
11111Lecþii biblice pentru Sabat,  Iulie -- Septembrie 2006

Lecþii biblice pentru Sabat

SLUJIREA
CREȘTINĂ

Iulie - Septembrie

2006



22222 Lecþii biblice pentru Sabat,  Iulie - Septembrie  2006

Cuprins

Lecþiile biblice
pentru Sabat sunt un
program zilnic, bazat în
întregime pe Biblie ºi
Spiritul Profeþiei fãrã
comentarii adiþionale.
Citatele sunt pe cât de
scurte cu putinþã, pentru
a transmite gânduri
corecte ºi concise.
Parantezele [ ] sunt
folosite în unele cazuri
pentru a asigura clari-
tatea, contextul co-
respunzãtor ºi o citire
uºoarã. Se recomandã
cu toatã cãldura studi-
erea în continuare a
materialelor folosite
drept sursã.

Str. Morii, Nr. 27

505200, Fãgãraº - Jud. Braºov

Tel. 0268 213714   Fax 0268 214111

e-mail: info@azsmr.ro

www.azsmr.ro

Editura Păzitorul Adevărului

ISSN 1222-8532

Chemaþi pentru slujire

Condiþiile

Calificaþi pentru o slujire cu succes

Primul câmp misionar

Alte metode de slujire

Braþul drept al lucrãrii

Lucrarea de colportaj

Câmpul

Lucrarea ªcolii de Sabat

Adunãri sfinte

O armatã unitã

Fãgãduinþe ºi putere

Chemarea

Putere de sus

5

11

17

23

29

36

42

48

54

61

67

73

79

85



33333Lecþii biblice pentru Sabat,  Iulie -- Septembrie 2006

IntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducere

Biblia începe cu simpla recunoaºtere a proprietãþii divine. Toate lucrurile
sunt ale Creatorului, ºi când înþelegem acest adevãr putem vedea o nevoie mereu
crescândã de a ne cunoaºte rãspunderile ca urmaºi ai Sãi. Dumnezeu ne-a pus
pe acest pãmânt ca responsabili pentru rãspândirea Evangheliei. Tema studiului
acestui trimestru este cum sã împlinim aceastã misiune de a sluji.

Luaþi în considerare aceste paragrafe ale Inspiraþiei când începem studiul
nostru:

”Dumnezeu cere ca toþi sã fie lucrãtori în via Sa. Trebuie sã preluaþi
lucrarea care v-a fost încredinþatã, ºi sã o îndepliniþi cu credincioºie.” –
Sfaturi pentru servicii creºtine, pag. 7.

„Nici o comunitate sã nu creadã cã este prea micã pentru a exercita o
influenþã ºi a sluji în marea lucrare pentru acest timp.” – The Review and

Herald, 13 martie 1888.

„Lucrarea pe care au fãcut-o ucenicii, trebuie s-o facem ºi noi. Fiecare
creºtin trebuie sã fie un misionar. Trebuie sã slujim cu milã ºi compãtimire
pentru acei care au nevoie de ajutor, cãutând cu seriozitate altruistã sã alinãm
durerea oamenilor suferinzi.” – Divina vindecare, pag. 104 engl. (cap. Mântuit

pentru a sluji”).

„În comunitãþile noastre este nevoie de talent tineresc, bine organizat ºi
educat. Tinerii vor face ceva cu energiile lor abundente. Dacã aceste energii
nu sunt canalizate corect, ele vor fi folosite de cãtre tineri într-un fel care le
va rãni spiritualitatea, ºi se vor dovedi o pagubã pentru cei cu care se
asociazã.” – Slujitorii evangheliei, pag. 191

„Sã nu lãsãm sã treacã pe lângã noi nici o ocazie de a ne califica din
punct de vedere intelectual pentru a lucra pentru Dumnezeu.” – Parabolele

Domnului Hristos, pag. 334 engl. (cap. 25: „Talanþii”).

„Fiecare ucenic adevãrat este nãscut în împãrãþia lui Dumnezeu ca
misionar. Cel care bea din apa vie devine o fântânã a vieþii. Primitorul devine
dãtãtor. Harul lui Hristos în suflet este asemenea unui izvor în deºert, care
izvorãºte sã împrospãteze totul în jur, ºi fãcându-i pe cei gata sã piarã doritori
sã bea din apa vieþii.” – Hristos lumina lumii, pag. 195 engl. (cap.  19: „La fântâna

lui Iacov”).
                           Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Sabat, 1 iulie 2006

Darul Sabatului Întâi
   pentru Indonezia

Miºcarea de Reformã a Adven-
tiºtilor de Ziua a ªaptea din Indonezia
îºi desfãºoarã activitatea în condiþii de
încercare ºi teroare. Sistemul tribal
religios ºi etnic face ca lucrarea de
rãspândire a evangheliei sã fie grea în
aceastã þarã formatã din insule. Adesea,
cãlãtorind cu bãrcile de la un sat insulã la alt sat insulã, misionarii au fost
activi în rãspândirea soliei mântuirii în ciuda marii persecuþii.

În ultimi câþiva ani, mai mulþi membri ºi-au pierdut viaþa din cauza
violenþelor religioase îndreptate împotriva creºtinilor. Bisericile ºi cãminurile
au fost arse pânã la pãmânt. Dar mai este încã multã speranþã. Sufletele
continuã sã se adune ca sã audã solia mântuirii ºi a iertãrii de pãcate. Totuºi
mai sunt încã atât de multe insule la care trebuie sã se ajungã. De aceea
avem nevoie de ajutorul dumneavoastrã. Colecta strânsã în acest Sabat va
fi folositã pentru terminarea centrelor de misiune de unde vor fi trimiºi
misionari la cele 13.500 de insule care formeazã aceastã þarã.

Aceste faruri oferã un refugiu într-o naþiune unde 87% din populaþie
aderã la credinþa islamicã. Materialele din limba oficialã, Bhasa Indonesia,
sunt complementate cu broºuri ºi cãrþi în englezã pentru cã mulþi vorbesc ºi
aceastã limbã.

Vã rugãm sã vã gândiþi la cei peste 200 de milioane de locuitori de pe
aceste insule când vã daþi darul. Din capitala Jakarta pânã la sediul Câmpului
Indonezian din oraºul Manado din nord, ºi la multele insule, se aude strigãtul
dupã evanghelie. Doriþi sã-i ajutaþi pe misionarii indonezieni sã cãlãtoreascã
din cele 435 mici aeroporturi, 6.964 km de cãi ferate, 119.500 km de ºosea,
21.579 km de drum pe apã, ºi nenumãrate cãrãri ºi poteci de sat pentru
rãspândirea evangheliei?

Fraþii ºi surorile din Câmpul Indonezian
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Lecţia 1 Sabat, 1 iulie 2006

Chemaþi pentru servire

„Voi sunteþi martorii Mei, zice Domnul, voi ºi servul mei pe care
l-am ales.” (Isaia 43:10).

„Dumnezeu i-a hotãrât pe copiii Sãi sã dea altora lumina ºi, dacã nu fac
aceasta iar sufletele sunt lãsate în întunericul rãtãcirii din cauzã cã ei nu au
fãcut ce ar fi putut face, dacã ar fi fost însufleþiþi de Duhul Sfânt, ei sunt
rãspunzãtori înaintea lui Dumnezeu. Noi am fost chemaþi din întuneric la
lumina Sa minunatã, ca sã vestim laudele lui Hristos.” – The Review and

Herald, 12 decembrie 1893.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 25 iunie

1. DE CE SUNTEM NOI AICI?

a. De ce are Dumnezeu o bisericã? Isaia 43:10-12.

„Membrii bisericii, cei pe care [Dumnezeu] i-a chemat din întuneric la
lumina Sa minunatã, au datoria sã facã de cunoscut mãrirea Sa.” – Istoria

faptelor apostolilor, pag. 9 engl. (cap. 1: „Planul lui Dumnezeu cu biserica Sa”).

b. Cine compune biserica? Apocalipsa 12:17; 14:12.

„De la început, sufletele credincioase au alcãtuit biserica de pe pãmânt.
În fiecare veac, Domnul ªi-a avut strãjerii Sãi, care au adus o mãrturie
credincioasã generaþiei în care au trãit. Aceste santinele au dat solia de
avertizare; ºi când au fost chemaþi sã-ºi punã deoparte armura, alþii au preluat
lucrarea. Dumnezeu i-a adus pe aceºti martori într-o relaþie de legãmânt cu
Sine, unind biserica de pe pãmânt cu biserica din cer. El ªi-a trimis îngerii sã
slujeascã bisericii Sale, iar porþile iadului nu au putut sã triumfe asupra
poporului Sãu.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 11 engl. (cap. 1: „Planul lui
Dumnezeu cu biserica Sa”).

Sfaturi ptr. Servicii Creºtine, pag. 7-22, 60-62, 79.

Testimonies, vol. 6, pag. 431-439 engl. (cap. „Lucrarea

misionarã internã”).
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Luni 26 iunie

2. CHEMAREA

a. Ce misiune este datã bisericii? Matei 28:19, 20.

b. Cât de departe trebuie sã meargã aceastã solie? Marcu 16:15.

c. Cine sunt cei care trebuie sã împlineascã aceastã misiune?
1 Corinteni 1:2.

„Cineva trebuie sã îndeplineascã misiunea datã de Hristos; cineva
trebuie sã poarte lucrarea pe care El a început sã o facã pe pãmânt; iar
bisericii i s-a dat aceastã favoare. Cu acest scop a fost organizatã. Atunci,
de ce nu au acceptat membrii bisericii rãspunderea?” – Testimonies , vol. 6,
pag. 295 engl. (cap. „Neglijenþa din partea bisericii ºi a slujitorilor evangheliei”).

„Intenþia Mântuitorului era ca dupã ce Se înãlþa la cer ca sã devinã
mijlocitorul omului, urmaºii Sãi sã ducã mai departe lucrarea pe care o
începuse El. Sã nu arate agentul omenesc nici un interes special faþã de
darea luminii soliei evangheliei celor care stau în întuneric? Sunt unii care
doresc sã meargã pânã la marginile pãmântului ca sã ducã lumina adevãrului
oamenilor, dar Dumnezeu cere de la fiecare suflet care cunoaºte adevãrul
sã caute sã-i câºtige pe alþii la dragostea adevãrului. Dacã nu suntem gata
sã facem sacrificii deosebite pentru a salva sufletele care sunt gata sã piarã,
cum putem fi consideraþi vrednici sã intrãm în cetatea lui Dumnezeu?” –
Testimonies, vol. 9, pag. 103 engl. (cap. „O lucrare a timpului de faþã”).

d. Ce se spune despre cei care nu lucreazã ca sã împlineascã
aceastã misiune? Matei 20:6.

„Treziþi-vã, fraþi ºi surori, treziþi-vã. Nu mai dormiþi. ‚De ce staþi aici
toatã ziua fãrã sã lucraþi?’Isus vã cheamã zicând: ‘Mergeþi ºi lucraþi astãzi
în via Mea!’ Oricine a primit Duhul Sfânt, îl va manifesta; cãci toate puterile
sale vor fi angajate în cea mai activã slujire. Toþi cei care Îl primesc pe
Hristos prin credinþã, lucreazã. Ei simt povara sufletelor. Dumnezeu le cere
tuturor care cunosc adevãrul, care sunt depozitarii adevãrului sfânt, sã se
ridice ºi sã rãspândeascã lumina cerului altora.” – The Review and Herald, 5
decembrie 1893.
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Marþi 27 iunie

3. CINE ESTE CAPUL?

a. Care va fi caracteristica celor pe care îi cheamã Dumnezeu?
1 Corinteni 14:33, 40; Efeseni 4:4, 11.

„Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Tot ce este legat de cer este în
ordine desãvârºitã; supunerea ºi disciplina fermã marcheazã miºcãrile
oºtirilor cereºti. Succesul nu poate însoþi decât ordinea ºi acþiunea
armonioasã. Dumnezeu cere acum ordine ºi organizare în lucrarea Sa nu
mai puþin decât în zilele lui Israel. Toþi cei care lucreazã pentru El trebuie sã
lucreze în mod inteligent, nu într-unul nepãsãtor ºi la întâmplare. El doreºte
ca lucrarea Lui sã fie fãcutã cu credinþã ºi exactitate, ca sã-ºi poatã punã
sigiliul aprobãrii Sale pe ea.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 376 engl. (cap. 33: „De la
Sinai la Cadeº).

„Dacã pentru acþiuni încununate de succes pe câmpul de luptã este
nevoie de disciplinã ºi ordine, aceleaºi lucruri sunt cu atât mai necesare în
lupta în care suntem angajaþi, cu cât obiectivul care se are în vedere este de
o mai mare valoare ºi mai înãlþat în caracter decât cel pentru care forþele
împotrivitoare se luptã pe câmpul de bãtãlie. În lupta în care suntem angajaþi,
sunt în joc interese veºnice.” – Testimonies , vol. 1, pag. 649 engl. (cap. „Pastori,
ordine ºi organizaþie”).

b. Cine trebuie sã controleze miºcãrile bisericii? Coloseni 1:18.

„Lucrarea de extindere a biruinþelor crucii de la un punct la altul este
încredinþatã agenþilor omeneºti. În calitate de Cap al bisericii, Hristos îi
cheamã în mod autoritar pe toþi aceia care pretind cã ei cred în El, sã urmeze
exemplul Sãu de lepãdare de sine în lucrarea de convertire a acelora asupra
cãrora Satan ºi marea lui oaste îºi exercitã toate puterile ca sã-i nimiceascã.
Poporul lui Dumnezeu este chemat sã se strângã fãrã întârziere sub
stindardul pãtat de sânge al lui Hristos Isus. Ei trebuie sã-ºi continue rãzboiul
împotriva vrãjmaºului fãrã încetare, împingând lupta chiar pânã la porþi. ªi
fiecãruia dintre aceia care se adaugã acestei armate prin pocãinþã trebuie
sã i se stabileascã postul datoriei lui. Fiecare ar trebui sã fie dispus sã fie sau
sã facã orice în aceastã luptã. Când depun eforturi serioase pentru a duce
înainte solia, membrii bisericii vor trãi în bucuria Domnului ºi vor avea parte
de succes. Biruinþa urmeazã întotdeauna efortului hotãrât.” – Testimonies ,
vol. 7, pag. 30 engl. (cap. „Extinderea puterii crucii”).
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Miercuri 28 iulie

4. DE CE ESTE NEVOIE?

a. Pentru a fi eficienþi în îndeplinirea îndatoririi date nouã de
Dumnezeu, de ce este nevoie? Tit 1:5; 2 Timotei 2:15.

„Ceea ce este necesar acum pentru ridicarea comunitãþilor noastre este
lucrarea atentã a lucrãtorilor înþelepþi de a deosebi ºi dezvolta talantul din
bisericã – talantul care poate fi cultivat în folosul Maestrului. Ar trebui sã
existe un plan bine organizat pentru angajarea de lucrãtori care sã meargã în
toate comunitãþile noastre, mari sau mici, ca sã-i înveþe pe membri cum sã
lucreze pentru zidirea bisericii cât ºi pentru cei necredincioºi. Este nevoie de
instruire, de educaþie. Cei care lucreazã vizitând comunitãþile ar trebui sã
dea fraþilor ºi surorilor instrucþiuni cu privire la metodele practice de a face
lucrare misionarã.” – Testimonies, vol. 9, pag. 117 engl. (cap. „Metode de lucru”).

„În fiecare comunitate, membrii ar trebui sã fie în aºa fel instruiþi încât
sã devoteze timp pentru câºtigarea de suflete la Hristos. Cum se poate
spune despre bisericã: ‚Voi sunteþi lumina lumii’, dacã membrii bisericii nu
rãspândesc lumina?

Cei care rãspund de turma lui Hristos sã se trezeascã la datoria lor ºi sã punã
multe suflete la lucru.” – Idem., vol. 6, pag. 436 engl. (cap. „Lucrarea misionarã internã”).

„Cel mai mare ajutor care poate fi dat poporului nostru este de a-l învãþa
sã lucreze pentru Dumnezeu ºi sã depindã de El, nu de predicatori.” – Idem.,
vor. 7, pag. 19 engl. (cap. „Lucrarea pentru membrii bisericii”).

b. Ce împiedicã biserica sau pe membrii ei sã fie eficienþi? Iosua
22:20.

„Dacã cei care mãrturisesc a crede adevãrul prezent ar fi cu adevãrat
reprezentanþii adevãrului, trãind la nivelul înalt al întregii lumini care
strãluceºte pe calea lor, ar exercita asupra altora în mod constat o influenþã
spre bine, lãsând în felul acesta o urmã strãlucitoare spre cer pentru toþi cei
care sunt aduºi în contact cu ei. Dar lipsa de credincioºie ºi integritate din
mijlocul pretinºilor lui prieteni este o serioasã piedicã în calea prosperitãþii
cauzei lui Dumnezeu. Satan lucreazã prin bãrbaþii care se aflã sub stãpânirea
lui. Sanatoriul, biserica ºi alte instituþii din Battle Creek au mai puþin de ce sã
se teamã din partea celor necredincioºi ºi a hulitorilor pe faþã decât din a
mãrturisitorilor neconsecvenþi ai lui Hristos. Aceºtia sunt Acanii din tabãrã,
care aduc ruºine ºi înfrângere. Aceºtia sunt cei care reþin binecuvântãrile lui
Dumnezeu ºi-i descurajeazã pe lucrãtorii zeloºi ºi jertfitori de sine în cauza
lui Hristos.” – Testimonies, vol. 4, pag. 563, 564 engl. (cap. „Lucrãtorii credincioºi”).
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Joi 29 iulie

5. CUM SE POATE FACE?

a. Ce metode a folosit Hristos când i-a instruit pe ucenicii Sãi?
Matei 5:1, 2; 13:1-3.

„Uneori [Mântuitorul] i-a învãþat [pe ucenicii Sãi] când stãteau împreunã
pe munte, alteori lângã mare, sau din barca de pescar, uneori când mergeau
pe cale. Ori de câte ori vorbea mulþimilor, ucenicii formau un cerc interior.
Ei se înghesuiau lângã El ca sã nu piardã nimic din învãþãtura Sa. Erau
ascultãtori atenþi, doritori sã înþeleagã adevãrurile pe care urmau sã le înveþe
în toate þãrile ºi pentru toate veacurile.” – Educaþia , pag. 85 engl. (cap. „O
ilustrare a metodelor Sale”).

b. Cum putem urma calea lui Hristos ºi sã avem succes în
instruirea noastrã? Matei 11:29.

c. Cine ar trebui sã fie cei care instruiesc? 2 Timotei2:1,2;
1 Timotei 3:1, 2, 8, 11.

„Mare grijã ar trebui exercitatã în alegerea slujbaºilor pentru noile
comunitãþi. Ei sã fie bãrbaþi ºi femei care sunt convertite pe deplin. Sã fie
aleºi aceia care sunt cel mai bine calificaþi sã dea instrucþiune, cei care pot
sluji atât prin cuvânt cât ºi prin faptã. Este o mare nevoie de lucrare în orice
domeniu.” – Testimonies, vol. 6, pag. 85 engl. (cap. „Dupã adunarea în tabãrã”).

d. De ce va fi nevoie pentru a primi cea mai bunã instruire?
Deuteronom 6:7.

„Adevãrata educaþie este instruirea misionarã. Fiecare fiicã ºi fiu al lui
Dumnezeu este chemat sã fie un misionar; noi suntem chemaþi în serviciul
lui Dumnezeu ºi al oamenilor; ºi pregãtirea pentru acest serviciu ar trebui sã
fie scopul educaþiei noastre.” – Divina vindecare , pag. 395 engl. (cap. „Adevãrata
educaþie – O instruire misionarã”).

„Pentru întãrirea tinerilor împotriva ispitelor vrãjmaºului am înfiinþat ºcoli
unde sã fie calificaþi pentru a fi folositori în aceastã viaþã ºi pentru serviciul
lui Dumnezeu de-a lungul veºniciei.” – Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi

elevi, pag. 401
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Vineri 30 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este intenþia lui Dumnezeu cu biserica ºi de ce sunt
implicat ºi eu?

2. Sunt gata sã fiu folosit de Domnul pentru a ajunge la sufletele
în suferinþã?

3. De ce sunt ordinea ºi organizarea importante? Sunt acestea
implementate în viaþa mea?

4. De ce este nevoie de instruire în bisericã?

5. Ajut la instruirea sau sunt instruit în lucrarea lui Dumnezeu?

Chemarea. „Fiecare suflet pe care l-a salvat Hristos este chemat sã
lucreze în numele Sãu pentru mântuirea celor pierduþi.” – Parabolele

Domnului Hristos, pag. 191 engl. (cap. 15: „Acest om primeºte pe pãcãtoºi”).
Organizat pentru slujire. „Timpul este scurt, iar forþele noastre trebuie

organizate sã facã o lucrare mai amplã.” – Testimonies, vol. 9, pag. 27 engl.
(cap. „Chemaþi pentru a fi martori”).

Crescând în har. „Privilegiul fiecãrui suflet este sã înainteze. Cei care
sunt legaþi de Hristos vor creºte în har ºi în cunoºtinþa Fiului lui Dumnezeu,
la statura desãvârºitã de bãrbaþi ºi femei. Dacã toþi cei care pretind a crede
adevãrul ar fi fãcut tot ce ar fi putut din capacitatea ºi ocaziile lor de a învãþa
ºi de a face, ar fi devenit tari în Hristos. Oricare ar fi ocupaþia lor – fie cã
sunt fermieri, mecanici, învãþãtori sau pastori – dacã s-ar fi predat pe deplin
lui Dumnezeu ar fi devenit lucrãtori eficienþi pentru Maestrul ceresc.” –
Idem., vol. 6, pag. 423 engl. (cap. „Lucrarea misionarã internã”).

Educaþi pentru slujire.”Mulþi ar fi doritori sã lucreze dacã ar fi învãþaþi
cum sã înceapã. Ei au nevoie de instruire ºi încurajare.

Fiecare comunitate ar trebui sã fie o ºcoalã de instruire pentru lucrãtorii
creºtini. Membrii ei ar trebui învãþaþi cum sã citeascã altora Biblia, cum sã
conducã ºi sã predea ore de ªcoalã de Sabat, cum sã-i ajute cel mai bine pe
cei sãraci ºi sã se îngrijeascã de cei bolnavi, cum sã lucreze pentru cei
neconvertiþi. Trebuie sã existe ºcoli de sãnãtate, ºcoli de gãtit, ºi sã se þinã
cursuri în diferitele ramuri ale lucrãrii creºtine de ajutorare. N-ar trebui doar
sã se predea, ci sã existe lucrare efectivã sub îndrumarea instructorilor cu
experienþã. Învãþãtorii sã deschidã calea în lucrarea printre oameni, iar alþii,
unindu-se cu ei, vor învãþa din exemplul lor. Un exemplu este mai de preþ
decât multe precepte.” – Divina vindecare, pag. 149 engl. (cap. „Dând învãþãturã
ºi lucrând”).



1111111111Lecþii biblice pentru Sabat,  Iulie -- Septembrie 2006

Lecţia 2     Sabat, 8 iulie 2006

Condiþiile

„[Isus a venit în Galilea] ºi zicea: ‚S-a împlinit vremea, ºi
Împãrãþia lui Dumnezeu este aproape. Pocãiþi-vã ºi credeþi în
Evanghelie.’” (Marcu 1:15).

„Când puterea convertitoare a lui Dumnezeu vine asupra poporului …ei
vor deveni lucrãtori.” – The Review and Herald, 17 ianuarie 1893.

Recomandare pentru studiu:  Sfaturi pentru servicii creºtine, pag. 30-43; 44-51.
                                 Selected Messages, vol. 1, pag. 121-128.

Duminicã 2 iulie

1. CUM ESTE AFARÃ?

a. Când mergeþi între oamenii acestei lumi, ce vedeþi? Psalmii
119:126.

„Zilele în care trãim sunt solemne ºi importante. Spiritul lui Dumnezeu se
retrage treptat dar sigur de pe pãmânt. Plãgile ºi judecãþile cad deja asupra
dispreþuitorilor harului lui Dumnezeu. Calamitãþile de pe uscat ºi mare, starea
de nesiguranþã a societãþii, veºtile de rãzboi nu prevestesc nimic bun. Ele
prevestesc apropierea unor evenimente de cea mai mare însemnãtate.

Agenþii rãului îºi unesc forþele ºi le consolideazã. Ei se întãresc pentru
ultima mare crizã. Mari schimbãri urmeazã sã aibã loc în curând în lumea
noastrã, iar miºcãrile finale vor fi repezi.” – Testimonies, vol. 9, pag. 11 engl.
(cap. „Ultima crizã”).

b. Ce a simþit Isus când a vãzut mulþimile? Matei 9:36.

c. Ce instrucþiune a dat Isus lor ºi nouã? Matei 9:37, 38.

„Timpul judecãþilor de nimicire ale lui Dumnezeu este timpul de har pentru
cei care nu au avut ocazia sã înveþe ce este adevãrul. Domnul va privi asupra
lor cu gingãºie. Inima Sa miloasã este atinsã; mâna Sa este încã întinsã ca sã
mântuiascã, în timp ce uºa este închisã pentru cei care nu au dorit sã intre.” –
Testimonies, vol. 9, pag. 97 engl. (cap. „O lucrare a timpului de faþã”).
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Luni 3 iulie

2. CEI CARE CAUTÃ

a. Isus a dat învãþãturi despre cum sã-i gãsim pe cei sinceri. Ce a
explicat El cã ar trebui sã facem? Matei 13:47, 48; Ioan 21:6.

b. Ce ar trebui sã ne amintim atunci când avem de a face cu cei
care par cel mai puþin promiþãtori? Eclesiastul 11:6.

„În timpul necazului ºi nedumeririi naþiunilor, vor fi mulþi care nu s-au
predat pe deplin influenþelor corupãtoare ale lumii ºi serviciului lui Satan,
care se vor umili înaintea lui Dumnezeu ºi se vor întoarce la El cu toatã
inima ºi vor gãsi aprobare ºi iertare.” – Testimonies, vol. 1, pag. 269 engl. (cap.
„Vremuri primejdioase”).

„Sunt mulþi care citesc Scripturile care nu pot înþelege adevãrata lor
importanþã. Peste tot în lume bãrbaþii ºi femeile se uitã cu dor spre cer.
Rugãciuni, lacrimi ºi cereri se ridicã de la sufletele care tânjesc dupã luminã,
dupã har, dupã Duhul Sfânt. Mulþi sunt la hotarul împãrãþiei, aºteptând doar
sã fie adunaþi înãuntru.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 109 engl. (cap. 11:
„Evanghelia în Samaria”).

c. Este cineva care sã fie lipsit de importanþã înaintea lui
Dumnezeu? Matei 10:31.

„Un singur suflet este de o valoare infinitã; deoarece Calvarul
mãrturiseºte despre preþul lui. Un singur suflet, câºtigat pentru adevãr, va fi
folositor în câºtigarea altora ºi va exista un rezultat mereu crescând de
binecuvântare ºi mântuire. Lucrarea voastrã poate face mai mult bine decât
adunãrile mari, dacã acestora le lipseºte efortul personal. Când sunt
combinate amândouã, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, o lucrare
desãvârºitã ºi mai deplinã poate fi realizatã; dar dacã nu se face decât o
parte, aceasta sã fie lucrarea personalã de a deschide Scripturile în cãmine,
fãcând apeluri personale, ºi vorbind în mod familiar cu membrii familiei, nu
numai despre lucruri de micã importanþã, ci despre marile teme ale
rãscumpãrãrii. Lãsaþi-i sã vadã cã inima voastrã poartã povara salvãrii de
suflete.” – The Review and Herald, 13 martie 1888.
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Marþi 4 iulie

3. SUNTEM GATA?

a. Cunoscând nevoile din jurul nostru, de ce este nevoie pentru
ca biserica sã-ºi poatã îndeplini datoria? Apocalipsa 3:19, 20.

b. Care este cea mai mare nevoie a noastrã? Ezechiel 37:1-14.

„Aceastã clasã [de mãrturisitori ai adevãrului] este reprezentatã bine de
valea de oase uscate pe care a vãzut-o Ezechiel în viziune. Cei cãrora le-au fost
încredinþate comorile adevãrului, dar care sunt încã morþi în greºelile ºi pãcatele
lor, trebuie sã fie creaþi din nou în Hristos Isus. Existã atât de puþinã vitalitate
realã în bisericã în acest timp, încât este nevoie de lucru continuu pentru a da
oamenilor aparenþa de viaþã pretinsului popor al lui Dumnezeu. Când puterea
convertitoare a lui Dumnezeu vine asupra poporului, ea se va da pe faþã prin
activitate. Ei vor deveni lucrãtori, ºi vor considera ocara lui Hristos o mai mare
bogãþie decât comorile lumii.” – The Review and Herald, 17 ianuarie 1893.

„Mulþi care sunt lipsiþi de viaþa spiritualã au numele lor înscrise în registrele
bisericii, dar ele nu sunt scrise în cartea vieþii a Mielului. Ei pot fi membrii
bisericii, dar nu sunt uniþi cu Domnul. Ei pot fi sârguincioºi în îndeplinirea
anumitor datorii, ºi sã fie priviþi ca oameni vii; dar printre ei sunt mulþi cãrora le
merge ‚numele cã trãiesc, dar sunt morþi’.” – CBVT, pag. 267, 277.

c. Având în vedere marea noastrã datorie, ce ar trebui sã facem?
Faptele Apostolilor 3:19.

„Dacã nu are loc o convertire sincerã a sufletului faþã de Dumnezeu;
dacã suflarea de viaþã a lui Dumnezeu nu trezeºte sufletul la viaþã spiritualã;
dacã mãrturisitorii adevãrului nu sunt impulsionaþi de principiul de origine
cereascã, ei nu sunt nãscuþi din sãmânþa nepieritoare care trãieºte ºi rãmâne
în veac. Dacã nu se încred în neprihãnirea lui Hristos ca singura lor siguranþã;
dacã nu-I copiazã caracterul, nu lucreazã în spiritul Sãu, ei sunt goi, nu au
haina neprihãnirii Sale. Adesea morþii sunt luaþi drept vii; pentru cã cei care
lucreazã la ceea ce ei numesc mântuire dupã propriile lor idei, nu-L lasã pe
Dumnezeu sã lucreze în ei voinþa ºi îndeplinirea dupã buna Sa plãcere.”
C.B.V.T., pag. 268.
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Miercuri 5 iulie

4. CHEMAREA LA TREZIRE

a. Înþelegând condiþiile care aveau sã caracterizeze ultimele zile,
ce a profeþit Isus cã se va întâmpla chiar înainte de venirea Sa?
Matei 25:1-5.

b. Având în vedere urgenþa scurtimii timpului, ce ar trebui sã
facem? Romani 13:11, 12.

„Mi se porunceºte sã chem comunitãþile sã se trezeascã din somn.
Trebuie sã ne luptãm cu vrãjmaºii nevãzuþi ºi supranaturali. Trebuie sã ne
îmbrãcãm cu toatã armãtura lui Dumnezeu, ca sã putem fi pregãtiþi pentru
luptele pe care trebuie sã le ducem în fiecare zi.” – Reflecting Christ, pag. 201.

„Pe voi cei care pretindeþi a crede adevãrul ºi a-L aºtepta pe Domnul
nostru sã aparã pe norii cerului, aºteptând sã fiþi înãlþaþi la cãminele pe care
Hristos ªi-a dat viaþa ca sã le cumpere, cât de mult, vã întreb, iubiþi venirea
Sa? Cât de mult apreciaþi lucrurile veºnice mai presus de cele vremelnice?
– Atât de mult cât aratã faptele voastre, nu mai mult. Fraþi ºi surori, ‚noaptea
aproape a trecut, se apropie ziua’. Vã îndemn sã vã treziþi din somn. Fiecare
comunitate sã se ridice ºi sã se lepede de mândrie, vanitate ºi caracter
lumesc. Sã-ºi umileascã inima înaintea lui Dumnezeu prin pocãinþã cã au
ridicat atât de puþine poveri pentru Hristos.” – The Review and Herald ,
7 decembrie 1886.

„Maestrul vã cheamã sã înfruntaþi realitãþile aspre ale timpului în care
trãim. Hristos spune: ‚Fãrã Mine nu puteþi face nimic.’ Începeþi în
vecinãtatea voastrã ºi strãduiþi-vã în mod înþelept sã insuflaþi idei din adevãr
aºa încât contrastul dintre adevãr ºi rãtãcire sã poatã fi vãzut. Semãnaþi
adevãrul evangheliei peste tot în jurul vostru, pentru cã orice adevãr practicat
ºi predat este o putere care va dãinui ºi va realiza o lucrare care þine cât
veºnicia. Fiþi  creºtini biblici fermi. Marea nevoie a timpului este
familiarizarea inteligentã cu Biblia.

Vor, fraþii mei sã se ridice acum la lucrarea lor? Semnele ne descoperã cã
‚noaptea vine, când nimeni nu mai poate lucra.’” – Idem., 18 decembrie 1888.
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Joi 6 iulie

5. SUNT PREGÃTIT?

a. Noi nu suntem mântuiþi în grup. Ce trebuie sã facem în mod
personal? Psalmii 51:10; 139:23, 24.

„Nelegiuirile noastre ne despart de Dumnezeu. Fiecare avem nevoie de
o mãrturie vie în sufletele noastre cã noi cãutãm împãrãþia lui Dumnezeu din
toatã inima, cã îndepãrtãm din viaþã acele lucruri despre care Dumnezeu
declarã cã nu ar trebui sã fie acolo. Dumnezeu doreºte ca noi sã stãm
înaintea lumii ca un popor sfânt. De ce? Deoarece existã o lume de salvat
prin lumina adevãrului prezent. Când dãm oamenilor adevãrul care sã-i
cheme din întuneric la lumina minunatã a lui Dumnezeu, vieþile noastre,
sfinþite prin Duhul adevãrului, trebuie sã dea mãrturie despre veridicitatea
soliei pe care o vestim.” – Manuscript Releases, vol. 5, pag. 34.

b. Pentru a face voia lui Dumnezeu, cum ar trebui sã rãspund la
chemarea de a mã ridica pentru slujire? Psalmii 40:8.

„Dacã doriþi sã învãþaþi blândeþea ºi umilinþa inimii în ºcoala lui Hristos,
El sigur vã va da liniºte ºi pace. Este o luptã teribil de grea aceea de a
renunþa la propria voinþã ºi la propria cale. Dar odatã ce aceastã lecþie este
învãþatã, veþi gãsi liniºte ºi pace. Mândria, egoismul ºi ambiþia trebuie biruite;
voinþa voastrã trebuie contopitã în voinþa lui Hristos. Întreaga viaþã poate
deveni o jertfã continuã de dragoste, fiecare acþiune o manifestare, fiecare
cuvânt o exprimare a dragostei. Dupã cum viaþa viþei circulã prin tulpinã ºi
ciorchine, coboarã în fibrele mai joase, ºi ajunge la cea mai de sus frunzã, la
fel harul ºi dragostea lui Hristos vor arde ºi vor fi din abundenþã în suflet,
trimiþând calitãþile sale la fiecare parte a fiinþei, ºi strãbãtând fiecare exerciþiu
al trupului ºi minþii.” –  C.B. N.T., pag. 23.

c. Ce fãgãduinþã ne este datã în acest timp? Matei 28:20.

„Cei care lucreazã pentru Dumnezeu vor întâmpina descurajare, dar
fãgãduinþa este întotdeauna a lor: ‚Iatã cã Eu sunt cu voi în toate zilele pânã
la sfârºitul lumii.’ (Matei 28:20). Dumnezeu va da cea mai minunatã
experienþã acelora care spun: ‚Cred fãgãduinþele Tale; nu voi cãdea de
obosealã, nici nu mã voi descuraja.” – Testimonies, vol. 6, pag. 335, 336 engl.
(cap. „Redeºteptarea lucrãrii de colportaj).
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Vineri 7 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care ar trebui sã fie atitudinea noastrã când vedem starea din lumea din
jurul nostru?

2. Vãd fiecare persoanã pe care o întâlnesc ca fiind preþioasã în ochii lui
Dumnezeu?

3. Ce trebuie sã fac în mod personal pentru a ajuta starea spiritualã din
bisericã?

4. Înþeleg prin propria mea experienþã ce înseamnã a fi mort faþã de eu ºi
supus în întregime lui Hristos?

5. Ce fãgãduinþã de speranþã am gãsit în profeþiile prezentate în aceastã
lecþie?

Dumnezeu Se va descoperi. „Niciodatã nu s-a aplicat aceastã solie
cu o mai mare putere decât se aplicã astãzi. Lumea dispreþuieºte tot mai
mult cerinþele lui Dumnezeu. Oamenii au devenit îndrãzneþi în pãcatele lor.
Rãutatea locuitorilor lumii a umplut aproape mãsura nelegiuirii lor. Acest
pãmânt aproape cã a ajuns în punctul în care Dumnezeu va îngãdui
nimicitorului sã lucreze dupã voinþa lui asupra acestuia. Înlocuirea legii lui
Dumnezeu cu legile oamenilor, înãlþarea, doar prin autoritate omeneascã, a
duminicii în locul Sabatului biblic este ultimul act din dramã. Când aceastã
înlocuire devine universalã, Dumnezeu Se va face de cunoscut. El se va
ridica în mãreþia Sa ca sã zguduie grozav pãmântul. El va ieºi din locuinþa
Lui sã pedepseascã locuitorii pãmântului pentru nelegiuirile lor, iar pãmântul
va da sângele pe faþã ºi nu va mai ascunde uciderile.” – Testimonies, vol. 7,
pag. 141 engl. (cap. „Scopul lui Dumnezeu cu casele noastre de editurã”).

Redeºteptare. „O redeºteptare a adevãratei evlavii în mijlocul nostru
este cea mai mare ºi mai urgentã dintre toate nevoile noastre. A cãuta
aceasta ar trebui sã fie prima noastrã lucrare.” – The Review and Herald,
22 martie 1887.

Exemplul divin. „Cea mai mare cucerire pentru fiecare dintre noi va fi
biruinþa asupra eului, aducerea eului în ascultare de legea lui Dumnezeu.
Aceasta este lucrarea noastrã; o facem? Lucrãm noi sã-i mântuim pe alþii
prin influenþa noastrã? Ne considerãm servii lui Dumnezeu ca sã lucrãm
pentru alþii? Stãruim pe lângã ei sã fugã de mânia viitoare? Îi convingem prin
felul nostru de purtare, prin fiecare cuvânt al nostru cã am fost fãcuþi pãrtaºi
ai naturii divine ºi cã noi copiem Modelul divin? Dacã da, atunci cu siguranþã
vom câºtiga suflete la Hristos, vom fi epistole vii cunoscute ºi citite de toþi
oamenii.” – Idem., 18 august 1885.
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Lecţia 3 Sabat, 15 iulie 2006

Calificaþi

pentru o slujire cu succes

„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).

„Timpul cere o mai mare eficienþã ºi o mai profundã consacrare. O, sunt
atât de plinã de acest subiect încât strig cãtre Dumnezeu: Ridicã-Te ºi trimite
soli plini de simþul rãspunderii lor, soli în ale cãror inimi idolatria de sine, care
stã la temelia oricãrui pãcat, a fost crucificatã.” – Testimonies, vol. 9, pag. 27
engl. (cap. „Chemaþi pentru a fi martori”).

Recomandare pentru studiu: Sfaturi pentru servicii creºtine, pag. 205-231.
      Parabolele Domnului Hristos, pag. 325-353 engl. (cap. 25: „Talanþii”).

Duminicã 9 iulie

1. CE A DAT EL PE FAÞÃ?

a. În viaþa lui Hristos, care a fost cea mai importantã
caracteristicã pe care a dat-o pe faþã? Filipeni 2:7.

b. Este posibil ca noi sã avem aceeaºi atitudine? Filipeni 2:3-5.

„Când alege bãrbaþi ºi femei pentru slujba Sa, Dumnezeu nu întreabã
dacã posedã învãþãturã sau elocvenþã sau bogãþie lumeascã. El întreabã:
‚Umblã într-o asemenea umilinþã încât sã-i pot învãþa calea Mea? Pot pune
cuvintele Mele pe buzele lor? Doresc ei sã Mã reprezinte?’” – Testimonies ,
vol. 7, pag. 144 engl. (cap. „Scopul lui Dumnezeu cu casele noastre de editurã”).

c. Cum putem câºtiga aceastã experienþã? Ef. 4:22-24; Rom. 8:1.

d. Ce se va întâmpla când voi avea aceastã experienþã? Iacov 5:20

„Influenþa naturalã ºi inconºtientã a unei vieþi sfinte este cea mai
convingãtoare predicã ce poate fi þinutã în favoarea creºtinismului.” – Istoria

faptelor apostolilor, pag. 511 engl. (cap. 50: „Osândit la moarte”).
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Luni 10 iulie

2. DUMNEZEU S-A ÎNGRIJIT DEJA

a. Scriptura ne aratã cã Dumnezeu a dat deja anumite lucruri ca
sã ne ajute în aceastã lucrare. Care sunt acestea? Matei
25:14, 15.

b. Ce talente specifice sunt încredinþate aproape tuturor
oamenilor? Coloseni 4:6; Efeseni 5:19.

„Cultivarea ºi folosirea corectã a puterii vorbirii are de-a face cu orice
ramurã a lucrãrii creºtine… Ar trebui sã ne obiºnuim sã vorbim în tonuri
plãcute, sã folosim un limbaj curat ºi corect, ºi cuvinte care sunt amabile ºi
curtenitoare.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 336 engl. (cap. 25: „Talanþii”).

„[Lucrãtorii, atât bãrbaþi cât ºi femei] vor fi educaþi în rãbdare,
amabilitate, cordialitate ºi utilitate. Ei vor practica adevãrata curtenie
creºtinã, reþinând cã Hristos, tovarãºul lor, nu poate aproba cuvintele sau
sentimentele repezite ºi neamabile. Cuvintele lor vor fi curãþite. Puterea
vorbirii va fi privitã ca un talant preþios, împrumutat lor pentru a face o
lucrare înaltã ºi sfântã.” – Slujitorii evangheliei, pag. 86.

c. Cum pot fi folosite aceste atribute creºtine pentru a face
lucrare misionarã? 2 Timotei 4:2.

„Spiritul care rãmâne blând sub provocare va vorbi mult mai eficient în
favoarea adevãrului decât orice argument, oricât de puternic.” – Hristos

lumina lumii, pag. 353 engl. (cap. 37: „Cei dintâi evangheliºti”).

d. Faþã de ce ar trebui sã ne pãzim în mod special? Proverbele
14:17; 26:21; 29:22.

„Unele suflete grãbite ºi impulsive, totuºi sincere, dupã ce a avut loc o
discuþie mai tãioasã, îi abordeazã într-o manierã neaºteptatã pe cei care nu
sunt cu noi ºi fac adevãrul, pe care dorim ca ei sã-l primeascã, sã fie
respingãtor pentru ei. ‚Cãci fiii veacului acestuia, faþã de semenii lor, sunt
mai înþelepþi decât fiii luminii.’ Oamenii de afaceri ºi politicienii studiazã
politeþea. Politica lor este sã fie cât de atrãgãtori cu putinþã. Ei studiazã sã
se adreseze ºi sã se poate aºa încât sã aibã cea mai mare influenþã asupra
minþilor celor din jurul lor. Ei folosesc cunoºtinþa ºi capacitãþile cât mai iscusit
cu putinþã pentru a atinge acest scop.” – Testimonies, vol. 4, pag. 68 engl. (cap.
„Conlucrãtori cu Hristos”).
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Marþi 11 iulie

3. CEL PUÞIN UNUL

a. Ce ar trebui sã ne amintim despre folosirea oricãrui talent?
Matei 25:23.

„Nu trebuie sã intrãm în lucrarea Domnului întâmplãtor ºi sã ne aºteptãm
la succes. Domnul are nevoie de bãrbaþi cu conºtiinþã, bãrbaþi ai cugetãrii.
Hristos cheamã conlucrãtori nu cârpaci. Dumnezeu doreºte bãrbaþi care
gândesc drept ºi care sunt inteligenþi ca sã îndeplineascã marea lucrare
necesarã pentru salvarea de suflete.” – Testimonies, vol. 4, pag. 67 engl. (cap.
„Conlucrãtori cu Hristos”).

b. Se cere vreun efort în cultivarea talentelor noastre sau sunt
toate talentele moºtenite? 1 Timotei 4:7; 2 Corinteni 7:1.

„Darurile speciale ale Duhului nu sunt singurele talante prezentate în
parabolã. Ea include toate darurile ºi înzestrãrile, fie înnãscute sau dobândite,
naturale sau spirituale. Toate trebuie sã fie angajate în serviciul lui Hristos.
Prin aceea cã devenim ucenicii Sãi, noi ne predãm Lui cu tot ce suntem ºi
avem. Aceste daruri El ni le întoarce curãþite ºi înnobilate, ca sã fie folosite
spre slava Sa, spre binecuvântarea semenilor noºtri.” – Parabolele Domnului

Hristos, pag. 328 engl. (cap. 25: „Talanþii”).

c. Ce atitudine ar trebui sã însoþeascã folosirea tuturor
capacitãþilor? 1 Corinteni 13:1-3; Iacov 3:13-17.

„Talentele, oricât de puþine, trebuie sã fie folosite. Chestiunea care ne
preocupã cel mai mult nu este: Cât am primit? Ci: Ce fac cu ceea ce am?
Dezvoltarea tuturor puterilor noastre este prima datorie pe care o avem faþã
de Dumnezeu ºi semenii noºtri. Nimeni care nu creºte zilnic în capacitate ºi
utilitate nu împlineºte scopul vieþii. Prin aceea cã mãrturisim credinþa în
Hristos noi ne angajãm sã devenim tot ce este posibil pentru noi sã fim ca
lucrãtori pentru Maestru, ºi ar trebui sã cultivãm fiecare facultate la cel mai
înalt grad de perfecþiune, ca sã putem face cel mai mult bine de care suntem
în stare.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 329, 330 engl. (cap. 25: „Talanþii”).

d. Ce se întâmplã atunci când nu-mi folosesc îndemânarea
pentru a ajuta cauza lui Dumnezeu? Matei 25:25, 28, 30.
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Miercuri 12 iulie

4. FIÞI EFICIENÞI

a. De care alte atribute este nevoie în lucrarea pentru Hristos?
2 Timotei 2:15.

„Mecanicii, avocaþii, comercianþii, bãrbaþii de toate meseriile ºi
îndeletnicirile, se educã pentru a putea deveni maeºtri în ocupaþia lor. Sã fie
urmaºii lui Hristos mai puþin inteligenþi ºi, în timp ce pretind cã sunt angajaþi
în serviciul Sãu, sã nu ºtie ce cãi ºi mijloace sã fie folosite? Îndeletnicirea de
a câºtiga viaþa veºnicã este deasupra oricãrei consideraþii pãmânteºti. Pentru
a conduce sufletele la Hristos este nevoie de cunoaºterea naturii omeneºti ºi
de studiul minþii omeneºti. Se cere multã cugetare adâncã ºi rugãciune
fierbinte pentru a ºti cum sã ne apropiem de bãrbaþi ºi femei cu marea temã
a adevãrului.” – Testimonies, vol. 4, pag. 67 engl. (cap. „Conlucrãtori cu Hristos”).

„Asiguraþi-vã cã menþineþi prestigiul lucrãrii printr-o viaþã bine ordonatã
ºi o purtare evlavioasã. Niciodatã sã nu vã fie teamã cã ridicaþi standardul
prea mult… Orice asprime ºi duritate trebuie înlãturate de la noi. Curtenia,
rafinamentul, politeþea creºtinã trebuie cultivate. Pãziþi-vã ca sã nu fiþi tãioºi
sau grosolani. Nu consideraþi aceste însuºiri virtuþi; pentru cã Dumnezeu nu
le priveºte în felul acesta. Strãduiþi-vã sã nu rãniþi pe nimeni în mod
nenecesar.” – The Review and Herald, 25 noiembrie 1890.

b. Va fi uºor? Ce ar trebui sã ne amintim? Iosua 1:7.

„Adesea, viaþa creºtinã este înconjuratã de primejdii, iar datoria pare
greu de îndeplinit. Imaginaþia vede distrugere iminentã în faþã ºi sclavie sau
moarte în spate. Totuºi, glasul lui Dumnezeu vorbeºte clar: ‚Mergeþi înainte.’
Ar trebui sã ascultãm de aceastã poruncã, chiar dacã ochii noºtri nu pot
pãtrunde în întuneric, ºi noi simþim valurile reci la picioare. Piedicile care
stau în calea înaintãrii noastre nu vor dispãrea niciodatã dinaintea unui spirit
ºovãielnic ºi îndoielnic. Cel care amânã ascultarea pânã când dispare orice
umbrã sau nesiguranþã ºi nu mai rãmâne nici un risc de eºec sau înfrângere,
nu va asculta niciodatã. Necredinþa ºopteºte: ‚Sã aºteptãm pânã când
piedicile sunt îndepãrtate ºi putem sã vedem calea clar;’ dar credinþa plinã
de curaj îndeamnã la înaintare, nãdãjduind ºi crezând totul.” – Patriarhi ºi

profeþi, pag. 290 engl. (cap. 25: „Exodul”).
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Joi 13 iulie

5. DOVADA

a. Ce va arãta dacã inima mea este transformatã? 1 Ioan 3:17;
4:21.

„Dragostea lui Hristos nu este limitatã la nici o clasã… Urmaºii Sãi sã
nu se simtã separaþi de lumea care piere în jurul lor. Ei sunt o parte din mare
þesãturã a omenirii; iar Cerul îi considerã fraþi atât cu pãcãtoºii cât ºi cu
sfinþii. Cel cãzut, cel rãtãcit ºi cel pãcãtos este înconjurat de dragostea lui
Hristos; ºi orice faptã de bunãtate fãcutã pentru a ridica un suflet cãzut,
orice faptã de milã este primitã cã fiind fãcutã Lui.” – Hristos lumina lumii ,
pag. 638 engl. (cap. 70: „Aceºti foarte neînsemnaþi fraþi ai Mei”).

„Este nevoie de un zel creºtin serios – un zel care se va manifesta prin
a face ceva… Nici un suflet care îl are pe Hristos nu mai poate fi împiedicat
ca sã nu-L mãrturiseascã precum nu pot fi oprite apele Niagarei sã curgã în
cascadã.” – Testimonies, vol. 2, pag. 233 engl. (cap. „Zel creºtin”).

b. Ce poate vedea lumea cã pot tãgãdui? Tit 1:16.

„N-ar trebui sã existe nici o prefãcãtorie în viaþa acelora care au o solie
atât de sfântã ºi solemnã ca cea pe care am fost chemaþi sã o purtãm.
Lumea îi urmãreºte pe adventiºtii de ziua a ºaptea pentru cã ºtie ceva despre
mãrturisirea lor de credinþã ºi despre standardul lor înalt, ºi când îi vede pe
cei care nu trãiesc la nivelul înalt al mãrturisirii lor, aratã spre ei cu dispreþ.”
– Testimonies, vol. 9, pag. 23 engl. (cap. „Chemaþi pentru a fi martori”).

„În lucrarea de salvare a sufletului, este nevoie de mult tact ºi multã
înþelepciune. Mântuitorul nu þinea niciodatã ascuns adevãrul, dar îl rostea
întotdeauna cu dragoste. În relaþiile Sale cu alþii, El exercita cel mai mare
tact, ºi era întotdeauna amabil ºi atent. Nu a fost niciodatã nepoliticos, ºi nu
a rostit nici un cuvânt tãios fãrã sã fie nevoie, ºi nu a provocat nici o durere
nenecesarã vreunui suflet sensibil. El nu critica slãbiciunea omeneascã. El
denunþa fãrã teamã ipocrizia, necredinþa ºi nelegiuirea, dar avea lacrimi în
ochi când rostea cuvintele de dojanã usturãtoare. El nu a lãsat niciodatã ca
adevãrul sã parã ceva nemilos, ci întotdeauna a manifestat o profundã
blândeþe faþã de omenire. Fiecare suflet era preþios înaintea Sa. El Se purta
cu o demnitate divinã; totuºi Se apleca cu cea mai gingaºã milã ºi
consideraþie asupra fiecãrui membru al familiei lui Dumnezeu. El vedea în
toþi suflete pe care avea misiunea sã le salveze.” – Slujitorii Evangheliei ,
pag. 104, 105.
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Vineri  14 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Care este atitudinea lui Hristos faþã de pãcãtoºi ºi de ce este

important ca ºi eu sã am aceeaºi atitudine?
2. Ce talente ar trebui sã caut sã perfecþionez pentru onoarea ºi

lucrarea Domnului?
3. Sunt cald, iubitor ºi bucuros când mã întâlnesc cu oamenii? Îl

descopãr pe Hristos?
4. Dau pe faþã energia ºi perseverenþa necesare pentru a fi un

lucrãtor pentru Dumnezeu
5. Este ceva în viaþa mea care îl reþine pe Duhul Sfânt sã

strãluceascã prin mine?

Transmiþând lumina lumii. „Adevãratul caracter nu se formeazã afarã ca apoi
sã fie îmbrãcat; ci radiazã din interior. Dacã dorim sã-i îndrumãm pe alþii pe calea
neprihãnirii, principiile neprihãnirii trebuie sã fie pãstrate cu sfinþenie în inimile
noastre. Mãrturisirea noastrã de credinþã poate face cunoscutã teoria religiei, dar
evlavia practicã este cea care mãrturiseºte în favoarea cuvântului adevãrului. Viaþa
consecventã, purtarea sfântã, integritatea neabãtutã, spiritul activ ºi binevoitor,
exemplul evlavios – acestea sunt mijloace prin care lumina este datã lumii.” – Hristos

lumina lumii, pag. 307 engl. (cap. 31: „Predica de pe Munte”).
Predare deplinã lui Dumnezeu. „Faptul cã cineva manifestã extaz spiritual în

împrejurãri extraordinare aceasta nu este o dovadã convingãtoare cã el este creºtin.
Sfinþenia nu înseamnã extaziere: ea este o predare deplinã a voinþei lui Dumnezeu;
este trãirea prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu; este împlinirea voinþei
Tatãlui nostru ceresc; este încrederea în Dumnezeu în încercare, în întuneric cât ºi în
luminã; este umblarea prin credinþã nu numai prin vedere; este bazarea pe Dumnezeu
cu o siguranþã încrezãtoare care nu pune întrebãri, ºi odihnire în dragostea Sa.” –
Istoria faptelor apostolilor, pag. 51 engl. (cap. 5: „Darul Duhului”).

Manifestarea zilnicã a lui Hristos. „Un spirit blând, o purtare amabilã ºi
atrãgãtoare îl pot salva pe cel rãtãcit ºi sã acopere o mulþime de pãcate. Descoperirea
lui Hristos în propriul vostru caracter va avea o putere transformatoare asupra tuturor
celor cu care veniþi în contact. Lãsaþi ca Hristos sã Se manifeste zilnic în voi, ºi El va
descoperi prin voi energia creatoare a cuvintelor Sale – o influenþã gingaºã,
convingãtoare, totuºi puternicã de a re-crea alte suflete în frumuseþea Domnului
Dumnezeului nostru.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor , pag. 129 engl. (cap. 7:
„Nu judecând, ci lucrând”).

Puterea harului Sãu. „Când încercaþi sã-i atrageþi pe alþii în cercul dragostei
Sale, curãþia limbajului vostru, altruismul slujirii voastre, voioºia purtãrii voastre sã
mãrturiseascã despre puterea harului Sãu.” – Divina vindecare, pag. 156 engl. (cap.
„Dând învãþãturã ºi vindecând”).



2323232323Lecþii biblice pentru Sabat,  Iulie -- Septembrie 2006

Lecţia 4 Sabat, 22 iulie 2006

Primul câmp misionar

„Ferice de oricine se teme de Domnul, ºi umblã pe cãile Lui! Cãci
atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eºti fericit ºi-þi merge bine.
Nevastã-ta este ca o viþã roditoare înlãuntrul casei tale; copiii tãi stau
ca niºte lãstari de mãslin împrejurul mesei tale.” (Psalmii128:1-3).

„Restaurarea ºi înãlþarea omenirii începe în cãmin. Lucrarea pãrinþilor
stã la baza tuturor celorlalte… Binele societãþii, succesul bisericii ºi
prosperitatea naþiunii depind de influenþele din cãmin.” – Divina vindecare,
pag. 349 engl. (cap. „Lucrarea în cãmin”).

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 6, pag. 427-430 engl. (cap.
              „Lucrarea misionarã internã”)

                 Divina vindecare, pag. 388-394 engl. (cap. „Influenþele din cãmin”).

Duminicã 16 iulie

1. PRIMUL LOC

a. Care este primul loc în care ar trebui sã ne concentrãm
eforturile misionare? Deuteronom 6:5-9; Psalmii 128:1-3.

„Lucrarea noastrã pentru Hristos trebuie sã înceapã cu familia în
cãmin… Nu existã nici un câmp misionar mai important decât acesta. Prin
învãþãturã ºi exemplu, pãrinþii trebuie sã-ºi înveþe copiii sã lucreze cu cei
neconvertiþi. Copiii ar trebui sã fie educaþi în aºa fel încât sã aibã înþelegere
pentru cei în vârstã ºi suferinzi ºi sã caute sã uºureze suferinþele celor sãraci
ºi nenorociþi. Ei ar trebui sã fie învãþaþi sã fie sârguincioºi în lucrarea
misionarã; din cei mai fragezi ani sã le fie insuflate tãgãduirea ºi jertfirea de
sine, ca sã poatã fi lucrãtori împreunã cu Dumnezeu.

ªi dacã învaþã vreodatã sã facã lucrare misionarã adevãratã pentru alþii,
ei trebuie sã înveþe mai întâi sã lucreze pentru cei de acasã care au dreptul
natural la serviciul lor de dragoste.” – Testimonies, vol. 6, pag. 429 engl. (cap.
„Lucrarea misionarã internã”).

b. Ce ne învaþã urmãtoarele versete despre viaþa noastrã în
cãmin, în special a acelora care au o poziþie în bisericã? De ce
este aceasta importantã? 1 Timotei 3:3-7; Tit 2:3-5.
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Luni 17 iulie

2. UN CENTRU DE INSTRUIRE

a. Pe lângã faptul cã este un loc de locuit, care este scopul
cãminului? Proverbele 22:6.

„Cãminele noastre trebuie sã fie puse în rânduialã, ºi trebuie depuse
eforturi stãruitoare pentru a-l face interesat pe fiecare membru al familiei
de proiectele misionare. Trebuie sã cãutãm sã angajãm simpatiile copiilor
noºtri în lucrarea serioasã pentru cei nemântuiþi, ca sã facã tot ce pot mai
bine tot timpul ºi peste tot pentru a-L reprezenta pe Hristos.” – The Review

and Herald, 4 iulie 1893.

b. Când instruirea se face cum se cuvine în cãmin, ce se va
întâmpla în afara cãminului? Matei 5:16.

„Misiunea cãminului se întinde dincolo de membrii ei. Cãminul creºtin trebuie
sã fie o pildã, dând un exemplu despre perfecþiunea adevãratelor principii ale
vieþii. O astfel de exemplificare va fi o putere spre bine în lume. Mult mai
puternicã decât orice predicã ce poate fi þinutã este influenþa unui adevãrat
cãmin asupra inimilor ºi vieþilor omeneºti. Când tinerii ies dintr-un astfel de cãmin,
lecþiile pe care le-au învãþat sunt date mai departe. Principii mai nobile de viaþã
sunt introduse ºi în alte cãmine, iar influenþa înãlþãtoare lucreazã în comunitate.”
– Divina vindecare, pag. 352 engl. (cap. „Lucrarea în cãmin”).

c. Ce dovedeºte adevãrata lucrare misionarã din cãmin?
2 Corinteni 13:5.

„S-ar putea ca unii dintre cei care au mãrturisit mult timp cã sunt creºtini,
ºi totuºi nu au simþit nici o obligaþie pentru sufletele care pier în umbra
propriilor lor cãmine, sã creadã cã au o lucrare de fãcut în þãri strãine; dar
unde este dovada calificãrii lor pentru o astfel de lucrare? Prin ce au dovedit
povara pentru suflete? Aceste persoane au nevoie mai întâi sã fie învãþate ºi
disciplinate în þarã. Adevãrata credinþã ºi dragoste faþã de Hristos va crea în
ei cea mai serioasã dorinþã de a salva sufletele chiar în þarã. Ei vor exercita
toate energiile spirituale pentru a trage împreunã cu Hristos, învãþând
blândeþea ºi smerenia Lui. Atunci, dacã Dumnezeu doreºte ca ei sã meargã
în þãri strãine, ei vor fi pregãtiþi.” – Testimonies, vol. 6, pag. 427, 428 engl. (cap.
„Lucrarea misionarã internã”).
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Marþi 18 iulie

3. LUCRURI SPECIFICE

a. Ce lucruri specifice trebuie sã fie practicate în mod consecvent
în cãmin? Filipeni 1:27.

„Prima datorie creºtinã este în cãmin. Taþi ºi mame, rãspunderea voastrã
este mare. Voi vã pregãtiþi copiii pentru viaþã sau pentru moarte; îi instruiþi
pentru un loc trainic pe pãmânt, pentru mulþumirea eului în aceastã viaþã, sau
pentru viaþa veºnicã, pentru a-L lãuda pe Dumnezeu pe vecie. Care din
acestea douã va fi? Povara vieþii voastre ar trebui sã fie aceea ca fiecare copil
pe care vi l-a încredinþat Dumnezeu sã primeascã modelarea divinã. Copiii
voºtri ar trebui sã fie învãþaþi sã-ºi stãpâneascã temperamentul ºi sã cultive un
spirit iubitor ºi asemenea lui Hristos. Îndrumaþi-i în aºa fel încât sã iubeascã
serviciul lui Dumnezeu, sã le facã mai multã plãcere sã meargã la casa de
închinare decât la locurile de distracþie. Învãþaþi-i cã religia este un principiu
viu. Dacã aº fi fost crescutã cu ideea cã religia nu este decât un sentiment,
viaþa mea ar fi fost nefolositoare. Dar eu nu am îngãduit niciodatã sentimentului
sã se aºeze între Cer ºi sufletul meu. Oricare ar fi sentimentele mele, eu Îl
caut pe Dumnezeu la începutul zilei, la amiazã ºi seara ca sã pot lua putere de
la Izvorul viu de putere.” – The Signs of the Times, 14 ianuarie 1886.

b. De ce se pune atât de mult accent pe ceea ce suntem în
cãmin? 1 Timotei 5:8.

„Dacã aceºti copii ar fi fost instruiþi ºi disciplinaþi  în mod corespunzãtor,
dacã ar fi fost crescuþi în educaþia ºi sfatul Domnului, îngerii cereºti ar fi în
casele voastre. Dacã aþi fi adevãraþi misionari în cãmin, ilustrând în viaþa
voastrã zilnicã învãþãturile cuvântului lui Dumnezeu, v-aþi pregãti pentru un
câmp mai mare de utilitate ºi, în acelaºi timp, v-aþi pregãti copiii sã stea în
picioare lângã voi, ca lucrãtori eficienþi în cauza lui Dumnezeu. Ce impresie
se face asupra societãþii când vede o familie unitã în lucrarea ºi serviciul
Domnului! O astfel de familie este o predicã puternicã în favoarea realitãþii
creºtinismului. Alþii vãd cã o influenþã este la lucru în familie care are un
efect asupra copiilor, ºi cã Dumnezeul lui Avraam este cu ei. ªi ceea ce a
avut o influenþã atât de puternicã asupra copiilor se simte dincolo de cãmin
ºi afecteazã ºi alte vieþi. Dacã familiile pretinºilor creºtini ar avea o modelare
religioasã corectã, ei ar exercita o mare influenþã spre bine. Ei ar fi într-
adevãr ‚lumina lumii.’” – The Signs of the Times, 14 ianuarie 1886.
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Miercuri 19 iulie

4. PRACTICA DUCE LA PERFECÞIUNE
a. Ce trebuie sã practicãm în fiecare zi unii cu alþii? Filipeni 2:3;

Efeseni 4:31, 32.

„Prin practicarea tãgãduirii de sine în cãmin, noi suntem pregãtiþi sã
lucrãm pentru alþii. Efortul de a face din cãmin ce ar trebui sã fie – un simbol
al cãminului din cer – ne pregãteºte pentru lucrarea într-o sferã mai largã.
Educaþia primitã prin arãtarea consideraþiei gingaºe unii faþã de alþii, ne face
în stare sã ºtim cum sã ajungem la inimile care au nevoie sã fie învãþate
principiile adevãratei religii. Biserica are nevoie de toatã forþa spiritualã
cultivatã care poate fi obþinutã, ca toþi, în special membrii mai tineri din
familia Domnului, sã poatã fi pãziþi cu atenþie. Adevãrul trãit acasã se face
simþit în lucrul dezinteresat peste hotare. Cel care trãieºte creºtinismul în
cãmin va fi o luminã strãlucitoare ºi puternicã peste tot.” – The Signs of the

Times, 1 septembrie 1898.

b. În ce relaþie trebuie sã fie dezvoltatã aceasta mai întâi?
Efeseni 5:25, 29, 33; 1 Petru 3:1, 7.

„Dacã ai cuvinte de amabilitate ºi fapte de curtenie de oferit, este
întotdeauna sigur sã le oferi soþiei tale. Ele vor fi o mare binecuvântare
pentru ea, ºi va aduce fericire în inima ei care se va reflecta înapoi la tine.”
– Un apel solemn, pag. 156 engl. (cap. 4: „Modestia femeii”).

c. Cum se va manifesta dragostea în cãmin? 1 Corinteni 13:4-7.

„Micile atenþii, numeroasele întâmplãri mãrunte ºi amabilitãþile simple
ale vieþii compun fericirea vieþii; iar neglijarea cuvintelor amabile, de
încurajare ºi afectuoase ºi ale micilor amabilitãþi ale vieþii duc la nenorocirea
vieþii.  La sfârºit se va vedea cã tãgãduirea eului spre binele ºi fericirea
celor din jurul nostru constituie o mare parte din raportul vieþii din cer. ªi se
va descoperi ºi faptul cã grija faþã de eu, fãrã sã se þinã seama de binele ºi
fericirea celorlalþi, nu scapã atenþiei Tatãlui nostru ceresc.” – Testimonies ,
vol. 2, pag. 133, 134 engl. (cap. „Iubirea adevãratã”).



2727272727Lecþii biblice pentru Sabat,  Iulie -- Septembrie 2006

Joi 2o iulie

5. MAI MULT DE ÎNVÃÞAT

a. Ce alte lucruri ar trebui practicate în cãminul vostru?
1 Tesaloniceni 4:11, 12.

b. Ce nu ar trebui sã existe niciodatã în cãminul nostru ºi de ce?
Proverbele 17:14.

„Acesta este un veac al pretenþiilor. În toate pãrþile noi vedem ridicate
case frumoase, splendid mobilate, împodobite cu tablouri ºi înzestrate cu tot
ce încântã ochiul ºi mulþumeºte gustul. Privind la aparenþele exterioare am
putea spune: Cu siguranþã cã acesta este un cãmin fericit.  Totuºi, în aceste
case stãpânesc pofta trupeascã ºi patima rea. Soþii îºi ucid soþiile ca sã-ºi
satisfacã pofta nesfântã, ucigându-le prin neglijenþã, cu asprime, cu aerul
poruncitor ºi importanþa de sine. Cei care cândva au fost fãcuþi dupã chipul
lui Dumnezeu, prin îngãduirea rãului, ºterg orice asemãnare cu natura
divinã.” – The Review and Herald, 5 iunie 1894.

c. La ce pot fi folosite cãminele noastre? 1 Petru 4:9. Cum va
influenþa un astfel de cãmin biserica?

„Chiar ºi printre cei care mãrturisesc cã sunt creºtini, adevãrata
ospitalitate este puþin practicatã. În poporul nostru, ocazia de a da dovadã de
ospitalitate nu este privitã aºa cum ar trebui, ca un privilegiu ºi o
binecuvântare. Existã prea puþinã sociabilitate, prea puþinã dispoziþie de a
face loc pentru încã doi sau trei la masa familiei, fãrã jenã sau paradã. Unii
spun cã ‚deranjul este prea mare’. Nu ar fi dacã aþi spune: ‚Nu am fãcut
pregãtiri speciale, dar sunteþi binevenit la ceea ce avem.’ Musafirul
neaºteptat apreciazã mult mai mult invitaþia decât cea mai elaboratã
pregãtire.” – Testimonies, vol. 6, pag. 342, 343. (cap.: „Cultivarea ospitalitãþii”).

„Cãrþile din ceruri vor descoperi un raport grozav de datorii casnice
neîmplinite împotriva pãrinþilor care au fost consideraþi lucrãtori misionari
inteligenþi. Cât de mult mai multã influenþã ar fi putut avea aceºti pãrinþi, cât
de mult mai mult bine ar fi putut sã facã, dacã ar fi început lucrarea în
punctul corect, punându-ºi propria casã în rânduialã, ºi prezentând vecinilor
lor o familie bine ordonatã ca dovadã a puterii adevãrului! Când se vede cã
aceºti copii nu sunt lumeºti, când frumuseþea credinþei ºi spiritul adevãratului
creºtinism se vãd în ei, aceasta va fi ca o luminã care aratã spre cer.” – The
Review and Herald, 22 mai 1888.
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Vineri  21 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Unde este primul nostru câmp de misiune ºi de ce?
2. Ce ar trebui sã se întâmple în cãminul care va influenþa lumea?
3. Reflectã cãminul meu atitudinea ºi tonul corect? În ce fel este

nevoie sã mã schimb pentru a avea un spirit corect?
4. Cum sunt relaþiile mele cu partenerul meu, cu copiii ºi

prietenii mei?
5. Sunt cãi prin care cãminul meu sã poatã fi folosit sã ajungã la

inima altora?

Un martor viu. „Cea mai mare dovadã a puterii creºtinismului, care
poate fi prezentatã lumii, este o familie bine ordonatã ºi disciplinatã. Aceasta
va recomanda adevãrul ca nimic altceva; pentru cã este un martor viu al
puterii practice asupra inimii.” – Testimonies, vol. 4, pag. 304 engl. (cap.
„Experienþã ºi activitãþi”).

O influenþã puternicã spre bine. „Un cãmin bine ordonat este un
argument puternic în favoarea realitãþii religiei creºtine – un argument pe
care cel necredincios nu-l poate nega. Toþi pot vedea cã în familie existã o
influenþã la lucru care are efect asupra copiilor, ºi cã Dumnezeul lui Avraam
este cu ei. Dacã familiile pretinºilor creºtini ar avea o modelare religioasã
corectã, ele ar exercita o mare influenþã spre bine. Ele ar fi într-adevãr
‚lumina lumii.’” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 144 engl. (cap. 12: „Avraam în Canaan”).

Pãrinþi care se roagã. „O, dacã pãrinþii ar urmãri fericirea veºnicã a
copiilor lor cu rugãciune ºi atenþie! Sã se întrebe: Am fost neglijenþi? Am
neglijat aceastã lucrare solemnã? Am permis copiilor noºtri sã devinã
distracþia ispitelor lui Satan? Nu trebuie sã dãm o socotealã solemnã înaintea
lui Dumnezeu pentru cã am îngãduit copiilor noºtri sã-ºi foloseascã talentele,
timpul ºi influenþa lor în lucrarea împotriva adevãrului, împotriva lui Hristos?
Nu ne-am neglijat datoria de pãrinþi ºi am crescut numãrul supuºilor
împãrãþiei lui Satan?

Acest câmp al cãminului a fost neglijat de mulþi în mod ruºinos, ºi este
vremea ca resursele ºi remediile divine sã fie prezentate, aºa încât aceastã
stare a rãului sã fie îndreptatã. Ce scuzã pot aduce pretinºii urmaºi ai lui
Hristos pentru cã au neglijat sã-ºi educe copiii ca sã lucreze pentru El?” –
Testimonies, vol.6, pag. 429, 430 engl. (cap. „Lucrarea misionarã internã”).

Gãsind bucurie în slujire. „Cu cât mai pe deplin pãtrunde spiritul
adevãratei slujiri în cãmin cu atât mai pe deplin va fi acesta dezvoltat în viaþa
copiilor. Ei vor învãþa sã gãseascã bucurie în slujire ºi jertfire pentru binele
altora.” – Divina vindecare, pag. 401 engl. (cap. „Adevãrata educaþie – O instruire
misionarã”).
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Lecţia 5                            Sabat, 29  iulie 2006

Alte metode de slujire

„Care om dintre voi, dacã are o sutã de oi, ºi pierde pe una din
ele, nu lasã pe celelalte nouãzeci ºi nouã pe izlaz, ºi se duce dupã
cea pierdutã pânã când o gãseºte?” (Luca 15:4).

„Noi nu trebuie sã aºteptãm ca sufletele sã vinã la noi; trebuie sã le
cãutãm afarã acolo unde sunt. Când cuvântul a fost predicat de la amvon,
lucrarea de abia a început. Sunt mulþimi care nu vor fi atinse de evanghelie
dacã aceasta nu este adusã la ei.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 229
engl. (cap. 18: „La drumuri ºi la garduri”).

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 23 iulie

1. ÎNTINZÂND MÂNA

a. Cât de departe ªi-a întins Hristos mâna ca sã ne mântuiascã de
pãcat? Coloseni 1:14-17, 21, 22; Romani 5:10.

b. Ce ne va motiva sã întindem mâna în afara nucleului nostru
pentru a-i ajuta pe alþii? Luca 15:8-10.

„În aceastã lucrare, toþi îngerii din cer sunt gata sã coopereze. Toate
resursele cerului sunt la îndemâna acelora care cautã sã-i salveze pe cei pierduþi.
Îngerii vã vor ajuta sã ajungeþi la cei mai nepãsãtori ºi mai împietriþi. ªi când unul
este adus înapoi la Dumnezeu, cerul întreg este plin de bucurie; serafimii ºi
heruvimii îºi ating harfele de aur ºi cântã laudã lui Dumnezeu ºi Mielului pentru
mila ºi bunãtatea iubitoare faþã de copiii oamenilor.” – Parabolele Domnului

Hristos, pag. 197 engl. (cap. 15: „Acest om primeºte pe pãcãtoºi”).

c. Ce putem spune acelora la care ajungem? 1 Petru 4:7.

Sfaturi pentru servicii creºtine pag. 103-119.

Testimonies, vol. 9, pag. 30-48 engl. (cap. „Lucrarea
 misionarã internã”).
Divina vindecare, pag. 194-196 engl. (cap. „Ajutor
 pentru cei fãrã ocupaþie ºi pentru cei fãrã adãpost”).
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Luni 24 iulie

2. CULTIVÂND INTERESUL

a. Ce întreabã multe persoane din jurul nostru? Faptele
Apostolilor 16:30.

b. Ce este atât de important în orice fel de lucrare misionarã?
Coloseni 3:12.

„Cei care luptã lupta vieþii din greu pot fi învioraþi ºi întãriþi prin mici
atenþii care nu costã nimic. Cuvintele amabile rostite natural, micile atenþii
revãrsate natural, vor alunga norii ispitei ºi îndoielii care se adunã deasupra
sufletului. Adevãrata exprimare din inimã a compãtimirii asemenea celei lui
Hristos, oferitã în simplitate, are puterea de a deschide uºa inimilor care au
nevoie de atingerea simplã ºi delicatã a spiritului lui Hristos.” – Testimonies ,
vol. 9, pag. 30 engl. („Lucrarea misionarã internã”).

„Toþi cei care lucreazã pentru Dumnezeu ar trebui sã aibã caracteristicile
Martei ºi Mariei combinate – bunãvoinþa de a sluji ºi dragostea sincerã pentru
adevãr. Eul ºi egoismul trebuie sã fie date la o parte. Dumnezeu cheamã
femei lucrãtoare sârguincioase, lucrãtoare care sunt prevãzãtoare,
binevoitoare, duioase ºi credincioase principiului. El cheamã femei
perseverente, care doresc sã-ºi îndepãrteze mintea de la eu ºi de la propriul
confort, ºi sã o concentreze în jurul lui Hristos, rostind cuvinte ale adevãrului,
rugându-se cu persoanele la care pot obþine intrare, lucrând pentru convertirea
sufletelor.” – Idem., vol. 6, pag. 118 engl. (cap. „Femeile ca lucrãtoare biblice”).

c. Care este o metodã simplã de lucrare misionarã la care pot
participa toþi? Luca 14:23.

„Tuturor celor care lucreazã cu Hristos le-aº spune: ‚Oriunde puteþi
câºtiga intrare la oameni la uºa sobei, folosiþi ocazia. Luaþi-vã Biblia ºi
deschideþi înaintea lor marile ei adevãruri. Succesul vostru nu va depinde
atât de mult de cunoºtinþa ºi realizãrile voastre, cât de capacitatea voastrã
de a vã gãsi calea spre inimã. Fiind sociabili ºi apropiindu-vã de oameni,
puteþi schimba cursul gândurilor lor mai repede decât prin cel mai competent
discurs. Prezentarea lui Hristos în familie, la uºa sobei,  ºi în adunãri mici din
casele particulare este adesea mult mai cu succes în câºtigarea de suflete la
Isus decât sunt predicile þinute în aer liber, în aglomeraþie sau chiar în sãli
sau adunãri.” – Slujitorii evangheliei, pag. 174
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Marþi 25 iulie

3. CUNOSCÂND OAMENII

a. Dacã nu-mi cunosc vecinii, cum pot sã le spun despre Isus?
Cine ne-a dat un exemplu despre cum putem sã ne apropiem
de ei? Faptele Apostolilor 9:36; Proverbele 31:20.

„Tinerii sã nu fie trecuþi cu vederea; sã aibã contribuþia lor în lucrare ºi
responsabilitate. Sã simtã cã au o parte de fãcut în ajutorarea ºi
binecuvântarea altora. Chiar ºi copiii trebuie sã fie învãþaþi sã facã mici
comisioane de dragoste ºi milã pentru cei mai puþin favorizaþi decât ei.” –
Testimonies, vol. 6, pag. 435 engl. (cap. „Lucrarea misionarã internã”).

b. Toþi avem o oarecare legãturã cu oamenii. Ce cale a folosit
Pavel ca sã ajungã la cunoºtinþele lui ºi sã dezvolte o relaþie
mai profundã? Filipeni 3:1.

„Femeile pot face o lucrare bunã în câmpul misionar, scriind la prieteni ºi
aflând despre adevãratele lor sentimente legate de cauza lui Dumnezeu.” –
Lucrarea de binefacere, pag. 147, 148, engl.

c. Cine este în mod special adaptat la acest fel de lucrare
misionarã? Filipeni 4:3.

„Dacã acolo unde acum este o femeie ar fi douãzeci, care ar face din
aceastã misiune sfântã lucrarea lor dragã, am vedea mai mulþi convertiþi la
adevãr.” – The Review and Herald, 2 ianuarie 1879.

„[Surorile noastre] au tact, discernãmânt, ºi o bunã capacitate ºi vor fi
bune lucrãtoare pentru Maestrul lor. Femeile creºtine sunt chemate…
Surorile noastre pot sluji ca lucrãtoare grijulii, scriind ºi scoþând la luminã
sentimentele prietenilor care au primit revistele ºi broºurile noastre… Este
nevoie de femei cu principii ferme ºi un caracter hotãrât, femei care cred cã
într-adevãr trãim în ultimele zile ºi cã avem de dat lumii ultima solie solemnã
de avertizare… Acestea sunt cele pe care Dumnezeu le poate folosi în
lucrarea misionarã… Acestea pot face o lucrare preþioasã pentru Dumnezeu
în rãspândirea de broºuri.” – Idem.,  19 decembrie 1878.
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Miercuri 26  iulie

4. MÂINI CARE AJUTÃ
a. Lucrarea misionarã cere ceva ce puþini sunt gata sã dea. Ce

este aceasta? Matei 16:24-27.

„Studiaþi caracterizarea adevãratului misionar fãcutã de Hristos. [Marcu
8:34 citat]. A-L urma pe Hristos, aºa cum cer aceste cuvinte, nu este o
pretenþie, o farsã. Isus Se aºteaptã ca ucenicii Sãi sã urmeze îndeaproape
urmele paºilor Sãi, suportând ce a suportat El, suferind ce a suferit El, biruind
dupã cum a biruit El. Aºteaptã cu nerãbdare sã-i vadã pe pretinºii Sãi urmaºi
descoperind spiritul jertfirii de sine.” – Sfaturi despre sãnãtate, pag. 423

b. Dacã ne pasã de alþii, vom dori sã dãm din timpul ºi energia
noastrã. Care sunt alte cãi specifice prin care sã ne apropiem
de inima lor ca sã aflãm mai multe despre nevoile lor? Tit 2:3-5.

„În slujirea celor sãraci, existã un câmp vast de lucru pentru femei cât ºi
pentru bãrbaþi. Bucãtãreasa, gospodina, croitoreasa ºi asistenta eficientã –
ajutorul tuturor este necesar. Membrii familiilor sãrace sã fie învãþaþi cum sã
gãteascã, cum sã-ºi facã ºi sã-ºi repare propriile haine, cum sã se îngrijeascã
de cei bolnavi, cum sã se îngrijeascã de casã cum se cuvine. Bãieþii ºi fetele
sã fie învãþaþi temeinic o profesie sau o meserie” – Divina vindecare, pag. 194
engl. (cap. „Ajutor pentru cei fãrã ocupaþie ºi cei fãrã adãpost”).

c. Ce slujire creºtinã se potriveºte capacitãþilor bãrbaþilor? Tit
2:2, 6-10; 3:1, 2.

„Fermierii creºtini pot face o adevãratã lucrare misionarã ajutându-i pe
sãraci sã gãseascã un cãmin la þarã ºi învãþându-i cum sã cultive pãmântul ºi
sã-l facã productiv. Învãþaþi-i cum sã foloseascã uneltele agricole, cum sã
cultive diferite semãnãturi, cum sã planteze ºi sã aibã grijã de livadã…

Ar trebui sã se acorde atenþie înfiinþãrii de diferite fabrici aºa încât
familiile sãrace sã gãseascã de lucru. Tâmplarii, fierarii ºi desigur toþi cei
care înþeleg ceva din munca folositoare ar trebui sã simtã o responsabilitate
de a-i învãþa ºi ajuta pe cei neºtiutori ºi neangajaþi.” – Divina vindecare, pag.
193, 194 engl. (cap. „Ajutor pentru cei fãrã ocupaþie ºi pentru cei fãrã adãpost”).



3333333333Lecþii biblice pentru Sabat,  Iulie -- Septembrie 2006

Joi 27 iulie

5. DAR EU LUCREZ

a. Cum putem sã ajungem la suflete în timp ce lucrãm? Faptele
Apostolilor 16:14; 18:1-4.

„Fiecãruia care devine pãrtaº al harului Sãu, Domnul îi stabileºte o
lucrare pentru alþii. Noi trebuie sã stãm în mod personal în locul nostru,
spunând: ‚Iatã-mã, trimite-mã.’ (Isaia 6:8). Asupra predicatorului cuvântului,
sorei misionare, medicului creºtin, ºi creºtinului, fie el comerciant sau fermier,
specialist sau mecanic – rãspunderea zace asupra tuturor. Lucrarea noastrã
este sã descoperim oamenilor evanghelia mântuirii lor. Orice întreprindere
în care ne angajãm ar trebui sã fie un mijloc pentru atingerea acestui scop.”
– Divina vindecare, pag. 148 engl. (cap. „Dând învãþãturã ºi vindecând”).

b. Cum poate conduita noastrã creºtinã în afaceri sã fie
consideratã lucrare misionarã? 1 Tesaloniceni 4:11, 12.

„Omul de afaceri sã-ºi conducã afacerea într-un mod care sã-L
slãveascã pe Maestrul lui datoritã credincioºiei lui. Sã punã religia lui în tot
ce se face, ºi sã descopere oamenilor Spiritul lui Hristos. Mecanicul sã fie
un reprezentant harnic ºi credincios al Celui care a trudit în umblarea umilã
a vieþii în cetãþile Iudeii. Toþi cei care iau numele lui Hristos pe buze sã
lucreze în aºa fel încât omul, vãzând faptele lui bune, sã fie condus sã-L
slãveascã pe Creatorul ºi Rãscumpãrãtorul lui.” – Sfaturi pentru servicii

creºtine, pag. 22.
„Sã nu treceþi pe lângã lucrurile mici în aºteptarea unei lucrãri mari.

Poate cã puteþi sã vã îndepliniþi cu succes lucrarea mãruntã, dar sã eºuaþi cu
totul în încercarea de a face o lucrare mare ºi sã cãdeþi în descurajare.
Apucaþi-vã de lucru oriunde vedeþi cã este ceva de fãcut. Fie cã sunteþi
bogaþi sau sãraci, mari sau umili, Dumnezeu vã cheamã la o slujire activã
pentru El. Fãcând cu toatã puterea voastrã ce gãsesc mâinile voastre sã
facã, talentul ºi aptitudinea pentru lucru se dezvoltã. ªi tocmai prin neglijarea
ocaziilor voastre zilnice deveniþi neroditori ºi ofiliþi. De aceea sunt atât de
mulþi copaci neroditori în grãdina Domnului.” – Testimonies , vol. 9, pag. 129
engl. (cap. „Un apel cãtre laici”).
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Vineri 28 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Merg spre oameni ºi le împãrtãºesc adevãrul lui Dumnezeu în

mod consistent?

2. Ce pot face, ºi când sã fac lucrarea de vizitare a vecinilor pentru a-i ajuta
cu adevãrat?

3. Cum putem sã le încurajãm pe femei în lucrarea misionarã internã ºi
peste hotare?

4. Ce pot face familiile ºi comunitãþile noastre pentru a împãrtãºi
cunoºtinþa practicã cu persoanele interesate ºi a le câºtiga la Hristos?

5. Cum poate fi locul de muncã cea mai bunã demonstrare a virtuþilor
creºtine?

Simþind cu alþii. „Dacã sunteþi în legãturã cu Hristos, veþi preþui orice fiinþã
omeneascã aºa cum a preþuit-o El. Veþi simþi faþã de alþii aceeaºi dragoste adâncã
pe care Hristos a simþit-o faþã de voi. Atunci veþi putea sã câºtigaþi, nu sã
îndepãrtaþi, sã atrageþi, nu sã respingeþi pe aceia pentru care a murit El. Nimeni
nu ar fi fost adus vreodatã înapoi la Dumnezeu dacã Hristos nu ar fi fãcut un
efort personal pentru ei; ºi tocmai prin aceastã lucrare personalã putem sã salvãm
sufletele. Când îi vedeþi pe cei care se coboarã spre moarte, nu vã veþi odihni în
indiferenþã liniºtitã ºi comodã. Cu cât mai mare pãcatul lor ºi cu cât mai adâncã
nenorocirea lor, cu atât mai serioase ºi mai gingaºe vor fi eforturile voastre pentru
recuperarea lor. Veþi deosebi nevoia acelora care suferã, care au pãcãtuit împotriva
lui Dumnezeu, care sunt apãsaþi de povara vinovãþiei. Inima voastrã va începe sã
lucreze din compasiune pentru ei, iar voi le veþi întinde o mânã de ajutor. În
braþele credinþei ºi dragostei voastre îi veþi aduce la Hristos. Veþi veghea asupra
lor ºi îi veþi încuraja, iar compasiunea ºi încrederea voastrã îi va face sã le fie
greu sã cadã de la statornicia lor.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 197
engl. (cap.15: „Acest om primeºte pe pãcãtoºi”).

Lucrarea din casã în casã. „Acei care se angajeazã în lucrarea din casã în
casã vor gãsi ocazii de a servi în multe feluri. Ei ar trebui sã se roage pentru cei
bolnavi ºi ar trebui sã facã tot ce le stã în putere sã le aline suferinþa. Ei ar trebui
sã lucreze printre cei umili, sãraci ºi apãsaþi. Ar trebui sã ne rugãm pentru ºi cu
cei neajutoraþi care nu au puterea voinþei de a-ºi stãpâni apetitul pe care l-a
degradat patima. Trebuie sã se depunã un efort serios ºi perseverent pentru
salvarea acelora în a cãror inimã s-a trezit interesul. La mulþi se poate ajunge
numai prin fapte de amabilitate dezinteresatã. Mai întâi trebuie alinate nevoile
lor fizice. Când vãd dovada dragostei noastre altruiste, le va fi mai uºor sã
creadã în dragostea lui Hristos.” – Testimonies, vol. 6, pag. 83, 84 engl. (cap.
„Dupã adunarea în tabãrã”).
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Sabat
5 august 2006

Darul Sabatului Întâi
pentru ºcolile misionare din întreaga lume

„Cea mai mare nevoie a lumii este nevoia de bãrbaþi – bãrbaþi care
sã nu fie cumpãraþi sau vânduþi, bãrbaþi care în adâncul sufletului lor
sunt credincioºi ºi cinstiþi, bãrbaþi care nu se tem sã-i spunã pãcatului pe
nume, bãrbaþi a cãror conºtiinþã este îndreptatã spre datorie la fel de
precis ca acul spre pol, bãrbaþi care vor sta de partea dreptãþii chiar
dacã s-ar nãrui cerul.” – Educaþia, pag. 57 engl. (cap. „Vieþile unor
marþi bãrbaþi”).

Chiar înainte de organizarea Miºcãrii de Reformã din 1925, ºcolile
misionare erau un aspect fundamental în îndeplinirea misiunii
evanghelice pentru aceastã bisericã. În 1920, o micã ºcoalã misionarã
s-a deschis în Rama (lângã Wurzburg), Germania.

În 1931, Conferinþa Generalã a hotãrât sã deschidã o ºcoalã
misionarã interna-þionalã cu scopul
de a trimite misionari în þãri strãine.
Pe data de 1 aprilie 1932, aceastã
ºcoalã ºi-a început cursurile în
Schwaebisch Hall, Germania.

Astãzi, ºcolile misionare
continuã sã joace un rol important
în rãspândirea ade-vãrului prezent.
Lucrãtorii pentru cauza Domnului
au ne-voie sã fie instruiþi pentru a
aduce la îndeplinire misiunea datã
lor de Mântuitorul sufletelor.

Pe data de 5 august, vã rugãm
sã vã amintiþi de aceastã lucrare
importantã. Darurile voastre vor fi
folosite pentru a sprijini ºcolile
misionare de pe întregul glob.

M. Natarajan

Secretarul pentru educaþie al

CG

Studenþi misionari din Republica Dominicanã

Studenþi misionari din Haiti
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Lecţia 6                            Sabat, 5 august 2006

Braþul drept al lucrãrii
„Dumnezeu sã aibã milã de noi ºi sã ne binecuvânteze, sã facã

sã lumineze peste noi faþa Lui; ca sã se cunoascã pe pãmânt calea
ta ºi printre toate neamurile mântuirea ta.”(Psalmii 67: 1, 2).

„Mai întâi sã veniþi în întâmpinarea nevoilor celor lipsiþi ºi sã le alinaþi
lipsurile trebuinþele ºi suferinþele lor fizice ºi apoi veþi gãsi o cale deschisã
cãtre inimã, unde puteþi sã semãnaþi sãmânþa bunã a curãþiei ºi religiei.” –
Testimonies, vol. 4, pag. 227 engl. (cap. „Necesitatea armoniei”).

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 30 iulie

1. CE OBSERVAÞI?
a. Când mergeþi în lume, ce observaþi? Ce principiu este învãþat

de urmãtorul verset? Matei 9:12.

b. Ce a fãcut Isus când a vãzut o stare asemãnãtoare în jurul
Sãu? Matei 4:24.

„Mântuitorul lumii a devotat mai mult timp ºi mai multã muncã vindecãrii
celor suferinzi de bolile lor decât predicãrii. Ultima poruncã datã ucenicilor
Sãi, reprezentanþii Sãi pe pãmânt, a fost de a-ºi pune mâinile pe bolnavi ca
aceºtia sã se însãnãtoºeascã. Când Maestrul va veni, El îi va lãuda pe cei
care i-au vizitat pe bolnavi ºi au uºurat nevoile celor suferinzi.” – Testimonies,
vol. 4, pag. 225 engl. (cap. „Necesitatea armoniei”).

c. Cum putem face acelaºi lucru? Luca 10:33-37.

„Exemplul lui Hristos trebuie sã fie urmat de aceia care pretind cã sunt
copiii Sãi. Uºuraþi nevoile fizice ale semenilor voºtri, iar recunoºtinþa lor va
rupe barierele ºi vã va ajuta sã ajungeþi la inimile lor. Gândiþi-vã serios la
aceasta.” – Testimonies , vol. 9, pag. 127 engl. (cap. „Un apel cãtre laici”).

 Sfaturi pentru servicii creºtine, pag. 132-140 engl. (cap. 11:
„Lucrarea medical misionarã”).
Testimonies, vol. 7, pag. 62-67 engl. (cap. „Cunoaºtere principiilor
sãnãtãþii”).
Testimonies , vol. 9, pag. 112-118 engl. (cap. „Metode de lucru”).
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Luni 31 iulie

2. FAC BINE?

a. Cum se aplicã Luca 4:23, care spune „Doftore, vindecã-te pe
tine însuþi”, la lucrarea de vindecare pe care trebuie sã o facem?

„Sã prezentãm evanghelia celor bolnavi, legându-L pe Isus, Marele
Vindecãtor, de remediile simple folosite; iar credinþa noastrã vie va primi
rãspuns. Dar cei care vin la Marele Vindecãtor trebuie sã doreascã sã facã
voia Sa, sã-ºi umileascã sufletele ºi sã-ºi mãrturiseascã pãcatele. Când ne
prindem de puterea divinã cu o credinþã care nu poate fi negatã, vom vedea
mântuirea lui Dumnezeu.” – Lucrarea misionarã medicalã, pag. 52

b. Cum ne poate fi bine în mod personal? 3 Ioan 2. Cum îi va
afecta pe alþii bunãstarea noastrã fizicã, mentalã ºi spiritualã?

„Lucrarea reformei sanitare este mijlocul Domnului pentru micºorarea
suferinþei în lumea noastrã ºi pentru curãþirea bisericii Sale. Învãþaþi-i pe oameni
cã pot fi mâna care Îl ajutã pe Dumnezeu, cooperând cu Maestrul Lucrãtor
pentru restaurarea sãnãtãþii fizice ºi spirituale. Aceastã lucrare poartã
semnãtura cerului ºi va deschide uºile pentru intrarea ºi altor adevãruri
preþioase. Este loc pentru toþi care vor sã lucreze în aceastã lucrare în mod
inteligent.” – Testimonies, vol. 9, pag. 112, 113 engl. (cap. „Metode de lucru”).

„Când am încercat sã prezentãm reforma sanitarã fraþilor ºi surorilor
noastre, ºi le-am vorbit despre importanþa de a mânca, a bea ºi a face orice
lucru spre slava lui Dumnezeu, mulþi au spus prin acþiunile lor: ‚Nu e treaba
nimãnui dacã eu mãnânc asta sau aceea. Indiferent ce facem, ne suportãm
singuri consecinþele.’ Dragi prieteni, greºiþi mult. Nu sunteþi singurii care
suferiþi de pe urma unei umblãri greºite. Societatea în care vã aflaþi poartã
consecinþele greºelilor voastre, într-o mare mãsurã, cât ºi voi. Dacã suferiþi
din cauza necumpãtãrii voastre în mâncare ºi bãuturã ºi noi, care suntem în
jurul vostru sau ne întovãrãºim cu voi, suntem de asemenea afectaþi de
suferinþa voastrã. Noi avem de suferit de pe urma umblãrii voastre greºite.
Dacã ea are o influenþã care scade puterile minþii sau ale trupului, noi simþim
aceasta când suntem în compania voastrã, ºi suntem afectaþi de ea.” –
Idem., vol. 2, pag. 356 engl. (cap. „Cumpãtare creºtinã”).

c. Care este cel mai eficient mod prin care putem sã-i educãm pe
alþii în planul lui Dumnezeu de bunãstare? 1 Timotei 4:12, 16;
1 Corinteni 9:27.
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Marþi 1 august

3. ÎMPÃRTÃºIND SECRETUL

a. Pentru a fi eficienþi când facem de cunoscut metodele lui
Dumnezeu de vindecare, de ce avem nevoie? Psalmii 143:10.

„Poporul nostru sã arate cã are un interes viu în lucrarea misionar
medicalã. Sã se pregãteascã pentru a fi folositori studiind cãrþile care au fost
scrise pentru învãþãtura noastrã în aceste domenii. Aceste cãrþi meritã o mult
mai mare atenþie ºi apreciere decât primesc. Mult din ceea ce este spre binele
tuturor sã înþeleagã a fost scris cu scopul special de a da învãþãturã în principiile
sãnãtãþii. Cei care studiazã ºi practicã aceste principii vor fi mult binecuvântaþi,
atât fizic cât ºi spiritual. O înþelegere a filosofiei sãnãtãþii va fi o pazã împotriva
multora dintre relele care cresc în mod continuu.” – Testimonies , vol. 7, pag. 63
engl. (cap. „Cunoaºterea principiilor sãnãtãþii”).

„Asupra tuturor care s-au bucurat de avantajele reformei sanitare zace
rãspunderea de a rãspândi cunoºtinþa despre principiile de igienã… Trebuie sã
existe o redeºteptare cu privire la aceastã chestiune; deoarece scopul lui
Dumnezeu este de a îndeplini mult prin acest mijloc.” – Healthful Living, pag. 260.

b. În ce domenii specifice avem nevoie de educaþie? Luca 9:2.
Unde ar trebui sã aibã loc aceastã instruire?

„Lãsaþi ca lucrarea Domnului sã înainteze. Lãsaþi ca lucrarea misionar
medicalã ºi de educaþie sã înainteze. Sunt sigurã cã aceasta este cea mai mare
lipsã a noastrã – de lucrãtori zeloºi, devotaþi, inteligenþi ºi capabili.” – Testimonies,
vol. 9, pag. 168, 169 engl. (cap. „Un apel cãtre evangheliºtii medicali misionari”).

„I-aº sfãtui pe tineri ºi pe tinere sã asculte [de subiectul lucrãrii misionar
medicale]. Înaintea noastrã se aflã timpuri primejdioase. Lumea întreagã va
fi implicatã în nedumerire ºi în durere. Boli de tot felul vor fi asupra familiei
omeneºti, ºi o necunoºtinþã ca cea care predominã acum cu privire la legile
sãnãtãþii va avea ca rezultat o mare suferinþã ºi pierderea multor vieþi care
ar putea fi salvate.” – Healthful Living, pag. 254.

„Mi-au fost date avertismente cu privire la lucrarea de instruire a
surorilor medicale ºi a evangheliºtilor medicali. Nu ar trebui sã centralizãm
aceastã lucrare într-un singur loc. În fiecare sanatoriu înfiinþat, tinerii ºi
tinerele ar trebui sã fie instruiþi sã fie misionari medicali. Domnul va deschide
calea înaintea lor în timp ce înainteazã sã lucreze pentru El.” – Testimonies ,
vol. 7, pag. 100 engl. (cap. „Lucrarea medicalã misionarã în oraºe”).
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Miercuri 2 august

4. FOLOSIND INSTRUIREA

a. Cum putem folosi lucrarea misionar medicalã pentru a ajunge
la vecinii noºtri ºi comunitãþile în care locuim? Luca 10:9.

„Lucrarea [misionar medicalã], dirijatã într-un mod corespunzãtor, va
salva pe mulþi pãcãtoºi sãrmani care au fost neglijaþi de biserici. Mulþi care
nu sunt de aceeaºi credinþã cu noi tânjesc chiar dupã ajutorul pe care creºtinii
au datoria de a-l da. Dacã poporul lui Dumnezeu ar da pe faþã un interes
adevãrat faþã de vecinii lor, mulþi ar fi atinºi de adevãrurile speciale pentru
acest timp. Nimic nu va da ºi nimic nu va putea sã dea forþã lucrãrii ca
ajutorarea oamenilor exact acolo unde sunt. Mii s-ar bucura astãzi în solie
dacã cei care pretind cã-L iubesc pe Dumnezeu ºi cã pãzesc poruncile Lui
ar lucra aºa cum a lucrat Hristos.

Când lucrarea misionar medicalã îi câºtigã în felul acesta pe bãrbaþi ºi
femei la cunoºtinþa mântuitoare a lui Hristos ºi a adevãrului Sãu, bani ºi o
muncã plinã de zel pot fi investite în ea în deplinã siguranþã; cãci este o
lucrare care va dãinui.” – Testimonies, vol. 6, pag. 280 engl. (cap. „Datoria noastrã
faþã de lume”).

„Am fost instruitã cã unul dintre principalele motive pentru care
restaurantele igienice ºi sãlile de tratament sã fie plasate în centrele marilor
oraºe este ca, prin aceste mijloace, atenþia conducãtorilor sã fie atrasã la
solia celui de-al treilea înger. Vãzând cã aceste restaurante sunt conduse
într-un mod cu totul diferit de cel în care sunt conduse restaurantele
obiºnuite, oameni inteligenþi vor începe sã se întrebe care sunt motivele
pentru care existã o deosebire între metodele de afaceri ºi vor cerceta
principiile care ne-au fãcut sã servim hranã superioarã. În felul acesta, ei
vor fi conduºi sã cunoascã solia pentru acest timp.” – Idem., vol. 7, pag. 122,
123 engl. (cap. „Lucrarea în restaurante”).

b. De ce ar trebui sã ne amintim când lucrãm în oraºe ºi sate?
Psalmii 2:8.

„Trebuie sã se þinã cursuri de bucãtãrie. Oamenii sã fie învãþaþi cum sã
pregãteascã hranã sãnãtoasã. Trebuie sã li se arate nevoia de a renunþa la
alimentele nesãnãtoase. Dar niciodatã nu ar trebui sã recomandãm o dietã
de înfometare. Este posibil sã avem o dietã sãnãtoasã ºi hrãnitoare fãrã sã
se foloseascã ceai, cafea ºi carne. Lucrarea de a-i învãþa pe oameni cum sã
pregãteascã o hranã, care în acelaºi timp sã fie ºi sãnãtoasã ºi apetisantã,
este de cea mai mare importanþã.” – Testimonies , vol. 9, pag. 112 engl. (cap.
„Metode de lucru”).
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Joi 3 august

5. ALTCEVA

a. Avem nevoie de altceva pentru a ajunge la mase. Ce ne cere
Dumnezeu sã facem? Matei 5:14-16.

„Ar trebui sã se înfiinþeze restaurante sãnãtoase ºi sãli de tratament.
Eforturile noastre în aceste domenii ar trebui sã includã marile staþiuni de pe
malul mãrii.” – Testimonies, vol. 7, pag. 55, 56 engl. (cap. „Extinderea lucrãrii”).

b. Unde ar trebui aºezate aceste centre de sãnãtate ºi de ce?
Psalmii 65:12, 13; Genesa 2:9.

„Mi-a fost datã luminã cã în lucrarea misionar medicalã am pierdut un
mare avantaj prin aceea cã nu ne-am dat seama de nevoia unei schimbãri în
planurile noastre cu privire la aºezarea sanatoriilor. Voinþa Domnului este ca
aceste instituþii sã fie aºezate în afara oraºului. Ele ar trebui situate la þarã, în
mijlocul unor împrejurimi cât se poate de atrãgãtoare. În naturã – grãdina
Domnului – bolnavii vor gãsi întotdeauna ceva ce sã le abatã atenþia de la ei
ºi sã le înalþe gândurile spre Dumnezeu.

Am fost instruitã cã bolnavii ar trebui îngrijiþi departe de agitaþia oraºelor,
departe de zgomotul maºinilor de pe stradã ºi de huruitul necontenit al
cãruþelor ºi trãsurilor. Oamenii care vin de la þarã în sanatoriile noastre vor
aprecia un loc liniºtit; iar în locurile retrase, pacienþii vor fi mai uºor influenþaþi
de Duhul lui Dumnezeu.” – Sfaturi despre sãnãtate, pag. 226, 227.

c. De ce este nevoie sã putem avea entitãþi funcþionabile care sã
ajute la rãspândirea celei de-a treia solii îngereºti? Psalmii
25:4; Proverbele 4:20-22.

d. Ce aºteptãm? Ce ar trebui sã facem? Psalmii 42:11.

„Ar trebui sã ne educãm, nu numai sã trãim în armonie cu legile sãnãtãþii,
ci sã-i învãþãm ºi pe alþii cãile mai bune. Mulþi, chiar dintre cei ce mãrturisesc
cã ei cred adevãrurile speciale pentru acest timp, sunt dureros de
necunoscãtori în ce priveºte sãnãtatea ºi cumpãtarea. Ei au nevoie sã fie
educaþi, rând cu rând ºi precept cu precept. Subiectul trebuie menþinut
proaspãt înaintea lor.” – Sfaturi despre sãnãtate, pag. 373.
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Vineri 4 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. De ce ne dã Dumnezeu lucrarea misionar medicalã?

2. Sunt un exemplu potrivit al puterii Sale vindecãtoare? Ce
trebuie sã schimb?

3. Ce metode de lucrare misionar medicalã pot aplica acum?

4. În ce sens am nevoie sã fiu instruit în mod personal pentru
aceastã lucrare?

5. Cum poate comunitatea noastrã sã foloseascã mai bine braþul
drept ºi sã-i instruiascã pe alþii sã facã la fel?

Medicul temãtor de Dumnezeu.  „Nu existã câmp misionar mai
important decât cel ocupat de medicul credincios ºi temãtor de Dumnezeu.
Nu existã nici un câmp în care omul sã realizeze o lucrare mai mare sau sã
câºtige mai multe pietre preþioase care sã strãluceascã în coroana bucuriei
lui.” – Healthful Living, pag. 254.

Pãzirea Sabatului la restaurantele noastre.  „Când vor gãsi
restaurantele noastre închise în Sabat, bãrbaþii cugetãtori vor pune întrebãri
cu privire la principiile care ne fac sã închidem uºile în Sabat. Rãspunzând la
întrebãrile lor, vom avea ocazia sã-i familiarizãm cu motivele credinþei
noastre. Putem sã le dãm reviste ºi broºuri de ale noastre, ca sã poatã sã
înþeleagã diferenþa dintre ‚cel ce serveºte lui Dumnezeu ºi cel ce nu-I
serveºte.’

Nu toþi oamenii noºtri sunt atât minuþioºi cum ar trebui în ceea ce priveºte
pãzirea Sabatului. Domnul sã le ajute sã facã o reformã. Se cuvine ca
bãrbatul, capul fiecãrei familii, sã aºeze cu hotãrâre piciorul pe platforma
ascultãrii.” – Testimonies , vol. 7, pag. 123 engl. (cap. „Lucrarea în restaurante”).

Parte din lucrarea lui Dumnezeu. „Cei care nu pot vedea importanþa ºi
influenþa lucrãrii misionar medicale sã nu se simtã autorizaþi sã încerce sã
controleze vreo parte a ei. Ei au nevoie de cunoºtinþe sporite în toate ramurile
reformei sanitare. Ei au nevoie sã fie curãþiþi, sfinþiþi ºi înnobilaþi. Au nevoie sã
fie modelaþi ºi formaþi dupã asemãnarea divinã. Atunci vor vedea cã lucrarea
misionar medicalã este o parte a lucrãrii lui Dumnezeu.” – Idem., vol. 6, pag. 300
engl. (cap. „Neglijenþa din partea bisericii ºi a slujitorilor evangheliei”).

Principii vii.  „[Lucrãtorii care au un adevãrat zel misionar] sã ia
principiile vii ale reformei sanitare în comunitãþile care, într-o mare mãsurã,
nu cunosc aceste principii.” – Idem., vol. 9, pag. 118 engl. (cap. „Metode de
lucru”).
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Lecţia 7 Sabat, 12 august 2006

Lucrarea de colportaj
„Aruncã-þi pâinea pe ape ºi dupã multã vreme o vei gãsi iarãºi.”

(Eclesiastul 11:1).

„Dacã existã o lucrare mai importantã decât alta, aceea este de a
prezenta publicaþiile noastre înaintea oamenilor, conducându-i astfel sã
cerceteze Scripturile. Lucrarea misionarã – aducerea publicaþiilor noastre
în familie, conversând ºi rugându-ne cu ºi pentru ei – este o lucrare bunã.”
Lucrarea colportorului, pag. 7, engl.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 6 august

1. NU SE CEARTÃ

a. Ce lucreazã foarte bine chiar ºi atunci când dormiþi, ce nu se
ceartã ºi împlineºte planul lui Dumnezeu? Isaia 55:11.

„Unul dintre agenþii principali [pe care Domnul] i-a stabilit pentru folosul
nostru este pagina tipãritã… Cu strãduinþã rãbdãtoare, lucrãtorii aleºi trebuie
sã-l înveþe pe poporul nostru cum sã-i abordeze pe necredincioºi într-un mod
amabil ºi cuceritor ºi cum sã le punã în mâini literatura în care este prezentat
adevãrul pentru acest timp cu claritate ºi putere.” – Testimonies , vol. 9, pag. 87
engl. (cap. „Adunãrile de tabãrã ºi publicaþiile noastre”).

b. De ce se aflã o astfel de putere în Scripturi? 2 Timotei 3:16;
Psalmii 119:130.

„Cuvântul lui Dumnezeu, rostit inimii, are o putere însufleþitoare.” –
Sfaturi pentru lucrarea ªcolii de Sabat, pag. 15.

c. Ce este special cu privire la folosirea paginii tipãrite pentru a
distribui adevãrul? Eclesiastul 11:1.

„Mesagerii tãcuþi, care sunt puºi în cãminele oamenilor prin lucrarea
colportorului, vor întãri lucrarea evangheliei în toate privinþele; deoarece
Duhul Sfânt va impresiona minþile când ei citesc cãrþile, în acelaºi fel în care
El impresioneazã minþile acelora care ascultã predicarea cuvântului. Aceeaºi

Sfaturi pentru servicii creºtine, pag. 145-154 engl. (cap. „Lucrarea
tipãriturilor”).
Testimonies, vol. 5, pag. 396-407 engl. (cap. „Importanþa lucrãrii de
colportaj”).
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slujire din partea îngerilor însoþeºte cãrþile care conþin adevãrul ca cea care
însoþeºte lucrarea predicatorului.” – Testimonies, vol. 6, pag. 316 engl. (cap.
„Importanþa lucrãrii”).

Luni 7 august

2. CA FRUNZELE TOAMNA

a. Ce metode ar trebui folosite în distribuirea paginilor tipãrite?
Eclesiastul 11:6, 4.

„Pliantele ºi broºurile, revistele ºi cãrþile sã meargã în toate direcþiile. Luaþi
cu voi oriunde mergeþi un pachet de broºurele, pe care le puteþi împãrþi când
aveþi ocazia. Vindeþi ce puteþi, ºi împrumutaþi-le sau daþi-le dupã cum cere
cazul. Vor urma rezultate importante.” – The Review and Herald, 10 iunie 1880.

b. Cine poate împrãºtia? Efeseni 4:7.

„Fiecare adventist de ziua a ºaptea sã se întrebe: ‚Ce pot face ca sã
vestesc solia îngerului al treilea?’ Hristos a venit în aceastã lume ca sã dea
aceastã solie slujitorului Lui ca sã o dea bisericilor. Ea trebuie vestitã la orice
popor, neam, limbã ºi norod. Cum sã o dãm? Distribuirea scrierilor noastre
este un mijloc prin care solia trebuie proclamatã. Fiecare credincios sã
împrãºtie broºuri ºi pliante ºi cãrþi care conþin solia pentru acest timp. Este
nevoie de colportori ca sã meargã ºi sã punã în circulaþie publicaþiile noastre
peste tot.” – The Southern Watchman, 5 ianuarie 1904.

„Publicaþiile noastre seamãnã acum sãmânþa evangheliei, ºi sunt
esenþiale pentru aducerea la Hristos a tot atâtea suflete ca ºi cuvântul
predicat. Comunitãþi întregi au crescut ca rezultat al rãspândirii lor. În
aceastã lucrare, fiecare ucenic al lui Hristos poate face o parte.” – The

Review and Herald, 10 iunie 1880.

c. Ce fel de „frunze” ar trebui folosite? Ieremia 15:16.

d. În ce lucrare îi cheamã Dumnezeu pe unii sã intre cu normã
întreagã? 1 Corinteni 9:13, 14; 2 Corinteni 5:18-20.

„Fie ca Domnul sã-i miºte pe mulþi dintre tinerii noºtri sã intre în câmpul
de colportaj ca evangheliºti colportori. Prin lucrarea de colportaj, adevãrul
este prezentat la mii care altfel nu l-ar auzi. Timpul nostru pentru lucru este
scurt.” – Colporteur Ministry, pag. 19, 20.
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Marþi 8 august

3. ÎN CÃMINE

a. De ce este colportajul o lucrare atât de specialã? Luca 8:5p.p.
11.

„Sunt multe locuri în care glasul predicatorului nu poate fi auzit, locuri în
care se poate ajunge numai prin publicaþii – cãrþi, ziare ºi pliante care sunt
pline de adevãrurile Bibliei de care au nevoie oamenii. Scrierile noastre
trebuie distribuite peste tot. Adevãrul trebuie semãnat pretutindeni de-a
lungul apelor; pentru cã nu ºtim care va aduce rod, aceasta, sau aceea.
Judecata noastrã greºitã ne poate face sã credem cã este neînþelept sã dãm
literaturã  tocmai acelora care ar accepta adevãrul cel mai repede. Nu ºtim
care pot fi rezultatele bune ale dãruirii unui pliant care conþine adevãrul
prezent.” – The Southern Watchman , 5 ianuarie 1904.

“Colportorii trebuie sã meargã în diferitele pãrþi ale þãrii. Importanþa
acestei lucrãri este egalã cu cea a predicatorilor. E nevoie atât de
predicatorul viu, cât ºi de solul tãcut, pentru realizarea marii lucrãrii dinaintea
noastrã”. The Review and Herald, 1 aprilie 1880.

b. Ce exemple a dat Hristos cu privire la slujirea individualã –
lucrarea de a da mãrturie unui singur suflet? Ioan 3:2, 3; 4:7;
Luca 19:5.

c. La ce va duce colportajul? 2 Timotei 4:2.

„Lucrarea noastrã ne-a fost trasatã clar de Tatãl nostru ceresc. Noi
trebuie sã ne luãm Bibliile ºi sã mergem sã avertizãm lumea. Trebuie sã fim
mâinile ajutãtoare ale lui Dumnezeu în lucrarea de salvare a sufletelor –
canale prin care dragostea Sa sã curgã zi de zi cãtre cei care pier.” –
Testimonies, vol. 9, pag. 150 engl. (cap. „Cuvinte de sfat pentru predicatori”).

„Biblia este adusã în familii, iar adevãrurile ei sacre vin în conºtiinþã.
Oamenii sunt rugaþi sã citeascã, sã cerceteze ºi sã judece pentru sine ºi sã
poarte rãspunderea de a fi primit sau respins iluminarea divinã. Dumnezeu
nu va îngãdui ca aceastã lucrare preþioasã pentru El sã treacã nerãsplãtitã.
El va încununa cu succes fiecare efort umil fãcut în numele Sãu.” – Slujitorii

evangheliei, pag. 173.
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Miercuri 9 august

4. E NEVOIE DE OAMENI

a. Care este marea noastrã lipsã în aceastã perioadã a istoriei
pãmântului? Luca 10:2.

„Oile pierdute din turma lui Dumnezeu sunt împrãºtiate în tot locul, iar
lucrarea care ar trebui fãcutã pentru ele este neglijatã. Din lumina datã mie,
ºtiu cã acolo unde este un singur colportor în câmp, ar trebui sã fie o sutã.”
– Testimonies, vol. 6, pag. 315 engl. (cap. „Importanþa lucrãrii”).

b. De ce fel de oameni este nevoie ºi de unde vor fi chemaþi ei?
Luca 10:3, 9.

„În aceastã lucrare de încheiere a evangheliei existã un vast câmp care
sã fie acoperit; ºi, mai mult decât oricând înainte, lucrarea trebuie sã înroleze
ajutoare din mijlocul oamenilor simpli. Atât cei tineri cât ºi cei mai în vârstã
vor fi chemaþi de la câmp, de la vie ºi din atelier ºi trimiºi de Maestru sã dea
solia Sa. Mulþi dintre aceºtia au avut doar puþine ocazii de educaþie; dar
Hristos vede în ei calitãþile care îi va face în stare sã împlineascã obiectivul
Sãu. Dacã îºi pun inima la lucru, ºi continuã sã fie învãþãcei, El îi va face
potriviþi sã lucreze pentru El.” – Educaþia, pag. 269, 270 engl. (cap. „Lucrarea
vieþii”).

„Nu toþi sunt potriviþi pentru aceastã lucrare [misionarã]. Cei cu cele
mai bune talente ºi capacitãþi, care se pot þine de lucrare cu pricepere ºi
sistematic, ºi sã o poarte cu o energie perseverentã, sunt cei care ar trebui
aleºi. Ar trebui sã existe un plan temeinic organizat; ºi acesta ar trebui
îndeplinit cu credincioºie. Comunitãþile din toate locurile ar trebui sã simtã
cel mai adânc interes pentru lucrarea misionarã ºi cu broºuri.” – Testimonies ,
vol. 4, pag. 390 engl. (cap. „Publicaþiile noastre”).

c. De ce au nevoie misionarii pentru a avea succes? Psalmii
25:4.

„Noi avem de fãcut o lucrare. Educaþi, educaþi, educaþi pe tineri sã se
predea slujirii cuvântului. Educaþi-i sã devinã colportori, sã vândã acele cãrþi
pe care Domnul, prin Duhul Sãu cel Sfânt, a miºcat minþile sã le scrie. Acest
material de citit va fi dat în felul acesta unei mari clase de oameni care nu ar
auzi niciodatã adevãrul dacã nu ar fi adus la uºile lor. Aceasta este lucrarea
evanghelistului.” – Colporteur Ministry, pag. 19.
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Joi 10 august

5. CINE VREA SÃ MEARGÃ?

a. Câþi lucrãtori doreºte Dumnezeu sã vadã gata sã ajungã la
lume? Matei 20:6, 7.

„Sute ºi mii erau vãzute vizitând familii ºi deschizând înaintea lor
Cuvântul lui Dumnezeu. Inimile erau convinse de puterea Duhului Sfânt ºi
se da pe faþã un spirit de adevãratã convertire.” – Testimonies, vol. 9, pag. 126
engl. (cap. „Un apel cãtre laici”).

b. Cum poate fi calificat oricine ca sã facã aceastã lucrare? Luca
18:27.

„Domnul dã o potrivire pentru lucrare oricãrui om ºi oricãrei femei care
doreºte sã coopereze cu puterea divinã. Toate talentele, curajul,
perseverenþa, credinþa ºi tactul necesare vor veni când îºi pun armãtura. O
mare lucrare trebuie fãcutã în lumea noastrã, iar agenþii omeneºti trebuie sã
rãspundã cererii.” – Testimonies, vol. 6, pag. 333 engl. (cap. „Redeºteptarea lucrãrii
de colportaj”).

c. Cu privire la ce trebuie sã fie colportorul atent? Luca 9:62.

„Poate cã spectatorii neatenþi nu apreciazã lucrarea voastrã sau nu-i
vãd importanþa. Poate cã ei cred cã ea este o afacere în pierdere, o viaþã de
muncã nerãsplãtitã ºi de sacrificiu de sine. Dar slujitorul lui Isus o vede în
lumina care strãluceºte de la cruce.

Sacrificiile lui par mici în comparaþie cu acelea ale Maestrului
binecuvântat, iar el este bucuros sã urmeze paºilor Sãi. Succesul lucrãrii lui
îi oferã cea mai curatã bucurie ºi cea mai bogatã recompensã pentru o viaþã
de trudã rãbdãtoare.” – Testimonies , vol. 6, pag. 340 engl. (cap. „Redeºteptarea
lucrãrii de colportaj”).

d. Cum ar trebui ca tu ºi eu sã rãspundem acestei chemãri?
Isaia 6:8; Luca 18:28-30.

„Lucrarea de colportaj nu ar mai trebui neglijatã. De multe ori, mi-a fost
arãtat cã ar trebui sã existe un interes mai general faþã de lucrarea noastrã
de colportaj.” – Colporteur Ministry, pag. 16.
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Vineri 11 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. De ce este pagina tipãritã atât de sus pe lista lui Dumnezeu cu

metode misionare?
2. Cum pot fi implicat în rãspândirea acestor frunze preþioase în

comunitatea mea?
3. Ce ar trebui sã ne amintim cu privire la împãrtãºirea adevãrului

pentru acest timp?
4. Ce ar trebui sã-mi amintesc când îi vãd pe alþii lucrând în

rândurile lui Hristos ºi cum pot încuraja instruirea lor?
5. Sunt gata sã-L las pe Domnul sã mã cãlãuzeascã în lucrarea Sa

în acest timp?

Apelul Scripturii. „Scripturile apeleazã la om ca având putere sã
aleagã între bine ºi rãu; ele se adreseazã lui cu avertismente, mustrãri,
rugãminþi ºi încurajare.” – The Review and Herald, 4 martie 1884.

Împrãºtiind frunzele toamnei. „Când un frate ducea un braþ plin cu
cãrþi, un colportor i-a pus mâna pe braþul sãu ºi i-a spus: ‚Fratele meu, ce
faci cu atâtea cãrþi?’ Atunci am auzit glasul Sfãtuitorului nostru spunând:
‚Nu-i opriþi. Aceasta este o lucrare care trebuie fãcutã. Sfârºitul este
aproape. S-a pierdut deja mult timp în care aceste cãrþi ar fi trebuit puse în
circulaþie. Vineþi-le departe ºi aproape. Rãspândiþi-le ca frunzele toamna.
Aceastã lucrare trebuie sã continue fãrã sã fie opritã de nimeni. Sufletele
pier fãrã Hristos. Sã fie avertizate cu privire la venirea Sa pe norii cerului.”
– Testimonies, vol. 9, pag. 72 engl. (cap. „Rãspândiþi publicaþiile”).

Colportorul misionar. „Întrucât lucrarea de colportaj cu scrierile
noastre este o lucrare misionarã, ea ar trebui condusã dintr-un punct de
vedere misionar. Aceia aleºi în calitate de colportori ar trebui sã fie bãrbaþi ºi
femei care simt povara slujirii, al cãror obiectiv este nu sã obþinã câºtig, ci sã
dea oamenilor luminã. Toatã slujirea noastrã trebuie fãcutã spre slava lui
Dumnezeu, pentru a da lumina adevãrului acelora care sunt în întuneric.
Principiile egoiste, iubirea de câºtig, de funcþii sau poziþii nu ar trebui sã fie
amintite între noi.” – Idem., vol. 6, pag. 317 (cap. „Calificãri ale colportorului”).

Fiecare are valoare. „Unii sunt mai potriviþi decât alþii sã facã o
anumitã lucrare; de aceea nu este corect sã credem cã toþi pot fi colportori.
Unii nu au o adaptabilitate specialã pentru aceastã lucrare; dar ei nu ar
trebui priviþi ca necredincioºi sau fãrã voinþã din cauza acestui lucru. Domnul
nu este lipsit de raþiune în cererile Sale. Biserica este asemenea unei grãdini
în care se gãsesc o varietate de flori, fiecare cu propriile particularitãþi. Deºi
în multe aspecte ele toate pot fi diferite, totuºi fiecare are o valoare a ei
proprie.” – Colporteur Ministry, pag. 27.
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Lecţia 8                             Sabat, 19 august 2006

Câmpul
„Ferice de voi care semãnaþi pretutindeni de-a lungul apelor.”

(Isaia 32:20).

„O mare lucrare trebuie fãcutã în America ºi în alte þãri. Totuºi, în multe
câmpuri nu s-a intrat încã. Cea mai importantã datorie dinaintea acelora
care au fost trimiºi în aceste câmpuri din þarã ºi din strãinãtate ca misionari,
este sã uneascã forþele ºi puterea tuturor acelora pe care îi pot înrola ca
ajutoare. În felul acesta, ei pot câºtiga biruinþe mari pentru Maestrul lor.
Dumnezeu va face o mare lucrare în toate pãrþile câmpului, dacã servii Sãi,
cu inimi binevoitoare, pun eul deoparte ºi lucreazã spre slava Sa.” – The

Review and Herald, 1 decembrie 1904.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 13 august

1. UN SEMÃNÃTOR A PLECAT

a. Biblia vorbeºte despre semãnãtor, despre acela care a semãnat
sãmânþa Cuvântului lui Dumnezeu. Cine este semãnãtorul ºi
unde seamãnã? Matei 13:24, 37.

b. Ce reprezintã câmpul? Matei 13:38 (p. p.).

c. Cum seamãnã Hristos sãmânþa adevãrului Sãu în aceastã
lume? Ioan 20:21 (u. p.); Romani 10:15; Apocalipsa  14:6.

„În calitate de gospodari în marele câmp al lui Dumnezeu, noi trebuie sã
semãnãm cu lacrimi ºi sã fim rãbdãtori ºi cu nãdejde. Trebuie sã înfruntãm
necazuri ºi întristãri. Ispitele ºi truda obositoare vor chinui sufletul, dar noi
trebuie sã aºteptãm cu rãbdare în credinþã ca sã culegem cu bucurie. În
biruinþa finalã, Dumnezeu nu Se va putea folosi de acele persoane care nu
pot fi gãsite nicãieri în timp de necaz ºi primejdie, când este nevoie de
puterea, curajul ºi influenþa tuturor pentru a-l ataca pe vrãjmaº.” –
Testimonies, vol. 3, pag. 327 engl. (cap. „Cãtre un tânãr pãstor ºi soþia sa”).

Parabolele Domnului Hristos, pag. 80-89 engl.
(cap. 6: „Alte învãþãturi din semãnarea seminþei”).
Divina vindecare, pag. 209-216 engl.
                         (cap. „Lucrarea pentru cei bogaþi”).
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Luni 14 august

2. EL ÎI IUBEºTE PE TOÞI

a. Unde spune Hristos cã ar trebui sã semene urmaºii Sãi? Pe
cine include aceasta? Isaia 32:20; Apocalipsa 17:15.

b. Adesea ne gândim la versetul indicat în aceastã întrebare
numai în legãturã cu bani. Cui vorbeºte el cã trebuie sã
distribuim „sãmânþa”? Matei 19:21.

c. Mai este o clasã la care ar trebui sã se ajungã. Pe cine cuprinde
ea? Matei 19:23, 24; Luca 19:23.

„Cei care aparþin rangurilor mai înalte ale societãþii ar trebui cãutaþi cu
afecþiune gingaºã ºi consideraþie frãþeascã. Oamenii de afaceri, cu poziþii
înalte de încredere, oameni cu facultãþi vaste ºi inventive ºi cu perspicacitate
ºtiinþificã, oamenii de geniu, învãþãtorii evangheliei a cãror minte nu a fost
chematã la adevãrurile speciale pentru acest timp – aceºtia ar trebui sã fie
primii care sã audã chemarea. Lor trebuie sã li se facã invitaþia.” –
Parabolele Domnului Hristos, pag. 230 engl. (cap. 18: „La drumuri ºi la garduri”).

„Intraþi în marile oraºe ºi treziþi interesul printre cei de sus ºi de jos.
Lucrarea voastrã sã fie sã predicaþi evanghelia sãracilor, dar sã nu vã opriþi
acolo. Cãutaþi sã ajungeþi ºi la clasele de mai sus. Cercetaþi locul unde vã
aºezaþi cu locuinþa cu intenþia de a lãsa ca lumina voastrã sã strãluceascã
asupra altora. Aceastã lucrare ar fi trebuit fãcutã cu mult înainte.” – Mãrturii

speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 349.
„Studenþi, ieºiþi la drumuri ºi la garduri. Încercaþi sã ajungeþi la clasele de

sus ºi de jos. Intraþi în casele bogaþilor cât ºi în cele ale sãracilor ºi, când
aveþi ocazia, întrebaþi: ‚Aþi vrea sã vã cântãm niºte imnuri despre
evanghelie?’ Apoi, când inimile sunt înmuiate, poate vi se deschide calea sã
oferiþi câteva cuvinte de rugãciune pentru binecuvântarea lui Dumnezeu.
Nu mulþi vor refuza sã asculte. O astfel de lucrare este adevãrata lucrare
misionarã.” – Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi , pag. 447.
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Marþi 15 august

2. AJUNGÂND LA CEI ÎNSTÃRIÞI

a. Ce spune Isus despre cei bogaþi cu privire la felul cum pot intra
în împãrãþia cerului? Matei 19:25, 26.

b. Ce influenþã pot avea creºtinii înstãriþi asupra societãþii lor?
Matei 27:57-60; Marcu 15:43.

„Vorbim ºi scriem mult despre sãracii neglijaþi; nu ar trebui sã se dea
atenþie ºi bogaþilor neglijaþi? Mulþi privesc aceastã clasã ca fãrã speranþã ºi
fac puþin ca sã deschidã ochii acelora, care orbiþi ºi nãuciþi de puterea lui
Satan, au scos veºnicia din socotelile lor. Mii de bãrbaþi înstãriþi s-au dus în
mormânt neavertizaþi deoarece au fost judecaþi dupã aparenþe ºi trecuþi cu
vederea ca niºte oameni fãrã speranþã. Dar, aºa indiferenþi  cum ar putea
pãrea ei, mi s-a arãtat cã cei mai mulþi din aceastã clasã au sufletul
împovãrat. Sunt mii dintre cei bogaþi care flãmânzesc dupã hranã spiritualã.
Mulþi oameni din poziþii cu rãspundere simt nevoia dupã ceva ce nu au.
Puþini dintre ei merg la bisericã; pentru cã simt cã nu au nimic de câºtigat.
Învãþãtura pe care o aud nu atinge sufletul. Sã nu facem nici un efort
personal pentru ei?” – Testimonies, vol. 6, pag. 78 engl. (cap. „Dupã adunarea de
tabãrã”).

c. Ce este necesar pentru a ajunge la clasele mai înalte? Iacov
3:17; 1:5.

„Unii sunt potriviþi în mod special ca sã lucreze pentru clasele mai înalte.
Aceºtia ar trebui sã caute înþelepciune de la Dumnezeu ca sã ºtie cum sã
ajungã la aceste persoane, sã nu fie doar cunoºtinþe întâmplãtoare, ci, prin
efort personal ºi credinþã vie, sã-i trezeascã faþã de nevoile sufletului, sã-i
conducã la o cunoºtinþã a adevãrului aºa cum este el în Isus.” – Divina

vindecare, pag. 213 engl. (cap. „Lucrarea pentru cei bogaþi”).
„Dar pentru a face aceasta, toþi lucrãtorii trebuie sã se menþinã la un

nivel înalt de inteligenþã. Ei nu pot face aceastã lucrare ºi sã coboare la un
nivel jos, inferior, simþind cã nu conteazã prea mult cum lucreazã ºi ce spun,
de vreme ce lucreazã pentru clasele sãrace ºi neºtiutoare. Ei trebuie sã-ºi
ascutã mintea, ºi sã fie înarmaþi ºi echipaþi pentru a prezenta adevãrul într-
un mod inteligent ºi a ajunge la clasele mai înalte. Intelectul lor trebuie sã
creascã mai mult ºi sã dea dovadã de mai multã putere ºi limpezime.” –
Evanghelizarea, pag. 344.
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Miercuri 16 august

4. CÂMPURILE STRÃINE
a. Este câmpul numai zona în care locuim? Marcu 16:15.

„Membrii bisericii noastre ar trebui sã simtã un adânc interes faþã de
misiunile din þarã ºi strãinãtate. Mari binecuvântãri vor fi revãrsate asupra lor
când depun eforturi jertfitoare se sine ca sã înfigã standardul adevãrului în
teritorii noi. Banii investiþi în aceastã lucrare vor aduce dobânzi bogate. Noii
convertiþi, bucurându-se în lumina primitã din cuvânt, vor da la rândul lor din
mijloacele lor pentru ca lumina adevãrului sã fie dusã la alþii.” – Testimonies ,
vol. 9, pag. 49 engl. (cap. „Fãrã platã aþi primit, fãrã platã sã daþi”).

„A da pe faþã un spirit generos ºi tãgãduitor de sine pentru succesul
misiunilor strãine este o cale sigurã de a promova lucrarea misionarã din
þarã; deoarece prosperitatea lucrãrii din þarã depinde în mare mãsurã, sub
Dumnezeu, de influenþa automatã a lucrãrii evanghelice care se face în
þãrile îndepãrtate. Lucrând pentru a suplini nevoile altora, noi aducem suflete
în legãturã cu Sursa oricãrei puteri. Domnul a notat fiecare etapã a zelului
misionar care  fost dat pe faþã de cãtre poporul Sãu în favoarea câmpurilor
strãine. El Se aºteaptã ca în fiecare cãmin, în fiecare comunitate ºi în toate
centrele lucrãrii, sã se dea pe faþã un spirit de generozitate prin trimiterea de
ajutoare în câmpurile din strãinãtate, unde lucrãtorii se luptã împotriva unor
mari piedici ca sã dea luminã celor care sunt în întuneric. Ceea ce se dã
pentru începerea lucrãrii într-un câmp va avea ca rezultat întãrirea lucrãrii în
alte locuri.” – Slujitorii evangheliei, pag. 412, 413

b. Cum ne putem pregãti sã lucrãm în þãri strãine? Matei 11:29;
Romani 10:15.

„În zonele îndepãrtate, cauza lui Dumnezeu ar avea mult de câºtigat dacã
s-ar depune eforturi credincioase pentru cei strãini din oraºele þãrii noastre.
Printre aceºti bãrbaþi ºi femei sunt unii care, când acceptã adevãrul, ar putea
curând sã fie potriviþi sã lucreze pentru poporul lor din aceastã þarã ºi din alte
þãri. Unii poate cã se întorc de unde au venit, cu speranþa de a-i câºtiga pe
prietenii lor la adevãr. Ei ar putea sã-ºi caute rudele ºi vecinii ºi sã le facã de
cunoscut solia îngerului al treilea.” – The Review and Herald, 29 octombrie 1914.

„Între noi ca popor, a existat o neglijenþã indolentã ºi o necredinþã
strigãtoare la cer, care ne-au reþinut de la a face lucrarea pe care ne-a lãsat-
o Dumnezeu de a lãsa ca lumina noastrã sã strãluceascã asupra acelora din
alte popoare.” – Schiþe din viaþa mea, pag. 169
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5. NU TOÞI POT MERGE

a. Sunt toþi chemaþi sã plece de acasã ca misionari? Marcu 5:18,
19.

b. Cum putem ajuta misiunile strãine în timp ce locuim acasã?
1 Tesaloniceni 5:17; Efeseni 6:18, 19.

c. Care este o altã cale practicã de a-i ajuta pe alþii în lucrare?
2 Corinteni 9:6, 7.

„Din fiecare comunitate ar trebui sã se ridice rugãciuni cãtre Dumnezeu
pentru o creºtere a consacrãrii ºi a generozitãþii. Fraþii ºi surorile mele, sã nu
vã rugaþi sã aibã loc o reducere a cheltuielilor în lucrarea evanghelicã. Atâta
vreme cât mai sunt suflete de mântuit, interesul nostru faþã de lucrarea de
salvare a sufletelor nu trebuie sã cunoascã slãbire. Biserica nu poate sã-ºi
reducã sarcina fãrã ca prin aceasta sã-L tãgãduiascã pe Maestrul ei. Nu toþi
pot merge ca misionari în þãrile strãine, dar toþi pot da din mijloacele lor
pentru înaintarea misiunilor strãine.” – Testimonies, vol. 9, pag. 55, 56 engl. (cap.
„Fãrã platã aþi primit, fãrã platã sã daþi”).

d. Care vor fi rezultatele când noi Îi slujim lui Dumnezeu prin
aceste diferite cãi? 2 Corinteni 9:8-13.

„Dragi tineri, nu doriþi sã deveniþi misionari pentru Dumnezeu? Nu doriþi,
mai mult ca niciodatã pânã acum, sã învãþaþi lecþia preþioasã de a aduce
daruri Domnului prin punerea în visterie din ceea ce El v-a dat din abundenþã
ca sã vã bucuraþi? Indiferent de ceea ce aþi primit, o parte sã fie înapoiatã
Dãtãtorului ca un dar de recunoºtinþã. De asemenea, o parte ar trebui pusã
în vistierie ca sã se facã lucrare misionarã atât în þarã, cât ºi peste hotare.”
– The Youth’s Instructor, 26 august 1897.

„Nu avem decât puþini misionari. Din þarã ºi strãinãtate vin chemãri
urgente dupã lucrãtori. Tinerii ºi tinerele, cât ºi cei de vârsta a doua, de fapt
toþi cei care se pot angaja în serviciul Maestrului, sã-ºi încordeze mintea în
efortul de a se pregãti pentru a veni în întâmpinarea acestor chemãri.” –
Pacific Union Recorder, 13 august 1914.
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ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cum intenþioneazã Hristos sã ajungã la lume cu adevãrul Sãu?
2. Cum pot ajunge la sãracii din zona mea?
3. Este ceva ce trebuie sã dezvolt pentru a ajunge la clasele înstãrite?

Sunt gata sã fiu folosit în acest fel?
4. Cum pot ajuta ca evanghelia sã fie predicatã în toate þãrile?
5. Cum pot fi un semãnãtor al seminþei acolo unde mã aflu?

Trudã rãbdãtoare. „Hristos a venit nu ca rege, ci ca un semãnãtor; nu
ca sã doboare împãrãþii, ci ca sã rãspândeascã sãmânþa; nu ca sã-i conducã
pe urmaºii Sãi la biruinþe pãmânteºti ºi mãreþie naþionalã, ci pentru un seceriº
care sã fie strâns dupã o trudã rãbdãtoare ºi prin pierderi ºi dezamãgiri.” –
Parabolele Domnului Hristos, pag. 35 engl. (cap. „Ieºit-a semãnãtorul sã semene”).

Dând înapoi Dãtãtorului. „Dragi tineri, nu doriþi sã deveniþi misionari
pentru Dumnezeu? Nu doriþi, mai mult ca niciodatã pânã acum, sã învãþaþi
lecþia preþioasã de a aduce daruri Domnului prin punerea în visterie din ceea
ce El v-a dat din abundenþã ca sã vã bucuraþi? Indiferent de ceea ce aþi
primit, o parte sã fie înapoiatã Dãtãtorului ca un dar de recunoºtinþã. De
asemenea, o parte ar trebui pusã în vistierie ca sã se facã lucrare misionarã
atât în þarã, cât ºi peste hotare.” – Solii pentru tineret , pag. 306 engl. (cap. 101:
„Cinsteºte pe Domnul cu averile tale”).

Minþi conduse la evanghelie. „Prin pilda semãnãtorului, Hristos
ilustreazã lucrurile împãrãþiei cerului, ºi lucrarea marelui Gospodar pentru
poporul Sãu. Asemenea unui semãnãtor care iese în câmp, El a venit sã
semene grâul ceresc al adevãrului. ªi însãºi învãþãtura parabolei era o
sãmânþã cu care au fost semãnate cele mai preþioase adevãruri ale harului
Sãu. Datoritã simplitãþii sale, pilda semãnãtorului nu a fost preþuitã aºa cum
ar trebui. De la sãmânþa naturalã aruncatã pe pãmânt, Hristos doreºte sã ne
conducã minþile noastre la sãmânþa adevãrului, a cãrei semãnare rezultã în
aducerea omului înapoi la credincioºia lui faþã de Dumnezeu. Acela care a
dat pilda micii seminþe este Suveranul cerului, iar aceleaºi legi care
guverneazã semãnarea seminþei pãmânteºti guverneazã semãnarea
seminþelor adevãrului.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 33 engl. (cap. 2:
„Ieºit-a semãnãtorul sã semene”).

Pãrãsind totul ca sã-L urmeze pe Hristos. „Cei care sunt chemaþi
sã se uneascã cu Hristos, trebuie sã pãrãseascã totul pentru a-L urma pe El.
Vechile legãturi trebuie rupte, planurile de viaþã abandonate, speranþele
pãmânteºti predate. Prin trudã ºi lacrimi, în singurãtate ºi prin sacrificiu,
sãmânþa trebuie semãnatã .” – Idem., pag. 36, 37 engl. (cap. 2: „Ieºit-a
semãnãtorul sã semene”).
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Lecţia 9 Sabat, 26 august 2006

Lucrarea ªcolii de Sabat

„Sã veghem unii asupra altora ca sã ne îndemnãm la dragoste
ºi la fapte bune. Sã nu pãrãsim adunarea cum au unii obiceiul, ci
sã ne îndemnãm unii pe alþii ºi cu atât mai mult cu cât vedeþi cã
ziua este aproape.” (Evrei 10:24, 25).

„ªcoala de Sabat ar trebui sã fie unul dintre cele mai mari ºi mai eficiente
mijloace în aducerea de suflete la Hristos.” – Sfaturi pentru lucrarea ªcolii de

Sabat, pag. 8.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 20 august

1. ADUCÂND CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU LA
SUFLETELE ÎN NEVOIE

a. Ce ne învaþã urmãtoarele versete despre cum se pot îmbina
diferite metode de lucrare misionarã? 1 Corinteni 12:4-11.
Care este legãtura dintre ªcoala de Sabat ºi lucrarea misionarã?

„ªcolile noastre de Sabat nu sunt cu nimic mai prejos decât societãþile
biblice ºi, în lucrarea sfântã de predare a adevãrurilor cuvântului lui
Dumnezeu, ele pot realiza mult mai mult decât au realizat pânã acum. ªcoala
de Sabat, când este condusã bine, are o putere minunatã, ºi este adaptatã sã
facã o mare lucrare, dar acum nu este ce ar putea ºi ar trebui sã fie.” –
Sfaturi pentru lucrarea ªcolii de Sabat, pag. 7.

b. Care este scopul ªcolii de Sabat? Isaia 2:3.

„O altã lucrare în care se pot angaja toþi este strângerea laolaltã a copiilor
ºi tinerilor la ªcoala de Sabat. În felul acesta, tinerii pot lucra eficient pentru
scumpul Mântuitor. Ei pot forma destinele sufletelor. Ei pot face o lucrare
pentru bisericã ºi lume a cãrei întindere ºi mãreþie sã nu fie niciodatã
cunoscutã pânã în ziua socotelii finale, când se spune „Bine” celor buni ºi
credincioºi.” – The Review and Herald, 10 iunie 1880.

Testimonies, vol. 3, pag. 188, 189 engl. (cap. „ªcoala de Sabat”).
Sfaturi pentru lucrarea ªcolii de Sabat, pag. 77-108; 140-146.
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2. PLANUL LUI DUMNEZEU
a. Cum trebuie condusã ªcoala de Sabat aºa încât sã împlineascã

obiectivul lui Dumnezeu? 1 Corinteni 14:40.

„Se poate face foarte mult pentru educarea ºi pentru instruirea moralã ºi
religioasã a tinerilor prin ªcolile de Sabat bine organizate ºi conduse
corespunzãtor. Acestei ramuri a lucrãrii trebuie sã i se acorde timp ºi atenþie;
deoarece importanþa ei prin influenþa ei asupra tinerilor nu poate fi estimatã.”
Sfaturi pentru lucrarea ªcolii de Sabat, pag. 8.

„Este o lipsã tristã din partea multora prin aceea cã sunt tot timpul în
întârziere în Sabat dimineaþa. Ei sunt foarte exacþi cu timpul lor, nu-ºi permit
sã piardã o orã din el; dar timpul Domnului, singura zi din cele ºapte pe care
Domnul o pretinde ca fiind a Sa, ºi ne cere sã o devotãm Lui, o parte destul
de mare din ea este irositã prin aceea cã se doarme pânã târziu dimineaþa.
Prin aceasta ei Îl jefuiesc pe Dumnezeu. Aceasta îi face sã rãmânã cu toate
lucrurile în urmã; duce la confuzie în familie; ºi în cele din urmã are ca
rezultat întârzierea întregii familii la ªcoala de Sabat, ºi poate chiar ºi la
serviciul divin. Acum, de ce nu putem sã ne trezim devreme, odatã cu
pãsãrile, ºi sã aducem laudã ºi mulþumire lui Dumnezeu? Încercaþi aceasta,
fraþi ºi surori. Pregãtiþi-vã toate lucrurile cu o zi înainte ºi fiþi punctuali la
ªcoala de Sabat ºi la serviciul divin, ºi prin aceasta nu veþi fi de folos numai
altora, ci veþi strânge binecuvântãri bogate pentru voi înºivã.” – The Youth’s

Instructor, 19 martie 1879.
„Adunãrile de conferinþã sau rugãciune nu ar trebui sã fie plictisitoare.

Ar trebui ca toþi, dacã este posibil, sã fie punctuali la ora stabilitã; ºi dacã
sunt unii care întârzie, care vin  mai târziu cu o jumãtate sau un sfert de orã,
sã nu se aºtepte. Dacã sunt doar doi prezenþi, ei pot pretinde fãgãduinþa.
Adunarea ar trebui sã înceapã la ora stabilitã, dacã este posibil, fie cã sunt
puþini sau mulþi prezenþi.” – The Review and Herald, 30 mai 1871.

b. Sunt toþi membrii bisericii chemaþi sã fie instructorii ªcolii de
Sabat? 1 Corinteni 12:28, 29. Pentru a fi eficienþi în scopuri
misionare, ce fel de oameni ar trebui sã fie instructorii?

„Dacã cineva crede cã este în stare sã predea în cadrul ªcolii de Sabat
sau la ºcoalã ºtiinþa educaþiei, este nevoie ca mai întâi sã înveþe teama de
Domnul, care este începutul înþelepciunii, ca sã poatã preda cea mai înaltã
dintre toate ºtiinþele.” – Principiile fundamentale al educaþiei creºtine, pag. 277.
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3. CUM FUNCÞIONEAZÃ?
a. Ce se va întâmpla în timp ce instructorii cautã sã atingã inimile

în cadrul ªcolii de Sabat? Psalmii 51:10-13.

„A fi lucrãtor împreunã cu Dumnezeu înseamnã cã inima voastrã este
atrasã de o puternicã dorinþã de a salva sufletele pãcãtoase pentru care a
murit Hristos. Înseamnã cã sunteþi umpluþi cu grijã faþã de lucrare, cã tot
timpul plãnuiþi sã faceþi instruirea interesantã, sã inventaþi cãi ca sã puteþi
atrage cu toate puterile încredinþate vouã în rândurile în care atrage Hristos,
ca sufletele sã fie câºtigate pentru serviciul Sãu ºi sã fie legate de El cu funiile
dragostei Sale infinite.” – Sfaturi pentru lucrarea ªcolii de Sabat, pag. 103.

„Acolo unde lipseºte evlavia adevãratã, unde comuniunea zilnicã cu
Dumnezeu este neglijatã, instructorul din ªcoala de Sabat va fi searbãd ºi
plictisitor în felul sãu de a preda. Cuvintele lui nu vor avea nici o putere ca sã
ajungã la inimile elevilor lui.” – Idem., pag. 103.

„Fiecare instructor ar trebui sã fie un urmaº umil al Celui care este blând
ºi smerit cu inima. Nimeni nu ar trebui sã studieze sau sã lucreze ca sã fie
considerat un instructor superior, sau o persoanã de o capacitate neobiºnuitã,
ci ca sã conducã sufletele la Hristos. Vor veni ispite ca eul sã fie amestecat
în tot ce se face, dar lucrarea va fi mânjitã dacã se face acest lucru, pentru
cã aceasta va duce la remarci serbede ºi lungi pe care minþile copiilor nu le
vor gãsi interesante ºi care nu le vor aduce nici un folos.” – Idem., pag. 104.

b. Dupã ce membrilor ªcolii de Sabat li s-a prezentat adevãrul, la
ce întrebare se va da un rãspuns? Faptele Apostolilor 16:30.

c. Când ªcolile de Sabat îºi îndeplinesc menirea, care va fi un alt
rezultat? Faptele Apostolilor 2:47.

„Dacã biserica lui Hristos ar îndeplini planul Domnului nostru, lumina ar
fi revãrsatã asupra tuturor celor ce se aflã în întuneric ºi în valea umbrei
morþii. În loc de a se strânge laolaltã ºi de a evita responsabilitatea ºi purtarea
crucii, membrii bisericii s-ar împrãºtia în toate þãrile, lãsând lumina lui Hristos
sã strãluceascã de la ei, lucrând aºa cum a lucrat El pentru salvarea
sufletelor ºi aceastã ‚evanghelie a împãrãþiei’ ar fi dusã cu repeziciune în
toatã lumea.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 42, 43 engl. (cap. 3:
„Fericirile”).
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4. FIÞI EFICIENÞI

a. Ce ar trebui sã-ºi aminteascã toþi instructorii? Romani 2:21;
1 Timotei 4:11-16; 2 Timotei 2:2, 24, 25.

„Dumnezeu doreºte ca toþi cei ce sunt în legãturã cu instituþiile Sale sã
dovedeascã destoinicie, discernãmânt ºi chibzuinþã. El doreºte ca ei sã
devinã bãrbaþi ºi femei cu un intelect cultivat, ºi sã nu rãmânã în urmã cu nici
o calificare; ºi când în mod individual simt nevoia aceasta ºi vor lucra în
sensul acesta, Isus îi ajutã în strãdaniile lor. În timp ce lucreazã dupã planul
adãugirii în privinþa darurilor Duhului, Dumnezeu va lucra pentru ei dupã
planul înmulþirii. Legãtura cu Dumnezeu va da sufletului o dezvoltare, îl va
înãlþa, îl va transforma, ºi-l va face conºtient de puterile lui ºi-i va da o
percepþie mai clarã despre rãspunderea care zace asupra fiecãrei persoane
de a folosi cu înþelepciune facultãþile pe care le-a dat Dumnezeu.” –
Testimonies, vol. 4, pag. 449 engl. (cap. „Lucrarea în Iowa”).

b. Ce domeniu anume are nevoie de atenþie specialã pentru a fi
eficient în lucrarea ªcolii de Sabat? 1 Timotei 4:12; Filipeni
1:27; 1 Petru 1:15, 22; 2 Petru 3:14.

„Trebuie sã avem instructori consacraþi, care Îl iubesc pe Dumnezeu
mai presus de orice ºi pe aproapele lor ca pe ei înºiºi. Domnul a luat mãsuri
suficiente ca instructorii sã aibã o capacitate sporitã de la un Sabat la altul,
ca sã poatã preda cu un scop, lucrând ca pentru timp ºi veºnicie. În ºcolile
noastre avem nevoie de tineri ºi tinere care sã aibã o evlavie vie, nu o
experienþã ieftinã ºi superficialã, ci o pietate interioarã profundã.” –
Testimonies on Sabbath School Work,  pag. 41.

c. Care alt element este necesar pentru o bunã predare? Neemia
8:8.

„Puterea vorbirii este un talant care ar trebui cultivat cu sârguinþã. Dintre
toate darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, nici unul nu poate fi o
mai mare binecuvântare decât acesta. Cu glasul convingem sau influenþãm,
cu el înãlþãm rugãciunea ºi lauda lui Dumnezeu, ºi cu el spunem altora despre
dragostea Rãscumpãrãtorului. Atunci, cât de important este ca el sã fie în
aºa fel educat încât sã fie cât mai eficient spre bine.” – Parabolele Domnului

Hristos, pag. 335 engl. (cap. 25: „Talanþii”).
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5. EFORTURI ÎNMULÞITE

a. Când inima membrilor este convertitã ºi alege sã-L urmeze pe
Hristos, ce vor face ei? Luca 4:18, 19; Faptele Apostolilor
16:10; Romani 10:15.

„Fiecare suflet salvat va salva alte suflete; pentru cã acei cu adevãrat
convertiþi vor înþelege cã sunt depozitarii unor rãspunderi sfinte. Ce
binecuvântãri bogate vor însoþi efortul curat ºi consacrat, lucrãtorul
depinzând de Dumnezeu sã dea creºterea!” – The Review and Herald, 26
aprilie 1898.

b. Când fiecare comunitate acþioneazã aºa cum a intenþionat
Dumnezeu, ce vom vedea? Faptele Apostolilor 16:5.

„Acelora care sunt aleºii lui Dumnezeu li se cere sã înmulþeascã
bisericile oriunde pot avea succes în aducerea sufletelor la cunoºtinþa
adevãrului. Dar poporul lui Dumnezeu sã nu se adune într-o comunitate
mare cum au fãcut în Battle Creek. Cei care ºtiu ce înseamnã lupta
sufleteascã nu vor face niciodatã acest lucru, pentru cã vor simþi povara pe
care a purtat-o Hristos pentru mântuirea oamenilor.” – Mãrturii speciale

pentru predicatorii evangheliei, pag. 177.

c. Când comunitãþile cresc, umplute cu persoane consacrate, ce
profeþie se va împlini? Isaia 60:1-5.

„Predicatorii noºtri ar trebui sã facã apel la membrii bisericii pentru ca
adevãrul sã triumfe. ‚Scoalã ºi lumineazã; cãci lumina ta a venit ºi slava
Domnului rãsare peste tine. Cãci iatã, întunericul acoperã pãmântul ºi negurã
mare popoarele; dar peste tine rãsare Domnul, ºi slava Lui se aratã peste
tine. Neamurile vor veni la lumina ta, iar împãraþii la strãlucirea înãlþãrii tale.’
(Isaia 60:1-3 engl.). Unitatea ºi dragostea vor realiza lucruri minunate pentru
credincioºi. Sã nu se ridice comunitãþile noastre ca sã dea ultima solie de
avertizare cãtre lume?” – Testimonies, vol. 9, pag. 70 engl. (cap. „Rãspândiþi
publicaþiile”).
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Nu un loc pentru ceartã. „ªcoala de Sabat nu ar trebui fãcutã un loc
pentru ceartã; ea nu este un loc în care sã se dea pe faþã diferenþele de
opinie. Toatã aceastã lucrare sã fie þinutã afarã din ºcoalã, ºi sã se menþinã
armonia. Dacã se promoveazã idei care sunt puse la îndoialã de cãtre
membrii ºcolii, sã nu se trezeascã un spirit gata de luptã, altfel ar urma
discuþii ºi ceartã.” – Sfaturi pentru lucrarea ªcolii de Sabat, pag. 101.

Punctualitatea este importantã. „Punctualitatea ºi hotãrârea în
lucrarea ºi cauza lui Dumnezeu sunt foarte importante.” – Testimonies, vol. 3,
pag. 500 engl. (cap. „Conducerea”).

Studiul profund. „În unele ºcoli, îmi pare rãu sã-o spun, predominã
obiceiul de a citi lecþia de pe foaie. Acest lucru nu ar trebui sã se întâmple.
El nu ar fi necesar, dacã timpul care este petrecut adesea în mod nefolositor
ºi chiar pãcãtos, ar fi folosit studiind Scripturile. Nu existã nici un motiv
pentru care lecþiile ªcolii de Sabat sã fie mai puþin perfect învãþate de cãtre
instructori sau elevi decât sunt lecþiile zilnice pentru ºcoalã. Ele ar trebui
învãþate mai bine, întrucât trateazã subiecte infinit mai importante. Neglijarea
aceasta este neplãcutã lui Dumnezeu.” – Sfaturi pentru lucrarea ªcolii de

Sabat, pag. 101.
Fiecare instructor un misionar. „Fiecare instructor al ºcolii ar trebui

sã simtã cã este misionar pentru Dumnezeu. El trebuie sã valorifice
momentele ºi capacitatea lui ca sã obþinã o cunoºtinþã a cuvântului lui
Dumnezeu, ca sã-l poatã împãrtãºi cu elevii lui. Instructorii se descalificã în
ce priveºte poziþia lor dacã nu sunt învãþãcei. Ei au nevoie de o împrospãtare
a ideilor, de planuri noi ºi înþelepte, de viaþã, tact ºi suflet în lucrarea lor. Ei
trebuie sã fie apþi sã predea.” – Idem., pag. 101.

Pregãtirea pentru predare. „Instructorul nu ar trebui sã se limiteze la
repetarea cuvintelor din lecþie, totuºi trebuie sã fie perfect familiarizat cu
cuvintele cât ºi cu ideile lecþiei. Fiecare instructor, înainte de a sta în faþa
clasei lui, ar trebui sã aibã planurile bine stabilite în minte cu privire la ce
doreºte sã facã în acea zi ºi cu acea ocazie. Recitarea lecþiei înaintea clasei
nu înseamnã predarea ei; aveþi nevoie de cuvinte simple ºi idei exprimate
clar ºi lãmurit. Asiguraþi-vã cã elevii voºtri vã înþeleg. Dacã nu vã pot înþelege
ideile, atunci munca voastrã este pierdutã. Nu studiaþi doar la suprafaþã.
Biblia este regula ºi ghidul vieþii. Învãþãtura sãnãtoasã trebuie adusã în
legãturã cu minþile ºi inimile elevilor voºtri, ºi atunci va aduce rod, cãci
practica sãnãtoasã va fi vãzutã ca rezultat al muncii voastre.” – Idem., pag.
101, 102.
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Sabat
2 septembrie 2006

Darul Sabatului Întâi
pentru Orlando, Florida,
SUA

Oraºul Orlando, întemeiat în 1875,
este cunoscut ºi sub numele de „Oraºul
frumos”. Se aflã într-o zonã climaticã
subtropicalã, ºi este capitala districtului Orange County.

Este al ºaselea oraº ca mãrime din Florida cu o populaþie
metropolitanã de peste 2 milioane de locuitori. Orlando este un oraº
cunoscut în întreaga lume datoritã parcurilor sale renumite de distracþie
ºi a altor atracþii care se aflã în zona lui care aduce estimativ 52 de
milioane de turiºti în fiecare an. „Acei care ca rãspuns al chemãrii orei
au intrat în serviciul Lucrãtorului Maestru, pot studia metodele Sale de
lucru. În timpul slujirii Sale de pe pãmânt, Mântuitorul a profitat de
ocaziile care se gãseau de-a lungul marilor artere de circulaþie.”
(Sfaturi pentru servicii creºtine, pag. 115).

Principala religie este romano-catolicismul, chiar de la începutul
dezvoltãrii regiunii. Protestantismul a fost introdus pentru prima datã
de hughenoþii francezi în 1562.

Lucrarea de reformã a început în oraºul Orlando când o familie
s-a mutat din nordul statului în zona oraºului Orlando. Neavând pe
nimeni cu cine sã se închine, ei au început sã caute suflete sincere în
zonã care doreau sã înveþe mai mult despre evanghelie. În decurs de
un an, s-au vãzut primele roade ale muncii lor când au fost botezate
ºapte suflete preþioase, iar grupa Orlando a fost organizatã. Astãzi,
Orlando este o bisericã în creºtere ºi plinã de viaþã.

Acum este nevoie ca un far corespunzãtor sã fie construit în acest
oraº. Ca locaþie centralã pentru toate bisericile din stat, este un loc
ideal pentru dezvoltarea în continuare a lucrãrii. Facilitãþile noastre
prezente nu mai pot cuprinde participanþii sãptãmânali.

De-a lungul anilor, membrii acestei biserici au ajutat la construirea
mai multor biserici din Câmpul de Sud-Est din SUA ºi din întreaga
lume. Acum cerem ajutorul vostru generos pentru terminarea acestui
centru misionar. Domnul sã vã binecuvânteze din abundenþã pe voi ºi
darul vostru pentru lucrare.

                    Fraþii ºi surorile voastre din comunitatea Orlando
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Lecţia 10                                 Sabat 2 septembrie 2006

Adunãri sfinte
„Iatã, ce plãcut ºi dulce este sã locuiascã fraþii împreunã!”

(Psalmii 133:1).

„Adunarea de tabãrã este unul dintre cei mai importanþi factori din
lucrarea noastrã. Este unul dintre cele mai eficiente metode de captare a
atenþiei oamenilor.” – Testimonies, vol. 6, pag. 31 engl. (cap. „Adunãrile în tabãrã”).

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 27 august

1. MAI MULT DECÂT O ADUNARE SOCIALÃ

a. Ce a plãnuit Dumnezeu pentru exerciþiul spiritual ºi efortul
misionar în adunãrile de tabãrã? Proverbele 22:2.

„În lucrarea noastrã eram puºi în încurcãturã neºtiind cum sã ne
deschidem calea prin barierele spiritului lumesc ºi ale prejudecãþii, ºi sã
aducem înaintea oamenilor adevãrul preþios care înseamnã atât de mult
pentru ei. Domnul ne-a învãþat cã adunarea de tabãrã constituie una dintre
cele mai importante mijloace pentru îndeplinirea acestei lucrãri.” –
Testimonies, vol. 6, pag. 31, 32 engl. (cap. „Adunãrile în tabãrã”).

b. Doreºte Dumnezeu ca aceasta sã fie o adunare socialã sau
ceva mai mult? Faptele Apostolilor 17:11.

„Bine condusã, adunarea de tabãrã este o ºcoalã unde pastorii, prezbiterii
ºi diaconii pot învãþa sã facã o lucrare perfectã pentru Maestru. Ar trebui sã
fie o ºcoalã unde membrilor bisericii, tineri ºi bãtrâni, li se dã ocazia sã înveþe
mai bine calea Domnului, un loc unde credincioºii pot primi o educaþie care
îi va ajuta sã-i ajute pe alþii.” – Testimonies, vol. 6, pag. 49 engl. (cap. „Adunãrile
în tabãrã”).

c. Cine ar trebui sã participe la adunãrile de tabãrã ºi ce ar trebui
sã se doreascã? Matei 5:6; Ioan 7:37.

Testimonies, vol. 6, pag. 72-86 engl. (cap. „Dupã adunarea în tabãrã”),
105-108 engl. (cap. „Adunãri ale copiilor ºi ºcoli de comunitate”).
Testimonies, vol. 9, pag. 81-83 engl. (cap. „Adunãrile de tabãrã ºi
publicaþiile noastre”).
The Review and Herald, 15 august 1882.
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Luni 28 august

2. AJUNGÂND MAI DEPARTE

a. Ce pregãtire este necesarã înainte de adunarea de tabãrã?
1 Corinteni 5:8; Iacov 4:8.

„De dragul sufletului vostru, de dragul lui Hristos, ºi de dragul altora,
lucraþi acasã. Rugaþi-vã cum nu sunteþi obiºnuiþi sã vã rugaþi. Sã vi se sfâºie
inima înaintea lui Dumnezeu. Puneþi-vã casa în rânduialã. Pregãtiþi-vã copiii
pentru aceastã ocazie. Învãþaþi-i cã nu este mai important sã vinã în haine
frumoase decât sã vinã înaintea lui Dumnezeu cu mâini curate ºi inimi pure.
Îndepãrtaþi orice obstacol care ar putea fi în calea lor – toate neînþelegerile
care ar fi putut fi între ei sau între voi ºi ei. Fãcând astfel, veþi invita prezenþa
Domnului în cãminele voastre, iar îngerii sfinþi vã vor însoþi când veþi merge
la adunare, iar lumina ºi prezenþa lor vor goni întunericul îngerilor rãi.  Chiar
ºi necredincioºii vor simþi atmosfera sfântã când intrã în tabãrã. O, cât de
mult se pierde prin neglijarea acestei lucrãri importante! Poate cã vã va
plãcea predica, poate cã veþi fi însufleþiþi ºi reînvioraþi, dar puterea
convertitoare, reformatoare a lui Dumnezeu nu va fi simþitã în inimã, iar
lucrarea nu va fi atât de profundã, completã ºi dãinuitoare cum ar trebui.
Mândria sã fie rãstignitã, iar sufletul sã fie îmbrãcat cu haina nepreþuitã a
neprihãnirii lui Hristos, ºi ce adunare va fi cea de care vã veþi bucura. Va fi
ca ºi cum sufletul vostru este la poarta cerului.” – The Review and Herald, 15
august 1882.

b. De ce altceva este nevoie pentru a avea un spirit drept la aces-
te adunãri? Efeseni 4:30-32; Coloseni 3:12-17; Exodul 32:29.

„Pentru cã aceastã [lucrare de umilire ºi de cercetare a inimii] de
pregãtire este neglijatã, aceste adunãri anuale nu au realizat decât puþin.
Predicatorii sunt rareori pregãtiþi sã lucreze pentru Dumnezeu. Sunt mulþi
vorbitori – cei care pot spune lucruri tãioase, excentrice, care ies din fãgaºul
lor, ca sã biciuiascã alte biserici ºi sã batjocoreascã credinþa lor – dar nu
sunt decât puþini lucrãtori zeloºi pentru Dumnezeu. Aceºti vorbitori aspri
care îºi dau importanþã, mãrturisesc cã au adevãrul mai mult decât oricare
alþi oameni, dar modalitatea lor de lucru ºi zelul lor religios nu corespunde
deloc mãrturisirii lor de credinþã.” – The Review and Herald, 15 august 1882.
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Marþi 29 august

3. CE AR TREBUI INCLUS?

a. Ce ar trebui inclus în itinerariul adunãrii de tabãrã? 2 Timotei
4:2-5; Tit 2:1, 2; 1 Corinteni 2:2.

b. Ce alte activitãþi trebuie adãugate pe lângã discursuri?
Deuteronom 4:10; Marcu 6:34.

„În legãturã cu adunãrile noastre de tabãrã din anii trecuþi, servii lui
Dumnezeu au profitat de multe ocazii de a educa poporul cu privire la
metodele practice de prezentare a adevãrurilor mântuitoare ale soliei
îngerului al treilea prietenilor ºi cunoºtinþelor lor. Mulþi au fost învãþaþi cum
sã lucreze ca misionari care se întreþin singuri în comunitãþile lor. Mulþi s-au
întors acasã de la aceste adunãri anuale ca sã lucreze cu mai mult zel ºi
inteligenþã decât pânã atunci.

Lui Dumnezeu i-ar fi plãcut mult mai mult dacã s-ar fi dat mai multã
educaþie practicã membrilor bisericii care au participat la adunãrile noastre
de tabãrã, decât s-a dat în mod obiºnuit în ultimii ani. Lucrãtorii noºtri, în
general, fraþii ºi surorile noastre din toate conferinþele ar trebui sã nu uite cã
unul din obiectivele adunãrilor noastre anuale este acela ca toþi sã câºtige o
cunoºtinþã a metodelor practice în lucrarea misionarã personalã.” –
Testimonies, vol. 9, pag. 81 engl. (cap. „Adunãrile de tabãrã ºi publicaþiile noastre”).

c. Dar tinerii ºi copiii? Tit 2:4, 5; Matei 19:14.

„La toate adunãrile noastre de tabãrã, ar trebui sã se lucreze pentru
copii ºi tineri. În fiecare zi, ar trebui sã se þinã o adunare a copiilor sau
grãdiniþa biblicã sub îndrumarea profesorilor calificaþi pentru lucrare. Printr-
un limbaj simplu, ar trebui sã se dea lecþii atât din Biblie, cât ºi din naturã.
Metodele de grãdiniþã ºi exemplele din naturã vor fi de mare folos în trezirea
interesului celor mici. La unele dintre adunãrile de tabãrã, adunãrile de copii
s-au þinut de douã ori pe zi. Dupã lecþia de dimineaþã, în zilele plãcute,
profesorii ºi copiii au fãcut o plimbare lungã, iar în timpul plimbãrii, pe malurile
râului sau pe câmpiile cu iarbã, se fãcea o oprire ºi se da o lecþie scurtã din
naturã. În lecþii ca acestea pot fi învãþaþi copiii parabolele lui Hristos.
Adevãrul va fi fixat în minte asemenea cuiului într-un loc sigur.” –
Testimonies, vol. 6, pag. 105 engl. („Adunãri ale copiilor ºi ºcoli de comunitate”).
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Miercuri 30 august

4. UNDE ºI CE

a. Ce doreºte Dumnezeu sã fie centrul oricãrei predici þinute?
1 Corinteni 1:21-25.

b. Unde ar trebui þinute adunãrile de tabãrã ºi de ce? Faptele
Apostolilor 1:8.

„Adunãrile de tabãrã trebuie þinute în sau aproape de oraºe; lucrãtorii sã
aºeze cortul o datã într-o parte a oraºului iar data urmãtoare în cealaltã
parte. Chiar la uºile noastre sunt pãgâni care au nevoie sã asculte solia de
avertizare. Trebuie sã fie înãlþate memoriale ale lui Dumnezeu în marile
oraºe ale Americii.” – Evanghelizarea , pag. 49

„Lucrarea a fost limitatã la câteva centre, pânã când oamenii de acolo
au ajuns împietriþi faþã de evanghelie. Sunt greu de impresionat cei care au
auzit atât de mult adevãrul ºi care totuºi l-au respins. În câteva locuri, s-a
cheltuit prea mult în timp ce multe, multe oraºe au rãmas neavertizate ºi
nelucrate.” – Idem., pag. 37.

c. Ce este necesar ca atunci când se fac planuri sã câºtigãm cel mai
mult din ele? 1 Corinteni 14:40; Psalmii 127:2; Coloseni 2:5.

„Adesea, cei care muncesc la adunãrile de tabãrã ar trebui sã se
angajeze în rugãciune ºi sfat, ca sã poatã lucra inteligent. La aceste adunãri
sunt multe lucruri care cer atenþie. Dar predicatorii ar trebui sã-ºi ia timp sã
se întâlneascã pentru rugãciune ºi sfat în fiecare zi. Trebuie sã ºtiþi cã toate
lucrurile înainteazã în linie dreaptã, ‚cã staþi,’ aºa cum mi s-a spus, ‚umãr la
umãr, mãrºãluind drept înainte, ºi nu în retragere.’ Când lucrarea este
sãvârºitã în felul acesta, existã unitate a inimii, ºi va fi ºi armonie în acþiune.
Acesta va fi un mijloc minunat de a aduce binecuvântarea lui Dumnezeu
asupra poporului.” – Testimonies, vol. 6, pag. 50 engl. („Adunãrile în tabãrã”).
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Joi 31 august

5. NU UITAÞI SÃ DUCEÞI LUCRUL PÂNÃ LA CAPÃT

a. În orice activitate misionarã, este de ajuns doar sã prezentãm
adevãrul? Matei 28:20.

„Lucrarea nu ar trebui sã se sfârºeascã atunci când adunãrile de tabãrã
se închid. S-au prezentat învãþãturi care sunt noi ºi strãine oamenilor. Cei
care sunt convinºi ºi doresc sã accepte adevãrul, va trebui sã întâmpine cea
mai hotãrâtã ºi mai subtilã împotrivire. Predicatorii, prietenii ºi cunoºtinþele
vor depune toate eforturile ca sã rãpeascã seminþele adevãrului semãnate în
inimã. Noi nu trebuie sã lãsãm ca sãmânþa sã fie rãpitã în felul acesta. Sã
nu-i permitem sã se ofileascã din lipsã de umiditate.” – Testimonies, vol. 6,
pag. 74 engl. (cap. „Dupã adunarea în tabãrã”).

b. Ce fel de activitate ulterioarã va fi eficientã în a ajunge la
vizitatorii care vin la adunãrile de tabãrã ºi cine ar trebui sã
facã aceastã lucrare? Habacuc 2:2.

„În urmãrirea interesului dupã adunarea de tabãrã, este nevoie de
persoane care sã dea ajutor în diferite direcþii, iar aceste ocazii ar trebui sã
fie ca ºcoli de instruire pentru lucrãtori. Tinerii sã lucreze în legãturã cu cei
cu experienþã care se vor ruga pentru ei ºi-i vor instrui cu rãbdare. Femei
consacrate ar trebui sã se angajeze în lucrarea biblicã din casã în casã. Unii
dintre lucrãtori ar trebui sã fie colportori, vânzând scrierile noastre ºi oferind
gratuit, cu chibzuialã, celor ce nu pot cumpãra.” – Testimonies, vol. 9, pag. 120,
121 engl. (cap. „Metode de lucru”).

Vineri 1 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este scopul adunãrii de tabãrã ºi cum pot sã ajut la
atingerea lui?

2. Cine ar trebui sã beneficieze de pe urma adunãrilor de tabãrã?

3. Ce fel de lucruri ar trebui incluse în adunãrile noastre de
tabãrã, ºi cum pot fi de folos?
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4. Oferim diferite activitãþi ca sã extindem abilitãþile noastre
practice în lucrarea misionarã?

5. Cum pot sã ajut la urmãrirea interesului dupã o astfel de
întâlnire?

Primind atingerea divinã. „Adunãrile noastre de tabãrã au un alt
obiectiv… Ele trebuie sã promoveze viaþa spiritualã în poporul nostru…
Dumnezeu a încredinþat mâinilor noastre o lucrare foarte sacrã, ºi este
nevoie ca noi sã ne adunãm sã primim instrucþie, ca sã putem fi potriviþi sã
îndeplinim aceastã lucrare. Este nevoie sã înþelegem ce parte suntem
chemaþi sã o îndeplinim în ridicarea cauzei lui Dumnezeu pe pãmânt, în
apãrarea legii sfinte a lui Dumnezeu, ºi în înãlþarea Mântuitorului ca ‚Mielul
lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii.’ (Ioan 1:29). Este nevoie sã ne
întâlnim unii cu alþii ºi sã primim atingerea divinã, ca sã înþelegem lucrarea
noastrã în cãmin.” – Testimonies, vol. 6, pag. 32, 33 engl. (cap. „Adunãrile în
tabãrã”).

Dezvoltând caracterul. „În fiecare an avem adunãri ecleziastice ºi toþi
cei care pot sã ia parte, sã se simtã obligaþi sã facã aceasta. Dacã ei
neglijeazã sã foloseascã ocaziile de a obþine o cunoaºtere mai bunã a
adevãrului ºi de a deveni mai zeloºi în eforturile lor de a desãvârºi caracterul
creºtin, vor fi consideraþi rãspunzãtori pentru lumina, privilegiile ºi
binecuvântãrile pe care le-ar fi putut avea. Cazul lor este aproape la fel de
grav în ochii lui Dumnezeu ca acela al celor care participã la adunãri, dar nu
profitã de lumina ºi binecuvântãrile primite acolo.” – The Review and Herald,
10 iulie 1879.

Învãþând cumpãtarea. „În lucrarea noastrã, ar trebui sã se acorde mai
multã atenþie reformei cumpãtãrii. Fiecare datorie care cere reformã implicã
pocãinþã, credinþã ºi ascultare. Ea înseamnã înãlþarea sufletului la o viaþã
nouã ºi mai nobilã. În felul acesta, orice reformã adevãratã îºi are locul în
lucrarea soliei îngerului al treilea. Reforma în cumpãtare cere atenþia ºi
sprijinul nostru în mod special. La adunãrile noastre de tabãrã, ar trebui sã
atragem atenþia la aceastã lucrare ºi sã facem din ea o chestiune realã. Ar
trebui sã prezentãm oamenilor principiile adevãratei cumpãtãri ºi sã-i
chemãm se semneze votul cumpãtãrii. O atenþie deosebitã ar trebui sã se
acorde acelora care sunt robiþi de obiceiuri rele. Trebuie sã-i conducem la
crucea lui Hristos.” – Testimonies, vol. 6, pag. 110 engl. (cap. „Adunãri ale copiilor
ºi ºcoli de comunitate”).
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Lecţia 11 Sabat, 9 septembrie 2006

O armatã unitã

„Am proorocit cum mi se poruncise. ªi a intrat duhul în ei, ºi au
înviat ºi au stãtut pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la
numãr.” (Ezechiel 37:10).

„Mergeþi înainte în credinþã ca sã vestiþi adevãrul aºa cum l-aþi crezut.
Lãsaþi ca aceia pentru care lucraþi sã vadã cã pentru voi el este o realitate
vie.” – Testimonies , vol. 9, pag. 42 engl. (cap. „Lucrarea misionarã internã”).

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 3 septembrie

1. SÃ CUNOAºTEÞI STRATEGIA VRÃJMAºULUI

a. Pentru a avea succes într-o bãtãlie, este bine sã cunoaºtem
strategia vrãjmaºului. Care este metoda numãrul unu a lui
Satan de a înfrânge lucrarea lui Dumnezeu? 1 Petru 5:8.

„Satan poate cu dibãcie sã joace jocul vieþii cu multe suflete ºi el
acþioneazã într-un mod viclean ºi înºelãtor ca sã distrugã credinþa poporului
lui Dumnezeu ºi sã-l descurajeze.” – Evanghelizarea, pag. 218.

b. De ce are dezbinarea un succes atât de mare? Matei 12:25;
Marcu 3:25.

„Orice casã dezbinatã împotriva ei însãºi nu poate dãinui. Când creºtinii
se luptã, Satan intrã ca sã preia controlul. Cât de des a reuºit sã nimiceascã
pacea ºi armonia bisericilor. Ce ceartã aprinsã, ce amãrãciune, ce urã a
nãscut o chestiune mãruntã! Ce speranþe au fost spulberate, câte familii au
fost dezbinate prin discordie ºi ceartã!

Pavel le-a poruncit fraþilor sã fie atenþi ca nu cumva, încercând sã
îndrepte greºelile altora, sã comitã ei înºiºi pãcate la fel de grele. El îi
avertizeazã cu privire la faptul cã ura, spiritul de competiþie, mânia, luptele,
rãzvrãtirile, rãtãcirile ºi invidia sunt ºi ele tot fapte ale firii pãmânteºti ca ºi
adulterul, senzualitatea, beþia ºi crima ºi, la fel de sigur, vor închide uºa cerului
înaintea celui vinovat.” – Testimonies, vol. 5, pag. 244 (cap. „Unitatea creºtinã”).

Testimonies, vol. 8, pag. 239-243 engl. (cap. „Una cu
Hristos în Dumnezeu”).
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Luni 4 septembrie

2. PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU BIRUINÞÃ
a. Vrãjmaºul poate sã aibã strategia lui dar ºi Dumnezeu o are pe

a Sa. Care este planul lui Dumnezeu de a-l înfrânge pe Satan?
1 Petru 3:8; Romani 12:10-16; Iacov 4:7, 8.

b. Cum explicã Solomon avantajele unitãþii? Eclesiastul 4:9-12.

„Numai dacã erau uniþi cu Hristos, puteau ucenicii sã spere cã aveau sã
fie însoþiþi de puterea Duhului Sfânt ºi cã îngerii din cer aveau sã coopereze
cu ei. Cu ajutorul acestor agenþi divini, ei urmau sã prezinte un front unit ºi
sã fie victorioºi în lupta pe care erau constrânºi sã o poarte necontenit
împotriva puterilor întunericului. În timp ce continuau sã lucreze în unitate,
solii cereºti aveau sã meargã înaintea lor, deschizând calea; inimile aveau sã
fie pregãtite pentru primirea adevãrului ºi mulþi urmau sã fie câºtigaþi la
Hristos. Atâta timp cât rãmâneau uniþi, biserica avea sã înainteze ‚frumoasã
ca luna, curatã ca soarele, dar cumplitã ca niºte oºti sub steagurile lor.’
(Cântarea cântãrilor 6:10). Nimic nu putea sã stea împotriva progresului ei.
Biserica avea sã înainteze din biruinþã în biruinþã, îndeplinind în mod glorios
misiunea ei divinã de a vesti lumii evanghelia.” – Istoria faptelor apostolilor,
pag. 90, 91 engl. (cap. 9: „Cei ºapte diaconi”).

c. Ce va face un front unit pentru lucrarea lui Dumnezeu? Ioan
13:34, 35; Efeseni 4:13.

„Dar, pe de altã parte, când furtuna persecuþiei se stârneºte cu adevãrat
împotriva noastrã, adevãratele oi vor auzi glasul adevãratului Pãstor. Se vor
depune eforturi jertfitoare de sine pentru salvarea celor pierduþi ºi mulþi,
care au rãtãcit de la turmã, vor veni înapoi ca sã-L urmeze pe marele Pãstor.
Poporul lui Dumnezeu se va strânge laolaltã ºi va prezenta vrãjmaºului un
front unit. La vederea primejdiei comune, cearta pentru supremaþie va
înceta; nu va mai fi nici o disputã cu privire la cine sã fie cel mai mare…

Dragostea lui Hristos, dragostea fraþilor noºtri va mãrturisi lumii cã am
fost cu Isus ºi cã am învãþat de la El. Atunci solia îngerului al treilea se va
dezvolta pânã va ajunge o mare strigare ºi tot pãmântul va fi luminat de
slava Domnului.” – Testimonies, vol. 6, pag. 401 engl. (cap. „Atitudinea noastrã
faþã de autoritãþile civile”).
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Marþi 5 septembrie

3. CUM SÃ NE APROPIEM ºI SÃ STÃM APROAPE

a. Întrucât unitatea este importantã, cum o putem avea în
familiile ºi comunitãþile noastre? 1 Petru 1:22, 23; Ioan 17:17.

„Dupã o luptã lungã ºi asprã, puþinii credincioºi s-au hotãrât sã rupã
orice legãturã cu biserica apostaziatã dacã aceasta încã mai refuza sã se
elibereze de falsitate ºi idolatrie. Ei au vãzut cã despãrþirea era absolut
necesarã dacã doreau sã asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu
îndrãzneau sã tolereze rãtãcirile care erau fatale pentru sufletele lor ºi nici
sã dea un exemplu care sã punã în primejdie credinþa copiilor ºi copiilor
copiilor lor. Pentru a asigura pacea ºi unitatea, erau gata sã facã orice
concesie care corespundea cu ascultarea de Dumnezeu; dar ei simþeau cã
însãºi pacea ar fi fost prea scump câºtigatã cu sacrificiul principiului. Dacã
unitatea putea fi asiguratã numai prim compromiterea adevãrului ºi a
neprihãnirii, atunci sã fie despãrþire, chiar rãzboi. – Marea luptã, pag. 42.

b. Cum pot sã câºtig o umblare mai apropiatã cu Isus? 1 Ioan 1:6,
7; Ioan 15:4-7.

„Atunci când copiii lui Dumnezeu sunt una în Hristos, cum priveºte Isus
casta, diferenþele sociale, separarea omului de semenul lui din cauza culorii,
rasei, poziþiei, bogãþiei, naºterii sau realizãrilor? Secretul unitãþii se gãseºte
în egalitatea credincioºilor în Hristos. Motivul oricãrei separãri, discordii ºi
diferenþe se gãseºte în despãrþirea de Hristos. Hristos este centrul cãtre
care toþi ar trebui sã fie atraºi; cãci, cu cât ne apropiem mai mult de centru,
cu atât mai apropiaþi vom deveni în simþire, în compasiune, în dragoste,
crescând asemenea caracterului ºi chipului lui Isus. Dumnezeu nu cautã la
faþa omului.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 259.

c. Cum ne va ajuta aceastã experienþã sã rãmânem aproape de
ceilalþi credincioºi? Galateni 5:25, 26.

„Apropiaþi-vã de Dumnezeu ºi intraþi într-o unire mai apropiatã cu
poporul Sãu. Interesele ºi afecþiunile voastre sã se concentreze în Hristos ºi
urmaºii Sãi. Iubiþi-i cel mai tare pe cei ce-L iubesc pe Hristos cel mai mult.
Rupeþi legãturile care v-au legat de cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu ºi
adevãrul. Cum poate sta împreunã lumina cu întunericul? Sau ce legãturã
are cel credincios cu cel necredincios?” – Testimonies , vol. 2, pag. 48 engl.
(cap. „Vinderea dreptului de întâi nãscut”).
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Miercuri 6 septembrie

4. RUGAÞI-VÃ ºI LUCRAÞI

a. Care douã elemente sunt necesare pentru îndeplinirea
misiunii date de Dumnezeu ca trup bisericesc? Iacov 5:16;
1 Tesaloniceni 5:25.

„Voinþa lui Dumnezeu este ca în mijlocul poporului Sãu sã existe unitate
ºi dragoste frãþeascã. Rugãciunea lui Hristos chiar înainte de rãstignirea Sa
a fost ca ucenicii Sãi sã fie una dupã cum ºi El este una cu Tatãl, ca lumea
sã creadã cã Dumnezeu L-a trimis.” – Patriarhi ºi profeþi , pag. 520 engl. (cap.
48: „Împãrþirea Canaanului”).

b. Când doreºte Domnul ca poporul Sãu sã se roage împreunã ºi
unii pentru alþii? Evrei 10:24, 25; Maleahi 3:16.

„Unii, de fricã sã nu piardã comoara pãmânteascã, neglijeazã rugãciunea
ºi adunarea laolaltã pentru a se închina lui Dumnezeu, ca sã aibã mai mult
timp pe care sã-l devoteze fermelor sau afacerii lor. Prin faptele lor, ei aratã
ce lume preþuiesc mai mult. Ei jertfesc privilegiile religioase, care sunt
esenþiale pentru înaintarea lor spiritualã, de dragul lucrurilor din aceastã viaþã
ºi nu obþin cunoºtinþa voinþei divine. Ei nu-ºi desãvârºesc un caracter creºtin,
ºi nu ajung la mãsura pusã de Dumnezeu. Pun pe primul loc interesele
vremelnice, lumeºti ºi-L jefuiesc pe Dumnezeu de timpul pe care ar trebui
sã-l devoteze slujirii Lui. Dumnezeu noteazã astfel de persoane ºi ele vor
primi mai degrabã blestemul decât binecuvântarea.” – Testimonies, vol. 2,
pag. 654 engl. (cap. „Cauza din Vermont”).

c. Cum putem lucra împreunã? Ioan 9:4; Neemia 4:6.

„Îngerii lucreazã în armonie. Ordine perfectã caracterizeazã toate
miºcãrile lor. Cu cât imitãm mai îndeaproape armonia ºi ordinea oºtirii cereºti,
cu atât mai încununate cu succes vor fi eforturile acestor agenþi cereºti
fãcute pentru noi. Dacã nu vedem nevoia de acþiune armonioasã ºi suntem
dezordonaþi, nedisciplinaþi ºi dezorganizaþi în acþiunile noastre, îngerii, care
sunt perfect organizaþi ºi se miºcã în ordine desãvârºitã, nu pot avea succes
în lucrarea lor pentru noi. Ei pleacã de la noi întristaþi, fiindcã nu sunt
autorizaþi sã binecuvânteze dezordinea, confuzia ºi dezorganizarea. Toþi cei
care doresc cooperarea solilor cereºti trebuie sã lucreze la unison cu ei.” –
Testimonies, vol. 1, pag. 649 engl. (cap. „Pastori, ordine ºi organizaþie”).
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Joi 7 septembrie

5. MULÞUMIRE UNITÃ

a. Care alt element este necesar pentru a fi biruitori în
înfrângerea inamicului? Ce ne spune Dumnezeu sã facem?
Psalmii 111:1; 149:4.

„Suntem la fel de datori sã-l lãudãm pe Dumnezeu cu sinceritate ºi din
toatã inima, cum suntem sã ne rugãm. Trebuie sã arãtãm lumii ºi tuturor
inteligenþelor cereºti cã apreciem dragostea minunatã a lui Dumnezeu faþã
de omenirea cãzutã ºi cã aºteptãm binecuvântãri tot mai mari din plinãtatea
Sa nemãrginitã… Dupã o revãrsare specialã a Duhului Sfânt, bucuria
noastrã în Domnul ºi eficienþa noastrã în slujba Sa vor creºte în mare mãsurã
dacã vom povesti mereu bunãtatea Sa ºi lucrãrile Sale minunate sãvârºite
pentru binele copiilor Sãi.

Aceste mãrturii îndepãrteazã puterea lui Satan. Ele alungã spiritul de
murmurare ºi plângere, iar ispititorul pierde teren. Ele cultivã acele însuºiri
de caracter care îi va face pe locuitorii pãmântului potriviþi pentru locuinþele
cereºti.

O astfel de mãrturie va avea influenþã asupra altora. Nu se poate folosi
un mijloc mai eficient pentru câºtigarea sufletelor la Hristos decât acesta.”
– Parabolele Domnului Hristos, pag. 299, 300 engl. (cap. 23: „Via Domnului”).

b. De ce este lauda o armã atât de minunatã? Psalmii 22:3;
2 Cronici 20:21, 22.

„Stãpânirile ºi puterile cerului privesc la lupta care, în condiþii aparent
descurajatoare, este dusã de servii lui Dumnezeu. Noi biruinþe sunt dobândite,
noi onoruri câºtigate atunci când creºtinii, grupându-se în jurul steagului
Mântuitorului lor, pornesc sã ducã lupta cea bunã a credinþei. Toþi îngerii cereºti
sunt în slujba poporului lui Dumnezeu, smerit ºi credincios; ºi când oºtirea de
lucrãtori a Domnului, de aici de jos, înalþã cântãrile lor de laudã, corul de sus se
alãturã lor în a aduce lui Dumnezeu ºi Fiului Sãu laudã” – Istoria faptelor

apostolilor, pag. 154 engl. (cap. 15: „Liberat din închisoare”).

c. Ce va realiza lauda în inima mea ºi în credincioºi? 1 Petru 2:9.

„Noi trebuie sã-l lãudãm pe Dumnezeu printr-o slujire realã, fãcând tot
ce ne stã în putinþã ca sã înaintãm slava numelui Sãu.” – Parabolele Domnului

Hristos, pag. 300 engl. (cap. „Via Domnului”).
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Vineri 8 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Recunosc situaþii în care vrãjmaºul cautã sã abatã atenþia, sã
descurajeze ºi sã producã despãrþire? Cum pot sã pun capãt
planului lui?

2. Ce fac ca sã rãmân aproape de Hristos ºi de ceilalþi tovarãºi ai mei de
credinþã?

3. Este Hristos ºi toate aspectele adevãrului Sãu pe primul loc în viaþa mea
zilnicã? Dacã nu, ce voi face ca sã schimb aceasta?

4. Mã rog cu ºi pentru tovarãºii mei de credinþã? Doresc sã mã întâlnesc cu
ei în mod regulat?

5. Îl laud pe Domnul? Doresc ºi Îi dau mulþumire ºi laudã în mijlocul
adunãrii? Dacã nu, ce mã opreºte?

Cel mai puternic argument. „O viaþã asemenea lui Hristos este cel
mai puternic argument care poate fi dat în favoarea creºtinismului.” –
Testimonies, vol. 9, pag. 21 engl. (cap. „Chemaþi pentru a fi martori”).

Agenþi dubli. „Sunt mulþi care mãrturisesc numele lui Hristos ºi a cãror
inimã nu este angajatã în slujba Sa. Ei s-au îmbrãcat doar cu o mãrturisire de
evlavie, ºi tocmai prin aceasta ºi-au mãrit condamnarea ºi au devenit agenþi
mai înºelãtori ºi mai cu succes ai lui Satan spre ruina sufletelor” – The Review

and Herald, 27 martie 1888.
O putere irezistibilã. „Mãrturisirea noastrã despre credincioºia

[Domnului] este mijlocul ales de Cer pentru descoperirea lui Hristos înaintea
lumii. Noi trebuie sã mãrturisim despre harul Sãu aºa cum a fost fãcut de
cunoscut prin bãrbaþii sfinþi din vechime; dar mãrturia propriei noastre
experienþe va avea cel mai mare efect. Noi suntem martori pentru
Dumnezeu când descoperim în noi lucrarea unei puteri care este divinã.
Fiecare persoanã are o viaþã deosebitã de toate celelalte, ºi o experienþã cu
totul deosebitã de a lor. Dumnezeu doreºte ca lauda noastrã sã se înalþe la
El, purtând amprenta individualitãþii noastre. Aceastã recunoºtinþã spre lauda
slavei harului Sãu, când este susþinutã de o viaþã asemenea lui Hristos, are o
putere irezistibilã care lucreazã pentru salvarea sufletelor.” – Hristos lumina

lumii, pag. 347 (cap. 36: „Atingerea credinþei”).
Recoltã pentru vrãjmaº. „Despãrþirile, ºi chiar neînþelegerile amare

care ar aduce ocarã chiar ºi asupra unei comunitãþi din lume, sunt ceva
obiºnuit în bisericile noastre… O casã dezbinatã împotriva ei însãºi nu poate
dãinui. Sunt stârnite învinuiri care se înmulþesc. Satan ºi îngerii lui sunt la
lucru în mod activ ca sã asigure o recoltã din sãmânþa semãnatã în felul
acesta.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 123.
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Lecţia 12                              Sabat, 16 septembrie 2006

Fãgãduinþe ºi putere
„ªi voi, copiii Sionului, bucuraþi-vã ºi veseliþi-vã în Domnul,

Dumnezeul vostru , cãci El vã va da ploaie la vreme. Vã va trimite
ploaie timpurie ºi târzie, ca odinioarã.” (Ioel 2:23).

„Când ne unim inimile cu Hristos, ºi când viaþa este adusã în armonie cu
lucrarea Sa, Spiritul care a coborât peste ucenici în Ziua Cincizecimii, va
coborî ºi peste noi.” – Testimonies, vol. 8, pag. 246 engl. (cap. „Membrii laici sã
porneascã”).

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 10 septembrie

1. DE UNDE VINE?

a. Ce le-a dat Isus ucenicilor Sãi ca sã poatã predica evangheliea
în orice loc? Ioan 20:22.

b. Ce fãgãduieºte Dumnezeu sã dea copiilor Sãi ca sã poatã sã-ºi
îndeplineascã misiunea de a merge în toatã lumea ºi a predica
evanghelia? Luca 24:49; Faptele Apostolilor 1:8; Ioel 2:28-30.

„Nouã astãzi, ne aparþine fãgãduinþa Duhului tot atât de real ca primilor
ucenici. Dumnezeu doreºte sã-i înzestreze pe bãrbaþi ºi femei cu putere de
sus, aºa cum i-a înzestrat pe cei care, în Ziua Cincizecimii, au auzit cuvântul
mântuirii. Chiar în ceasul acesta, Duhul Sãu ºi harul Sãu sunt pentru toþi cei
care au nevoie de ele ºi Îl cred pe El pe cuvânt.” – Testimonies, vol. 8, pag. 20
engl. (cap. „Puterea fãgãduitã”).

c. Cum primim aceastã putere fãgãduitã? Matei 7:7.

„Fãgãduinþa Duhului Sfânt nu este mãrginitã la vreun veac sau la vreun
neam de oameni. Hristos a declarat cã influenþa divinã a Spiritului Sãu avea
sã fie cu urmaºii Sãi pânã la sfârºit. Din Ziua Cincizecimii pânã în prezent,
Mângâietorul este trimis la toþi cei care s-au predat cu totul Domnului ºi
slujbei Sale.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 49 engl. (cap. 5: „Darul Duhului”).

Parabolele Domnului Hristos, pag. 339-342 engl. (cap.
25: Talanþii”).
Selected Messages, vol. 1, pag. 109-111.
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Luni 11 septembrie

2. CERINÞELE OBLIGATORII

a. Ce au avut ucenicii înainte de a primi revãrsarea Duhului?
Faptele Apostolilor 1:13, 14; 2:1.

„Dacã împlinirea fãgãduinþei nu se vede aºa cum s-ar putea vedea, este
pentru cã fãgãduinþa nu este apreciatã aºa cum ar trebui. Dacã toþi ar dori,
toþi ar fi umpluþi cu Duhul.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 50 engl. (cap. 5:
„Darul Duhului”).

b. Fãgãduinþa Duhului Sfânt este sigurã, dar este El dat oricui?
Ioan 14:14-17; Faptele Apostolilor 5:32.

„Hristos a fãgãduit darul Duhului Sfânt bisericii Sale, ºi fãgãduinþa ne
aparþine la fel de mult ca primilor ucenici. Dar ca oricare altã fãgãduinþã, ea
este datã cu anumite condiþii. Sunt mulþi care cred ºi declarã cã pretind
fãgãduinþa Domnului; ei vorbesc despre Hristos ºi despre Duhul Sfânt, totuºi
n-au nici un folos. Ei nu ºi-au predat sufletul ca sã fie cãlãuzit ºi controlat de
puterile cereºti. Noi nu putem sã ne folosim de Duhul Sfânt. Duhul trebuie
sã ne foloseascã. Prin Duhul, Dumnezeu lucreazã în poporul Sãu ‚voinþa ºi
înfãptuirea dupã buna Sa plãcere.’ Dar mulþi nu doresc sã se supunã la
aceasta. Ei doresc sã se descurce singuri. De aceea, ei nu primesc darul
ceresc. Numai celor care Îl cautã cu umilinþã pe Dumnezeu, care aºteaptã
cãlãuzirea ºi harul Sãu, le este dat Duhul.” – Hristos lumina lumii, pag. 672
engl. (cap. 73: „Sã nu vi se tulbure inima”).

c. Cum scoate Biblia în evidenþã ascultarea? Putem primi din
puterea fãgãduitã dacã nu urmãm planul lui Dumnezeu?
Iacov 4:17.

„Marea revãrsare a Duhului lui Dumnezeu, care lumineazã tot pãmântul
cu slava Sa, nu va avea loc pânã când nu avem un popor luminat, care ºtie
din experienþã ce înseamnã a fi împreunã lucrãtor cu Dumnezeu. Când
ne-am consacrat din toatã inima ºi în întregime servirii lui Dumnezeu,
Dumnezeu va recunoaºte acest lucru prin revãrsarea Duhului Sãu fãrã
mãsurã; dar aceasta nu se va întâmpla atâta timp cât cei mai mulþi din
bisericã nu sunt lucrãtori împreunã cu Dumnezeu.” – The Review and Herald,
21 iulie 1896.
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Marþi 12 septembrie

3. MOTIVUL CORECT

a. Care era motivul principal pentru care ucenicii au cerut Duhul
Sfânt? 2 Corinteni 5:14.

b. Care trebuie sã fie motivul nostru când cerem aceastã putere?
Romani 5:8; 1 Petru 2:21; Filipeni 2:5.

„Ucenicii nu au cerut o binecuvântare pentru ei înºiºi. Ei erau copleºiþi
de povara pentru suflete. Evanghelia trebuia dusã pânã la marginile
pãmântului, ºi ei au cerut înzestrarea cu puterea fãgãduitã de Hristos. Atunci
a fost revãrsat Duhul Sfânt ºi mii au fost convertite într-o zi.” – Testimonies ,
vol. 8, pag. 21 engl. (cap. „Puterea fãgãduitã”).

c. Biblia vorbeºte despre aceastã putere ca fiind numitã într-un
fel. Care este acest nume? Faptele Apostolilor 3:19.

d. De ce este nevoie ca sã primim aceastã înviorare? Faptele
Apostolilor 2:38; Ioel 2:12, 13.

„Sunt unii care, în loc de a folosi cu înþelepciune ocaziile prezente,
aºteaptã în lenevie un timp special de înviorare spiritualã, în care capacitatea
lor de a lumina pe alþii sã creascã mult. Astfel, ei neglijeazã datoriile ºi
privilegiile prezente, ºi îngãduie ca lumina lor sã ardã slab,în timp ce privesc
înainte spre un timp când, fãrã nici un efort din partea lor, ei vor ajunge sã
primeascã o binecuvântare deosebitã, prin care sã fie transformaþi ºi fãcuþi
destoinici pentru slujire…

Numai aceia care primesc mereu noi mãsuri de har, vor avea putere
potrivitã cu nevoia lor zilnicã ºi capacitatea lor de a folosi acea putere. În loc
sã priveascã înainte la un timp în viitor când, printr-o înzestrare deosebitã cu
putere spiritualã, ei sã primeascã o destoinicie miraculoasã pentru câºtigarea
de suflete, ei se predau zilnic lui Dumnezeu ca sã-i facã vase potrivite pentru
a fi folosite de El. Ei folosesc zilnic ocaziile de slujire ce stau la îndemâna lor.
Îl mãrturisesc zilnic pe Maestru oriunde s-ar afla, fie în activitãþile mãrunte
din cãmin, fie într-un domeniu de folosinþã publicã.” – Istoria faptelor

apostolilor, pag. 54, 55 engl. (cap. 5: „Darul duhului”).
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Miercuri 13 septembrie

4. DOVADA
a. Cum pot ºti dacã sunt pocãit ºi convertit? 2 Corinteni 13:5;

Romani 6:22; 8:14; Galateni 5:22-26.

b. Dacã am primit cu adevãrat Duhul Sfânt, ce se va vedea clar în
viaþa mea? Romani 15:13; Ioan 13:35.

„Oricine a primit Duhul Sfânt, va dovedi acest lucru; pentru cã toate
puterile lui vor fi angajate în cea mai activã slujire. Toþi cei care Îl primesc
pe Hristos prin credinþã, lucreazã. Ei simt povara sufletelor. Dumnezeu îi
cheamã acum pe toþi cei care cunosc adevãrul, cei care sunt depozitarii
adevãrului sacru, sã se ridice ºi sã dea ºi altora lumina cerului. Cei care au
fost luminaþi de Duhul Sfânt vor da pe faþã lucrarea lui asupra vieþii ºi
caracterului. Ei vor fi mijloace prin care Duhul Sfânt va transmite ºi altora
luminã ºi cunoºtinþã. Adevãrul minunat descoperit nouã în aceste zile de pe
urmã trebuie descoperit altora. ‚Sfârºitul tuturor lucrurilor este aproape.’
Dumnezeu v-a vorbit în America ºi sã ne fereascã Domnul ca la vremea
marii iluminãri, întunericul sã vã cuprindã din cauzã cã nu aþi umblat în lumina
care v-a fost datã. Întunericul corespunzãtor luminii va veni cu siguranþã
asupra voastrã dacã nu vã veþi trezi din somn ºi nu vã descotorosiþi de
gândurile deºarte ºi indulgenþele egoiste, ºi nu puneþi în negoþ cu credincioºie
bunurile Domnului. Mutaþi-vã din locuinþele voastre plãcute. Dezvoltaþi
talentele pe care vi le-a dat Dumnezeu, ºi spuneþi altora ce v-a transmis
Duhul Sfânt. Dumnezeu vã cere sã lucraþi în raport cu lumina pe care v-a
dat-o.” – The Review and Herald, 5 decembrie 1893.

c. Va ºti o persoanã dacã alþii sau ea a primit din aceastã putere?
2 Corinteni 5:17; Galateni 6:15, 16.

„Sã nu fie neglijat harul reprezentat de ploaia timpurie. Numai cei care
trãiesc conform cu lumina pe care o au, vor primi o luminã mai mare. Dacã
nu înaintãm zilnic dând pe faþã virtuþile creºtine active, nu vom recunoaºte
manifestãrile Duhului Sfânt din ploaia târzie. Ea poate sã se reverse în inimile
tuturor celor din jurul nostru, dar nu o vom putea deosebi ºi nici primi.” – The

Faith I Live By, pag. 333.
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Joi 14 septembrie

5. EFECTUL

a. Ce va avea loc în comunitãþile noastre când membrii au o
experienþã realã cu ploaia timpurie ºi ploaia târzie? Faptele
Apostolilor 2:42-47.

„Nu poate exista creºtere sau rodire în viaþa care are eul în centru.
Dacã L-aþi primit pe Hristos ca Mântuitor personal, trebuie sã uitaþi de voi
înºivã, ºi sã vã strãduiþi sã-i ajutaþi pe alþii. Vorbiþi despre dragostea lui
Hristos, despre bunãtatea Lui. Îndepliniþi orice datorie ce vi se prezintã.
Purtaþi povara sufletelor în inima voastrã ºi, prin orice mijloc ce este la
îndemâna voastrã, cãutaþi sã-i salvaþi pe cei pierduþi. Când primiþi Spiritul lui
Hristos – Spiritul dragostei altruiste ºi lucrãrii pentru alþii – veþi creºte ºi veþi
aduce rod. Roadele Duhului se vor coace în caracterul vostru. Credinþa
voastrã va creºte, convingerile voastre se vor adânci, dragostea voastrã va
ajunge desãvârºitã. Veþi reflecta din ce în ce mai mult asemãnarea cu Hristos
în tot ce este curat, nobil ºi plãcut.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 67, 68
engl. (cap. 3: „Întâi un fir verde, apoi spic”).

b. Ce s-a întâmplat înainte ºi se va întâmpla din nou când va
exista un popor care are o dorinþã adâncã sã lucreze pentru
salvarea de suflete? Faptele Apostolilor 4:8, 13; 17:6; Efeseni
6:12-18.

„‚ªi când este coaptã roada, pune îndatã secera în ea, pentru cã a venit
vremea seceriºului.’ Hristos aºteaptã cu o dorinþã plinã de dor sã fie
manifestat în bisericã. Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod
desãvârºit în poporul Sãu, atunci El va veni ca sã-l pretindã ca fiind al Sãu.”
– Parabolele Domnului Hristos, pag. 69 engl. (cap. 4: „Neghina”).

c. Ce se întâmplã în locurile cereºti când Duhul Sfânt este dat ca
sã împuterniceascã ºi sã sigileze pe poporul Sãu? Apocalipsa
7:3; 8:5; Ioan 14:3.

„Stã în puterea noastrã sã grãbim revenirea Domnului nostru, vestind
lumii evanghelia. Noi nu trebuie doar sã aºteptãm, ci ºi sã grãbim venirea
zilei lui Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 633 engl. (cap. 69: „Pe Muntele
Mãslinilor”).

„[Dumnezeu] a fãcut cu putinþã sã stea în puterea noastrã, prin
cooperarea cu El, sã punem capãt acestei scene de nenorocire [din lume].”
– Educaþia, pag. 264 engl. (cap. „Lucrarea vieþii”).
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Vineri 15 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Îmi doresc cu adevãrat sã fiu misionar pentru Domnul? Ce voi face
dacã rãspunsul este afirmativ? Ce ar trebui sã fac dacã rãspunsul este
negativ?

2. Ce trebuie sã schimb în viaþa mea aºa încât Duhul Sfânt sã vinã ºi sã
locuiascã în mine ºi sã mã foloseascã?

3. Cum pot avea în inimã aceastã dragoste adâncã pentru suflete?
4. Care este diferenþa dintre fanatism ºi revãrsarea realã a Duhului Sfânt?
5. Sunt o putere spre bine în familia, biserica ºi comunitatea mea?

Sã cearã cu credinþã. „Creºtinii sã dea la o parte orice neînþelegere ºi
sã se predea lui Dumnezeu ca sã-i salveze pe cei pierduþi. Sã cearã cu
credinþã binecuvântarea fãgãduitã ºi ea va veni.” – Testimonies, vol. 8, pag. 21
engl. (cap. „Puterea fãgãduitã”).

Folosiþi lumina datã. „Când Dumnezeu ne dã luminã, sã o folosim;
Dumnezeu nu ne va da o a doua razã dacã prima nu este apreciatã. Noi
trebuie sã-L lãudãm pe Domnul pentru lumina datã deja cu bunãvoinþã ºi sã
o reflectãm asupra celor din jurul nostru. Atunci, asupra noastrã va strãluci
mai multã luminã, ºi în timp ce aducem laudã vom ºti cã drumul celor
neprihãniþi este ca lumina strãlucitoare, a cãrei strãlucire merge mereu
crescând pânã la miezul zilei.’ Nu spuneþi: ‚Îl voi lãuda pe Dumnezeu când
Duhul Sfânt va fi revãrsat asupra noastrã.’ Cum veþi ºti dacã Duhul Sfânt
este revãrsat, dacã nu umblaþi în luminã zi de zi? Trebuie sã vã ocupaþi de
datoriile voastre, înaintând pas cu pas, în conformitate cu sfatul Domnului, ºi
veþi afla cã aveþi luminã, pace ºi bucurie ºi, în inima voastrã, va fi cântec
pentru Domnul. În felul acesta, poporul lui Dumnezeu va amesteca laudele
lui cu acelea ale oºtirilor cerului, ºi va cânta imnuri de mulþumire cu îngerii lui
Dumnezeu.” – The Review and Herald , 11 octombrie 1892.

Fãrã limitã. „Nu existã nici o limitã pentru utilitatea aceluia care, punând
la o parte eul, face loc pentru lucrarea Duhului Sfânt în inima lui ºi trãieºte o
viaþã pe deplin consacratã lui Dumnezeu.” – Sfaturi pentru servicii creºtine ,
pag. 235.

Un privilegiu deosebit. „Privilegiul fiecãrui creºtin este nu numai sã
aºtepte, dar ºi sã grãbeascã venirea Domnului nostru Isus Hristos. (2 Petru
3:12). Dacã toþi cei care mãrturisesc numele Sãu ar aduce roade spre slava
Sa, cât de repede ar fi semãnatã în lume sãmânþa evangheliei.” – Parabolele

Domnului Hristos, pag. 69 engl. (cap. 4: „Neghina”).
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Lecţia 13                              Sabat, 23 septembrie 2006

Chemarea
„Am auzit glasul Domului întrebând: ‚Pe cine sã trimit ºi cine

va merge pentru Noi?’” (Isaia 6:8).

„În prezent, sunt multe uºi deschise lucrãtorilor. Doresc ei sã intre pe
aceste uºi? Cine este gata ca, la cererea Domnului, sã spunã: ‚Iatã-mã, trimite-
mã’? Strigãtul macedonian vine la noi din toate pãrþile lumii în apeluri tângui-
toare: ‘Veniþi la noi ºi ajutaþi-ne’.” – The Review and Herald, 15 decembrie 1885.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 17 septembrie

1. DUMNEZEU FOLOSEºTE OAMENI

a. Când Dumnezeu doreºte sã vorbeascã oamenilor, cum
lucreazã cel mai adesea? Romani 10:13-15.

b. Ce s-ar întâmpla dacã nimeni n-ar da soliile lui Dumnezeu
oamenilor? Luca 19:40.

„Mustrarea Domnului va fi împotriva acelora care bareazã calea, ca sã
nu vinã o luminã mai clarã la popor. Trebuie sã se facã o mare lucrare ºi
Dumnezeu vede cã bãrbaþii noºtri conducãtori au nevoie de mai multã luminã
ca sã se uneascã cu solii cereºti pe care îi trimite ca sã facã lucrarea pe
care El a plãnuit-o. Domnul a ridicat soli, ºi i-a înzestrat cu Spiritul Sãu ºi a
spus: ‚Strigã în gura mare nu te opri! Înalþã-þi glasul ca o trâmbiþã, ºi vesteºte
poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov pãcatele ei!’ Nimeni sã nu-ºi ia
asupra-ºi riscul de a se pune între popor ºi solia Cerului. Aceastã solie va
merge la popor; ºi, dacã n-ar fi nici un glas omenesc care sã o dea, chiar
pietrele vor striga.” – Slujitorii evangheliei, pag. 275, 276.

c. Ce binecuvântãri vom primi dacã ne vom lãsa folosiþi? Isaia
52:7.

Parabolele Domnului Hristos, pag. 219-237 engl. (cap.
18: „La drumuri ºi la garduri”).
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Luni 18 septembrie

2. DUMNEZEU ÎI CALIFICÃ PE CEI CHEMAÞI

a. Misiunea primitã de la Dumnezeu pare foarte mare. Cum o
putem îndeplini? Filipeni 4:13; Isaia 41:10; 43:10; 44:8.

„Aceia pe care Dumnezeu îi foloseºte ca unelte ale Sale pot fi
consideraþi de unii ca ineficienþi: dar dacã se pot ruga, dacã în simplitate pot
vorbi despre adevãr pentru cã îl iubesc, ei pot avea acces la inima oamenilor
prin puterea Duhului Sfânt. Când prezintã adevãrul în simplitate, citind din
Cuvânt, sau povestind evenimente din experienþa lor, Duhul Sfânt
impresioneazã mintea ºi caracterul. Voinþa se subordoneazã voinþei lui
Dumnezeu; adevãrul neînþeles pânã acum devine o convingere vie pentru
inimã ºi o realitate spiritualã.” – Testimonies, vol. 6, pag. 444 engl. (cap. „Sporiþi
înlesnirile”).

„Dumnezeu va primi serviciul fãcut din toatã inima ºi va compensa El
Însuºi lipsurile.” – Divina vindecare, pag. 150 engl. (cap. „Dând învãþãturã ºi
vindecând”).

b. Ce se întâmplã dacã nu mã simt calificat sã fac lucrare pentru
Domnul? Psalmii 71:16; Ieremia 1:7-9.

„Dumnezeu Îºi calificã ucenicii pentru lucrarea pe care El le-o dã, ºi le
dã talante potrivite cu capacitãþile lor. Dar pentru ca ei sã facã lucrarea la
care au fost chemaþi, ei sunt sfãtuiþi sã aºtepte, sã vegheze, sã se roage ca
Satan sã nu profite de ei.” – The Signs of the Times , 18 iulie 1895.

c. Ce ar trebui sã fac dacã nu ºtiu ce sarcinã îmi revine? 2 Cronici
19:8, 9.

„Puteþi sã recomandaþi cel mai bine adevãrul prin blândeþea vieþii voastre
ºi prin îndeplinirea cu credincioºie a datoriilor voastre zilnice. Dacã sunteþi
conºtiincioºi ºi exacþi în partea ce vã revine, ºi sunteþi credincioºi ºi zeloºi sã
vedeþi ce puteþi face ºi ce ar trebui sã faceþi pentru cei cãrora le slujiþi, veþi
reprezenta adevãrul mai bine. Cel mai bun mod în care puteþi recomanda
adevãrul este, nu prin polemicã, nici prin vorbire, ci prin trãirea lui zilnicã,
ducând o viaþã consecventã, simplã ºi smeritã ca ucenici ai lui Hristos.” –
Testimonies, vol. 3, pag. 334 engl. (cap. „A visa cu ochii deschiºi”).
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Marþi 19 septembrie

3. PE CINE CHEAMÃ EL

a. Cui îi este adresatã chemarea misionarã? Isaia 6:8 (p. p.).

„Pentru a primi chemarea la ospãþul evangheliei, ei trebuie sã
subordoneze interesele lor lumeºti scopului unic de a-L primi pe Hristos ºi
neprihãnirea Sa. Dumnezeu a dat totul pentru om, ºi El îi cere sã aºeze
slujirea pentru El mai presus de orice consideraþie pãmânteascã ºi egoistã.
El nu poate primi o inimã împãrþitã. Inima care este absorbitã de afecþiunile
pãmânteºti nu poate fi predatã lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos ,
pag. 223 engl. (cap. 18: „La drumuri ºi la garduri”).

b. Existã vreo scutire de la aceastã mare lucrare de rãspândire a
evangheliei? Proverbele 21:25; 6:9-11; Luca 9:57-62.

„Sunt mulþi care mãrturisesc cã sunt slujitorii lui Hristos cu numele, dar
nu sunt astfel prin ascultare. Acolo unde guverneazã principiul religios,
pericolul de a comite greºeli majore este mic; pentru cã egoismul, care
orbeºte ºi înºalã întotdeauna, este subordonat. Dorinþa sincerã de a face
altora bine este atât de predominantã încât eul este uitat. A avea principii
religioase ferme este o comoarã de nepreþuit. Este cea mai curatã, mai
înaltã ºi cea mai elevatã influenþã pe care o pot avea muritorii. Unii ca
aceºtia au o ancorã. Fiecare faptã este chibzuitã bine, ca nu cumva efectele
ei sã-i rãneascã pe alþii ºi sã-i îndepãrteze de Hristos. Preocuparea continuã
a minþii este: ‚Doamne, cum sã Te slujesc ºi sã slãvesc numele Tãu cel mai
bine pe pãmânt? Cum sã-mi conduc viaþa ca sã fac din numele Tãu o laudã
pe pãmânt, ºi sã-i fac pe alþii sã Te iubeascã, sã-Þi slujeascã ºi sã Te
onoreze? Fã-mã sã doresc ºi sã aleg voia Ta. Cuvintele ºi exemplul
Rãscumpãrãtorului meu sã fie lumina ºi puterea inimii mele. Cât timp Îl voi
urma ºi mã voi încrede în El, El nu mã va lãsa sã pier. El va fi cununa
bucuriei mele.” – The Review and Herald, 10 august 1886.

c. Ce ar trebui sã ne amintim dacã ne-am angajat sã facem parte
din oºtirea lui Dumnezeu? 2 Timotei 2:3, 4.

„Este nevoie de bãrbaþi sfinþiþi ºi jertfitori de sine; bãrbaþi care nu vor
ocoli încercarea ºi rãspunderea; bãrbaþi care sunt curajoºi ºi credincioºi;
bãrbaþi în a cãror inimã Hristos este ‚nãdejdea slavei’ ºi care, cu buzele
atinse de focul sfânt ‚predicã cuvântul.’” – Istoria faptelor apostolilor, pag.
507 engl. (cap. 49: „Ultima solie a lui Pavel”).
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Miercuri 20 septembrie

4. O CHEMARE SPECIALÃ CÃTRE TINERI

a. În rãzboiul pãmântesc, cautã conducãtorii un grup special de
oameni care sã fie soldaþi? Pe cine cautã Dumnezeu în oºtirea
Sa? Tit 2:6-8.

b. De ce doreºte Dumnezeu sã foloseascã în mod special pe
tineri? 1 Ioan 2:14.

„Purtãtorii de poveri dintre noi se prãbuºesc prin moarte. Mulþi dintre cei
care au fost primii în realizarea reformelor instituite de noi ca popor au
trecut de apogeul vieþii ºi puterea lor fizicã ºi mentalã apune. Se poate întreba
cu cea mai mare îngrijorare: Cine le va lua locul? Cui sã-i fie încredinþate
interesele de viaþã ºi de moarte ale bisericii când actualii purtãtori de steag
cad? Nu putem decât sã ne uitãm cu îngrijorare la tinerii de astãzi ca la cei
care trebuie sã ia aceste poveri, ºi asupra cãrora trebuie sã cadã
rãspunderea. Ei trebuie sã înceapã lucrarea de unde au lãsat-o alþii, ºi
umblarea lor va hotãrî dacã vor triumfa moralitatea, religia ºi evlavia vie, sau
dacã imoralitatea ºi necredincioºia vor strica ºi degrada tot ce este preþios.”
– Slujitorii evangheliei, pag. 59.

„Cu o asemenea armatã de lucrãtori, care ar putea fi formatã din tinerii
noºtri, pregãtiþi cum se cuvine, cât de curând ar putea fi dusã întregii lumi
solia despre un Mântuitor rãstignit, înviat ºi care va reveni în curând!” –
Educaþia, pag. 271 engl. (cap. „Lucrarea vieþii”).

„În comunitãþile noastre este nevoie de talent tineresc, bine organizat ºi
educat. Tinerii vor face ceva cu energiile lor abundente. Dacã aceste energii
nu sunt canalizate corect, ele vor fi folosite de cãtre tineri într-un fel care le
va rãni spiritualitatea, ºi se vor dovedi o pagubã pentru cei cu care se
asociazã.” – Slujitorii evangheliei, pag. 191

„Mulþi tineri, care au primit acasã educaþie bunã, trebuie sã fie instruiþi
pentru slujire ºi încurajaþi sã ridice standardul adevãrului în locuri noi printr-
o lucrare bine organizatã ºi credincioasã. Prin asocierea lor cu predicatorii ºi
lucrãtorii noºtri cu experienþã în lucrarea din oraºe, ei vor primi cea mai
bunã pregãtire. Acþionând sub îndrumarea divinã ºi susþinuþi de rugãciunile
conlucrãtorilor lor cu mai multã experienþã, ei pot face o lucrare bunã ºi
binecuvântatã. Când îºi unesc ostenelile cu cele ale lucrãtorilor mai în vârstã,
folosind energiile lor tinereºti spre cea mai bunã întrebuinþare a lor, ei vor
avea tovãrãºia îngerilor cereºti; ºi, în calitate de lucrãtori împreunã cu
Dumnezeu, au privilegiul sã cânte, sã se roage ºi sã creadã, ºi sã lucreze cu
curaj ºi nestânjeniþi. Încrederea ºi asigurarea aduse lor ºi conlucrãtorilor lor
de agenþii cereºti, vor conduce la rugãciune, laudã ºi la simplitatea adevãratei
credinþe.” – Testimonies, vol. 9, pag. 119 (cap. „Metode de lucru”).
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Joi 21 septembrie

5. CINE VA MERGE?

a. Chemarea lui Dumnezeu este foarte serioasã. Ce se întâmplã
dacã rãspundem cu nu? Luca 12:47, 48.

„Lucrarea de pregãtire, în aceste zile de pe urmã, a unui popor pentru
venirea lui Hristos, este cea mai sacrã ºi mai solemnã lucrare, ºi cere
lucrãtori devotaþi ºi altruiºti. Acei care au umilinþã, credinþã, energie,
perseverenþã ºi hotãrâre vor gãsi multe de fãcut în via Domnului. Existã
datorii importante de fãcut, care cer seriozitate ºi exercitarea tuturor
puterilor. Dumnezeu acceptã slujirea de bunã voie. Dacã adevãrul pe care îl
mãrturisim are o importanþã atât de mare încât hotãrãºte soarta sufletelor,
cât de atenþi trebuie sã fim când îl prezentãm.” – Testimonies , vol. 3, pag. 64
engl. (cap. „Cauza în New York”).

b. Dacã ascultãm de chemarea lui Dumnezeu, ce ne cere
aceasta? Matei 16:24-27; Luca 9:23-26.

c. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu cã ar trebui sã facem înainte
de a rãspunde? Luca 14:28-33.

„Mulþi misionari sã intre în câmp, dar sã calculeze preþul înainte de a
începe lucrarea. Fiecare sã se întrebe: Sunt pregãtit sã predau totul pentru
succesul lucrãrii? Apoi, ca bãrbaþi înþelepþi, faceþi-vã planuri sã vã devotaþi
lucrãrii ca, având un singur scop, sã puteþi sã suportaþi asprimea ca buni
soldaþi ai lui Isus Hristos, predându-vã cu totul slujirii Sale, încrezându-vã cu
umilinþã în Dumnezeu care a spus: ‚Mare putere are rugãciunea fierbinte a
celui neprihãnit.’ Mergeþi sã lucraþi în interesul adevãrului ºi deveniþi unelte
în mâna lui Dumnezeu pentru salvarea sufletelor care pier ºi pentru care a
murit Hristos.” – The Review and Herald , 4 iulie 1893.

d. Ce rãspuns ar trebui sã fim gata sã dãm Domnului? Genesa
22:11; Exodul 3:4; Faptele Apostolilor 9:6, 10.
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Vineri 22  septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Îi permit lui Dumnezeu sã mã foloseascã în rãspândirea adevãrului
Sãu în lume?

2. Ce fãgãduinþã, cu privire la ajutorul lui Dumnezeu, este importantã
pentru mine în mod special?

3. Sunt gata sã fiu ce doreºte El, sã merg unde mã conduce El, ºi sã fac ce
voieºte El?

4. Cum pot sã ajut la încurajarea tinerilor sã fie lucrãtori în cauza lui
Dumnezeu?

5. Ce voi face astãzi ca sã produc o schimbare în starea mea spiritualã ºi a
acelora din jurul meu?

Astãzi este ziua. „Mã simt îndemnatã de Duhul Domnului sã vã spun
cã astãzi avem privilegiul încrederii ºi binecuvântãrii. Doriþi sã profitaþi de
el? Lucraþi pentru slava lui Dumnezeu, sau pentru interesele egoiste?
Pãstraþi înaintea ochilor minþii perspectivele succesului pãmântesc, prin care
puteþi sã obþineþi satisfacerea eului ºi câºtig financiar? Dacã da, veþi fi
amarnic dezamãgiþi. Dar dacã voi cãutaþi sã duceþi o viaþã curatã ºi sfântã,
sã învãþaþi zilnic în ºcoala lui Hristos lecþiile pe care vã invitã sã le învãþaþi, sã
fiþi blânzi ºi smeriþi cu inima, atunci veþi avea pacea pe care nici o împrejurare
din lumea aceasta nu o poate schimba.” – Testimonies, vol. 5, pag. 487 engl.
(cap. „Unitate ºi iubire în bisericã”).

Instruiþi-i pe tineri. „Rãspunderea noastrã faþã de tineri nu înceteazã
când aceºtia îºi predau inima lui Dumnezeu. Ei trebuie sã fie interesaþi de
lucrarea Domnului, ºi sã fie conduºi sã vadã cã El Se aºteaptã ca ei sã facã
ceva pentru înaintarea cauzei Sale. Nu este de ajuns sã se arate cât de mult
trebuie sã se facã ºi ca tinerii sã fie îndemnaþi sã facã o parte. Ei trebuie
învãþaþi cum sã lucreze pentru Maestru. Trebuie instruiþi, disciplinaþi ºi
antrenaþi în cele mai bune metode de câºtigare a sufletelor la Hristos.
Învãþaþi-i sã încerce sã-i ajute pe tovarãºii lor tineri într-un mod tãcut ºi
firesc. Sã se facã eforturi sistematice în diferitele ramuri misionare în care
ei sã ia parte, ºi daþi-le instrucþiuni ºi ajutaþi-i. În felul acesta, vor învãþa sã
lucreze pentru Dumnezeu.” – Slujitorii evangheliei, pag. 190

Chemaþi pe câmpul de misiune. „Este nevoie de tineri. Dumnezeu îi
cheamã în câmpurile misionare. Fiind relativ fãrã griji ºi rãspunderi, ei se
aflã într-o poziþie mai favorabilã de unde sã se angajeze în lucrare decât sunt
cei care trebuie sã se îngrijeascã de educaþia ºi întreþinerea unei familii
numeroase. Mai mult, tinerii se pot adapta mai repede la condiþiile ºi la
tovãrãºii noi, ºi pot suporta mai bine inconvenienþele ºi greutãþile. Prin tact ºi
perseverenþã, ei pot atinge inimile oamenilor acolo unde se aflã.” – Sfaturi
pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pag. 421.
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Lecţia 14                              Sabat, 30 septembrie 2006

Putere de sus
„Cãci mie nu mi-e ruºine de Evanghelia lui Hristos; fiindcã ea

este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecãruia care crede:
întâi a iudeului, apoi a grecului.” (Romani 1:16).

„Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire când este
întreþesutã în viaþa practicã, când este trãitã ºi practicatã.” – The Review and

Herald, 4 martie 1902.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 24 septembrie

1. APUCÂND SOLUÞIA
a. Ce definiþie dã Biblia pãcatului? 1 Ioan 3:4; Iacov 4:17.

b. De ce ne luptãm cu pãcatul, ºi cum putem obþine biruinþa
asupra lui? Romani 7:14-24; Ioan 8:34, 36; 15:5.

„Cu cât ne apropiem mai mult de Isus, ºi cu cât distingem mai clar
curãþia caracterului Sãu, cu atât mai clar vom vedea pãcãtoºenia
extraordinarã a pãcatului, ºi cu atât mai puþin vom vrea sã ne înãlþãm. Va fi
o neîntreruptã dorinþã a sufletului dupã Dumnezeu, o continuã, serioasã ºi
zdrobitoare mãrturisire a pãcatului ºi umilire a inimii înaintea Sa. La fiecare
pas de înaintare în experienþa noastrã creºtinã, pocãinþa noastrã va deveni
mai profundã. Vom afla cã împlinirea noastrã este numai în Hristos ºi vom
face ca mãrturia apostolului sã fie a noastrã: ‚ªtiu cã nimic bun nu locuieºte
în mine (adicã în firea mea pãmânteascã).’ ‚În ce mã priveºte departe de
mine gândul sã mã laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus
Hristos, prin care lumea este rãstignitã faþã de mine, ºi eu faþã de lume.’
(Romani 7:18; Galateni 6:14).” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 561 engl.
(cap. 55: „Schimbat prim har”).

c. De ce ar trebui sã ne dãm seama când cãutãm puterea lui
Hristos? Evrei 4:15, 16; 7:25; 12:2.

Principiile fundamentale ale educaþiei creºtine, pag. 196-201
Istoria faptelor apostolilor, pag. 557-567 engl. (cap. 55:
„Schimbat prin har”).
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Luni 25 septembrie

2. ÎNDREPTÃÞIREA

a. Ce se întâmplã când venim la Hristos? Efeseni 2:8; Romani
2:4; 5:1, 2.

„Mulþi sunt nedumeriþi cu privire la care sunt primii paºi în lucrarea de
mântuire. Se crede cã pocãinþa este o lucrare pe care trebuie sã o
îndeplineascã pãcãtosul pentru sine ca sã poatã veni la Hristos. Ei cred cã
pãcãtosul trebuie sã facã o pregãtire pentru a putea obþine binecuvântarea
harului lui Dumnezeu. Dar, deºi este adevãrat cã pocãinþa trebuie sã
preceadã iertarea, pentru cã numai o inimã sfâºiatã ºi pocãitã poate fi
acceptatã de Dumnezeu, totuºi pãcãtosul nu se poate aduce pe sine la
pocãinþã, nici sã se pregãteascã sã vinã la Hristos. Dacã nu se pocãieºte,
pãcãtosul nu poate fi iertat; dar chestiunea care trebuie hotãrâtã este dacã
pocãinþa este lucrarea pãcãtosului sau darul lui Hristos. Trebuie pãcãtosul
sã aºtepte pânã când este umplut cu pãrere de rãu faþã de pãcatul lui înainte
sã poatã veni la Hristos? Chiar primul pas cãtre Hristos este fãcut prin
atracþia Duhului lui Dumnezeu; ºi când rãspunde acestei atracþii, omul
înainteazã cãtre Hristos ca sã se pocãiascã…

Când se afla înaintea preoþilor ºi saducheilor, Petru a prezentat în mod
clar faptul cã pocãinþa este darul lui Dumnezeu. Vorbind despre Hristos, el a
spus: ‚Dumnezeu L-a înãlþat cu puterea Lui, ºi L-a fãcut Domn ºi Mântuitor
ca sã dea lui Israel pocãinþa ºi iertarea pãcatelor.’ (Faptele Apostolilor 5:31).
Pocãinþa nu este mai puþin darul lui Dumnezeu decât sunt iertarea ºi
îndreptãþirea, ºi nu poate fi experimentatã decât dacã este datã sufletului
prin Hristos. Dacã suntem atraºi cãtre Hristos, aceasta se întâmplã prin
puterea ºi meritul Sãu. Harul cãinþei vine prin El, ºi de la El vine
îndreptãþirea.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 390, 391.

b.  Când Îl primim pe Hristos ca Mântuitor al nostru personal, cum
putem beneficia de lucrarea pe care a fãcut-o Hristos pentru
noi? Romani 5:18, 19; 2 Corinteni 5:21.

„Îndreptãþirea este o iertare deplinã ºi completã de pãcat. În clipa în
care pãcãtosul Îl acceptã pe Hristos prin credinþã, chiar în acea clipã el este
iertat. Neprihãnirea lui Hristos îi este atribuitã, ºi el nu mai trebuie sã se
îndoiascã de harul iertãtor al lui Dumnezeu.” – CBNT, pag. 137.
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Marþi 26 septembrie

3. SFINÞIREA

a. Ce lucrare face Hristos în noi prin Duhul Sfânt, cu
consimþãmântul ºi cooperarea noastrã? Ioan 3:7, 8;
2 Corinteni 5:17; 7:1.

„Harul lui Hristos sãdeºte în suflet ceea ce creeazã în om vrãjmãºie faþã
de Satan. Fãrã acest har convertitor ºi fãrã aceastã putere reînnoitoare,
omul ar continua sã fie captivul lui Satan, slujitorul lui întotdeauna gata sã
facã ce-i cere. Dar noul principiu din suflet creeazã luptã acolo unde pânã
acum a fost pace. Puterea pe care o dã Hristos îl face pe om în stare sã se
împotriveascã tiranului ºi uzurpatorului. Oricine este vãzut cã urãºte pãcatul
în loc sã-l iubeascã, oricine se împotriveºte patimilor, care l-au stãpânit, ºi le
biruieºte, dã pe faþã acþiunea unui principiu ceresc.” – Marea luptã, pag. 504.

b. În ce sens implicã procesul sfinþirii alegerile noastre zilnice?
Romani 8:1, 5, 13; Galateni 5:16; Efeseni 5:8-11.

„A merge în luminã înseamnã a hotãrî a exercita puterea voinþei în
strãduinþa serioasã de a prezenta pe Hristos în frumuseþea caracterului Sãu.
Înseamnã a da la o parte orice mâhnire. Nimeni sã nu stea mulþumit ºi sã
spunã: ‚Sunt un copil al lui Dumnezeu.’ Priviþi la Isus, ºi prin privire, sunteþi
schimbaþi dupã asemãnarea cu El? A umbla în luminã înseamnã înaintare ºi
progres în realizãrile spirituale. Pavel a spus: ‚Nu cã am ºi câºtigat premiul,
sau cã am ºi ajuns desãvârºit: dar… uitând ce este în urma mea,’ privind
continuu Modelul, mã arunc ‚spre ce este înainte.’ A umbla în luminã
înseamnã a ‚umbla drept’, a umbla ‚în calea Domnului’, a ‚umbla prin
credinþã’, a ‚umbla în Duh’, a ‚umbla în adevãr’, a ‚umbla în dragoste’, a
‚umbla în noua viaþã’. Înseamnã ‚desãvârºirea sfinþeniei în teama lui
Dumnezeu.’…

Dumnezeu va onora ºi va sprijini toate sufletele sincere ºi serioase care
cautã sã umble înaintea Lui în desãvârºirea harului lui Hristos. El nu va
pãrãsi pe nici un urmaº la Sãu umil ºi temãtor.” – The Signs of the Times, 3 iunie
1903.
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Miercuri 27 septembrie

4. O ACÞIUNE COMUNÃ

a. Cum lucreazã îndreptãþirea ºi sfinþirea împreunã pentru
mântuirea noastrã? 1 Ioan 1:9; Romani 6:1, 2, 7, 22. Daþi
exemple. 1 Corinteni 6:9-11: Coloseni 3:8-10.

„Îndreptãþirea înseamnã salvarea unui suflet de la pieire, ca sã capete
sfinþirea, ºi prin sfinþire, viaþa cerului. Îndreptãþirea înseamnã cã o conºtiinþã,
curãþitã de faptele moarte, este aºezatã acolo unde poate primi
binecuvântãrile sfinþirii.” – CBNT , pag. 215.

„Creºtinul va simþi îndemnurile pãcatului, dar va menþine o luptã
permanentã împotriva lui. Aici este nevoie de ajutorul lui Hristos. Slãbiciunea
omeneascã se uneºte cu puterea divinã, ºi credinþa exclamã: ‚Mulþumiri fie
aduse lui Dumnezeu care ne dã biruinþa prin Domnul nostru Isus Hristos!’ (1
Corinteni 15:57)” – Marea luptã , pag. 468.

b. În ce sens trebuie sã cooperãm cu Hristos ºi sã devenim sfinþi?
Coloseni 1:21-23, 29.

c. Cu ce scop primim putere prin Evanghelie? Romani 1:16;
Efeseni 3:16-19.

„Lucrarea de câºtigare a mântuirii este una de parteneriat, de acþiune
comunã. Trebuie sã existe cooperare între Dumnezeu ºi pãcãtosul pocãit.
Este nevoie de aceasta pentru formarea unor principii corecte în caracter.
Omul trebuie sã depunã eforturi serioase ca sã biruiascã ceea ce îl împiedicã
sã atingã desãvârºirea. Dar el depinde în întregime de Dumnezeu în ce
priveºte succesul. Efortul omenesc singur nu este de ajuns. Fãrã ajutorul
puterii divine acesta nu ajutã la nimic. Dumnezeu lucreazã ºi omul lucreazã.
Împotrivirea faþã de ispitã trebuie sã vinã de la om, care trebuie sã-ºi ia
puterea de la Dumnezeu. De o parte existã înþelepciune, milã ºi putere
nemãrginite; de cealaltã, slãbiciune, pãcãtoºenie ºi neajutorare absolutã.” –
Istoria faptelor apostolilor, pag. 482 engl. (cap. 45: „Scrisori din Roma”).
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Joi 28 septembrie

5. PUTEREA LUI DUMNEZEU ÎN OM

a. Ce schimbãri aduce Dumnezeu când ne dã harul Sãu? Tit 2:11-
14; 3:5.

b. Cum ilustreazã aluatul din parabolã mântuirea noastrã
personalã? Matei 13:33.

„Dupã cum aluatul, când este amestecat cu fãina, lucreazã din interior
spre afarã, la fel se întâmplã ºi cu reînnoirea inimii pe care harul lui
Dumnezeu o face ca sã transforme viaþa. Numai o schimbare exterioarã nu
este de ajuns sã ne aducã în armonie cu Dumnezeu. Sunt mulþi care încearcã
sã se îndrepte corectând un obicei rãu, sau altul, ºi, în felul acesta, sperã sã
devinã creºtini, dar nu au început de unde trebuia. Prima noastrã lucrare
este în inimã.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 97 engl. (cap. 7: „Asemenea
aluatului”).

c. Cu ce condiþie putem primi puterea harului lui Dumnezeu?
Iuda 20.

„Inteligenþele cereºti vor lucra cu instrumentele omeneºti care cautã cu
o credinþã hotãrâtã acea desãvârºire de caracter care duce la desãvârºirea
în acþiune. Tuturor celor angajaþi în aceastã lucrare, Hristos le spune: ‚Sunt
la dreapta ta ca sã te ajut.’” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 332 engl. (cap
25: „talanþii”).

d. De ce fel de credinþã avem nevoie? Matei 17:20.

„Pentru slava Maestrului, fiþi plini de râvnã în cultivarea oricãrei trãsãturi
bune de caracter. În orice fazã a clãdirii caracterului trebuie sã plãceþi lui
Dumnezeu. Puteþi face aceasta; cãci Enoh a fost plãcut înaintea lui deºi a
trãit într-o epocã degeneratã. ªi astãzi mai sunt oameni asemenea lui Enoh…

Când  voinþa omului coopereazã cu voinþa lui Dumnezeu, ea devine
atotputernicã. Tot ce trebuie fãcut la porunca Lui poate fi realizat în puterea
Sa. Toate cerinþele Lui sunt ºi împuterniciri.” – Parabolele Domnului Hristos ,
pag. 332, 333 engl. (cap. 25: „Talanþii”).
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Vineri 29 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cum putem birui slãbiciunea din experienþa noastrã religioasã?
2. Ce este îndreptãþirea ºi cum o putem primi?
3. Ce este sfinþenia ºi cum o putem obþine?
4. Explicaþi parteneriatul nostru cu Hristos în planul de mântuire.
5. Ce simptome descoperã acþiunea aluatului adevãrului în inima

creºtinului?

Rob lui Satan. „Dacã a fost vreodatã o vreme când orice casã ar trebui
sã fie o casã de rugãciune, aceasta este acum. Necredincioºia ºi scepti-
cismul predominã. Nelegiuirea abundã. Depravarea curge în curenþii de viaþã
ai sufletului, iar rãzvrãtirea împotriva lui Dumnezeu izbucneºte în viaþã.
Înrobite de pãcat, puterile morale sunt sub tirania lui Satan. Sufletul ajunge
jucãria ispitelor lui; ºi dacã nu se întinde un braþ puternic care sã-l scape,
omul merge unde arhiamãgitorul conduce.” – Testimonies, vol. 7, pag. 42 engl.
(cap. „Închinarea în familie”).

Vãzând lucrurile nevãzute. „Credinþa noastrã trebuie sã pãtrundã
dincolo de perdea, sã vadã lucrurile nevãzute. Nimeni nu poate privi în locul
vostru. Trebuie sã priviþi pentru voi înºivã. În loc sã murmurãm din cauza
binecuvântãrilor care sunt reþinute, sã ne amintim ºi sã apreciem
binecuvântãrile deja revãrsate.” – CBNT, pag. 245.

Stãpânit de har . „Harul lui Hristos trebuie sã stãpâneascã
temperamentul ºi glasul. Lucrarea lui se va da pe faþã prin politeþe ºi
consideraþie dintre frate ºi frate, prin cuvinte amabile ºi încurajatoare.
Prezenþa îngerului este în cãmin. Viaþa emanã un parfum plãcut, care se
ridicã la Dumnezeu asemenea tãmâiei sfinte. Dragostea se dã pe faþã prin
bunãtate, gingãºie, iertare ºi îndelungã rãbdare.

Înfãþiºarea se schimbã. Hristos, care locuieºte în inimã, strãluceºte
înspre afarã pe feþele acelora care Îl iubesc ºi pãzesc poruncile Lui.
Adevãrul este scris acolo. Pacea dulce a cerului este descoperitã. Se dã pe
faþã amabilitate ºi o dragoste mai mult decât omeneascã.

Aluatul adevãrului lucreazã o schimbare în toatã fiinþa omului fãcându-l
pe cel grosolan, manierat, pe cel aspru, blând, pe cel egoist, generos. Prin el,
cel necurat este curãþit, spãlat în sângele Mielului. Prin puterea lui dãtãtoare
de viaþã, aduce mintea, sufletul ºi puterea în armonie cu viaþa divinã. Omul
cu natura lui fireascã divine pãrtaº al divinului. Hristos este onorat prin
excelenþa ºi desãvârºirea caracterului. Când aceste schimbãri au loc, îngerii
izbucnesc în cântãri rãpitoare de laudã, iar Dumnezeu ºi Hristos se bucurã
de sufletele modelate dupã asemãnarea divinã.” – Parabolele Domnului

Hristos, pag. 102 engl. (cap. 7:”Asemenea aluatului”).
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