de talanţi de argint curăţat, pentru îmbrăcarea pereţilor clădirilor, 5 aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur, şi argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint şi pentru toate lucrările pe care le vor face lucrătorii. Cine vrea să-şi mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului?” 
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 Luni    7 mai

2. CUVINTE DE AVERTIZARE
a. Cum suntem avertizaţi cu privire la o conspiraţie îngrijorătoare 

împotriva păzitorilor Sabatului? Luca 21:34.
 

„Satan le-a spus îngerilor săi că bisericile sunt adormite. El şi-a sporit 
puterea şi minunile sale mincinoase şi a putut să le stăpânească. ‘Dar noi,’ 
a spus el, ‘urâm secta păzitorilor Sabatului; ei lucrează în permanenţă îm-
potriva noastră şi ne răpesc din supuşi, pentru a păzi legea lui Dumnezeu 
pe care o urâm. Duceţi-vă, îmbătaţi-i cu griji pe proprietarii de pământuri 
şi bani. Dacă îi puteţi determina să-şi lege afecţiunile de aceste lucruri, încă 
ei mai pot fi ai noştri. Ei pot mărturisi ce doresc, doar faceţi-i să poarte de 
grijă mai mult banilor decât succesului împărăţiei lui Hristos sau răspândirii 
adevărurilor pe care noi le urâm. Prezentaţi lumea înaintea lor în lumina 
cea mai atractivă, ca ei să-o poată iubi şi idolatriza. Trebuie să păstrăm în 
rândurile noastre toate mijloacele asupra cărora putem câştiga stăpânire. Cu 
cât urmaşii lui Hristos vor consacra mai multe mijloace în slujba Sa, cu atât 
vor prejudicia mai mult împărăţia noastră, luându-ne din supuşi... Contro-
laţi problemele fianciare dacă puteţi şi aduceţi-i pe predicatorii lor în lipsuri 
şi suferinţă. Aceasta le va slăbi curajul şi zelul. Luptaţi pentru fiecare bucă-
ţică de pământ. Faceţi ca lăcomia şi dragostea de comori pământeşti să fie 
trăsăturile lor dominante de caracter. Atâta timp cât aceste trăsături domină, 
mântuirea şi harul vor rămâne departe. Îngrămădiţi toate atracţiile în jurul 
lor şi vor fi cu siguranţă ai noştri. Şi nu numai că vom fi siguri de ei, dar şi 
influenţa lor pe care o urâm nu va mai fi exercitată pentru a-i conduce pe 
alţii la cer. Când vreunul va încerca să dăruiască, puneţi în el un spirit de 
zgârcenie, ca să fie econom.’ ” – Experienţe şi viziuni, pg. 266, 267, engl. [cap. Lăcomia]

b. De ce suntem noi avertizaţi în mod specific împotriva lăcomiei? 
Luca 12:15.
 

„Egoismul şi lăcomia, care stau ascunse în inima omului, sunt patimile 
cele mai puternice, iar rezultatul luptei nu e doar o simplă ipoteză. Dacă 
sufletul nu trăieşte zilnic mâncând trupul lui Hristos şi bând sângele Său, 
componenta evlavioasă va fi biruită de cea satanică. Egoismul şi lăcomia 
vor câştiga victoria. Un spirit de încredere în sine şi independenţă nu va 
intra niciodată în împărăţia lui Dumnezeu. Numai acei care sunt părtaşi cu 
Hristos în lepădarea Sa de sine şi în jertfă vor fi părtaşi cu El în slava Sa.” – 
Selected Messages, vol. 2, pg. 216.

Sticky Note
Luca 21:34 34 Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. 

Sticky Note
Luca 12:15 15 Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” 
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Marţi    8 mai

3. O CHESTIUNE SERIOASĂ
a. Cum ne distruge iubirea de bani viaţa spirituală - şi care este 

tratamentul pentru aceasta? 1 Timotei 6:9, 10.
 
„Hristos S-a oferit pe Sine, o jertfă infinită. Acest lucru, în şi de la sine 

însuşi, este o acuzaţie directă la adresa lăcomiei şi înalţă binefacerea.
Binefacerea constantă, tăgăduitoare de sine este remediul lui Dumnezeu 

pentru păcatele molipsitoare ale egoismului şi lăcomiei. Dumnezeu a inten-
ţionat ca binefacerea sistematică să sprijine cauza Lui şi să uşureze nevoile 
celui suferind şi lipsit. El a hotărât ca dăruirea să devină un obicei, ca ea să 
poată contracara păcatul primejdios şi amăgitor al lăcomiei. Dăruirea neîn-
treruptă ucide lăcomia prin lipsă de alimentare. În rânduiala lui Dumnezeu, 
binefacerea sistematică are menirea să îndepărteze comorile de la cel lacom 
la fel de repede cum au fost câştigate şi să le dedice Domnului, Căruia Îi 
aparţin.” - Testimonies, vol.3, pg. 548, engl. [Mărturia nr. 25, cap. Păcatul lăcomiei]

„Jertfirea de sine este nota dominantă a învăţăturilor lui Hristos. Adesea 
ea este prezentată şi impusă într-un limbaj care pare poruncitor, pentru că 
Dumnezeu vede că nu există nicio altă cale de a-l salva pe om decât să înde-
părteze din viaţa lui egoismul care, dacă ar fi menţinut, ar degrada întreaga 
fiinţă.” – Idem., vol. 9, pg. 49, engl. [secţ. I, cap. ‘Fără plată aţi primit, fără plată să daţi’]

„Ceea ce consumă vitalitatea poporului lui Dumnezeu este iubirea de 
bani şi prietenia cu lumea.” – Idem., vol. 2, pg. 657, engl. [Mărturia nr. 20, cap. 
Cauza din Vermont]

b. Unde doreşte Dumnezeu ca noi să ne concentrăm atenţia şi de 
ce? Coloseni 3:1.
 
„Egoismul este un păcat care distruge sufletul. După egoism vine lă-

comia, care este idolatrie. Toate lucrurile Îi aparţin lui Dumnezeu. Toată 
prosperitatea de care noi ne bucurăm este rezultatul binefacerii divine. 
Dumnezeu este marele şi generosul dătător. Dacă El cere o parte din provi-
ziile generoase pe care El ni le-a dat, aceasta nu este pentru ca El să se îmbo-
găţească din darurile noastre, întrucât  El nu are nevoie de nimic din mâna 
noastră; ci aceasta este ca noi să putem avea ocazia să practicăm lepădarea 
de sine, dragostea şi compasiunea faţă de semenii noştri şi astfel să fim cât 
se poate de înălţaţi. În fiecare dispensaţiune, din vremea lui Adam până la 
noi, Dumnezeu a pretins proprietatea omului, zicând: Eu sunt propietarul 
legitim al universului; de aceea consacră-Mi cele dintâi roade ale tale, adu-
Mi un prinos al loialităţii, predă-Mi ceea ce Îmi aparţine, recunoscându-Mi 
astfel suveranitatea şi vei fi liber să păstrezi şi să te bucuri de darurile Mele 
şi binecuvântările Mele vor fi cu tine.” – Idem., vol. 4, pg. 476, 477, engl. [Mărturia 
nr. 29, cap. Testamente şi moşteniri]

Sticky Note
1Tim 6:9-10 9 Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. 10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. 

Sticky Note
Col 3:1 1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 
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 Miercuri    9 mai

4. UN LEGĂMÂNT PRIN JERTFĂ
a. Având în vedere scurtimea timpului dinaintea revenirii Dom-

nului, ce ar trebui să ia în considerare fiecare în administrarea 
veniturilor lui sau ale ei? Hagai 2:8.
 

„Sfârşitul se apropie repede şi mulţi din bisericile noastre sunt adormiţi. 
Fie ca toţi să facă din slujirea Domnului activitatea lor principală. Domnul 
i-a încredinţat poporului său talantul mijloacelor, unora mai multe şi altora 
mai puţine. Pentru mulţi posedarea de avere s-a dovedit a fi o cursă. În 
dorinţa lor de a urma moda lumii, ei au pierdut zelul lor pentru adevăr şi  
sunt în pericol de a-şi pierde viaţa veşnică. În măsura în care Dumnezeu i-a 
făcut să propăşească, oamenii ar trebui Să-i înapoieze din bunurile pe care 
El le-a încredinţat isprăvniciei lor.” – This Day With God, pg. 349.

„Unii îşi închid urechile faţă de apelurile făcute pentru bani care să fie 
folosiţi în trimiterea misionarilor în ţări străine şi în publicarea adevărului 
şi răspândirea lui pe tot pământul ca frunzele toamna. Aceştia îşi scuză lă-
comia anunţându-vă că ei au făcut planuri ca să fie darnici la moarte. Ei au 
trecut cauza lui Dumnezeu în testamentele lor. De aceea ei trăiesc o viaţă 
de avariţie, jefuindu-L pe Dumnezeu în zecimi şi daruri şi prin testame-
netele lor Îi înapoiază lui Dumnezeu doar o mică parte din ceea ce El le-a 
împrumutat, în timp ce o parte foarte mare este destinată rudelor care nu 
au niciun interes faţă de adevăr.” – Testimonies, vol. 4, pg. 479, 480, engl. [Mărturia 
nr. 29, cap. Testamente şi moşteniri]

b. Ce avertizare specifică referitoare la isprăvnicie face Hristos pă-
rinţilor? Matei 10:37.

„Părinţii credincioşi au predat adesea averea lor copiilor lor necredin-
cioşi, astfel punând-o în afara puterii lor de a-I înapoia lui Dumnezeu lu-
crurile care sunt ale Lui. Făcând astfel, ei au desfiinţat responsabilitatea pe 
care Dumnezeu a pus-o asupra lor şi au aşezat în rândurile vrăjmaşului 
ceea ce Dumnezeu le-a încredinţat pentru a-I fi înapoiat Lui prin investirea 
în cauza Lui când El va cere aceasta de la ei. Nu este rânduiala lui Dum-
nezeu ca părinţii care sunt capabili să-şi administreze propriile afaceri să 
renunţe la conducerea proprietăţii lor, chiar şi în favoarea copiilor care sunt 
de aceeaşi credinţă.” – Idem., vol. 1, pg. 528, 529, engl. [Mărturia nr. 12, cap. Mutarea 
responsabilităţilor]

Sticky Note
Hag 2:8 8 Al Meu este argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor. 

Sticky Note
Mat 10:37 37 Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 
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Joi    10 mai

5. CEA MAI SIGURĂ CASĂ DE BANI
a. Ce asigurare încurajatoare oferă Hristos tuturor celor care fac un 

legământ cu El prin jertfă? Matei 6:28-33.

„Deschideţi-vă inimile ca să primiţi împărăţia [lui Dumnezeu] şi să fa-
ceţi din slujirea ei cel mai înalt interes al vostru. Cu toate că aceasta este 
o împărăţie spirituală, nu vă temeţi că nu se va îngriji nimeni de nevoile 
voastre pentru această viaţă. Dacă vă predaţi în slujba lui Dumnezeu, El 
care are toată puterea în cer şi pe pământ Se va îngriji de nevoile voastre.” 
– Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 99, engl [cap. Adevăratul motiv în slujire]

„Fiecare faptă de jertfire de sine pentru binele altora va întări spiritul 
de binefacere în inima dătătorului, unindu-l mai strâns cu Răscumpărăto-
rul lumii.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 20, engl. [cap. 3, De ce îi foloseşte Dumnezeu 
pe oameni ca făcători de milostenie]

b. Care este cel mai profitabil mod de a ne păstra bogăţiile? Prover-
bele 3:9, 10.

„Aţi dori să vă asiguraţi averea? Aşezaţi-o în mâna care poartă semnele 
cuielor răstingnirii. Păstraţi pentru voi tot ceea ce posedaţi şi aceasta va fi 
pentru pierderea voastră veşnică. Daţi-I-o lui Dumnezeu şi din acea clipă 
ea va purta inscripţia Lui. Ea are sigiliul caracterului Său neschimbător.” – 
Idem., pg. 49, engl.  [cap. 9, Vocea consacrării]

„Noi trebuie să facem investiţii în interesele cerului şi întotdeauna să 
lucrăm pentru cer, strângându-ne comoara noastră în banca cerului.” – The 
Signs of the Times, 4 aprilie 1895.

Vineri    11 mai

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce pot fi banii un talant care descoperă mult cu privire la inima 

noastră?
2. Descrieţi una din strategiile prin care Satan complotează împotriva 

păzitorilor Sabatului.
3. Cum suntem noi binecuvântaţi biruind iubirea de bani?
4. Ce ar trebui să luăm în considerare pe măsură ce sfârşitul timpului 

se apropie?
5. Ce făgăduinţă este dată celor care îşi strâng comoara în ceruri?

Sticky Note
Mat 6:28-33 28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; 29 totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. 30 Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? 31 Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” 32 Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 

Sticky Note
Prov 3:9-10 9 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: 10 căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. 
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   Lecţia 7 Sabat, 19 mai 2012

Zecimea
„Zecimea va fi sfântă pentru Domnul” (Leviticul 27:32, engl.).
„Zecimea este sacră, rezervată de Dumnezeu pentru El Însuşi.” – 

Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 93, engl. [cap. 19, Însuşindu-ne fondurile de rezervă 
ale lui Dumnezeu]

Recomandare pentru studiu: Slujitorii Evangheliei, pg. 222-228, engl. [secţ. Sub- 
       păstorul, capitolele Îndrumări pentru dărnicie şi  
       Sprijinirea Evangheliei]

Duminică    13 mai

1.  DIN ZILELE GENEZEI
a.  În ce fel şi-a reţinut Dumnezeu o parte a grădinii Edenului? Ge-

neza 2:16, 17. În ce fel se aseamănă aceasta cu zecimea? Maleahi 
3:7, 8.

„Domnul a creat fiecare pom din Eden plăcut de privit şi bun de mâncat 
şi i-a invitat pe Adam şi Eva să se bucure liber de darurile Sale. Dar El a făcut 
o excepţie. Din pomul cunoştinţei binelui şi răului ei nu aveau voie să mă-
nânce. Acest pom era pus deoparte de Dumnezeu ca o permanentă amintire 
a stăpânirii Sale asupra tuturor. El le-a dat o ocazie de a-şi demonstra cre-
dinţa şi încrederea lor în El prin ascultarea lor desăvârşită de cerinţele Sale.

La fel sunt pretenţiile lui Dumnezeu pentru noi. El a pus tezaurul Său 
în mâinile oamenilor, dar pretinde ca o zecime să fie pusă deoparte cu cre-
dincioşie pentru lucrarea Sa. El pretinde ca această parte să fie pusă în teza-
urul Său. Aceasta trebuie să-I fie predată ca aparţinându-I; ea este sacră şi 
trebuie folosită în scopuri sacre, pentru sprijinirea acelora care poartă solia 
salvării în toate părţile lumii.” – Testimonies, vol. 6, pg. 386, engl. [secţ. VI, cap. 
Dându-I lui Dumnezeu ceea ce-I aparţine]

b.  Care era obiceiul primilor patriarhi cu privire la cea de-a zecea 
parte a venitului lor? Geneza 14:18-20; 28:20-22.

„Sistemul zecimii nu a fost înfiinţat de evrei. Din cele mai vechi tim-
puri, Domnul a pretins zecimea pentru Sine şi această pretenţie a fost recu-
noscută şi onorată.” – Patrhiarhi şi profeţi, pg. 525, engl. [cap. 50, Zecimi şi daruri]

Sticky Note
Gen 2:16-17 16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; 17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” Mal 3:7-8 7 Din vremea părinţilor voştri voi v-aţi abătut de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi: „În ce trebuie să ne întoarcem?” 8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. 

Sticky Note
Gen 14:18-20 18 Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin: el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt. 19 Melhisedec a binecuvântat pe Avram şi a zis: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului. 20 Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate. Gen 28:20-22 20 Iacov a făcut o juruinţă şi a zis: „Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac 21 şi dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; 22 piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu şi Îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.” 
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Luni    14 mai

2.  ÎN ADMINISTRAţIA EBRAICĂ
a.  Ce instrucţiune specifică a fost dată naţiunii ebraice de odinioa-

ră cu privire la zecime? Leviticul 27:30, 32. Cum este subliniat 
acest principiu în toate veacurile? Maleahi 3:10.
 

„În administraţia ebraică, o zecime din venitul poporului era pusă deo-
parte pentru sprijinirea serviciului de închinare public al lui Dumnezeu. ...

Când israeliţii erau pe punctul de a fi organizaţi ca naţiune, legea zeci-
mii a fost reafirmată ca unul dintre statutele poruncite de divinitate, de a 
cărui ascultare depindea prosperitatea lor. ...

‘Zecimea...este a Domnului’ (Leviticul 27:30, engl.). Aici se foloseşte 
acelaşi tip de expresie ca şi în porunca Sabatului. ‘Ziua a şaptea este Saba-
tul Domnului Dumnezeului tău’ (Exodul 20:10, engl.). Dumnezeu a reţinut 
pentru Sine o anumită parte din timpul omului şi din mijloacele sale şi nici 
un om nu poate, fără să se facă vinovat, să-şi însuşească fie una, fie cealaltă 
pentru propriile sale interese.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 525, 526, engl. [cap. 50, Ze-
cimi şi daruri], [sublinierile autorului.]

b.  Ce se cerea înainte ca zecimea să poată fi pusă deoparte? Exodul 
34:26 (prima parte); 2 Cronici 31:5, 6.

„Chiar înainte ca zecimea să poată fi pusă deoparte, avea loc o recu-
noaştere a cerinţelor lui Dumnezeu. Primele roade care se coceau din fi-
ecare produs al ţării erau consacrate Lui. Cea dintâi lână de la tunderea 
oilor, cel dintâi grâu de la treieratul grânelor, cel dintâi ulei şi cel dintâi vin 
erau puse deoparte pentru Dumnezeu. La fel şi cel dintâi născut din toate 
animalele; şi pentru fiul întâi născut se plătea un preţ de răscumpărare. 
Primele roade trebuia să fie înfăţişate înaintea Domnului la sanctuar şi apoi 
erau dedicate în folosinţa preoţilor.

În felul acesta poporului i se amintea permanent că Dumnezeu era ade-
văratul proprietar al câmpurilor, al turmelor şi al cirezilor lor; că El a trimis 
soare şi ploaie pentru timpul semănatului şi secerişului, şi că tot ceea ce de-
ţineau erau creaţia Lui, şi că El i-a făcut administratori ai bunurilor Sale.

Prin faptul că bărbaţii lui Israel se adunau la tabernacol, încărcaţi cu 
cele dintâi roade ale câmpului, şi ale livezii, şi ale viei, se realiza o recu-
noaştere publică a bunătăţii lui Dumnezeu.” – Idem, pg. 526, engl. [cap. 50, 
Zecimi şi daruri]

 

Sticky Note
Lev 2730 Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului. 32 Orice zeciuială din cirezi şi din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului. Mal 3:10 10 Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. 

Sticky Note
Exod 34:26 26 Să aduci în Casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor dintâi roade ale pământului. Iedul să nu-l fierbi în laptele mamei lui.” 2Cro 31:5-6 5 Când a ieşit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belşug cele dintâi roade de grâu, de must, de untdelemn, de miere şi din toate roadele de pe câmp; au adus din belşug şi zeciuiala din toate. 6 Totodată, copiii lui Israel şi Iuda care locuiau în cetăţile lui Iuda au dat zeciuiala din boi şi oi şi zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor şi au făcut mai multe grămezi. 
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Marţi    15 mai

3.  UN PRINCIPIU NELIMITAT
a.  Ce a fost inclus între reformele făcute în zilele lui Neemia? Ne-

emia 10:37; 12:44.

b.  Ce practică a fariseilor a căpătat aprobarea lui Hristos? Matei 
23:23. De ce se aplică principiul zecimii şi în era Noului Testa-
ment? Evrei 7:1-5, 8, 20, 21.

„Noul Testament nu legiferează din nou legea  zecimii, la fel cum nu 
face aceasta cu privire la cea a Sabatului; întrucât validitatea ambelor este 
dedusă şi profunda lor importanţă spirituală este explicată.

Dumnezeu a rezervat în mod absolut o parte specifică din timpul şi din 
mijloacele noastre. A ignora aceste cerinţe înseamnă a-L jefui pe Dumne-
zeu.” – The Review and Herald, 16 mai 1882.

„Zecimea ar trebui consacrată lui Dumnezeu. Pretenţiile Sale au întâ-
ietate. Noi nu facem voia Sa dacă Îi consacrăm ceea ce a rămas după ce 
toate dorinţele noastre au fost îndeplinite. Înainte ca orice parte a venitului 
nostru să fie cheltuită, ar trebui să extragem şi să-I oferim Lui acea parte pe 
care El o pretinde ca aparţinâdu-I. După ce acest lucru este realizat, ceea 
ce rămâne va fi sfinţit şi binecuvântat pentru folosinţa noastră. Dar când 
reţinem ceea ce El spune că este al Lui, blestemul rămâne asupra întregului 
şi noi suntem înregistraţi în cărţile din ceruri ca vinovaţi de jefuire. Dumne-
zeu dă omului nouă zecimi, dar El cere o zecime pentru scopuri sacre – la 
fel cum El i-a dat omului şase zile pentru lucrul său propriu şi a rezervat 
ziua a şaptea pentru Sine.” – Pacific Union Recorder, 10 octombrie 1901.

„În timp ce noi, ca popor, căutăm cu credincioşie să-I dăm lui Dumne-
zeu timpul pe care El l-a rezervat pentru Sine, nu-I vom înapoia noi şi acea 
parte din mijloacele pe care El le pretinde?...

O zecime din tot venitul nostru este a Domnului. El a rezervat-o pentru 
El Însuşi pentru a fi utilizată în scopuri religioase. Ea este sfântă. El nu a 
acceptat nimic mai prejos decât aceasta în nici o dispensaţiune. O neglijare 
sau o amânare a acestei datorii va provoca neplăcerea divină. Dacă toţi 
pretinşii creştini i-ar aduce lui Dumnezeu cu credincioşie zecimile lor, vis-
teria Sa ar fi plină.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg.   66, 67, engl. [cap. 12, Un test al 
loialităţii]

 

Sticky Note
Neem 10:37 37 să aducem preoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală şi darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must şi din untdelemn; şi să dăm zeciuială din pământul nostru leviţilor, care trebuie s-o ia ei înşişi în toate cetăţile aşezate pe pământurile pe care le lucrăm. Neem 12:44 44 În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade şi zeciuieli. Ei au fost însărcinaţi să adune în ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărâte de Lege preoţilor şi leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii şi leviţii erau la locul lor, 

Sticky Note
Mat 23:23 23 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. Evr 71 În adevăr, Melhisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt – care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor, care l-a binecuvântat, 2 care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnătatea numelui său, este întâi „împărat al neprihănirii”, apoi şi „împărat al Salemului”, adică „împărat al păcii”; 3 fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu – rămâne preot în veac. 4 Vedeţi bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până şi patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război! 5 Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoţi, după Lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la fraţii lor, cu toate că şi ei se coboară din Avraam. 8 Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt nişte oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva despre care se mărturiseşte că este viu. 20 Şi, fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ – 21 căci, pe când leviţii se făceau preoţi fără jurământ, Isus S-a făcut Preot prin jurământul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat şi nu Se va căi: „Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec” – 
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Miercuri    16 mai

4.  AVERTIZĂRI PENTRU NOI
a.  Cum se leagă principiul zecimii de porunca a opta? Exodul 20:15; 

Maleahi 3:7-9.

„Dumnezeu Îşi pune mâna asupra tuturor bunurilor omului, spunând: 
Eu sunt proprietarul universului şi aceste bunuri sunt ale Mele. Zecimea 
pe care aţi reţinut-o Eu o păstrez pentru sprijinul servilor Mei în lucrarea 
de a deschide Scripturile acelora care sunt în regiunile întunecate, care nu 
înţeleg legea Mea. Folosind fondul de rezervă pentru a vă satisface proprii-
le voastre dorinţe, voi aţi jefuit sufletele de lumina cu privire la care Eu am 
luat măsuri ca ele să o primească. Aţi avut ocazia să vă arătaţi credincioşia 
faţă de Mine, dar nu aţi făcut aceasta. Voi m-aţi jefuit; aţi furat fondul Meu 
de rezervă. ‘Sunteţi blestemaţi cu blestem’ (Maleahi 3:9, engl.) – Testimonies, 
vol. 6, pg. 387, engl. [secţ. VI, cap. Dându-I lui Dumnezeu ceea ce-I aparţine]

b.  Ce nu trebuie să uităm niciodată cu privire la zecime? 1 Corin-
teni 9:13, 14.
 

„Zecimea este pusă deoparte pentru o utilizare sfântă. Ea nu trebuie 
privită ca un fond mic. Ea trebuie dedicată în special pentru sprijinirea 
acelora care duc lumii solia lui Dumnezeu; şi nu ar trebui abătută de la 
acest scop.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 103, engl. [cap. 20,  Răspunsul unei con-
ştiinţe trezite]

„Nimeni să nu se simtă liber să reţină zecimea pentru a o folosi după 
propria sa judecată. Ei nu trebuie să o folosească pentru sine în situaţii de 
urgenţă, nici să recurgă la ea după cum găsesc de cuviinţă nici chiar în ceea 
ce ei pot considera ca fiind lucrarea Domnului.” – Slujitorii Evangheliei, pg. 225, 
engl. [cap. Sprijinirea Evangheliei, subcap. Întrebuinţarea zecimii]

„Mi s-a dat o solie foarte clară, hotărâtă pentru poporul nostru. Mi s-a 
poruncit să le spun că fac o greşeală în folosirea zecimii în diferite scopuri 
care, deşi bune în ele însele, nu reprezintă scopul pentru care Dumnezeu a 
spus că ar trebui destinată zecimea. Acei care întrebuinţează astfel zecimea 
se abat de la rânduiala Domnului. Dumnezeu va judeca aceste lucruri.

Unii gândesc că zecimea poate fi utilizată în scopuri şcolare. Alţii încă 
gândesc că din zecime ar trebui sprijiniţi cei care dau pliante şi colportorii. 
Dar se face o mare greşeală când zecimea este abătută de la scopul pentru 
care trebuie folosită – sprijinirea predicatorilor. Ar trebui să fie astăzi o sută 
de lucrători bine calificaţi acolo unde este numai unul acum.” – Idem, pg. 226, 
engl. [cap. Sprijinirea Evangheliei, subcap. Întrebuinţarea zecimii]

Sticky Note
Exod 20:15 15 Să nu furi. Mal 3:7-9 7 Din vremea părinţilor voştri voi v-aţi abătut de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi: „În ce trebuie să ne întoarcem?” 8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. 9 Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! 

Sticky Note
1Cor 9:13-14 13 Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? 14 Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. 
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Joi    17 mai

5.  PRIMA NOASTRĂ PRIORITATE FINANCIARĂ 
a.  Care este cheia prosperităţii spirituale şi vremelnice? Matei 6:33.

 
„Domnul nu numai că pretinde zecimea ca a Lui proprie, dar El ne 

spune şi modul în care ar trebui rezervată pentru El. El spune: ‘Cinsteşte pe 
Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău’ (Proverbele 
3:9). Aceasta nu ne învaţă că trebuie să cheltuim mijloacele noastre pentru 
noi înşine şi să aducem Domnului ce rămâne, chiar dacă aceasta ar fi, de 
altfel, o zecime cinstită. Lăsaţi ca partea lui Dumnezeu să fie prima pusă 
deoparte. Instrucţiunile date de Spiritul Sfânt prin apostolul Pavel cu pri-
vire la daruri, prezintă un principiu care se aplică, şi zecimii: ‘În ziua dintâi 
a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte după ce va putea, după cum 
Dumnezeu l-a binecuvântat’ (1 Corinteni 16:2, engl.). Aici sunt incluşi pă-
rinţii şi copiii. Nu numai bogatul, ci şi săracul sunt vizaţi.” – The Review and 
Herald, 16 noiembrie 1896. [sublinierea autorului.]

b.  Ce ne declară Dumnezeu în legătură cu ceea ce este al Lui? Ma-
leahi 3:10.
 
„Fie ca poporul Domnului să plătească o zecime credincioasă şi fie ca 

ei, de la părinţi la copii, să pună, de asemenea, deoparte pentru Domnul 
banii care sunt atât de adesea cheltuiţi pentru mulţumire de sine. Domnul 
ne-a făcut ispravnicii Săi. El a pus mijloacele Sale în mâinile noastre pentru 
o distribuire credincioasă. El ne cere să-I înapoiem ceea ce este al Lui. El a 
rezervat zecimea ca parte a Lui, pentru a fi folosită în trimiterea Evanghe-
liei în toate părţile lumii. Fraţii mei şi surorile mele, mărturisiţi-vă şi lepă-
daţi-vă de egoismul vostru şi aduceţi Domnului darurile şi jertfele voastre. 
Aduceţi-I, de asemenea, zecimea pe care aţi reţinut-o. Veniţi mărturisindu-
vă neglijenţa. Puneţi-L la încercare pe Domnul, după cum v-a invitat să 
faceţi.” – Idem, 23 noiembrie, 1905.

Vineri    18 mai

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Ce pildă din Eden ilustrează principiul zecimii?
2.  Cum trebuia să recunoască evreii pretenţiile lui Dumnezeu, înainte 

de a restitui zecimea lor în visteria casei lui Dumnezeu?
3.  De ce se aplică sistemul zecimii în era Noului Testament?
4.  Ce s-ar întâmpla dacă fiecare creştin ar plăti o zecime credincioasă?
5.  În ce mod aduce fiecăruia beneficiu plata credincioasă a zecimii?

Sticky Note
Mat 6:33 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 

Sticky Note
Mal 3:10 10 Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. 
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   Lecţia 8 Sabat, 26 mai 2012

Darurile
„Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?” 

(Psalmii 116:12).
„Generozitatea noastră tăgăduitoare de sine, darurile noastre de 

bună voie trebuie să dovedească faptul că adevărul şi-a făcut lucrarea 
în inimile noastre.” – The Review and Herald, 14 iulie 1904.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 3, pg. 390-399, engl. [Mărturia nr. 24,  
        cap. Zecimi şi daruri]; Idem, vol. 4, pg. 462, 476, engl.  
       [Mărturia nr. 29, cap. Sfinţenia jurămintelor].

Duminică    20 mai

1.  PRIMELE ROADE
a.  Ce declaraţie a fost făcută poporului lui Dumnezeu la începutul 

istoriei lor? Exodul 22:29.

„Dumnezeu Îşi pune mâna asupra tuturor lucrurilor, atât asupra omu-
lui, cât şi a bunurilor lui; fiindcă toate Îi aparţin. El spune: Eu sunt proprie-
tarul lumii; al Meu este universul şi Eu cer să consacraţi în slujba Mea cele 
dintâi roade din tot ceea ce am făcut să vină în mâinile voastre prin binecu-
vântarea Mea. Cuvântul lui Dumnezeu declară: ‘Să nu pregeţi să-Mi aduci 
pârga secerişului tău’ (Exodul 22:29). ‘Cinsteşte pe Domnul cu averile tale 
şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău’ (Proverbele 3:9). El cere acest tri-
but ca o dovadă a loialităţii noastre faţă de El.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 72, 
engl. [cap. 13, Bazat pe principii veşnice, subcap. Ce cere Dumnezeu de la noi]

b.  Ce rânduială care a fost restaurată în reforma lui Neemia, este 
necesară şi printre noi astăzi? Neemia 10:34-37.
 

„Pe lângă zecime, Domnul cere primele roade ale tuturor veniturilor 
noastre. Pe acestea El le-a rezervat cu scopul de a putea fi amplu sprijinită 
lucrarea Sa de pe pământ. Servii Domnului nu trebuie să fie limitaţi la un 
fond sărăcăcios.” – Testimonies, vol. 6, pg. 384, engl. [secţ. VI, Avertismente şi sfaturi, 
cap. Dându-I lui Dumnezeu ceea ce-I aparţine]
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Sticky Note
Exod 22:29 29 Să nu pregeţi să-Mi aduci pârga secerişului tău şi a culesului viei tale. Să-Mi dai pe întâiul născut din fiii tăi. 

Sticky Note
Neem 10:34-37 34 Am tras la sorţi, preoţi, leviţi şi popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părinteşti, la vremuri hotărâte, ca să fie ars pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris în Lege. 35 Am hotărât să aducem în fiecare an la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru şi cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor; 36 să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoţilor care fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întâii născuţi ai fiilor noştri şi ai vitelor noastre, cum este scris în Lege, pe întâii născuţi ai vacilor şi oilor noastre; 37 să aducem preoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală şi darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must şi din untdelemn; şi să dăm zeciuială din pământul nostru leviţilor, care trebuie s-o ia ei înşişi în toate cetăţile aşezate pe pământurile pe care le lucrăm. 
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Luni    21 mai

2.  JERTFE DE MULţUMIRE, DE BUNĂVOIE şI DE  
 ISPĂşIRE
a.  Ce ne învaţă Biblia despre dăruire? Psalmii 50:14; 116:12.

„Iacov a simţit că Dumnezeu are pretenţii pe care el trebuie să le recu-
noască şi că dovezile speciale ale bunătăţii divine acordate lui cer ceva în 
schimb. Tot astfel, fiecare binecuvântare revărsată asupra noastră cere un 
răspuns pe care trebuie să-l dăm Autorului tuturor îndurărilor. ...

Timpul nostru, talentele noastre, averea noastră ar trebui să-I fie dedi-
cate în mod sacru Celui care ne-a încredinţat aceste binecuvântări. Când în 
dreptul nostru este realizată o izbăvire specială sau când ne sunt acordate 
favoruri noi şi neaşteptate, ar trebui să recunoaştem bunătatea lui Dum-
nezeu, nu numai exprimându-ne recunoştinţa în cuvinte, ci, asemenea lui 
Iacov, prin daruri şi jertfe pentru cauza Sa. La fel cum primim continuu 
binecuvântările lui Dumnezeu, tot aşa trebuie să dăruim fără încetare.” – 
Patriarhi şi Profeţi, pg. 187, 188, engl. [cap. 17, Fuga şi exilul lui Iacov]

b.  De ce a văzut Ezechia nevoia unei reforme în Iuda? 2 Cronici 29:1-
7, 27-33. Care este reforma de care şi noi avem nevoie astăzi?
 
„S-a neglijat mult datoria. Mulţi au reţinut mijloacele pe care Dum-

nezeu le pretinde ca fiind ale Sale şi, făcând astfel, ei L-au jefuit pe Dum-
nezeu. Inimile lor egoiste nu au dat zecimea din tot venitul lor, pe care o 
pretindea Dumnezeu. Ei nu au venit nici la adunările anuale cu jertfele lor 
de bunăvoie, cu jertfele lor de mulţumire şi cu jertfele lor de ispăşire. Mulţi 
au venit înaintea Domnului cu mâna goală. ‘<<Se cade să înşele un om pe 
Dumnezeu cum mă înşelaţi voi?>> Dar voi întrebaţi: <<Cu ce Te-am în-
şelat?>> Cu zeciuielile şi darurile’ (Maleahi 3:8).” – Testimonies, vol. 3, pg. 510, 
engl. [Mărturia nr. 25, cap. Chemări pentru mijloace]

„Aduceţi jertfele voastre de ispăşire, jertfele voastre de mulţumire şi jert-
fele voastre de bunăvoie; umiliţi-vă inimile înaintea Domnului şi El va fi în-
totdeauna gata să primească şi să ierte.” – The Review and Herald, 8 iulie 1880.

„Solii [Domnului] nu ar trebui să fie dezavantajaţi în lucrarea lor de 
înaintare a cuvântului vieţii. De vreme ce prezintă adevărul, ei ar trebui 
să aibă mijloace pentru a le investi în avansarea lucrării care trebuie făcută 
la timpul potrivit cu scopul de a avea cea mai bună şi cea mai salutară in-
fluenţă. Trebuie făcute fapte de milostenie; cel sărac şi cel suferind trebuie 
ajutaţi. Ar trebui destinate daruri şi jertfe pentru acest scop. În special în 
câmpurile noi, acolo unde standardul adevărului nu a fost ridicat niciodată 
până acum, această lucrare trebuie făcută.” – Testimonies, vol. 6, pg. 384, 385, 
engl. [secţ. VI, cap. Dându-I lui Dumnezeu ceea ce-I aparţine]

Sticky Note
Ps 50:14 14 Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt. Ps 116:12 12 Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine? 

Sticky Note
2Cro 291 Ezechia a ajuns împărat la vârsta de douăzeci şi cinci de ani şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. 2 El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. 3 În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis uşile Casei Domnului şi le-a dres. 4 A adus pe preoţi şi pe leviţi, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, 5 şi le-a zis: „Ascultaţi-mă, leviţilor! Acum sfinţiţi-vă, sfinţiţi Casa Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi scoateţi afară din Sfântul Locaş ce este necurat. 6 Căci părinţii noştri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit, şi-au abătut privirile de la Cortul Domnului şi i-au întors spatele. 7 Au închis chiar uşile pridvorului şi au stins candelele, şi n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi de tot în Sfântul Locaş. 27 Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar; şi, în clipa când a început arderea de tot, a început şi cântarea Domnului, în sunetul trâmbiţelor şi instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. 28 Toată adunarea s-a închinat, au cântat cântarea şi au sunat din trâmbiţe, până s-a isprăvit arderea de tot. 29 Şi când au isprăvit de adus arderea de tot, împăratul şi toţi cei ce erau cu el au îngenuncheat şi s-au închinat. 30 Apoi împăratul Ezechia şi căpeteniile au zis leviţilor să laude pe Domnul cu cuvintele lui David şi ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie şi s-au plecat, şi s-au închinat. 31 Ezechia a luat atunci cuvântul şi a zis: „Acum, după ce v-aţi sfinţit în slujba Domnului, apropiaţi-vă, aduceţi dobitoacele pentru jertfă şi aduceţi jertfe de mulţumire la Casa Domnului.” Şi adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă şi a adus jertfe de mulţumire; şi toţi cei pe care-i îndemna inima au adus arderi de tot. 32 Numărul arderilor de tot aduse de adunare a fost de şaptezeci de boi, o sută de berbeci şi două sute de miei; toate aceste vite au fost jertfite ca ardere de tot Domnului. 33 Şi au mai închinat Domnului şase sute de boi şi trei mii de oi. 
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Marţi    22 mai

3.  DĂRNICIE LEVITICĂ
a.  În ce mod a îmbinat Dumnezeu datoria şi binecuvântarea? Pro-

verbele 11:24, 25.
 

„Dispensaţiunea levitică se distingea într-un mod remarcabil prin sfin-
ţirea bunurilor. Când vorbim de zecime ca normă a contribuţiilor iudaice 
în scopuri religioase, nu vorbim pe înţeles. Domnul şi-a păstrat în mod ab-
solut pretenţiile Sale şi aproape în fiecare articol li se reamintea de Dătător, 
cerându-li-se să-I înapoieze lucruri. ...

Unii conştiincioşi Îi returnau lui Dumnezeu cam o treime din tot veni-
tul lor în beneficiul intereselor religioase şi pentru săraci. Aceste pretenţii 
nu erau cerute de la o clasă particulară de oameni, ci de la toţi, cerinţa fiind 
proporţională cantităţii de bunuri pe care le aveau. – Testimonies, vol. 4, pg. 467, 
468, engl. [Mărturia nr. 29, cap. Sfinţenia jurămintelor] [Sublinierea autorului]

„Când poporul lui Dumnezeu, în orice perioadă a lumii, îndeplinineşte 
cu bucurie şi voie-bună planul Său în dăruire sistematică şi în daruri şi jert-
fe, ei înţeleg făgăduinţa neschimbată că prosperitatea îi însoţeşte în toată 
munca lor întocmai în aceeaşi măsură în care au ascultat de cerinţele Sale.” 
– Idem, vol. 3, pg. 395, engl. [Mărturia nr. 24, cap. Zecimi şi daruri]

b.  Cu privire la depunerea de angajamente şi jurăminte băneşti, ce nu 
ar trebui să uităm niciodată? Eclesiastul 5:4, 5; Psalmii 66:13, 14.
 

„Dumnezeu ar dori ca membrii bisericii Sale să considere datoria lor 
faţă de El la fel de obligatorie ca datoriile lor faţă de comerciantul din piaţă. 
Fiecare să-şi revizuiască viaţa din trecut şi să vadă dacă a neglijat vreun 
angajament neplătit, nerăscumpărat şi apoi să facă eforturi în plus pentru a 
plăti ‘până la ultimul bănuţ,’ pentru că toţi trebuie să întâmpinăm şi să ne 
confruntăm cu rezultatul final dintr-un tribunal, unde nimic nu va rezista 
testului în afară de integritate şi sinceritate.” – Idem, vol. 4, pg. 476, engl. [Măr-
turia nr. 29, cap. Testamente şi moşteniri]

„Dumnezeu a rezervat în mod absolut o parte specifică din timpul nos-
tru şi din mijloacele noastre. A ignora aceste pretenţii înseamnă a-L jefui pe 
Dumnezeu. Creştinii se mândresc că privilegiile lor le-au întrecut cu mult pe 
cele din perioada iudaică. Vom fi noi atunci mulţumiţi să dăruim mai puţin 
pentru cauza lui Dumnezeu decât a făcut poporul Său din vechime? Zeci-
mea era doar o parte a darurilor lor. Erau cerute numeroase alte daruri pe 
lângă jertfele de bunăvoie sau jertfele de mulţumire, care au fost atunci, la fel 
cum sunt şi acum, o obligaţie veşnică.” – The Review and Herald, 16 mai 1882.

Sticky Note
Prov 11:24-25 24 Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. – 25 Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. – 

Sticky Note
Ecl 5:4-5 4 Dacă ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlineşti, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlineşte juruinţa pe care ai făcut-o. 5 Mai bine să nu faci nicio juruinţă decât să faci o juruinţă, şi să n-o împlineşti. Ps 66:13-14 13 De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie, 14 juruinţe care mi-au ieşit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtorare. 
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Miercuri    23 mai

4.  CEA DE-A DOUA ZECIME
a.  În sistemul economic ebraic, ce era a doua zecime - şi care era 

scopul ei? Deuteronom 14:22, 23, 27-29; 26:12, 13.
 

„Pentru a sprijini adunarea poporului în vederea serviciului religios, 
precum şi pentru a purta de grijă celor săraci, era cerută o a doua zecime 
din tot venitul. Referitor la prima zecime, Domnul declarase: ‘Fiilor lui Levi 
le dau toată zecimea din Israel’ (Numeri 18:21, engl.). Dar cu privire la a 
doua, El a poruncit: ‘Să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în 
locul pe care-l va alege ca să-şi aşeze Numele acolo, zeciuiala din grâul tău, 
din mustul tău şi din untdelemnul tău şi întâii născuţi din cireada şi turma 
ta, ca să te înveţi să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău’ (De-
uteronom 14:23, 29; 16:11-14). Zecimea aceasta, sau echivalentul ei în bani, 
trebuia adusă timp de doi ani la locul unde se afla sanctuarul. După ce se 
aducea o jertfă de mulţumire lui Dumnezeu şi după ce se dădea o anumită 
parte preotului, cei care dăruiau trebuia să folosească restul pentru o sărbă-
toare sfântă la care trebuia să participe levitul, străinul, orfanul şi văduva. 
În felul acesta erau luate măsuri pentru jertfele de mulţumire şi mesele de 
la sărbătorile anuale şi poporul era adus în societatea preoţilor şi leviţilor, 
pentru ca să primească instruire şi încurajare în serviciul lui Dumnezeu.

Totuşi, la fiecare al treilea an, această a doua zecime trebuia să fie folosită 
acasă, pentru întreţinerea levitului şi săracului... [Deuteronom 26:12 citat.] 
Această zecime forma un fond cu scopuri de binefacere şi ospitalitate.” – Pa-
triarhi şi Profeţi, pg. 530, engl. [cap. 51, Purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru cei săraci]

b.  În ce mod îl avantaja cea de-a doua zecime pe dăruitor în sens 
spiritual şi în ce moduri poate fi aceasta o binecuvântare astăzi? 
Proverbele 19:17.
 

„Consacrarea înaintea lui Dumnezeu a unei zecimi din tot venitul, fie din 
livadă, fie din roadele câmpului, din cirezi sau din turme, din munca intelec-
tuală sau fizică, dedicarea unei a doua zecimi pentru ajutorarea săracului şi  
pentru alte scopuri de binefacere, au avut rolul de a ţine proaspăt înaintea po-
porului adevărul despre stăpânirea lui Dumnezeu peste toate şi despre ocazia 
lor de a fi intermediari ai binecuvântărilor Sale. Exista o instruire în vederea 
suprimării întregului egoism îngust şi în vederea cultivării mărinimiei şi no-
bleţii caracterului.” – Educaţia, pg. 44, engl. [cap. Educaţia poporului israel]

„Vor fi o mulţime de locuri pentru a folosi cea de-a doua zecime în lu-
crare misionară zeloasă în locuri noi.” – Manuscript Releases, vol. 7, pg. 139.

Sticky Note
Deut 1422 Să iei zeciuiala din tot ce-ţi va aduce sămânţa, din ce-ţi va aduce ogorul în fiecare an. 23 Şi să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege ca să-Şi aşeze Numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău şi întâii născuţi din cireada şi turma ta, ca să te înveţi să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău. 27 Să nu părăseşti pe levitul care va fi în cetăţile tale, căci n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu tine. 28 După trei ani, să scoţi toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea şi s-o pui în cetăţile tale. 29 Atunci să vină levitul, care n-are nici parte, nici moştenire cu tine, străinul, orfanul şi văduva, care vor fi în cetăţile tale, şi să mănânce şi să se sature, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale. Deut 26:12-13 12 După ce vei isprăvi de luat toată zeciuiala din roadele tale, în anul al treilea, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului şi văduvei; şi ei să mănânce şi să se sature, în cetăţile tale. 13 Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: „Am scos din casa mea ce este sfinţit şi l-am dat levitului, străinului, orfanului şi văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat Tu; n-am călcat, nici n-am uitat niciuna din poruncile Tale. 

Sticky Note
Prov 19:17 17 Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea. – 
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 Joi    24 mai

5.  DĂRUIND ÎN SPIRITUL DREPT
a.  Ce trebuie să înţelegem cu privire la dăruirea pentru cauza lui 

Dumnezeu? Marcu 12:41-44. Cum putem stabili cantitatea pri-
melor roade şi a altor daruri? Deuteronom 16:17.
 
„‘Cât eşti dator stăpânului meu?’ (Luca 16:5). Aceasta nu se poate 

spune. Tot ceea ce avem este de la Dumnezeu. El Îşi pune mâna asupra 
bunurilor noastre, spunând: ‘Eu sunt proprietarul de drept al întregului 
univers; acestea sunt bunurile Mele. Consacraţi-Mi zecimile şi darurile. În 
măsura în care vă aduceţi aceste bunuri impuse ca o dovadă a loialităţii şi 
supunerii voastre faţă de suveranitatea Mea, binecuvântarea Mea va creşte 
fondul vostru şi veţi avea belşug.’ ” – Testimonies, vol. 9, pg. 245, engl. [secţ. VIII, 
cap. Isprăvnicie credincioasă]

„Contribuţiile cerute de la evrei pentru scopuri religioase şi de binefa-
cere se ridicau la aproape un sfert din venitul lor. S-ar aştepta ca o taxă atât 
de mare asupra mijloacelor poporului să-i ducă la sărăcie; dar, din contră, 
respectarea credincioasă a acestor regulamente era una din condiţiile pros-
perităţii lor.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 527, engl. [cap. 50, Zecimi şi daruri]

b.  Ce atitudine ar dori Domnul să manifestăm fiecare din noi? 2 
Corinteni 9:6, 7; Matei 6:1–4.
 
„Domnul nu are nevoie de darurile noastre. Noi nu putem să-L îmbo-

găţim prin darurile noastre. Psalmistul spune: ‘Totul vine de la Tine şi din 
mâna Ta primim ce-Ţi aducem’ (1 Cronici 29:14). Cu toate acestea, Dumne-
zeu ne dă posibilitatea să ne arătăm recunoştinţa pentru bunătăţile Lui prin 
eforturi jertfitoare de sine, pentru a le extinde în acelaşi fel altora. Aceasta 
este singura cale prin care e posibil să ne manifestăm recunoştinţa şi dra-
gostea faţă de Dumnezeu. El nu ne-a oferit nici o altă cale.” – Sfaturi despre 
isprăvnicie, pg. 18, 19, engl. [cap. 2, Generosul nostru binefăcător, subcap. Singura cale 
de a manifesta recunoştinţa]

Vineri    25 mai

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  De ce ne pretinde Dumnezeu să-I predăm primele roade?
2.  Ce tipuri de jertfe precizează, încă, Domnul pentru noi astăzi?
3.  Ce putem învăţa din exemplul de dăruire al evreilor?
4.  În ce scop poate fi utilizată cea de-a doua zecime în zilele noastre?
5.  Care este valoarea unui dar măsurată în ochii lui Dumnezeu?

Sticky Note
Mar 12:41-44 41 Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult. 42 A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan. 43 Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie; 44 căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.” Deut 16:17 17 Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău. 

Sticky Note
2Cor 9:6-7 6 Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. 7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.” Mat 6:1-4 1 Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 2 Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. 3 Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, 4 pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 
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Sabat, 2 iunie 2012
Darul Sabatului întâi pentru Etiopia

Republica Federală Democrată Etiopia 
este una din cele mai vechi ţări din lume. 
Conform Britannica Concise Encyclope-
dia, „Etiopia, ţinutul biblic Kush, a fost 
locuit din cea mai îndepărtată antichitate 
şi a fost sub stăpânirea Egiptului antic. Îm-
părăţia Da’amant  a fost înfiinţată în secolul 7 
î. Hr. Creştinătatea a fost iniţiată în secolul 4 e.n.  
şi s-a răspândit.”

Suprafaţa Etiopiei este de 1.104.300 km2. Populaţia (estimată în iulie 
2011) este de 90.873.739. Limbi: aramaica, oromigna. Religii: creştină (pre-
dominant etiopean ortodoxă); protestantă, musulmană; şi alte credinţe tra-
diţionale.

Istoria noastră concisă din Etiopia a început când un predicator al AZŞ, 
fr. Sileshi şi câţiva din cei ce-l ajutau au început o mişcare de reformă în 
interiorul bisericii AZŞ. După un timp, aceşti fraţi, împreună cu un număr 
considerabil de credincioşi, au fost excluşi din biserică şi au devenit inde-
pendenţi. La scurt timp, ei s-au unit şi au format un grup separat.

În iunie 2008, doi predicatori ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea 
Mişcarea de Reformă, Michael Stoyko şi Jorai P. Da Cruz, în drumul lor 
spre Nigeria, s-au oprit în Addis Abeba, capitala Etiopiei, să primească 
vize pentru a intra în Nigeria. Fr. Cruz a stabilit câteva legături cu lucră-
torii principali, în special cu fraţii Sileshi şi Megale şi le-a lăsat literatura 
noastră. Mai târziu, în acelaşi an în noiembrie, au fost prezentate o serie 
de studii şi doi predicatori şi şapte lucrători biblici au luat poziţie de par-
tea Mişcării de Reformă. În ianuarie 2009, au fost organizate două misiuni 
etiopiene cu 435 de membri noi. În prezent, Misiunea Uniunea Etiopiană 
este organizată cu aproximativ 600 membri.

Avem absolut nevoie de a construi o biserică şi un sediu în Addis Abe-
ba, cel mai mare oraş. Întrucât nu avem destule resurse pentru realiza-
rea acestui proiect, apelăm la fraţii, surorile şi prietenii noştri din întreaga 
lume pentru a face din acest scop o realitate.

„Mulţimi de oameni vor fi chemate la o lucrare mai extinsă. Întreaga 
lume se deschide pentru Evanghelie. Etiopia îşi întinde mâinile către Dum-
nezeu.” – Educaţia, pg. 262, engl. [cap. Lucrarea vieţii]

Vă veţi deschide larg inima voastră şi veţi împărţi binecuvântările fi-
nanciare pentru a înfiinţa un far puternic în Addis Abeba?

 Fraţii şi surorile voastre din Etiopia
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   Lecţia 9 Sabat, 2 iunie 2012

Visteria lui Dumnezeu: Biserica Sa
„şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovni-

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

„Biserica lui Hristos este foarte preţioasă în ochii Săi. Ea este caseta 
care deţine bijuteriile Sale, staulul care împrejmuieşte turma Sa.” – Cre-
dinţa prin care trăiesc, pg. 280, engl. [cap. Scump inimii lui Dumnezeu]

Recomandări pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pg. 9-16, engl. [cap. 1, Pla- 
       nul lui Dumnezeu cu biserica Sa]

Duminică    27 mai

1.  UN STAUL PENTRU TURMA LUI HRISTOS
a.  De ce are Dumnezeu o biserică pe pământ? 1 Petru 2:5, 9.

 

„Biserica este instituţia înfiinţată de Dumnezeu pentru salvarea oame-
nilor. Ea a fost organizată pentru slujire şi misiunea ei este de a duce lu-
mii Evanghelia. De la început, a fost planul lui Dumnezeu ca, prin biserica 
Lui, să fie reflectate înaintea lumii plinătatea şi desăvârşirea Lui. Membrii 
bisericii, aceia pe care El i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, 
trebuie să prezinte slava Sa. Biserica este depozitarul bogăţiilor harului lui 
Hristos; şi prin biserică va fi descoperită, în cele din urmă, chiar şi faţă de 
‘stăpânirile din locurile cereşti’ (Efeseni 3:10), ultima şi deplina manifestare 
a dragostei lui Dumnezeu.” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 9, engl. [cap. 1, Planul 
lui Dumnezeu cu biserica Sa]

b.  Ce trăsături sunt esenţiale în adevărata biserică a lui Dumne-
zeu? Apocalipsa 14:12, Efeseni 4:4-6.
 

„Trebuie să ne unim, dar nu pe o platformă a rătăcirii.” – Special Testimo-
nies, Seria B, Nr. 2, pg. 47.
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Sticky Note
1Pet 2:5-9 5 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. 6 Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El nu va fi dat de ruşine.” 7 Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”, 8 şi „o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi. 9 Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; 

Sticky Note
Apoc 14:12 12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Efe 4:4-6 4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. 5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. 6 Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 
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Luni    28 mai

2.  UN REFUGIU SIGUR
a.  Din moment ce numai prezenţa lui Hristos (Ioan 15:4, 5) în ini-

ma noastră ne poate face una în adevăr, ce exemplu al primilor 
ucenici nu ar trebui să-l uităm niciodată? Faptele Apostolilor 
1:13, 14; 2:46; 4:32.
 

„[Cei doisprezece apostoli] au fost adunaţi fiecare cu greşelile lor diferi-
te, având toţi tendinţe moştenite şi cultivate spre rău; dar în şi prin Hristos 
ei trebuiau să locuiască în familia lui Dumnezeu, învăţând să devină una 
în credinţă, în doctrină, în spirit. Ei urmau să aibă încercările lor, întristările 
lor, diferenţele lor de opinie; dar atât timp cât Hristos rămânea în inimă, 
acolo nu putea fi nici o neînţelegere. Dragostea Sa avea să-i conducă la dra-
goste unul pentru altul; lecţiile Stăpânului aveau să-i conducă la punerea în 
acord a tuturor diferenţelor, aducând ucenicii la unitate, până când aveau 
să fie un singur gând şi o singură judecată.” – Hristos Lumina lumii, pg. 296, engl. 
[cap. 30, Alegerea celor doisprezece]

b.  Ce responsabilitate revine fiecăruia dintre noi, atunci când ne 
încredinţăm viaţa lui Hristos? 1 Timotei 3:15.

„Foarte strânsă şi sfântă este legătura dintre Hristos şi biserica Sa – El 
mirele, iar biserica mireasa; El Capul, iar biserica trupul. Legătura cu Hris-
tos presupune, prin urmare, legătura cu biserica Sa.

„Biserica este organizată pentru slujire; iar într-o viaţă de slujire pentru 
Hristos, legătura cu biserica este unul din primii paşi. Loialitatea faţă de 
Hristos pretinde îndeplinirea cu credincioşie a îndatoririlor faţă de biseri-
că.” – Educaţia, pg. 268, 269, engl. [cap. Lucrarea vieţii]

c.  Ce privilegiu este extins asupra fiecărui membru al adevăratei 
biserici a lui Dumnezeu? 1 Ioan 1:7; Evrei 10:24, 25.

„Predicarea este o mică parte din lucrarea care trebuie făcută pentru 
salvarea de suflete. Spiritul lui Dumnezeu convinge păcătoşii de adevăr şi 
îi pune în braţele bisericii. Predicatorii pot să-şi facă partea lor, dar ei nu 
pot niciodată să îndeplinească lucrarea pe care biserica ar trebui să o facă. 
Dumnezeu cere bisericii Sale să-i îngrijească pe acei care sunt tineri în cre-
dinţă şi experienţă, să meargă la ei, nu cu scopul de a bârfi cu ei, ci pentru 
a se ruga, a le spune cuvinte care sunt ‘ca nişte mere de aur într-un coşuleţ 
de argint’ (Proverbele 25:11).” – Evanghelizare, pg. 352, engl. [secţ. X, cap. Respon-
sabilitatea membrilor laici spirituali faţă de noii convertiţi]

Sticky Note
Ioan 15:4-5 4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. 5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. Fapte 1:13-14 13 Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov. 14 Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui. Fapte 2:46 46 Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Fapte 4:32 32 Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. 

Sticky Note
1Tim 3:15 15 Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului. 

Sticky Note
1Ioan 1:7 7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Evr 10:24-25 24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. 25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. 
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Marţi    29 mai

3.  CHEMAţI PENTRU A SLUJI
a.  Ce datorie a credincioşilor este adesea neglijată? Psalmii 60:4.

 
„În multe din bisericile noastre organizate, steagul adevărului se târăş-

te în praf, pentru că membrii nu fac slujba lui Dumnezeu, ci ei slujesc pro-
priei lor plăceri. Ei sunt ocupaţi cu influenţele care le înconjoară sufletul. 
Prin învăţătură şi exemplu, în îngăduire de sine, în obiceiurile lor lumeşti 
de îmbrăcăminte, în cuvintele şi acţiunile lor, ei mărturisesc împotriva ade-
vărului, împotriva tăgăduirii de sine, împotriva smereniei lui Hristos. Ei 
sunt reci spiritual şi mult îndepărtaţi de Hristos. Dacă ar urma paşii lui 
Hristos ei ar putea fi părtaşi ai tăgăduirii Sale de sine, ai sacrificiului Său 
de sine, încât s-ar putea ridica şi ar putea salva sufletele care sunt gata să 
piară.” – Manuscript Releases, vol. 19, pg. 173.

b.  Care este chemarea fiecărui urmaş al lui Hristos? 2 Timotei 2:1-4.
 
„Biserica lui Hristos a fost organizată pentru slujire. Deviza ei este 

slujirea. Membrii ei sunt soldaţi care să fie antrenaţi pentru conflict sub 
comanda Căpitanului salvării lor. Predicatorii, medicii, învăţătorii creştini 
au o lucrare mai extinsă decât mulţi îşi dau seama. Ei nu trebuie numai 
să slujească oamenilor, ci să-i înveţe pe aceştia să slujească. Ei nu trebuie 
numai să dea instrucţiune cu privire la principiile drepte, ci să-i educe pe 
ascultătorii lor să împărtăşească aceste principii. Adevărul care nu este tră-
it, care nu este împărtăşit, îşi pierde puterea sa dătătoare de viaţă, calitatea 
sa vindecătoare. Binecuvântarea sa poate fi menţinută doar atât timp cât 
este împărtăşită.” – Divina vindecare, pg. 148, 149, engl. [cap. Învăţând şi vindecând, 
subcap. Biserica – o şcoală de pregătire]

c.  Ce ajută la unirea bisericii? Galateni 6:2, Efeseni 4:1-3.
 

„Niciodată nu poate biserica să ajungă la poziţia la care Dumnezeu 
doreşte să ajungă, până nu este legată în simpatie cu lucrătorii ei misio-
nari. Niciodată nu poate să existe unitatea pentru care S-a rugat Hristos, 
până când spiritualitatea nu va fi adusă în slujirea misionară şi până când 
biserica nu va deveni un agent pentru sprijinirea misiunilor. Eforturile mi-
sionarilor nu vor realiza niciodată ce ar trebui, până când membrii bisericii 
nu vor arăta în câmpul de acasă, nu numai în cuvinte, ci în fapte, că sunt 
conştienţi de obligaţia care zace asupra lor de a oferi sprijinul lor plin de 
bunăvoinţă acestor misionari.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 47, 48, engl. [cap. 9, 
Vocea consacrării, subcap. Răspunzând la rugăciunea lui Hristos pentru unitate]

Sticky Note
Ps 60:4 4 Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalţe spre biruinţa adevărului. – (Oprire) 

Sticky Note
2Tim 2:1-4 1 Tu, dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. 2 Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. 3 Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. 4 Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. 

Sticky Note
Gal 6:2 2 Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. Efe 4:1-3 1 Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste 3 şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. 
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Miercuri    30 mai

4.  CRESCÂND şI DEZVOLTÂNDU-SE
a.  Cum descrie Inspiraţia creşterea şi dezvoltarea celui credincios 

şi a bisericii? Efeseni 2:19-22; 4:14-16; 1 Corinteni 3:9-13.
 

„Dumnezeu probează fiecare suflet care pretinde a crede în El. Toţi 
sunt înzestraţi cu talente. Domnul le-a dat oamenilor bunuri pe care să le 
pună în negoţ. El i-a făcut administratori şi a pus în stăpânirea lor bani, 
case şi terenuri. Toate acestea trebuie considerate ca bunuri ale Domnului 
şi trebuie folosite pentru a înainta lucrarea Sa, pentru a zidi împărăţia Sa în 
lume. În negoţul cu bunurile Domnului, trebuie să căutăm înţelepciune la 
El ca să nu întrebuinţăm lucrurile sfinte încredinţate nouă pentru a ne slăvi 
pe noi înşine sau pentru a nutri îndemnurile firii. Cantitatea încredinţată 
variază, dar acei care au darurile cele mai mici nu trebuie să simtă că întru-
cât talantul mijloacelor lor este mic, ei nu au nimic de făcut cu el.” – Testimo-
nies, vol. 9, pg. 245, 246, engl. [secţ. VIII, cap. Isprăvnicie credincioasă]

„Lucrarea noastră nu a fost sprijinită de daruri sau averi mari; întrucât 
am avut puţini oameni bogaţi printre noi. Care este secretul prosperită-
ţii noastre? Noi ne-am deplasat la ordinele Căpitanului salvării noastre. 
Dumnezeu a binecuvântat eforturile noastre unite. Adevărul s-a răspân-
dit şi a prosperat. Instituţiile s-au înmulţit. Sămânţa de muştar a crescut 
într-un copac înalt. Sistemul de organizaţie s-a dovedit un mare succes. 
Dăruirea sistematică a fost introdusă în acord cu planul Biblic. Trupul era 
‘strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură’ (Efeseni 4:16).” – Mărturii 
pentru predicatori, pg. 27, engl. [secţ. Biserica lui Hristos, cap. Organizaţie şi dezvoltare, 
subcap. Rezultatele efortului unit]

b.  Ce anume face posibil ca talentele şi fondurile să fie utilizate cel 
mai eficient între credincioşi? 1 Corinteni 1:10; 14:40. Pe de altă 
parte, ce face să se piardă mult între mulţi păzitori ai Sabatului?
 

„O, cum s-ar bucura Satan să pătrundă în mijlocul acestui popor şi să 
dezorganizeze lucrarea într-un timp când organizarea perfectă este esen-
ţială şi va fi cea mai mare putere pentru a evita răscoalele contrafăcute şi 
pentru a combate pretenţiile nesusţinute de Cuvântul lui Dumnezeu! Vrem 
să ţinem drept rândurile, încât să nu fie o distrugere a sistemului de regu-
lament şi ordine. În acest fel autorizaţia nu va fi dată elementelor nedisci-
plinate ca să controleze lucrarea din acest timp. Trăim într-un timp când 
ordinea, sistemul şi unitatea de acţiune sunt cele mai esenţiale.” – Idem, pg. 
228, engl. [secţ. Lucrători sub Dumnezeu, cap. Calm şi consideraţie] 

Sticky Note
Efe 2:19-22 19 Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, 20 fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. 21 În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. 22 Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. Efe 4:14-16 14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; 15 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. 16 Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. 1Cor 3:9-13 9 Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 10 După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. 11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos. 12 Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, 13 lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 

Sticky Note
1Cor 1:10 10 Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. 1Cor 14:40 40 Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială. 
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Joi    31 mai

5.  SLUJIRE şI CREDIBILITATE OPTIME
a.  Descrieţi condiţia care trebuie să existe între urmaşii lui Hristos 

pentru a asigura succesul în eforturile noastre misionare. Ioan 
10:16; 13:35; 17:18–23.
 
„De vreme ce numărul nostru a crescut, este evident că fără o formă de 

organizaţie ar fi o mare confuzie şi lucrarea nu ar putea fi înaintată cu suc-
ces. A asigura întreţinerea slujirii, a duce lucrarea în câmpuri noi, a proteja 
atât bisericile, cât şi slujirea de membri nevrednici, a susţine proprietatea bi-
sericii, pentru publicarea adevărului la tipar şi pentru multe alte scopuri, 
organizaţia a fost indispensabilă.” – Mărturii pentru predicatori, pg. 26, engl. [Cap. 
Organizaţie şi dezvoltare, subcap. Introducerea ordinii bisericii]

„[Îngerul a spus:] ‘Biserica trebuie să caute scăpare în Cuvântul lui 
Dumnezeu şi să fie statornicită pe ordinea Evangheliei, care a fost trecută 
cu vederea şi neglijată.’ Aceasta este indispensabil necesară în scopul de 
a aduce biserica la unitatea credinţei.” – Experienţe şi viziuni, pg. 100, engl. [secţ. 
Supliment, cap. Ordinea evanghelică]

„Isus s-a rugat ca ucenicii Săi să poată fi toţi una. ... Prin această unitate 
noi trebuie să convingem lumea de misiunea lui Hristos şi să purtăm împu-
ternicirea noastră divină în faţa lumii.” – The Review and Herald, 11 martie 1890.

„Dacă sunt fraţi şi surori cu probleme – dacă există invidie, răutate, amă-
răciune, bănuială de rău, mărturisiţi aceste păcate, nu într-un mod general, 
ci mergeţi la fraţii voştri şi la surorile voastre personal. Fiţi clari. Dacă ai făcut 
un rău şi ei douăzeci de lucruri rele, mărturiseşte acel singur rău ca şi când 
tu ai fi principalul vinovat. Ia-i de mână, lasă ca inima ta să fie înmuiată sub 
influenţa Spiritului lui Dumnezeu şi spune: ‘Mă vei ierta? Nu mă simt drept 
faţă de tine. Vreau să îndrept fiecare greşeală, ca nimic să nu fie înregistrat 
împotriva mea în cărţile din ceruri. Trebuie să am un raport curat.’ Cine cre-
deţi că s-ar opune unui astfel de gest?” – Idem, 16 decembrie 1884.

Vineri    1 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Cum ne putem identifica noi cu adevărata biserică a lui Dumnezeu?
2.  De ce este importantă calitatea de membru al bisericii pentru cre-

dinciosul individual?
3.  În ce mod putem fi în pericol de a mărturisi împotriva adevărului?
4.  Numiţi câţiva factori care vor dezvolta unitatea în biserică.
5.  Cum trebuie să purtăm împuternicirea noastră divină în faţa lumii?

Sticky Note
Ioan 10:16 16 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor. Ioan 13:35 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” Ioan 17:18-23 18 Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. 19 Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. 20 Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 21 Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una – 23 Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. 
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      Lecţia 10 Sabat, 9 iunie 2012

Planul lui Dumnezeu  
de a finanţa lucrarea Sa

„Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi 
ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 3:9).

„Dumnezeu i-a făcut pe oameni administratorii Săi. Averea pe 
care a pus-o în mâinile lor reprezintă mijlocul pe care El l-a prevăzut 
pentru răspândirea Evangheliei.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 529, engl. [cap. 50, 
Zecimi şi daruri]

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 4, pg. 571-575, 645, 646, engl. [Măr- 
       turia nr. 30,  cap. Economie şi lepădare de sine şi  
       cap. Simplitatea în îmbrăcăminte – ultima parte]

Duminică   3 iunie

1.  CEVA PENTRU FIECARE
a.  Care este metoda lui Dumnezeu pentru desăvârşirea şi unirea 

oilor Sale risipite? Efeseni 4:11-16.
 

„Prin trimiterea predicatorilor Lui, Salvatorul nostru le-a oferit daruri 
oamenilor, întrucât, prin ei, El transmite lumii cuvintele vieţii veşnice. 
Acesta este mijlocul pe care Dumnezeu l-a destinat pentru desăvârşirea 
sfinţilor în cunoştinţă şi în sfinţenie adevărată.” – Testimonies, vol. 5, pg. 237, 
engl. [Mărturia nr. 31, cap. Unitatea creştină]

b.  Cum implică aceasta o datorie şi un privilegiu pentru fiecare cre-
dincios? 1 Corinteni 3:7, 8.
 

„Domnul a lăsat ca proclamarea Evangheliei să depindă de abilitatea 
consacrată şi darurile şi jertfele voluntare ale poporului Său. Chemând oa-
meni pentru a vesti Cuvântul, El a făcut un privilegiu al întregii biserici, 
acela de a lua parte la lucrare prin contribuţia cu mijloacele lor la sprijinirea 
ei.” – In Heavenly Places, pg. 303.

Sticky Note
Efe 4:11-16 11 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 12 pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; 15 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. 16 Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste. 

Sticky Note
1Cor 3:7-8 7 aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 8 Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt totuna; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2012 53

Luni    4 iunie

2.  ÎNVĂţÂND CALEA DOMNULUI
a.  Cum repetă mulţi astăzi păcatul lui Nadab şi Abihu? Leviticul 

10:1, 2.

„Unde, în îndrumările lui Dumnezeu pentru sprijinirea lucrării Lui, se 
menţionează de vreun fel de bazare, concerte, târguri la modă şi distracţii 
asemănătoare? Trebuie să depindă cauza Domnului tocmai de lucrurile pe 
care El le-a interzis în Cuvântul Său – de acele lucruri care îndepărtează 
mintea de Dumnezeu, de sobrietate, pietate şi sfinţenie?

Şi ce impresie se face asupra minţilor necredincioşilor? Standardul 
sfânt al Cuvântului lui Dumnezeu este coborât în praf. Se aruncă dispreţ 
asupra lui Dumnezeu şi asupra numelui de creştin. Cele mai corupte prin-
cipii sunt întărite de această cale non-Scripuristică de strângere de fonduri. 
şi aceasta este exact ce-şi doreşte Satan. Oamenii repetă păcatul lui Nadab 
şi Abihu. Ei folosesc foc obişnuit, în loc de foc sfânt în slujba lui Dumnezeu. 
Domnul nu acceptă astfel de jertfe.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 204, 205, engl. 
[cap. 41, Metode răspândite de apel, subcap. Repetând păcatul lui Nadab şi Abihu]

b.  Ce putem învăţa din modul în care a strâns Moise fonduri - şi 
din răspunsul israeliţilor? Exodul 35:4, 5, 21, 29; 36:3-7.
 

„Planul lui Moise de a strânge mijloace pentru construirea tabernacolu-
lui a fost de mare succes. N-a fost nevoie de nici o constrângere. Nici nu s-a 
folosit de nici unul din mijloacele la care recurg bisericile din zilele noastre. 
El n-a făcut o sărbătoare mare. El nu a invitat poporul la spectacole de petre-
cere, dans şi distracţii comune; nici nu a organizat loterii, nici orice alt sistem 
profan de acest fel, pentru a obţine mijloace ca să ridice tabernacolul pentru 
Dumnezeu. Domul l-a îndrumat pe Moise să-i invite pe copiii lui Israel să-
şi aducă jertfele lor. El trebuia să primească daruri de la fiecare din cei care 
dăruiau de bunăvoie, din inimă. Şi jertfele veneau în aşa mare număr încât 
Moise a rugat poporul să înceteze de a aduce, întrucât au adus mai mult de-
cât putea fi folosit.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 529, engl. [cap. 50, Zecimi şi daruri]

c.  Ce trebuie să păstrăm în minte cu privire la dăruire? 2 Corinteni 9:7
 
„I-aţi adus voi lui Dumnezeu darurile şi jertfele voastre din belşugul pe 

care l-a revărsat asupra voastră? I-aţi dat ceea ce El pretinde ca aparţinân-
du-I? Dacă nu, încă nu este prea târziu să îndreptaţi răul. Spiritul lui Isus 
poate topi gheaţa egoismului care umple sufletul.” – The Review and Herald, 13 
octombrie 1896.

Sticky Note
Lev 10:1-2 1 Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea şi au pus tămâie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise. 2 Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului. 

Sticky Note
Exod 354 Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel şi a zis: „Iată ce a poruncit Domnul. 5 Luaţi din ce aveţi şi aduceţi un prinos Domnului. – Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint şi aramă; 21 Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea Cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui şi pentru veşmintele sfinte. 29 Toţi copiii lui Israel, bărbaţi şi femei, pe care-i trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bunăvoie. Exod 36:3-7 3 Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le aduseseră copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaş. Chiar şi după ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, în fiecare dimineaţă, daruri de bunăvoie. 4 Atunci toţi bărbaţii iscusiţi, prinşi la toate lucrările Sfântului Locaş, şi-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau 5 şi au venit de au spus lui Moise: „Poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem.” 6 Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Locaş. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. 7 Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba încă mai şi trecea. 

Sticky Note
2Cor 9:7 7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.” 
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Marţi    5 iunie

3. SFAT PRACTIC
a.  Cum putem risca să primim blestemul aşezat peste Meroza? Ju-

decători 5:23.

„[Judecători 5:23 citat.] Ce făcuseră cei din Meroza? Nimic. Acesta era pă-
catul lor. Blestemul lui Dumnezeu a venit peste ei pentru ceea ce ei nu făcuse-
ră.” – Testimonies, vol. 2, pg. 284, engl. [Mărturia nr. 17, cap. Înşelăciunea bogăţiilor]

„Roadele egoismului ies mereu la iveală prin neglijarea datoriei şi prin 
nefolosirea darurilor încredinţate de Dumnezeu pentru înaintarea lucrării 
Sale.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 26, engl. [cap. Principiile opuse ale lui Hristos şi 
ale lui Satan, subcap. Roadele egoismului]

„Doar o cantitate mică din mijloace se revarsă în tezaurul Domnului pen-
tru a fi destinată salvării de suflete şi până şi aceasta se obţine cu multă greuta-
te. Dacă ochii tuturor ar putea fi deschişi să vadă cum zgârcenia care domină 
împiedică înaintarea lucrării lui Dumnezeu, şi cât de mult s-ar putea face dacă 
toţi ar proceda în conformitate cu planul lui Dumnezeu în zecimi şi daruri, ar 
fi o reformă hotărâtă din partea multora; întrucât ei nu ar cuteza să împiedice 
lucrarea înaintării cauzei lui Dumnezeu aşa cum au făcut-o până acum.” – Tes-
timonies, vol. 4, pg. 483, engl. [Mărturia nr. 29, cap. Testamente şi moşteniri]

b.  Ce ne învaţă Scriptura despre economia personală? Proverbele 
21:20; Ioan 6:12.

c.  În ce fel cer strigătele macedoniene de astăzi ceva de la fiecare 
din noi şi cum suntem binecuvântaţi dacă le acordăm atenţie? 
Faptele Apostolilor 16:9, 10.

„Fiecare ar trebui să se străduiască să facă pentru Isus tot ceea ce este 
posibil din partea lui, prin eforturi personale, daruri, sacrificii. Ar trebui să 
existe hrană în casa Domnului şi aceasta înseamnă o visterie plină, ca să 
se poată răspunde la strigătele macedoniene care vin din toate ţările. Ce 
trist este că suntem obligaţi să spunem acelora care strigă după ajutor: ‘Nu 
putem trimite nici oameni, nici bani. Avem o visterie goală.’ ” – Sfaturi despre 
isprăvnicie, pg. 298, engl. [cap. 58, O pledoarie pentru economisire]

„Trebuie să punem în visteria Domnului toate mijloacele pe care le pu-
tem rezerva. Câmpurile nelucrate, în nevoie strigă după aceste mijloace. 
Din multe ţări răsună strigătul: ‘Treci... şi ajută-ne’ (Faptele Apostolilor 
16:9). Membrii bisericii noastre ar trebui să simtă un profund interes acasă 
şi în misiunile străine. Mari binecuvântări vor veni asupra lor, în timp ce 
fac eforturi jertfitoare de sine pentru a înălţa steagul adevărului în teritorii 
noi. Banii investiţi în această lucrare vor aduce rezultate bogate.” – Testimo-
nies, vol. 9, pg. 49, engl. [secţ. I, cap. Dărnicia lui Dumnezeu]

Sticky Note
Jud 5:23 23 Blestemaţi pe Meroza, a zis Îngerul Domnului, blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui; căci n-au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului, printre oamenii viteji. 

Sticky Note
Prov 21:20 20 Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte. – Ioan 6:12 12 După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.” 

Sticky Note
Apoc 16:9-10 9 Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă. 10 Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere. 
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Miercuri    6 iunie

4.  PARTEA NOASTRĂ ÎN PLANUL LUI DUMNEZEU
a.  În ce fel sunt legate zecimea şi darurile noastre de înfiinţarea de 

noi câmpuri? 1 Timotei 5:17, 18.

„Zecimea este a Domnului şi acei care se amestecă în aceasta vor fi 
pedepsiţi şi vor pierde comoara lor cerească dacă nu se vor pocăi. Nu îngă-
duiţi ca lucrarea să fie mai departe împiedicată din cauza că zecimea a fost 
deviată în diverse canale, altele decât cel în care Domnul a spus că ar trebui 
să meargă. Trebuie să se facă provizii şi în celelalte linii ale lucrării. Ele nu 
trebuie susţinute din zecime. Dumnezeu nu S-a schimbat; zecimea trebuie 
încă folosită pentru sprijinirea predicatorilor. Deschiderea de câmpuri noi 
cere mai multă eficienţă a predicatorilor decât avem acum şi acolo trebuie 
să fie mijloace în tezaur.” – Slujitorii Evangheliei, pg. 227, 228, engl. [cap. Sprijinirea 
Evangheliei, subcap. O obligaţie sfântă]

„Dacă întregul pretins popor al lui Dumnezeu, atât vârstnici, cât şi ti-
neri, şi-ar face datoria lor, n-ar fi nici o lipsă în tezaur. Dacă toţi ar plăti 
zecimea credincios şi ar dedica Domnului primele roade din venitul lor, ar 
fi o întreagă provizie de fonduri pentru lucrarea Sa.” – Testimonies, vol. 6, pg. 
385, engl. [secţ. VI, cap. Toate lucrurile aparţin lui Dumnezeu]

b.  Cum ne încurajează David să fim dăruitori generoşi? 1 Cronici 
29:10-14.

„Dumnezeu este Cel care binecuvântează pe om cu bunuri şi El face 
aceasta pentru ca ei să poată fi în stare să dea mai departe pentru înaintarea 
cauzei Sale. El trimite soarele şi ploaia. El face să crească vegetaţia. El dă să-
nătate şi capacitatea de a câştiga mijloace. Toate binecuvântările noastre vin 
din mâna Lui darnică. În schimb, El doreşte ca bărbaţii şi femeile să-şi arate 
mulţumirea returnându-I o parte în zecimi şi daruri – în daruri de mulţumi-
re, daruri de bunăvoie şi jertfe de ispăşire. Dacă mijloacele ar curge în tezaur 
potrivit cu acest plan stabilit de Divinitate – o zecime din tot venitul şi daruri 
de bunăvoie – ar fi belşug  pentru înaintarea lucrării Domnului.” – Istoria fapte-
lor apostolilor, pg. 75, engl. [cap. 7, Avertizare împotriva făţărniciei]

„Dacă ar fi fost urmat planul lui Dumnezeu, acum s-ar revărsa mijloace 
în tezaurul Său; şi ar fi din abundenţă fonduri pentru a permite ca predica-
torii să pătrundă în câmpuri noi şi lucrătorii să se alăture predicatorilor în 
ridicarea standardului adevărului în locurile întunecate ale pământului.” 
– Testimonies, vol. 6, pg. 386, engl. [secţ. VI, cap. Toate lucrurile aparţin lui Dumnezeu]

Sticky Note
1Tim 5:17-18 17 Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora. 18 Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate”; şi: „Vrednic este lucrătorul de plata lui.” 

Sticky Note
1Cro 29:10-14 10 David a binecuvântat pe Domnul în faţa întregii adunări. El a zis: „Binecuvântat să fii Tu, din veac în veac, Doamne Dumnezeul părintelui nostru Israel! 11 A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice! 12 De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile. 13 Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm şi preamărim Numele Tău cel slăvit. 14 Căci ce sunt eu şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem. 
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Joi    7 iunie

5.  O RESPONSABILITATE şI UN PRIVILEGIU
a.  Cum grăbeşte sau întârzie poporul lui Dumnezeu întoarcerea 

lui Hristos pe nori în slavă? 2 Petru 3:11, 12.
 
„Dacă biserica lui Hristos şi-ar fi făcut lucrarea stabilită aşa cum Dom-

nul a rânduit, întreaga lume ar fi fost avertizată deja, iar Domnul Isus ar fi 
venit pe pământ cu putere şi cu mare slavă.” – Hristos Lumina lumii, pg. 633, 634, 
engl. [cap. 69, Pe Muntele Măslinilor]

„Lucrarea lui Dumnezeu care ar trebui să meargă înainte cu o putere 
şi o eficienţă de zece ori mai mare, este reţinută, ca primăvara întârziată de 
bătaia rece a vântului de iarnă, pentru că unii care pretind a fi din popo-
rul lui Dumnezeu îşi însuşesc mijloacele care ar trebui dedicate în slujba 
Sa. Întrucât dragostea jertfitoare de sine a lui Hristos nu este întreţesută în 
practicile vieţii, biserica este slabă acolo unde ar trebui să fie puternică. Prin 
propriul curs şi-a stins lumina şi a jefuit milioane de oameni de Evanghelia 
lui Hristos.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 54, engl. [cap. 10, O chemare la seriozitate 
mai mare, subcap. Spiritul de sacrificiu]

b.  Ce privilegiu se extinde asupra fiecărui credincios? 1 Corinteni 3:9.
 
„Dumnezeu le-a încredinţat oamenilor împărţirea darurilor, făcându-i 

parteneri cu El Însuşi în marea lucrare de înaintare a împărăţiei Sale pe 
pământ; dar ei pot urma cursul urmărit de servul necredincios şi făcând 
astfel pot pierde cele mai preţioase privilegii încredinţate vreodată omului. 
De mii de ani, Dumnezeu a lucrat prin agenţi umani, dar El poate înlătura, 
după voinţa Sa, pe cel egoist, iubitor de bani şi lacom. El nu depinde de 
mijloacele noastre şi nu este limitat de agentul uman. El poate să-şi conti-
nue lucrarea, chiar dacă noi nu avem nici un rol în ea. Dar cine dintre noi 
ar fi mulţumit dacă Domnul ar face aceasta?” – Idem, pg. 198, 199, engl. [cap. 40, 
Daruri de bunăvoie, subcap. Darul cu reticenţă, o bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu]

Vineri    8 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Care este una din căile prin care putem ajuta la desăvârşirea şi uni-

rea poporului lui Dumnezeu?
2.  În ce sens sunt metodele greşite de strângere de fonduri în opoziţie 

faţă de calea lui Dumnezeu?
3.  Cum pot micile cheltuieli personale să împiedice lucrarea lui Dum-

nezeu?
4.  Ce s-ar întâmpla dacă toţi ar cultiva generozitatea lui David?
5.  Cum poate fi grăbită sau întârziată întoarcerea Domnului?

Sticky Note
2Pet 3:11-12 11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? 

Sticky Note
1Cor 3:9 9 Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 
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     Lecţia 11 Sabat, 16 iunie 2012

Principii biblice de finanţe
„Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei 

avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău” 
(Deuteronom 28:2).

„Nici un om nu-şi poate strânge o comoară în ceruri fără a des-
coperi viaţa sa de pe pământ îmbogăţită şi înnobilată în felul acesta.” 
– Educaţia, pg. 145, engl. [cap. Principii şi metode în afaceri, subcap. Procedee cin-
stite în afaceri]

Recomandare pentru studiu:  Istoria faptelor apostolilor, pg. 70-75, engl. [cap.  
         Avertizare împotriva făţărniciei]; Educaţia, pg. 135- 
         145 engl. [cap. Principii şi metode în afaceri]

Duminică    10 iunie

1.  FINANţE PERSONALE
a.  Ce rezultat poate aduce pentru acum şi pentru veşnicie neglija-

rea cauzei Domnului? Hagai 1:5-11.
 

„Cei care sunt egoişti reţinându-şi mijloacele, să nu fie surprinşi dacă 
mâna lui Dumnezeu le risipeşte. Ceea ce ar fi trebuit să fie dedicat pentru 
înaintarea lucrării şi cauzei lui Dumnezeu, dar care a fost reţinut, poate fi 
încredinţat unui fiu nechibzuit şi el le poate risipi. Un cal frumos, mândria 
unei inimi orgolioase, poate fi găsit mort în grajd. Din când în când, poate 
muri o vacă. Poate să apară pierderea rodului sau a recoltei. Dumnezeu 
poate risipi mijloacele pe care El le-a împrumutat ispravnicilor Săi, dacă 
ei refuză a le folosi spre slava Sa. Am văzut că unii nu aveau nici una din 
aceste pierderi pentru a le reaminti de neglijenţa lor faţă de datorie, dar 
cazurile lor pot fi şi mai fără speranţă.” – Testimonies, vol. 2, pg. 661, 662, engl. 
[Mărturia nr. 20, cap. Cauza din Vermont]

„Neglijarea de a-L mărturisi pe Hristos în registrele tale contabile te 
privează de marele privilegiu de a avea numele scris în cartea vieţii Mielu-
lui.” – Înalta noastră chemare, pg. 192 engl. [cap. Cum stai cu socotelile? 5 iulie]

b.  Ce ar trebui luat în considerare de toţi care de obicei au tendinţa 
de a cere ajutor în loc de a-l oferi? Deuteronom 28:12, 13.

Sticky Note
Hag 1:5-11 5 Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! 6 Semănaţi mult, şi strângeţi puţin, mâncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi cine câştigă o simbrie o pune într-o pungă spartă!” 7 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! 8 Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta şi voi fi proslăvit, zice Domnul. 9 Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? – zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. 10 De aceea, cerurile nu v-au dat roua, şi pământul nu şi-a dat roadele. 11 Am chemat seceta peste ţară, peste munţi, peste grâu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni şi peste vite şi peste tot lucrul mâinilor voastre.” 

Sticky Note
Deut 28:12-13 12 Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. 13 Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini 
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Luni    11 iunie

2.  FĂGĂDUINţE CONDIţIONATE
a.  Ce doreşte Dumnezeu chiar astăzi pentru poporul Său?   

Deuteronom 28:1-6.
 

„Cuvântul ajunge la fiecare credincios: ‘Pregătiţi calea Domnului, nete-
ziţi în pustie un drum pentru Dumnezeul nostru’ (Isaia 40:3, engl.). Faceţi 
economie în cheltuielile mijloacelor pentru voi înşivă. Primul pas de tăgă-
duire de sine este, în majoritatea cazurilor, cel mai dificil, dar începeţi fără 
întârziere. Jertfele voastre tăgăduitoare de sine vor fi folosite în acest câmp 
pentru a sprijini lucrători ca să dea ultima solie de har unei lumi căzute.” – 
The General Conference Bulletin, 1 aprilie 1899.

„Nu este intenţia lui Dumnezeu ca creştinii, ale căror privilegii depăşesc 
mult pe cele ale naţiunii iudaice, să dăruiască mai puţin decât au dat ei. ‘Cui 
i s-a dat mult,’ spunea Salvatorul, ‘i se va cere mult’ (Luca 12:48). Dărnicia 
cerută evreilor era, în cea mai mare măsură, spre beneficiul propriei lor na-
ţiuni; astăzi, lucrarea lui Dumnezeu se extinde pretutindeni pe pământ. În 
mâinile urmaşilor Săi, Hristos a pus comorile Evangheliei şi asupra lor El a 
aşezat responsabilitatea de a duce lumii vestea bună a mântuirii. Cu siguran-
ţă, obligaţiile noastre sunt mult mai mari decât erau cele ale vechiului Israel.” 
– Istoria faptelor apostolilor, pg. 337, 338, engl. [cap. 32, O biserică darnică]

b.  Ce făgăduinţe sunt asigurate tuturor celor care urmează planul 
financiar al lui Dumnezeu? Maleahi 3:11, 12.
 

„Toţi pot avea simţământul că stă în puterea lor să joace un rol în pur-
tarea preţioasei lucrări de salvare. Fiecare bărbat, femeie şi tânăr poate de-
veni un vistiernic pentru Domnul şi poate fi un agent care să împlinească 
cererile din partea visteriei. Apostolul spune: ‘Fiecare dintre voi să pună 
deoparte ce va putea, după cum l-a binecuvântat Dumnezeu.’ (1 Corinteni 
16:2, engl.).

„Mari obiective sunt atinse prin acest sistem. Dacă ar fi acceptat de toţi, 
fiecare ar fi un vistiernic vigilent şi credincios pentru Dumnezeu; şi nu ar 
mai fi nici o lipsă de mijloace prin care să se ducă mai departe lucrarea de 
vestire a ultimei solii de avertizare a lumii. Visteria va fi plină dacă toţi vor 
adopta acest sistem, iar cei care contribuie nu vor fi lăsaţi mai săraci. Prin 
fiecare investiţie pe care o fac, ei ajung mai mult legaţi de cauza adevărului 
prezent.” – Solii pentru tineret, pg. 304, 305, engl. [cap. 100, Zecimea]

Sticky Note
Deut 28:1-6 1 Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. 2 Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: 3 Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi binecuvântat la câmp. 4 Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. 5 Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate. 6 Vei fi binecuvântat la venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta. 

Sticky Note
Mal 3:11-12 11 Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta), şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor. 12 Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul oştirilor. 
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Marţi    12 iunie

3.  LECţII DIN ZILELE LUI HRISTOS
a.  Cum poate sluji drept încurajare pentru noi devotamentul magi-

lor faţă de Copilul din Betleem? Matei 2:1, 2, 11.
 
„Magii au fost printre primii care I-au urat bunvenit Răscumpărătoru-

lui. Darul lor a fost cel dintâi depus la picioarele Sale. Şi, prin acest dar, ce 
privilegiu de slujire au avut ei! Lui Dumnezeu Îi face plăcere să onoreze 
jertfa dintr-o inimă iubitoare, dându-i cea mai înaltă eficienţă în slujirea 
pentru El. Dacă ne predăm inimile lui Isus, şi noi Îi vom aduce darurile 
noastre. Aurul şi argintul, cele mai de preţ bunuri pământeşti, cele mai 
înalte înzestrări mentale şi spirituale vor fi consacrate de bunăvoie Aceluia 
care ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi.” – Hristos Lumina lumii, pg. 65, engl. 
[cap. 6, I-am văzut steaua]

b.  Ce ar trebui să învăţăm din ungerea făcută de Maria lui Isus? 
Marcu 14:3.
 
„Când hotărâţi proporţia care să fie dăruită pentru cauza lui Dumne-

zeu, mai bine să depăşească, decât să fie insuficientă faţă de cerinţele dato-
riei. Luaţi în considerare pentru cine trebuie făcută această jertfă. Această 
aducere aminte va alunga lăcomia. Gândiţi-vă numai la marea dragoste 
prin care ne-a iubit Hristos şi jertfele noastre cele mai bogate vor apărea 
nevrednice de a fi acceptate de El. Când Hristos este ţinta sentimentelor 
noastre, acei care primesc dragostea Sa iertătoare nu se vor opri să calcu-
leze valoarea vasului de alabastru cu mir preţios. Iuda cel lacom ar putea 
face aceasta; dar cel care primeşte darul salvării nu va regreta decât că jertfa 
lui nu a fost un parfum mai scump şi cu o valoare mai mare.” – Testimonies, 
vol. 4, pg. 485, engl. [Mărturia nr. 29, cap. Relaţiile dintre membrii comunităţii]

c.  Cum pot acei care de obicei trăiesc din fapte de caritate să devină 
– asemenea Mariei – surse ale faptelor de caritate? Faptele Apos-
tolilor 20:35.
 
„Dacă acei care nu au făcut din viaţă un succes ar dori să fie instruiţi, 

ei s-ar putea auto-instrui în obiceiuri de jertfire de sine şi economie strictă 
şi ar avea satisfacţia de a deveni mai degrabă dăruitori, decât primitori ai 
faptelor de caritate. Sunt mulţi servi leneşi. Dacă ei ar vrea să realizeze ceea 
ce stă în puterea lor de a realiza, atunci ar experimenta o aşa binecuvântare 
în ajutorarea altora, încât ei ar putea într-adevăr să înţeleagă faptul că ‘este 
mai ferice să dai decât să primeşti’ (Faptele Apostolilor 20:35).” – Idem, vol. 
3, pg. 400, 401, engl. [Mărturia nr. 24, cap. Zecimi şi daruri]

Sticky Note
Mat 21 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim 2 şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” 11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. 

Sticky Note
Mar 14:3 3 Pe când şedea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump; şi, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. 

Sticky Note
Fapte 20:35 35 În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” 
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 Miercuri    13 iunie

4.  ÎN VREMEA APOSTOLILOR
a.  În proclamarea Evangheliei, la ce intensitate a rezultatului ar trebui 

să luăm parte alături de primii creştini? Faptele Apostolilor 4:32-37.
 

„[Faptele Apostolilor 4:34, 35 citat.] Această dărnicie din partea credin-
cioşilor era rezultatul revărsării Duhului. Cei convertiţi la Evanghelie erau 
‘o inimă şi un suflet’ (versetul 32). Un singur interes comun îi stăpânea – 
succesul misiunii ce le-a fost încredinţată; iar lăcomia nu mai avea nici un 
loc în vieţile lor. Dragostea lor pentru fraţii lor şi pentru cauza căreia s-au 
consacrat era mai mare decât iubirea lor de bani şi averi. Faptele lor mărtu-
riseau că preţuiau sufletele oamenilor ca având o valoare mai înaltă decât 
bogăţia pământească.

La fel va fi întotdeauna când Duhul lui Dumnezeu va pune stăpânire 
pe viaţă. Cei ale căror inimi sunt pline de dragostea lui Hristos vor urma 
exemplul Său care, de dragul nostru, a devenit sărac, pentru ca prin sărăcia 
Sa noi să putem fi făcuţi bogaţi. Bani, timp, influenţă – toate darurile pe 
care ei le-au primit din mâna lui Dumnezeu, le vor preţui numai ca mijloa-
ce de înaintare a lucrării Evangheliei. Aşa era în prima biserică; şi când în 
biserica de astăzi se vede că, prin puterea Duhului, membrii şi-au depărtat 
sentimentele de la lucrurile lumii şi că sunt gata să facă sacrificii pentru ca 
semenii lor să audă Evanghelia, adevărurile proclamate vor avea o influ-
enţă puternică asupra ascultătorilor.” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 70, 71, engl. 
[cap. 7, Avertizare împotriva făţărniciei]

b.  Ce putem învăţa din minciuna şireată a lui Anania şi Safira şi din 
consecinţele înfiorătoare ale acesteia? Faptele Apostolilor 5:1-11.
 

„Dorind să obţină renume pentru jertfire de sine, dărnicie şi devota-
ment faţă de credinţa creştină, Anania şi Safira şi-au vândut proprietatea 
şi au adus o parte din câştig la picioarele apostolilor, susţinând că au dat 
totul. Ei nu au fost obligaţi să dea tot ce aveau pentru această cauză. Dum-
nezeu ar fi acceptat o parte. Dar ei doreau să se creadă despre ei că dăduse-
ră tot. În felul acesta s-au gândit să câştige renumele pe care îl râvneau şi, 
în acelaşi timp, să-şi păstreze şi o parte din banii lor. Ei credeau că au avut 
succes în planul lor; dar ei Îl înşelau pe Domnul şi El a pedepsit fără întârzi-
ere acest cel dintâi caz de înşelătorie şi minciună din biserica nou formată. 
El i-a nimicit pe amândoi, ca o avertizare pentru toţi în legătură cu perico-
lul sacrificării adevărului în scopul obţinerii unui câştig.” – Slujirea medicală, 
pg. 126, 127, engl. [secţ. 7, cap. Salarii şi plăţi, subcap. Rerezentaţi drept principiile]

Sticky Note
Fapte 4:32-37 32 Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. 33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi. 34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute 35 şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie. 36 Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit, de neam din Cipru, 37 a vândut un ogor pe care-l avea, a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor. 

Sticky Note
Fapte 5:1-11 1 Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira, 2 şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor. 3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? 4 Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” 5 Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi cei ce ascultau aceste lucruri. 6 Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară şi l-au îngropat. 7 Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevasta sa, fără să ştie ce se întâmplase. 8 Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atât aţi vândut moşioara?” „Da”, a răspuns ea, „cu atâta.” 9 Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine.” 10 Ea a căzut îndată la picioarele lui şi şi-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară şi au îngropat-o lângă bărbatul ei. 11 O mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri. 
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Joi    14 iunie
5.  TĂGĂDUIRE DE SINE SISTEMATICĂ
a.  Ce trebuie să înţelegem cu privire la activitatea şi susţinerea financi-

ară a cauzei lui Dumnezeu de pe acest pământ? 1 Corinteni 14:33.
 
„[Dumnezeu] doreşte ca lucrarea Lui să fie dusă înainte în mod desă-

vârşit şi cu exactitate, astfel încât El să-Şi poată pune sigiliul aprobării Sale 
asupra ei. Creştin să fie unit cu creştin, biserică să fie unită cu biserică.” – 
Istoria faptelor apostolilor, pg. 96, engl. [cap. 9, Cei şapte diaconi]
b.  Ce trebuie să învăţăm din modurile în care poporul credincios al 

lui Dumnezeu a dat dovadă de tăgăduire de sine? Evrei 11:8-10, 
24-26, 37-40.

„A fost o vreme când doar puţini ascultau şi îmbrăţişau adevărul şi nu 
aveau multe din bunurile acestei lumi. Atunci era necesar ca unii să-şi vân-
dă casele şi pământurile şi să cumpere ceva mai ieftin, în timp mijloacele 
lor erau împrumutate de bunăvoie Domnului pentru a publica adevărul 
şi pentru a ajuta la înaintarea cauzei lui Dumnezeu într-un mod diferit. 
Aceşti oameni jertfitori de sine au îndurat lipsuri; dar dacă vor răbda până 
la sfârşit, mare le va fi răsplata.

Dumnezeu a mişcat inimile multora. Adevărul pentru care câţiva au 
jertfit atât de mult a triumfat şi mulţimi de oameni l-au îmbrăţişat. În pro-
videnţa lui Dumnezeu, acei care au fonduri au fost aduşi la adevăr, astfel 
încât, pe măsură ce lucrarea se extinde, cerinţele cauzei Sale să poată fi 
satisfăcute. Dumnezeu nu cere acum casele de care poporul Său are nevoie 
să locuiască în ele; dar dacă acei care au belşug nu aud vocea Sa şi nu se 
despart de lume şi nu se sacrifică pentru Dumnezeu, El va trece pe lângă 
ei şi îi va chema pe aceia care sunt binevoitori să facă orice pentru Isus, 
chiar să-şi vândă locuinţele lor pentru a ieşi în întâmpinarea nevoilor cau-
zei. Dumnezeu doreşte daruri de bunăvoie. Acei care dăruiesc, trebuie să 
considere aceasta ca un privilegiu. – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 215, engl. [cap. 
42, Pericolul lăcomiei, subcap. Depărtarea de tăgăduirea de sine a pionierilor]

Vineri    15 iunie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Cum poate primitorul de fapte de caritate să devină dătăror?
2.  Cum ar trebui ca dărnicia noastră să se asemene cu aceea a iudeilor 

de odinioară?
3.  Ce exemple de generozitate din timpul lui Hristos ar trebui să ne inspire?
4.  Ce putem învăţa din spiritul primei biserici creştine?
5.  Cum poate tăgăduirea de sine a pionierilor adevărului prezent să 

fie reînviată astăzi?

Sticky Note
1Cor 14:33 33 căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor. 

Sticky Note
Evr 118 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce. 9 Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. 10 Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. 24 Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui faraon, 25 ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. 26 El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire. 37 au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi – 38 ei, de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului. 39 Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit; 40 pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi. 
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  Lecţia 12 Sabat, 23 iunie 2012

Luminând întreaga lume
„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 

făptură” (Marcu 16:15).
„Cei care se bucură de preţioasa lumină a adevărului ar trebui să 

simtă o dorinţă arzătoare de a o vedea trimisă pretutindeni.” – Sfaturi 
despre isprăvnicie, pg. 42, engl. [cap. 8, Ataşament din toată inima faţă de biserică]

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol 9, pg. 51-60, engl. [secţ. I, cap. Fără  
      plată aţi primit, fără plată să daţi]; Idem, vol. 3, pg.  
      382-385, engl. [Mărturia nr. 24, cap. Zecimi şi daruri]

Duminică    17 iunie

1.  RĂSPUNZÂND STRIGĂTULUI MACEDONIAN
a.  Deşi literatura este o puternică unealtă misionară, ce pas trebuie 

urmat în scopul de a desăvârşi misiunea Evangheliei? Matei 
28:18-20. Numai în ce mod poate fi îndeplinită această nevoie a 
slujitorilor sârguincioşi ai Evangheliei? Isaia 52:7, 8.
 

„Această lucrare de aducere cu credincioşie a tuturor zecimilor ca să 
existe hrană în casa lui Dumnezeu, ar susţine lucrătorii atât în câmpurile de 
acasă, cât şi în cele străine. Deşi cărţile şi publicaţiile despre adevărul prezent 
îşi revarsă comorile cunoştinţei în toate părţile lumii, trebuie încă înfiinţate 
posturi misionare în diferite puncte. Predicatorul viu trebuie să proclame 
cuvintele vieţii şi ale salvării. Există câmpuri deschise care invită lucrătorii să 
intre. Recolta este coaptă şi strigătul macedonian stăruitor după lucrători se 
aude din toate părţile lumii.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 39, engl. [cap. 7, Lucrarea 
Domnului să fie menţinută, subcap. Sprijiniţi misiunile străine]

b.  Ce lucrare urgentă trebuie îndeplinită? Marcu 16:15
 

„Mărimea lucrării noastre cheamă la dăruire de bunăvoie din partea 
poporului lui Dumnezeu. În Africa, în China, în India sunt mii, da, milioa-
ne, care nu au auzit solia adevărului pentru acest timp. Ei trebuie averti-
zaţi. Insulele mării aşteaptă cunoştinţa despre Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 
9, pg. 51, engl. [secţ. I, cap. Nevoia lumii de ajutor]

Sticky Note
Mat 28:18-20 18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. Isa 52:7-8 7 Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” 8 Iată glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul şi strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. 

Sticky Note
Mar 16:15 15 Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 
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Luni    18 iunie

2.  IMPORTANţA ZECIMII LUI DUMNEZEU
a. Cum subliniază Inspiraţia elementul personal, uman în salvarea 

de suflete? Romani 10:13-15. Cum putem fi implicaţi noi toţi? 
Apocalipsa 22:17.
 

„Predicarea Evangheliei este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru 
salvarea sufletelor oamenilor. Oamenii trebuie să audă pentru ca să fie sal-
vaţi. Ei nu pot auzi fără predicator şi predicatorul trebuie să fie trimis. De 
aceea trebuie să existe fonduri în visterie cu scopul de a asigura mijloace 
prin care misionarii să poată ajunge în câmpurile lipsite. În lumina acestei 
realităţi, cum pot acei care mărturisesc a-L urma pe Hristos să-L jefuiască 
pe Dumnezeu de talanţii Lui proprii încredinţaţi în zecimi şi daruri? Nu 
respinge aceasta pâinea pentru sufletele înfometate? Reţinerea mijloacelor 
pe care Dumnezeu le pretinde ca fiind ale Sale, prin care El a prevăzut ca 
sufletele să poată fi salvate, va aduce în mod sigur blestem asupra acelora 
care-L jefuiesc pe Dumnezeu în felul acesta. Sufletele pentru care a murit 
Hristos sunt private de privilegiul auzirii adevărului, pentru că oamenii 
refuză a aduce la îndeplinire măsurile pe care Dumnezeu le-a prevăzut 
pentru iluminarea celor pierduţi.” – The Home Missionary, 1 aprilie 1895.

b.  Ce pretinde Dumnezeu dacă neglijăm a-I înapoia zecimea la 
timp? Leviticul 27:31. Ce experienţă a unei biserici locale din 
anul 1889 ne poate încuraja astăzi?

„Unii din cei care nu se purtaseră drept faţă de Dumnezeu şi, prin ur-
mare, se despărţiseră de El, au început să restituie ceea ce reţinuseră. Un 
frate nu plătise zecimea de doi ani. El a achitat plata secretarului conferinţei 
pentru zecimea pe care o reţinuse şi profitul de pe urma ei, suma ridicân-
du-se la 571,50 $. Îi mulţumesc Domnului că el a avut curajul să facă aceas-
ta. Altul a achitat plata de 300 $. Un alt om care se lepădase de Dumnezeu 
atât de mult încât era puţină speranţă ca el să-şi întoarcă vreodată paşii din 
nou pe calea dreptăţii, a achitat plata de 1000 $. S-a propus ca aceste zecimi 
şi daruri reţinute timp îndelungat să fie dedicate Misiunii Europene Cen-
trale; astfel cu acestea şi cu donaţiile de Crăciun, au intrat în casieria acestei 
biserici aproape 6000 $ pentru a fi folosite în scop misionar.” – Testimonies, 
vol. 5, pg. 643, 644, engl. [Mărturia nr. 33, cap. Idei greşite despre mărturisire]

Sticky Note
Rom 10:13-15 13 Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” 14 Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? 15 Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” Apoc 22:17 17 Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată! 

Sticky Note
Lev 27:31 31 Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuiala lui, să mai adauge o cincime. 
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Marţi    19 iunie

3.  ÎNVĂţÂND O VIZIUNE DE VIITOR CREDINCIOASĂ
a.  Ce obiecţie a fost făcută împotriva generozităţii Mariei faţă de 

Isus? Ioan 12:3-6. Cum a lăudat-o Hristos pe Maria şi cum sun-
tem avertizaţi de a nu face obiecţiuni asemănătoare astăzi? Mar-
cu 14:7-9.

„Noi facem mişcări progresive; dar la fiecare pas, prejudecata şi ideile 
false trebuie să fie înlăturate. Acesta a fost cazul fiecărei mişcări reforma-
toare pe care a văzut-o lumea vreodată. Pentru unii cu mai puţină credinţă 
şi egoişti, cu o înclinaţie spre iubire de bani, fiecare mişcare de înaintare a 
prevestit un dezastru general şi o risipire extravagantă de mijloace. Ei s-au 
simţit cum s-a simţit sărmanul Iuda când mirul a fost vărsat pe capul lui 
Isus. ‘De ce această mare risipă?’, a spus el; ‘acesta s-ar fi putut vinde şi 
banii ar fi putut fi daţi săracilor.’ Din nou şi din nou, atunci când se făcea  
un pas de înaintare, cei egoişti, prevăzători au crezut că totul va duce la 
ruină; dar când bătălia a fost dusă împotriva tuturor forţelor, ei au văzut 
în victorie un semn că Dumnezeu a fost în acea mişcare. Atunci când s-a 
demonstrat atât de clar că lucrarea era a lui Dumnezeu încât necredinţa 
trebuia să cedeze, iniţiatorii, cei a căror viziune de viitor a fost mai mare 
decât a altora, care au lucrat împotriva întregii opoziţii, sunt văzuţi ca oa-
meni ridicaţi pentru acel timp şi conduşi de Spiritul lui Dumnezeu. Îşi dau 
seama acei oameni care au blocat calea ce lucrare au făcut? Înţeleg ei că prin 
adăugarea banilor lor, a puterii lor, a credinţei şi curajului lor, ei ar fi putut 
face lucrarea mai puternică şi de o influenţă mai mare şi că neglijenţa de a 
realiza ceea ce puteau este păcat? ...

O, de am sta atât de aproape de cruce încât să putem vedea aşa cum 
vede Dumnezeu şi să lucrăm aşa cum El ar vrea să lucrăm.” – The Review and 
Herald, 5 februarie 1884.

b.  La ce realităţi ar trebui să ne trezim? Ioan 4:35, 36.
 

„Banii nu trebuie daţi pentru înaintarea lucrării Evangheliei în vreun 
mod misterios şi prin agenţi nevăzuţi, misterioşi. Dumnezeu nu va revărsa 
bani prin ferestrele cerului pentru a face lucrarea stabilită de El, pentru 
a răspândi adevărul în lumea noastră şi pentru a salva suflete spre viaţă 
veşnică. El a făcut poporul Său administrator al mijloacelor Sale pentru a fi 
folosite spre slava Sa prin binecuvântarea umanităţii.” – The Home Missionary, 
1 aprilie 1895.

Sticky Note
Ioan 12:3-6 3 Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei; şi s-a umplut casa de mirosul mirului. 4 Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis: 5 „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei şi să se fi dat săracilor?” 6 Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea. Mar 14:7-9 7 căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 8 Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare. 9 Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.” 

Sticky Note
Ioan 4:35-36 35 Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun: ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriş. 36 Cine seceră primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică; pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure în acelaşi timp. 
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Miercuri    20 iunie

4.  SARE CU GUST
a.  Ce sfaturi sunt date tuturor celor care caută să-L cinstească pe 

Hristos? Matei 5:13.
 

„Cât de nerăbdător va fi fiecare ispravnic credincios să-şi mărească partea 
de daruri care să fie pusă în visteria casei Domnului, decât să îşi micşoreze 
darul vreun pic sau cu o iotă. Cui îi slujeşte el? Pentru cine pregăteşte o jertfă? – 
Pentru Cel de care depinde pentru fiecare lucru bun de care se bucură. Atunci, 
haideţi ca nici unul din noi, cei care primim harul lui Hristos, să nu dăm ocazia 
îngerilor să fie ruşinaţi de noi şi lui Isus să-I fie ruşine de noi. ...

Cei care sunt primitori ai harului Său, care contemplă crucea de la Cal-
var, nu vor pune sub semnul întrebării partea care trebuie dată, ci vor simţi 
că jertfa cea mai bogată este mult prea neînsemnată, mult disproporţionată 
faţă de marele dar al singurului Fiu al Dumnezeului infinit. Prin tăgăduire 
de sine, cel mai sărac va găsi căi de a obţine ceva care să poată fi înapoiat lui 
Dumnezeu.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 200, engl. [cap. 40, Daruri de bunăvoie, 
subcap. Cel ce dă cu bucurie, acceptat]

b. În ce fel trebuie răspândit adevărul prezent pe întregul pământ? 
Eclesiastul 11:1, 6.

„Locurile pustii ale pământului trebuie cultivate. În umilă dependenţă 
de Dumnezeu, familii trebuie să meargă şi să se stabilească în locurile ne-
lucrate ale viei Sale. Ca răsplată a sacrificiului lor cu scopul de a semăna 
seminţele adevărului, ei vor secera o recoltă bogată.” – The Review and Herald, 
26 august 1902.

c.  Care este cea mai urgentă chemare de astăzi şi de ce? Matei 9:36-38.
 

„Cine trebuie învinovăţit de pierderea sufletelor care nu-L cunosc pe 
Dumnezeu şi care nu au avut nici o ocazie de a auzi motivele credinţei 
noastre? Ce obligaţie zace asupra bisericii cu privire la o lume care piere 
fără Evanghelie? Dacă nu se dă dovadă de mai multă tăgăduire de sine ho-
tărâtă din partea celor care pretind a crede adevărul, dacă nu se dă dovadă 
de mai multă credinţă hotărâtă în a aduce zecimile şi darurile în visterie, 
dacă nu se fac planuri mai extinse decât cele care au fost puse deja în apli-
care, nu vom îndeplini misiunea Evangheliei de a merge în toată lumea şi 
a-L predica pe Hristos la orice făptură.” – The Home Missionary, 1 aprilie 1895.

Sticky Note
Mat 5:13 13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. 

Sticky Note
Ecl 111 Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi!6 Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Sticky Note
Mat 9:36-38 36 Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor. 37 Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! 38 Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” 
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Joi    21 iunie

5.  ILUMINÂND FIECARE COLţ
a.  Care va fi rezultatul glorios al misiunii Evangheliei şi cum putem 

fi binecuvântaţi dacă luăm parte la aceasta? Apocalipsa 18:1.
 

„Tot cerul priveşte cu interes viu asupra bisericii pentru a vedea ce fac 
membrii ei individuali cu privire la iluminarea celor care sunt în întuneric. 
Câmpul este lumea şi posibilităţile sunt atât de multe, lucrarea este atât de 
cuprinzătoare, încât mijloacele aflate la dispoziţie sunt prea puţine pentru  
a sprijini cererile necesare. Domnul a avertizat de ani de zile poporul Său 
să-şi restrângă dorinţele sale, să nu facă nici o cheltuială inutilă a mijloa-
celor. Dar cu tot sfatul Celui care ştie sfârşitul de la început, cât de inutil 
au fost cheltuiţi banii. Avertizările date au fost privite în mod uşuratic şi 
minţile oamenilor au răstâlmăcit, au îndepărtat sau au denaturat sfatul lui 
Dumnezeu, ca să-şi poată urma proiectele lor ambiţioase, cu toate că pro-
cedând astfel, tocmai mijloacele pe care Dumnezeu le-ar fi putut glorifica 
şi onora în extinderea adevărului Său sunt pierdute pentru cauză. Domnul 
a onorat omul în mod îndurător, angajându-l ca agent uman pentru a coo-
pera cu inteligenţele cereşti, astfel încât lumina adevărului să poată străluci 
în toate părţile pământului. Domnul are agenţii Săi care joacă un rol în cel 
mai mare conflict pe care l-a văzut lumea vreodată. Dacă lucrătorii rămân 
umili, învăţând zilnic în şcoala lui Hristos, în supunere şi umilinţă a inimii, 
Domnul Isus va lucra cu ei. Cel care este conlucrător cu Hristos îşi va da 
seama că în acordarea darurilor cereşti asupra altora, el însuşi va fi răsplă-
tit. El va cunoaşte că acel ‘ce udă pe alţii va fi udat şi el’ (Proverbe 11:25).” 
– The Review and Herald, 27 februarie 1894.

Vineri    22 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  În ce sens este literatura limitată în capacitatea ei de salvare a sufle-

telor?
2.  Ce anume descoperă importanţa preciziei în dăruirea zecimii?
3.  Cum putem fi în pericolul de a repeta păcatul lui Iuda?
4.  Ce ar trebui să luăm în considerare când hotărâm cât de mult să 

dăm pentru Hristos?
5.  Cum va fi lumea iluminată – prin noi sau fără noi?

Sticky Note
Apoc 18:1 1 După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. 
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  Lecţia 13 Sabat, 30 iunie 2012

Ultima noastră ocazie!
„Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; 

vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze” (Ioan 9:4).
„Suntem aproape de sfârşitul istoriei acestui pământ şi diferite-

le departamente ale lucrării lui Dumnezeu trebuie să fie înaintate cu 
mult mai mult sacrificiu de sine decât s-a practicat până acum.” – Evan-
ghelizare, pg. 631, engl. [secţ. 19, cap. Spiritul de slujire]

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 4, pg. 476-485, engl. [Mărturia nr. 29,  
    cap. Testamente şi moşteniri]; Idem, vol. 6, pg. 445-453, engl.  
    [secţ. VII, cap. Ajutor pentru câmpurile misionare]

Duminică    24 iunie

1.  ÎNAINTE CA VIAţA SĂ SE TERMINE
a.  Pentru ce realităţi suntem noi toţi un subiect? Evrei 9:27. Ce ar 

trebui să ne facă acest lucru să luăm în considerare fiecare din noi 
– fie vârstnic, fie tânăr, fie bolnav sau sănătos? Romani 12:11.
 

„Se întâmplă adesea ca un om de afaceri activ să moară fără vreo înşti-
inţare a momentului şi, la examinare, afacerea lui să fie găsită într-o situaţie 
foarte încurcată. În efortul de a pune în ordine averea ce a rămas, taxele 
avocaţilor înghit o mare parte, dacă nu toată averea, în timp ce soţia şi co-
piii şi cauza lui Hristos sunt jefuite. Cei ce sunt administratori credincioşi 
ai mijloacelor Domnului vor şti exact în ce situaţie este afacerea lor şi, ca 
oameni înţelepţi, vor fi pregătiţi pentru orice eventualitate. Dacă harul lor 
s-ar încheia deodată, ei nu ar lasa o aşa mare încurcătură asupra celor care 
sunt chemaţi să pună în ordine averea lor.

Mulţi nu sunt preocupaţi de subiectul realizării testamentului lor cât 
timp sunt evident sănătoşi. Dar această prevedere ar trebui adoptată de 
fraţii noştri. Ei ar trebui să cunoască situaţia lor financiară şi nu ar trebui să 
îngăduie ca afacerile lor să devină încurcate. Ei ar trebui să-şi pună în ordi-
ne averea lor în aşa fel încât să o poată părăsi în orice moment.” – Testimonies, 
vol. 4, pg. 482, engl. [Mărturia nr. 29, cap. Testamente şi moşteniri]

b.  În proiectarea testamentului nostru, ce ar trebui să luăm în con-
siderare? Isaia 38:1.

Sticky Note
Evr 9:27 27 Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, Rom 12:11 11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 

Sticky Note
Isa 38:1 1 În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.” 
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Luni    25 iunie

2.  PREGĂTINDU-NE PENTRU SFÂRşIT
a.  Din moment ce mii de dolari sunt pierduţi pentru că oamenii 

mor fără a-şi face un testament legal, ce nevoie ar trebui adusă în 
atenţia credincioşilor? 1 Corinteni 4:2.
 
„Unele testamente sunt făcute într-un mod atât de vag, încât ele nu pot 

trece testul legii şi în felul acesta mii de dolari sunt pierduţi de către lucrare. 
Fraţii noştri ar trebui să simtă că asupra lor se află o responsabilitate, ca ser-
vi credincioşi în cauza lui Dumnezeu, aceea de a-şi folosi intelectul cu pri-
vire la această problemă şi de a-I încredinţa Domnului ceea ce-I aparţine.

Mulţi au dat dovadă de sensibilitate inutilă în această privinţă. Ei se simt 
ca şi când ar păşi pe un teren interzis când aduc în discuţie subiectul propri-
etăţii la cei vârstnici sau la invalizi, cu scopul de a afla ce ordine au de gând 
să facă în această privinţă. Dar această datorie este la fel de sfântă precum 
datoria predicării Cuvântului pentru salvarea sufletelor. Aici este un om cu 
banii sau proprietatea lui Dumnezeu în mâinile sale. El este pe punctul de 
a-şi preda administraţia. Va pune el mijloacele pe care Dumnezeu i le-a îm-
prumutat pentru a fi folosite în cauza Sa, în mâinile oamenilor răi, numai 
pentru că ei îi sunt rude? N-ar trebui oamenii creştini să se simtă interesaţi şi 
îngrijoraţi pentru binele viitor al acestui om, cât şi pentru interesul cauzei lui 
Dumnezeu, încât el să ia o decizie corectă cu privire la banii Domnului, ta-
lanţii împrumutaţi lui pentru o sporire înţeleaptă? Vor sta fraţii lui deoparte 
şi se vor uita cum el îşi pierde agoniseala  din această viaţă şi, în acelaşi timp, 
jefuieşte visteria lui Dumnezeu? Aceasta ar fi o pierdere teribilă pentru el şi 
pentru lucrare; întrucât, punându-şi talantul mijloacelor în mâinile celor care 
nu au nici un respect pentru Dumnezeu, cu toate intenţiile şi scopurile sale, 
el îl înveleşte într-un şervet şi îl ascunde în pământ.” – Testimonies, vol. 4, pg. 479, 
engl. [Mărturia nr. 29, cap. Testamente şi moşteniri]

„Fraţilor, moartea nu va veni mai repede prin faptul că v-aţi făcut 
testamentul. La rânduirea averii voastre, prin testament, rudelor voastre, 
asiguraţi-vă că nu aţi uitat cauza lui Dumnezeu. Voi sunteţi agenţii Săi, 
deţinând proprietatea Sa; şi pretenţiile Sale ar trebui să primească prima 
voastră atenţie. Soţia şi copiii, desigur, nu ar trebui lăsaţi fără mijloace; ar 
trebui să se facă o clauză pentru ei, pentru cazul în care vor fi lipsiţi. Dar nu 
înşiraţi o listă lungă de rude care nu sunt în nevoie, doar pentru că aşa se 
obişnuieşte.” – Idem, pg. 482, engl. [Mărturia nr. 29, cap. Testamente şi moşteniri]

b.  Fie că suntem în viaţă, fie că murim, ce aşteaptă Dumnezeu să ne 
amintim fiecare din noi? Romani 14:8, 12.

Sticky Note
1Cor 4:2 2 Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. 

Sticky Note
Rom 148 Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. 12 Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2012 69

Marţi    26 iunie

3.  LUCRAREA FINALĂ
a.  Care este datoria noastră din aceste ultime zile? 1 Tesaloniceni 

5:1-6; Zaharia 10:1. Cum putem primi ploaia târzie sau ‘reînvio-
rarea’? Faptele Apostolilor 3:19-21.
 
„Marea revărsare a Spiritului lui Dumnezeu care iluminează tot pămân-

tul cu slava Sa, nu va veni până când nu vom avea un popor iluminat, care 
să ştie din experienţă ce înseamnă să fii împreună lucrător cu Dumnezeu. 
Atunci când vom avea o consacrare deplină, din toată inima în slujba lui 
Hristos, Dumnezeu va accepta acest fapt prin revărsarea Spiritului Său fără 
măsură; dar aceasta nu se va întâmpla atâta timp cât cea mai mare parte a bi-
sericii nu lucrează împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să reverse 
Spiritul Său când egoismul şi îngăduirea de sine sunt atât de evidente; când 
domneşte un spirit care, dacă ar fi pus în cuvinte, ar exprima răspunsul lui 
Cain - ‘Sunt eu păzitorul fratelui meu?’ (Geneza 4:9).” – Sfaturi despre isprăvnicie, 
pg. 52, engl. [cap. 10, O chemare la seriozitate mai mare, subcap. Ploaia târzie amânată]

„Dumnezeu caută oameni care să dea avertizarea lumii ce este adormi-
tă, moartă în fărădelegi şi păcate. El cere daruri de bunăvoie de la acei ale 
căror inimi sunt în lucrare, care au povară pentru suflete, ca ele să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică.” – Testimonies, vol. 6, pg. 446, engl. [secţ. VII, cap. Ajutor 
pentru câmpurile misionare]

b.  Ce ar trebui să fie astăzi pe primul loc în mintea noastră, atât ca 
persoane individuale, cât şi ca organizaţie a bisericii? Eclesiastul 
8:5; Ioan 9:4.
 
„Trebuie să luăm în seamă acum porunca Salvatorului nostru: ‘Vindeţi 

ce aveţi acum şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi care nu se înve-
chesc, o comoară nesecată în ceruri’ (Luca 12:33). Acum ar trebui ca fraţii 
noştri să reducă averile în loc de a le spori. Suntem pe punctul de a ne muta 
într-o ţară mai bună, chiar în cer. Haideţi să nu mai fim locuitori ai pămân-
tului, ci să restrângem lucrurile cât mai mult posibil, până la limită.” – Idem, 
vol. 5, pg. 152, engl. [secţ. 32, cap. Îl va jefui omul pe Dumnezeu?]

„Pentru ce să ne strângem comori? Ca să fie nimicite de flăcările ulti-
mei zile? Ne vom aduna aur şi argint, să fie un martor împotriva noastră la 
Judecată – să ne consume trupul ca un foc? Ne vom agăţa de proprietăţile 
noastre până când vor trece în mâinile vrăjmaşilor? Vine timpul când pă-
zitorii poruncii nu vor putea nici să cumpere, nici să vândă. La ce ne vor 
folosi atunci casele, pământurile, capitalul din bancă şi mărfurile? Acum 
este timpul să ne aşezăm comorile noastre acolo unde vor fi în siguranţă 
veşnică. – The Review and Herald, 6 decembrie 1887.

Sticky Note
1Tes 5:1-6 1 Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. 2 Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. 3 Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. 4 Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. 5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 6 De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. Zah 10:1 1 Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată pentru toată verdeaţa de pe câmp. Fapte 3:19-21 19 Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 20 şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 21 pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. 

Sticky Note
Ecl 8:5 5 Pe cine păzeşte porunca, nu-l atinge nicio nenorocire, dar inima înţeleptului cunoaşte şi vremea şi judecata. Ioan 9:4 4 Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 
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Miercuri    27 iunie

4.  PREGĂTIRE PRACTICĂ
a.  De ce nu s-a întors, încă, Hristos? 2 Petru 3:9. În ce mod putem 

evita pierderea tuturor mijloacelor noastre în profeţia care se va 
împlini curând? Isaia 2:20; Ezechiel 7:19; Psalmii 96:2-8.
 

„Dacă fraţii noştri ar vedea valoarea sufletelor în lumina a ceea ce L-a 
costat pe Isus salvarea lor, ei ar şti că sufletele sunt de o valoare mai mare 
decât casele şi terenurile, aurul şi pietrele preţioase sau poziţii de onoare.” 
– The Review and Herald, 5 februarie 1884.

„Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să devină tot mai extinsă, iar dacă po-
porul Său Îi va urma sfatul, nu vor mai fi multe mijloace în posesiunile lor 
care să fie distruse în conflagraţia finală. Toţi vor avea comoara lor strânsă 
acolo unde moliile şi rugina nu le pot distruge; şi inima nu va avea nici o 
legătură care să o lege de pământ.” – Sfaturi pentru isprăvnicie, pg. 60, engl. [cap. 
11, Vânzând case şi terenuri, subcap. Nici o legătură care să lege de pământ]

b.  Ce promite Hristos tuturor celor care prin sacrificiu credincios se 
pregătesc serios pentru venirea Lui? Isaia 33:14-17.
 

„Este în contradicţie cu Biblia a face vreo rezervă pentru nevoile noas-
tre temporare din timpul strâmtorării. Am văzut că dacă sfinţii ar avea 
hrană adunată de ei sau pe câmp în vremea strâmtorării, atunci când sabia, 
foametea şi ciuma vor veni peste ţară, toate cele strânse vor fi răpite de 
mâini violente, iar străinii vor recolta câmpurile lor. Atunci va fi timpul de 
a ne încrede pe deplin în Dumnezeu şi El ne va sprijini. Am văzut că pâinea 
şi apa ne vor fi asigurate în acel timp şi că nu vom suferi lipsă sau foame; 
pentru că Dumnezeu este în stare să ne întindă o masă în pustie. Dacă va fi 
necesar, El va trimite corbii să ne hrănească, la fel cum l-a hrănit pe Ilie, sau 
va face să cadă mană din cer, cum a făcut pentru israeliţi.

Case şi ţarini nu vor mai fi de nici un folos sfinţilor în timpul strâmtoră-
rii, pentru că ei va trebui să fugă din faţa mulţimii înfuriate şi la acea vreme, 
averile lor nu vor putea fi întrebuinţate pentru înaintarea cauzei adevărului 
prezent. Mi s-a arătat că este voia lui Dumnezeu ca sfinţii să se libereze de 
orice povară înainte de a veni timpul strâmtorării şi să facă un legământ cu 
Dumnezeu prin sacrificiu. Dacă ei îşi pun averea pe altar şi Îi cer stăruitor 
lui Dumnezeu să le arate datoria, El îi va învăţa când este timpul să predea 
aceste lucruri. Apoi ei vor fi liberaţi în timpul de strâmtorare şi nu vor mai 
avea nici o greutate care să-i împovăreze.” – Experienţe şi viziuni, pg. 56, 57, engl. 
[secţ. Experienţe şi viziuni, cap. Datorii cu privire la timpul strâmtorării]

Sticky Note
2Pet 3:9 9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Isa 2:20 20 În ziua aceea, oamenii îşi vor arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care şi-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la lilieci; Ezec 7:19 19 Îşi vor arunca argintul pe uliţe, şi aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului; nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele; căci el i-a aruncat în nelegiuirea lor. Ps 96:2-8 2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui! 3 Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui! 4 Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii. 5 Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile. 6 Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt. 7 Familiile popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste! 8 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui! 

Sticky Note
Isa 33:14-17 14 Păcătoşii sunt îngroziţi în Sion; un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi care zic: „Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice?” 15 Cel ce umblă în neprihănire şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul, 16 acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi. 17 Ochii tăi vor vedea pe Împărat în strălucirea Lui, vor privi ţara în toată întinderea ei. 
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Joi    28 iunie

5.  O INVESTIţIE DE ÎNALT BENEFICIU
a.  Unde este cel mai bun loc de investiţie disponibil astăzi - şi de 

ce? Luca 12:32-34.
  
„Haideţi să fim cinstiţi cu Domnul. Toate binecuvântările de care ne 

bucurăm vin de la El; şi dacă El ne-a încredinţat talantul mijloacelor, pentru 
ca noi să putem ajuta la realizarea lucrării Sale, vom sta noi deoparte? Să 
spunem: ‘Nu, Doamne, copiii mei nu ar fi încântaţi şi de aceea voi risca să 
nu-L ascult pe Dumnezeu, îngropându-mi talantul în pământ?’

Nu ar trebui să existe nici o întârziere. Cauza lui Dumnezeu cere aju-
torul vostru. Vă cerem, ca ispravnici ai Domnului, să puneţi mijloacele Lui 
în circulaţie, să asiguraţi facilităţi prin care mulţi vor avea ocazia să înveţe 
ce este adevărul.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 44, 45, engl. [cap. 8, Ataşament din 
toată inima faţă de biserică, subcap. Nu aşteptaţi apeluri]

b.  Ce declaraţie va face Domnul la sfârşitul timpului? Psalmii 50:3-
5. Cum vor fi bogat răsplătiţi toţi cei care au făcut un legământ 
prin jertfă? 1 Corinteni 15:57, 58.
 
„Există o răsplată pentru lucrătorii deplin consacraţi, altruişti, care pă-

trund în acest câmp şi, de asemenea, pentru cei care contribuie de bunăvoie 
la sprijinirea lor. Cei angajaţi în slujire activă în câmp şi cei care dau din 
mijloacele lor pentru a-i susţine pe aceşti lucrători, se vor împărtăşi din 
răsplata celor credincioşi. ...

Tăgăduirea de sine, pe care au practicat-o pentru a susţine lucrarea, nu 
mai revine în memorie. În timp ce privesc la sufletele pe care au căutat să le 
câştige pentru Isus şi le văd salvate, salvate pentru veşnicie – monumente 
ale harului lui Dumnezeu şi ale dragostei Mântuitorului – printre arcadele 
cerului vor răsuna strigăte de laudă şi recunoştinţă.” – Idem, pg. 348, 349, engl. 
[cap. 68, Împărtăşind din bucuriile celor mântuiţi]

Vineri    29 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Ce superstiţie legată de realizarea testamentului este în detrimen-

tul cauzei lui Dumnezeu?
2.  De ce nu ar trebui să neglijăm a vorbi despre întocmirea testamentului?
3.  Care este motivul pentru care mulţi nu primesc ploaia târzie?
4.  Ce ar trebui să înţelegem înainte de apropierea timpului de strâmtorare?
5.  Cum şi când ni se acordă profitul pentru comoara strânsă în ceruri?

Sticky Note
Luca 12:32-34 32 Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. 33 Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia. 34 Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră. 

Sticky Note
Ps 50:3-5 3 Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi împrejurul Lui o furtună puternică. 4 El strigă spre ceruri sus şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său: 5 „Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!” – 1Cor 15:57-58 57 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! 58 De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 
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