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Cuvânt înainte

Pe parcursul întregului an, elevii ªcolii de Sabat din întreaga lume
studiazã Caracterul creºtin. Pe mãsurã ce înaintãm în acest studiu, vom lua
în considerare diferiþi factori necesari unei experienþe de biruinþã în Hristos,
punând un accent deosebit pe unele ramificaþii spirituale ale primelor trepte
din „scara lui Petru,” aºa cum se gãseºte ea în 2 Petru 1:5-7, prin care
devenim pãrtaºi ai naturii divine ale binecuvântatului nostru Domn ºi
Mântuitor. Urcarea acestei scãri prin credinþã este o experienþã
binecuvântatã ºi înnobilatoare.

„În viaþa religioasã a fiecãrui suflet care va fi în cele din urmã biruitor,
vor exista momente de nedumerire ºi încercare teribilã; dar cunoºtinþa pe
care el o are din Scripturã îl va ajuta sã-ºi aminteascã fãgãduinþele
încurajatoare ale lui Dumnezeu, care îi vor mângâia inima ºi-i vor întãri
credinþa în puterea Celui Puternic. El spune: ‚Sã nu vã pãrãsiþi dar
încrederea voastrã pe care o aºteaptã o mare rãsplãtire’; ‚Pentru ca
încercarea credinþei voastre cu mult mai scumpã decât aurul care piere ºi
care totuºi este cercat prin foc, sã aibã ca urmare lauda, slava ºi cinstea, la
arãtarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiþi fãrã sã-L fi vãzut, credeþi în El
fãrã sã-L vedeþi ºi vã bucuraþi cu o bucurie negrãitã ºi strãlucitã’ (Evrei
10:35; 1 Petru 1:7, 8). Încercarea credinþei este mai preþioasã decât aurul.
Toþi ar trebui sã ºtie cã aceasta este o parte a disciplinei din ºcoala lui Hristos
ºi este necesarã pentru a-i curãþa de zgura pãmântescului. Ei trebuie sã
sufere cu rãbdare batjocurile ºi atacurile vrãjmaºilor ºi sã biruiascã toate
piedicile pe care le pune Satan pe calea lor. El va încerca sã-i facã sã
neglijeze rugãciunea ºi sã-i descurajeze în studiul Scripturilor, ºi va arunca
umbra lui urâcioasã de-a curmeziºul cãii lor pentru a ascunde de vederea
lor pe Hristos ºi atracþiile cerului.

Nimeni nu ar trebui sã meargã pe aceastã cale ºovãind sau tremurând,
cu o continuã neîncredere, semãnând pe calea lui plângeri; ci toþi ar trebui
sã priveascã în sus la Dumnezeu ºi sã vadã bunãtatea Sa ºi sã se bucure în
dragostea Sa. Concentraþi-vã toate puterile ca sã priviþi în sus, nu jos la
greutãþile voastre; atunci nu veþi mai cãdea niciodatã de obosealã pe cale. Îl
veþi vedea pe Isus în spatele norului, întinzându-vã mâna sã vã ajute; ºi tot
ce aveþi de fãcut este sã-I daþi mâna în credinþã simplã ºi sã-L lãsaþi sã vã
conducã. Pe mãsurã ce deveniþi tot mai încrezãtori, prin credinþa în Isus,
veþi deveni plini de nãdejde. Lumina care strãluceºte de la crucea de pe
Calvar vã va arãta valoarea cu care preþuieºte Dumnezeu sufletul, ºi,
apreciind aceastã valoare, veþi cãuta sã reflectaþi lumina cãtre lume.” –
Testimonies, vol. 5, pag. 570, 571.

Dragi fraþi ºi surori, haideþi sã ne pregãtim pentru aceastã þintã înaltã!

     Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Sabat, 2 iulie 2005

Darul Sabatului Întâi

pentru Zagreb, Croaþia

Aºezatã în sud-estul Europei, Croaþia este acum un stat independent,
având peste 5,5 milioane de locuitori. Coasta frumoasã a þãrii de pe malul
estic al Adriaticii adunã nenumãraþi turiºti din întreaga lume în fiecare an.
Populaþia este în primul rând romano-catolicã (87,8%), dar existã ºi grupuri
religioase formate din ortodocºi (4,4%), musulmani (1,3%), protestanþi ºi
alþii (6,5%).

Ca parte a fostei Iugoslavii, Croaþia a fost una dintre primele þãri în care
a pãtruns Miºcarea de Reformã. Experienþele pionierilor bisericii în aceastã
þarã au fost relatate pe larg în Istoria Adventiºtilor de Ziua a ªaptea –
Miºcarea de Reformã. În timp de rãzboi ºi persecuþie, fraþii ºi surorile
noastre au rãmas credincioºi cauzei lui Dumnezeu. O lucrare amplã de
publicare a fãcut posibilã distribuirea materialelor din Spiritul Profetic în
limba noastrã maternã.

Astãzi Croaþia este una dintre Conferinþele de Câmp din Uniunea Slavã
de Sud. Centrul Câmpului se aflã în capitalã, în Zagreb. De aici, lucrarea de
rãspândire a Evangheliei este condusã în toatã þara. Prin harul lui
Dumnezeu, interesul faþã de solie din acest oraº mare a crescut. Acum sala
de adunare de la sediu este prea micã pentru a face faþã nevoilor. Este nevoie
de o salã corespunzãtoare pentru a servi ca far în acest oraº.

Vã solicitãm cu amabilitate ajutorul vostru pentru a putea face posibil
acest proiect. V-am ruga sã nu uitaþi sã ne amintiþi în rugãciunile voastre ca
lucrarea Domnului sã fie adusã la îndeplinire în aceastã þarã.

Fraþii ºi surorile voastre din Câmpul Croaþia
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       Lecþia 1 Sabat, 2 iulie 2005
s.a. 21:03

Puterea divinã manifestatã în
rãscumpãrare

„Israele, puneþi nãdejdea în Domnul, cãci la Domnul este îndurare,
la El este belºug de rãscumpãrare”. (Psalmii 130:7).

„În curþile cereºti, Hristos mijloceºte pentru biserica Sa – mijloceºte
pentru cei pentru care a plãtit preþul de rãscumpãrare al sângelui Sãu. Secole,
ere, nu pot niciodatã micºora eficienþa jertfei Sale ispãºitoare.” – Istoria
faptelor apostolilor, pag. 433.

Recomandare pentru studiu: Lift Him Up, pag. 152.

Duminicã 26 iunie

1. LEGÃMÂNTUL CEL VEªNIC

a. Cine a fost implicat în planul de rãscumpãrare? 2 Corinteni
13:14; Isaia 48:16.

„Dumnezeirea a fost miºcatã de milã faþã de oameni, iar Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt au lucrat la planul de rãscumpãrare. Pentru a îndeplini întru
totul acest plan, s-a hotãrât ca Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, sã Se
dea pe Sine ca jertfã pentru pãcat. Ce poate mãsura adâncimea acestei
dragoste? Dumnezeu a fãcut imposibil ca omul sã poatã spune cã El ar fi
putut face mai mult. Prin Hristos, El a dat toate resursele cerului, ca nimic
sã nu mai lipseascã din planul fãcut pentru ridicarea omului.” – Sfaturi
pentru sãnãtate, pag. 206.

b.  Când a fost întocmit acest plan? Romani 16:25.

„Planul pentru rãscumpãrarea noastrã nu a fost un gând ulterior, un
plan fãcut dupã cãderea lui Adam. El era o descoperire a ‚tainei þinutã
ascunsã de veacuri’ (Romani 16:25). Era o dezvãluire a principiilor care
sunt fundamentul tronului lui Dumnezeu din veacurile nesfârºite. De la
început, Dumnezeu ºi Hristos au ºtiut de apostazia lui Satan, ºi de cãderea
omului prin puterea înºelãtoare a apostatului. Dumnezeu nu a predestinat
ca pãcatul sã existe, dar a prevãzut existenþa lui ºi a luat mãsuri pentru a ieºi
în întâmpinarea acestei crize teribile.” – Hristos lumina lumii, pag. 17.
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Luni 27 iunie

2. ÎNTRUPAREA

a. Prin ce cuvinte au explicat Ioan ºi Pavel întruparea lui
Hristos? Ioan 1:14; 1 Timotei 3:16.

„Întruparea lui Hristos este taina tainelor.
Hristos a fost una cu Tatãl, totuºi… El a consimþit sã coboare de la

starea înãlþatã a Unuia care era egal cu Dumnezeu.
Pentru a îndeplini scopul Sãu de dragoste faþã de omenirea cãzutã, El a

devenit os din oasele noastre, carne din carnea noastrã.
Cât de mare este contrastul dintre divinitatea lui Hristos ºi copilaºul

neajutorat din ieslea din Betleem! Cum putem cuprinde distanþa dintre
puternicul Dumnezeu ºi copilaºul neajutorat? ªi totuºi, Creatorul lumilor,
Acela în care se afla trupeºte toatã plinãtatea Dumnezeirii, S-a arãtat în
copilaºul neajutorat din iesle. Mult mai înãlþat decât oricare dintre îngeri,
egal cu Tatãl în demnitate ºi slavã, ºi cu toate acestea purtând haina
umanitãþii! Divinitatea ºi umanitatea au fost îmbinate în mod misterios, iar
omul ºi Dumnezeu au devenit una.

Ar fi fost o umilire foarte mare pentru Fiul lui Dumnezeu sã ia natura omului
chiar ºi atunci când Adam era inocent în Eden. Dar Isus a primit umanitatea
când neamul omenesc era slãbit de patru mii de ani de pãcat. El a primit
rezultatele marii legi ale ereditãþii ca orice copil al lui Adam. Care au fost aceste
rezultate, se vede în istoria înaintaºilor Sãi. El a venit cu aceastã moºtenire
ereditarã ca sã aibã parte de necazurile ºi ispitele noastre, ºi ca sã ne dea un
exemplu al unei vieþi fãrã de pãcat.” – The Faith I Live By, pag. 48.

b. Când s-a împlinit profeþia întrupãrii? Evrei 10:5-7; Galateni 4:4.

„Acum [peste] douã mii de ani, un glas solemn S-a auzit în ceruri de la
tronul lui Dumnezeu: ‚Iatã, Eu vin.’ ‚Tu n-ai voit nici jertfã, nici prinos; ci
Mi-ai pregãtit un trup… Iatã, Eu vin (în sulul cãrþii stã scris despre Mine)
sã fac voia Ta, Dumnezeule’ (Evrei 10:5-7). Prin aceste cuvinte, se anunþã
împlinirea hotãrârii care fusese ascunsã din veacurile eterne. Hristos era pe
punctul de a veni în lumea noastrã ºi de a Se întrupa. El spune: ‚Mi-ai
pregãtit un trup.’ Dacã S-ar fi arãtat în slava pe care o avea împreunã cu
Tatãl înainte de existenþa lumii, noi nu am fi putut suferi lumina prezenþei
Sale.” – Hristos lumina lumii, pag. 17.
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Marþi 28 iunie

3. MOTIVELE PENTRU ÎNTRUPARE

a. Care sunt principalele scopuri ale întrupãrii lui Hristos?
Matei  18:11; Ioan 17:4, 26.

„Planul de rãscumpãrare avea un scop mai larg ºi mai adânc decât
mântuirea omului. Hristos nu a venit pe pãmânt numai pentru aceasta; nu
numai pentru ca locuitorii acestei lumi mici sã considere legea lui
Dumnezeu aºa cum ar trebui consideratã; ci pentru a dovedi caracterul lui
Dumnezeu înaintea universului. Spre acest rezultat al marii Sale jertfe – al
influenþei ei asupra inteligenþelor celorlalte lumi, cât ºi asupra omului – a
privit Mântuitorul când, chiar înainte de rãstignire, a spus: ‚Acum are loc
judecata lumii acesteia; acum stãpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afarã.
ªi dupã ce voi fi înãlþat de pe pãmânt voi atrage la Mine pe toþi oamenii.’
(Ioan 12:31, 32). Jertfa lui Hristos pentru mântuirea omului nu numai cã va
face cerul accesibil pentru om, ci, în faþa întregului univers, ea va îndreptãþi
felul în care S-au purtat Dumnezeu ºi Fiul Sãu faþã de rãzvrãtirea lui Satan.
Ea va stabili perpetuitatea legii lui Dumnezeu ºi va descoperi natura ºi
rezultatele pãcatului.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 67, 68.

b. Ce a declarat Hristos la sfârºitul misiunii Sale pãmânteºti?
Ioan 17:4-6.

„În rugãciunea de mijlocire a lui Isus adresatã Tatãlui, El declarã cã a
împlinit condiþiile care Îl obligau pe Tatãl sã-ªi împlineascã partea din
înþelegerea fãcutã în ceruri, cu privire la omul cãzut. El S-a rugat: ‚Am
isprãvit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. [Adicã, El a dezvoltat pe
pãmânt un caracter drept care sã fie urmat de oameni.] Iar acum, Tatã,
proslãveºte-Mã la Tine Însuþi, cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a
fi lumea.’ (Ioan 17:4, 5). El continuã aceastã rugãciune explicând lucrarea
pe care a îndeplinit-o ºi care I-a dat Lui pe toþi aceia care cred în numele
Lui. El apreciazã aceastã rãsplatã aºa de mult, încât uitã chinul care L-a
costat ca sã rãscumpere omenirea cãzutã. El Se declarã proslãvit în aceia
care cred în El. Biserica, în numele Sãu, trebuie sã ducã la o perfecþiune
slãvitã lucrarea pe care a început-o El; ºi când  acea bisericã va fi în cele din
urmã rãscumpãratã în Paradisul lui Dumnezeu, El va privi la rodul muncii
sufletului Sãu ºi Se va înviora. De-a lungul întregii veºnicii, oastea celor
mântuiþi va fi marea Lui slavã.” – Spiritul Profetic, vol. 3, pag. 260, 261
[comentariile din parantezã apar în original].
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Miercuri 29 iunie

4. PUTEREA DIVINÃ

a. Cum defineºte Pavel evanghelia? Romani 1:16, 17.

„Hristos ar trebui înãlþat de aceia pe care i-a rãscumpãrat suferind o
moarte ruºinoasã pe cruce. Acela care a simþit puterea harului lui Hristos
are ceva de spus. El cautã sã punã în acþiune metode de lucru prin care
evanghelia lui Hristos sã fie rãspânditã. Omenescul, prin aceea cã-ºi trage
eficienþa din marele izvor de înþelepciune, este fãcut instrumentul, agentul
de lucru, prin care evanghelia îºi exercitã puterea transformatoare asupra
minþii ºi inimii.” – Lift Him Up, pag. 230.

b. Ce i-a descoperit îngerul lui Iosif referitor la misiunea lui
      Hristos? Matei 1:21.

„Astãzi, Dumnezeu este la fel de puternic ca sã mântuiascã din pãcat cum
a fost ºi în timpurile patriarhilor, al lui David ºi al profeþilor ºi apostolilor.
Mulþimea de cazuri consemnate în istoria sfântã în care Dumnezeu ªi-a
izbãvit poporul din neleguirile lui, ar trebui sã-l facã pe creºtinul de astãzi
dornic sã primeascã instrucþiuni divine ºi sã-ºi desãvârºeascã cu zel un caracter
care sã suporte cercetarea amãnunþitã a judecãþii.” – Testimonies, vol. 4, pag.
15, 16.

„Toþi suntem pãcãtoºi, ºi nu putem îndeplini cuvintele lui Hristos prin
puterea noastrã. Dar Dumnezeu a luat mãsuri prin care pãcãtosul condamnat
sã fie curãþit de patã ºi mânjiturã. ‚Dar dacã cineva a pãcãtuit, avem la Tatãl
un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihãnit.’ ‚Dacã ne mãrturisim pãcatele,
El este credincios ºi drept, ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã de orice
nelegiuire.’ (1 Ioan 2:1; 1:9). Dar, deºi îl salveazã pe pãcãtos, Hristos nu
desfiinþeazã legea care îl condamnã pe pãcãtos. Lucrarea rãscumpãrãrii este
de a înãlþa legea, iar marea jertfã a lui Hristos a fost fãcutã pentru ca omul sã
poatã fi un împlinitor al acelei legi. Legea ne aratã pãcatele, aºa cum o oglindã
ne aratã cã faþa noastrã nu este curatã. Oglinda nu are putere sã cureþe faþa, nu
aceasta este funcþia ei. La fel este ºi cu legea. Ea scoate în evidenþã defectele
noastre ºi ne condamnã, dar nu are putere sã ne mântuiascã. Trebuie sã venim
la Hristos pentru a primi iertarea. El va lua vinovãþia noastrã asupra sufletului
Sãu ºi ne va îndreptãþi înaintea lui Dumnezeu. El nu numai cã ne va elibera de
pãcat, dar ne va da putere sã ascultãm de voia lui Dumnezeu.” – The Signs of
the Times, 24 septembrie 1896.
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Joi 30 iunie

5. O RÃSCUMPÃRARE DEPLINÃ

a.  Ce este oferit din plin prin planul de mântuire? Matei
       11:28-30; Evrei 7:25.

„Noi trebuie sã intrãm în ºcoala lui Hristos, sã învãþãm din blândeþea ºi
smerenia Sa. Rãscumpãrarea este acel proces prin care sufletul este pregãtit
pentru cer. Aceastã pregãtire presupune o cunoaºtere a lui Hristos. Ea
înseamnã eliberare de idei, obiceiuri ºi practici care au fost dobândite în
ºcoala prinþului întunericului. Sufletul trebuie sã fie scãpat de tot ce nu
înseamnã loialitate faþã de Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 240,
241.

b.  Cu ce condiþie principalã putem avea rãscumpãrarea
deplinã? Ieremia 29:12, 13.

„În inima lui Hristos, unde domnea armonia perfectã cu Dumnezeu, era
pace perfectã. El nu a fost niciodatã bucurat de aplauze, sau întristat de
dezaprobare sau dezamãgire. În mijlocul celei mai mari împotriviri ºi celui
mai crud tratament, El era plin de curaj. Dar mulþi dintre cei care mãrturisesc
cã sunt urmaºii Sãi au o inimã temãtoare, tulburatã, deoarece le este teamã sã
se încreadã în Dumnezeu. Ei nu se predau Lui pe deplin, deoarece se tem de
urmãrile pe care le presupune aceastã predare. Dacã nu se predau astfel, ei nu
vor putea gãsi pacea.” – Hristos lumina lumii, pag. 241.

Vineri 1 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Ce a fost hotãrât de Dumnezeire cu privire la planul de rãscumpãrare?
2. Ce a fost descoperit prin întruparea lui Hristos?
3. Pe lângã mântuirea omenirii, ce a mai avut Hristos în vedere prin
       întruparea Sa?
4. Care este definiþia biblicã a evangheliei?
5. Cum putem afla adevãrata odihnã?
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Lecþia 2 Sabat, 9 iulie 2005
s.a. 21:00

Puterea Cuvântului lui
Dumnezeu

„Cuvântul Tãu este o candelã pentru picioarele mele ºi o luminã
pe cãrarea mea.” (Psalmii 119:105).

„Biblia conþine un sistem teologic ºi filozofic simplu ºi complet. Este
cartea care ne face înþelepþi spre mântuire. Ne spune cum sã ajungem la
fericirea perfectã. Ne vorbeºte despre dragostea lui Dumnezeu aºa cum este
arãtatã în planul de mântuire, dând cunoºtinþa necesarã tuturor – cunoºtinþa
de Hristos.” – The Signs of the Times, 25 iunie 1902.

Recomandare pentru studiu: Îndrumarea copilului, pag. 392-398.

                                     Hristos lumina lumii, pag. 488, 489.

Duminicã 3 iulie

1. POMUL VIEÞII

a. Care era cel mai important pom din grãdina Edenului?
Genesa 2:9. Ce calitate îl fãcea atât de important? Genesa
3:22-24.

„În mijlocul Edenului, creºtea pomul vieþii, ale cãrui roade aveau
puterea de a perpetua viaþa. Dacã ar fi rãmas ascultãtor de Dumnezeu, Adam
ar fi continuat sã se bucure de accesul liber la acest pom ºi ar fi trãit veºnic.”
– Marea luptã, pag. 530.

b. Ce fãgãduinþã a fost fãcutã credincioºilor din perioada Efes?
Apocalipsa 2:7.

„Nu toate condiþiile din prima ºcoalã a Edenului se vor gãsi în ºcoala
vieþii viitoare. Nu va mai fi nici un pom al cunoºtinþei binelui ºi rãului care
sã ofere ocazia la ispitã. Nu va mai fi nici un ispititor, nici o posibilitate de
a greºi. Toate sufletele au trecut testul rãului ºi nimeni nu mai este
susceptibil la puterea lui.

[Apocalipsa 2:7 citat] Oferta pomului vieþii din Eden era condiþionatã,
ºi, în cele din urmã, a fost retrasã. Dar darurile vieþii viitoare sunt absolute
ºi veºnice.” – Educaþia, pag. 252.
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Luni 4 iulie

2. POMUL VIEÞII ACUM
a. Cu ce comparã cuvântul lui Dumnezeu înþelepciunea
      cereascã? Proverbele 3:13-18.

„Cunoaºterea lui Dumnezeu ºi a lui Isus Hristos exprimatã în caracter
este o înãlþare la un nivel mai presus de orice altceva ce este preþuit pe pãmânt
sau în cer. Este cea mai înaltã educaþie. Este cheia care deschide porþile cetãþii
din cer. Scopul lui Dumnezeu este ca toþi cei ce se îmbracã cu Hristos sã
posede aceastã cunoºtinþã.” – Pe urmele Marelui Medic, pag. 395.

b.  Ce se spune despre pomul vieþii de pe noul pãmânt? Apoca-
       lipsa 22:2, 14. Cum ne putem bucura de el chiar ºi acum?

„În strãduinþa lui de a ajunge idealul lui Dumnezeu pentru el, creºtinul
nu trebuie sã se descurajeze de nimic. Desãvârºirea moralã ºi spiritualã,
prin harul ºi puterea lui Hristos, este fãgãduitã tuturor. Isus este sursa
puterii, izvorul vieþii. El ne aduce la cuvântul Sãu, ºi din pomul vieþii ne
prezintã frunzele pentru vindecarea sufletelor bolnave de pãcat. El ne
conduce la tronul lui Dumnezeu ºi pune în gura noastrã o rugãciune prin
care suntem aduºi în legãturã apropiatã cu El Însuºi. În favoarea noastrã, El
pune în acþiune totul – agenþii puternici ai cerului. La fiecare pas, noi ne
atingem de puterea Sa vie.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 373.

„Profesorii au nevoie de o cunoaºtere profundã a cuvântului lui Dumnezeu.
Biblia, ºi numai Biblia, ar trebui sã fie sfãtuitorul lor. Cuvântul lui Dumnezeu
este asemenea frunzelor pomului vieþii. Aici, este împlinitã orice lipsã a acelora
care îi iubesc învãþãturile ºi le aduc în viaþa lor practicã. Mulþi dintre studenþii
care vin la ºcolile noastre sunt neconvertiþi, deºi poate au fost botezaþi. Ei nu
ºtiu ce înseamnã sã fii sfinþit prin credinþa în adevãr. Ei ar trebui învãþaþi sã
cerceteze ºi sã înþeleagã Biblia, sã-i primeascã adevãrurile în inimã ºi sã le dea
pe faþã în viaþa de zi cu zi. În felul acesta, ei vor deveni puternici în Domnul,
deoarece tendoanele ºi muºchii spirituali sunt hrãniþi cu pâinea vieþii.” – Sfaturi
pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pag. 286, 287.

„Biblia, ºi numai Biblia, trebuie sã fie regula credinþei noastre. Ea este o
frunzã din pomul vieþii ºi prin mâncarea ei, prin primirea ei în mintea noastrã,
noi vom creºte în puterea de a face voia lui Dumnezeu. Prin caracterele noastre
asemenea lui Hristos vom dovedi cã noi credem cuvântul, ºi cã ne alipim de
Biblie ca de singurul ghid spre cer.” – The Review and Herald, 4 mai 1897.
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Marþi 5 iulie

3. HRISTOS ªI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

a. Ce este scris despre Hristos ºi cuvântul lui Dumnezeu? Ioan
      1:14; 2 Timotei 3:16.

„Biblia indicã spre Dumnezeu ca autor al ei; totuºi, a fost scrisã de mâini
omeneºti; ºi în stilul variat al cãrþilor ei diferite ea prezintã caracteristicile
scriitorilor ei diferiþi. Adevãrurile descoperite sunt toate ‚insuflate de
Dumnezeu’ (2 Timotei 3:16); totuºi ele sunt exprimate prin cuvintele
oamenilor. Cel infinit a revãrsat, prin Duhul Sãu cel Sfânt, lumina în minþile
ºi inimile servilor Sãi. El a dat visuri ºi viziuni, simboluri ºi imagini; ºi cei,
cãrora le-a fost descoperit adevãrul în felul acesta, au îmbrãcat gândul în
limbaj omenesc.

Cele zece porunci au fost rostite de Dumnezeu Însuºi ºi au fot scrise de
Însãºi mâna Sa. Ele au o exprimare divinã, nu omeneascã. Dar Biblia, cu
adevãrurile ei date de Dumnezeu, exprimate prin limbaj omenesc, prezintã
o unire între divin ºi omenesc. O astfel de unire a existat ºi în natura lui
Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu ºi Fiul omului. În felul acesta, este
adevãrat despre Biblie cât ºi despre Hristos cã ‘cuvântul S-a fãcut trup ºi a
locuit printre noi’ (Ioan 1:14).” – Marea luptã, pag. 7, 8.

b. Ce suntem îndemnaþi sã facem? Evrei 12:1, 2. Care va fi rezul-
tatul?

„Nici un om nu este atât de înãlþat în putere ºi autoritate încât Satan sã
nu-l asalteze cu ispite. ªi cu cât poziþia pe care o ocupã un om este mai cu
rãspundere, cu atât mai aprige ºi mai hotãrâte sunt asalturile vrãjmaºului.
Servii lui Dumnezeu din toate locurile sã studieze cuvântul Sãu, privind
continuu la Isus, ca sã poatã fi schimbaþi dupã chipul Sãu. Plinãtatea
nemãrginitã ºi atotsuficienþa lui Hristos sunt la dispoziþia noastrã dacã
pãºim înaintea lui Dumnezeu cu umilinþã ºi cãinþã.” – Spalding and Magan
Collection, pag. 281.

„În epistola cãtre Evrei, este scoasã în evidenþã þinta care ar trebui sã
caracterizeze alergarea creºtinului în vederea dobândirii vieþii veºnice: ‚Sã
dãm la o parte orice piedicã ºi pãcatul care ne înfãºoarã aºa de lesne ºi sã
alergãm cu stãruinþã în alergarea care ne stã înainte, uitându-ne þintã la Isus,
autorul ºi desãvârºitorul credinþei noastre.’ (Evrei 12:1, 2). Invidia, rãutatea,
gândirea rea, vorbirea de rãu, lãcomia, - acestea sunt greutãþi pe care
creºtinul trebuie sã le dea la o parte dacã doreºte sã alerge cu succes în
alergarea dupã viaþa veºnicã.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 242.
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4. PÂINEA VIEÞII

a. Ce hranã specialã li s-a dat izraeliþilor în pustie ºi ce des-
coperã superioritatea acesteia faþã de orice alt tip de hranã?
Exodul 16:14, 15.

„Educaþia izraeliþilor includea toate obiceiurile lor de viaþã. Tot ce
privea bunãstarea lor era în atenþia lui Dumnezeu ºi intra în sfera legii
divine. Chiar ºi când le-a dat mâncare, Dumnezeu a cãutat binele lor
suprem. Mana cu care i-a hrãnit în pustie a fost de naturã sã promoveze
puterea lor fizicã, mentalã ºi moralã. Deºi atât de mulþi dintre ei s-au rãsculat
împotriva restricþiilor dietei lor ºi tânjeau dupã zilele când, spuneau ei:
‘ªedeam lângã oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne sãturam’
(Exodul 16:3), înþelepciunea alegerii lui Dumnezeu pentru ei a fost datã pe
faþã printr-un mod care nu poate fi negat. În ciuda greutãþilor vieþii lor prin
pustiu, în seminþiile lor n-a existat nici un om slãbit.” – Educaþia, pag. 31.

b. Ce comparaþie a fãcut Hristos între manã ºi El Însuºi? Ioan
6:48-51.

„[Evreii] au fãcut referire la mana pe care pãrinþii lor au mâncat-o în
pustiu, ca ºi cum oferirea acelei mâncãri era o minune mai mare decât cea
pe care o fãcuse Isus; dar El le-a spus cã hrana temporarã datã atunci din
ceruri nu era decât un mic dar în comparaþie cu binecuvântarea vieþii veºnice
pe care le-o oferea acum. Hrana mâncatã atunci a susþinut puterea, dar nu a
împiedicat apropierea morþii, nici nu a asigurat viaþa veºnicã. Pâinea pe
care Fiul lui Dumnezeu o oferea omului nimicea moartea, dând în cele din
urmã, viaþã veºnicã trupului.” The Spirit of Prophecy, vol. 2, pag. 281.

„Când agentul omenesc înainteazã pe calea prevãzutã ca cei mântuiþi sã
urce pe ea, când el Îl primeºte pe Hristos ca Mântuitorul lui personal, el se
va hrãni cu pâinea vieþii. Cuvântul este duh ºi viaþã ºi, dacã este adus în
practica zilnicã, el va înnobila întreaga naturã a omului. Sufletului sãu îi va
fi deschisã o priveliºte a dragostei Mântuitorului aºa cum este descrisã de
pana Inspiraþiei, încât inima lui va fi topitã în gingãºie ºi cãinþã.” – Slujirea
medicalã, pag. 144.
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5. PÂINEA VIEÞII (continuare)

a. Ce explicaþie eternã a dat Hristos spre binele nostru? Ioan
6:63.

„Când se supune cu totul lui Dumnezeu, mâncând pâinea vieþii ºi bând
apa mântuirii, omul creºte în Hristos. Caracterul lui este compus din ceea
ce mãnâncã ºi bea mintea. Prin cuvântul vieþii, pe care îl primeºte ºi îl
ascultã, el devine pãrtaº al naturii divine.” – CBNT, pag. 84.

b. Ce altceva mai înseamnã acest limbaj figurat? Ioan 6:56-58.

„Morþii lui Hristos îi datorãm chiar ºi aceastã viaþã de pe pãmânt. Pâinea
pe care o mâncãm este preþul trupului Sãu frânt. Apa pe care o bem este
cumpãratã prin sângele Sãu vãrsat. Nici un suflet, sfânt sau pãcãtos, nu
mãnâncã hrana zilnicã fãrã sã fie hrãnit din trupul ºi sângele lui Hristos.
Crucea de pe calvar este imprimatã pe fiecare pâine. Este reflectatã în
fiecare izvor de apã. Hristos a învãþat toate acestea prin rânduirea
simbolurilor care indicau la marea Sa jertfã. Lumina care strãluceºte de la
acea Cinã din camera de sus sfinþeºte hrana zilnicã. Masa familiei devine
asemenea cu masa Domnului, ºi fiecare mâncare un simbol sfânt…

[Ioan 6:54, 56, 57 citat.] Aceste versete se aplicã într-un sens special
Sfintei Cine. Când credinþa contemplã marea jertfã a Domnului nostru,
sufletul asimileazã viaþã spiritualã de la Hristos. Acel suflet va primi putere
spiritualã cu fiecare împãrtãºire. Serviciul va forma o legãturã vie prin care
credinciosul este legat de Hristos ºi, în felul acesta, de Tatãl. Într-un sens
special, el formeazã o legãturã între fiinþele omeneºti dependente ºi
Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 489.

Vineri 8 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care a fost scopul lui Dumnezeu cu pomul vieþii?
2. Ne putem bucura acum de proprietãþile pomului vieþii?
3. Ce relaþie existã între Hristos ºi Biblie?
4. Cât de des ar trebui sã ne împãrtãºim de Pâinea Vieþii, ºi cum facem

aceasta?
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Lecþia 3 Sabat, 16 iulie 2005
s.a. 20:56

Puterea Cuvântului lui
Dumnezeu (continuare)

„Strâng cuvântul Tãu în inima mea, ca sã nu pãcãtuiesc împotriva
Ta.” (Psalmii 119:11).

„Trebuie sã cercetãm Scripturile, nu doar sã trecem repede printr-un
capitol ºi sã-l repetãm, fãrã sã ne strãduim sã-l înþelegem, ci trebuie sã
sãpãm dupã comoara adevãrului care va îmbogãþi mintea ºi va întãri sufletul
împotriva ºiretlicurilor ºi ispitelor arhiamãgitorului.” – Sfaturi pentru
lucrarea ªcolii de Sabat, pag. 17.

Recomandare pentru studiu: Îndrumarea copilului, pag. 392-398.

Duminicã 10 iulie

1.  CLÃDIND PE STÂNCÃ

a. Cum a ilustrat Hristos credinþa în El ca Mântuitor personal?
Matei 7:24, 25.

„Nu este de ajuns, spune [Hristos], ca tu sã auzi cuvintele Mele. Prin
ascultare, trebuie sã faci din ele fundamentul caracterului tãu. Eul nu este
decât nisip miºcãtor. Dacã clãdeºti pe teorii ºi invenþii omeneºti, casa ta va
cãdea. Ea va fi mãturatã de vânturile ispitei, de furtunile încercãrii. Dar
aceste principii pe care le-am dat Eu vor dura. Primeºte-Mã; clãdeºte pe
cuvintele Mele.” – Hristos lumina lumii, pag. 228.

b. Pe de altã parte, cum a ilustrat El religia teoreticã fãrã
practicã? Matei 7:26, 27.

„Motivul pentru care poporul nostru nu are mai multã putere, este cã ei
mãrturisesc adevãrul, dar nu îl practicã… Serviciul lui Dumnezeu este
aºezat pe locul al doilea, în timp ce interesele lumeºti primesc atenþie
imediatã… Dacã ne-am da seama de importanþa adevãrului pe care
mãrturisim cã-l credem, ar trebui sã simþim cã avem o misiune sfântã de
îndeplinit, o responsabilitate care implicã rezultate veºnice. Toate interesele
vremelnice s-ar supune acesteia.” – Testimonies, vol. 4, pag. 635.
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Luni 11 iulie

2. ADEVÃRUL

a. În discuþia Sa cu iudeii, ce fãgãduinþã a dat Isus? Ioan 8:31, 32.

„Mijlocul prin care putem sã-l biruim pe cel rãu este acela prin care a
biruit Hristos – puterea cuvântului. Dumnezeu nu ne controleazã mintea
fãrã consimþãmântul nostru; dar dacã dorim sã cunoaºtem ºi sã facem voia
Sa, fãgãduinþele Sale sunt ale noastre: ‚Veþi cunoaºte adevãrul, ºi adevãrul
vã va face slobozi.’ ‚ Dacã vrea cineva sã facã voia Lui, va cunoaºte
învãþãtura.’ (Ioan 8:32; 7:17 lb. engl.) Prin credinþã în aceste fãgãduinþe,
fiecare poate fi eliberat din cursele rãtãcirii ºi de sub controlul pãcatului.” –
Hristos lumina lumii, pag. 185.

b. În rugãciunea Sa de mijlocire, cum a definit Hristos adevãrul?
Ioan 17:17. Cum lucreazã acesta mântuirea noastrã?

„ ‚Credinþa vine în urma auzirii, ºi auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu.’
(Romani 10:17). Scriptura este marele mijloc de transformare a
caracterului. Hristos S-a rugat: ‚Sfinþeºte-i prin adevãrul Tãu; cuvântul Tãu
este adevãrul.’ (Ioan 17:17). Dacã este studiat ºi ascultat, cuvântul lui
Dumnezeu lucreazã în inimã, supunând fiecare atribut nesfinþit. Duhul Sfânt
vine sã convingã de pãcat, iar credinþa, care rãsare în inimã, lucreazã prin
dragostea faþã de Hristos, transformându-ne în trup, suflet ºi spirit dupã
chipul Sãu. Atunci, Dumnezeu va putea sã ne foloseascã sã facem voia Sa.
Puterea datã nouã lucreazã dinspre interior spre exterior, îndemnându-ne sã
spunem ºi altora despre adevãrul care ne-a fost transmis.” – Parabolele
Domnului Hristos, pag. 62.

„Este nevoie ca tu sã fii sfinþit prin adevãr, având mintea deasupra
oricãrei consideraþii personale ºi interes egoist.

Îþi îndrept atenþia spre viaþa lui Isus ca spre modelul desãvârºit. Viaþa
Lui a fost caracterizatã de o bunãvoinþã dezinteresatã. Mântuitor preþios!
Ce sacrificii a fãcut pentru ca noi sã nu pierim, ci sã avem viaþã veºnicã!
Cerul va fi destul de ieftin dacã renunþãm la orice interes egoist pentru a-l
obþine. Ne putem permite sã avem propria noastrã cale, ºi sã ne scoatem din
mâinile lui Dumnezeu, deoarece este mai plãcut inimii fireºti? Dumnezeu
pretinde supunere ºi ascultare desãvârºitã. Viaþa veºnicã este totul pentru
noi. Puteþi veni în legãturã strânsã cu Dumnezeu dacã vã strãduiþi din
rãsputeri sã intraþi pe poarta cea strâmtã.” – Testimonies, vol. 4, pag. 224.
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3. APA CURATÃ

a. Ce figurã de stil este folositã pentru a ilustra cuvântul lui
      Dumnezeu? Efeseni 5:26, 27.

„Prin aceea cã ne-a dat cuvântul Sãu, Dumnezeu ne-a pus în posesia
oricãrui adevãr necesar mântuirii noastre. Mii au luat apã din aceste izvoare
de apã, cu toate acestea rezerva nu a scãzut. Mii L-au aºezat pe Domnul în
faþa lor ºi, privind, au fost schimbaþi dupã acelaºi chip. Spiritul lor arde în ei
când vorbesc despre caracterul Sãu, spunând ce înseamnã Hristos pentru ei ºi
ce înseamnã ei pentru Hristos. Dar aceºti cercetãtori nu au epuizat aceste
teme mãreþe ºi sfinte. Alte mii se pot angaja în lucrarea de cercetare a tainelor
mântuirii. Când se insistã asupra vieþii lui Hristos ºi a caracterului misiunii
Sale, razele de luminã vor strãluci mai clar la fiecare încercare de a descoperi
adevãrul. Fiecare nouã cercetare va descoperi ceva mai adânc ºi mai interesant
decât a fost înainte. Subiectul este inepuizabil. Studiul întrupãrii lui Hristos,
jertfa Lui de ispãºire ºi lucrarea Sa de mijlocire vor angaja mintea studentului
harnic cât va dura timpul.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 88.

„Încrederea în toatã plinãtatea ei vine prin comuniune constantã cu
Dumnezeu. Prin faptul cã noi mâncãm trupul ºi bem sângele lui Hristos,
câºtigãm putere spiritualã. Hristos dã inimii sângele de viaþã, ºi Hristos ºi
Duhul Sfânt dau nervilor putere. Nãscut din nou la o speranþã vie, plin de
puterea înviorãtoare a unei firi noi, sufletul este fãcut în stare sã se ridice
mai mult ºi tot mai mult.” – Sfaturi pentru sãnãtate, pag. 555.

b. Cum descrie Ieremia cuvântul lui Dumnezeu ºi slaba noastrã
      apreciere a acestuia? Ieremia 2:13.

„Multele pãreri contradictorii cu privire la ce învaþã Biblia nu se ridicã
din cauza neclaritãþii cãrþii, ci din cauza orbirii ºi prejudecãþii din partea
interpreþilor ei. Oamenii ignorã afirmaþiile clare ale Bibliei pentru a urma
propria lor raþiune pervertitã. Mândrindu-se cu realizãrile lor intelectuale, ei
trec cu vederea simplitatea adevãrului; ei pãrãsesc fântâna apelor vii ca sã
bea din râul otrãvit al rãtãcirii.” – The Review and Herald, 27 ianuarie 1885.

„Printre cei care se angajeazã în lucrarea ªcolii de Sabat, existã prea
multã mulþumire, prea mult mecanism ºi prea multã rutinã, ºi toate acestea
tind sã îndepãrteze sufletul de izvorul apei vii.” – Mãrturii pentru lucrarea
ªcolii de Sabat, pag. 74. (lb. engl.)
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4. LUMINA
a. Ce trebuie sã ne dãm seama ºi sã apreciem în legãturã cu

cuvântul lui Dumnezeu? Psalmii 12:6.

„Existã pretinºi creºtini care citesc Biblia fãrã sã-ºi dea seama de
valoarea comorii pe care o au în mânã. În Scripturã existã porþiuni despre
care ei nu sunt siguri dacã sunt inspirate ºi cred cã în cuvântul lui Dumnezeu
se gãsesc greºeli ºi raþionamente omeneºti. Cu candela vieþii în mâini, ei se
împiedicã. Ei interpreteazã Scripturile aºa încât sã se potriveascã lor; ei nu
pot aprecia înþelepciunea lui  Dumnezeu, iar propria lor înþelepciune este
lumina care îi cãlãuzeºte.” – The Bible Echo, 26 august 1895.

b. Ce simbol inspirat este folosit pentru a se face referire la
cuvântul lui Dumnezeu? Psalmii 119:105.

„Cei care studiazã Scripturile cu inima deschisã la iluminarea Duhului
Sfânt, nu vor rãmâne în întuneric în ce priveºte semnificaþia cuvântului.
‚Dacã vrea cineva sã facã voia Lui’ a spus Isus, ‚va ajunge sã cunoascã dacã
învãþãtura este de la Dumnezeu sau dacã Eu vorbesc de la Mine.’ (Ioan
7:17). Toþi cei care vin la Hristos ca sã primeascã o cunoºtinþã mai clarã, o
vor primi. El le va dezvãlui tainele împãrãþiei din cer, iar aceste taine vor fi
înþelese de inima care tânjeºte sã cunoascã adevãrul. O luminã cereascã va
strãluci în templul sufletului, ºi va fi descoperitã altora ca strãlucirea unei
candele pe o cãrare întunecoasã.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 17.

c. Cum foloseºte Zaharia o comparaþie asemãnãtoare? Zaharia
4:1-6, 12-14.

„Din cei doi mãslini, untdelemnul auriu se scurgea prin douã þevi de
aur, în vasul sfeºnicului, iar de aici în lãmpile de aur, care luminau
Sanctuarul. Tot astfel, prin cei sfinþi care stau în prezenþa lui Dumnezeu,
Duhul Sfânt este împãrþit instrumentelor omeneºti care s-au consacrat
lucrãrii Sale. Misiunea celor doi unºi este aceea de a transmite poporului
lui Dumnezeu acel har ceresc care numai el poate face din Cuvântul Sãu o
candelã pentru picioare ºi o luminã pe cãrare.” – Parabolele Domnului
Hristos, pag. 285.
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Joi 14 iulie

5. CEI DOI MARTORI

a. Cum este Apocalipsa 11:1-4 o paralelã a profeþiei lui Zaharia?

„Cei doi martori reprezintã Vechiul ºi Noul Testament. Amândoi sunt
mãrturii importante cu privire la originea ºi caracterul perpetuu al legii lui
Dumnezeu. Amândoi sunt martori ºi ai planului de mântuire. Simbolurile,
jertfele ºi profeþiile Vechiului Testament indicã la un Mântuitor care urma
sã vinã. Evangheliile ºi epistolele vorbesc despre un Mântuitor care a venit
exact în felul prezis de tip ºi profeþie.” – Marea luptã, pag. 265.

b. Ce înseamnã a „prooroci îmbrãcaþi în saci”? Apocalipsa 11:3.

„[Apocalipsa 11:3 citat] În cea mai mare parte a acestei perioade,
martorii lui Dumnezeu au rãmas într-o stare de întunecime. Puterea papalã
a cãutat sã ascundã de popor cuvântul adevãrului ºi a pus în faþa lor martori
mincinoºi care sã le contrazicã mãrturia. Atunci când Biblia a fost proscrisã
de cãtre autoritatea religioasã ºi civilã, când mãrturia ei a fost pervertitã ºi
când au fost depuse toate eforturile pe care le puteau inventa oamenii ºi
demonii ca sã întoarcã minþile poporului de la ea; când cei care au îndrãznit
sã vesteascã adevãrurile sale sfinte au fost vânaþi, trãdaþi, chinuiþi, îngropaþi
în celulele închisorii, martirizaþi pentru credinþa lor, sau obligaþi sã fugã în
fortãreþele munþilor ºi în peºterile sau ascunzãtorile din pãmânt – atunci
martorii credincioºi au proorocit în sac. Cu toate acestea ei au continuat sã
mãrturiseascã pe parcursul întregii perioade de 1260 de ani. În cele mai
întunecate timpuri au existat oameni care au iubit cuvântul lui Dumnezeu ºi
care au fost zeloºi pentru onoarea Sa. Acestor servi loiali le-a fost datã
înþelepciune, putere ºi autoritate sã proclame adevãrul Sãu în aceastã
perioadã întreagã.” – Marea luptã, pag. 265.

Vineri 15 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cum putem clãdi pe Stâncã?
2. Cum a definit Hristos adevãrul?
3. Ce simboluri sunt folosite pentru a ilustra importanþa studiului

Bibliei?
4. Descrieþi imaginea prezentatã de Zaharia.
5. Explicaþi profeþia despre cei doi martori.
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       Lecþia 4 Sabat, 23 iulie 2005
s.a. 20:50

Viaþa

„În El era viaþa ºi viaþa era lumina oamenilor.” (Ioan 1:4).

„Isus a venit sã ‚nimiceascã lucrãrile celui rãu’. ‚În El era viaþa’, iar El
spune: ‚Eu am venit ca oile sã aibã viaþã ºi s-o aibã din belºug.’ (1 Ioan 3:8;
Ioan 1:4; 10:10).” – Hristos lumina lumii, pag. 195.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 347-355.

                                       Testimonies, vol. 6, pag. 339-349.

Duminicã 17 iulie

1. LA ÎNCEPUT

a. Cum a fost adus la existenþã Adam ºi când? Genesa 2:7; 1:26-
      28, 31.

„Domnul l-a creat pe om din þãrâna pãmântului. El l-a fãcut pe Adam
pãrtaº al vieþii Sale, al naturii Sale. Adam a primit suflarea gurii Celui
Puternic ºi a devenit un suflet viu. Adam a fost desãvârºit ca înfãþiºare  –
puternic, atrãgãtor, curat, ºi purta imaginea Celui ce l-a fãcut.

Omul a ieºit din mâna Creatorului lui desãvârºit în structurã ºi frumos
la înfãþiºare. Faptul cã, timp de ºase mii de ani, el a rezistat la greutatea
mereu crescândã a bolii ºi crimei este o dovadã convingãtoare a puterii de
rezistenþã cu care a fost înzestrat la început.” – CBVT, pag. 8.

b. Cine au fost implicaþi în crearea lui Adam ºi a Evei? Genesa
1:2, 26; 2:7; Coloseni 1:16, 17. Prin ce putere sunt susþinute
toate lucrurile? Psalmii 93:1.

„Mâna care susþine lumile în spaþiu, mâna care þine toate lucrurile din
universul lui Dumnezeu în ordinea în care sunt aºezate ºi în neobosita lor
activitate, este mâna care a fost pironitã pe cruce pentru noi.” – Educaþia,
pag. 110.
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Luni 18 iulie

2. VIAÞA VEªNICÃ

a. Care este planul lui Dumnezeu pentru fiecare fiinþã
      omeneascã? Ioan 10:10.

„Isus a venit sã ‚nimiceascã lucrãrile celui rãu’. ‚În El era viaþa’, iar El
spune: ‚Eu am venit ca oile sã aibã viaþã ºi s-o aibã din belºug.’ El este ‚un
duh dãtãtor de viaþã.’ (1 Ioan 3:8; Ioan 1:4; 10:10; 1 Corinteni 15:45). El
posedã ºi acum aceastã putere dãtãtoare de viaþã ca ºi atunci când, pe
pãmânt fiind, l-a vindecat pe bolnav, l-a iertat pe pãcãtos. El ‚iartã toate
fãrãdelegile tale’, ºi ‚vindecã toate bolile tale’. (Psalmii 103:3).” – Hristos
lumina lumii, pag. 195.

b. Ce a spus Hristos despre misiunea Sa pe pãmânt? Ioan 3:16, 17.

„Hristos nu cântãreºte caracterul în balanþa judecãþii omeneºti. El
spune: ‚Dupã ce voi fi înãlþat de pe pãmânt, voi atrage la Mine pe toþi
oamenii.’ (Ioan 12:32). Fiecare suflet care rãspunde la aceastã atragere se
va întoarce de la nelegiuire. Hristos poate sã mântuiascã pe deplin pe toþi
cei ce vin la El. Cel care vine la Isus îºi aºazã picioarele pe o scarã care se
întinde de la pãmânt pânã la cer. Spuneþi prin scris sau glas cã Dumnezeu se
aflã deasupra scãrii; razele strãlucitoare ale slavei Sale strãlucesc asupra
tuturor treptelor scãrii. El priveºte cu milã asupra tuturor celor ce urcã cu
greu, ca sã le trimitã ajutor, ajutor divin, când mâna pare slãbitã iar piciorul,
tremurând. Da, spuneþi-o, spuneþi-o cu cuvinte care sã topeascã inima, cã
nici unul dintre cei care urcã cu perseverenþã pe scarã nu va da greº în a
intra în împãrãþia veºnicã a Domnului ºi Mântuitorului Isus Hristos; cei
care cred în Hristos nu vor pieri niciodatã, ºi nimeni nu-i va smulge din
mâna Lui.

Spuneþi oamenilor într-un limbaj clar ºi plin de speranþã cum pot scãpa
de moºtenirea ruºinii care este partea noastrã meritatã. Dar, de dragul lui
Hristos, sã nu prezentaþi înaintea lor idei care îi vor descuraja, care vor face
ca drumul cãtre cer sã parã foarte greu. Pãstraþi toate aceste idei apãsãtoare
pentru voi.

Deºi adesea trebuie sã impresionãm mintea cu faptul cã viaþa creºtinã
este o viaþã de luptã, cã trebuie sã veghem, sã ne rugãm ºi sã trudim, cã este
periculos pentru suflet sã se scadã vigilenþa spiritualã chiar ºi pentru o clipã,
desãvârºirea mântuirii oferite nouã de Isus care ne iubeºte ºi S-a dat pe Sine
ca noi sã nu pierim ci sã avem viaþã veºnicã, trebuie sã fie tema principalã.”
– Selected Messages, cartea 1, pag. 181, 182.
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Marþi 19 iulie

3. VIAÞÃ DIN BELªUG

a. Care este planul lui Dumnezeu pentru viaþa noastrã fizicã?
3 Ioan 2

„Trupul trebuie sã fie þinut într-o stare de sãnãtate pentru ca sufletul sã
poatã fi sãnãtos. Starea trupului afecteazã starea sufletului. Acela care doreºte
sã aibã putere fizicã ºi spiritualã, trebuie sã-ºi educe apetitul. El trebuie sã fie
atent sã nu împovãreze sufletul prin intoxicarea puterilor fizice sau spirituale.
Aderarea credincioasã la principiile corecte în mâncare, bãuturã ºi îmbrã-
cãminte este o datorie pe care Dumnezeu a aºezat-o asupra fiinþelor omeneºti.

Domnul doreºte ca noi sã ascultãm de legile sãnãtãþii ºi ale vieþii. El îi
considerã pe toþi datori sã îngrijeascã de trupul lor într-un mod corespunzãtor
pentru ca acesta sã fie menþinut sãnãtos.” – Evanghelizarea, pag. 162.

b. Care este condiþia de bazã pentru o viaþã sãnãtoasã?
      Deuteronom 7:9, 11, 15.

„Trupurile noastre sunt proprietatea cumpãratã a lui Hristos ºi noi nu
suntem liberi sã facem cu ele ce ne place. Toþi cei care înþeleg legile sãnãtãþii
ar trebui sã-ºi dea seama de obligaþia lor de asculta de aceste legi pe care
Dumnezeu le-a pus în fiinþa lor. Ascultarea de legile sãnãtãþii ar trebui fãcutã
o chestiune de datorie personalã. Noi înºine trebuie sã suferim rezultatele
legii cãlcate. Trebuie sã rãspundem personal înaintea lui Dumnezeu pentru
obiceiurile ºi practicile noastre. De aceea, întrebarea pentru noi nu este:
‚Care este practica lumii?’ ci: ‚Cum sã tratez eu personal locuinþa pe care
mi-a dat-o Dumnezeu?’” – Îndrumarea copilului, pag. 283.

„Fie cã recunosc sau nu, Dumnezeu aºazã asupra tuturor fiinþelor omeneºti
datoria de a purta de grijã de templul sufletului. Trupul trebuie sã fie pãstrat
curat. Sufletul trebuie sfinþit ºi înnobilat. Atunci, Dumnezeu spune: ‚Voi veni la
el ºi voi locui cu el.’ Noi rãspundem de propria noastrã mântuire, ºi Dumnezeu
ne considerã rãspunzãtori de influenþa pe care o exercitãm asupra celor care
intrã în legãturã cu noi. Noi ar trebui sã avem o aºa stare fizicã ºi spiritualã,
încât sã fim în stare sã recomandãm religia lui Hristos. Trebuie sã ne predãm
trupurile noastre lui Dumnezeu.” – Slujirea medicalã, pag. 333, 334.

„Adesea, când vorbesc cu oamenii despre sãnãtate, ei spun: ‚ªtim mai
multe decât facem.’ Ei nu-ºi dau seama cã sunt rãspunzãtori de fiecare razã de
luminã cu privire la bunãstarea fizicã, ºi cã fiecare obicei al lor este cercetat
de Dumnezeu. El a fãcut fiinþa omeneascã. Noi suntem proprietatea Lui,
cumpãraþi cu un preþ – ºi ce preþ!” – Manuscript  Releases, vol. 20, pag. 8.
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Miercuri 20 iulie

4.  TRÃIND LA ÎNÃLÞIMEA LUMINII

a. Ce instrucþiune a dat Hristos acelora pe care i-a vindecat?
Ioan 5:14; 8:11.

„Dacã, dupã atâta luminã datã lor, poporul lui Dumnezeu va cultiva
obiceiuri rele, tolerând eul ºi refuzând sã se reformeze, ei vor suferi urmãrile
sigure ale pãcatului. Dacã ei sunt hotãrâþi sã-ºi satisfacã apetitul pervertit
cu orice preþ, Dumnezeu nu-i va salva prin vreo minune de la consecinþele
îngãduinþei lor. Ei vor ‚zãcea în dureri’ (Isaia 50:11).

Cei care aleg sã fie încumetaþi, spunând: ‚Domnul m-a vindecat ºi nu
mai este nevoie sã-mi restricþionez dieta; pot sã mãnânc ºi sã beau cum îmi
place’, peste puþinã vreme vor avea nevoie, în trup ºi suflet, de puterea
restauratoare a lui Dumnezeu. Deoarece Domnul v-a vindecat, nu trebuie
sã credeþi cã vã puteþi deda la practicile îngãduirii de sine ale lumii. Faceþi
cum a poruncit Hristos dupã ce a vindecat – ‚du-te ºi nu mai pãcãtui.’ (Ioan
8:11). Pofta nu trebuie sã fie zeul vostru.” – Dietã ºi hranã, pag. 24.

b. Cum ni se porunceºte sã nu ne aducem vãtãmare prin neprac-
ticarea reformei sanitare? Exodul 20:13; 1 Corinteni 6:19, 20.
Ce le facem altora atunci când nu suntem credincioºi
reformei sanitare?

„Existã multe îngãduinþe costisitoare care sunt în acelaºi timp foarte
vãtãmãtoare. Ele deranjeazã organele digestive ºi distrug apetitul pentru hrana
simplã ºi sãnãtoasã; iar urmarea va fi boala ºi suferinþa. Împreunã cu dispepsia
ºi relele ce o însoþesc vine ºi pierderea bunei dispoziþii. Va exista multã
iritabilitate, agitaþie, ºi nerãbdare, care adesea duc la cuvinte repezite ºi
nepoliticoase ºi la fapte rele.” – The Health Reformer, 1 decembrie 1887.

„Dacã bisericile se aºteaptã la putere, ele trebuie sã trãiascã adevãrul pe
care li l-a dat Dumnezeu. Dacã membrii bisericilor noastre desconsiderã
lumina acestui subiect, ei vor culege rezultatul sigur în degenerarea atât
fizicã, cât ºi spiritualã. Iar influenþa acestor membri mai vechi va atinge ºi
pe cei nou veniþi în credinþã. Domnul nu lucreazã acum sã aducã multe
suflete la adevãr, din cauza membrilor bisericii care nu au fost niciodatã
convertiþi ºi a celor care au fost cândva convertiþi, dar care au cãzut din
nou. Ce influenþã ar avea aceºti membri neconsacraþi asupra noilor
convertiþi? Nu ar face fãrã efect solia datã de Dumnezeu ºi pe care trebuie
sã o poarte poporul Lui?” – Testimonies, vol. 6, pag. 341.
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Joi 21 iulie

5. PUTEREA ASIGURATÃ

a. Care este singura cale de a fi credincioºi legilor atât fizice cât
ºi spirituale? Ioan 14:15, 23.

„Cele zece porunci, ‚Sã faci’ ºi ‚Sã nu faci’, sunt zece fãgãduinþe
promise dacã dãm ascultare de legea care guverneazã universul…

Legea celor zece precepte ale celei mai mari iubiri ce poate fi prezentatã
omului este glasul lui Dumnezeu din ceruri care vorbeºte sufletului prin
fãgãduinþa: ‚Fã aceasta ºi nu vei intra sub stãpânirea ºi controlul lui Satan.’
În lege nu este nimic negativ, deºi aºa s-ar pãrea. Ea spune: Fã ºi Trãieºte…

Dragostea lui Isus în inimã va alunga toatã ura, egoismul ºi invidia; pentru
cã legea Domnului este desãvârºitã ºi converteºte sufletul. În ascultarea de
legea lui Dumnezeu este sãnãtate. Afecþiunile celui ascultãtor sunt îndreptate
cãtre Dumnezeu. Privind la Domnul Isus noi ne putem încuraja unii pe alþii
ºi putem servi unii altora. Dragostea lui Hristos se revarsã în sufletele noastre
ºi nu existã nici o disensiune ºi nici o ceartã între noi.” – CBVT, pag. 47.

b. Care este planul lui Dumnezeu pentru întreaga noastrã viaþã?
1 Tesaloniceni 4:3, 4; 5:23, 24; Filipeni 2:12, 13.

„Creºtinul va simþi imboldul pãcatului, dar va fi în continuu rãzboi cu
el. Aici este nevoie de ajutorul lui Hristos. Slãbiciunea omeneascã se uneºte
cu puterea divinã, ºi credinþa exclamã: ‚Mulþumim lui Dumnezeu, care ne
dã biruinþa prin Domnul nostru Isus Hristos.’ (1 Corinteni 15:57).” – Marea
luptã, pag. 468.

Vineri 22 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Descrieþi lucrarea lui Dumnezeu în a ºasea zi a creaþiunii ºi dorinþa

Lui  cu privire la viaþa omului.
2. Cum putem fi un popor sãnãtos, conform cu Deuteronomul capitolul 7?
3. De ce este aºa de important sã trãim la înãlþimea luminii pe care o

avem?
4. Care este scopul lui Dumnezeu cu poporul Sãu conform cu

1 Tesaloniceni 5:23, 24?
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       Lecþia 5 Sabat, 30 iulie 2005
s.a. 20:42

Viaþa (continuare)

„Strâmtã este poarta, îngustã este calea ce duce la viaþã ºi puþini
sunt cei ce o aflã.” (Matei 7:14).

„Crucea stã acolo unde se despart douã cãi. Una este calea ascultãrii
care duce la cer. Cealaltã duce pe calea cea largã, unde omul poate sã meargã
cu uºurinþã împreunã cu povara lui de pãcate ºi stricãciune, dar ea duce la
pierzare.” – CBNT, pag. 28, 29.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii , pag. 483-489.

Duminicã 24 iulie

1. VIAÞÃ SPIRITUALÃ DIN BELªUG

a. Ce principiu de bazã al vieþii spirituale a fost învãþat de
Hristos? Ioan 6:54, 56, 57.

„Prin primirea vieþii, care este revãrsatã de la crucea de pe Calvar, putem
trãi o viaþã de sfinþenie. ªi aceastã viaþã o primim primind cuvântul Sãu,
fãcând acele lucruri pe care El ni le-a poruncit.”– Hristos lumina lumii, pag.
489.

b. Care este semnificaþia expresiei „[oricine] mãnâncã trupul
Meu ºi bea sângele Meu are viaþa veºnicã”? Ioan 6:63.

„A mânca trupul ºi a bea sângele lui Hristos înseamnã a-L primi ca
Mântuitor personal, crezând cã El ne iartã pãcatele ºi cã noi suntem
desãvârºiþi în El. Contemplând dragostea Sa, stãruind asupra ei, absorbind,
trebuie sã devenim pãrtaºi ai naturii Sale. Hristos trebuie sã fie pentru sufletul
nostru ceea ce este hrana pentru trup. Hrana nu poate sã ne foloseascã dacã
nu o mâncãm, dacã nu devine parte din fiinþa noastrã. În acelaºi fel, Hristos
este fãrã valoare dacã noi nu-L cunoaºtem ca pe un Mântuitor personal. O
cunoºtinþã teoreticã nu ne va fi de nici un folos. Noi trebuie sã ne hrãnim cu
El, sã-L primim în inimã, aºa încât viaþa Lui sã devinã viaþa noastrã. Dragostea
Sa, harul Sãu trebuie asimilate.” – Hristos lumina lumii, pag. 287.
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Luni 25 iulie

2. MAI ASCUÞIT DECÂT BISTURIUL CHIRURGULUI

a.  Cum descrie Pavel cuvântul lui Dumnezeu? Evrei 4:12.

„Adevãrul este adevãr. El nu trebuie sã fie îmbrãcat în podoabe
frumoase pentru ca înfãþiºarea exterioarã sã fie admiratã. Învãþãtorul trebuie
sã prezinte adevãrul clar ºi puternic pentru înþelegere ºi conºtiinþã. Cuvântul
este o sabie cu douã tãiºuri, care taie cu ambele pãrþi. El nu face paºi domoli,
alunecoºi.” – CBNT, pag. 101.

b. Cum Se prezintã Hristos bisericii din Pergam? Apocalipsa 2:12.

„Atunci când Hristos predica, solia Lui era ca o sabie ascuþitã, cu douã
tãiºuri, care pãtrundea adânc în conºtiinþele oamenilor ºi descoperea cele
mai ascunse gânduri. Lucrarea pe care a fãcut-o Hristos trebuie sã o facã ºi
solii Sãi credincioºi. Ei trebuie sã predice Cuvântul în simplitate, puritate ºi
cea mai strictã integritate.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 159.

c. Cum trebuie sã opereze aceastã sabie puternicã în viaþa
noastrã? 2 Corinteni 13:5.

„Voi ar trebui sã vã cercetaþi inimile, caracterele proprii, cu umilinþã ºi
atenþie. Este nevoie ca voi sã vã deschideþi inimile ca lumina sã strãluceascã
în întunericul vostru pentru ca sã vã vedeþi ºi înþelegeþi motivele… Care
este natura gândurilor voastre, spiritului vostru, scopurilor voastre,
cuvintelor ºi acþiunilor voastre? Comparaþi-le cu Scriptura ºi vedeþi dacã
reprezentaþi caracterul lui Hristos. Mergeþi la Isus în umilinþã ºi frângeþi-vã
inimile împietrite de sentimentele de amãrãciune ºi urã. Lãsaþi ca harul lui
Hristos sã vã înmoaie ºi sã vã topeascã ca sã îndepãrtaþi de la voi tot ce vã
distruge pacea. Dacã nu vã vedeþi inimile în lumina lui Isus Hristos, iubirea
de sine vã va face sã aveþi o pãrere mult mai bunã despre voi decât meritaþi;
deoarece inima este nespus de înºelãtoare ºi deznãdãjduit de rea.” –
Manuscript Releases, vol. 13, pag. 87.
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Marþi 26 iulie

3. PÂINEA VIEÞII

a. Cum descrie Ieremia plãcerea lui pentru cuvântul lui
Dumnezeu? Ieremia 15:16.

b. Ce trebuie sã cultivãm în acelaºi fel pentru a obþine o
adevãratã putere spiritualã din Cuvânt? Matei 5:6.

„Trebuie a se înceta cu rãsfãþul eului. Sufletul trebuie sã tânjeascã, sã
flãmânzeascã dupã prezenþa Domnului. [Matei 5:6 citat]

„Cazul nostru este unul de viaþã ºi de moarte. Noi am fost loviþi de
paralizie spiritualã ºi toþi avem nevoie de ajutorul Marelui Medic. Numai
El poate veni în ajutorul cazului nostru. El nu aºteaptã decât sã fie invitat de
noi cu o inimã serioasã ºi cu o dorinþã sincerã. Nu este nevoie decât de o
pregãtire a inimii, ºi de rugãciune serioasã ºi fãcutã cu credinþã pentru a-L
aduce pe Isus de partea noastrã ca marele ajutor. El tânjeºte sã vinã. Dacã
dorim sã ascultãm de glasul Sãu ºi sã deschidem uºa, El va intra.” – Slujitorii
Evangheliei (1892), pag. 225, 226. ( lb. engl.)

c. Ce factori sunt importanþi de avut în vedere atunci când îi
hrãnim spiritual pe tinerii noºtri? Proverbele 22:6.

„Nu încurajaþi un mod superficial de a cerceta adevãrul. Faceþi ca
fiecare punct de credinþã sã fie clar ºi distinct pentru minþile copiilor. Nu
îngrãmãdiþi în mintea lor o cantitate mare dintr-o datã. Preþiosul cuvânt al
lui Dumnezeu trebuie sã fie o candelã pe cãrarea lor ºi o luminã pentru
picioarele lor. Impresionaþi-le mintea cu faptul cã este privilegiul lor de a
umbla în luminã. Calea pãcii, a curãþiei, a sfinþeniei este aºternutã pentru ca
cei rãscumpãraþi ai Domnului sã umble pe ea. Hristos a mers pe aceeaºi
cãrare; el este adevãratul Pãstor; urmându-L pe El, ei vor evita drumurile
laterale ºi capcanele periculoase.

În cuvântul lui Dumnezeu, ei învaþã cã toþi cei care vor intra în cer
trebuie sã aibã un caracter desãvârºit; pentru cã atunci Îl vor întâlni pe
Domnul lor în pace. Mulþi copii ºi tineri au imprimate caracterele pe
înfãþiºarea lor. Ei poartã istoria vieþii lor pe trãsãturile feþei. Adevãraþii
lucrãtori ar trebui sã impresioneze asupra minþilor copiilor un caracter
frumos, curat, ca al lui Hristos, ceea ce le va schimba înfãþiºarea.” – Sfaturi
pentru lucrarea ªcolii de Sabat, pag. 96, 97.
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Miercuri 27 iulie

4.  CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, UN FAR

a. De ce trebuie sã ne dãm seama referitor la inspiraþia Scripturii ºi
la felul cum a luat fiinþã Biblia? Habacuc 2:2; 2 Petru 1:19-21.

„Biblia a fost destinatã sã fie un îndrumãtor pentru toþi cei care doresc sã
ajungã la cunoºtinþa voinþei Fãcãtorului lor. Dumnezeu a dat oamenilor cuvântul
sigur al profeþiei; îngerii ºi chiar Hristos Însuºi au venit sã facã de cunoscut lui
Daniel ºi Ioan lucrurile care trebuie sã se întâmple în curând. Acele lucruri
importante care privesc mântuirea noastrã nu au fost lãsate învãluite în mister.
Ele nu au fost descoperite într-un fel care sã încurce sau sã ducã în eroare pe
cãutãtorul sincer… [Habacuc 2:2, citat]. Cuvântul lui Dumnezeu este clar
pentru toþi cei care îl studiazã cu o inimã rugãtoare.” – Marea luptã, pag. 520.

b.  Ce avertisment i-a trimis Pavel lui Timotei? 2 Timotei 3:15-17;
2:15.

„Legea este un zid de protecþie pentru cei care sunt ascultãtori de preceptele
lui Dumnezeu. De la ce altã sursã putem sã strângem o astfel de putere, sau sã
învãþãm lucruri aºa de nobile? Care altã carte îi învaþã pe oameni sã-L iubeascã
pe Dumnezeu, sã se teamã ºi sã asculte de El aºa cum face Biblia? Care altã
carte prezintã studenþilor o ºtiinþã mai înnobilatoare, o istorie mai minunatã?
Ea prezintã clar neprihãnirea, ºi prezice urmãrile necredincioºiei faþã de legea
lui Iehova. Nimeni nu este lãsat în întuneric cu privire la ce aprobã sau
dezaprobã Dumnezeu. Prin studierea Scripturilor noi începem sã-L cunoaºtem
pe Dumnezeu ºi suntem conduºi sã înþelegem relaþia noastrã cu Hristos, care
este purtãtorul de pãcate, garantul, înlocuitorul omenirii cãzute. Aceste
adevãruri privesc interesele noastre prezente ºi veºnice. Biblia este mai presus
de orice carte, iar studierea ei este mai valoroasã decât studiul altei literaturi în
ce priveºte puterea ºi lãrgimea pe care o dã minþii…

Cuvântul lui Dumnezeu este cartea perfectã de educaþie din lume. Cu toate
acestea, în colegiile ºi ºcolile noastre au fost prezentate spre studiul studenþilor
noºtri cãrþi produse de mintea omeneascã, iar Cartea cãrþilor, pe care a dat-o
Dumnezeu oamenilor ca un ghid infailibil, a fost lãsatã pe locul al doilea.
Realizãrile omeneºti au fost folosite ca ceva foarte necesar în timp ce cuvântul
lui Dumnezeu a fost studiat doar pentru a înfrumuseþa celelalte studii. Isaia
descrie scenele slavei din cer care i-au fost prezentate în cel mai viu limbaj. Pe
parcursul întregii sale cãrþi, el descrie lucrurile slãvite care trebuie descoperite
altora.” – Principiile fundamentale ale educaþiei creºtine, pag. 402, 403.
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Joi 28 iulie

5. CUM SÃ STUDIEM CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

a. De vreme ce Biblia este o carte divinã, cum ar trebui sã ne apro-
piem de ea? Isaia 28:10.

„Biblia nu ar trebui cititã niciodatã fãrã rugãciune. Înainte de a-i
deschide paginile, ar trebui sã cerem iluminarea Duhului Sfânt, iar aceasta
ne va fi acordatã.” – Calea cãtre Hristos, pag. 91.

„Fiþi sistematici în studierea Scripturilor în familiile voastre. Neglijaþi
orice lucru temporar... dar asiguraþi-vã cã sufletul este hrãnit cu pâinea
vieþii. Este imposibil de estimat rezultatele bune ale unei ore sau chiar
jumãtãþi de orã devotate zilnic într-un mod bucuros Cuvântului lui
Dumnezeu. Faceþi din Biblie propriul ei interpret, strângând la un loc tot ce
este spus cu privire la un subiect anume cu diferite ocazii ºi în anumite
împrejurãri.” – Îndrumarea copilului, pag. 397.

b. Cum putem beneficia cu adevãrat de studiul cuvântului lui
      Dumnezeu? Matei 4:4.

„Ar trebui sã studiem Biblia cu atenþie, rugându-L pe Dumnezeu sã ne
dea ajutorul Duhului Sfânt, ca sã putem înþelege cuvântul Sãu. Sã luãm un
verset, sã ne concentrãm mintea pentru a descoperi gândul pe care l-a pus
Dumnezeu în acel verset pentru noi. Ar trebui sã insistãm asupra gândului
pânã când devine al nostru, pânã ºtim ce ‚vorbeºte Domnul’.

În fãgãduinþele ºi mustrãrile Sale, Hristos mã are în vedere pe mine…
Experienþele relatate în cuvântul lui Dumnezeu trebuie sã fie experienþele
mele. Rugãciunea ºi fãgãduinþa, preceptul ºi avertizarea sunt ale mele.
[Galateni 2:20 citat]. Când, în felul acesta, credinþa primeºte ºi asimileazã
principiile adevãrului, acestea devin o parte a fiinþei ºi puterea motivatoare
a vieþii. Cuvântul lui Dumnezeu, primit în suflet, modeleazã gândurile, ºi
influenþeazã dezvoltarea caracterului.” – Hristos lumina lumii, pag. 288.

Vineri 29 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum putem „mânca” trupul ºi „bea” sângele lui Hristos?
2. În ce sens este cuvântul lui Dumnezeu o „sabie cu douã tãiºuri”?
3. Care este diferenþa dintre citirea Bibliei ºi studierea ei?
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Sabat, 6 august 2005

Darul Sabatului întâi
pentru

ªcolile misionare

„Cea mai mare nevoie a lumii este
nevoia de bãrbaþi – bãrbaþi care sã nu
poatã fi cumpãraþi sau vânduþi, bãrbaþi care, în adâncul inimilor lor, sunt
cinstiþi ºi credincioºi, bãrbaþi care nu se tem sã spunã pãcatului pe nume,
bãrbaþi a cãror conºtiinþã este la fel de loialã datoriei ca acul busolei cãtre
pol, bãrbaþi care sã apere dreptatea chiar dacã s-ar nãrui cerurile.” –
Educaþia, pag. 46.

Chiar ºi înainte de organizarea Miºcãrii de Reformã în 1925, ºcolile
misionare au jucat un rol important în lucrarea de împlinire a misiunii
evanghelice pentru aceastã bisericã. Nu mai târziu de 1920, în Rama (lângã
Würzburg), Germania, s-a deschis o micã ºcoalã misionarã.

În 1931, Conferinþa Generalã a hotãrât sã deschidã o ºcoalã misionarã
internaþionalã cu scopul de a trimite misionari în þãri strãine. Pe data de 1
aprilie 1932, aceastã ºcoalã a început sã funcþioneze în Schwäbisch Hall,
Germania.

Astãzi, ºcolile misionare continuã sã fie o parte importantã în lucrarea
de rãspândire a adevãrului prezent. Este nevoie ca lucrãtorii cauzei
Domnului sã fie pregãtiþi pentru a duce la bun sfârºit misiunea datã lor de
Mântuitorul sufletelor.

Vã rugãm ca pe 6 august sã vã amintiþi de aceastã lucrare importantã.
Darurile voastre vor fi folosite pentru a sprijini ºcolile noastre misionare
din întreaga lume.

                             M. Natarajan,
                              Secretarul Departamentului de Educaþie al CG



3131313131Lecþii biblice pentru Sabat,  Iulie – Septembrie 2005

       Lecþia 6 Sabat, 6 august 2005
s.a. 20:33

Evlavia
„De aceea, daþi-vã ºi voi toate silinþele, sã uniþi cu credinþa voastrã

fapta; cu fapta, cunoºtinþa; cu cunoºtinþa, înfrânarea; cu înfrânarea,
rãbdarea; cu rãbdarea, evlavia” (2 Petru 1:5, 6).

„Credinþa, fapta, cunoºtinþa, înfrânarea, rãbdarea, evlavia, dragostea de
fraþi ºi iubirea de oameni sunt treptele scãrii. Noi suntem salvaþi urcând
treaptã cu treaptã, ºi pas cu pas pânã la înãlþimea idealului lui Hristos pentru
noi.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 414, 415.

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pag. 183-191.

Duminicã 31 iulie

1. FERIÞI-VÃ DE CONTRAFACERE

a. Împotriva cãrei clase de credincioºi cu numele suntem
      avertizaþi? 2 Timotei 3:1-5.

„De la vremea când cel de-al doilea înger a vestit cãderea bisericilor,
acestea continuã sã decadã tot mai mult. Ele poartã numele de urmaºi ai lui
Hristos; totuºi, este imposibil sã faci deosebire între ei ºi lume. Predicatorii
îºi extrag textele din Cuvântul lui Dumnezeu, dar predicã lucruri liniºtite. La
acestea, inima fireascã nu are nimic de obiectat. Doar spiritul ºi puterea
adevãrului ºi mântuirea lui Hristos sunt urâte de inima fireascã. Nu existã
nimic în religia popularã care sã stârneascã mânia lui Satan, care sã-l facã pe
pãcãtos sã tremure, sau sã imprime în inimã ºi conºtiinþã realitãþile unei
judecãþi apropiate. Oamenii rãi sunt mulþumiþi în general cu o formã de pietate
fãrã adevãrata evlavie ºi ei vor ajuta ºi sprijini o astfel de religie.” –
Experienþe ºi viziuni, pag. 170.

b. De ce sunt credincioºii falºi mai rãi decât necredincioºii?
Apocalipsa 3:15, 16.

„Creºtinii cu inima împãrþitã sunt mai rãi decât necredincioºii; deoarece
cuvintele lor înºelãtoare ºi poziþia lor de neimplicare duc pe mulþi în
rãtãcire. Cel necredincios îºi aratã adevãratul caracter. Creºtinul cãldicel
înºealã ambele pãrþi. El nu este un om de lume bun, ºi nici un creºtin bun.”
– Înalta noastrã chemare, pag. 345.
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Luni 1 august

2. CREDINCIOªII ÎNFLÃCÃRAÞI

a. Cum aratã viaþa creºtinã idealã? Romani 12:9-14.

„Trebuie sã ne comparãm caracterele cu standardul infailibil al legii lui
Dumnezeu. Pentru a face aceasta, noi trebuie sã studiem Scripturile,
mãsurându-ne realizãrile cu cuvântul lui Dumnezeu. Prin harul lui Hristos, în
caracter sunt posibile cele mai înalte realizãri; deoarece fiecare suflet, care
vine sub influenþa modelatoare a Duhului lui Dumnezeu, poate fi transformat
în minte ºi inimã. Pentru a înþelege care este starea noastrã, este nevoie sã
studiem Biblia ºi sã veghem în rugãciune. Apostolul spune: ‚Pe voi înºivã
încercaþi-vã dacã sunteþi în credinþã. Pe voi înºivã cercaþi-vã. Nu cunoaºteþi
voi cã Isus Hristos este în voi? Afarã numai dacã sunteþi lepãdaþi.’ (2 Corinteni
13:5). Nu lãsaþi ca cei care sunt în ignoranþã sã rãmânã în ignoranþã. Ei nu pot
rãmânea în ignoranþã ºi sã ajungã sã aibã gândul lui Dumnezeu. Ei trebuie sã
priveascã la crucea de pe Calvar ºi sã preþuiascã sufletul dupã valoarea jertfei
fãcute acolo. Isus spune tuturor credincioºilor: ‚Voi sunteþi martorii Mei.’
‚Voi sunteþi conlucrãtori împreunã cu Dumnezeu.’ Întrucât acest lucru este
adevãrat, cât de mult ar trebui sã se strãduiascã fiecare ca sã foloseascã toate
puterile pentru a folosi orice ocazie pentru a deveni eficient ca sã fie ‚În
sârguinþã, fãrã preget. Plini de râvnã cu duhul, slujind Domnului.’ (Romani
12:11).” – Principiile fundamentale ale educaþiei creºtine, pag. 216.

b. Ce exemplu avem de la primii creºtini? Faptele Apostolilor
2:42-47.

„Dupã coborârea Duhului Sfânt, ucenicii au plecat sã vesteascã un
Mântuitor înviat, unica lor dorinþã fiind mântuirea sufletelor. Ei se bucurau
în dulceaþa comuniunii cu sfinþii, erau blânzi, serioºi, jertfitori, gata sã facã
orice sacrificiu de dragul adevãrului. În asocierile lor zilnice unul cu altul,
ei dãdeau pe faþã dragostea pe care Hristos le-a poruncit s-o arate. Prin
cuvinte ºi fapte neegoiste ei se strãduiau sã aprindã aceastã dragoste în alte
inimi.

Credincioºii urmau sã nutreascã întotdeauna aceastã dragoste care a
umplut inimile apostolilor dupã revãrsarea Duhului Sfânt. Ei urmau sã
meargã mai departe în ascultare binevoitoare de porunca: ‚Cum v-am iubit
Eu, aºa sã vã iubiþi unii pe alþii’ (Ioan 13:34). Ei trebuia sã fie uniþi cu
Hristos atât de strâns, încât sã fie fãcuþi în stare sã împlineascã cerinþele
Sale. Puterea unui Mântuitor, care putea sã-i îndreptãþeascã prin
neprihãnirea Sa, urma sã fie proslãvitã.” – Testimonies, vol. 8, pag. 241.
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Marþi 2 august

1. PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU NOI

a.  Întrucât trãim în perioada Laodicea, în ce situaþie ne putem
afla – ºi ce speranþã ne oferã Hristos? Apocalipsa 3:18-20.

„Dragostea de sine exclude dragostea de Hristos, cei care trãiesc pentru
sine sunt socotiþi printre cei din biserica Laodicea care sunt cãldicei, nici
reci, nici în clocot. Ardoarea dragostei dintâi s-a stins în egoism… Sã
mulþumim Domnului cã, deºi aceastã clasã este aºa de numeroasã, mai este
timp de pocãinþã.” – Înalta noastrã chemare, pag. 345.

b. Care este idealul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi?
Efeseni 6:10.

„Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Sãi este mai înalt decât poate ajunge
cel mai înalt gând omenesc. Dumnezeul cel viu a dat în legea Sa cea sfântã o
transcriere a caracterului Sãu. Cel mai mare Învãþãtor pe care l-a cunoscut
lumea vreodatã este Isus Hristos; ºi care este standardul pe care l-a dat pentru
toþi cei care cred în El? ‚Fiþi desãvârºiþi dupã cum ºi Tatãl vostru cel ceresc
este desãvârºit.’ (Matei 5:48). Dupã cum Dumnezeu este desãvârºit în sfera
Sa înaltã de acþiune, la fel poate ºi omul sã fie desãvârºit în sfera lui
omeneascã. Idealul caracterului creºtin este asemãnarea cu Dumnezeu.” –
Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pag. 295, 296.

c. Cum poate fi atins acest ideal? Matei 7:13, 14; Ioan 15:4, 5.

„Fãrã ca divinul sã lucreze, omul nu poate face nimic bun. Dumnezeu îi
cheamã pe toþi oamenii la pocãinþã, totuºi omul nu poate nici mãcar sã se
pocãiascã dacã Duhul Sfânt nu lucreazã asupra inimii lui. Dar Domnul nu
doreºte ca omul sã aºtepte pânã când crede cã s-a pocãit, înainte de a se
apropia de Isus. Mântuitorul îi atrage pe oameni la pocãinþã în mod
continuu; nu este nevoie decât ca ei sã se predea pentru a fi atraºi, ºi inimile
lor vor fi înmuiate în cãinþã.

În aceastã mare luptã pentru viaþã veºnicã ºi omului îi este alocatã o
parte – el trebuie sã rãspundã la lucrarea Duhului Sfânt. Pentru a birui
puterile întunericului este nevoie de o luptã, iar Duhul lucreazã în el pentru
a realiza aceasta. Dar omul nu este o fiinþã pasivã, care sã fie mântuitã în
nepãsare. El este chemat sã-ºi încordeze toþi muºchii ºi sã-ºi exerseze toate
facultãþile în lupta pentru nemurire; cu toate acestea, Dumnezeu este Acela
care dã eficienþa. Nici o fiinþã omeneascã nu poate fi mântuitã în nepãsare.”
– Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pag. 296.
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Miercuri 3 august

4. ARMURA CREªTINULUI
a. Cum putem fi biruitori în lupta noastrã spiritualã? Efeseni

6:11-13.

„În Cuvântul lui Dumnezeu sunt prezentate douã pãrþi luptãtoare care
influenþeazã ºi controleazã agenþii omeneºti în lumea noastrã. Aceste pãrþi
lucreazã tot timpul cu fiecare fiinþã umanã. Cei care sunt sub controlul lui
Dumnezeu, ºi care sunt influenþaþi de îngerii cereºti, vor fi în stare sã
discearnã lucrãrile viclene ale puterilor nevãzute ale întunericului. Cei care
doresc sã fie în armonie cu agenþii cereºti trebuie sã facã voia lui Dumnezeu.
Ei nu trebuie sã dea loc lui Satan ºi îngerilor lui.

Dar, dacã nu suntem tot timpul în gardã, vom fi biruiþi de vrãjmaº. Chiar
dacã tuturor li s-a fãcut o descoperire solemnã a voii Sale cu privire la noi,
totuºi cunoaºterea voii Sale nu îndepãrteazã nevoia de a face cereri serioase
dupã ajutor ºi de a cãuta cu sârguinþã sã cooperãm cu El în primirea de
rãspuns la rugãciunile fãcute. El Îºi îndeplineºte scopurile prin
instrumentele omeneºti.

Dumnezeu vrea ca toþi sã stea îmbrãcaþi cu armurã, gata pentru marea
cercetare.” – CBNT, pag. 204, 205.

b. Care este semnificaþia expresiei „platoºa neprihãnirii”?
Efeseni 6:14.

„Noi trebuie sã ne îmbrãcãm cu fiecare parte din armurã, ºi sã stãm tari
pe poziþie. Domnul ne-a onorat alegându-ne ca ostaºi ai Sãi. Sã luptãm cu
vitejie pentru El, cultivând dreptatea în orice tranzacþie. Corectitudinea în
toate lucrurile este esenþialã pentru bunãstarea sufletului. Când te lupþi sã
câºtigi biruinþa asupra propriilor tale înclinaþii, El te va ajuta prin Spiritul
Sãu cel Sfânt ca sã fii prevãzãtor în toate acþiunile, ca sã nu dai nici o ocazie
vrãjmaºului sã vorbeascã adevãrul de rãu. Îmbracã drept platoºã acea
neprihãnire apãratã de divin care este privilegiul tuturor sã o poarte. Aceasta
va apãra viaþa ta spiritualã.” – The Youth’s Instructor, 12 septembrie 1901.
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Joi 4  august

5. ARMURA CREªTINULUI (continuare)

a. Care sunt celelalte pãrþi ale armurii noastre? Efeseni 6:15, 16.

„ ‚Având picioarele încãlþate cu râvna Evangheliei pãcii’ (Efeseni 6:15),
vei fi pregãtit sã umbli din casã în casã, ducând adevãrul la oameni. Uneori
te vei simþi foarte stânjenit sã faci o astfel de lucrare; dar dacã mergi înainte
în credinþã, Domnul va merge înaintea ta, iar lumina Lui va strãluci pe
cãrarea ta. Când intri în cãminele vecinilor tãi ca sã vinzi sau sã dai
literaturã, ºi, în umilinþã, sã-i înveþi adevãrul, vei fi însoþit de lumina cerului.
Învaþã sã cânþi cele mai simple cântãri. Acestea te vor ajuta în lucrarea din
casã în casã, iar inimile vor fi atinse de influenþa Duhului Sfânt.” – The
Review and Herald, 11 noiembrie 1902.

b. Menþionaþi douã arme esenþiale cu care creºtinul ar trebui sã
fie înarmat mereu. Efeseni 6:18.

„Bãrbaþii ºi femeile pot atinge un standard înalt dacã doresc sã-L
recunoascã pe Hristos ca Mântuitor al lor personal. Vegheaþi ºi rugaþi-vã,
predând totul lui Dumnezeu. Conºtientizarea faptului cã te lupþi pentru viaþa
veºnicã vã va întãri ºi mângâia pe amândoi. În gând, cuvânt, în acþiune, voi
trebuie sã fiþi o luminã în lume. Disciplinaþi-vã în Domnul; pentru cã El v-
a încredinþat rãspunderi sacre, pe care nu le puteþi aduce la îndeplinire fãrã
aceastã disciplinare. Crezând în Isus, nu vã veþi mântui numai sufletele
voastre, ci, prin cuvânt ºi exemplu, veþi cãuta sã-i mântuiþi ºi pe alþii.” –
Cãminul advent, pag. 83.

Vineri 5 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cum l-ai defini pe credinciosul laodicean?
2. Ce înþelegem prin cuvântul „fierbinte”?
3. Care este þinta mea în calitate de creºtin?
4. Menþionaþi pãrþile armurii creºtine.
5. Cum putem atinge un standard mai înalt în educaþia spiritualã,

culturalã ºi fizicã?
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Lecþia 7 Sabat, 13 august 2005
s.a. 20:23

Slava

„Eu socotesc cã suferinþele din vremea de acum nu sunt vrednice
sã fie puse alãturi cu slava viitoare, care are sã fie descoperitã faþã
de noi.” (Romani 8:18).

„Prin încercare ºi persecuþie, slava – caracterul – lui Dumnezeu este
descoperit în aleºii Lui. Credincioºii în Hristos, urâþi ºi persecutaþi de lume,
sunt educaþi ºi disciplinaþi în ºcoala lui Hristos. Pe pãmânt, ei merg pe cãi
înguste; ei sunt curãþaþi în cuptorul durerii.” – Istoria faptelor apostolilor,
pag. 453.

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pag. 156-163.

Duminicã 7 august

1. SLAVA OMENEASCÃ

a. Ce ar trebui sã învãþãm despre zãdãrnicia slavei omeneºti?
      Ieremia 9:23.

„Dumnezeu este sursa întregii înþelepciuni. El este nemãrginit de
înþelept, drept ºi bun. În afarã de Hristos, cei mai înþelepþi oameni care au
trãit vreodatã nu-L pot înþelege. Ei pot sã se creadã înþelepþi; ei se pot fãli
cu realizãrile lor; dar simpla cunoºtinþã intelectualã, fãrã marile adevãruri
care Îl au în centru pe Hristos, nu este nimic.” – Sfaturi pentru pãrinþi,
educatori ºi elevi, pag. 56.

„Cel care în cele din urmã a devenit un rebel fusese o fiinþã foarte
intelectualã ºi multe minþi cu realizãri intelectuale superioare sunt în prezent
duse în captivitate de puterea sa.” Testimonies, vol.4, pg. 422 eng.

b. Ce este scris despre iubirea de bogãþii lumeºti? 1 Timotei 6:9,
      10. Daþi un exemplu. Matei 26:14-16.

„Iuda a cultivat constant planurile politicii lumeºti. Nu avea nici un
pãcat izbitor, dar trãdarea, spiritul lui egoist ºi zgârcit care au pus stãpânire
pe el, l-au fãcut în cele din urmã sã-L vândã pe Domnul lui pentru o sumã
micã de bani.” – CBNT, pag. 30.
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Luni 8 august

2. DOUÃ FELURI DE ÎNÞELEPCIUNE

a. Ce este înþelepciunea lumeascã în ochii lui Dumnezeu?
1 Corinteni 1:19-20. Totuºi, ce minune va fi vãzutã chiar în
unii care au fost orbiþi de înþelepciunea lumeascã?

„Mulþi dintre cei mai mari învãþaþi ºi oameni de stat, cei mai eminenþi
oameni ai lumii, se vor întoarce în aceste ultime zile de la luminã deoarece
lumea, prin înþelepciunea ei, nu-L cunoaºte pe Dumnezeu. Cu toate acestea,
servii lui Dumnezeu trebuie sã foloseascã orice ocazie sã facã de cunoscut
adevãrul acestor oameni. Unii îºi vor recunoaºte ignoranþa cu privire la
lucrurile lui Dumnezeu ºi îºi vor ocupa locul ca învãþãcei umili la picioarele
lui Isus, Maestrul-Învãþãtor.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 187.

b. Cum ar trebui sã folosim la maximum capacitãþile noastre inte-
lectuale ºi sã nu devenim pitici spiritual prin cunoºtinþa
lumeascã ce este trecãtoare? 2 Timotei 2:15.

„Ignoranþa nu va creºte umilinþa sau spiritualitatea nici unui urmaº cu
numele al lui Hristos. Adevãrurile cuvântului divin pot fi apreciate cel mai
bine de un creºtin înþelegãtor. Hristos poate fi cel mai bine slãvit de cei care
Îl servesc inteligent. Marele scop al educaþiei este sã ne facã în stare sã
folosim puterile pe care ni le-a dat Dumnezeu în aºa fel, încât sã reprezinte
religia Bibliei ºi sã promoveze slava lui Dumnezeu cel mai bine.

Noi suntem îndatoraþi Celui care ne-a adus la viaþã, pentru toþi talanþii
care ne-au fost încredinþaþi; ºi avem datoria faþã de Creatorul nostru sã
cultivãm ºi sã perfecþionãm talanþii pe care ni i-a dat. Educaþia va disciplina
mintea, va dezvolta puterile ei, ºi le va dirija cu pricepere ca sã putem fi
folositori în înaintarea slavei lui Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 3, pag. 161,
162.

„Oricare ar fi chemarea voastrã, este esenþial sã vã perfecþionaþi
abilitãþile prin studiu sârguincios. Tinerii ºi tinerele ar trebui îndemnate sã
aprecieze binecuvântãrile trimise de cer ale ocaziilor de a deveni bine
disciplinaþi ºi inteligenþi. Ei ar trebui sã profite de ºcolile care au fost
înfiinþate cu scopul de a împãrtãºi cea mai bunã cunoºtinþã. Este pãcat sã fii
delãsãtor ºi neglijent cu privire la obþinerea unei educaþii. Timpul este scurt
ºi deoarece Domnul vine în curând sã punã capãt scenelor istoriei
pãmântului, este o ºi mai mare nevoie de a folosi ocaziile ºi privilegiile
prezente.” – Principiile fundamentale ale educaþiei creºtine, pag. 218.
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Marþi 9 august

3.  ÎNÞELEPCIUNEA DIVINÃ

a. Unde se gãseºte adevãrata dragoste? 1 Corinteni 1:23, 24, 30.

b. Cu ce fel de înþelepciune ar trebui sã se laude copiii lui
Dumnezeu? 1 Corinteni 1:31; Ieremia 9:24.

„Dacã ar putea fi fãcuþi sã priveascã cu seriozitate la cruce, dacã ar
putea dobândi o imagine deplinã a Mântuitorului crucificat, pãcãtoºii ºi-ar
da seama de adâncimea milei lui Dumnezeu ºi de pãcãtoºenia pãcatului.

Moartea lui Hristos dovedeºte marea dragoste a lui Dumnezeu pentru
om. Ea este garanþia mântuirii noastre. A îndepãrta crucea de creºtin ar fi ca
ºi cum ai întuneca soarele de pe cer. Crucea ne aduce aproape de Dumnezeu,
împãcându-ne cu El. Cu mila unui tatã iubitor, Iehova priveºte asupra
suferinþei pe care a îndurat-o Fiul Sãu pentru a salva omenirea de la moartea
veºnicã ºi ne primeºte în Cel Iubit.

Fãrã cruce, între om ºi Tatãl nu poate exista înþelegere. De ea depind
toate speranþele noastre. De la ea strãluceºte lumina dragostei Mântuitorului
ºi, când la piciorul crucii pãcãtosul priveºte la Cel care a murit ca sã-l mân-
tuiascã, el se poate bucura cu o bucurie deplinã, pentru cã pãcatele lui sunt
iertate. Când îngenuncheazã în credinþã la cruce, el a ajuns la cel mai înalt loc
pe care îl poate atinge omul.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 162, 163.

c. Care va fi rezultatul în viaþa noastrã dacã suntem pãrtaºi ai
acelui lucru cu care se lãuda Pavel? Galateni 6:14.

„Prin cruce noi învãþãm cã Tatãl ceresc ne iubeºte cu o dragoste care
este nemãrginitã. Ne putem mira cã Pavel a exclamat: ‚Departe de mine sã
mã laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos’ (Galateni
6:14)? Este ºi privilegiul nostru sã ne lãudãm cu crucea, sã ne predãm cu
totul Aceluia care S-a dat pe Sine pentru noi. Atunci, cu lumina care vine de
la Calvar ºi care ne lumineazã feþele, noi putem merge înainte ca sã
descoperim aceastã luminã acelora care sunt în întuneric.” – Istoria faptelor
apostolilor, pag. 163.
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Miercuri 10 august

4.  PUTEREA OMENEASCÃ

a. Care este valoarea puterii omeneºti în planul lui Dumnezeu?
Psalmii 20:7, 8.

„[Efeseni 6:12, u.p. citat] Este imposibil ca noi, în propria noastrã putere,
sã ducem lupta; ºi orice abate mintea de la Dumnezeu, tot ce duce la înãlþare
de sine ºi la încredere de sine, pregãteºte în mod sigur calea pentru înfrângerea
noastrã. Cuvântul Scripturii imprimã neîncrederea în puterea omeneascã ºi
încurajeazã încrederea în puterea divinã.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 828.

b. La ce avertismente trebuie sã luãm aminte, þinând seamã, de
exemplu, de episodul tragic din viaþa lui David la un moment
când se încredea în propria lui putere? 2 Samuel 11:1-4;
1 Corinteni 10:12.

„David era înconjurat de roadele victoriei lui, de onorurile conducerii
lui înþelepte ºi capabile. Tocmai acum când se afla în momente de relaxare
ºi neveghere, ispititorul a prins ocazia ca sã-i ocupe mintea… Când, în
momente de rãgaz ºi siguranþã personalã, a întrerupt legãtura cu Dumnezeu,
David a cedat în faþa Satanei ºi a adus asupra sufletului sãu pata vinovãþiei.”
– Patriarhi ºi profeþi, pag. 829.

„Spiritul de încredere de sine ºi înãlþare de sine au pregãtit calea pentru
cãderea lui David. Flatarea ºi ademenirile subtile ale puterii ºi luxului nu au
fost fãrã efect asupra lui… În loc de a se baza în umilinþã pe puterea lui
Iehova, el a început sã se încreadã în propria lui înþelepciune ºi putere.
Când poate despãrþi sufletul de Dumnezeu, singura sursã de putere, Satan
va cãuta sã trezeascã dorinþele nesfinte ale firii trupeºti. Lucrarea
vrãjmaºului nu se face pe neaºteptate; la început, nu este bruscã, nici
bãtãtoare la ochi, ci o tainicã subminare a citadelei principiului. Ea începe
cu lucrurile care par mici – neglijarea de a fi credincios lui Dumnezeu ºi de
a te sprijini numai pe El, dispoziþia de a urma obiceiurile ºi practicile lumii.”
– Idem., pag. 828, 829.

c. Prezentaþi un exemplu al felului cum puterea divinã depãºeº-
te de departe puterea omeneascã. Isaia 36:18-20; 37:33-38.

„Dumnezeul evreilor a fost mai puternic decât [regele] mândru al
asirienilor… Rugãciunile lor serioase fãcute pentru eliberarea lor au fost
amestecate cu mãrturisirea pãcatului ºi cu multe lacrimi. În marea lor
nevoie, ei s-au încrezut în totul în puterea lui Dumnezeu de a salva, ºi El nu
i-a dezamãgit.” – Profeþi ºi regi, pag. 252.
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Joi 11 august

5. PUTEREA LUI DUMNEZEU

a. Care este singura cale prin care poporul lui Dumnezeu ar
trebui sã apere adevãrul? Zaharia 4:6, 7, 10.

„Exact aceleaºi greutãþi care au fost create pentru a împiedica restaurarea
ºi clãdirea lucrãrii lui Dumnezeu, aceiaºi munþi mari ai greutãþii care s-au ivit
în calea lui Zorobabel, vor apãrea în calea tuturor acelora care astãzi sunt
loiali lui Dumnezeu ºi lucrãrii Sale. Sunt folosite multe invenþii omeneºti
pentru a îndeplini planurile noastre dupã mintea ºi dorinþa oamenilor cu care
nu lucreazã Dumnezeu. Nu cuvintele lãudãroase sau mulþimea de ceremonii
aratã cã Domnul lucreazã cu poporul Sãu. Presupusa putere a agentului
omenesc nu decide acest lucru. Cei care se aºeazã contra lucrãrii Domnului o
pot împiedica pentru un timp, dar acelaºi Spirit care a cãlãuzit lucrarea
Domnului mereu o va cãlãuzi ºi astãzi. [Zaharia 4:6 citat]…

Dumnezeu vrea ca fiecare suflet sã fie puternic în puterea Sa. El vrea ca
noi sã privim la El, ca sã primim instrucþiuni de la El.” – The Review and
Herald, 16 mai 1899.

b. Ce fãgãduinþã ar trebui sã ne încurajeze în aceste ultime zile?
Ioel 2:28, 29.

„Cu toate cã aceastã profeþie a lui Ioel a cunoscut o împlinire în zilele
apostolilor, noi trãim într-un timp când ea va fi manifestatã cu mai multã
putere în mijlocul poporului lui Dumnezeu. El va revãrsa Spiritul Sãu
asupra poporului Sãu ca ei sã devinã o luminã în mijlocul întunericului
moral; iar marea luminã va fi reflectatã în toate pãrþile lumii. O, de ar creºte
credinþa noastrã pentru ca Domnul sã poatã lucra cu putere cu poporul Sãu.”
– CBVT, pag 282.

Vineri 12 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Explicaþi de ce „motivele” pentru lauda omeneascã sunt goale în

conformitate cu Ieremia 9:23.
2. Care este principala deosebire dintre înþelepciunea omeneascã ºi cea

divinã?
3. Ce rol joacã crucea de pe Calvar în viaþa noastrã creºtinã?
4. Vorbiþi despre biruinþele poporului lui Dumnezeu asupra asirienilor.
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      Lecþia 8 Sabat, 20 august 2005
s.a. 20:12

Fãgãduinþe preþioase

„Prin care El ne-a dat fãgãduinþele Lui nespus de mari ºi scumpe,
ca prin ele sã vã faceþi pãrtaºi firii dumnezeieºti, dupã ce aþi fugit de
stricãciunea care este în lume prin pofte.” (2 Petru 1:4).

„Fãgãduinþele date de Marele Învãþãtor vor captiva simþurile ºi vor anima
sufletul copilului cu o putere spiritualã care este dumnezeiascã. În mintea
receptivã va creºte familiaritatea cu lucrurile dumnezeieºti care va fi ca o
baricadã împotriva ispitelor vrãjmaºului.” – Îndrumarea copilului, pag. 385.

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pag. 210-219.

Duminicã 14 august

1. FÃGÃDUINÞELE LUI DUMNEZEU

a. Dupã cãdere, cu ce cuvinte a fost fãgãduitã lucrarea de
rãscumpãrare? Genesa 3:15.

„De când a fost rostitã prima fãgãduinþã de mântuire în Eden, viaþa,
caracterul ºi lucrarea de mijlocire a lui Hristos au reprezentat ºi reprezintã
studiul minþilor omeneºti. Totuºi, toate minþile prin care lucreazã Duhul Sfânt
prezintã aceste teme într-o luminã care este proaspãtã ºi nouã. Adevãrurile
rãscumpãrãrii sunt capabile de o dezvoltare ºi expansiune constantã. Deºi
vechi, ele sunt mereu noi, descoperind în mod constant cãutãtorului dupã
adevãr o slavã mai mare ºi o putere mai mãreaþã.” – Parabolele Domnului
Hristos, pag. 83.

b. Cât de siguri putem fi de fãgãduinþele lui Dumnezeu?
1 Corinteni 1:9; 10:13.

„Apostolul i-a implorat pe corinteni: ‚Cine crede cã stã în picioare sã ia
seama sã nu cadã.’ (1 Corinteni 10:12). Dacã devin lãudãroºi ºi încrezãtori
în sine, ºi neglijeazã sã vegheze ºi sã se roage, ei vor cãdea în pãcate grele,
chemând asupra lor mânia lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Pavel nu doreºte
ca ei sã cadã pradã deznãdejdii ºi descurajãrii…. [versetul 13 citat]” –
Istoria faptelor apostolilor, pag. 246.
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Luni 15 august

2. IERTAREA ªI CURÃÞIREA

a. Ce ne este fãgãduit dacã împlinim condiþiile de bazã? 1 Ioan
1:9.

„Mulþumim lui Dumnezeu cã El, care ªi-a vãrsat sângele pentru noi,
trãieºte sã-l invoce ºi sã facã mijlocire pentru fiecare suflet care Îl primeºte.
‚Dacã ne mãrturisim pãcatele El este credincios ºi drept sã ne ierte pãcatele ºi
sã ne curãþeascã de orice nelegiuire.’ (1 Ioan 1:9). Sângele lui Isus Hristos ne
curãþã de orice pãcat. El vorbeºte mai bine decât sângele lui Abel, deoarece
Hristos trãieºte totdeauna ca sã facã mijlocire pentru noi. Este nevoie ca noi
sã þinem mereu înaintea noastrã eficacitatea sângelui lui Isus. Acel sânge
curãþitor ºi susþinãtor de viaþã, însuºit prin credinþã vie, este speranþa noastrã.
Noi trebuie sã apreciem tot mai mult valoarea lui inestimabilã, pentru cã el
vorbeºte pentru noi numai când, prin credinþã, îi pretindem eficienþa, þinându-
ne conºtiinþa curatã ºi în pace cu Dumnezeu.

Acesta este reprezentat ca sângele iertãtor, legat inseparabil de învierea ºi
viaþa Rãscumpãrãtorului nostru, ilustrat prin râul care curge necontenit de la
tronul lui Dumnezeu, apa râului vieþii.” – Înalta noastrã chemare, pag. 45.

b. Care sunt condiþiile cu care suntem iertaþi ºi curãþaþi prin
sângele lui Hristos? Psalmii 32:5; Proverbele 28:13.

„Condiþiile primirii îndurãrii de la Dumnezeu sunt simple ºi rezonabile.
Domnul nu ne cere sã facem lucruri grele pentru a câºtiga iertarea. Nu este
nevoie sã facem pelerinaje lungi ºi obositoare, sau sã facem penitenþe
dureroase, pentru a recomanda sufletele înaintea lui Dumnezeu din ceruri
sau sã ne ispãºim pãcatele. Acela care îºi ‚mãrturiseºte ºi pãrãseºte’ pãcatul
‚va avea îndurare.’ (Proverbele 28:13).

În curþile de sus, Hristos pledeazã pentru biserica Sa – pledeazã pentru
cei pentru care a plãtit preþul de rãscumpãrare al sângelui Sãu. Secole, ere
nu pot niciodatã micºora eficienþa jertfei Sale de ispãºire. Nici viaþa, nici
moartea, nici înãlþimea sau adâncimea, nu ne pot despãrþi de dragostea lui
Dumnezeu care este în Hristos Isus; nu pentru cã noi Îl þinem aºa de strâns,
ci pentru cã El ne þine aºa de puternic. Dacã mântuirea noastrã ar fi depins
de propriile noastre eforturi, nu am fi putut fi mântuiþi; dar ea depinde de
Acela care este în spatele tuturor fãgãduinþelor. Prinderea noastrã de El
poate pãrea slabã, dar dragostea Lui este a unui frate mai mare; atâta vreme
cât rãmânem uniþi cu El, nimeni nu ne poate smulge din mâna Sa.” – Istoria
faptelor apostolilor, pag. 433.
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Marþi 16 august

3. LIBERTATE ªI PUTERE

a. Cum putem sã fim liberi de pãcãtuire? Matei 1:21.

„Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Sãi este mai înalt decât poate
ajunge cel mai înalt gând omenesc. ‚Fiþi dar desãvârºiþi dupã cum ºi Tatãl
vostru cel ceresc este desãvârºit.’ (Matei 5:48). Aceastã poruncã este o
fãgãduinþã. Planul de rãscumpãrare urmãreºte recuperarea noastrã deplinã
de sub puterea lui Satan. Hristos desparte întotdeauna sufletul pocãit de
pãcat. El a venit sã nimiceascã lucrãrile diavolului ºi a luat mãsuri ca Duhul
Sfânt sã fie dat fiecãrui suflet pocãit, pentru a-l pãzi de cãdere.

Lucrarea ispititorului nu ar trebui folositã ca scuzã pentru nici o faptã rea.
Satan jubileazã când aude cã pretinºii urmaºi ai lui Hristos se scuzã pentru
diformitatea lor de caracter. Aceste scuze duc la pãcat. Nu existã nici o scuzã
pentru pãcat. Este posibil ca toþi copiii pocãiþi ºi credincioºi ai lui Dumnezeu sã
aibã un caracter sfânt ºi o viaþã ca a lui Hristos.” – Hristos lumina lumii, pag. 225.

b. Ce este fãgãduit acelora care primesc evanghelia? Romani
1:16, 17.

„Uniþi cu Hristos, toatã puterea pe care o cereþi vã va fi datã. Rãmânând în
El, puteþi lupta cu curaj. Cu cât credeþi mai mult ºi vã încredeþi ca un copil în
Domnul Isus, cu atât mai mare va fi capacitatea voastrã de a crede. Prin credinþã
staþi în picioare. Numai prin exersarea credinþei puteþi birui eul… Eul este
terenul unde Satan reuºeºte sã-i înºele ºi sã-i biruiascã pe aceia pe care doreºte.
Dar dacã îndreptãþirea lui Hristos este descoperitã în voi, veþi deveni puternici.
Privind dincolo de voi la un Mântuitor crucificat, la un Domn înviat ºi înãlþat,
care, ca Avocat al vostru, face mijlocire pentru voi, puteþi birui dacã vã prindeþi
de puterea lui Hristos.” – Înalta noastrã chemare, pag. 123.

c. Cât timp I-a luat lui Hristos sã-l cureþe pe lepros? Matei 8:2, 3.
Cât timp Îi va lua lui Hristos sã ne ierte ºi sã ne cureþe pe noi?

„Cu anumite ocazii de vindecare, Isus nu a acordat imediat
binecuvântarea cãutatã. Însã în cazul leprei, imediat ce a fost fãcut apelul,
acesta a fost ascultat. Când ne rugãm pentru binecuvântãri pãmânteºti,
rãspunsul la rugãciunea noastrã poate cã întârzie, sau poate cã Dumnezeu
ne dã altceva decât ce am cerut, dar nu acelaºi lucru se întâmplã când ne
rugãm pentru eliberarea de pãcat. Este dorinþa Lui sã ne cureþe de pãcat, sã
facã din noi copii ai Sãi, sã ne facã în stare sã trãim o viaþã sfântã.” –
Hristos lumina lumii, pag. 192.
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Miercuri 17 august

4. PUTERE DE A BIRUI

a. Ce este fãgãduit biruitorilor din perioada laodiceanã?
Apocalipsa 3:21.

„Întrucât Hristos a rezistat ispitelor lui Satan, El ne va ajuta ºi nouã sã
rezistãm. El a venit sã aducã putere dumnezeiascã care sã se împleteascã cu
efortul omenesc.

Isus era fãrã pãcat sau greºealã; în viaþa ºi caracterul Sãu nu a existat
nici urmã de imperfecþiune. El a rãmas curat ºi fãrã patã în cele mai
chinuitoare împrejurãri…

Biruinþa ºi ascultarea lui Hristos este aceea a unei fiinþe omeneºti. Noi
facem multe greºeli când tragem anumite concluzii, din cauza pãrerilor
eronate cu privire la natura umanã a Domnului nostru. Când atribuim naturii
Sale umane o putere care este imposibil ca omul sã o aibã în lupta cu Satan,
noi distrugem deplinãtatea umanitãþii Sale. Harul care I se atribuie, El îl dã
tuturor care Îl primesc prin credinþã.

Ascultarea lui Hristos faþã de Tatãl Sãu este aceeaºi ascultare care se
cere de la om. Omul nu poate birui ispitele lui Satan fãrã puterea
dumnezeiascã ce se uneºte cu el. Acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu Isus
Hristos; El putea sã Se prindã de puterea dumnezeiascã. El nu a venit în
lume ca sã dea ascultarea unui Dumnezeu mai mic unui Dumnezeu mai
mare, ci ca om sã asculte de legea sfântã a lui Dumnezeu, ºi în aceastã
privinþã este El exemplul nostru. Domnul Isus a venit în lumea noastrã, nu
ca sã descopere ce poate face un Dumnezeu, ci ce poate face un om, prin
credinþã în puterea lui Dumnezeu de a ajuta în orice situaþie de crizã. Omul
trebuie, prin credinþã, sã fie pãrtaº al firii dumnezeieºti ºi sã biruiascã toate
ispitele cu care este asaltat.

Acum, Domnul cere ca fiecare fiu ºi fiicã a lui Adam, prin credinþa în
Isus Hristos, sã-I serveascã în natura umanã în care suntem acum… Isus,
Rãscumpãrãtorul lumii, a putut sã þinã poruncile lui Dumnezeu numai în
acelaºi fel în care le poate þine omenirea.” – CBNT, pag. 243, 244.

b.  Care este singura modalitate prin care putem fi biruitori?
1 Corinteni 15:57.

„Urmaºii lui Hristos trebuie sã devinã asemenea Lui – prin harul lui
Dumnezeu de a forma caractere în armonie cu principiile legii Sale sfinte.
Aceasta este sfinþirea biblicã.

Aceastã lucrare poate fi realizatã numai prin credinþa în Hristos, prin
puterea Spiritului lui Dumnezeu locuind în ei.” – Marea luptã, pag. 467, 468.
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Joi 18 august

5. PÃRTAªI DE NATURÃ DIVINÃ

a. Ce se întâmplã în viaþa noastrã când primim fãgãduinþele
scrise ale lui Dumnezeu? 2 Petru 1:4.

„Este privilegiul nostru ca, prin credinþa în [Hristos], sã fim pãrtaºi firii
dumnezeieºti ºi, în felul acesta, sã fugim de stricãciunea care este în lume
prin poftã. Atunci suntem curãþiþi de orice pãcat, de toate defectele de
caracter. Nu trebuie sã pãstrãm nici o înclinaþie pãcãtoasã…

Când devenim pãrtaºi firii dumnezeieºti, tendinþele ereditare ºi cultivate
spre rãu sunt îndepãrtate din caracter, iar noi vom fi fãcuþi o putere vie pentru
bine. Învãþând mereu despre Învãþãtorul divin, fiind pãrtaºi zilnic firii Sale, noi
cooperãm cu Dumnezeu în biruirea ispitelor lui Satan. Dumnezeu lucreazã, ºi
omul lucreazã, ca omul sã fie una cu Hristos dupã cum Hristos este una cu
Dumnezeu. Atunci stãm împreunã cu Hristos în locurile cereºti. Mintea are
pace ºi este în siguranþã în Isus.” – The Review and Herald, 24 aprilie, 1900.

„Dumnezeu este Acela care ne dã putere sã biruim. Acei care aud glasul
Sãu ºi ascultã de poruncile Sale sunt fãcuþi în stare sã-ºi formeze caractere
neprihãnite.” – CBNT, pag. 264.

b. Ce spune Apocalipsa 12:11 despre credincioºii loiali?

„Toþi cei care vor, pot fi biruitori. Sã ne strãduim din toate puterile sã
atingem standardul aºezat în faþa noastrã. Hristos ne cunoaºte slãbiciunea ºi
putem merge zilnic la El dupã putere. Nu este nevoie sã câºtigãm putere
dinainte pentru o lunã. Trebuie sã biruim de la o zi la alta.

Noi devenim biruitori ajutându-i pe alþii sã biruiascã, prin sângele
Mielului ºi prin cuvântul mãrturiei noastre. Pãzirea poruncilor lui Dumnezeu
va produce în noi un spirit ascultãtor, iar serviciul, care este rezultatul unui
astfel de spirit, poate fi acceptat de Dumnezeu.” – CBNT, pag.  307.

Vineri 19 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care a fost prima solie evanghelicã predicatã vreodatã?
2. Cum putem fi siguri cã pãcatele noastre sunt iertate?
3. Explicaþi expresia: ‚El va mântui pe poporul Lui de pãcatele sale.’
4. Care este singura cale prin care putem fi biruitori?
5. Câþi dintre noi pot f i biruitori?
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Lecþia 9 Sabat, 27 august 2005
s.a. 20:00

Natura umanã

„Dumnezeu a zis: ‚Sã facem om dupã chipul Nostru, dupã
asemãnarea Noastrã… Dumnezeu l-a fãcut pe om dupã chipul Sãu,
l-a fãcut dupã chipul lui Dumnezeu; parte bãrbãteascã, ºi parte
femeiascã i-a fãcut.” (Genesa 1:26, 27).

„Omul era menit sã poarte chipul lui Dumnezeu, atât în înfãþiºarea
exterioarã cât ºi în caracter… Omul a fost fãcut dupã asemãnarea lui
Dumnezeu. Natura lui era în armonie cu voia lui Dumnezeu.” – Patriarhi ºi
profeþi, pag. 38.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pag. 48-60.

Duminicã 21 august

1. CHIPUL DIVIN

a. Care era starea omului la creaþiune? Genesa 1:27.

„Cerul întreg a manifestat un interes adânc ºi bucuros faþã de creaþiunea
lumii ºi a omului. Fiinþele omeneºti aparþineau unei ordini noi ºi deosebite.
Ele au fost fãcute ‚dupã chipul lui Dumnezeu’, iar intenþia lui Dumnezeu era
ca ele sã populeze pãmântul.” – The Review and Herald, 11 februarie 1902.

„Când a ieºit din mâna Creatorului, Adam purta, în natura lui fizicã, mentalã
ºi spiritualã, asemãnarea cu Fãcãtorul lui. [Genesa 1:27 citat], iar intenþia Sa
era ca, cu cât trãia mai mult, cu atât mai mult sã descopere omul acest chip – cu
atât mai mult sã reflecte slava Creatorului.” – Educaþia, pag. 10.

b. Ce fel de îmbrãcãminte purtau Adam ºi Eva? Genesa 2:25.

„Primii noºtri pãrinþi purtau haina albã a nevinovãþiei atunci când au
fost aºezaþi de Dumnezeu în Edenul sfânt. Ei au trãit în totalitate în
conformitate cu voinþa lui Dumnezeu. Întreaga lor afecþiune era datã Tatãlui
lor ceresc. O luminã plãcutã ºi frumoasã, lumina lui Dumnezeu, învãluia
perechea sfântã.” – Parabolele Domnului Isus, pag. 212.
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Luni 22 august

2. SÃNÃTATE PERFECTÃ

a. Ce a spus Dumnezeu despre om în a ºasea zi? Genesa 1:26-
28, 31.

„Omul a ieºit din mâna lui Dumnezeu desãvârºit în fiecare facultate a
minþii ºi trupului; perfect sãnãtos.” – My Life Today, pag. 126.

b. Ce fel de mâncare a fost prevãzutã pentru primii noºtri
      pãrinþi? Genesa 1:29.

„Pentru a cunoaºte care este cea mai bunã mâncare, trebuie sã studiem
planul iniþial al lui Dumnezeu pentru dieta omului. El, care l-a creat pe om
ºi care îi înþelege nevoile, i-a stabilit dieta lui Adam. ‚Iatã’, a spus El, ‚cã v-
am dat orice iarbã care face sãmânþã…ºi orice pom care are în el rod cu
sãmânþã: aceasta sã fie hrana voastrã.’ (Genesa 1:29). La plecarea din Eden,
pentru a-ºi câºtiga existenþa prin cultivarea pãmântului sub blestemul
pãcatului, omul a primit permisiunea sã mãnânce ºi din ‚iarba de pe câmp.’
(Genesa 3:18).

Cerealele, fructele, nucile ºi legumele constituie dieta aleasã pentru noi
de Creatorul nostru. Acestea, pregãtite într-un mod cât se poate de simplu ºi
natural, sunt cele mai sãnãtoase ºi hrãnitoare. Ele dau o putere de rezistenþã,
ºi o vigoare a intelectului care nu sunt date de o dietã mai complicatã sau
stimulatoare.” – Pe urmele Marelui Medic, pag. 257, 258.

c. Cum putem descrie cel mai bine stilul de viaþã din Eden?
Genesa 2:8-10, 15.

„În aceastã grãdinã [în Eden], existau pomi de toate felurile, mulþi dintre
ei încãrcaþi cu fructe frumos mirositoare ºi delicioase. Erau vii frumoase ce
creºteau drept, oferind totuºi o priveliºte dintre cele mai fermecãtoare, cu
mlãdiþele lor atârnând sub greutatea fructelor ispititoare, bogat ºi variat
colorate. Lucrarea lui Adam ºi a Evei era sã aranjeze mlãdiþele viei sã
formeze bolþi, construind în felul acesta locuinþe pentru ei din pomii vii
acoperiþi cu frunziº ºi fructe.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 41.
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Marþi 23 august

3. CÃSÃTORIA – O INSTITUÞIE DIVINÃ

a. Ce altceva i-a fost dat omului în ziua a ºaptea pentru fericirea
lui? Genesa 1:27; 2:18, 21-24.

„[Isus] le-a îndreptat atenþia [fariseilor] la zilele binecuvântate din
Eden, când Dumnezeu a declarat toate lucrurile ‚foarte bune’. Cãsãtoria ºi
Sabatul ºi-au avut originea atunci, fiind instituþii gemene pentru slava lui
Dumnezeu în beneficiul omenirii. Atunci, când Creatorul a unit mâinile
perechii sfinte în cãsãtorie, spunând: ‚omul va lãsa pe tatãl sãu ºi pe mama
sa ºi se va alipi de nevasta sa ºi se vor face un singur trup.’ (Genesa 2:24).”
– Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 48.

b. Care a fost scopul lui Dumnezeu cu instituþia cãsãtoriei?
Genesa 1:28; 2:18.

„[Creatorul] a enunþat legea cãsãtoriei pentru toþi copiii lui Adam pânã la
încheierea timpului. Ceea ce Însuºi Tatãl cel veºnic a declarat bun era legea
celei mai mari binecuvântãri ºi dezvoltãri pentru om.” – Cugetãri de pe
Muntele Fericirilor, pag. 48.

„Dumnezeu a fãcut din bãrbat o femeie care sã-i fie un tovarãº ºi un
ajutor potrivit, sã fie una cu el, sã-l îmbãrbãteze, sã-l încurajeze ºi sã-l
binecuvânteze, iar el, la rândul lui, sã fie ajutorul ei puternic. Toþi cei care
intrã într-o relaþie de cãsãtorie cu un scop sfânt – soþul sã obþinã afecþiunile
curate ale inimii unei femei, soþia sã înmoaie ºi sã facã mai bun caracterul
soþului ei ºi sã-l desãvârºeascã – împlinesc scopul lui Dumnezeu pentru ei.

Hristos nu a venit sã nimiceascã aceastã instituþie, ci s-o aducã la
caracterul ei sfânt ºi nobil pe care l-a avut la început. El a venit sã restaureze
chipul moral al lui Dumnezeu în om, ºi El ªi-a început lucrarea prin sfinþirea
relaþiei de cãsãtorie.

Acela care a dat-o pe Eva lui Adam ca ajutor potrivit a fãcut prima minune
la o nuntã. În sala de ospãþ, unde prietenii ºi rudele se bucurau împreunã,
Hristos ªi-a început lucrarea publicã. În felul acesta, El a sfinþit cãsãtoria,
recunoscând-o ca pe o instituþie pe care El Însuºi a întemeiat-o. El poruncise
ca bãrbaþii ºi femeile sã se uneascã în sfânta legãturã a cãsãtoriei, sã
întemeieze familii ai cãror membri, încoronaþi cu onoare, sã fie recunoscuþi
ca membri ai familiei de sus.

Dragostea divinã care este emanatã de la Hristos nu va nimici niciodatã
dragostea omeneascã, ci o va cuprinde. Prin ea, dragostea omeneascã este
rafinatã ºi curãþitã, înãlþatã ºi înnobilatã. Dragostea omeneascã nu poate sã-ºi
aducã roadele preþioase pânã nu este unitã cu natura divinã ºi nu este instruitã
sã creascã spre cer. Isus doreºte sã vadã cãsãtorii fericite, cãmine fericite.” –
Cãminul advent, pag. 87, 88.
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Miercuri 24 august

4. NATURA UMANÃ PERVERTITÃ

a. Ca rezultat al neascultãrii lui Adam ºi a Evei, ce s-a întâmplat
naturii umane? Romani 5:12, 17, 19.

„Dupã ce au pãcãtuit, Adam ºi Eva nu mai puteau locui în Eden. Ei s-au
rugat cu stãruinþã sã fie lãsaþi sã rãmânã în cãminul nevinovãþiei ºi bucuriei
lor. Ei au mãrturisit cã au pierdut toate drepturile faþã de acel loc fericit, dar s-
au angajat ca pe viitor sã asculte cu stricteþe de Dumnezeu. Dar li s-a spus cã
natura lor devenise depravatã de pãcat; ei ºi-au micºorat puterea de a rezista
rãului ºi deschiseserã lui Satan calea de a câºtiga mai uºor intrarea la ei. În
nevinovãþia lor, ei au cedat ispitei; iar acum, în starea lor vinovatã, aveau mai
puþinã putere de a-ºi menþine integritatea.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 59.

b. Care este starea omenirii astãzi? Psalmii 51:5; Romani 7:14-20.

„În fiecare inimã existã o percepþie a ceea ce este drept, o dorinþã dupã
bunãtate. Dar împotriva acestor principii se luptã o putere adversã.
Rezultatul mâncãrii din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului se vede în
experienþa fiecãrui om. În natura lui, existã o înclinaþie spre rãu, o forþã
cãreia, dacã nu este ajutat, el nu i se poate împotrivi. Pentru a rezista acestei
forþe, pentru a atinge acel ideal pe care îl acceptã în adâncul sufletului ca
fiind singurul vrednic, el nu poate gãsi ajutor decât într-o singurã putere.
Aceastã putere este Hristos. Cooperarea cu acea putere este cea mai mare
nevoie a omului.” – Educaþia, pag. 23.

„Cea mai puternicã dovadã a cãderii omului de la o stare mai înaltã este
faptul cã l-a costat atât de mult sã se întoarcã. Calea de întoarcere poate fi
câºtigatã numai prin luptã puternicã, centimetru cu centimetru, orã de orã.
Într-o clipã, printr-o faptã pripitã, pe neaºteptate, noi putem sã ne aºezãm sub
puterea rãului; dar va fi nevoie de mai mult de o clipã ca sã rupem lanþurile ºi
sã avem o viaþã mai sfântã. Þinta poate fi pusã, lucrarea, începutã, dar
realizarea ei va cere muncã, timp, perseverenþã, rãbdare ºi sacrificiu…

Viaþa apostolului Pavel era o luptã continuã cu eul. El a spus: ‚Mor
zilnic.’ (1 Corinteni 15:31). Voinþa ºi dorinþele lui erau în fiecare zi în luptã
cu datoria ºi voinþa lui Dumnezeu. În loc de a-ºi urma înclinaþia, el fãcea
voia lui Dumnezeu, rãstignindu-ºi firea.” – Pe urmele Marelui Medic, pag.
390.
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Joi 25 august

5.  PLATA PÃCATULUI

a.  Care este urmarea finalã a pãcatului? Romani 6:21, 23.

„Adam, prin cãlcarea legii lui Iehova, a deschis uºa lui Satan, care ºi-a
înfipt steagul în mijlocul primei familii. El a fost fãcut sã simtã cu adevãrat
cã plata pãcatului era moartea.” – Confrontation, pag. 23.

„Acela care alege o cale de neascultare faþã de legea lui Dumnezeu îºi
hotãrãºte destinul viitor; el seamãnã în carne, recoltând plata pãcatului,
chiar nimicirea veºnicã, opusul vieþii veºnice. Supunerea faþã de Dumnezeu
ºi ascultarea de legea Sa cea sfântã aduc un rezultat sigur. ‚ªi viaþa veºnicã
este aceasta sã Te cunoascã pe Tine, singurul Dumnezeu adevãrat ºi pe Isus
Hristos pe care L-ai trimis Tu.’ (Ioan 17:3).” – The Faith I Live By, pag. 71.

b. De vreme ce omul este liber sã aleagã fie viaþa veºnicã, fie moar-
tea veºnicã, ce sfat ne dã Domnul? Deuteronom 30:15-19.

„Este nevoie ca noi sã fim creºtini activi, care lucreazã, altruiºti în inimã
ºi viaþã, având privirea îndreptatã numai asupra slavei lui Dumnezeu. Vai,
ce epave întâlnim peste tot! Ce buze tãcute ºi vieþi fãrã de rod! ‚Aceasta,’ a
spus îngerul, ‚se întâmplã din cauza cãderii în ispitã. Nimic nu tulburã pacea
sufletului ca necredinþa pãcãtoasã.’

Nu trebuie sã vã lãsaþi pradã disperãrii, crezând cã trebuie sã trãiþi ºi sã
muriþi în sclavia îndoielii ºi a necredinþei. În Domnul, noi avem neprihãnirea
ºi puterea. Bizuiþi-vã pe El; prin puterea Sa, puteþi domoli sãgeþile aprinse ale
vrãjmaºului ºi sã fiþi mai mult decât biruitori. Puteþi deveni sfinþiþi prin adevãr;
sau puteþi, dacã alegeþi, sã umblaþi în întuneric ºi necredinþã, sã pierdeþi cerul
ºi sã pierdeþi totul. Umblând în luminã ºi fãcând voia lui Dumnezeu, puteþi sã
vã biruiþi natura egoistã.” – Testimonies, vol. 4, pag. 219, 220.

Vineri 26 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Care a fost îmbrãcãmintea lui Adam ºi a Evei înainte de cãdere?
2. Descrieþi dieta stabilitã de la început pentru omenire.
3. Faceþi pe scurt sumarul planului lui Dumnezeu cu cãsãtoria conform

cu Genesa 2:18-24.
4. Ce s-a întâmplat cu natura omului dupã cãdere?
5. Ce fel de moarte este plata pãcatului?
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Sabat, 3 septembrie 2005

Darul Sabatului întâi
pentru

Ekaterinburg, Rusia

Regiunea Siberiei din Rusia a fost
dintotdeauna asociatã cu clima ei polarã

asprã. Ceea ce mulþi oameni uitã este cã aceastã

regiune este cãminul a milioane de oameni dornici sã audã solia mântuirii.
De la munþii Ural pânã la strâmtoarea Bering, solia mântuirii s-a rãspândit

asemenea fulgerului de la cãderea comunismului la începutul anilor 1990.

Cu ajutorul misionarilor ºi lucrãtorilor din þãrile învecinate cum ar fi

Ucraina, Moldova ºi Kazahstan, lucrarea s-a rãspândit cu mare grãbire.
Ekaterinburg serveºte ca o poartã între vest ºi Siberia. Acest oraº cu o

populaþie de 2 milioane de locuitori, se aflã la poalele de est ale munþilor

Ural centrali, pe râul Iset. Este un punct important de trecere atât feroviar
cât ºi aerian. Credincioºii de aici se întâlnesc în case particulare sau în sãli

închiriate de mai mulþi ani. Ei au mare nevoie de o casã de adunare care sã

fie un far nu numai în acest oraº, dar pentru întreaga regiune. Darurile
voastre generoase vor face posibil acest proiect.

             Fraþii ºi surorile voastre din Uniunea Est-Europeanã
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      Lecþia 10 Sabat, 3 septembrie 2005
s.a. 19:48

O fãpturã nouã

„Cãci, dacã este cineva în Hristos, este o fãpturã nouã. Cele vechi s-
au dus: iatã cã toate lucrurile s-au fãcut noi.” (2 Corinteni 5:17).

„Prin puterea lui Hristos, bãrbaþii ºi femeile au rupt lanþurile obiceiului
pãcãtos. Ei au lepãdat egoismul. Cel profan a devenit respectuos, beþivul,
cumpãtat, desfrânatul, curat. Sufletele care au purtat asemãnarea cu Satan au fost
schimbate dupã chipul lui Dumnezeu.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 371.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 120-126.

Duminicã 28 august

1. NAªTEREA DIN NOU

a. Ce adevãr de bazã i-a spus Hristos lui Nicodim? Ioan 3:3, 5.

„Nicodim venise la Domnul cu dorinþa de a intra în discuþie cu El, dar
Isus i-a fãcut de cunoscut principiile de bazã ale adevãrului. El i-a spus lui
Nicodim: ‚Nu de cunoºtinþa teoreticã ai nevoie atât de mult, cât de
regenerarea spiritualã. Nu este nevoie sã-þi satisfaci curiozitatea, ci sã ai o
inimã nouã. Trebuie sã primeºti o viaþã nouã de sus înainte ca sã poþi aprecia
lucrurile cereºti. Pânã când nu are loc acest schimb, care sã facã toate
lucrurile noi, discuþia cu Mine despre autoritatea ºi misiunea Mea nu va
duce la un bine mântuitor.” – Hristos lumina lumii, pag. 121.

b. Când are loc aceastã naºtere din nou, ºi care ar trebui sã fie
reacþia noastrã imediatã faþã de ea? Ioan 1:12, 13.

„[1 Petru 1:18, 19 citat] Prin acest act simplu de credinþã în Dumnezeu,
Duhul Sfânt a adus o viaþã nouã în inima ta. Eºti asemenea unui copil nãscut
în familia lui Dumnezeu, ºi El te iubeºte aºa cum Îl iubeºte pe Fiul Sãu.” –
Calea cãtre Hristos, pag. 52.

„Isus deschide drumul. Nu aºteptaþi ºi nu continuaþi în neascultare,
sperând cã împrejurãrile se vor schimba, ca sã vã fie mai uºor sã ascultaþi.
Mergeþi înainte, întrucât cunoaºteþi voia lui Dumnezeu.” – The Signs of the
Times, 10 aprilie 1893.
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Luni 29 august

2. IERTAREA – ÎNCEPUTUL UNEI VIEÞI NOI

a. Ce se întâmplã când pãcãtosul pocãit este îndreptãþit sau
iertat? 1 Ioan 1:9; Psalmii 51:10.

„Iertarea lui Dumnezeu nu este un simplu act judiciar prin care El ne
elibereazã de condamnare. Ea nu înseamnã doar iertarea de pãcat, ci
recuperarea din pãcat. Este revãrsarea dragostei rãscumpãrãtoare care
transformã inima.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 114.

b. Cum se va purta pãcãtosul iertat cu ceilalþi? Matei 6:12, 14, 15.

„Acela care are un spirit neiertãtor, închide chiar izvorul prin care poate
primi harul lui Dumnezeu. Nu ar trebui sã credem cã, dacã cei care ne-au rãnit
nu-ºi mãrturisesc rãul, noi suntem îndreptãþiþi sã nu le acordãm iertarea. Fãrã
îndoialã cã este partea lor sã-ºi umileascã inimile prin pãrere de rãu ºi
mãrturisire; dar noi trebuie sã avem un spirit de milã faþã de cei care au greºit
faþã de noi, fie cã îºi mãrturisesc sau nu greºelile. Indiferent cât de tare ne-au
rãnit, nu trebuie sã ne plângem ºi sã ne compãtimim; ci noi trebuie sã-i iertãm
pe toþi aceia care ne fac rãu aºa cum aºteptãm sã fim iertaþi de greºelile noastre
faþã de Dumnezeu.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 96.

c. De ce avem nevoie pentru a-i putea ierta pe alþii? 1 Corinteni
13:1-8; 1 Ioan 4:16.

„Lucrul de care avem nevoie pentru a putea primi ºi oferi dragostea
iertãtoare a lui Dumnezeu este sã cunoaºtem ºi sã credem în dragostea pe
care El o are faþã de noi… Satan lucreazã prin orice înºelãtorie pe care o
poate nãscoci ca sã nu putem discerne acea dragoste. El ne va face sã credem
cã greºelile ºi fãrãdelegile noastre au fost atât de dureroase, încât Domnul
nu ne va mai asculta rugãciunile ºi nu ne va mai binecuvânta ºi mântui. În
noi înºine, nu vedem nimic decât slãbiciune, nimic care sã ne recomande
înaintea lui Dumnezeu, iar Satan ne spune cã nu are nici un rost; nu ne
putem corecta defectele de caracter. Când încercãm sã venim la Dumnezeu,
vrãjmaºul va ºopti: ‚Nu îþi foloseºte la nimic dacã te rogi; nu ai fãcut lucrul
acela rãu?’… Când simþim cã am pãcãtuit ºi cã nu ne putem ruga, atunci
este timpul sã ne rugãm. Poate cã ne este ruºine ºi suntem umiliþi adânc, dar
trebuie sã ne rugãm ºi sã credem.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor,
pag. 97, 98.
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Marþi 30 august

3. UMBLÂND CU HRISTOS

a. Pe lângã primirea lui Hristos ca Mântuitor al nostru, ce este
necesar ca sã începem o nouã viaþã? Coloseni 2:6; 1 Ioan 1:7.

„Acum cã te-ai predat lui Isus, nu te trage înapoi, nu te îndepãrta de El,
ci spune zi de zi: ‚Sunt al lui Hristos; m-am predat Lui;’ ºi roagã-L sã-þi dea
Spiritul Sãu ºi sã te þinã prin harul Sãu. Cãci dupã cum prin predarea ta lui
Dumnezeu, ºi prin credinþa în El, devii copilul Sãu, la fel trebuie sã trãieºti
în El… [Coloseni 2:6, citat]” – Calea cãtre Hristos, pag. 52.

„Dupã cum floarea se întoarce dupã soare, ca razele strãlucitoare sã o
ajute la perfecþionarea frumuseþii ºi simetriei ei, la fel ar trebui ca ºi noi sã
ne întoarcem cãtre Soarele Neprihãnirii, ca lumina din cer sã strãluceascã
asupra noastrã, aºa încât caracterele noastre sã se dezvolte dupã chipul lui
Hristos…

Sunteþi dependenþi de Hristos ca sã trãiþi o viaþã sfântã aºa cum mlãdiþa
este de butuc ca sã creascã ºi sã aducã rod. Despãrþiþi de El, nu aveþi viaþã.
Nu aveþi putere sã vã împotriviþi ispitei sau sã creºteþi în har ºi sfinþenie.
Rãmânând în El, puteþi creºte. Trãgându-vã viaþã din El, voi nu vã veþi
vesteji, nici nu veþi fi neroditori. Veþi fi ca un pom sãdit lângã ape.

Mulþi cred cã trebuie sã facã ceva în aceastã lucrare singuri. Ei s-au
încrezut în Hristos pentru iertarea pãcatelor, dar acum cautã sã trãiascã drept
prin eforturile lor. Dar toate strãdaniile de felul acesta vor da greº. Isus
spune: ‚Despãrþiþi de Mine nu puteþi face nimic.’ (Ioan 15:5). Creºterea
noastrã în har, bucuria noastrã, eficienþa noastrã – toate acestea depind de
unirea noastrã cu Hristos. Prin comuniunea cu El zi de zi ºi ceas de ceas –
prin rãmânerea în El – noi creºtem în har.” – Idem., pag. 68, 69.

b.  Cum a umblat Enoh cu Dumnezeu? Genesa 5:22-24; Evrei
11:5.

„Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu nu era în transã sau în viziune, ci în
toate datoriile vieþii de zi cu zi. El nu a devenit un pustnic, izolându-se cu
totul de lume; pentru cã el avea o lucrare de fãcut pentru Dumnezeu în
lume. În familie ºi în relaþiile sale cu oamenii, ca soþ ºi tatã, prieten ºi
cetãþean, el era un serv dârz ºi neºovãielnic al Domnului…

Sunt puþini creºtini care n-ar fi mai zeloºi ºi mai devotaþi dacã ar ºti cã
nu mai au decât puþin timp de trãit, sau cã revenirea lui Hristos este gata sã
aibã loc. Dar credinþa lui Enoh era tot mai puternicã iar dragostea lui
devenea tot mai arzãtoare, o datã cu trecerea veacurilor.” – Patriarhi ºi
profeþi, pag. 86.



5555555555Lecþii biblice pentru Sabat,  Iulie – Septembrie 2005

Miercuri 31 august

4. UMBLÂND CU HRISTOS (continuare)

a. Ce solie a dat Dumnezeu Însuºi lui Avraam? Genesa 17:1-5;
Ioan 8:56.

„Existã speranþã pentru noi numai dacã venim sub legãmântul lui
Avraam care este legãmântul harului prin credinþa în Hristos Isus.
Evanghelia predicatã lui Avraam, prin care el a nãdãjduit, a fost aceeaºi
evanghelie care ne este predicatã astãzi, prin care avem nãdejde. Avraam s-
a uitat la Isus, care este Autorul ºi Desãvârºitorul credinþei noastre.” – The
Youth’s Instructor, 22 septembrie 1892.

b. Care sunt diferitele cãi prin care adevãraþii copii ai lui Avraam
de astãzi vor reflecta caracterul acelui patriarh din vechime?
Evrei 11:8-10; Galateni 3:6-9.

„Pe vremea lui Avraam, cele zece precepte sfinte nu fuseserã scrise pe
table de piatrã de degetul lui Dumnezeu. Dar Avraam le cunoºtea. Ele
fuseserã transmise de la o generaþie la alta; pãrinþii îi învãþaserã pe copiii
lor voinþa Creatorului. Educându-se sã asculte de legea lui Dumnezeu,
spiritul poruncilor date în Eden a fost întreþesut în caracterul lui Avraam,
modelându-i viaþa dupã modelul divin; ºi, ca urmare, familia lui a fost
luminatã. El se temea de Domnul împreunã cu toatã casa lui; deoarece
Avraam a fãcut de cunoscut standardul lui Dumnezeu de sfinþenie atât
stãpânilor cât ºi servilor. Cel care îmbinã credinþa cu faptele va porunci
casei sale dupã el ºi, asemenea lui Avraam, se va teme de Domnul cu toatã
casa lui.” – The Gospel Herald, 1 august 1906.

„Credinþa lui Avraam ar trebui sã fie exemplul nostru, ºi totuºi cât de
puþini suferã cu rãbdare un test simplu de mustrare a pãcatelor care îi pun în
pericol binele veºnic. Cât de puþini primesc mustrarea cu umilinþã, ºi profitã
de ea. La cerinþa lui Dumnezeu la credinþa noastrã, la serviciile ºi afecþiunile
noastre ar trebui sã se rãspundã cu bucurie. Avem datorii infinite faþã de
Domnul nostru ºi ar trebui sã împlinim fãrã ezitare chiar ºi cea mai micã
dintre cerinþele Lui.” – Testimonies, vol. 4, pag. 261.

„Noi trebuie sã trãim ca niºte peregrini ºi strãini aici dacã dorim sã
câºtigãm o ‚patrie mai bunã, adicã una cereascã’. Aceia care sunt copii ai lui
Avraam vor cãuta cetatea pe care a cãutat-o ºi el: ‚al cãrei meºter ºi ziditor
este Dumnezeu’. (Evrei 11:16, 10).” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 186.
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Joi 1 septembrie

5. FÃPTURI NOI PE NOUL PÃMÂNT

a. Ce îºi vor da seama toþi cei care vor locui pe Noul Pãmânt?
Matei 5:5; Apocalipsa 21:1-7; 22:14.

„’Celui ce îi este sete îi voi da sã bea fãrã platã din izvorul apei vieþii.’
(Apocalipsa 21:6). Aceastã fãgãduinþã este numai pentru aceia cãrora le este
sete. Numai aceia care îºi simt nevoia dupã apa vieþii ºi o cautã cu preþul
pierderii tuturor celorlalte lucruri, vor fi sãturaþi. ‚Cel ce va birui va moºteni
aceste lucruri ºi Eu voi fi Dumnezeul lui ºi El va fi fiul Meu.’ (versetul 7). ªi
aici sunt amintite niºte condiþii. Pentru a moºteni toate lucrurile, noi trebuie
sã rezistãm ºi sã biruim pãcatul.” – Marea luptã, pag. 539.

„Un preþ infinit a fost plãtit pentru a ne aduce în legãturã cu Hristos.
Îngãduirea de sine trebuie sã înceteze. Noi trebuie sã intrãm în relaþii drepte
cu Dumnezeu, ºi trebuie sã fim curãþiþi de orice nelegiuire ºi sã umblãm
într-un mod vrednic de chemarea la care am fost chemaþi.” – The Signs of
the Times, 29 iulie 1889.

b. Care va fi rãsplata celor rãi ºi cum va fi reabilitat numele bun
al lui Dumnezeu? Apocalipsa 21:8; 22:15; Psalmii 37:9.

„Unii vor fi nimiciþi într-o clipã, în timp ce alþii vor suferi mai multe
zile. Toþi vor fi pedepsiþi ‚dupã faptele lor’ (Ieremia 25:14). Pãcatele celor
drepþi au fost transferate asupra lui Satana, iar el suferã nu numai pentru
propria lui rãzvrãtire, ci pentru toate pãcatele care i-a fãcut pe cei din
poporul lui Dumnezeu sã le comitã. Pedeapsa lui va fi mult mai mare decât
a acelora pe care i-a înºelat. Dupã ce toþi cei care au cãzut prin înºelãciunea
lui vor pieri, el încã va mai trãi ºi va continua sã sufere. În flãcãrile
curãþitoare, cei rãi sunt nimiciþi în cele din urmã, rãdãcinã ºi ramurã – Satan,
rãdãcina, urmaºii lui, ramurile. Pedeapsa deplinã a legii a fost datã;
pretenþiile dreptãþii au fost îndeplinite; cerul ºi pãmântul, privind, declarã
neprihãnirea lui Iehova.” – Marea luptã, pag. 673.

Vineri 2 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Când suntem cu adevãrat nãscuþi din nou?
2. Ce este inclus în iertarea lui Dumnezeu?
3. Ce înseamnã a „umbla cu Dumnezeu”?
4. Cum putem deveni copii ai lui Avraam în sens spiritual?
5. Cine va locui pe Noul Pãmânt?
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      Lecþia 11 Sabat, 10 septembrie 2005
s.a. 19:35

Adevãrata viþã

„Eu sunt viþa, voi sunteþi mlãdiþele. Cine rãmâne în Mine ºi în
cine rãmân Eu, aduce multã roadã; cãci despãrþiþi de Mine nu puteþi
face nimic.” (Ioan 15:5).

„Sã nu-L dezamãgiþi pe Acela care v-a iubit atât de mult cã ªi-a dat
viaþa ca sã vã ºteargã pãcatele… Nu uitaþi aceasta. Dacã aþi fãcut greºeli,
veþi câºtiga biruinþa cu siguranþã dacã vedeþi aceste greºeli ºi le consideraþi
avertismente. În felul acesta, veþi transforma înfrângerea în biruinþã, spre
dezamãgirea vrãjmaºului ºi onoarea Mântuitorului.” – Parabolele
Domnului, pag. 225.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 499-503.

           Parabolele Domnului Hristos, pag. 90-99.

Duminicã 4 septembrie

1. VIÞA ªI MLÃDIÞELE

a. Cum poate cineva sã mãrturiseascã faptul cã este „în
Hristos”, ºi totuºi sã nu aducã rod? Ioan 15:1, 2 (p.p.), 6.

„Dacã ne aflãm într-o poziþie de indiferenþã totalã, fãrã sã-L
recunoaºtem [pe Hristos] ca Mântuitor al nostru, nu aducem nici un rod.
Dacã, prin aceea cã nu suntem pãrtaºi ai naturii Sale divine, nu aducem nici
un rod, vom fi îndepãrtaþi. Influenþele lumeºti ne îndepãrteazã de Hristos
iar partea noastrã este aceea ca a mlãdiþei neroditoare.” – CBNT, pag. 95.

b. Care este lucrarea lui Hristos în favoarea acelora care aduc
rod? Ioan 15:2 (u.p.)

„Dacã nu aducem rod, puterile întunericului ne iau în stãpânire mintea,
afecþiunile, serviciul nostru, iar noi suntem ai lumii, deºi mãrturisim cã suntem
copii ai lui Dumnezeu. Aceasta nu este o poziþie nici sigurã, nici plãcutã,
deoarece pierdem toatã frumuseþea ºi slava ºi satisfacþia pe care avem privilegiul
de a le deþine. Rãmânând în Hristos, putem avea dulceaþa Sa, mireasma Sa,
lumina Sa. Hristos este lumina lumii. El strãluceºte în inimile noastre. Lumina
Lui din inimile noastre strãluceºte pe feþele noastre. Privind la frumuseþea ºi
slava lui Hristos, vom fi schimbaþi dupã acelaºi chip.” – CBNT, pag. 95.
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Luni 5 septembrie

2. CURÃÞIÞI PRIN CUVÂNT

a. Cum putem avea caracterele noastre curãþite? Ioan 15:3.

„Adevãrurile cuvântului lui Dumnezeu ies în întâmpinarea marii nevoi
practice a omului – convertirea sufletului prin credinþã. Aceste principii
mãreþe nu trebuie privite ca ceva prea curat sau sfânt pentru a fi aduse în
viaþa zilnicã. Ele sunt adevãruri care ajung pânã la cer ºi cuprind veºnicia,
cu toate acestea influenþa lor vitalã trebuie întreþesutã în experienþa
omeneascã. Ele trebuie sã pãtrundã în toate lucrurile mari ºi în toate
lucrurile mici ale vieþii.

Primit în inimã, aluatul adevãrului va îndrepta dorinþele, va curãþa
gândurile, va îndulci dispoziþia, va impulsiona facultãþile minþii ºi energiile
sufletului. El lãrgeºte capacitatea de a simþi, de a iubi.” – Parabolele
Domnului Hristos, pag. 62.

b. Ce schimbãri vor fi date pe faþã în viaþa credincioºilor adevã-
raþi? Isaia 1:16, 17.

„Omul egoist ºi iubitor de bani trãieºte doar ca sã-ºi asigure bogãþii,
onoruri ºi plãcerile acestei lumi. El pierde din vedere lumea veºnicã. Dar
aceste lucruri nu vor absorbi totul în viaþa urmaºului lui Hristos. De dragul
lui Hristos, el lucreazã ºi jertfeºte eul, ca el sã poatã ajuta în marea lucrare
de salvare a sufletelor care sunt fãrã Hristos ºi fãrã speranþã în lume. Un
astfel de om nu poate fi înþeles de lume; pentru cã el are în vedere realitãþile
veºnice. În inima lui au pãtruns dragostea lui Hristos ºi puterea ei
mântuitoare. Aceastã dragoste stãpâneºte fiecare alt motiv, ºi-l ridicã pe
posesorul ei deasupra influenþei corupãtoare a lumii.

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie sã aibã o influenþã sfinþitoare asupra
asocierilor noastre cu toþi membrii familiei umane. Aluatul adevãrului nu
va produce un spirit de rivalitate, ambiþie, dorinþã de a fi primul. Dragostea
adevãratã ºi de obârºie cereascã nu este egoistã, nici schimbãtoare. Nu
depinde de lauda omeneascã. Inima aceluia care primeºte harul lui
Dumnezeu este plinã de dragostea pentru Dumnezeu ºi pentru aceia pentru
care a murit Hristos. Eul nu se luptã ca sã fie recunoscut. El nu-i iubeºte pe
ceilalþi pentru cã ei îl iubesc, pentru cã îi apreciazã meritele, ci pentru cã ei
sunt proprietatea cumpãratã a lui Hristos. Dacã motivele, cuvintele sau
acþiunile lui sunt înþelese sau interpretate greºit, el nu se supãrã, ci îºi va
urma calea lui. El este amabil ºi atent, umil în pãrerile lui despre sine, totuºi
plin de speranþã, încrezându-se mereu în bunãtatea ºi dragostea lui
Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 62, 63.
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3. LEGÃTURÃ RECIPROCÃ

a. Cum putem trãi o viaþã spiritualã plinã de rod? Ioan 15:4, 5.

„Unirea cu Hristos printr-o credinþã vie este durabilã; toate celelalte
legãturi trebuie sã disparã. Hristos ne-a ales primul, plãtind un preþ infinit
pentru rãscumpãrarea noastrã; iar adevãratul credincios Îl alege pe Hristos ca
primul ºi ultimul ºi cel mai bun din toate. Dar aceastã unire ne costã ceva.
Este o unire de dependenþã completã în care trebuie sã intre o fiinþã mândrã.
Toþi cei care formeazã aceastã unire trebuie sã simtã nevoia lor dupã sângele
ispãºitor al lui Hristos. Ei trebuie sã-ºi supunã propria voinþã voinþei lui
Dumnezeu. Va fi o luptã cu obstacolele exterioare ºi interioare. Trebuie sã
aibã loc o lucrare dureroasã de detaºare cât ºi de ataºare. Mândria, egoismul,
frivolitatea, caracterul lumesc – pãcatul sub toate formele lui – trebuie biruite
dacã dorim sã intrãm în unitate cu Hristos. Motivul pentru care pentru mulþi
gãsesc cã viaþa creºtinã este atât de grea, pentru care sunt atât de nestatornici,
atât de schimbãtori, este cã ei încearcã sã se ataºeze de Hristos fãrã ca mai
întâi sã se fi detaºat de idolii nutriþi.”- Testimonies, vol. 5, pag. 221, 222.

b. Cum putem pãstra unirea noastrã cu Hristos? Evrei 12:1, 2.

„Dupã ce a avut loc unirea cu Hristos, ea poate fi pãstratã numai prin
rugãciune stãruitoare ºi efort neobosit. Noi trebuie sã rezistãm, trebuie sã
tãgãduim ºi sã biruim eul. Prin harul lui Hristos, prin curaj, prin credinþã,
prin veghere, putem birui.

Credincioºii devin una în Hristos, dar o mlãdiþã nu poate fi susþinutã de
o alta. Hrana trebuie obþinutã prin legãtura vitalã cu via. Trebuie sã simþim
dependenþa noastrã completã de Hristos. Trebuie sã trãim prin credinþa în
Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este semnificaþia poruncii: ‚Rãmâneþi în Mine’.
Viaþa pe care o trãim în trup nu este dupã voia omului, nu trebuie sã mulþu-
meascã pe vrãjmaºii Domnului, ci sã serveascã ºi sã-L onoreze pe Acela
care ne-a iubit ºi S-a dat pe Sine pentru noi. O simplã consimþire la aceastã
unire, în timp ce afecþiunile nu sunt detaºate de lume, de plãcerile ºi risipa
ei, nu face decât sã încurajeze inima în neascultare.

Ca popor ne lipseºte credinþa ºi dragostea. Toate eforturile noastre sunt
prea slabe pentru timpul periculos în care trãim. Mândria ºi îngãduirea de
sine, lipsa de evlavie ºi nelegiuirea, de care suntem înconjuraþi au o
influenþã asupra noastrã. Puþini îºi dau seama de importanþa evitãrii, pe cât
de mult posibil, a tuturor asocierilor potrivnice vieþii religioase.” –
Testimonies, vol. 5, pag. 222.
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4. RUGÃCIUNI ASCULTATE

a. Care sunt condiþiile de bazã pentru obþinerea rãspunsurilor la
rugãciunile noastre? Ioan 15:7; 1 Ioan 2:3-5.

„Mulþi nesocotesc condiþia acceptãrii de cãtre Tatãl. Noi trebuie sã
examinãm îndeaproape actul de încredere cu care ne apropiem de Dumnezeu.
Dacã suntem neascultãtori, aceasta înseamnã cã prezentãm lui Dumnezeu o
notã de platã pe care El s-o onoreze în timp ce noi n-am împlinit condiþiile ce
se cer pentru ca aceasta sã ne poatã fi onoratã. Noi prezentãm lui Dumnezeu
fãgãduinþele Sale ºi-I cerem sã le împlineascã pe când, dacã ar face acest lucru,
ªi-ar dezonora propriul Sãu nume…

Una dintre ultimele porunci ale lui Hristos cãtre ucenicii Sãi a fost: ‚Iubiþi-
vã unii pe alþii cum v-am iubit Eu.’ (Ioan 13:34). Ascultãm de aceastã poruncã,
sau îngãduim trãsãturi de caracter ascuþite ºi neasemãnãtoare cu Hristos? Dacã
i-am rãnit sau îndurerat pe alþii în vreun fel, este de datoria noastrã sã ne
mãrturisim greºeala ºi sã cãutãm împãcarea. Aceasta este o pregãtire necesarã
ca sã putem veni înaintea lui Dumnezeu în credinþã, ca sã-I cerem binecuvântarea.

Existã un alt lucru care este neglijat prea adesea de cei care-L cautã pe Domnul
în rugãciune. Aþi fost corecþi faþã de Dumnezeu? Prin profetul Maleahi, Domnul
declarã: ‚Din vremea pãrinþilor voºtri voi v-aþi abãtut de la poruncile Mele ºi nu le-aþi
pãzit. Întoarceþi-vã la Mine ºi Mã voi întoarce ºi Eu la voi, zice Domnul oºtirilor. Dar
voi întrebaþi: ‚În ce trebuie sã ne întoarcem?’ ‚Se cade sã înºele un om pe Dumnezeu
cum Mã înºelaþi voi?’ Dar voi întrebaþi: ‚Cu ce Te-am înºelat?’ ‚Cu zeciuielile ºi
darurile de mâncare.’ (Maleahi 3:7, 8).” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 94.

b. Ce alte condiþii trebuie sã îndeplinim înainte ca Dumnezeu sã poa-
tã rãspunde la rugãciunile noastre? Psalmii 66:18; Marcu 11:24.

„Dacã pãstrãm nelegiuirea în inimile noastre, dacã stãruim într-un pãcat
cunoscut, Dumnezeu nu ne va auzi; dar rugãciunea inimii cãite ºi zdrobite va fi
totdeauna ascultatã. Când am îndreptat tot ceea ce ºtim cã a fost rãu, atunci
putem avea încredere cã Dumnezeu va rãspunde cererilor noastre. Propriile
noastre merite nu ne vor recomanda niciodatã bunãvoinþei lui Dumnezeu; ci
numai meritele Domnului Hristos, numai acelea ne vor mântui; sângele Sãu va fi
acela care ne va curãþi. Totuºi, noi avem o lucrare de fãcut, ºi anume aceea de a
împlini condiþiile ce se cer pentru a fi primiþi de Dumnezeu.” – Calea cãtre
Hristos, pag. 95, 96.

„Iar ucenicul iubit, Ioan, sub inspiraþia Duhului Sfânt, vorbeºte foarte deschis
ºi plin de încredere: ‚Îndrãzneala pe care o avem la El, este cã, dacã cerem ceva
dupã voia Lui, ne ascultã. ªi dacã ºtim cã ne ascultã, orice I-am cere, ºtim cã
suntem stãpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.’ (1 Ioan 5:14-l5). Sã înãlþãm
deci cu stãruinþã cererile noastre Tatãlui, în numele Domnului Hristos. Dumnezeu
va onora acest Nume.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 97.
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5. RÃMÂNÂND ÎN DRAGOSTEA LUI HRISTOS

a. Cu ce condiþie putem rãmâne în dragostea lui Hristos? Ioan
15:9, 10.

„Mereu amabil, curtenitor, luând partea celui apãsat, fie iudeu sau nu,
Hristos era iubit de toþi. Prin viaþa ºi caracterul Sãu desãvârºit, El a rãspuns
la întrebarea pusã în Psalmul 15: ‚Cine va locui în cortul Tãu? Cine va locui
pe muntele Tãu cel Sfânt? Cel ce umblã în neprihãnire, cel ce face voia lui
Dumnezeu ºi spune adevãrul din inimã.’ (versetele 1, 2). În copilãrie ºi
tinereþe viaþa Lui a fost în aºa fel încât, atunci când era angajat în lucrarea
de învãþãtor, El a putut spune ucenicilor Sãi, [Ioan 15:10, citat].” –
Principiile fundamentale ale educaþiei creºtine, pag. 410.

b. Cum a rezumat Hristos legea ºi a descoperit esenþa ei? Ioan
15:12, 13.

„Hristos ne-a dat un exemplu de dragoste purã ºi dezinteresatã. Nu þi-ai
vãzut deficienþa în aceastã privinþã ºi nici marea ta nevoie dupã achiziþia
cereascã, fãrã de care toate scopurile tale bune ºi zelul tãu, chiar dacã este
aºa de mare încât sã-þi dai bunurile ca sã-i hrãneºti pe cei sãraci ºi sã-þi dai
trupul sã fie ars, aceasta nu este nimic. Ai nevoie de acea dragoste îndelung
rãbdãtoare, care nu este uºor de provocat, care suferã totul, care crede totul
ºi sperã totul. Fãrã spiritul dragostei, nimeni nu poate fi ca Hristos. Cu
acest principiu viu în suflet, nimeni nu poate fi ca lumea.

Conduita creºtinilor este asemenea celei a Domnului lor. El a ridicat
standardul, ºi este lãsat la atitudinea noastrã sã spunem dacã dorim sã ne
adunãm în jurul lui sau nu. Domnul ºi Mântuitorul nostru ªi-a lãsat deoparte
stãpânirea, bogãþiile ºi slava ºi ne-a cãutat, ca sã ne poatã salva din mizerie
ºi sã ne facã asemenea Lui.” – Testimonies, vol. 2, pag. 169, 170.

Vineri 9 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum putem fi creºtini care aduc rod?
2. Ce înseamnã a fi legat de Viþã?
3. Numiþi câteva condiþii de bazã pentru primirea rãspunsurilor la

rugãciuni.
4. Care este dovada cã noi suntem legaþi de Viþã?
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     Lecþia 12 Sabat, 17 septembrie 2005
s.a. 19:22

Avertisment împotriva
neascultãrii

„Cãci, dupã cum prin neascultarea unui singur om, cei mulþi au
fost fãcuþi pãcãtoºi, tot aºa prin ascultarea unui singur om, cei mulþi
vor fi fãcuþi neprihãniþi.” (Romani 5:19).

„Baza unui caracter drept în viitorul om este întãritã prin obiceiuri de
cumpãtare strictã în mamã înainte de naºterea copilului ei.” – The Health
Reformer, 1 februarie 1880.

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pag. 240-250.

Duminicã 11 septembrie

1. SCUZE SLABE

a. Prin neascultarea de instrucþiunea lui Dumnezeu, ce pãcat,
pe lângã altele, au comis Adam ºi Eva? Genesa 3:6.

„Adam ºi Eva au pierdut Edenul prin îngãduirea apetitului ºi noi îl
recâºtigãm doar prin tãgãduirea acestuia.” – The Review and Herald, 21
octombrie 1884.

b. Dupã ce au pãcãtuit, pe cine au dat ei vina pentru cãderea lor?
Genesa 3:11-13.

„[Adam] care, din dragoste pentru Eva, a ales în mod deliberat sã
nesocoteascã aprobarea lui Dumnezeu, cãminul lui din Paradis ºi viaþa
veºnicã de bucurie, a putut acum, dupã cãderea lui, sã-ºi facã tovarãºa,
chiar ºi pe Creatorul Însuºi, responsabil de cãdere. Atât de teribilã este
puterea pãcatului…

Asemenea lui Adam, [Eva] a pus pe seama lui Dumnezeu
responsabilitatea cãderii lor. Spiritul îndreptãþirii de sine ºi-a avut originea
în tatãl minciunii; el a fost îngãduit de primii noºtri pãrinþi imediat dupã ce
ei au cedat influenþei lui Satan, ºi a fost dat pe faþã de toþi fiii ºi fiicele lui
Adam. În loc de a-ºi mãrturisi pãcatele în umilinþã, ei încearcã sã se apere
aruncând vina asupra altora, asupra împrejurãrilor sau asupra lui Dumnezeu
– fãcând chiar din binecuvântãrile Sale o ocazie de murmurare împotriva
Sa.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 55.
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2. O ATENÞIE PRENATALÃ MAI MINUÞIOASÃ
a. Ce instrucþiuni speciale i-a dat Dumnezeu lui Manoah ºi soþiei

lui? Judecãtori 13:3, 4, 13, 14.

„Dumnezeu avea o lucrare importantã pentru fiul fãgãduit al lui
Manoah, ºi pentru a-i asigura calificãrile necesare pentru aceastã lucrare,
obiceiurile atât ale mamei cât ºi ale copilului trebuia adaptate cu atenþie.
‚Sã nu guste nici un rod din viþã,  sã nu bea nici vin, nici bãuturã tare ºi sã
nu mãnânce nimic necurat; sã pãzeascã tot ce i-am poruncit.’ (Judecãtori
13:14). Copilul va fi influenþat spre bine sau spre sãu de obiceiurile mamei.
Ea trebuie sã fie controlatã de principiu ºi trebuie sã practice cumpãtarea ºi
jertfirea de sine, dacã doreºte binele copilului ei. Sfãtuitori neînþelepþi o
vor îndemna sã-ºi satisfacã dorinþele ºi impulsurile, dar o astfel de
învãþãturã este falsã ºi dãunãtoare. Mama este aºezatã de porunca lui
Dumnezeu Însuºi sub cea mai solemnã obligaþie de a exercita stãpânirea de
sine.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 646.

b. Care vor fi consecinþele neascultãrii de instrucþiunile divine
cu privire la cumpãtare? Galateni 6:7.

„Taþii cât ºi mamele au aceastã responsabilitate [de a practica stãpânirea
de sine]. Ambii pãrinþi transmit propriile lor caracteristici, mentale ºi fizice,
dispoziþiile ºi apetitul lor, copiilor lor. Adesea, ca rezultat al necumpãtãrii
pãrinþilor, copiii nu au putere fizicã, mentalã ºi moralã. Consumatorii de
alcool ºi tabac pot ºi chiar transmit dorinþa lor de nesãturat, sângele lor
incitat ºi nervii lor iritabili, copiilor lor. Imoralul lasã moºtenire dorinþele
lui nesfinþite ºi chiar boli dezgustãtoare urmaºilor sãi. ªi, deoarece copiii
au o putere mai micã de a rezista ispitei decât au avut pãrinþii, tendinþa
pentru fiecare generaþie este de a cãdea tot mai jos. Într-o mare mãsurã,
pãrinþii sunt responsabili nu numai de pasiunile violente ºi apetitul pervertit
ale copiilor lor, ci ºi de infirmitãþile miilor nãscute surde, oarbe, bolnave
sau idioate.

Întrebarea fiecãrui tatã ºi a fiecãrei mame ar trebui sã fie: ‚Ce sã facem
cu copilul care ni se va naºte?’ Efectul influenþelor prenatale a fost tratat cu
uºurinþã; dar instrucþiunea trimisã de cer acelor pãrinþi evrei, ºi repetatã de
douã ori în modul cel mai explicit ºi solemn, aratã cum este privitã aceastã
chestiune de cãtre Creatorul nostru.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 646.
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3. NEBUNIA LUI SAMSON

a. Care a fost prima mare greºealã a lui Samson? Cum a neso-
cotit el poruncile lui Dumnezeu? Judecãtori 14:1-3;
2 Corinteni 6:15, 16.

„Asocierea cu idolatrii l-a corupt [pe Samson]. Întrucât cetatea Þorea
se afla lângã þara filistenilor, Samson a ajuns sã se amestece cu ei,
împrietenindu-se. În felul acesta, din tinereþe a avut relaþii strânse care i-au
întunecat toatã viaþa. Lui Samson i-a plãcut o tânãrã care locuia în orãºelul
filistean Timna ºi s-a hotãrât sã o ia de soþie. Singurul rãspuns dat pãrinþilor
sãi temãtori de Dumnezeu, care s-au strãduit sã-l convingã sã renunþe la
planul sãu, a fost: ‚Îmi place’. În cele din urmã, pãrinþii au cedat dorinþelor
lui ºi nunta a avut loc.

Chiar atunci când a ajuns la vârsta de bãrbat, când trebuia sã
îndeplineascã chemarea dumnezeiascã – timpul mai presus de toate când
trebuia sã-I rãmânã credincios lui Dumnezeu – Samson a intrat în legãturi
cu vrãjmaºii lui Israel. El n-a întrebat dacã Îl poate proslãvi mai bine pe
Dumnezeu când se uneºte cu persoana pe care ºi-a ales-o singur sau dacã nu
cumva se situeazã într-o poziþie din care nu poate îndeplini scopul ce trebuia
sã fie realizat prin viaþa lui. Dumnezeu le-a fãgãduit înþelepciune tuturor
celor care cautã sã-L proslãveascã, dar nu existã nici o fãgãduinþã pentru
aceia care sunt înclinaþi spre satisfacerea eului.

Cât de mulþi se poartã ca Samson! De câte ori se încheie cãsãtorii între
credincioºi ºi necredincioºi, pentru cã la alegere domneºte înclinaþia soþului
sau soþiei! Pãrþile nu cer sfat de la Dumnezeu ºi nici nu au în vedere onoarea
Lui. Creºtinismul trebuie sã aibã o putere stãpânitoare asupra legãturilor de
cãsãtorie; dar prea adesea se întâmplã ca motivele care duc la aceastã unire
sã nu fie în concordanþã cu principiile creºtine.” – Patriarhi ºi profeþi, pag.
647, 648.

b. Care a fost rezultatul pasului greºit al lui Samson? Judecãtori
14:20.

„Femeia, de dragul cãreia Samson cãlcase porunca lui Dumnezeu,
pentru ca sã o aibã, s-a dovedit necredincioasã faþã de soþul ei chiar înainte
de a se fi sfârºit sãrbãtoarea nunþii. Indignat de aceastã lipsã de credincioºie,
Samson a pãrãsit-o ºi s-a întors singur, deocamdatã, la casa pãrinteascã din
Þorea. Mai târziu, dupã ce i s-a mai potolit mânia, când s-a întors sã-ºi ia
mireasa, a gãsit-o cãsãtoritã cu un altul.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 649.
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Miercuri 14 septembrie

4. LEGÃMINTE CÃLCATE

a. Ce altã poruncã a cãlcat Samson? Judecãtori 16:1.

„Filistenii cunoºteau foarte bine legea divinã, ºi condamnarea acesteia
împotriva îngãduirii senzuale. Ei au supravegheat cu atenþie toate miºcãrile
vrãjmaºului lor, ºi când acesta s-a degradat prin acest nou ataºament, ºi au
vãzut puterea fermecãtoare a femeii încântãtoare, ei s-au hotãrât ca prin ea
sã-i provoace ruina.” – The Signs of the Times, 13 octombrie 1881.

„Samson, acel bãrbat puternic, se afla sub un jurãmânt solemn de
nazareu pe tot parcursul vieþii lui; dar, fiind vrãjit de farmecele unei femei
desfrânate, el a cãlcat repede acel angajament sacru. Satan a lucrat prin
agenþii lui ca sã-l nimiceascã pe acest conducãtor al lui Israel, ca puterea
tainicã pe care o avea sã nu-i mai intimideze pe vrãjmaºii poporului lui
Dumnezeu. Influenþa acestei femei rele l-a despãrþit de Dumnezeu, iar
vicleniile ei au dus la ruina lui. Dragostea ºi serviciul pe care le pretinde
Dumnezeu, Samson le-a dat acestei femei. Aceasta însemna idolatrie. El ºi-
a pierdut simþãmântul caracterului sfânt ºi lucrãrii sfinte a lui Dumnezeu, ºi
a sacrificat onoarea, conºtiinþa ºi toate interesele valoroase, unei pasiuni
josnice.” – Idem., 1 iulie 1903.

b. Care a fost rezultatul final al acþiunilor sale încumetate?
Judecãtori 16:20, 21.

„Dupã ce lui i s-a tãiat pãrul, Dalila a început sã-l necãjeascã, sã-l facã sã
sufere, punând astfel la încercare puterea lui, deoarece filistenii nu îndrãzneau
sã se apropie de el pânã nu erau pe deplin convinºi cã-l pãrãsise puterea.
Atunci au pus mâna pe el ºi l-au dus la Gaza, dupã ce mai întâi i-au scos ambii
ochi. Aici a fost legat cu lanþuri în închisoarea lor ºi pus la munci grele.

Ce schimbare se petrecuse cu cel care fusese judecãtorul ºi viteazul lui
Israel! Acum era slab, orb, rob ºi constrâns sã facã cele mai înjositoare
lucrãri. Pas cu pas, cãlcase condiþiile sfintei sale chemãri. Dumnezeu
avusese faþã de el îndelungã rãbdare; dar pentru cã se dãduse atât de mult în
voia pãcatului, încât ºi-a trãdat taina puterii, Domnul S-a îndepãrtat de el.
Nu era nici o putere în pãrul sãu lung, dar era un semn al credincioºiei lui
faþã de Dumnezeu; ºi când simbolul a fost sacrificat prin lãsarea în voia
împlinirii patimilor, binecuvântãrile – al cãror semn era – au fost ºi ele
pierdute.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 651,652.
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Joi 15 septembrie

5. POCÃINÞÃ ªI ÎNDURARE

a. Care este dovada cã, prin îndurarea lui Dumnezeu, Samson s-a
pocãit ºi cum este descrisã în Scripturã ultima exersare a
credinþei? Judecãtori 16:28-30; Evrei 11:32.

„În suferinþele ºi înjosirea sa de a fi batjocura filistenilor, Samson a
învãþat mai mult cu privire la slãbiciunea sa decât oricând mai înainte, iar
necazurile l-au adus la pocãinþã. Pe mãsurã ce pãrul îi creºtea, îi revenea
treptat, treptat ºi puterea; dar vrãjmaºii lui, care-l considerau un prizonier
închis ºi fãrã nici un sprijin, nu-ºi fãceau nici o grijã.

Filistenii le atribuiau zeilor lor biruinþa ºi, plini de bucurie, aduceau ocãri
Dumnezeului lui Israel. S-a hotãrât o sãrbãtoare în cinstea lui Dagon, zeul peºte,
‚apãrãtorul mãrii’. Din oraºe ºi din sate, s-au adunat poporul ºi toþi domnitorii din
podiºul filistean. Mulþime de închinãtori umpleau templul cel mare ºi se
îngrãmãdeau în galeriile aflate de-a lungul acoperiºului. Era o scenã de sãrbãtoare
ºi bucurie. Au fost aduse jertfe ºi apoi a urmat muzica ºi praznicul. Apoi, ca cel
mai însemnat trofeu al puterii lui Dagon, a fost adus Samson. Apariþia lui Samson
i-a fãcut pe toþi sã izbucneascã în strigãte de bucurie. Poporul ºi domnitorii l-au
slãvit pe zeul lor, care îl biruise pe acela care ‚pustia þara ºi ne înmulþea morþii’.
Dupã un timp, ca ºi când era obosit, Samson a cerut voie sã se rezeme de cei doi
stâlpi centrali pe care se sprijinea acoperiºul templului. Atunci s-a rugat în inima
lui: ‚Doamne, Dumnezeule, adu-þi aminte de mine, Te rog, Dumnezeule, dã-mi
putere numai de data acesta, ºi cu o singurã loviturã sã-mi rãzbun pe filisteni
pentru cei doi ochi ai mei!’ Zicând aceste cuvinte, a cuprins cei doi stâlpi cu
braþele sale puternice ºi, strigând: ‚Sã mor împreunã cu filistenii’, ‚s-a plecat cu
toatã puterea’, iar acoperiºul s-a prãbuºit, nimicind dintr-o singurã loviturã toatã
mulþimea cea mare. Aºa încât ‚cei pe care i-a prãpãdit la moartea lui au fost mai
mulþi decât cei pe care îi omorâse în timpul vieþii’. (Judecãtori 16:30)

Zeul ºi închinãtorii lui, preoþii ºi þãranii, nobilii ºi ostaºii au fost îngropaþi
laolaltã sub ruinele templului lui Dagon. Între ei se afla trupul uriaº al aceluia
care fusese ales de Dumnezeu ca eliberator al poporului Sãu.” – Patriarhi ºi
profeþi, pag. 652.

Vineri 16 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Dupã cãdere, pe cine au încercat Adam ºi Eva sã acuze?
2. Cum a instruit-o Dumnezeu pe mama lui Samson cu privire la grija

prenatalã?
3. Care a fost prima mare greºealã a lui Samson ºi ce rezultate au urmat?
4. Descrieþi biruinþa lui Dumnezeu asupra lui Dagon ºi închinãtorilor lui.
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      Lecþia 13 Sabat, 24 septembrie 2005
s.a. 19:13

Cumpãtarea biruitoare

„Roada Duhului, dimpotrivã, este: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga rãbdare, bunãtatea, facerea de bine, credincioºia,
blândeþea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este
lege.” (Galateni 5:22, 23)

„Dacã tinerii sunt educaþi, iar caracterele lor sunt modelate în copilãrie
având în vedere deprinderile sãnãtoase, stãpânirea de sine ºi cumpãtarea,
influenþa lor în societate va fi ca atare.” – Cãminul advent, pag. 7.

Recomandare pentru studiu: Îndrumarea copilului, pag. 303-308.

                                     Hristos lumina lumii, pag. 81-89.

Duminicã 18 septembrie

1. POFTELE ªI PATIMILE

a. Cum ne afecteazã poftele ºi patimile abilitatea noastrã de a
aduce servicii nobile? Eclesiastul 10:17.

„Trebuie sã dai pe faþã cumpãtarea în toate lucrurile. Cultivã puterile
mai înalte ale minþii ºi va fi mai puþinã putere de creºtere a celor animalice.
Este imposibil ca tu sã creºti în puterea spiritualã în timp ce pofta ºi patimile
nu sunt controlate pe deplin.” – Dietã ºi hranã, pag. 80, 81.

b. Ce efect au pofta ºi patimile asupra vieþii spirituale? Luca
21:34.

„Toþi creºtinii adevãraþi trebuie sã-ºi controleze pofta ºi patimile. Dacã
nu este liber de legãtura ºi robia poftei, el nu poate fi un servitor ascultãtor
ºi adevãrat al lui Hristos. Îngãduirea poftei ºi a patimii face ca adevãrul sã
nu aibã nici un efect asupra inimii. Este imposibil ca spirtul ºi puterea
adevãrului sã-l sfinþeascã pe om, suflet, trup ºi spirit, când acesta este
controlat de poftã ºi patimã.” – Sfaturi pentru sãnãtate, pag. 81.

c.  Ce spune Biblia despre trupurile adevãraþilor creºtini?
1 Corinteni 6:19, 20.
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Luni 19 septembrie

2. ALERGAREA CREªTINÃ

a. Ce ilustraþie practicã a folosit Pavel cu privire la viaþa
creºtinã? 1 Corinteni 9:24, 25.

„Sperând sã impresioneze minþile credincioºilor corinteni cu privire la
importanþa stãpânirii de sine ferme, a cumpãtãrii stricte ºi a zelului plin de
viaþã în serviciul lui Hristos, Pavel, în scrisoarea lui cãtre ei, a fãcut o
comparaþie între lupta creºtinã ºi competiþie care se þinea la anumite
intervale lângã Corint… Tinerii de rang înalt ºi bogaþi luau parte la ea ºi nu
se dãdeau înapoi de la nici un efort sau disciplinã necesare pentru a obþine
biruinþa.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 240.

b. Ce mãrturie a dat apostolul cu privire la lupta lui proprie?
1 Corinteni 9:26, 27.

„Referindu-se la aceste alergãri ca imagine a luptei creºtine, Pavel
scoate în evidenþã pregãtirea necesarã succesului participanþilor la cursã –
disciplina preliminarã, dieta cumpãtatã, nevoia de cumpãtare…. Cât mai
important este ca ºi creºtinul, ale cãrui interese veºnice sunt în joc, sã aducã
pofta ºi patima sub stãpânirea raþiunii ºi a voii lui Dumnezeu! El nu trebuie
niciodatã sã îngãduie ca atenþia lui sã fie distrasã de amuzamente, lux sau
comoditate. Toate obiceiurile ºi pasiunile lui trebuie aduse sub disciplina
cea mai strictã. Raþiunea, luminatã de învãþãturile cuvântului lui Dumnezeu
ºi îndrumatã de Duhul Sãu, trebuie sã þinã frâiele.

ªi dupã ce s-a fãcut aceasta, creºtinul trebuie sã depunã cea mai mare
strãduinþã pentru a dobândi biruinþa. La jocurile corintice, ultimii câþiva
paºi ai alergãtorilor care luau parte la întrecere erau fãcuþi cu eforturi
chinuitoare pentru a-ºi menþine viteza. Tot la fel ºi creºtinul, cu cât se
apropie mai mult de þintã trebuie sã se avânte înainte cu un zel ºi o hotãrâre
mai mare decât la începutul alergãrii…

Pentru a câºtiga un premiu pieritor, alergãtorii greci nu cruþau nici
oboseala, nici înfrânarea. Noi ne luptãm pentru un premiu infinit mai valoros,
ºi anume cununa vieþii veºnice. Deci, cu cât mai multã grijã ar trebui sã avem
noi în strãduinþa noastrã ºi cu cât mai dispuºi la sacrificiu ºi tãgãduire de sine
ar trebui sã fim!” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 241, 242.

„Pentru ca nu cumva sã alerge în nesiguranþã sau la voia întâmplãrii în
alergarea creºtinã, Pavel s-a supus unei pregãtiri aspre. Cuvintele ‚mã port
aspru cu trupul meu’, în mod literal, înseamnã sã þii în frâu, printr-o asprã
disciplinare, dorinþele, impulsurile ºi patimile.” – Idem., pag. 244.



6969696969Lecþii biblice pentru Sabat,  Iulie – Septembrie 2005

Marþi 20 septembrie

3. DANIEL ªI TOVARÃªII LUI

a. Cu privire la ce întâmplare au fost avertizaþi Daniel ºi
tovarãºii lui captivi devreme în tinereþea lor? Leviticul 10:1, 2.

„Din soarta fiilor lui Aron, [cei patru tineri evrei] au ºtiut cã folosirea
vinului avea sã le amorþeascã simþurile, cã îngãduirea poftei avea sã le
întunece puterile de discernãmânt; ºi întrucât vinul a fost interzis tuturor
acelora care se angajau în serviciul Domnului, ei au hotãrât cã nu vor gusta
din el.” – The Youth’s Instructor, 29 octombrie 1907.

b. Pe lângã faptul cã au refuzat bãutura tare, ce altã poziþie au
luat ei chiar ºi în faþa presiunii de la curtea babiloneanã?
Daniel 1:8.

„Când [înþelepþii evrei] au fost aduºi la probã, ei s-au aºezat de partea
adevãrului ºi neprihãnirii. Prin rugãciuni serioase ºi studiul Scripturii, ei au
fost pregãtiþi sã acþioneze în mod inteligent în aceastã privinþã. Carnea nu
fãcuse parte din dieta lor din trecut ºi ei s-au hotãrât ca aceasta sã nu intre în
dieta lor nici în viitor.” – The Youth’s Instructor, 29 octombrie 1907.

„Daniel ºi tovarãºii sãi nu ºtiau care avea sã fie rezultatul hotãrârii lor;
ei nu ºtiau decât cã aceasta avea sã-i coste viaþa; dar ei s-au hotãrât sã þinã
dreaptã calea cumpãtãrii stricte chiar ºi atunci când se aflau la curtea
Babilonului imoral.” – Idem., 18 august 1898.

c. Cum s-au deosebit aceºti tineri – atât la început cât ºi dupã
treiani de educaþie? Daniel 1:11-15, 18-20.

„[Cei patru tineri evrei] nu au simþit cã binecuvântarea Domnului era
un înlocuitor al eforturilor mari care li se cereau. Ei erau sârguincioºi în
studiu; ei ºi-au dat seama cã prin harul lui Dumnezeu destinul lor depindea
de voinþa ºi acþiunea lor…

Aici sunt descoperite condiþiile succesului. Pentru a face ca harul lui
Dumnezeu sã fie al nostru, noi trebuie sã ne facem partea. Domnul nu spune
cã face pentru noi voinþa sau înfãptuirea. Harul Sãu este dat pentru a lucra
în noi voinþa ºi înfãptuirea, dar niciodatã ca înlocuitor al eforturilor
noastre.” The Youth’s Instructor, 20 august 1903.

„Înþelegerea lor ascuþitã, exprimarea lor precisã ºi aleasã, cunoºtinþa lor
vastã, au dat mãrturie despre puterea neºtirbitã ºi vigoarea puterii lor
mentale.” – My Life Today, pag. 147.
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Miercuri 21 septembrie

4.  ISUS – EXEMPLUL NOSTRU

a. Dupã botezul Sãu, cum S-a pregãtit Hristos pentru ispita
iminentã? Luca 4:1, 2; Matei 4:1, 2.

„Când a fost condus în pustiu ca sã fie ispitit, Isus a fost condus de Duhul
lui Dumnezeu. El nu a invitat ispita. El a mers în pustiu ca sã fie singur, ca sã
contemple la misiunea ºi lucrarea Sa. Prin post ºi rugãciune, El trebuia sã se
întãreascã pentru calea presãratã cu sânge pe care trebuia sã meargã. Dar
Satan ºtia cã Mântuitorul mersese singur în  pustiu, ºi credea cã acesta era cel
mai bun timp ca sã-L abordeze.” – Hristos lumina lumii, pag. 81.

b. Care a fost prima ispitã a lui Hristos ºi cum a întâmpinat-o El?
Matei 4:3, 4.

„De pe vremea lui Adam pânã la Hristos, îngãduirea de sine crescuse
puterea poftelor ºi patimilor, pânã când ele au avut control aproape
nelimitat. În felul acesta, oamenii s-au pervertit ºi îmbolnãvit, ºi era
imposibil ca ei sã biruiascã singuri. În favoarea omului, Hristos a biruit prin
aceea cã a suferit cea mai puternicã probã. De dragul nostru, El a exersat o
stãpânire de sine mai puternicã decât foamea sau moartea. ªi tocmai în
aceastã primã biruinþã erau cuprinse atâtea lucruri care se gãsesc în toate
luptele noastre cu puterile întunericului.” – Hristos lumina lumii, pag. 84.

c. Ce ar trebui sã învãþãm din cea de-a doua ispitã? Matei 4:5-7.

„Însuºi vrãjmaºul viclean foloseºte cuvinte care provin din gura lui
Dumnezeu. El încã se mai aratã ca un înger de luminã ºi aratã cã are
cunoºtinþe din Scripturã ºi cã înþelege valoarea celor scrise. Dupã cum Isus
a folosit mai înainte Cuvântul lui Dumnezeu ca sã-ªi susþinã credinþa,
ispititorul îl foloseºte acum cu gândul de a-ºi sprijini amãgirea.” – Hristos
lumina lumii, pag. 90.

d. Ce strategie a folosit Satan în cea de-a treia ispitã ºi ce a
rãspuns Isus? Matei 4:8-10.
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Joi 22 septembrie

5. PUTERE PENTRU A BIRUI

a. Cum a biruit Hristos? Evrei 5:7-9.

„Cãpetenia mântuirii noastre a fost fãcut desãvârºit prin suferinþã.
Sufletul Sãu a fost adus ca o jertfã pentru pãcat. Era nevoie ca întunericul
groaznic sã se adune în jurul sufletului Sãu din cauza retragerii dragostei ºi
favorii Tatãlui; pentru cã El stãtea în locul pãcãtosului, ºi fiecare pãcãtos
trebuie sã experimenteze acest întuneric. Cel neprihãnit trebuia sã sufere
condamnarea ºi mânia lui Dumnezeu, nu din rãzbunare; deoarece inima lui
Dumnezeu era plin de durere când Fiul Sãu, cel nevinovat, suferea pedeapsa
pãcatului. Aceastã despãrþire a puterilor divine nu va mai avea loc niciodatã
în veacurile veºniciei.” – CBNT, pag. 236.

b. Ce se aºteaptã de la urmaºii Sãi? 1 Petru 2:21.

„Domnul are un popor pe pãmânt care Îl urmeazã pe Miel oriunde
merge. El are miile Sale care nu ºi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.
Unii ca aceºtia vor sta cu El pe Muntele Sionului. Dar ei trebuie sã stea pe
acest pãmânt, îmbrãcaþi cu toatã armura, gata sã se angajeze în lucrarea de
salvare a acelora care sunt gata sã piarã. Îngerii cereºti conduc aceastã
cãutare, ºi tuturor celor care cred adevãrul prezent li se cere activitate
spiritualã, ca sã se alãture îngerilor în lucrarea lor.

Nu este nevoie sã aºteptãm pânã vom fi înãlþaþi ca sã-L urmãm pe
Hristos. Poporul lui Dumnezeu poate face aceasta aici jos. Îl vom urma pe
Mielul lui Dumnezeu în curþile de sus numai dacã Îl urmãm aici. Dacã o
sã-L urmãm în cer depinde de pãzirea poruncilor Lui. Nu trebuie sã-L
urmãm pe Hristos sporadic sau inconstant, doar atunci când este în avantajul
nostru. Noi trebuie sã alegem sã-L urmãm. În viaþa zilnicã, noi trebuie sã-I
urmãm exemplul, dupã cum turma îºi urmeazã cu credincioºie pãstorul.
Noi trebuie sã-L urmãm suferind pentru El, spunând, la fiecare pas: ‚Chiar
dacã mã omoarã, totuºi voi crede în El.’ Practica vieþii Sale trebuie sã fie
practica vieþii noastre.” – The Review and Herald, 12 aprilie 1898.

Vineri 23 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce este cumpãtarea?
2. Cum reflectã experienþa noastrã pe aceea a lui Daniel la curtea

Babilonului?
3. Cum suntem întãriþi sã biruim pãcatul, aºa cum a biruit Hristos?
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