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cuvânt înainte
Pe parcursul următoarelor două trimestre, studenţii Şcolii de Sabat din întreaga 

lume vor studia Poporului chivotului iar apoi Cetatea de scăpare. Scopul acestor două 
cicluri de lecţii este de a ne ajuta să obţinem o înţelegere mult mai clară a experienţei 
Israelului din vechime cu privire la pregătirea pentru Ţara Făgăduită în timpul lor 
– şi de a ne prezenta paralele importante pentru Ţara Făgăduită care va veni atât de 
curând în zilele noastre.

„Istoria vieţii din pustie a poporului Israel a fost înregistrată pentru binele Israe-
lului lui Dumnezeu până la încheierea timpului. Raportul felului în care Dumnezeu 
s-a purtat cu cei ce pribegeau în pustie în toate călătoriile lor dintr-o parte în alta, 
îngăduind să fie expuşi foamei, setei şi oboselii, dar manifestându-Şi în mod izbitor 
puterea pentru a-i ajuta, este bogat în avertizări şi sfaturi pentru poporul Său din 
toate veacurile. Experienţa variată a poporului evreu a fost o şcoală a pregătirii pen-
tru căminul făgăduit din Canaan. Dumnezeu doreşte ca poporul Său din aceste zile 
să revadă, cu o inimă plină de umilinţă şi cu un spirit dispus să înveţe, încercările 
prin care a trecut vechiul Israel, pentru ca să poată fi educat în pregătirea sa pentru 
Canaanul ceresc.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 293 engl. (cap. 26: „De la Marea Roşie 
la Sinai”).

Unul din elementele dominante din călătoria lui Israel prin pustie a fost Chi-
votul sfânt al Legământului. Chemaţi să fie diferiţi în mijlocul tuturor naţiunilor, 
israeliţii trebuia să fie recunoscuţi ca poporul ales al lui Dumnezeu în întreaga lume 
numai datorită faptului că se închinau Creatorului cerului şi al pământului – sin-
gurul Dumnezeu adevărat, Domnul Iehova. Chivotul Legământului a fost dat ca 
un simbol care să le amintească de credinţa lor. Sub tronul harului şi în interiorul 
chivotului, se aflau trei obiecte:

1. Tablele de piatră pe care Dumnezeu a scris cele Zece Porunci.

2. Un ulcior cu mană.

3. Toiagul înmugurit al lui Aaron.

Aceste obiecte erau deosebit de preţioase prin însemnătatea şi implicaţia lor. De 
asemenea, este important să reţinem că acest „chivot al sanctuarului pământesc era 
modelul adevăratului chivot din cer.” (The Signs of the Times, 24 iunie 1880).

În ciclul de lecţii din acest trimestru, Poporul chivotului, vom prezenta primele 
două obiecte din chivot, iar în cel din următorul trimestru, Cetatea de scăpare, îl 
vom adăuga pe cel de-al treilea obiect. În calitate de credincioşi care apreciază cu 
sinceritate sanctuarul ceresc, noi trebuie să înţelegem ce se află în interiorul Chivo-
tului Legământului şi ce înseamnă acestea pentru noi!

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

Darul  
Sabatului  Întâi  

pentru  rusia

Teritoriul Rusiei este de 
17.075.400 kmp. Pe această su-
prafaţă se află 85 de regiuni 
(provincii, state, teritorii şi dis-
tricte autonome). Este regreta-
bil că doar în 21 dintre acestea 
sunt creştini care cunosc adevă-
rul prezent al Bibliei. În multe ca-
zuri sunt doar câţiva membri într-o 
întreagă regiune.

Ţara are o populaţie de 145 milioane. 
Ei aparţin 160 de grupuri etnice diferite: 79,8% 
ruşi, 3,8% tătari, 2% ucraineni,  1,2% başkir, 11% cuvaşi, 0,9% ceceni, 0,8% 
armeni, şi 10,3% nespecificat.

Religiile ţării sunt: ortodocşi ruşi, islamişti, protestanţi (luterani, bap-
tişti, adventişti de ziua a şaptea, penticostali, martori ai lui Iehova), budişti 
(în special în Tuva, Buruatua, şi Kalmykia), evrei şi romano catolici. Şase 
procente din populaţie sunt atei.

În prezent există posibilităţi minunate pentru lucrarea misionară. Da-
torită darurilor unor fraţi locali şi credincioşilor din întreaga lume, noi 
construim biserica din Ekaterinburg, capitala Regiunii Ural care are multă 
nevoie de lucrare misionară. Însă pentru a duce solia în diferite părţi al 
acestei regiuni ruseşti şi pentru a trimite misionarii acolo, avem nevoie 
acum de mult ajutor. Prin harul Domnului, avem încă timp să predicăm 
Evanghelia, şi dorim să-l folosim spre mântuirea sufletelor care nu au auzit 
niciodată adevărul prezent.

Pentru a împlini acest plan misionar solicităm ajutorul dumneavoastră 
în rugăciuni şi daruri.

Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi cei care sunt gata să done-
ze pentru acest efort misionar!

Fraţii şi surorile voastre din Câmpul Rus
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Istoria faptelor apostolilor, pag. 529-538 engl. (cap. 52: „Sta-
tornic până la moarte”) 

  Lecţia 1            Sabat, 5 iulie 2008

Înaintând spre desăvârşire
„De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, şi să mer-

gem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei 
de faptele moarte, şi a credinţei în Dumnezeu.” (Evrei 6:1).

„Încă nu suntem desăvârşiţi; însă avem privilegiul să ne desprindem 
din înlănţuirile egoismului şi ale păcatului şi să înaintăm spre desăvârşire.” 
– Istoria faptelor apostolilor, pag. 565 engl. (cap. 55: „Schimbat prin har”).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică            29 iunie 

1. prunci În HriStoS
a. cum devine cineva creştin? ioan 3:5; 1 petru 1:23.

„Schimbarea inimii prin care noi devenim copiii lui Dumnezeu este numită 
în Biblie naştere.” – Calea către Hristos, pag. 67 engl. (cap. 8: „Creşterea în Hristos”).

„Atunci când adevărul devine un principiu trainic în viaţă, sufletul ‚se 
naşte din nou.’ … Această naştere din nou este rezultatul primirii lui Hris-
tos ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Când prin Duhul Sfânt, adevărurile 
divine sunt imprimate în inimă, se nasc noi concepţii, iar energiile până 
acum adormite, se ridică pentru a coopera cu Dumnezeu.” – Istoria faptelor 
apostolilor, pag. 520 engl. (cap. 51: „Un sub-păstor credincios”).

b.  de ce fel de experienţă s-au bucurat credincioşii din efes chiar la  
 începutul vieţii lor creştine? apocalipsa 2:2, 3; Faptele apostolilor  
 4:32-34.

„După coborârea Duhului Sfânt, ucenicii au plecat să vestească un Mân-
tuitor înălţat, singura lor dorinţă fiind salvarea de suflete. Ei se bucurau în dul-
ceaţa legăturilor cu sfinţii. Ei erau plini de duioşie, respectuoşi, cu lepădare de 
sine, gata să facă orice jertfă de dragul adevărului. În legătura zilnică a unuia 
cu altul, ei descopereau iubirea pe care Hristos le poruncise să o dea pe faţă. 
Prin cuvinte şi fapte neegoiste, se străduiau să aprindă iubirea aceasta şi în alte 
inimi.” – Testimonies, vol. 8, pag. 241 engl. (cap. „Una cu Hristos în Dumnezeu”).
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Luni 30 iunie
2.  creScând
a.  ce aşteptări avem de la copilaşi pe măsură ce cresc? 1 petru 2:2.

„Prin aceea că ne-a dat privilegiul de a studia cuvântul Său, Domnul a 
aşezat înaintea noastră un ospăţ îmbelşugat. Mari sunt câştigurile în urma 
ospătării din cuvântul Său, care este simbolizat de El ca fiind trupul şi sân-
gele Său, duhul şi viaţa Sa. Împărtăşindu-ne din acest cuvânt, puterea noas-
tră spirituală se măreşte; noi creştem în har şi în cunoştinţa adevărului. Se 
formează şi se întăresc obiceiuri de stăpânire de sine. Neputinţele copilă-
riei – irascibilitatea, încăpăţânarea, egoismul, cuvintele repezite, acţiunile 
pătimaşe – dispar, iar în locul lor se dezvoltă calităţile plăcute de bărbaţi şi 
femei creştine.” – Sfaturi către părinţi, educatori şi elevi, pag. 169.

b.  din punct de vedere spiritual, cât de importantă este mâncarea po- 
 trivită pentru creşterea unui copil? 2 petru 3:18; efeseni 4:14, 15.

„Lucrarea de sfinţire începe în cămin. Cei care sunt creştini în cămin, 
vor fi creştini în biserică şi în lume.” – My Life Today, pag. 261.

„Dacă în calitate de prunci nou născuţi doriţi laptele cuvântului ca să 
creşteţi, nu veţi avea dorinţa de a vă împărtăşi din mâncarea vorbirii de 
rău, ci toată această mâncare va fi respinsă imediat, pentru că cei care au 
gustat cât de bun este Domnul nu se pot împărtăşi din mâncarea flecăririi, 
prostiei şi clevetirii. Ei vor spune în mod hotărât: ‚Luaţi mâncarea aceasta 
de aici. Nu doresc să mănânc aşa ceva. Ea nu este pâinea din cer. A o folosi 
înseamnă a bea şi a mânca tocmai spiritul diavolului; deoarece treaba lui 
este de a fi acuzatorul fraţilor.’” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, 
pag. 471.

„Atunci când se hrănesc cu cuvântul [lui Dumnezeu], [poporul în-
fometat şi însetat al lui Dumnezeu] constată că aceasta este duh şi viaţă. 
Cuvântul nimiceşte natura firească şi pământească, şi oferă o viaţă nouă în 
Hristos Isus. Duhul Sfânt vine la suflet ca un Mângâietor. Prin lucrarea de 
transformare a harului Său, chipul lui Dumnezeu este reprodus în ucenic; 
el devine o făptură nouă. Iubirea ia locul urii, iar inima primeşte asemăna-
rea divină. Aceasta înseamnă a trăi ‚cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu.’ (Matei 4:4). Aceasta înseamnă a mânca din Pâinea care coboa-
ră din cer.” – Hristos lumina lumii, pag. 391 engl. (cap. 41: „Criza din Galilea”).
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Marți 1 iulie

3.  niveLuri de reSponSaBiLitate
a.  cum se poartă dumnezeu cu aceia care au cunoştinţe limitate din  
 adevărului prezent? Faptele apostolilor 17:30; iacov 4:17.

„Îngerul a spus: ‚Dacă vine lumina, şi acea lumină este dată deoparte 
sau respinsă, atunci vine condamnarea şi ameninţarea lui Dumnezeu; însă 
înainte ca lumina să vină, nu există păcat pentru că ei nu au respins nici o 
lumină.” – Testimonies, vol. 1, pag. 116 engl. (cap.: „Timpul începerii Sabatului”).

b.  ce se aşteaptă de la cei care au privilegiul să audă şi să înţeleagă  
 adevărul? proverbele 4:18; evrei 6:1.

„Este trist atunci când poporul care pretinde că este reformator nu mai 
face nici o reformă.” – The Spirit of Prophecy, vol. 4, pag. 185.

„Dumnezeu are pretenţii de la poporul Său în funcţie de harul şi ade-
vărul dat lor. Toate cerinţele Lui drepte trebuie îndeplinite întocmai. Fiin-
ţele răspunzătore trebuie să umble în lumina care străluceşte asupra lor. 
Dacă nu fac aceasta, lumina lor devine întuneric, iar întunericul lor este 
dens în aceeaşi măsură în care lumina lor a fost abundentă.” Testimonies, vol. 
2, pag. 123 engl. (cap.: „Priveşte la Isus”).

„Cuvântul Domnului, rostit prin slujitorii Săi, este primit de mulţi cu 
reţinere şi teamă. Şi mulţi îşi amână ascultarea lor faţă de avertizarea şi 
mustrările aşteptând ca orice umbră de îndoială să fie îndepărtată din min-
ţile lor. Lipsa de credinţă care pretinde cunoştinţă desăvârşită nu se va su-
pune niciodată dovezii pe care binevoieşte Dumnezeu să o dea. El cere din 
partea poporului Său credinţă care să se bizuie pe greutatea dovezii, nu pe 
o cunoştinţă desăvârşită. Acei urmaşi ai lui Hristos care primesc lumina pe 
care le-o trimite Dumnezeu trebuie să asculte glasul lui Dumnezeu care le 
vorbeşte când există multe alte glasuri care strigă împotriva lui. Este nevoie 
de discernământ pentru a deosebi glasul lui Dumnezeu.

Cei care nu acţionează atunci când îi cheamă Domnul, şi care aşteaptă 
mai multe dovezi şi ocazii mai potrivite, vor umbla în întuneric, fiindcă lu-
mina le va fi retrasă. Poate că dovada dată într-o zi nu se va mai repeta nicio-
dată dacă este respinsă.” – Idem., vol. 3, pag. 258 (cap.: „Biserica laodiceană”).
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2 iulieMiercuri

4.  reSpingând cunoŞtinţa
a.  este un popor pedepsit şi nimicit din lipsă de cunoştinţă – sau  
 pentru că a respins cunoştinţa dată de dumnezeu? osea 4:6.

„Nu din lipsă de cunoştinţă piere acum poporul lui Dumnezeu. El nu 
va fi condamnat pentru că nu cunoaşte calea, adevărul şi viaţa. Adevărul 
care ajunge la înţelegerea lui, lumina care străluceşte asupra sufletului, dar 
care este neglijată sau refuzată, îi va condamna. Cei care nu au avut nicio-
dată lumina pe care să o respingă nu vor fi condamnaţi. Ce altceva ar mai 
fi putut fi făcut viei lui Dumnezeu decât ce s-a făcut? Lumina, preţioasa 
lumină, străluceşte asupra poporului lui Dumnezeu; însă nu-l va mântui 
dacă nu consimte să fie mântuit prin ea, să trăiască la nivelul ei şi să o 
transmită altora care sunt în întuneric.” – Testimonies, vol. 2, pag. 123 engl. 
(cap.: „Priveşte la Isus”).

b.  cât de primejdios este să nu urmăm lumina pe care avem privile- 
 giul să o primim? galateni 3:1.

„Cunoştinţa religioasă s-a strâns, iar acest lucru a crescut obligaţiile 
corespunzătoare. O mare lumină străluceşte asupra celor din biserică, şi 
ei sunt condamnaţi de către ea pentru că refuză să umble în ea. Dacă ar fi 
orbi, ar fi fără păcat. Dar ei au văzut lumina şi au auzit mult adevăr, totuşi 
ei nu sunt înţelepţi şi sfinţi. Mulţi nu au înaintat în cunoştinţa adevărului şi 
a adevăratei sfinţenii de mulţi ani. Ei sunt piperniciţi spirituali. În loc de a 
înainta spre desăvârşire, ei merg înapoi spre întuneric şi spre robia Egiptu-
lui. Minţile lor nu sunt exersate în vederea evlaviei şi a adevăratei sfinţenii.” 
– Testimonies, vol. 2, pag. 123, 124 engl. (cap.: „Priveşte la Isus”). 

„Dumnezeu pretinde de la noi potrivit cu harul pe care îl revarsă asupra 
noastră, şi nu va accepta mai puţin decât pretinde. Toate cerinţele Sale drepte 
trebuie îndeplinite întocmai. Pentru a ne îndeplini datoriile, trebuie să stăm 
pe acea platformă înălţată pe care ne-a pregătit-o ordinea şi înaintarea ade-
vărului sfânt.” – Idem., vol. 3, pag. 65 engl. (cap.: „Cauza în New York”).

„Toţi cei care nutresc o rătăcire cunoscută, în credinţă şi în practică, se află 
sub puterea vrăjii, şi practică această vrajă şi asupra altora. Satana se foloseşte 
de ei ca să ducă în rătăcire şi pe alţii.” – The Signs of the Times, 18 mai 1882.
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3 iulieJoi
5. nici un Loc de oprit
a.  cum trebuie să ne menţinem o dezvoltare continuă pe măsură ce  
 mergem împreună cu isus? evrei 13:12; Filipeni 3:15; 1 tes. 4:4.

„Cuvântul lui Hristos este pâinea vieţii care este dată fiecărui suflet care 
trăieşte. A refuza să se hrănească din aceasta pâine înseamnă moarte. Cel 
care neglijează să se împărtăşească din Cuvântul lui Dumnezeu nu va ve-
dea viaţa. A primi Cuvântul înseamnă a crede Cuvântul, şi aceasta înseam-
nă a mânca trupul lui Hristos, a bea sângele Său. A fi şi a rămâne în Hristos 
înseamnă a fi şi a rămâne în Cuvântul Său; înseamnă a aduce inima şi ca-
racterul în conformitate cu poruncile Sale.” – The Southern Work, pag. 52.

b.  până la ce nivel trebuie să continuăm să creştem? evrei 6:1; matei  
 5:48.

„Să fim creştini care cresc. Să nu stăm pe loc. Trebuie ca astăzi să fim 
înainte faţă de ce am fost ieri; să învăţăm în fiecare zi să fim mai încreză-
tori, şi să ne bazăm mai mult pe Isus. În felul acesta vom creşte. Nu veţi 
ajunge la desăvârşire dintr-o săritură; sfinţenia este lucrarea de o viaţă în-
treagă.” – Selected Messages, vol. 3, pag. 193.

„Fiecare creştin viu va înainta zilnic în viaţa divină. Pe măsură ce în-
aintează spre desăvârşire, el cunoaşte o convertire la Dumnezeu în fiecare 
zi; iar această convertire nu este înfăptuită până când el nu atinge desăvâr-
şirea caracterului creştin, o pregătire deplină pentru atingerea nemuririi.” 
– Testimonies, vol. 2, pag. 505 engl. (cap.: „Cuvânt către pastori”).

„Domnul îşi alege proprii Săi agenţi, şi zilnic, în diferite împrejurări, îi 
pune la probă în cadrul planului Său de lucru. În fiecare străduinţă sinceră 
de a îndeplini planul Său, El alege agenţii Săi nu pentru că sunt desăvârşiţi, 
ci pentru că, printr-o legătură cu El, ei pot câştiga desăvârşirea.” – Parabole-
le Domnului Hristos, pag. 330 engl. (cap. 25: „Talanţii”).

c.  cum putem să ne vedem aşa cum suntem în realitate? isaia 6:1, 5;  
 2 corinteni 13:5.

„Fiecare urmaş al lui Hristos ar trebui să se cerceteze zilnic, ca să-şi 
cunoască perfect propria umblare.” – Testimonies, vol. 2, pag. 511 engl. (cap.: 
„Cuvânt către pastori”).

„Cu cât câştigăm mai multă experienţă, cu cât ne apropiem mai mult 
de lumina curată a cerului, cu atât mai bine ne vom da seama că avem ne-
voie de o reformă în noi înşine.” – Idem., vol. 3, pag. 542 engl. (cap. „Datoria 
omului faţă de semenii săi”).
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Vineri                        4 iulie
ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă

a.  atunci când suntem consacraţi cu adevărat mântuitorului nostru,  
 cum se vor schimba priorităţile noastre?
b.  pentru o creştere spirituală corectă, cu ce fel de hrană ar trebui să  
 ne alimentăm?
c.  În calitate de persoane care poartă numele de reformatori continuăm  
 noi – sau continui eu – procesul de reformare adevărată?
d.  care este adevărata cauza a nimicirii?
e.  În ce moment putem să ne odihnim mulţumiţi în călătoria noastră  
 creştină?

„Cu toţii putem să facem o lucrare bună binecuvântându-i pe alţii, când că-
utăm sfat de la Dumnezeu şi Îl urmăm în ascultare şi credinţă. Calea celui drept 
este progresivă, din putere în putere, din har în har şi din slavă în slavă. Ilumina-
rea divină va creşte tot mai mult, potrivit cu mişcările noastre de înaintare, califi-
cându-ne să întâmpinăm răspunderile şi urgenţele ce se află în faţa noastră.

Atunci când vă apasă încercările, când disperarea şi necredinţa sumbră au 
luat în stăpânire gândurile, când egoismul vă modelează acţiunile, nu vedeţi 
nevoia voastră de Dumnezeu şi nici de o cunoştinţă adâncă şi profundă a vo-
inţei Sale. Nu cunoaşteţi voinţa lui Dumnezeu şi nici nu o puteţi cunoaşte cât 
timp trăiţi pentru sine. Vă bazaţi pe intenţiile şi hotărârile voastre bune, şi ma-
rea parte a vieţii este compusă din hotărâri făcute şi hotărâri încălcate. Trebuie 
ca eul vostru să moară şi ca voi să nu vă mai prindeţi de el, ci să vă predaţi lui 
Dumnezeu. V-aş mângâia bucuros dacă aş putea. Aş lăuda bucuros însuşirile 
voastre bune, scopurile bune şi faptele bune; însă Dumnezeu nu a avut plăcerea 
să-mi arate aceste lucruri. El mi-a prezentat ceea ce vă împiedică să câştigaţi 
caracterul nobil şi înălţat al sfinţeniei pe care trebuie să-l aveţi ca să nu pierdeţi 
odihna cerului şi slava nemuritoare pe care El doreşte să le obţineţi. Abateţi-vă 
privirea de la voi şi priviţi la Isus. Ele este totul şi în tot. Meritele sângelui unui 
Mântuitor crucificat şi înviat va curăţa cel mai mic şi cel mai mare păcat. În 
credinţă, încredinţaţi păstrarea sufletului vostru lui Dumnezeu ca unui Creator 
credincios. Nu vă mai temeţi tot timpul şi să nu vă mai gândiţi că Dumnezeu vă 
va părăsi. El nu va face niciodată acesta decât dacă voi vă depărtaţi de El. Hris-
tos va intra şi va rămâne cu voi dacă-I deschideţi uşa inimii voastre. Între voi şi 
Tatăl şi Fiul Său poate să fie armonie desăvârşită dacă sunteţi gata să muriţi faţă 
de eu şi să trăiţi pentru Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 3, pag. 542, 543 engl. 
(cap.: „Datoria omului faţă de semenii săi”).
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Testimonies, vol. 2, pag. 124-133 engl. (cap.: „Despărţiţi de 
lume”).

  Lecția 2                                                                               Sabat, 12 iulie 2008

Lecţii din pustie
„Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, 

pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să 
avem nădejde.” (Romani 15:4).

„Nu avem nimic de ce să ne temem cu privire la viitor, decât să nu 
uităm calea pe care ne-a condus Domnul, şi învăţăturile Sale din istoria 
trecutului nostru.” – The General Conference Daily Bulletin, 29 ianuarie 1893.

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică                6 iulie

1. iStoria
a.  care era obiceiul foarte vechi din mijlocul poporului lui dumnzeu  
 când au avut loc evenimente extraordinare, şi de ce? 1 Samuel 7:12;  
 iosua 4:5-7; maleahi 3:16.

„Fiecare izbăvire, fiecare binecuvântare pe care Dumnezeu a oferit-o 
poporului Său în trecut ar trebui să fie menţinută proaspătă în memorie 
ca o asigurare sigură că El va revărsa binecuvântări mai multe, mai bogate 
şi mai mari. Binecuvântările Domnului sunt adaptate la nevoile poporului 
Său.” – Comentarii biblice VT, pag. 295, 296.

b.  de ce este atât de important studiul istoriei? eclesiastul 1:9; romani  
 15:4.

„Fiecare parte a Bibliei este dată prin inspiraţie de către Dumnezeu 
şi este de folos. Vechiul Testament nu ar trebui să primească mai puţină 
atenţie decât Noul. Când studiem Vechiul Testament vom găsi izvoare vii 
ţâşnind acolo unde cititorul nepăsător nu vede decât deşert.” – Educaţia, 
pag. 191 (cap.: „Studierea şi predarea Bibliei”).

„Lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ prezintă, de la un veac la altul, 
o asemănare izbitoare în fiecare mare reformă sau mişcare religioasă. Prin-
cipiile felului de purtare al lui Dumnezeu cu oamenii sunt întotdeauna la 
fel.” – Marea luptă, pag. 342.
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7 iulieLuni
2. iSraeL În puStie
a.  care parte anume din istoria biblică este un simbol pentru popo- 
 rul lui dumnezeu care se apropie de ultimele zile ale istoriei  
 pământului? 1 corinteni 10:6-15.

„Experienţa creştinilor din aceste zile se aseamănă mult cu călătoria 
Israelului din vechime. Citiţi vă rog 1 Corinteni 10, în special de la versetul 
6 la 15.” – Testimonies, vol. 1, pag. 284 engl. (cap.: „Puterea exemplului”).

b.  cum a reuşit Satan să-l împiedice pe israel să intre în ţara Făgă- 
 duinţei? care este scopul lui, şi cum este acest lucru o avertizare  
 pentru noi? evrei 3:9-12, 16, 17.

„Satan era hotărât să rămână stăpân peste ţara Canaanului, dar când 
aceasta a devenit locuinţa copiilor lui Israel, iar legea lui Dumnezeu a ajuns 
legea ţării, el l-a urât pe Israel cu o ură crudă şi perfidă şi a plănuit nimici-
rea lor. Prin intermediul spiritelor rele au fost introduşi zeii străini; şi din 
cauza nelegiuirii, poporul ales a fost împrăştiat în cele din urmă din Ţara 
Făgăduinţei.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 688, 689 engl. (cap. 67: „Vrăjitoria în 
vechime şi în timpurile noastre”).

„Păcatul necredinţei, prin care încrederea lor în Fiul lui Dumnezeu a fost 
nimicită, a dus pe Israel în rătăcire. Chiar atunci când ei trebuia să-L laude 
pe Dumnezeu şi să mărească numele Domnului, vorbind despre bunătatea 
Sa, povestind despre puterea Sa, ei au fost găsiţi în necredinţă, murmurând şi 
plângându-se. Înşelătorul căuta ca prin orice cale posibilă să semene discordia 
între ei, să trezească invidia şi ura în inimile lor faţă de Moise, şi să stârnească 
răscoala împotriva lui Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 25 aprilie 1895.

„Unii anticipează întotdeauna răul sau măresc greutăţile care există cu 
adevărat, aşa încât ochii lor sunt orbiţi faţă de multele binecuvântări care 
pretind recunoştinţa lor. Piedicile pe care le întâlnesc, în loc de a-i conduce 
să caute ajutorul de la Dumnezeu, singurul Izvor al puterii, îi despart de El, 
pentru că le trezesc neliniştea şi nemulţumirea.

Facem bine că nu credem? De ce să fim nerecunoscători şi neîncrezători? 
Isus este prietenul nostru; tot cerul este interesat de binele nostru;  iar teama 
şi neliniştea Îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu ar trebui să ne 
lăsăm pradă îngrijorării care doar ne roade şi ne chinuieşte, însă nu ne ajută să 
ne purtăm încercările. Să nu tolerăm deloc neîncrederea în Dumnezeu, care 
ne determină să facem din pregătirea pentru lipsuri viitoare scopul principal 
al vieţii, ca şi cum fericirea noastră ar consta din aceste lucruri pământeşti.” – 
Patriarhi şi profeţi, pag. 293, 294 engl. (cap. 26: „De la Marea Roşie la Sinai”).
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8 iulieMarți
3.  un popor deoSeBit
a.  Întrucât principiile lui dumnezeu sunt deosebite de principiile lu- 
 mii, la ce ne cheamă el? amos 3:3; 2 corinteni 6:14-17; marcu 14:38.

„Credinţa noastră sfântă strigă: Despărţire.” – Testimonies, vol. 1, pag. 240 
engl. (cap.: „Consacrare deplină”).

„Urmaşilor lui Hristos li se cere să iasă din lume, să fie despărţiţi, să nu 
se atingă de nimic necurat, ca să aibă parte de făgăduinţa de a fi fii şi fiice 
ale Celui Preaînalt, membrii ai familiei regale. Însă, dacă ei nu îndeplinesc 
condiţiile, ei nu vor realiza şi nici nu vor putea realiza împlinirea făgăduin-
ţei.” – Idem., vol. 2, pag. 441 (cap.: „Un apel către biserică”).

„Satan se luptă să o repete în zilele noastre această istorie [a spiritelor 
rele care aduc dumnezei străini pentru a-l face pe poporul ales al lui Dum-
nezeu să calce legea]. Dumnezeu îşi conduce poporul afară din urâciunea 
lumii, ca să ţină legea Sa; din această cauză, mânia ‚pârâşului fraţilor’ nu 
cunoaşte limite… Ţara făgăduinţei antitipică se află chiar înaintea noastră, 
iar Satan este hotărât să nimicească pe poporului lui Dumnezeu şi să-l des-
partă de moştenirea lui.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 689 engl. (cap. 67: „Vrăjitoria 
în vechime şi în timpurile noastre”).

b.  care este urmarea unirii de bună voie cu lumea? iacov 4:4.

„Oricine intră de bună voie în astfel de relaţii [nesfinte] va simţi că este 
nevoie să se conformeze, într-o oarecare măsură, la conduita şi obiceiurile 
tovarăşilor lui. Timpul petrecut în felul acesta este mai rău decât irosit. 
Sunt nutrite gânduri şi rostite cuvinte care tind să dărâme fortăreaţa prin-
cipiului şi să slăbească citadela sufletului.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 563 engl. 
(cap. 54: „Samson”).

„Părinţilor care locuiesc în oraşe, Domnul le trimite strigătul de avertizare: 
Adunaţi-vă copiii în propriile voastre case; adunaţi-i departe de cei care dispre-
ţuiesc poruncile lui Dumnezeu, care învaţă şi exercită răul. Ieşiţi din oraşe cât de 
repede cu putinţă.” – Dietă şi hrană, pag. 400 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

c.  ce întrebări ar trebui să ne punem? 2 corinteni 13:5.

„Datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu este să întrebe: ‚Prin ce anume 
sunt despărţit de lume?’ Să suferim puţină lipsă de comoditate şi să fim de 
partea sigură.” – Testimonies, vol. 1, pag. 278 engl. (cap.: „Puterea exemplului”).
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9 iulieMiercuri
4. marea roŞie modernă
a.  de ce a fost nevoie ca israel să pribegească 40 de ani prin pustie?  
 numeri 32: 11-13.

„[Cei mai mulţi dintre Israeliţi] se plânseseră de nimicuri, iar acum 
Dumnezeu le dădea un motiv să plângă. Dacă ar fi plâns pentru păcatul lor 
când le-a fost pus înainte cu credincioşie, această sentinţă [de a pribegi în 
pustie timp de 40 de ani] nu ar fi fost pronunţată.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 
392 engl. (cap. 34: „Cele douăsprezece iscoade”).

b.  ce a marcat intrarea în timpul de încercare al lui israel în pustie şi  
 ce a marcat încheierea lui? exodul 14:21, 22, 29-30; iosua 3:15-17;  
 4:18. cum îşi găseşte aceasta paralela în istoria credincioşilor  
 adventişti?

„Istoria Israelului din vechime este o ilustrare izbitoare a experienţei din 
trecut a trupului adventist. Dumnezeu Şi-a condus poporul în mişcarea ad-
ventă, la fel cum i-a condus pe copiii lui Israel din Egipt. În timpul marii 
dezamăgiri, credinţa lor a fost încercată aşa cum a fost şi cea a evreilor la 
Marea Roşie. Dacă s-ar fi încrezut totuşi în mâna călăuzitoare care fusese cu 
ei în experienţa lor trecută, ei ar fi văzut mântuirea lui Dumnezeu. Dacă toţi 
cei care acţionaseră în unire în lucrarea din 1844 ar fi primit solia celui de-al 
treilea înger şi ar fi vestit-o în puterea Duhului Sfânt, Domnul ar fi adăugat 
putere eforturilor lor. Un torent de lumină ar fi strălucit asupra lumii. Locui-
torii pământului ar fi fost avertizaţi cu ani în urmă, lucrarea de încheiere ar fi 
luat sfârşit, iar Hristos ar fi venit pentru a-Şi răscumpăra poporul.

Nu a fost voinţa lui Dumnezeu ca Israel să pribegească patruzeci de 
ani în pustie; El dorea să-i conducă direct în ţara Canaanului şi să-i aşeze 
acolo, ca popor sfânt şi fericit. Însă ‚ei nu au putut intra din pricina necre-
dinţei’ (Evrei 3:19). Din cauza abaterii şi apostaziei lor, ei au pierit în pus-
tie, şi alţii au fost ridicaţi ca să intre în Ţara Făgăduinţei. În acelaşi fel, nu a 
fost voinţa lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie amânată atât de mult 
şi ca poporul Lui să rămână atât de mulţi ani în această lume de păcat şi 
durere. Însă necredinţa i-a despărţit de Dumnezeu. Pentru că au refuzat să 
facă lucrarea pe care le-a dat-o El, alţii au fost ridicaţi ca să vestească solia. 
Din milă faţă de lume, Hristos întârzie venirea Sa, pentru ca păcătoşii să 
aibă ocazia să audă avertizarea şi să găsească în El un adăpost înainte de a 
se revărsa mânia lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pag. 456.
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10 iulieJoi
5. Încercări aSemănătoare
a.  cu ce probleme se va confrunta poporul lui dumnezeu în aceste  
 zile de pe urmă? numeri 11:4; 1 corinteni 10:6.

„Nu a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie astfel amânată. 
Dumnezeu nu a intenţionat ca poporul Său, Israel, să pribegească patruzeci 
de ani în pustie. El a făgăduit să-i ducă direct în ţara Canaanului şi să-i aşeze 
acolo ca un popor sfânt, sănătos şi fericit. Însă cei cărora li s-a predicat mai 
întâi, nu au intrat ‚din pricina necredinţei.’ Inima lor era plină de murmure, 
răscoală şi ură, iar El nu a putut să-Şi împlinească legământul faţă de ei.

Patruzeci de ani de necredinţă, murmure şi răscoală au interzis poporului 
Israel intrarea în ţara Canaanului. Aceleaşi păcate au întârziat intrarea Israe-
lului modern în Canaanul ceresc. În nici unul din cele două cazuri nu au fost 
de vină făgăduinţele lui Dumnezeu. Ci necredinţa, caracterul lumesc, lipsa de 
consacrare, şi lupta din mijlocul pretinsului popor al Domnului ne-au ţinut în 
această lume de păcat şi durere atât de mulţi ani.” – Evanghelizarea, pag. 430.

b.  problema israeliţilor în pustie a fost pofta (1 corinteni 10:6). În  
 acest context, cărei pofte va trebui să-i facem faţă în timpul nostru? 
 Filipeni 3:19; 1 Samuel 15:23.

„Atunci când Dumnezeu i-a condus pe copiii lui Israel afară din Egipt, 
El a dorit să-i aşeze în ţara Canaanului ca popor curat, fericit şi sănătos. Să 
ne uităm la mijloacele prin care urma să realizeze acest lucru. El i-a supus 
unui curs de disciplinare, care, dacă ar fi fost urmat cu voioşie, ar fi avut ca 
rezultat binele atât al lor cât şi al urmaşilor lor. El a îndepărtat de la ei mân-
carea de carne într-o mare măsură. El le dăduse carne în urma protestelor 
lor zgomotoase, chiar înainte să ajungă la Sinai, însă aceasta le-a fost oferi-
ta numai o zi. Dumnezeu ar fi putut să le furnizeze carne la fel de uşor ca 
mana, însă poporului i-a fost pusă această restricţie spre binele lui. Intenţia 
lui Dumnezeu a fost aceea de a le da acea hrană care era mai potrivită pentru 
nevoile lor decât dieta febrilă cu care mulţi se obişnuiseră în Egipt. Apetitul 
pervertit trebuia adus într-o stare mai sănătoasă ca ei să se poată bucura de 
hrana oferită la început omului – fructele pământului, pe care Dumnezeu 
le-a dat lui Adam şi Evei în Eden.” – Dietă şi hrană, pag. 377, 378 engl. (cap. 23: 
„Carnea ca aliment”).

„Având istoria copiilor lui Israel înaintea noastră, să luăm aminte şi să 
nu facem aceleaşi păcate, urmând aceeaşi cale a necredinţei şi răzvrătirii.” 
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Vineri                              11 iulie

ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă

a. cum poate fi studiul istoriei de mare valoare pentru noi?
b.  ce parte a istoriei biblice este citată ca exemplu pentru biserica lui  
 dumnezeu din aceste zile de pe urmă?
c.  cum îi afectează pe credincioşi asocierea lor de bună voie cu  
 necredincioşii?
d.  ce eveniment din istoria israelului modern se compară cu trecerea  
 mării roşii?
e.  care sunt păcatele care întârzie cea de-a doua venire a lui Hristos?

„Nu învăţăturile şcolii Egiptului l-au făcut în stare pe Moise să triumfe asu-
pra vrăjmaşilor, ci credinţa trainică şi neşovăielnică, credinţa care nu a dat greş 
nici în cele mai grele împrejurări. La porunca lui Dumnezeu, Moise a înaintat, 
chiar dacă aparent nu era nimic pe care să calce picioarele sale. Mai mult de un 
milion de oameni depindeau de el, iar el i-a condus înainte pas cu pas, zi după 
zi. Dumnezeu a îngăduit acele călătorii singuratice prin pustie pentru ca poporul 
Său să obţină o experienţă prin suportarea greutăţilor, şi pentru ca atunci când 
erau în primejdie să ştie că numai în Dumnezeu se găsea alinarea şi eliberarea. În 
felul acesta, ei puteau învăţa să-L cunoască şi să se încreadă în Dumnezeu, şi să-I 
slujească cu o credinţă vie.” – Sfaturi către părinţi, educatori şi elevi, pag. 332.

„Ispitele vor veni la noi sub înfăţişarea cea mai seducătoare, însă, dacă ne 
întoarcem de la porunca cea clară a lui Dumnezeu pentru a urma afirmaţiile 
oamenilor, vom face aceasta spre pieirea noastră. A urma cuvântul Domnului, a 
primi adevărul implică o cruce şi tăgăduire de sine; însă nu este sigur să facem altfel 
decât să purtăm crucea. Când vezi lumina, umblă în lumină. Să fii stăpânit de 
un scop solemn şi de neabătut, şi hotărăşte în puterea şi harul lui Dumnezeu, ca 
de aici înainte să trăieşti pentru El, şi ca nici un considerent pământesc să nu te 
convingă să refuzi să recunoşti legea divină a celor zece porunci şi în felul acesta 
să nu-L recunoşti pe Mântuitorul şi Dumnezeul tău. Caută sfatul la Dumnezeu şi 
vei vedea că drumul ascultării faţă de poruncile Sale este calea celui neprihănit ‚a 
cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.’ (Proverbele 4:18).

Primul pas pe calea ascultării este predarea voinţei lui Dumnezeu. Acest lu-
cru poate părea greu de îndeplinit, deoarece Satan va prezenta toate obiecţiile 
posibile, şi va născoci greutăţi şi va mări nedumeririle înaintea minţii; însă faceţi 
primul pas, iar următorul pas pe scara progresului va fi mai uşor.  Scara progre-
sului trebuie urcată treaptă cu treaptă; însă Dumnezeu este deasupra scării, iar 
slava Sa va lumina fiecare pas de înaintare. Calea credinţei şi a tăgăduirii de sine 
este o cale ce merge în sus; ea se îndreaptă spre cer, şi pe măsură ce înaintaţi, norii 
amăgitori de îndoială şi răutate, care duc în eroare vor fi lăsaţi în urmă.” – The 
Review and Herlad, 9 octombrie 1894.
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Patriarhi şi profeţi, pag. 348, 349 engl. (cap. 30: „Cortul şi ser-
viciile lui”) ; 481-486 engl. (cap. 44: „Trecerea Iordanului”).

  Lecţia 3                                                                            Sabat, 19 iulie 2008

 

urmând chivotului
„Când veţi vedea chivotul legământului Domnului, Dumnezeului 

vostru, dus de preoţi, care sunt din neamul Leviţilor, să plecaţi din locul 
în care sunteţi, şi să porniţi după el.” (Iosua 3:3).

„Studiaţi cu atenţie experienţele lui Israel din timpul călătoriei lor spre 
Canaan. Studiaţi capitolele trei şi patru din Iosua, care raportează despre 
pregătirea lor pentru trecerea Iordanului în ţara făgăduită.” – Comentarii 
biblice VT, pag. 76.

recomandare 
pentru studiu:  

Duminică               13 iulie

1. primind Îndrumare
a.  unde şi-au ridicat tabăra copiii lui israel înainte de a intra în ţara  
 Făgăduită? iosua 3:1.

„Israeliţii îşi aveau încă tabăra în partea de răsărit a Iordanului care era 
cea dintâi piedică în ce priveşte luarea în stăpânire a Canaanului. ‚Acum 
scoală-te,’ a fost cea dintâi însărcinare dată de Dumnezeu lui Iosua, ‚treci 
Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta şi intraţi în ţara pe care o dau co-
piilor lui Israel.’ (Iosua 1:2). Însă nu i s-a dat nici o instrucţiune cu privire 
la drumul pe care trebuia să treacă. Totuşi, Iosua ştia că atunci când Dum-
nezeu poruncea ceva, El avea să pregătească o cale pentru ca poporul să 
poată împlini cele poruncite; cu această credinţă, neînfricatul conducător 
a luat măsuri pentru înaintare.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 482 engl. (cap. 44: 
„Trecerea Iordanului”).

b.  În timpul pregătirii lor pentru trecerea atât de dorită, ce eveni- 
 ment aştepta poporul ca semn de înaintare? iosua 3:2, 3.

„‚Chivotul legământului’ trebuia să meargă înaintea oştii. Atunci când 
[israeliţii] vedeau că semnul prezenţei lui Iehova, purtat de preoţi, se muta 
din locul său din centrul taberei şi înainta către râu, atunci ei trebuia să 
plece din locul unde erau şi să ‚meargă după el.’” – Patriarhi şi profeţi, pag. 
483, 484 engl. (cap. 44: „Trecerea Iordanului”).
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Luni 14 iulie

2.  SimBoLuL prezenţei Lui dumnezeu
a.  de ce se cerea ca între chivot şi adunare să fie o distanţă mare? ce  
 trebuia să urmeze ei pentru a fi în siguranţă deplină? iosua 3:4.

„La timpul stabilit, a început plecarea, când chivotul purtat pe umerii 
preoţilor a deschis convoiul. Poporului i se poruncise să rămână mai în 
urmă, aşa încât între ei şi chivot să fie o depărtare cam de un kilometru. 
Toţi au privit cu cel mai mare interes cum preoţii au coborât pe ţărmul Ior-
danului.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 484 engl. (cap. 44: „Trecerea Iordanului”).

b.  ce Se pregătea dumnezeu să le arate încă o dată în timp ce ei îşi  
 continuau călătoria? iosua 3:5.

„La plecarea din tabăra lor, din dumbrăvile de salcâmi de la Sitim, oas-
tea a pornit spre ţărmul Iordanului. Cu toţii ştiau, totuşi, că fără ajutorul 
divin nu puteau nădăjdui să treacă de cealaltă parte. În această perioadă 
a anului – primăvara – zăpada care se topea umflase aşa de mult apele 
Iordanului, încât se revărsaseră peste maluri. Era cu neputinţă să se treacă 
dincolo prin vadurile obişnuite. Dumnezeu dorea ca trecerea lui Israel pes-
te Iordan să fie făcută printr-o minune. La porunca lui Dumnezeu, Iosua 
ceru poporului să se sfinţească; ei trebuia să dea la o parte păcatele şi să se 
cureţe de orice întinăciune exterioară, ‚căci mâine’, a zis el, ‚Domnul va face 
lucruri minunate în mijlocul vostru.’” – Patriarhi şi profeţi, pag. 483 engl. (cap. 
44: „Trecerea Iordanului”).

c.  În timpul acelui eveniment remarcabil, ce porunci ale lui iosua au  
 pregătit poporul să se mute într-un mod ordonat şi cu frica lui  
 dumnezeu? iosua 3:6, 7.

„Atunci când Israelul din vechime călătorea, chivotul legământului 
mergea înaintea lor. Sub tronul harului, care era capacul chivotului, se 
aflau tablele legii. Chivotul era un simbol al prezenţei lui Dumnezeu; iar 
slava Domnului, care este neprihănirea Sa, era scutul poporului Său.” – The 
Review and Herald, 20 februarie 1894.
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Marți 15 iulie
3. ScopuL minunii de La iordan
a.  cum avea să dea trecerea miraculoasă a iordanului o asigurare  
 poporului cu privire la biruinţa în viitoarele lor încercări de a  
 cuceri ţara Făgăduinţei? iosua 3:8-10.

„Când a sosit vestea la regii amoriţilor şi canaaniţilor că Dumnezeu opri-
se apele Iordanului în faţa copiilor lui Israel, inima lor a început să tremure 
de spaimă. Mai înainte, evreii bătuseră pe cinci regi ai madianiţilor, pe pu-
ternicul Sihon, regele amoriţilor şi pe Og din Basan, iar acum trecerea peste 
Iordanul revărsat şi năvalnic a umplut de groază neamurile înconjurătoare. 
Atât canaaniţilor, cât şi lui Israel şi chiar lui Iosua li se dăduse o dovadă de 
netăgăduit că viul Dumnezeu, Împăratul cerului şi al pământului, era în mij-
locul poporului Său şi că nu avea să-i părăsească, nici să Se depărteze de ei.” 
– Patriarhi şi profeţi, pag. 485 engl. (cap. 44: „Trecerea Iordanului”).

b.  ce putem învăţa de la felul în care unii au fost chemaţi să exercite  
 primii credinţa intrând în apele agitate ale iordanului? iosua 3:14, 15.

„Preoţii au ascultat comanda conducătorului lor şi au mers înaintea 
poporului, purtând chivotul legământului. Oştile ebraice au luat poziţie 
de marş şi au urmat acest simbol al prezenţei divine. Coloana întinsă a 
coborât pe malul Iordanului, iar, când picioarele preoţilor s-au muiat în 
marginea apei Iordanului, apa din amonte a fost oprită, iar masa de apă 
din jos s-a scurs, lăsând albia râului uscată. Preoţii au trecut, purtând chi-
votul lui Dumnezeu, iar Israel a urmat după ei. La jumătatea drumului 
peste Iordan, preoţilor li s-a poruncit să se oprească în albia râului până 
când toată oştirea evreilor trecea de partea cealaltă. Scopul era ca aceasta 
să imprime cu mai multă putere în mintea lor faptul că puterea care a oprit 
apele Iordanului era aceeaşi care i-a făcut în stare pe părinţii lor să treacă 
Marea Roşie cu patruzeci de ani mai înainte.” – Testimonies, vol. 4, pag. 157 
engl. (cap. „Luarea Ierihonului”).

„Tinerii care nu au avut izbândă în datoriile vremelnice ale vieţii vor 
fi la fel de nepregătiţi să se angajeze în sarcini mai nobile. Experienţa re-
ligioasă este câştigată numai prin luptă, prin dezamăgire, prin disciplina 
aspră a eului, prin rugăciune serioasă. Paşii către cer trebuie făcuţi unul 
câte unul, şi fiecare pas de înaintare dă putere pentru următorul.” – Sfaturi 
pentru părinţi, educatori şi elevi, pag. 83.
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16 iulieMiercuri

4.   Semne de aducere aminte a providenţei Lui  
 dumnezeu
a.  În timp ce israeliţii înaintau în credinţă, ce minune a făcut posibil  
 ca tot poporul să poată trece în ţara canaanului? iosua 3:11-17.

„[Adunarea] i-a văzut [pe preoţi] înaintând împreună cu chivotul sfânt 
spre torentele înfuriate şi înspumate, până când picioarele purtătorilor s-au 
muiat în apă. Atunci, dintr-o dată, şuvoiul din amonte a fost oprit, în timp 
ce curentul de jos a continuat să curgă, iar matca râului a rămas uscată.

La porunca divină, preoţii au înaintat până în mijlocul albiei şi au ră-
mas acolo până când întreaga oştire a coborât şi a trecut de partea cealaltă. 
În felul acesta, în mintea întregului Israel a fost imprimat faptul că puterea 
care a oprit apele Iordanului era aceeaşi care deschisese înaintea părinţilor 
lor Marea Roşie cu patruzeci de ani mai înainte. După ce poporul a trecut 
pe partea cealaltă, chivotul însuşi a fost purtat pe malul vestic. De îndată ce 
a ajuns într-un loc sigur şi după ce preoţii au păşit pe uscat, apele zăgăzuite 
au fost lăsate libere să curgă repede la vale, ca un torent căruia nimic nu-i 
putea sta în cale, pe vechea matcă a fluviului.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 484 
engl. (cap. 44: „Trecerea Iordanului”). 

b.  ce a cerut dumnezeu după ce poporul a trecut râul? iosua 4:1-5.  
 de ce avem nevoie de lucruri palpabile care să ne amintească de  
 minunile lui dumnezeu? apocalipsa 12:11.

„Toţi ar trebui să aibă ceva de spus pentru Domnul, deoarece dacă fac 
acesta ei vor fi binecuvântaţi. O carte de aducere aminte este scrisă des-
pre cei care nu părăsesc adunarea laolaltă, ci vorbesc adesea unul cu altul. 
Rămăşiţa va birui prin sângele Mielului şi cuvântul mărturiei lor. Unii se 
aşteaptă să biruiască numai prin sângele Mielului, fără să facă nici un efort 
deosebit din partea lor. Am văzut că Dumnezeu a fost îndurător şi ne-a dat 
puterea vorbirii. El ne-a dat o limbă, şi suntem răspunzători înaintea Lui 
pentru felul cum o folosim. Ar trebui să-L slăvim pe Dumnezeu cu gura 
noastră, vorbind în onoarea adevărului şi despre îndurarea Sa nemărginită, 
şi să biruim prin cuvântul mărturiei noastre prin sângele Mielului.” – Expe-
rienţe şi viziuni, pag. 114 engl. (Subcap.: „Credincioşia în adunările de părtăşie”).

„Noi devenim biruitori ajutându-i pe alţii să biruiască, prin sângele Mie-
lului şi prin cuvântului mărturiei noastre.” – Comentarii biblice NT, pag. 307.
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Joi 17 iulie
5. un Loc de comuniune
a.  cu ce scop au fost luate cele douăsprezece pietre din mijlocul albiei  
 uscate a iordanului? iosua 4:6-10, 20-24.

„Următoarele generaţii trebuia să aibă mărturia acestei măreţe minuni 
[a trecerii Iordanului]. Pe când preoţii care purtau chivotul mai erau încă 
în mijlocul Iordanului, doisprezece bărbaţi aleşi anterior, unul din fiecare 
seminţie, au luat câte o piatră din albia râului unde stăteau preoţii şi le-au 
dus pe malul vestic. Cu aceste pietre s-a ridicat un monument în locul 
unde au tăbărât prima dată dincolo de râu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 484 
engl. (cap. 44: „Trecerea Iordanului”). 

b.  care a fost primul lucru care a intrat în râu şi care a fost ultimul  
 care a ieşit? iosua 3:15; 4:18. de ce trebuie să ne ţinem ochii  
 îndreptaţi către chivotul lui dumnezeu? numeri 10:33.

„În toate călătoriile lui Israel, ‚chivotul legământului Domnului a pornit 
înaintea lor, … ca să le caute un loc de odihnă.’ (Numeri 10:33). Purtat de către 
fiii lui Chehat, chivotul sacru, care conţinea legea sfântă a lui Dumnezeu, des-
chidea drumul. Înaintea lui mergeau Moise şi Aaron; iar preoţii, care duceau 
trâmbiţele de argint, se aflau în apropiere. Aceşti preoţi primeau de la Moise 
instrucţiuni pe care le transmiteau poporului prin intermediul trâmbiţelor. 
Era de datoria conducătorilor fiecărei cete să dea instrucţiuni clare cu privire 
la toate mişcările ce trebuia făcute, aşa cum indicau trâmbiţele. Toţi cei care 
neglijau să se supună acestor instrucţiuni date erau pedepsiţi cu moartea.

Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Tot ceea ce are legătură cu 
cerul este în perfectă ordine; supunere şi disciplină desăvârşită caracteri-
zează  mişcările oştirii cereşti. Succesul poate fi atins numai prin ordine şi 
acţiune armonioasă. Dumnezeu nu cere acum mai puţină ordine şi meto-
dă în lucrarea Sa decât pe vremea lui Israel. Toţi cei care lucrează pentru 
El trebuie să lucreze în mod inteligent, nu într-un mod nepăsător şi la în-
tâmplare. El doreşte ca lucrarea Sa să fie făcută cu credinţă şi exactitate, ca 
să poată pune asupra ei sigiliul aprobării Sale.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 375, 
376 engl. (cap. 33: „De la Sinai la Cadeş”).

c.  unde se găsea centrul de comunicare cu dumnezeu în poporul  
 Său din vechime? exodul 25:21, 22. prin ce avem acces la un astfel  
 de centru astăzi? 1 tesaloniceni 5:17; evrei 4:16.
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ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă 
a.  În călătoriile lor, la ce trebuia israeliţii să-şi menţină ochii   
 îndreptaţi pentru a fi găsiţi credincioşi în orice situaţie grea?
b.  ce era asociat cu chivotul încât îl făcea atât de important?
c.  ce a dorit dumnezeu să aibă noua generaţie când a intrat în ţara  
 Făgăduinţei printr-o minune?
d.  care este scopul pentru care sunt ridicate memoriale ale eveni- 
 mentelor speciale din viaţa noastră?
e.  dacă dorim să fim păstraţi, la ce este nevoie să privim continuu?

„Trebuie să ne antrenăm inima şi mintea, împrospătându-ne memoria cu 
lecţiile pe care Domnul l-a învăţat pe poporul Său din vechime. Atunci, învăţă-
turile Cuvântului Său vor fi întotdeauna interesante şi impresionante pentru noi, 
aşa cum El a dorit să fie şi pentru ei.” – Comentarii biblice VT, pag. 76.

„Fiecare izbăvire, fiecare binecuvântare pe care Dumnezeu a oferit-o popo-
rului Său în trecut ar trebui să fie menţinută proaspătă în memorie ca o asigurare 
certă că El va revărsa binecuvântări mai multe, mai bogate şi mai mari. Binecuvân-
tările Domnului sunt adaptate la nevoile poporului Său.” – Idem., pag. 295, 296.

„Dumnezeu a îngăduit chivotului să fie luat de către vrăjmaşii [lui Israel] [de 
către filistenii din zilele lui Eli], ca să arate lui Israel cât de zadarnic era să se în-
creadă în chivot, simbolul prezenţei Sale, cât timp profanau poruncile ce se aflau în 
chivot. Dumnezeu dorea să-i umilească îndepărtând de la ei chivotul sfânt, puterea 
şi încrederea cu care se mândreau.” – The Spirit of the Prophecy, vol. 1, pag. 404.

„Israel se încredea în chivotul lui Dumnezeu şi se închina lui în loc de a se 
închina lui Dumnezeu care era reprezentat prin chivot. Iar Domnul a îndepăr-
tat de la poporul Său simbolul prezenţei Sale, asigurarea prezenţei şi puterii lui 
Dumnezeu. Atunci naţiunea iudaică nu a mai stat în picioare ca un popor ales, o 
preoţie împărătească. Ei au uitat de Dumnezeul lor, şi au fost răspândiţi în întrea-
ga lume. Domnul i-a favorizat pe cei care au fost loiali, statornici şi credincioşi în 
ascultare de poruncile Sale… Chiar şi în ţara captivităţii lor, Domnul Dumnezeu 
a fost descoperit. Pentru toţi cei care erau credincioşi, indiferent unde se aflau, 
calea a fost deschisă ca să se apropie de Dumnezeu prin rugăciune, cereri şi co-
muniune cerească.” – Manuscris Releases, vol. 5, pag. 210.

„Cât de puţini sunt conştienţi că au idoli îndrăgiţi, că au păcate nutrite! Dum-
nezeu vede aceste păcate faţă de care poate că sunteţi orbi, şi lucrează cu cosorul 
Său ca să taie adânc şi să despartă de voi aceste păcate nutrite. Toţi aveţi nevoie să 
alegeţi pentru voi înşivă procesul de curăţare.” – Testimonies, vol. 3, pag. 543 engl. 
(cap.: „Datoria omului faţă de semenii săi”).
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Hristos lumina lumii, 307-310 engl. (cap. 31: „Predica de pe munte”); 
pag. 824 engl. (cap. 86: „Duceţi-vă şi învăţaţi toate neamurile”).

  Lecţia 4           Sabat, 26 iulie 2008

rânduieli şi porunci  
„Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat 

în Horeb, rânduieli şi porunci, pentru tot Israelul!” (Maleahi 4:4).

„Acel Dumnezeu care citeşte inima fiecăruia va aduce la lumină lucru-
rile întunericului acolo unde adesea sunt suspectate cel mai puţin, pentru 
ca pietrele de poticnire care au împiedicat înaintarea adevărului să fie în-
depărtate iar Dumnezeu să aibă un popor curat şi sfânt care să facă de cu-
noscut rânduielile şi poruncile Sale.” – Testimonies, vol. 1, pag. 333 engl. (cap.: 
„Nordul statului Wisconsin”).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică              20 iulie  
1.  Legea Lui dumnezeu În viaţa noaStră
a.  ce obiect din chivotul legământului descoperă caracterul creato- 
 rului nostru? matei 22:36-40; 1 ioan 4:7, 8; 5:3.

„Legea lui Dumnezeu este la fel de sfântă ca El Însuşi. Ea este o descope-
rire a voinţei Sale, o transcriere a caracterului Său, expresia iubirii şi înţelep-
ciunii divine.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 52 engl. (cap. 3: „Ispitirea şi căderea”).

„Dumnezeu prezintă în cuvântul Său condiţiile pe baza cărora fiecare 
suflet va fi ales pentru viaţa veşnică – ascultarea de poruncile Sale, prin 
credinţa în Hristos. Dumnezeu alege un caracter care este în armonie cu 
legea Sa, şi oricine atinge standardul cerinţelor Sale va putea intra în împă-
răţia slavei.” – Idem., pag. 207 engl. (cap. 19: „Întoarcerea în Canaan”). 

b.  pe lângă o înţelegere clară şi credinţă în adevăr, de ce altceva avem  
 nevoie pentru a fi mântuiţi? matei 5:20; 19:17-19; iacov 2:10;  
 galateni 5:6.

„Poţi crede tot adevărul; cu toate acestea dacă principiile lui nu sunt 
împlinite în viaţa ta, mărturisirea ta nu te va mântui.” – Testimonies, vol. 2, 
pag. 161 engl. (cap.: „Asuprind pe simbriaş”).

„Neprihănirea despre care a vorbit Hristos înseamnă conformarea ini-
mii şi a vieţii la voinţa descoperită a lui Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, 
pag. 310 engl. (cap. 31: „Predica de pe munte”) (rom. cap. Tovărăşia în familie).
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21 iulieLuni

2.  expLicând decaLoguL
a.  din marea Sa dragoste pentru cei care îşi pierduseră înţelegerea cu  
 privire la lega Sa, ce alte lămuriri a mai trimis el? deuteronomul  
 4:1, 2.

„[Dumnezeu] a venit chiar mai aproape de poporul Său, care erau re-
pede duşi în rătăcire, şi nu dorea să-i lase numai cu cele zece precepte ale 
Decalogului. El i-a poruncit lui Moise să scrie, aşa cum îi va spune, porun-
ci şi legi, dând instrucţiuni amănunţite cu privire la ce le cerea El să facă, 
şi prin aceasta să fie păzite cele zece precepte pe care El le săpase pe tablele 
de piatră. Aceste instrucţiuni şi cerinţe speciale erau date pentru a-l atrage 
pe cel rătăcitor la ascultarea de legea morală, pe care este atât de mult pre-
dispus să o calce.

Dacă omul ar fi păzit legea lui Dumnezeu, aşa cum a fost dată lui Adam 
după cădere, cum a fost păstrată în corabie de către Noe şi păstrată de 
Avraam, nu ar fi fost nevoie de rânduiala tăierii împrejur. Iar dacă urmaşii 
lui Avraam ar fi păstrat legământul, pentru care tăierea împrejur era un 
semn sau un zălog, ei nu ar fi căzut în idolatrie, nici nu ar fi fost lăsaţi să 
meargă în Egipt şi nu ar fi fost nevoie ca Dumnezeu să vestească legea Sa 
de pe Sinai şi să o sape pe tablele de piatră şi să o apere prin instrucţiunile 
hotărâte date lui Moise prin rânduieli şi porunci.

Moise a scris aceste rânduieli şi porunci din gura lui Dumnezeu în timp 
ce era cu El pe munte. Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi ascultat de princi-
piile celor Zece Porunci, nu ar fi fost nevoie de instrucţiuni speciale date lui 
Moise, pe care el le-a scris într-o carte, cu privire la datoria lor faţă de Dum-
nezeu şi unii faţă de alţii. Instrucţiunile desluşite pe care Domnul le-a dat lui 
Moise referitoare la datoria poporului Său unii faţă de alţii, şi faţă de străin, 
sunt principiile celor Zece Porunci, simplificate şi date într-un mod desluşit, 
aşa încât să nu se rătăcească.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 264, 265.

b.  Întrucât rânduielile doar explicau legea lui dumnezeu, includeau  
 ele mai mult decât scrierile lui moise? isaia 8:20; 2 regi 17:13;  
 Luca 24:44, 45. vor fi ele incluse în dregerea spărturii din legea lui  
 dumnezeu? isaia 58:12.

”Legea lui Dumnezeu a fost dată pentru îndreptarea conduitei noastre, 
şi este larg cuprinzătoare în principiile ei. Nu există nici un păcat, nici o lu-
crare a nedreptăţii, care să scape de condamnarea legii. Marea carte a legii 
este adevărul şi numai adevărul.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 316.
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3.  rânduieLi care nu Sunt Bune
a.  a dat vreodată dumnezeu rânduieli care să nu fie spre binele  
 omenirii – şi dacă da, de ce? ezechiel 20:19-26; psalmii 81:11, 12.  
 numiţi un astfel de exemplu cu privire la folosirea cărnii ca  
 aliment. deuteronomul 12: 20, 21.

„În acest caz [atunci când prepeliţele au fost aduse de vânt în tabăra lui 
Israel], Domnul a dat poporului ceea ce nu era pentru cel mai mare bine al 
lor, pentru că ei doreau aceasta. Ei nu doreau să se supună şi să primească 
de la Domnul numai acele lucruri care aveau să se dovedească a fi spre bi-
nele lor.” – Dietă şi hrană, pag. 377 engl. (cap. 23: “Carnea ca aliment”).

„Deoarece [israeliţii] erau atât de hotărâţi să mănânce carnea animalelor 
moarte, [Dumnezeu] le-a dat tocmai alimentaţia pe care o reţinuse de la 
ei.” – Lucrarea misionară medicală, pag. 277 engl. (Partea a XV-a: „Alimentaţia şi 
sănătatea”).

b.  de ce dă dumnezeu anumite legi care sunt împotriva principiilor  
 Sale eterne? ezechiel 14:1-5; marcu 10:5.

„Păcatul este călcarea legii, iar braţul care acum este puternic ca să 
mânuiască va fi tare ca să pedepsească atunci când păcătosul depăşeşte 
hotarele care limitează îngăduinţa divină. Cel care refuză să caute viaţa, 
care nu doreşte să cerceteze Scripturile ca să vadă ce este adevărul, ca să fie 
condamnat în acţiunile lui, va fi lăsat pradă orbirii minţii şi înşelăciunilor 
lui Satan. În aceeaşi măsură în care cel căit şi ascultător este apărat de dra-
gostea lui Dumnezeu, cel necăit şi neascultător va fi lăsat pradă rezultatului 
propriei ignoranţe şi împietririi inimii lui, pentru că nu a primit dragostea 
adevărului ca să poată fi mântuit.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 313.

„Dumnezeu nu caută la faţa omului; însă în fiecare generaţie cei care se 
tem de Domnul şi lucrează neprihănirea sunt primiţi de El; în timp ce acei 
care sunt murmurători, necredincioşi şi răzvrătiţi, nu vor avea favoarea 
sau binecuvântările Sale făgăduite celor care iubesc adevărul şi umblă în 
el. Cei care au lumină şi nu o urmează, ci sunt nepăsători faţă de cerinţele 
lui Dumnezeu, vor vedea că binecuvântările lor vor fi schimbate în bles-
teme, iar îndurările lor, în judecăţi. Dumnezeu doreşte ca noi să învăţăm 
umilinţa şi ascultarea când citim istoria Israelului din vechime, care a fost 
poporul Său deosebit, ales, dar care şi-a adus nimicirea urmând propriile 
căi.” – Dietă şi hrană, pag. 379 engl. (cap. 23: “Carnea ca aliment”).
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Miercuri 23 iulie

4. exempLe de rânduieLi Bune
a.  Întrucât unele din rânduielile bune au de a face cu reforma în dietă,  
 care este rezultatul ascultării de ele? genesa 1:29; exodul 15:25, 26.

„Importanţa îngrijirii de sănătate ar trebui predată ca o cerinţă a Bibli-
ei. Ascultarea desăvârşită de poruncile lui Dumnezeu cere conformarea la 
legile fiinţei.” – Sfaturi către părinţi, educatori şi elevi, pag. 239.

„[Domnul] a făcut un legământ [cu poporul Său], că dacă ei Îl ascultă în 
toate lucrurile, El îi va apăra de boală.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 412.

b.  cum arată noul testament că rânduielile referitoare la sănătate  
 afectează atât trupul cât şi sufletul? 3 ioan 2; 1 corinteni 6:19, 20.

„În pregătirea unui popor pentru cea de-a doua venire a Domnului tre-
buie îndeplinită o mare lucrare prin promulgarea principiilor de sănătate. 
Poporul trebuie instruit cu privire la nevoile organismului fizic şi la impor-
tanţa vieţuirii sănătoase aşa cum se arată în Scriptură, pentru ca trupurile 
pe care le-a creat Dumnezeu să fie prezentate Lui ca o jertfă vie, pregătite 
să-I ofere un serviciu ce poate fi primit de El. O mare lucrare este de făcut 
pentru omenirea suferindă în ce priveşte uşurarea suferinţelor prin folosirea 
metodelor naturale pe care le oferă Dumnezeu şi învăţându-i cum să prevină 
boala prin îndreptarea poftelor şi a patimilor. Oamenii ar trebui învăţaţi că 
încălcarea legilor naturii înseamnă călcarea legilor lui Dumnezeu.” – Testimo-
nies, vol. 6, pag. 224, 225 engl. (cap.: „Scopul lui Dumnezeu cu sanatoriile noastre”).

„Ştiinţa educaţiei include atât de multă cunoştinţă a fiziologiei cât se 
poate obţine. Nimeni nu poate înţelege corect obligaţiile lui faţă de Dum-
nezeu dacă nu înţelege clar obligaţiile lui faţă de sine ca proprietate a lui 
Dumnezeu. Cel care rămâne în neştiinţă păcătoasă faţă de legile vieţii şi ale 
sănătăţii sau cel care le violează cu bună ştiinţă păcătuieşte împotriva lui 
Dumnezeu.” – Sfaturi către părinţi, educatori şi elevi, pag. 239, 240.

„Întotdeauna să fie păstrat înaintea minţii faptul că marele scop al re-
formei în igienă este de a asigura cea mai înaltă dezvoltare posibilă a minţii, 
sufletului şi trupului. Toate legile naturii – care sunt legile lui Dumnezeu 
– sunt pentru binele nostru. Ascultarea de ele va promova fericirea noastră 
în această viaţă şi ne va ajuta în pregătirea noastră pentru viaţa viitoare.” – 
Christian Temperance and Bible Hygiene, pag. 120.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie – Septembrie 2008 27

Joi 24 iulie
5. rânduieLi veŞnice
a.  ce se spune despre rânduieli în aceste zile de pe urmă – şi despre  
 rezultatele care urmează dacă poporul lui dumnezeu ascultă de  
 ele? maleahi 4:2, 4.

„Ca urmare a călcării continue, legea morală a fost repetată într-o 
grandoare înfricoşătoare de pe Sinai. Hristos i-a dat lui Moise preceptele 
religioase care trebuia să stăpânească în viaţa de fiecare zi. Aceste rânduieli 
au fost date în mod explicit ca să păzească cele zece porunci. Ele nu erau 
nişte simboluri care să înceteze odată cu moartea lui Hristos. Ele trebuia să 
fie obligatorii pentru oamenii din toate secolele cât va exista timp. Aceste 
porunci erau impuse de puterea legii morale şi ele explicau clar şi lămurit 
legea.” – Comentarii biblice VT, pag. 46.

„Când bărbaţii, femeile şi copiii vestesc evanghelia, Domnul va deschide 
ochii orbilor ca să vadă rânduielile Sale, şi va scrie pe inima celui cu adevărat 
pocăit legea Sa. Spiritul cel însufleţitor al lui Dumnezeu, care lucrează prin 
instrumentele omeneşti, îi conduce pe credincioşi ca să fie un singur gând, 
un singur suflet, iubind în unire pe Dumnezeu şi păzind poruncile Sale – 
pregătindu-se aici jos pentru înălţarea la cer.” – Comentarii biblice NT, 321.

b.  de ce reprezintă aceste rânduieli o parte din lucrarea de restaurare  
 ce trebuie îndeplinită de către poporul reprezentat prin ilie în  
 aceste zile de pe urmă?  maleahi 4:5, 6; matei 11:14.

„Cei care pregătesc calea pentru cea de-a doua venire a lui Hristos sunt re-
prezentaţi prin credinciosul Ilie, după cum Ioan a venit în spiritul lui Ilie ca să 
pregătească lui Hristos calea pentru prima Sa venire. Marele subiect al reformei 
trebuie agitat, iar mintea publicului trebuie trezită. Cumpătarea în toate lucrurile 
trebuie legată de solie, pentru a-l întoarce pe poporul lui Dumnezeu de la ido-
latria lui, de la lăcomia lui în mâncare, de la extravaganţa lui în îmbrăcăminte şi 
alte lucruri.” – Testimonies, vol. 3, pag. 62 engl. (cap.: „Cauza în New York”).

„Mulţi nu ascultă de poruncile lui Dumnezeu, totuşi mărturisesc că fac 
aceasta. Dacă ar fi credincioşi ca să asculte de toate rânduielile lui Dumne-
zeu ar avea o putere care ar convinge inimile celor necredincioşi.” – Idem., 
vol. 2, pag. 446, 447 engl. (cap.: „Un apel către biserică”).

“Instrucţiunile date lui Moise pentru Israelul din vechime, cu indicaţi-
ile lor tăioase şi rigide, trebuie să fie studiate şi împlinite de către poporul 
lui Dumnezeu de astăzi.” C.B. vol. 1, p. 1103.

„Cum putem să trecem atât de indiferenţi, alegând propria noastră cale, 
urmând ceea ce vedem cu proprii ochii, şi depărtându-ne tot mai mult de 
Dumnezeu, aşa cum au făcut evreii? Dumnezeu nu poate face lucruri mari 
pentru poporul Său din cauza împietririi inimii lor şi a necredinţei păcă-
toase.” – Dietă şi hrană, pag. 379 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).
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Vineri              25 iulie

ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă 
a.  de ce aşteaptă dumnezeu mai mult decât o acceptare intelectuală  
 a adevărului?

b.  cum l-a refamiliarizat pe poporul Său cu principiile legii Sale?

c.  din cauza răzvrătirii faţă de voinţa descoperită a lui dumnezeu, ce  
 a fost prezentat poporului şi cu ce rezultat?

d.  care sunt unele din exemplele speciale de statute bune?

e.  Înainte de întoarcerea lui Hristos, ce este inclus în procesul de  
 restaurare?

„De la Genesa până la Apocalipsa, condiţiile pe baza cărora este făgăduită 
viaţa veşnică, sunt explicate clar. Dumnezeu cere ca cei care vor intra în cer să fie 
fără pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta. Păziţi poruncile Mele şi trăiţi, 
este cerinţa lui Dumnezeu. Însă unii spun: ‚Conştiinţa nu mă mustră dacă nu ţin 
poruncile lui Dumnezeu.’ Însă în cuvântul lui Dumnezeu citim că sunt conştiin-
ţe bune şi rele şi faptul că nu te mustră conştiinţa pentru că nu păzeşti legea lui 
Dumnezeu nu este o dovadă că nu eşti condamnat înaintea Sa. Du-ţi conştiinţa 
la cuvântul lui Dumnezeu şi vezi dacă viaţa şi caracterul tău sunt în conformitate 
cu standardul neprihănirii pe care l-a descoperit Dumnezeu acolo. Atunci poţi 
să hotărăşti dacă ai sau nu o credinţă inteligentă şi ce fel de conştiinţă este con-
ştiinţa ta. Nu poţi să te încrezi în conştiinţa omului decât dacă este sub influenţa 
harului divin. Satan profită de conştiinţa neluminată şi prin aceasta îi conduce pe 
oameni în tot felul de înşelăciuni pentru că ei nu au făcut din cuvântul lui Dum-
nezeu sfătuitorul lor.” – The Review and Herald, 3 septembrie 1901.

„Rânduielile cu privire la căsătorie, moştenire şi dreptatea strictă în relaţiile din-
tre ei erau deosebite şi contrare obiceiurilor şi datinilor altor popoare, şi aveau ca scop 
ţinerea poporului lui Dumnezeu despărţit de celelalte naţiuni. Nevoia de a păstra pe 
poporul lui Dumnezeu pentru a nu ajunge ca naţiunile care nu aveau dragostea şi 
teama de Dumnezeu, este aceeaşi în acest veac decăzut, când călcarea legii lui Dum-
nezeu predomină iar idolatria este răspândită înspăimântător de mult. Dacă Israelul 
din vechime avea nevoie de o astfel de măsură de siguranţă, noi avem nevoie de ea 
mai mult, pentru a ne păzi ca să nu ne amestecăm în întregime cu călcătorii legii lui 
Dumnezeu. Inimile oamenilor sunt atât de predispuse să se depărteze de Dumnezeu 
încât este nevoie de restricţii şi disciplină.” – Idem., 6 mai 1875.

„Avem exemplul Israelului din vechime, iar avertismentul pentru noi este să 
nu facem ca ei. Istoria despre necredinţa şi răzvrătirea lor este lăsată ca o aver-
tizare specială ca să nu urmăm exemplul lor de murmurare faţă de cerinţele lui 
Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 3, pag. 172 engl. (cap.: „Institutul de sănătate”).
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SABAT, 2 august 2008

Darul  Sabatului  Întâi  

pentru  Şcolile misionare
din întreaga lume

Cât de mare este nevoia de instruire! 
Mandatul lui Dumnezeu din aceste zile 

de pe urmă este de a educa şi a instrui o 
armată de tineri şi tinere în aşa fel încât 
să fie creştini consecvenţi şi bine echi-
libraţi, capabili să înţeleagă şi să explice 
Biblia. Având în vedere marea lucrare 

de iluminare a lumii, datoria noastră este 
să cercetăm cuvântul sfânt cu seriozitate, 

ca să ştim ce este adevărul şi să fim în stare 
să-l prezentăm altora într-un mod inteligent.

„În toate ţările, nevoia de educaţie din mijlocul lucrătorilor noştri este 
dureros de evidentă. Înţelegem că educaţia că este necesară nu numai pen-
tru îndeplinirea corectă a datoriilor din viaţa de familie, dar şi în vederea 
succesului din toate ramurile de activitate.

Având în vedere nevoia de instruire pentru lucrarea lui Dumnezeu şi 
pentru îndeplinirea cu succes a diferitelor răspunderi ale vieţii, cât de mul-
ţumitori ar trebui să fim că la ___ este pe punctul de a se deschide o şcoală 
sub îndrumarea unor credincioşi statornici în adevărul pentru acest timp. 
Pentru ca această nouă iniţiativă  să aibă succes, pentru ca atât voi cât şi 
copiii voştri să puteţi beneficia de ea, fie ca toţi fraţii şi surorile noastre să 
colaboreze cu toată inima cu aceia care au păşit în faţă pentru a duce pova-
ra lucrării.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 203-204.

Fraţi şi surori, prin harul Său, Dumnezeu a deschis calea aşa încât să se 
poată înfiinţa câteva şcoli misionare pentru a-i pregăti pe tineri să lucreze 
în via Sa. Întrucât solia de reformă aproape că ajuns până la diferite mar-
gini ale lumii, avem mare nevoie de mai mulţi lucrători instruiţi. De aceea, 
este nevoie de mai multe şcoli misionare în lume.

Pe data de 2 august 2008, amintiţi-vă cu bunăvoinţă de această cauză 
importantă oferind ajutorul vostru, aşa încât această nevoie vitală să fie 
împlinită. Domnul să vă binecuvânteze din abundenţă.

M. Natarajan, 
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Patriarhi şi profeţi, pag. 363-373 engl. (cap. 32: „Legea şi 
legămintele”).

  Lecția 5                                                                               Sabat, 2 august 2008

două legi
„Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi 

neprihăniţi prin credinţă.” (Galateni 3:24).

„[Galateni 3:24 citat]... Duhul Sfânt prin apostolul [Pavel] vorbeşte 
în special despre legea morală. Legea ne descoperă păcatul, şi ne face să 
simţim nevoia noastră de Hristos şi de a alerga la El ca să ne dea pacea şi 
iertarea prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi credinţă faţă de Domnul 
nostru Isus Hristos.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 234.
recomandare 
pentru studiu:  

Duminică            27 iulie

1.  Legea moraLă veŞnică
a.  care a fost unul din scopurile pentru care a venit isus în această  
 lume? din ce ne-a mântuit el? matei 1:21. cum putem recunoaşte  
 păcatul în viaţa noastră? romani 3:20; 7:7, 12; psalmii 19:7.

„Isus a fost înălţat pe cruce pentru că legea era neschimbătoare, pentru 
că omul nu putea fi mântuit decât prin ascultare de preceptele ei.” – Hristos 
lumina lumii, pag. 736 engl. (cap. 77: „În sala de judecată a lui Pilat”).

„Prin ascultarea desăvârşită [a lui Hristos], El a făcut posibil ca fiecare 
fiinţă omenească să asculte de poruncile lui Dumnezeu.” – Parabolele Dom-
nului Hristos, pag. 312 engl. (cap. 24: „Fără haină de nuntă”).

„Fără lege, oamenii nu au o înţelegere corectă despre curăţia şi sfinţenia lui 
Dumnezeu sau despre propria lor vinovăţie şi necurăţie. Ei nu au o convingere 
adevărată despre păcat şi nu simt nevoia de pocăinţă.” – Marea luptă, pag. 466.

b.  cum S-a raportat Hristos la legea morală? isaia 42:21; matei  
 5:17-20, 27, 28; Luca 16:17, 18. ce a scris pavel despre legea  
 morală? romani 2:12, 13, 17, 21-27; 3:31; 8:7.

„Satan caută să nimicească forţa celor Zece Porunci, îndemnându-i pe 
agenţii lui să declare că Hristos le-a pironit pe crucea Sa. Crucea este nu ar-
gument imuabil al caracterului neschimbător al legii lui Dumnezeu. Hristos a 
murit pentru ca să poată fi deschisă o cale pentru mântuirea păcătosului, prin 
îndeplinirea pretenţiei legii călcate.” – The Signs of the Times, 12 martie 1896.
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28 iulieLuni 
2.  deSpre care Lege eSte vorBa?
a.  care lege este numită legea „un îndrumător”, şi de ce? galateni 3:24.

„Atunci când mintea este atrasă de crucea de pe Calvar, Hristos este 
văzut cu o privire imperfectă pe crucea ruşinii. De ce a murit? Ca urmare 
a păcatului. Ce este păcatul? Călcarea legii. Atunci ochii sunt deschişi să 
vadă caracterul păcatului. Legea este călcată, dar nu-l poate ierta pe călcă-
torul ei. Ea este îndrumătorul nostru şi condamnă în vederea pedepsirii. 
Unde se află remediul? Legea ne conduce către Hristos care a fost atârnat 
pe cruce ca să poată oferi neprihănirea Sa omului căzut şi păcătos.” – Selec-
ted Messages, vol. 1, pag. 341.

„Care lege este îndrumătorul care ne aduce la Hristos? Eu răspund: 
Atât codul ceremonial cât şi cel al celor zece porunci.

Hristos a fost temelia întregului sistem iudaic. Moartea lui Abel a fost 
ca urmare a refuzului lui Cain de a primi planul lui Dumnezeu în şcoala 
ascultării pentru a fi mântuit prin sângele lui Isus Hristos, înfăţişat prin 
jertfele care indicau spre Hristos. Cain a refuzat vărsarea sângelui care sim-
boliza sângele lui Hristos, care urma să fie vărsat pentru lume. Această în-
treagă ceremonie era pregătită de Dumnezeu, iar Hristos a devenit temelia 
întregului sistem. Acesta reprezintă începutul lucrării ei ca îndrumătorul 
care îi aduce pe oamenii păcătoşi să-L respecte pe Hristos, Temelia între-
gului sistem iudaic.

Toţi cei care îndeplineau serviciul legat de sanctuar erau educaţi în 
mod constant cu privire la intervenţia lui Hristos în favoarea omenirii. 
Scopul acestui serviciu era să dea naştere, în toate inimile, la dragoste faţă 
de legea lui Dumnezeu, care este legea împărăţiei Sale. Jertfa era o pildă a 
dragostei lui Dumnezeu descoperite în Hristos – în victima suferindă şi pe 
moarte, care a luat asupra Sa păcatul de care era vinovat omul, cel fără de 
păcat a fost făcut păcat pentru noi.” – Idem., 233.

b.  ce spune Biblia despre legea ceremonială? efeseni 2:15; coloseni  
 2:14; evrei 10:1.

„Legea ceremonială avea un scop anume în planul lui Hristos pentru 
mântuirea omenirii. Sistemul tipic de daruri şi jertfe a fost stabilit ca prin 
aceste servicii păcătosul să poată distinge marea jertfă, Hristos.” – Credinţa 
prin care trăiesc, pag. 106.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie – Septembrie 200832

29 iulieMarți

3. umBre aLe LucruriLor viitoare
a.  de ce a luat sfârşit legea ceremonială – umbra lucrurilor viitoare?  
 coloseni 2:16, 17, 20; evrei 10:4; 9; 11, 12, 15.

„Sunt mulţi cei care încearcă să amestece aceste două sisteme [de lege], 
folosind versete care vorbesc despre legea ceremonială, ca să dovedească 
faptul că legea morală a fost desfiinţată; însă aceasta este o denaturare a 
Scripturii. Deosebirea dintre cele două sisteme este mare şi clară. Siste-
mul ceremonial era compus din simboluri care indicau spre Hristos, spre 
jertfa Sa şi slujba Sa de preot. Legea rituală, cu jertfele şi ceremoniile ei, 
trebuia îndeplinită de către evrei până când tipul avea să se întâlnească cu 
anti-tipul în moartea lui Hristos, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele 
lumii. Atunci, toate jertfele urmau să înceteze. Această lege a fost ştearsă şi 
pironită pe cruce de către Hristos. (Coloseni 2:14).” – Patriarhi şi profeţi, pag. 
365 engl. (cap. 32: „Legea şi legămintele”).

„Poporul lui Dumnezeu, pe care El îl numeşte comoara Sa deosebită, a 
fost privilegiat cu un sistem dublu de lege; legea morală şi cea ceremonială. 
Prima indică înapoi spre creaţiune pentru a menţine vie amintirea viului 
Dumnezeu care a făcut lumea, ale cărei cereri sunt obligatorii pentru toţi 
oamenii şi care va exista de-a lungul timpului şi al veşniciei. Cealaltă, a fost 
dată din cauză că omul a călcat legea morală, iar ascultarea de ea consta în 
jertfe care indicau la răscumpărarea viitoare. Fiecare este clară şi deosebită 
de cealaltă.” – Comentarii biblice NT, pag. 170.

b.  cine a fost printre primii care au adus un animal ca jertfă şi ce  
 reprezintă aceasta? evrei 11:4; ioan 1:29; evrei 9:28.

„Serviciul tipic şi ceremoniile legate de el au fost desfiinţate la cruce. 
Mielul antitipic al lui Dumnezeu devenise o jertfă pentru omul vinovat, iar 
realitatea a făcut ca umbra să înceteze.” – Comentarii biblice NT, pag.122.

„Mântuitorul nostru, în viaţa şi moartea Sa, a împlinit toate profeţiile 
care indicau spre Sine, şi a fost esenţa tuturor reprezentărilor şi umbrelor 
înfăţişate.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 231.
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4.  SângeLe Lui HriStoS În SimBoLuri
a.  de ce se cereau jertfe de animale? evrei 9:22; 10:10-14.

„În planul de răscumpărare trebuie să existe vărsare de sânge, pentru 
că moartea trebuie să vină ca urmare a păcatului omului. Animalele pen-
tru jertfe trebuia să-l prefigureze pe Hristos. În victima înjunghiată, omul 
trebuia să vadă împlinirea la momentul respectiv a cuvântului lui Dumne-
zeu: ‚Veţi muri cu siguranţă.’ Iar vărsarea de sânge de la victimă simboliza 
ispăşirea.” – The Review and Herald, 3 martie 1874.

„Jertfele şi sacrificiile au fost rânduite de Dumnezeu spre a fi pentru 
om o continuă amintire şi o recunoaştere plină de pocăinţă a păcatului 
său, cum şi o mărturisire a credinţei sale în Răscumpărătorul făgăduit. Ele 
aveau rolul de a imprima în neamul omenesc căzut adevărul solemn că 
păcatul a fost acela care a adus moartea.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 68 engl. 
(cap. 4: „Planul de mântuire”).

b.  după ce copiii lui israel au suferit în timpul robiei din egipt, ce  
 serviciu special a fost introdus pentru a-L reprezenta pe isus  
 Hristos într-un mod mai specific? Leveticul 23:5; 1 corinteni 5:7, 8.

„Dorinţa lui Hristos a fost ca să lase ucenicilor Săi o rânduială care 
să facă pentru ei exact ceea ce aveau nevoie – să-i ajute să se desprindă 
de ritualurile şi ceremoniile în care se angrenaseră, considerându-le im-
portante, şi pe care primirea evangheliei le făcea fără putere. A continua 
aceste ritualuri însemna o insultă la adresa lui Iehova.” – Comentarii biblice 
NT, pag. 90.

„[Hristos] a păstrat legea morală şi a înălţat-o răspunzând la pretenţiile 
ei ca reprezentant al omului. Cei din Israel care s-au întors la Domnul şi 
L-au primit pe Hristos ca realitatea simbolizată prin jertfele tip, au văzut 
sfârşitul a ceea ce trebuia să fie abolit.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 231.

c.  ce nu putea să împlinească sângele animalelor? evrei 7:19; 10:4.  
 numai cum se obţine curăţirea desăvârşită? Faptele apostolilor  
 4:12; 9:43; ioan 1:19.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie – Septembrie 200834

Joi 31 iulie
5.  curmat
a.  ce a fost atât de greu pentru naţiunea iudaică să înţeleagă de  
 multe ori în istoria ei? isaia 1:11-15. de ce? isaia 1:6. ca urmare, ce  
 au înţeles primii creştini?

„Evreii se mândriseră cu serviciile lor instituite de Dumnezeu; şi ei au 
concluzionat că dacă Dumnezeu a specificat o dată modul ebraic de închi-
nare, era imposibil ca El să autorizeze vreodată o schimbare în oricare dintre 
clauzele lui. Ei au hotărât că religia creştină trebuia să se lege de legile şi cere-
moniile iudaice. Ei distingeau cu greutate sfârşitul a ceea ce fusese desfiinţat 
de moartea lui Hristos şi înţelegeau cu greu că toate jertfele lor nu făcuseră 
altceva decât să prefigureze moartea Fiului lui Dumnezeu, în care tipul s-a 
întâlnit cu anti-tipul lăsând fără valoare ceremoniile şi sacrificiile religiei iu-
daice, instituie de Dumnezeu.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 64, 65.

„[Pavel] ştia că ceremoniile tip aveau să înceteze în curând, întrucât 
ceea ce simbolizaseră ele avusese loc, iar lumina evangheliei îşi revărsa sla-
va peste religia iudaică, dând o nouă semnificaţie vechilor ei ritualuri.” – 
Idem., pag. 65.

„[În Faptele Apostolilor 15:13-29], ... decizia [apostolului Iacov] era ca 
legea ceremonială, şi în special rânduiala tăierii împrejur, să nu fie în nici 
un caz impusă neamurilor, nici măcar recomandată lor.” – Idem., pag. 69.

b.  deşi iudeii au folosit sistemul de jertfe ca o autorizare a păcatului,  
 ce fel de jertfe căuta în realitate dumnezeu? psalmii 51:17-19; isaia  
 1:16-18.

„Pavel nu şi-a luat obligaţia de a ţine şi nici nu a impus convertiţilor lui 
ceremoniile şi obiceiurile iudeilor, cu diferitele lor forme, tipuri şi jertfe; şi 
aceasta pentru că a recunoscut că jertfa desăvârşită şi finală fusese adusă 
prin moartea Fiului lui Dumnezeu. Sosise timpul pentru o lumină şi o cu-
noştinţă mai clară. Şi deşi educaţia timpurie a lui Pavel îi întunecase ochii 
faţă de această lumină şi l-a făcut să se împotrivească lucrării lui Dumne-
zeu cu înverşunare, totuşi când Hristos i s-a descoperit pe drumul spre 
Damasc i-a fost schimbat întregul curs al vieţii. Caracterul şi faptele sale 
au devenit acum o ilustrare remarcabilă a celor ale Domnului său divin. 
Învăţătura lui conducea mintea la o viaţă spirituală mai activă, care îl purta 
pe credincios deasupra ceremoniilor... 

El predica crucea lui Hristos.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 105.
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Vineri                            1 august 

ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă
a.  de ce trebuie să avem o înţelegere clară a principiilor celor zece  
 porunci?
b.  de ce a făcut moartea lui Hristos ca legea ceremonială să nu mai  
 fie valabilă?
c.  ce facem noi de fapt atunci când continuăm să păzim legea  
 ceremonială – inclusiv paştele – după răstignire?
d.  de al cui sânge avem nevoie pentru a avea o curăţire efectivă de  
 păcat?
e.  Întrucât există rânduieli legate direct de legea ceremonială, cât şi  
 de legea morală, pe care trebuie să le studiem şi să le implementăm  
 astăzi?

„Evreii se familiarizaseră cu jertfa de sânge, şi aproape că pierduseră 
din vedere faptul că păcatul făcea necesară toată această vărsare de sânge 
al animalelor. Ei nu vedeau să el prefigura sângele scumpului Fiu al lui 
Dumnezeu, care urma să fie vărsat pentru viaţa lumii.” – Hristos lumina 
lumii, pag. 589, 590 engl. (cap. 59: „Templul curăţit din nou”).

„Legea morală nu a fost niciodată un simbol sau o umbră. Ea a existat 
înainte ca omul să fie creat şi va dura cât va dăinui tronul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu nu putea să schimbe sau să modifice vreun precept din legea 
Sa pentru a-l mântui pe om, deoarece legea este temelia guvernării Sale. Ea 
este neschimbătoare, de nestrămutat, infinită şi veşnică. Pentru ca omul să 
fie mântuit, şi pentru ca onoarea legii să fie menţinută, era nevoie ca Fiul lui 
Dumnezeu să Se ofere pe Sine ca jertfă pentru păcat. El, care nu cunoscuse 
păcatul, a devenit păcat pentru noi. El a murit pe Calvar pentru noi.  Moar-
tea Sa arată dragostea minunată a lui Dumnezeu pentru om, şi caracterul 
neschimbător legii Sale.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 239, 240.

„Porunca Sabatului nu a fost pironită pe cruce. Dacă ar fi fost, ar fi 
fost pironite şi celelalte nouă porunci; iar noi am fi fost liberi să le călcăm 
pe toate, inclusiv pe cea de-a patra. Am văzut că Dumnezeu nu schimba-
se Sabatul, pentru că El nu Se schimbă niciodată.” – Experienţe şi viziuni, 
pag. 33 engl. (cap.: „Viziuni care au urmat”).

„După ce Hristos a murit pe cruce ca jertfă pentru păcat, legea ceremo-
nială  nu mai putea avea nici o putere. Cu toate acestea, ea era în legătură 
cu legea morală şi era glorioasă. Întregul purta amprenta divinităţii şi ex-
prima sfinţenia, dreptatea, şi neprihănirea lui Dumnezeu. Iar dacă serviciul 
dispensaţiunii ce avea să fie curmat era glorios, cu cât mai glorioasă trebuie 
să fie realitatea, când Hristos a fost descoperit, dând tuturor celor care cred 
Duhul Său dătător de viaţă şi sfinţitor?” – Lift Him Up, pag. 147.
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Patriarhi şi profeţi, pag. 291-297 engl. (cap. 26: „De la Marea 
Roşie la Sinai”). Experienţe şi viziuni, pag. 32, 33 engl. (cap.: 
„Viziuni care au urmat”).

  Lecţia 6                                                                            Sabat, 9 august 2008

ulciorul cu mană
„În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită Locul Sfânt, 

erau sfeşnicul, masa şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului; după 
perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema ‚Locul preasfânt.’ 
El avea o cădelniţă pentru tămâie, şi chivotul legământului ferecat peste 
tot cu aur. În chivot, era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron, care 
înfrunzise, şi tablele legământului.” (Evrei 9:2-4 engl.).

„În Sfânta Sfintelor am văzut chivotul; capacul şi părţile erau din aurul 
cel mai curat... În chivot se afla ulciorul de aur cu mană, toiagul lui Aaron 
care înfrunzise şi tablele de piatră care se închideau asemenea unei cărţi.” 
– Experienţe şi viziuni, pag. 32 engl. (cap.: „Viziuni care au urmat”).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică              3 august 

1. eLiBerarea
a.  care a fost unul dintre cele mai importante evenimente din istoria  
 lui israel, şi cum a fost comemorat în fiecare an? exodul 12:11.

„Paştele a fost instituit ca o comemorare a eliberării lui Israel din robia 
Egiptului. Dumnezeu a poruncit ca această istorie să fie repetată în fiecare 
an, atunci când copiii întrebau despre însemnătatea acestui ritual. În felul 
acesta, această izbăvire minunată avea să fie păstrată proaspătă în mintea 
tuturor.” – Hristos lumina lumii, pag. 652 engl. (cap. 72: „În amintirea mea”).

b.  cât timp le-a luat să meargă din egipt până în pustia Sin (care se  
 afla între elim şi Sinai)? exodul 15:27; 16:1.

„[La Elim, poporul] a rămas mai multe zile înainte de a intra în pustia 
Sin. Ei şi-au întins tabăra pentru prima dată în pustie, la o lună de la ple-
carea lor din Egipt.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 292 engl. (cap. 26: „De la Marea 
Roşie la Sinai”).
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2.  murmurarea
a.  când au ajuns în următorul loc important de odihnă, care a fost  
 primul lucru pe care au început să-l facă israeliţii, dând pe faţă  
 sentimentul lor de nesiguranţă? exodul 16:2.

„Proviziile [israeliţilor] au început acum să se termine. În pustie era puţi-
nă iarbă şi turmele li se împuţinaseră. Cum avea să se găsească hrană pentru 
această vastă mulţime de oameni? Îndoiala le-a umplut inimile şi au început 
din nou să murmure. Chiar mai marii şi bătrânii norodului s-au alăturat po-
porului în a se plânge împotriva conducătorilor lor, numiţi de Dumnezeu...

Încă nu suferiseră de foame; nevoile lor zilnice erau satisfăcute, dar ei se 
temeau pentru viitor. Ei nu puteau înţelege cum avea să se hrănească această 
mare mulţime în călătoriile sale prin pustie şi, în imaginaţie, ei şi-au văzut 
copiii murind de foame. Dumnezeu a îngăduit ca greutăţile să-i înconjoare, 
iar rezervele de hrană să se împuţineze, pentru ca inimile lor să se poată 
întoarce spre El, care până aici fusese Eliberatorul lor. Dacă în strâmtorarea 
lor aveau să-L cheme, El avea încă să dea pe faţă dovezile iubirii şi grijii Sale 
faţă de ei. El le făgăduise că, dacă vor asculta de poruncile Sale, nici o boală 
nu avea să vină asupra lor şi numai necredinţa lor păcătoasă a fost aceea care 
i-a făcut să-şi imagineze că ei sau copiii lor puteau să moară de foame.” – Pa-
triarhi şi profeţi, pag. 292 engl. (cap. 26: „De la Marea Roşie la Sinai”).

b.  când ne gândim  la toate murmurele din timpul şederii lor în  
 pustie, împotriva cui erau îndreptate în realitate aceste   
 nemulţumiri? dacă noi murmurăm astăzi, cine este adevărata  
 ţintă a plângerilor noastre? exodul 16:6-10.

„Lui Dumnezeu nu-I face plăcere înclinaţia pe care o au unii de a mur-
mura faţă de cei care au dus cele mai grele bătălii pentru ei, şi care au suferit 
atât de mult la începutul soliei, când lucrarea mergea greu. Dumnezeu îi pri-
veşte pe lucrătorii cu experienţă – cei care au trudit sub greutatea şi poverile 
apăsătoare când nu erau decât puţini care să-i ajute să le poarte; şi El Se 
îngrijeşte cu gelozie de cei care s-au dovedit credincioşi. El este mâhnit din 
cauza celor care sunt gata să găsească greşeli şi să-i ocărască pe slujitorii lui 
Dumnezeu care au îmbătrânit ridicând cauza adevărului prezent. Ocările şi 
murmurele voastre, tinerilor, vor sta cu siguranţă împotriva voastră în ziua 
lui Dumnezeu.” – Slujitorii evangheliei, pag. 289. (ed. Păzitorul adevărului, 1992).
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3.  prepeLiţe timp de o zi
a.  La numai o lună de călătorie, ce pofteau deja israeliţii, lucru care  
 arată cât de stăpânitoare pot deveni dorinţele noastre rele? exodul  
 16:3.

„Gustul [israeliţilor] se pervertise în Egipt. Dumnezeu dorea să readucă 
apetitul lor la o stare curată şi sănătoasă, ca să se poată bucura de fructele 
simple date lui Adam şi Evei în Eden. El avea să-i aşeze în curând într-un al 
doilea Eden, o ţară bună, în care se puteau bucura de fructele şi grânele ofe-
rite lor de către Dumnezeu. El intenţiona să îndepărteze hrana febrilă pe care 
au folosit-o în Egipt, deoarece El dorea ca ei să aibă o sănătate perfectă atunci 
când aveau să intre în ţara cea bună.” – Comentarii biblice VT, pag.42.

b.  cu ce a venit dumnezeu în întâmpinarea nevoilor şi lipsurilor lor?  
 exodul 16:11-15. ce ar trebui să învăţăm din metoda Sa de a  
 conduce pas cu pas?

„Nu putem să ne aşteptăm ca cei lumeşti că primească dintr-o dată 
ceea ce poporul nostru a învăţat în ani. Chiar şi acum sunt mulţi din pre-
dicatorii noştri care nu practică reforma sanitară, în ciuda luminii pe care 
o au. Nu ne putem aştepta ca cei care nu înţeleg nevoia de abstinenţă în 
mâncare, care nu au o experienţă practică în această ramură, să facă din-
tr-o dată marele pas dintre îngăduinţa de sine în ce priveşte mâncarea şi 
cea mai strictă dietă în reforma sanitară.” – Dietă şi hrană, pag. 288 engl. (cap. 
16: „Dieta la sanatorii”).

c.  cât timp le-au fost date prepeliţele? există vreun raport despre  
 urmările negative ale consumului de carne ca aliment,  cu acea  
 ocaziei? exodul 16:12.

„Când s-a dat mana, chiar înainte ca Israel să ajungă la Sinai, Domnul 
le-a dat carne ca răspuns la plângerile lor; însă aceasta le-a fost dată numai 
o zi.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 378 engl. (cap.  33: „De la Sinai la Cadeş”).

„Au fost multe murmure şi multă zarvă în timpul călătoriei de la Ma-
rea Roşie la Sinai, dar din milă faţă de neştiinţa şi orbirea lor Dumnezeu nu 
a trimis judecăţile Sale împotriva acestui păcat.” – Idem., pag. 379 engl. (cap. 
33: „De la Sinai la Cadeş”).
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4.  Lecţii de La mană
a.  cum era mana, cât timp urma să fie folosită şi de ce? numeri  
 11:7-9; exodul 16:35; iosua 5:10-12.

„Timp de patruzeci de ani, prin această furnizare miraculoasă, [copi-
ilor lui Israel] li se amintea în fiecare zi de purtarea continuă de grijă şi 
iubirea gingaşă a lui Dumnezeu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 297 engl. (cap. 26: 
„De la Marea Roşie la Sinai”).

b.  care a fost scopul principal al acestei alimentării miraculoase?  
 exodul 16:4 (u.p.); psalmii 105:45; iacov 1:2-4, 12.

„Copiii lui Dumnezeu sunt încercaţi tot timpul în cuptorul durerilor. 
Dacă rabdă prima încercare, ei nu mai trebuie să treacă a doua oară prin-
tr-o suferinţă asemănătoare; dar dacă dau greş, încercarea este adusă la ei 
în repetate rânduri, de fiecare dată tot mai grea şi mai aspră...

Durerea şi încercarea trebuie să vină la toţi, şi sunt frumoase doar 
atunci când lucrează ca să şlefuiască, să sfinţească şi să cureţe sufletul ca o 
unealtă potrivită pentru a face serviciul Domnului.” – Comentarii biblice VT, 
pag. 235, 236.

c.  cum a fost aceasta un test cu privire la Sabatul zilei a şaptea?  
 exodul 16:5, 16-20, 22-26.

„În onoarea Sabatului se făcea o minune întreită chiar înainte de a fi 
dată lege pe Sinai. O cantitate dublă de mană cădea în cea de-a şasea zi, şi 
deloc în Sabat, iar porţia necesară pentru Sabat se păstra dulce şi curată, în 
timp ce, dacă se păstra mai mult timp oricând altcândva, se altera. Aici se 
află o dovadă convingătoare că Sabatul a fost instituit la creaţiune.” – The 
Signs of the Times, 28 februarie 1884.

d.  cum arată această experienţă că israeliţii înţelegeau deja legea  
 înainte de a ajunge la muntele Sinai? exodul 16:27-30.
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5.  un uLcior păStrat ca memoriaL
a.  datorită minunii Sale măreţe în deşertul uscat, ce a dat dumnezeu  
 ca să le amintească de această alimentare miraculoasă? exodul  
 16:32, 33.

b.  unde a fost aşezat acest ulcior cu mană? atunci cum ar trebui să  
 considerăm dieta sănătoasă în relaţie cu decalogul? exodul 16:34;  
 evrei 9:3, 4.

„În Sfânta Sfintelor am văzut chivotul; capacul şi părţile erau din aurul 
cel mai curat... În chivot se afla ulciorul de aur cu mană, toiagul lui Aaron 
care înfrunzise şi tablele de piatră care se închideau asemenea unei cărţi.” 
– Experienţe şi viziuni, pag. 32 engl. (cap.: „Viziuni care au urmat”).

„În chivot, sub aripile întinse ale îngerilor, se afla ulciorul de aur cu 
mană, de culoare gălbuie; şi am văzut un toiag, despre care Isus a spus că 
este al lui Aaron; l-am văzut înmugurit, înflorit şi cu rod.” – A Word to the 
Little Flock, pag. 16.

c. ce ne spune această păstrare a manei şi despre obligaţia noastră  
 de a asculta de instrucţiunile cu privire la Sabat? exodul 16:23.

„Domnul nu este mai puţin minuţios acum cu privire la Sabatul Său, 
decât atunci când a dat instrucţiunile speciale, anticipante, copiilor lui Israel. 
El le-a cerut să coacă ceea ce era de copt, şi să fiarbă ce era de fiert, în ziua 
a şasea, ca să se pregătească să se odihnească în Sabat. Cei care nu se pregă-
tesc pentru Sabat în ziua a şasea, şi care gătesc în Sabat, violează porunca a 
patra şi sunt călcători ai legii lui Dumnezeu. Toţi cei care doresc cu adevărat 
să păzească Sabatul în conformitate cu porunca, nu vor găti în Sabat. În te-
mere de acel Dumnezeu care a dat legea Sa pe Sinai, ei se vor tăgădui şi vor 
mânca hrana pregătită în ziua a şasea, chiar dacă nu este atât de gustoasă. 
Dumnezeu a interzis copiilor lui Israel să coacă şi să fiarbă în Sabat. Această 
interdicţie ar trebui respectată de orice păzitor al Sabatului, ca o dispoziţie 
solemnă de la Iehova pentru ei. Domnul dorea să-Şi păzească poporul de 
îngăduinţa lăcomiei în Sabat, zi pe care a pus-o deoparte pentru meditaţie 
sfântă şi închinare.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 225, 226.
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ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă

a.  de ce se întâmplă prea adesea ca nesiguranţa cu privire la viitor să  
 declanşeze teama în noi, făcându-ne să murmurăm faţă de dum 
 nezeu şi conducătorii Săi aleşi?
b.  cât timp a fost dată carnea în comparaţie cu mana?
c.  cum îi conduce dumnezeu pe oameni în paşi progresivi de  
 reformă?
d.  ce ne învaţă experienţa manei despre păzirea Sabatului?
e.  ce ar trebui să învăţăm din faptul că mana a fost aşezată în chivot?

„Mulţi privesc înapoi la israeliţi şi se minunează de necredinţa şi murmurarea 
lor, având sentimentul că ei nu ar fi fost atât de nerecunoscători; însă atunci când 
credinţa lor este probată, chiar şi prin încercări mici, ei nu dau pe faţă mai multă 
credinţă sau răbdare decât Israelul din vechime...

Deşi nevoile lor prezente sunt satisfăcute, mulţi nu doresc să se încreadă în 
Dumnezeu cu privire la viitor, şi se tem tot timpul ca nu cumva să vină sărăcia 
asupra lor, şi copiii lor să fie lăsaţi să sufere. Unii anticipă întotdeauna răul sau mă-
resc greutăţile care există în realitate, aşa încât ochii lor sunt orbiţi faţă de multele 
binecuvântări care pretind recunoştinţa lor.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 293 engl. 
(cap. 26: „De la Marea Roşie la Sinai”).

„Dumnezeu Îşi conduce poporul înainte, pas cu pas. El îi aduce în diferite 
situaţii menite să arate ce este în inimă. Unii rabdă într-un punct, dar cad în ur-
mătorul. La fiecare pas inima este testată şi încercată puţin mai îndeaproape. Dacă 
inima pretinsului popor al lui Dumnezeu se împotriveşte acestei lucrări drepte, 
ar trebui convinşi că au o  lucrare de făcut pentru a birui, dacă nu doresc să fie 
vărsaţi din gura Domnului. Îngerul spune: ‚Dumnezeu va duce lucrarea Sa tot mai 
aproape ca să-i încerce pe toţi cei din poporul Său.’ Unii sunt gata să primească un 
punct; însă atunci când Dumnezeu îi aduce în alt punct în care îi încearcă, ei se dau 
înapoi şi stau în spate, pentru că văd că acesta loveşte direct într-un idol drag. Aici 
ei au ocazia să vadă ce lucru din inima lor Îl ţine pe Isus afară. Ei preţuiesc ceva 
mai presus decât adevărul, iar inimile lor nu sunt pregătite să-L primească pe Isus. 
Persoanele individuale sunt încercate şi probate o perioadă de timp pentru a se 
vedea dacă jertfesc idolii şi ascultă de sfatul Martorului Credincios. Dacă nu doresc 
să fie curăţite prin ascultarea de adevăr şi să biruie egoismul, mândria şi patimile 
lor rele, îngerii lui Dumnezeu vor spune: ‚S-au alipit de idoli, lăsaţi-i în pace’, şi trec 
mai departe la lucrul lor, lăsându-i pe aceştia cu trăsăturile lor păcătoase nesupuse, 
stăpânirii îngerilor răi. Cei care se ridică în orice punct, şi stau în picioare în faţa 
tuturor încercărilor şi biruiesc, oricare ar fi preţul, ascultă de sfatul Martorului Cre-
dincios şi ei vor primi ploaia târzie şi în felul acesta vor fi gata pentru înălţarea la 
cer.” – Testimonies, vol. 1, pag. 187 engl. (cap.: „Biserica laodicea”).
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Testimonies, vol. 6, pag. 369-379 engl. (cap.: „Redeşteptare 
în reformă sanitară”).

  Lecția 7                                                                             Sabat, 16 august 2008

poftind carne
„Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!” (Iacov 

4:17).

„Atunci când oamenilor li se vorbeşte despre sănătate, unii spune ade-
sea: ‚Ştim mai multe decât facem.’ Ei nu înţeleg că sunt răspunzători pentru 
orice rază de lumină cu privire la bunăstarea lor fizică, şi că orice obicei al 
lor este supus cercetării lui Dumnezeu.” – Dietă şi hrană, pag. 19 engl. (cap. 
1: „Motive pentru reformă”).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică                10 august

1.  dumnezeu a avut un pLan
a.  când au ajuns israeliţii la un mare centru de educaţie din pustie, şi  
 ce aştepta dumnezeu ca ei să devină? exodul 19:1-6; deuterono- 
 mul 7:6; 1 petru 2:9.

„Imediat după ce şi-au întins tabăra la Sinai, Moise a fost chemat sus pe 
munte ca să se întâlnească cu Dumnezeu. El a urcat singur poteca abruptă 
şi aspră, şi s-a apropiat de norul care marca locul prezenţei lui Iehova. Isra-
el urma să fie dus acum într-o relaţie apropiată şi specială cu Cel Preaînalt 
– să fie integrat ca biserică şi naţiune sub guvernarea lui Dumnezeu.” – Pa-
triarhi şi profeţi, pag. 303 engl. (cap. 27: „Legea dată lui Israel”). 

„Ascultarea [israeliţilor] faţă de legea lui Dumnezeu avea să facă din ei 
pilde vii ale prosperităţii înaintea naţiunilor lumii. Cel care putea să le dea 
înţelepciune şi dibăcie în orice lucrare meşteşugită avea să rămână condu-
cătorul lor mai departe, să-i înnobileze şi să-i ridice prin ascultare de legile 
Sale. Dacă erau ascultători, aveau să fie feriţi de bolile care le chinuiau pe 
celelalte popoare, şi să fie binecuvântaţi cu vigoarea intelectului.  Slava lui 
Dumnezeu, maiestatea şi puterea Sa, urmau să fie descoperite în toată pros-
peritatea lor. Ei aveau să fie o împărăţie de preoţi şi prinţi. Dumnezeu le-a 
oferit toate facilităţile pentru a deveni cea mai mare naţiune de pe pământ.” 
– Parabolele Domnului Hristos, pag. 288 engl. (cap. 23: „Via Domnului”).
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11 augustLuni
2.  „ŞcoaLa” de La Sinai
a.  ce principii trebuia să înveţe copiii lui israel în timp ce se aflau cu  
 tabăra în jurul muntelui Sinai? exodul 19:10, 11; 20:1-17.

„Poporul trebuia să fie impresionat şi să înţeleagă faptul că tot ceea ce era 
în legătură cu serviciul lui Dumnezeu trebuie privit cu cea mai mare reve-
renţă... Persoana şi îmbrăcămintea lor trebuia să fie lipsite de orice necurăţie. 
Şi când Moise le-a atras atenţia asupra păcatelor lor, ei trebuia să se umileas-
că, să postească şi să se roage ca inimile lor să poată fi curăţite de nelegiuire.” 
– Patriarhi şi profeţi, pag. 303, 304 engl. (cap. 27: „Legea dată lui Israel”). 

b.  ce putem învăţa de la israel când căutăm să-i ajutăm pe alţii în  
 materie de sănătate? psalmii 78:24.

„În toate cazurile, educaţi conştiinţa, antrenaţi voinţa, oferiţi mâncare 
bună şi sănătoasă, iar schimbarea se va face imediat şi dorinţa după carne 
va înceta îndată.” – Divina vindecare, pag. 317 engl. (cap.: „Carnea ca aliment”).

c.  imediat după ce israel a plecat de la Sinai, ce au poftit iarăşi?  
 numeri 11:4-6. cum este aceasta o avertizare pentru noi?

„Dumnezeu a continuat să hrănească oştirea lui Israel cu pâine din 
cer, însă ei nu erau mulţumiţi. Poftele lor decăzute râvneau canea pe care 
Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, o reţinuse de la ei în mare măsură... Satan, 
autorul bolii şi al suferinţei, se va apropia de poporul lui Dumnezeu acolo 
unde poate avea cel mai mare succes. El controlează apetitul într-o mare 
măsură de pe vremea experimentului reuşit cu Eva, făcând-o să mănânce 
din fructul oprit. El a venit cu ispitele lui mai întâi la adunătura de oameni, 
egiptenii credincioşi, şi i-a provocat la murmure răzvrătite. Ei nu erau mul-
ţumiţi cu hrana sănătoasă pe care le-o oferea Dumnezeu. Poftele lor decă-
zute râvneau o mai mare varietate de mâncare, în special de carne.

Aceste murmure au infectat repede aproape întregul popor. La început, 
Dumnezeu nu a dorit să le satisfacă poftele lor stricate, ci a făcut ca judecăţile 
Sale să vină asupra lor, şi i-a mistuit pe cei mai vinovaţi cu un fulger din cer. 
Totuşi aceasta, în loc să-i umilească, părea să mărească murmurarea lor.” – 
Dietă şi hrană, pag. 375, 376 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).
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Marți 12 august

3.  poFtind carne din nou
a.  ce fel de carne au dorit israeliţii? numeri 11:5; 1 corinteni 15:39.  
 au fost afectaţi şi peştii de blestemul poluării în zilele noastre?

„Blestemul Domnului este asupra pământului, asupra omului, asupra 
animalelor, asupra peştilor mării; şi când nelegiuirea devine aproape uni-
versală, blestemului i se va îngădui să devină la fel de răspândit şi de adânc 
ca însăşi nelegiuirea. Boala este contractată prin consumul de carne.” – Di-
etă şi hrană, pag. 411 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

b.  deşi sunt menţionate şi alte alimente, de fapt ce a poftit poporul?  
 numeri 11:10-13, 21-23, 31, 32.

c.  cât timp au mâncat carne cu această ocazie, în comparaţie cu  
 prima? exodul 16:12; numeri 11:18-20.

„Înainte, Domnul mai răspunsese o dată la cererea lor după carne 
atunci când au primit mană, chiar înainte de a ajunge la Sinai. Totuşi, au 
mâncat din ea doar o zi, apoi nu le-a mai fost dată pentru că nu era hrana 
cea mai bună pentru ei. Murmurul lor de acum era îndreptat împotriva în-
ţelepciunii lui Dumnezeu, ca şi cum El nu ştia exact ceea ce aveau ei nevoie 
în timpul peregrinării lor prin pustie. Vrăjmaşul le-a pervertit imaginaţia.” 
– The Signs of the Times, 12 august 1880.

„Domnul a înţeles ce influenţă avea să aibă consumul de carne asupra 
organismului omenesc. El dorea să aibă un popor care, în înfăţişarea fizică, 
să poarte acreditarea divină în ciuda lungii lor călătorii...

Este nevoie ca legumele să fie încorporate în organismul animalelor 
înainte de a ajunge la noi? Este nevoie să obţinem legumele mâncând car-
nea creaturilor moarte? Dumnezeu a oferit fructe în starea lor naturală 
pentru primii noştri părinţi. El i-a dat lui Adam grădina în grijă, ca să vadă 
de ea, spunând: ‚Aceasta să fie hrana voastră.’ (Genesa 1:29). Un animal nu 
trebuia să-l nimicească pe celălalt. După Cădere, consumul de carne a fost 
îngăduit pentru a scurta existenţa omenirii. S-a permis aceasta din cauza 
împietririi inimii oamenilor.” – Spalding and Magan Collection, pag. 46.
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Miercuri 13 august
4.  SuFerind conSecinţeLe
a.  deoarece israeliţii primiseră mare lumină, ce a trebuit să sufere  
 din cauza depărtării lor voite de la planul lui dumnezeu? numeri  
 11:33, 34; psalmii 78:30, 31; 1 corinteni 10:5, 6, 9-11.

„[Israeliţii] s-au dedat la murmurele răzvrătite împotriva lui Moise, şi 
împotriva  Domnului, pentru că nu au primit lucrurile care s-au dovedit a 
fi spre vătămarea lor. Ei erau controlaţi de poftele lor decăzute, iar Dum-
nezeu le-a dat carne cum au dorit, şi i-a lăsat să sufere rezultatele satisfa-
cerii apetitului lor pervertit. Febra arzătoare a omorât un mare număr din 
popor. Cei care fuseseră cei mai vinovaţi în murmurele lor au fost nimiciţi 
imediat ce au gustat din carnea pe care o poftiseră. Dacă s-ar fi suspus şi 
l-ar fi lăsat pe Domnul să aleagă hrana pentru ei, şi ar fi fost recunoscători 
şi mulţumiţi cu mâncarea pe care o puteau consuma nestingheriţi fără a 
suferi vreo vătămare, ei nu ar fi pierdut favoarea lui Dumnezeu, şi nu ar fi 
fost atât de mulţi dintre ei pedepsiţi din cauza murmurelor răzvrătitoare.” 
– The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 284, 285.

„Tăgăduirea de sine este considerată de unii ca o suferinţă reală. Pofte 
pervertite sunt îngăduite. Iar o restricţie asupra poftelor nesănătoase i-ar 
face pe mulţi pretinşi creştini să dea înapoi ca şi cum urmarea unei diete 
simple ar fi înfometarea. Şi, asemenea copiilor lui Israel, ar prefera robia, 
trupurile bolnave şi chiar moartea în loc de a fi lipsiţi de oalele cu carne. 
Pâinea şi apa este tot ce este făgăduit rămăşiţei în timpul strâmtorării.” – 
The Spririt of Prophecy, vol. 1, pag. 224.

b.  după Sinai, i-a considerat dumnezeu pe israeliţi ca fiind   
 neştiutori? Faptele apostolilor 17:30; iacov 4:17; ioan 9:41.

„Au fost multe murmure şi multă zarvă în timpul călătoriei de la Ma-
rea Roşie la Sinai, dar ,din milă faţă de neştiinţa şi orbirea lor, Dumnezeu 
nu a trimis judecăţile Sale împotriva acestui păcat. Însă de atunci El li Se 
descoperise la Horeb. Ei au primit o mare lumină când au fost martori ai 
maiestăţii, puterii şi îndurării lui Dumnezeu; iar necredinţa şi nemulţu-
mirea lor au atras o şi mai mare vină. Mai mult decât atât, ei au făcut legă-
mânt să-L primeasă pe Iehova ca regele lor şi să asculte de autoritatea Sa. 
Murmurul lor era acum răzvrătire, şi era necesar să primească o pedeapsă 
promptă şi clară, pentru ca Israel să fie scutit de anarhie şi nimicire.” – Pa-
triarhi şi profeţi, pag. 379 engl. (cap. 33: „De la Sinai la Cadeş”).
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Joi 14 august

5.  răSpunderea: mâncarea de carne a devenit păcat
a.  cum rezumă psalmistul cele două experienţe ale evreilor din  
 pustie cu privire la mâncarea de carne? psalmii 78:18-29.

„[Satan] controlează apetitul într-o mare măsură de pe vremea experimen-
tului reuşit cu Eva, făcând-o să mănânce din fructul oprit. El a venit cu ispite-
le lui mai întâi la adunătura de oameni, egiptenii credincioşi, şi i-a provocat la 
murmure răzvrătite. Ei nu erau mulţumiţi cu hrana sănătoasă pe care le-o oferea 
Dumnezeu. Poftele lor decăzute râvneau o mai mare varietate de mâncare, în 
special de carne.” – Dietă şi hrană, pag. 375, 376 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

 „Orice violare a legilor naturii reprezintă o violare a legii lui Dumne-
zeu.” – Comentarii biblice VT, pag. 47.

„Abuzarea de sănătatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu este un păcat înspăi-
mântător; pentru că fiecare abuz împotriva sănătăţii ne slăbeşte pe viaţă şi ne 
lasă neîmpliniţi.” – Testimonies, vol. 3, pag. 150 engl. (cap. „Către părinţii bogaţi”).

b.  cum rezumă inspiraţia raportul special despre murmurările lui  
 israel? psalmii 78:17, 32. ce avertisment ar trebui urmat? 1 corin- 
 teni 10:5, 6; isaia 22:12-14 (compară cu isaia 22:20-22; apoc. 3:7).

„Avem datoria să cunoaştem cum să ne păstrăm corpul în cea mai 
bună stare de sănătate, şi avem datoria sfântă de a trăi la înălţimea luminii 
pe care ne-a dat-o Dumnezeu în îndurarea Sa. Dacă ne închidem ochii 
faţă de lumină de teamă să nu ne vedem greşelile, pe care nu dorim să 
le părăsim, păcatele noastre nu scad ci cresc. Dacă ne întoarcem într-un 
anumit punct de la lumină, o vom neglija şi în alt punct. Este la fel de păcat 
să violăm legile fiinţei noastre cum este să călcăm una din cele Zece Po-
runci, pentru că nu putem să facem una din cele două fără să călcăm legea 
lui Dumnezeu. Nu putem să-L iubim pe Domnul cu toată inima, mintea, 
sufletul şi puterea noastră în timp ce iubim poftele, gusturile noastre mai 
mult decât Îl iubim pe Domnul. Noi ne slăbim zilnic puterea de a-L slăvi 
pe Dumnezeu, când El ne cere toată puterea şi tot intelectul nostru.” – Tes-
timonies, vol. 2, pag. 70 engl. (cap.: „Neglijarea reformei sanitare”).

„Timp de patruzeci de ani, necredinţa, murmurarea şi răzvrătirea l-a 
ţinut afară din ţara Canaanului pe Israelul din vechime. Aceleaşi păcate au 
întârziat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc. În nici unul din 
cele două cazuri, nu au fost de vină făgăduinţele lui Dumnezeu. Necredin-
ţa, caracterul lumesc, lipsa de consacrare, şi dezbinarea din mijlocul pre-
tinsului popor al Domnului ne-a ţinut în această lume de păcat şi durere 
atât de mulţi ani.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 69.  
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Vineri           15 august

ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă

a.  de ce a lăsat dumnezeu ca israel să petreacă aproape un an la  
 muntele Sinai?
b.  de obicei, cine erau cei care murmurau primii şi ce doreau ei în  
 mod anume?
c.  În încercarea de a îndepărta de la popor pofta de mâncare cu  
 carne, cât timp le-a fost dată a doua oară?
d.  cine a suferit cele mai mari consecinţe ale acestei neascultări?
e.  de ce trebuie ca cei care cunosc adevărul prezent să renunţe la  
 carne?

„Dacă israeliţilor le-ar fi fost dată o hrană cu care erau obişnuiţi încă din 
Egipt, ei ar fi dat pe faţă acelaşi spirit neînfrânat care este dat pe faţă de lume 
astăzi. În dieta bărbaţilor şi femeilor din acest veac sunt incluse multe lucruri pe 
care Domnul nu ar fi dorit ca Israel să le consume. Familia omenească, aşa cum 
este astăzi, este un exemplu a ceea ce ar fi fost copiii lui Israel dacă Dumnezeu le-
ar fi îngăduit să consume hrana şi să urmeze obiceiurile şi practicile egiptenilor.” 
– Comentarii biblice VT, pag. 43.

„Mulţi spun: Ştiu că avem obiceiuri rele care ne vatămă sănătatea; însă obi-
ceiurile s-au format şi este aproape imposibil să ne schimbăm şi să facem măcar 
ceea ce ştim. Prin îngăduinţe dăunătoare, acestea lucrează împotriva propriilor 
lor interese şi împotriva fericirii lor în această viaţă, şi prin aceasta, ei se fac ne-
vrednici de a primi viaţa viitoare. Mulţi cărora le este trimisă lumina, continuă 
pe calea neascultării, scuzându-se că ar fi foarte incomod să fie diferiţi. Fiindcă 
majoritatea lumii alege să lupte împotriva ei şi împotriva celor mai înalte inte-
rese ale ei vremelnice şi veşnice, ei care ştiu mai multe se aventurează să facă la 
fel, neluând în seamă lumina şi cunoştinţa care îi fac răspunzători de rezultatul 
călcării legilor naturii. Dumnezeu nu este răspunzător de suferinţa care urmează 
neconformării la legea naturală şi a obligaţiilor morale faţă de El. Păcătoşii lu-
minaţi sunt cei mai răi dintre păcătoşi, pentru că aleg întunericul mai degrabă 
decât lumina. Ei pot înţelege legile care guvernează viaţa fizică dacă doresc; însă 
dorinţa lor puternică este să urmeze îngăduinţelor populare şi senzuale ale zilei 
care sunt împotriva sănătăţii fizice şi mentale, încât sunt insensibili faţă de im-
portanţa ei, şi nu o pot insufla altora prin precept sau exemplu.

Neglijenţa lor faţă de acest subiect îi supune unei răspunderi teribile. Nu 
numai că ei suferă pedeapsa călcării legii naturii, ci exemplul lor îi conduce şi pe 
alţii pe aceeaşi cale a neascultării.” – The Health Reformer, 1 octombrie 1871.
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Profeţi şi regi, pag. 297, 452, 453, 19-22 engl. (din cap. 24, 
37, introducere).

  Lecția 8                                                                            Sabat, 23 august 2008

ulciorul cu mană refuzat
„Aşa vorbeşte Domnul: ‚Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi care 

sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea şi veţi găsi 
odihnă pentru sufletele voastre!’ Dar ei răspund: ‚Nu vrem să umblăm 
pe ele.’” (Ieremia 6:16).

„Adevărata cumpătare ne învaţă să renunţăm în întregime la tot ce este 
vătămător şi să folosim în mod raţional ce este sănătos. Sunt puţini aceia 
care înţeleg aşa cum ar trebui cât de mult au de a face obiceiurile lor de 
mâncare cu sănătatea lor, cu caracterul şi utilitatea lor în această lume şi cu 
destinul lor veşnic.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 562 engl. (cap. 54: „Samson”).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică           17 august

1. dieta de La Început
a.  Întrucât dumnezeu este creatorul organismului omenesc, ce fel  
 de dietă a prevăzut el pentru capodopera creaţiei Sale? genesa 1:29.

„Dumnezeu a dat primilor noştri părinţi hrana pe care a rânduit-o 
pentru neamul omenesc. A fost împotriva planurilor Sale ca să se ia viaţa 
vreuneia dintre creaturile Lui. Nu trebuia să existe moarte în Eden. Roade-
le pomilor din grădină reprezentau alimentele cerute de nevoile omului.” 
– Dietă şi hrană, pag. 373 engl. (ca. 23: „Carnea ca aliment”).

„Dieta dată omului la început nu includea carnea.” – Divina vindecare, 
pag. 311 engl. (cap.: „Carnea ca aliment”).

b.  ce feluri de hrană au devenit necesare de îndată ce păcatul a intrat  
 în această lume? genesa 3:18; psalmii 104:14.

„Legumele, fructele şi cerealele ar trebui să compună alimentaţia noas-
tră. Nici un gram de carne nu ar trebui să intre în stomacul nostru. Con-
sumul de carne este ceva nefiresc. Trebuie să ne întoarcem la planul iniţial 
al lui Dumnezeu avut la crearea omului.” – Dietă şi hrană, pag. 380 engl. (cap. 
23: „Carnea ca aliment”).
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Luni 18 august
2.  o Îngăduinţă temporară
a.  când – şi în ce împrejurări – a început să fie îngăduită folosirea  
 mâncării de carne? genesa 8:13-19; 9:3, 4. cum s-a schimbat  
 durata vieţii după aceea? compară genesa 9:29; 11:32; 25:7;  
 psalmii 90:10.

„Până după Potop, când orice lucru verde de pe pământ fusese distrus, 
omul nu a primit permisiunea să mănânce carne.” – Divina vindecare, pag. 
311 engl. (cap.: „Carnea ca aliment”).

„După Potop, oamenii au consumat multă carne. Dumnezeu a văzut 
că erau rele căile omului, şi că dorea să se înalţe cu mândrie împotriva 
Creatorului lui şi să urmeze înclinaţiile propriei lui inimi. Şi El a îngăduit 
oamenilor longevivi să consume carne ca să le scurteze viaţa.” – Dietă şi 
hrană, pag. 373 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

b.  chiar în timpul acestei îngăduinţe, ce lucruri erau strict interzise  
 indiferent de împrejurări? genesa 9:4, 5; Leviticul 3:17; 7:26, 27;  
 Faptele apostolilor 15:20, 29; 21:25. de ce?

„De la carnea permisă, consumul de grăsime şi sânge era strict interzis.
Numai animalele care erau într-o stare bună puteau fi folosite ca hrană. 

Nici o fiinţă care era sfâşiată, care a murit de la sine sau din care sângele nu 
a fost scurs cu grijă nu putea fi folosită ca hrană,” – Divina vindecare, pag. 312 
engl. (cap.: „Carnea ca aliment”).

„Carnea este servită plutind în grăsime, pentru că se potriveşte gustului 
pervertit. Atât sângele, cât şi grăsimea animalelor sunt consumate ca articole 
de lux. Însă Domnul a dat îndrumări deosebite ca acestea să nu fie mâncate. 
De ce? Pentru că folosirea lor va crea în organismul omului un flux sangvin 
bolnav.” – Dietă şi hrană, pag. 393 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

c.  În pustie, ce a încercat dumnezeu să restaureze în mijlocul popo- 
 rului Său, şi care trebuia să fie rezultatele? ieremia 6:16 (p.p.). ce  
 lucrare trebuie îndeplinită înainte de întoarcerea lui Hristos? isaia  
 58:12; Faptele apostolilor 3:20, 21.

„Mi-a fost arătat în repetate rânduri că Dumnezeu încearcă să ne con-
ducă înapoi pas cu pas, la planul Său iniţial – şi anume ca omul să se între-
ţină din produsele naturale ale pământului.” – Dietă şi hrană, pag. 380 engl. 
(cap. 23: „Carnea ca aliment”).
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Marți 19 august

3.  curat/necurat: nici una din ceLe două nu era  
 cu adevărat Bună
a.  cum făceau evreii deosebirea dintre felurile de carne care erau  
 îngăduite ca hrană de cele care erau interzise pentru că erau foarte 
 nesănătoase? Leviticul 11:1-42; deuteronomul 14:3-21.

„Deosebirea dintre alimentele curate şi necurate nu era doar o rându-
ială ceremonială şi arbitrară, ci se baza pe principii sanitare. Prin respecta-
rea acestei deosebiri poate fi explicată, în mare măsură, vitalitatea deosebi-
tă care a caracterizat poporul iudeu timp de mii de ani.” – Patriarhi şi profeţi, 
pag. 562 engl. (cap. 54: „Samson”).

„La aşezarea lor în Canaan, israeliţilor le-a fost îngăduit să folosească 
mâncare de carne, însă cu restricţii atente care aveau tendinţa să micşoreze 
rezultatele rele. Era interzisă folosirea cărnii de porc, cât şi a altor animale, 
păsări şi peşti a căror carne era declarată necurată.” – Divina vindecare, pag. 
311, 312 engl. (cap.: „Carnea ca aliment”).

b.  cum ştim că folosirea cărnii – chiar şi a celei curate – nu era totuşi  
 plăcută lui dumnezeu şi nu a fost niciodată spre binele poporului  
 Său ales – pe plan fizic sau spiritual? compară deuteronomul  
 12:20; psalmii 106:15.

„Neglijarea instrucţiunilor speciale ale Domnului a adus numeroase 
greutăţi şi boli asupra fiinţelor omeneşti... Dacă introduc în organismul lor 
ceea ce nu poate produce carne şi sânge bun, atunci trebuie să sufere ur-
mările neglijenţei lor faţă de cuvântul lui Dumnezeu.” – Dietă şi hrană, pag. 
394 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

„Îndepărtându-se de la planul divin hotărât pentru dieta lor, israeliţii au 
suferit o mare pierdere. Ei au dorit o alimentaţie pe bază de carne şi au cules 
urmările. Nu au atins idealul de caracter pe care-l avea în vedere Dumnezeu 
şi nici nu au împlinit scopul Său. Domnul ‚le-a dat ce cereau; dar a trimis o 
molimă printre ei’ (Psalmii 106:15). Ei au preţuit ceea ce era pământesc mai 
presus decât ceea ce era spiritual şi nu au atins ţelul Său pentru ei, sfinţenia 
desăvârşită.” – Divina vindecare, pag. 312 (cap.: „Carnea ca aliment”). 

c.  ce se poate aştepta de la cei care Îl sfidează pe dumnezeu consu- 
 mând carne foarte nesănătoasă? isaia 66:15-17 (compară 2 tesalo- 
 niceni 1:7-9).
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Miercuri 20 august
4. ScoS din cHivot!
a.  ce au făcut israeliţii mereu cu planul lui dumnezeu simbolizat  
 prin ulciorul cu mană? ieremia 6:16 (u.p.); ezechiel 20:23, 24.

„Prin alegerea hranei omului în Eden, Domnul a arătat care este cea 
mai bună dietă; în alegerea făcută pentru Israel, El a dat aceeaşi lecţie. El 
i-a scos pe israeliţi din Egipt şi a preluat educarea lor, ca să fie un popor 
al Său. Prin ei, El dorea să binecuvânteze şi să înveţe lumea. El le-a oferit 
hrana cel mai bine adaptată acestui scop, nu carne, ci mană, ‚pâinea ce-
rului’. Numai din cauza nemulţumirii şi murmurării lor pentru oalele cu 
carne din Egipt le-a fost dată carne, şi aceasta numai o scurtă perioadă de 
timp. Folosirea ei a adus boală şi mii au murit. Cu toate acestea, restricţia 
în vederea unei alimentaţii lipsite de carne nu a fost niciodată primită din 
toată inima. Ea a continuat să fie cauza nemulţumirii şi murmurării, pe 
faţă sau ascunse, şi nu a fost permanentă.” – Divina vindecare, pag. 311 (cap.: 
„Carnea ca aliment”). 

b.  ca un rezultat al respingerii continue din partea lui israel a  
 planului lui dumnezeu, care a fost singurul element care a rămas  
 în chivotul legământului când a fost inaugurat templul lui Solo- 
 mon? 1 regi 8:9; 2 cronici 5:10.

c.  cum repetă israeliţii moderni greşeala israelului din vechime?  
 1 corinteni 10:6.

„Dumnezeu a dat lumina cu privire la reforma sanitară iar cei care o 
resping Îl resping pe Dumnezeu. Unul şi altul care ştiau mai bine au spus 
că totul a venit de la Dr. Kellog şi s-au războit împotriva lui.” – The Review 
and Herald, 14 aprilie 1903.

„Carnea nu este necesară pentru sănătatea şi puterea minţii sau a trupului. 
Dacă Domnul nu ar fi dat tot ceea ce este necesar în lumea vegetală, ar exista 
o scuză pentru consumul de carne, însă animalele sunt acum atât de bolnave 
încât aceasta ar fi realmente periculos; nu este cuviincios să mâncăm carne. 
Carnea nu făcea parte din alimentaţia oferită omului la început. După cădere, 
atunci când moartea era soarta omului, Dumnezeu a îngăduit ca oamenii lon-
gevivi să consume carnea animalelor curate.” – The Kress Collection, pag. 21.
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Joi  21 august

5. cHivotuL Îndepărtat de La iSraeL
a.  deşi dumnezeu a încercat să lucreze cu israel chiar şi după ce ei au  
 respins ulciorul cu mană şi au păstrat doar tablele de piatră, cum  
 au reacţionat ei până la urmă faţă de cele zece porunci? ieremia  
 7:4-12; 2 cronici 36:15, 16.

b.  ca urmare a respingerii celor zece porunci din chivotul legămân- 
 tului, ce a făcut dumnezeu în cele din urmă cu templul şi cu  
 chivotul însuşi? ieremia 7:13-16; 25:7-11; 2 cronici 36:17-20.

„Din cauza păcatelor lui Israel, nenorocirea despre care Dumnezeu a 
spus că avea să vină asupra templului dacă poporul Său se depărtează de 
El, s-a împlinit la câteva sute de ani după construirea templului...

Din cauză că Israel a călcat poruncile lui Dumnezeu, şi din cauza fapte-
lor lor rele, Dumnezeu a lăsat ca ei să fie duşi în captivitate, ca să-i umileas-
că şi să-i pedepsească. Înainte ca templul să fie nimicit, Dumnezeu a făcut 
de cunoscut câtorva dintre servii Săi credincioşi soarta templului, care era 
mândria lui Israel, şi la care priveau cu idolatrie, în timp ce păcătuiau îm-
potriva lui Dumnezeu. El le-a descoperit şi despre robia lui Israel. Aceşti 
bărbaţi drepţi, chiar înainte de nimicirea templului, au îndepărtat chivotul 
sfânt care conţinea tablele de piatră şi, cu jale şi tristeţe, l-au ascuns într-o 
peşteră  faţă de poporul Israel, din cauza păcatelor lor, şi nu avea să le mai 
fie dat înapoi. Acest chivot sfânt este încă ascuns. El nu a fost niciodată 
deranjat de când a fost ascuns.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 414.

c.  ce rază de speranţă a fost profeţită în acea eră întunecată? maleahi  
 4:5. explicaţi împlinirea dublă a acestei profeţii. matei 17:11-13.

„Alimentaţia [lui Ioan], pur vegetală, din roşcove şi miere sălbatică, era 
o mustrare pentru îngăduinţa în ce priveşte apetitul şi lăcomia de mâncare 
care predominau peste tot... Cei care trebuie să pregătească drumul pentru 
ce-a de-a doua venire a lui Hristos sunt simbolizaţi prin credinciosul Ilie, 
după cum Ioan a venit în spiritul lui Ilie ca să pregătească drumul pentru 
prima venire a lui Hristos. Marele subiect al reformei trebuie agitat, iar 
mintea tuturor trebuie trezită. Cumpătarea în toate lucrurile trebuie să fie 
legată de solie.” – Testimonies, vol. 3, pag. 62 engl. (cap.: „Cauza în New York”).
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ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă

a.   ce alimentaţie a încercat dumnezeu să restaureze în mijlocul popo 
 rului israel?
b.  care este diferenţa dintre carnea curată şi necurată?
c.  ce a fost interzis tuturor generaţiilor?
d.  cum ştim că poporul lui israel a păcătuit cerând carne?
e.  din cauza respingerii continue a reformelor în dietă între   
 israeliţi, ce a fost îndepărtat în cele din urmă din chivot?
f.  ce s-a întâmplat până la urmă cu chivotul legământului însuşi ca  
 rezultat al respingerii continue a principiilor care se aflau în  
 interiorul lui?

„Pentru a cunoaşte care sunt cele mai bune alimente, trebuie să studiem planul 
iniţial al lui Dumnezeu cu privire la alimentaţia omului. Cel care l-a creat pe om 
şi care înţelege nevoile lui i-a stabilit lui Adam hrana lui. ‚Iată’, a spus El, ‚v-am dat 
orice iarbă care face sămânţă... şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta 
să fie hrana voastră.’ (Genesa 1:29). Când a părăsit Edenul ca să-şi câştige existenţa 
prin cultivarea pământului aflat sub blestemul păcatului, omul a primit permisiu-
nea de a mânca şi ‚iarba de pe câmp.’ (Genesa 3:18).

Cerealele, fructele, nucile şi legumele constituie dieta aleasă pentru noi de către 
Creatorul nostru. Aceste alimente, pregătite cât se poate de simplu şi natural, sunt 
cele mai sănătoase şi mai hrănitoare. Ele dau tărie şi putere de rezistenţă, şi o vigoare 
a intelectului care nu sunt obţinute printr-o dietă mai complexă şi mai stimulatoare.” 
– Divina vindecare, pag. 295, 296 engl. (cap.: „Alimentaţia şi sănătatea”).

„Nu este timpul ca toţi să aspire să renunţe la carne? Cum pot cei care caută să 
devină curaţi, rafinaţi şi sfinţi ca să se poată bucura de compania îngerilor cereşti, să 
continue să consume ca hrană ceva care are un efect atât de dăunător asupra sufle-
tului şi trupului? Cum pot lua viaţa creaturilor lui Dumnezeu ca să consume carnea 
ca pe un articol de lux? Să se întoarcă, mai bine, la alimentaţia sănătoasă şi delicioasă 
dată omului la început.” – Idem., pag. 317 engl. (cap.: „Carnea ca aliment”).

„Deşi suferea cea mai ascuţită durere din cauza foamei, Hristos S-a împotrivit 
ispitei. El l-a respins pe Satan cu aceleaşi cuvinte din Scriptură pe care El i le-a dat 
lui Moise să le repete Israelului cel răzvrătit când alimentaţia lor a fost limitată iar ei 
cereau carne în pustie: ‚Omul nu va trăi numai cu pâine ci cu orice cuvânt care iese 
din gura lui Dumnezeu.’ (Matei 4:4). În această declaraţie, cât şi prin exemplul Său, 
Hristos dorea să arate omului că foamea după mâncarea vremelnică nu era cea mai 
mare nenorocire ce se putea abate asupra lui.” – Confrontation, pag. 43.

Vineri        22 august
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Divina vindecare, pag. 311- 317 engl. (cap. „Carnea ca ali-
ment”).

  Lecția 9                                                                             Sabat, 30 august 2008

ulciorul cu mană, astăzi
„Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: şi s-a văzut 

chivotul legământului Său, în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, 
tunete, un cutremur de pământ, şi grindină mare.” (Apocalipsa 11:19).

„Lumina pe care a dat-o şi continuă să o dea Dumnezeu cu privire la 
chestiunea hranei trebuie să fie pentru poporul Său de astăzi ceea ce a fost 
mana pentru copii lui Israel.” – Dietă şi hrană, pag. 269 engl. (cap. 15: „Alimen-
tele sănătoase şi restaurantele dietetice”).

recomandare 
pentru studiu:  

Duminică              24 august
1.  principii de Bază aLe creŞtiniSmuLui
a.  care este unul dintre punctele adevărului care trebuie primit  
 aproape de începutul oricărei experienţe creştine? 3 ioan 2; gala- 
 teni 5:22, 23. 

„Atunci când solia vine la cei care nu au auzit adevărul pentru acest 
timp, ei văd că trebuie să aibă loc o mare reformă în alimentaţia lor. Ei văd că 
trebuie să pună deoparte mâncarea de carne, deoarece aceasta dă naştere la 
o poftă după băuturi alcoolice, şi le umple organismul cu boală. Prin consu-
mul de carne, puterile fizice, mentale şi morale sunt slăbite.” – Dietă şi hrană, 
pag. 268, 269 engl. (cap.15: „Alimentele sănătoase şi restaurantele dietetice”).

„Renunţaţi la tot ce este dăunător pentru sănătatea voastră. Folosiţi 
hrana simplă şi sănătoasă. Fructele sunt excelente şi ne scutesc de mult 
efort pentru gătit. Renunţaţi la produsele de patiserie, la prăjiturile şi de-
serturile bogate şi la orice alte feluri de mâncare ce sunt pregătite pentru a 
ispiti gustul. Mâncaţi mai puţine feluri la o masă şi mâncaţi cu mulţumire.” 
– Lucrarea misionară medicală, pag. 274 engl. (cap. „Alimentaţia şi sănătatea”).

b.  de ce joacă reforma sanitară un rol atât de activ şi de important în  
 viaţa credinciosului? 1 corinteni 3:16, 17.

„Nu sunt decât puţini cei care s-au trezit suficient încât să înţeleagă cât 
de mult au de a face obiceiurile lor în mâncare cu sănătatea, caracterul, cu 
utilitatea lor în această lume şi cu soarta lor veşnică.” – Testimonies, vol. 1, 
pag. 488 engl. (cap. „Reforma sănătăţii”).
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Luni 25 august
2.  cHivotuL Înapoiat poporuLui Lui dumnezeu
a.  ce profeţie spune că chivotul legământului va fi înapoiat iarăşi  
 adevăratului popor al lui dumnezeu? unde se află acest chivot în  
 prezent, şi ce se găseşte în interiorul lui? apocalipsa 11:18, 19;  
 evrei 9:3, 4, 23, 24.

„Domnul mi-a dat următoarea viziune în 1847… Am văzut chivotul în 
sfânta sfintelor; pe el şi pe părţile lui era cel mai curat aur. La fiecare capăt al 
chivotului se afla un heruvim încântător, cu aripile întinse peste el. Feţele lor 
erau întoarse una către cealaltă, şi ei priveau în jos. Între îngeri, se afla cădelniţa 
de aur. Deasupra chivotului, acolo unde stăteau îngerii, era o slavă nespus de 
strălucitoare, care părea asemenea unui tron unde sălăşluia Dumnezeu. Isus 
stătea lângă chivot, iar când rugăciunile sfinţilor urcau la El, tămâia din cădel-
niţă fumega, iar El aducea rugăciunile lor înaintea Tatălui împreună cu fumul 
de tămâie. În chivot, se afla ulciorul de aur cu mană, toiagul înfrunzit al lui 
Aron şi tablele de piatră care erau îndoite asemenea unei cărţi.” – Experienţe şi 
viziuni, pag. 32 engl. (cap.: „Viziuni care au urmat”).

b.  de vreme ce dumnezeu încredinţează chivotul unui popor, este  
 aceasta o garanţie pentru ei că îl pot păstra indiferent de ceea ce  
 fac? romani 11:17-24.

„Se poate ca, în scurtă vreme, toate profetizările din mijlocul nostru 
să înceteze, iar glasul care a mişcat poporul nostru să nu-i mai tulbure 
somnolenţa firească.

Atunci când Dumnezeu Îşi va face lucrarea Sa străină pe pământ, când 
mâinile sfinte nu vor mai purta chivotul, nenorocirea va fi asupra poporului. 
O, dacă ai fi cunoscut tu, în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea. 
O, dacă poporul nostru, asemenea celui din Ninive, s-ar căi cu toată puterea 
şi ar crede din toată inima, ca Dumnezeu să-Şi abată mânia Sa aprigă de la 
el.” – Testimonies, vol. 5, pag. 77, 78 engl. (cap. „Mărturiile desconsiderate”).

c.  ce făgăduinţă ne poate oferi asigurarea constantă că dumnezeu va  
 avea întotdeauna un popor care să poarte chivotul? romani 9:27;  
 11:1-5.

„Satan a luat toate măsurile posibile ca în mijlocul nostru ca popor  să 
nu vină nimic care să ne condamne şi să ne mustre, şi care să ne îndemne 
să dăm la o parte toate rătăcirile noastre. Dar există un popor care va purta 
chivotul lui Dumnezeu. Unii vor pleca din mijlocul nostru care nu vor mai 
purta chivotul. Însă aceştia nu pot ridica ziduri care să împiedice adevărul; 
căci el va merge înainte şi în sus până la sfârşit.” – Mărturii speciale pentru 
predicatorii evangheliei, pag. 358, 359.
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Marți 26 august

3.  aLimentaţia din ziua iSpăŞirii 
a.  În ce zi trăim acum când ne apropiem de sfârşitul timpului? isaia  
 22:12, 20, 22; apocalipsa 3:7.

„Nici unul [din cei care au studiat subiectul Sanctuarului] nu putea să 
vadă că, dacă sanctuarul pământesc era o umbră sau o copie a celui ceresc, 
legea depozitată în chivotul de pe pământ era o transcriere exactă a legii 
din sanctuarul din cer; iar o acceptare a adevărului cu privire la sanctuarul 
ceresc implica o recunoaştere a pretenţiilor legii lui Dumnezeu şi a obliga-
tivităţii Sabatului poruncii a patra. Aici era secretul împotrivirii amarnice 
şi hotărâte faţă de tălmăcirea armonioasă a Bibliei care descoperea slujirea 
lui Hristos în sanctuarul ceresc. Oamenii au căutat să închidă uşa pe care 
Dumnezeu o deschisese şi să deschidă uşa pe care El o închisese. Însă ‚Cel 
ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va des-
chide’ declarase: ‚Iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o 
poate închide.’ (Apocalipsa 3:7, 8). Hristos deschisese uşa, sau lucrarea de 
slujire, din sfânta sfintelor.” – Marea luptă, pag. 433.

b.  ce practică din acea zi tipică ne ajută să înţelegem cum să păzim  
 ziua antitipică a ispăşirii? Leveticul 23:28, 29.

„Adevăratul post care ar trebui recomandat tuturor este abţinerea de la 
toate felurile excitante de mâncare, şi folosirea raţională a mâncării sănă-
toase şi simple pe care o oferă Dumnezeu din abundenţă.” – Dietă şi hrană, 
pag. 90 engl. (cap. 4: „O alimentaţie corespunzătoare”).

c.  ce se va întâmpla cu aceia care cunosc adevărul şi continuă să  
 consume carne în ziua antitipică a ispăşirii? isaia 22:13, 14;  
 (compară cu Leveticul 23: 27-30; psalmii 106:14, 15).

„Mi-a fost prezentat clar că poporul lui Dumnezeu trebuie să ia o pozi-
ţie hotărâtă împotriva consumului de carne. Dădea Dumnezeu poporului 
Său timp de treizeci de ani solia că dacă doresc să aibă sânge curat şi minţi 
clare, trebuie să renunţe la consumul de carne, dacă nu dorea ca ei să ascul-
te de această solie? Prin folosirea de mâncăruri cu carne se întăreşte natura 
animalică iar cea spirituală se slăbeşte.” – Dietă şi hrană, pag. 383 engl. (cap. 
23: „Carnea ca aliment”).
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Miercuri 27 august
4. reFormă În corpuL paStoraL
a.  de ce fel de predicatori avem nevoie pentru a pregăti un popor  
 care să facă faţă crizei finale a istoriei acestei lumi? ezechiel 44:23.

„Numai cei care preţuiesc aceste principii, care au fost şi sunt instruiţi să 
se îngrijească de corpurile lor în mod inteligent şi în temere de Dumnezeu, ar 
trebui aleşi să preia răspunderile în această lucrare. Cei care sunt de mult timp la 
adevăr, şi care încă nu pot să facă deosebirea dintre principiile curate ale neprihă-
nirii şi principiile răului, a căror înţelegere cu privire la dreptate, milă şi dragoste 
de Dumnezeu este întunecată, ar trebui eliberaţi de responsabilităţi. Toate comu-
nităţile au nevoie de o mărturie clară şi ascuţită care să dea trâmbiţei un sunet 
desluşit.” – Testimonies, vol. 6, pag. 375 engl. (cap.: „Redeşteptare în reforma sanitară”).

„Dumnezeu cheamă în acest timp lucrători ale căror interese se identifi-
că pe deplin cu lucrarea şi cauza Sa. Predicatorii implicaţi în această lucrare 
trebuie să fie plini de vigoarea spiritului şi puterii adevărurilor pe care le 
predică, şi atunci vor avea o influenţă. Poporul rareori se ridică deasupra 
predicatorului lui.” – Idem., vol. 2, pag. 645 engl. (cap. „Cauza din Vermont”).

„Pentru orice încălcare a legilor sănătăţii, călcătorul trebuie să plătească pe-
deapsa în propriul corp.” – Idem., vol. 4, pag. 409 engl. (cap.: „Pastori ai evangheliei”).

„Nouă ne-a fost dată lucrarea de înaintare a reformei sanitare… Fiţi 
atenţi cum vă aşezaţi împotriva lucrării reformei sanitare. Ea va merge înainte, 
pentru că este mijlocul Domnului de a reduce suferinţa în lumea noastră şi de a-Şi 
curăţa poporul.” – Dietă şi hrană, pag. 38 engl. (cap. 1: „Motive pentru reformă”).

b.  este posibil a conduce poporul lui dumnezeu cu credincioşie fără  
 a-l conduce prin exemplu? Leveticul 10:8-11; 1 corinteni 11:1.

„Nici un om să nu fie pus deoparte ca învăţător al poporului atâta timp 
cât propria lui învăţătură sau propriul exemplu contrazice mărturia pe care 
a dat-o Dumnezeu servilor Săi să o poarte cu privire la alimentaţie, întru-
cât aceasta va duce la confuzie. Faptul că nu ia în seamă reforma sanitară 
îl face nepotrivit pentru a fi sol al Domnului.” – Testimonies, vol. 6, pag. 378 
engl. (cap.: „Redeşteptare în reforma sanitară”).

„În mijlocul poporului este nevoie de o reformă, însă lucrarea ei de 
curăţire ar trebui să înceapă cu predicatorii…

O parte importantă a lucrării de slujire este prezentarea poporului cu 
credincioşie a reformei sanitare aşa cum este ea legată de solia îngerului al 
treilea fiind o parte integrantă a acestei lucrări. Ar trebui ca ei înşişi să o 
primească şi să o vestească tuturor acelora care pretind a crede adevărul.” 
– Testimonies, vol. 1, pag. 469, 470 engl. (cap. „Pastorii noştri”).
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Joi 28 august
5.  pregătirea pentru a doua venire
a.  de ce practici alimentare au nevoie cei credincioşi ca întreg înainte  
 de a doua venire a lui isus? 1 corinteni 9:25-27.

„Dacă [israeliţii] ar fi fost gata să-şi tăgăduiască pofta în ascultare de re-
stricţiile [lui Dumnezeu], slăbiciunea şi boala ar fi fost necunoscute în mijlo-
cul lor. Urmaşii lor ar fi posedat putere fizică şi mentală. Ei ar fi deosebit clar 
adevărul şi datoria, ar fi avut un discernământ ascuţit şi judecată sănătoasă. 
Însă ei nu au dorit să se supună cerinţelor lui Dumnezeu, şi nu au ajuns 
standardul pe care El îl aşezase pentru ei, şi nu au primit binecuvântarea care 
putea să fie a lor.” – Dietă şi hrană, pag. 378 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

„Orice acţiune neglijentă, orice abuz comis împotriva minunatei ma-
şinării prin indiferenţa faţă de legile precise ale reşedinţei omeneşti în-
seamnă o călcare a legii lui Dumnezeu. Această lege cuprinde tratamentul 
întregii fiinţe” – ful Living, pag. 20.

„Adam a căzut prin îngăduirea poftei; Hristos a biruit prin tăgăduirea pof-
tei. Iar singura noastră nădejde de a recâştiga Edenul este printr-o stăpânire de 
sine hotărâtă.” – Dietă şi hrană, pag. 167 engl. (cap. 8: „Stăpânirea apetitului”).

„Mi-a fost arătat în repetate rânduri că Dumnezeu încearcă să ne condu-
că înapoi, pas cu pas, la planul Său iniţial – ca omul să se întreţină din pro-
dusele naturale ale pământului. Printre cei care aşteaptă venirea Domnului, 
consumul de carne va fi înlăturat în cele din urmă; carnea va înceta să mai 
facă parte din alimentaţia lor. Ar trebui să avem mereu în vedere acest scop, 
şi să căutăm să lucrăm înaintând continuu spre el. Nu cred că, prin obiceiul 
consumului de carne, noi suntem în armonie cu lumina pe care Dumnezeu 
a binevoit să ne-o dea. Toţi cei care sunt în legătură cu instituţiile noastre de 
sănătate ar trebui să se educe în mod deosebit să se întreţină numai cu fructe, 
cereale şi zarzavaturi.” – Christian Temperance and Bible Hygiene, pag. 119.

b.  ce fel de caracter întăreşte această alimentaţie? efeseni 5:26, 27.

„Este imposibil ca cei care îngăduie pofta să obţină desăvârşirea creşti-
nă.” – Testimonies, vol. 2, pag. 400 engl. (cap.: „Senzualitate la cei tineri”).

„Oamenii trebuie să se gândească mai puţin la ce să mănânce şi să bea, 
la mâncarea vremelnică, şi mult mai mult la hrana din cer, care va da pu-
tere întregii experienţe religioase.” – Dietă şi hrană, pag. 90 engl. (cap. 4: „O 
alimentaţie corespunzătoare”).
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Vineri             29 august 

ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă
a.  care este relaţia dintre alimentaţia cuiva şi spiritualitatea acestuia?
b.  când poporul lui dumnezeu a intrat în această ultimă perioadă a  
 erei creştine, ce a fost păstrat în ceruri ca să-l îndrume în acest timp?
c.  ce restricţie era aşezată asupra lui israel în ziua ispăşirii? cum  
 trebuie să împlinim antitipul astăzi?
d.  pentru ca adevărata reformă să aibă succes, unde trebuie să  
 înceapă?
e.  cum ne pregăteşte alimentaţia noastră pentru înălţarea în   
 căminul nostru ceresc?

„Necredinţa şi murmurele copiilor lui Israel ilustrează pe poporul lui Dumne-
zeu de acum de pe pământ. Mulţi privesc înapoi la ei şi se minunează de necredinţa 
lor şi murmurele lor continue, după ce Domnul făcuse atât de mult pentru ei, prin 
aceea că le-a dat dovezi repetate ale dragostei şi purtării Sale de grijă faţă de ei. Ei 
cred că ei nu s-ar fi dovedit atât de nerecunoscători. Însă unii dintre cei care cred 
astfel, murmură şi se plâng de lucruri mai puţin importante. Nu se cunosc pe ei 
înşişi. Adesea, Dumnezeu îi încearcă, le încearcă credinţa în lucruri mici; iar ei nu 
pot să rabde încercarea mai bine decât Israelul din vechime.” – The Spirit of Pro-
phecy, vol. 1, pag. 223.

„Cei care îngăduie pofta… trebuie să se trezească şi să gândească de la cauză la 
efect. Este nevoie ca ei să înţeleagă faptul că produc boala prin ignoranţa lor în ce pri-
veşte mâncatul, băutul şi îmbrăcatul adecvat.” – Temperance, pag. 196.

„Israelul modern se află într-o primejdie mai mare de a-L uita pe Dumnezeu şi 
de a fi condus în idolatrie decât a fost poporul Său din vechime. Mulţi idoli sunt ve-
neraţi, chiar de către pretinşii păzitori ai Sabatului. Dumnezeu a poruncit poporului 
Său din vechime să se păzească în mod special de idolatrie, deoarece dacă ei aveau să 
fie îndepărtaţi de la slujirea viului Dumnezeu, blestemul Său avea să fie asupra lor, în 
timp ce, dacă aveau să-L iubească cu toată inima, tot sufletul şi toată puterea lor, El 
urma să binecuvânteze cu îmbelşugare rodul muncii lor şi să îndepărteze boala din 
mijlocul lor.” – Testimonies, vol. 1, pag. 609 engl. (cap. „Conflicte şi victorie”).

„În trecut, Dumnezeu a ridicat bărbaţi, şi El are încă bărbaţi ai ocaziei care aş-
teaptă, pregătiţi să facă ce le porunceşte El – bărbaţi care vor trece prin restricţii, aces-
ta fiind pentru ei doar ca pereţii tencuiţi cu mortar neîntărit. Atunci când Dumnezeu 
Îşi aşază Duhul Său asupra oamenilor, ei vor lucra. Ei vor vesti cuvântul Domnului; ei 
îşi vor ridica glasurile asemenea unei trâmbiţe. Adevărul nu va fi micşorat, nici nu-şi 
va pierde din putere în mâinile lor. Ei vor arăta poporului nelegiuirile sale şi casei lui 
Iacov păcatele sale.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 359.

„Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos; El doreşte să aibă un popor 
curat, pur şi sfânt.” – Review and Herald, 12 iunie 1855.
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                                                                                         SABAT, 6 septembrie 2008

Darul  
Sabatului  Întâi  

pentru  Los angeles
california, Sua

Dragi împreună 
credincioşi cu noi,

Încep acest apel salutându-vă 
cu cuvintele din Ezechiel 36:26: „Vă 
voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi 
un duh nou; voi scoate din trupul vostru 
inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.”

Los Angeles este unul dintre cele mai puternice motoare economice 
ale statului California. Este un oraş în care populaţia atinge nivelul de 21 
de milioane. Aici se pot întâlni cele mai diverse culturi şi conglomerate 
etnice din lume. Asemănător Capernaumului, cetatea istorică în care Isus 
a predicat evanghelia, Los Angeles este un mediu geo-social strategic unde 
poate fi predicată evanghelia.

Mişcarea de Reformă a început lucrarea în acest oraş cu multe decade 
în urmă. Astăzi ne confruntăm cu una dintre cele mai grele probleme pe 
care vi le puteţi imagina – banii. Biserica noastră creşte rapid aici. Comu-
nitatea Monterey Park este o unitate foarte activă în Câmpul de Sud-Vest 
American. Membrii acestei comunităţi au depus eforturi ani de zile pentru 
a dona bani pentru acest proiect, însă nu este niciodată suficient datorită 
creşterii continue a preţurilor pe piaţa imobiliară, Los Angeles fiind unul 
dintre cele mai scumpe oraşe din lume. Am închiriat o biserică de la o altă 
denominaţiune, însă preţul este foarte ridicat. Sunt peste 100 de persoane 
care se adună în acea capelă în fiecare săptămână. Fraţii şi surorile din acea 
zonă au predat totul pentru acest proiect. Acum este timpul să-şi ridice 
mâinile şi să ceară ajutor.

Vă apreciem eforturile în ajutorarea fraţilor din Monterey Park să cum-
pere o biserică a lor şi vă mulţumim.

Slujitorul vostru în via Domnului,
Liviu Tudoroiu, preşedintele Câmpului de Sud-Vest American
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Lucrarea medicală misionară, pag. 259-284 engl. (Partea a 
XIV-a: „Predarea principiilor de sănătate”).

  Lecția 10                                                                                Sabat, 6 septembrie 2008

ce este reforma sanitară?
„Ferice de tine ţară, al cărei împărat este de neam mare, şi ai cărei 

voievozi mănâncă la vremea potrivită, ca să-şi întărească puterile, nu ca 
să se dedea la beţie!” (Eclesiastul 10:17).

„Fiecare lege care guvernează maşinăria umană trebuie să fie conside-
rată ca fiind divină în ce priveşte originea, caracterul şi importanţa la fel 
de mult ca şi cuvântul lui Dumnezeu.” – Dietă şi hrană, pag. 17 engl. (cap. 1: 
„Motive pentru reformă”).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică            31 august

1.  principiiLe reFormei Sanitare

a.  cât de mult depinde bunăstarea noastră fizică, mentală şi   
 spirituală de ascultarea noastră de principiile reformei sanitare?  
 deuteronomul 5:33; 6:5; 30:16, 19.

„Adevărata cumpătare ne învaţă să renunţăm cu totul la tot ce este 
vătămător şi să folosim în mod chibzuit ceea ce este sănătos.” – Patriarhi şi 
profeţi, pag. 562 engl. (cap. 54: „Samson”).

b.  ce este adesea asociat cu îndepărtarea a ceva rău din organism  
 fără o înlocuire corespunzătoare? 2 petru 2:22. cum este posibil să  
 ne despărţim cu succes de acele lucruri care nu sunt bune pentru  
 noi? deuteronomul 11:22-28.

„Atunci când carnea este înlăturată, locul ai ar trebui suplinit cu cereale, 
nuci, zarzavaturi şi fructe care vor fi atât hrănitoare cât şi gustoase. Acest lu-
cru este necesar în special în cazul acelora care sunt slăbiţi sau care muncesc 
continuu. În unele ţări, acolo unde domneşte sărăcia, carnea este cel mai ieftin 
aliment. În aceste cazuri, schimbarea se va face cu mai mare greutate; însă ea 
se poate realiza. Cu toate acestea, ar trebui să luăm în seamă starea financiară 
a oamenilor şi puterea unui obicei de o viaţă, şi să fim atenţi să nu prezentăm 
într-un mod neadecvat aceste idei chiar bune fiind. Nimeni nu ar trebui să fie 
îndemnat să facă schimbarea în mod brusc. Locul cărnii ar trebui să fie luat de 
alimente sănătoase şi necostisitoare. În această privinţă, foarte mult depinde 
de bucătăreasă.” – Divina vindecare, pag. 316, 317 engl. (cap. „Carnea ca aliment”).
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 1 septembrieLuni
2.  oFerta ÎmBeLŞugată a naturii
a.  unde se afla căminul primilor noştri părinţi? genesa 2:8.

„Căminul primilor noştri părinţi trebuia să fie un model pentru alte cămi-
ne pe măsură ce copiii lor urmau să umple pământul. Acel cămin, înfrumu-
seţat de mâna lui Dumnezeu Însuşi, nu era un palat strălucitor. Oamenilor, 
în mândria lor, le plac edificiile măreţe şi costisitoare şi se fălesc cu lucrările 
mâinilor lor; însă Dumnezeu l-a aşezat pe Adam într-o grădină. Aceasta era 
locuinţa lui.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 49 engl. (cap. 2: „Creaţiunea”).

b.  de ce au fost aşezaţi adam şi eva în împrejurimi atât de minunate  
 şi naturale, şi ce trebuia să înţeleagă ei din aceasta? genesa 2:9; 1:29.  
 ce schimbare a avut loc după cădere? genesa 3:18, 19; psalmii 104:13-15.

„Oferta îmbelşugată a naturii în ce priveşte fructele, nucile şi cerealele 
este îndestulătoare, şi an după an produsele pământurilor noastre sunt tot 
mai bine distribuite tuturor, prin posibilităţi sporite de transport. Ca ur-
mare, multe articole alimentare care cu puţini ani în urmă erau considerate 
un lux costisitor sunt acum la îndemâna tuturor, ca alimente de folosinţă 
curentă. Acesta este cazul îndeosebi al fructelor uscate şi conservate.” – Di-
vina vindecare, pag. 297 engl. (cap. „Alimentaţia şi sănătatea”).

„Dumnezeu lucrează în favoarea poporului Său. El nu doreşte ca ei să 
fie fără resurse. El îi aduce înapoi la alimentaţia dată iniţial omului. Dieta 
lor trebuie să constea din alimente făcute din produsele pe care le oferă El.” 
– Testimonies, vol. 7, pag. 125 engl. (cap.: „Alimente dătătoare de sănătate”).

„Petreceţi mai puţin timp la sobă, pregătind o mâncare care să ispiteas-
că pofta, şi obosind în felul acesta puterea dată vouă de Dumnezeu ca să fie 
folosită în vederea unui scop mai bun. O alimentaţie simplă şi hrănitoare 
nu va solicita atât de multă muncă. Ar trebui să devotăm mai mult timp 
rugăciunii umile şi serioase către Dumnezeu pentru a cere înţelepciune ca 
să ne creştem copiii în mustrarea şi învăţătura Domnului. Sănătatea minţii 
depinde de sănătatea trupului. În calitate de părinţi creştini, avem obligaţia 
să ne educăm copiii cu privire la legile vieţii. Ar trebui să-i instruim, prin 
învăţătură şi exemplu, că nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. 
Ar trebui să încurajăm în copiii noştri o dragoste pentru nobleţea minţii şi 
pentru un caracter curat şi virtuos. Pentru a întări în ei percepţiile morale, 
dragostea pentru lucrurile spirituale, trebuie să ne reglăm felul nostru de 
vieţuire, să renunţăm la alimentaţia cu carne, şi să folosim cereale, zarza-
vaturi şi fructe ca alimente.” – Un apel solemn, pag. 66 engl.
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Marți 2 septembrie
3. curSe În cadruL reFormei
a.  ca fiinţe păcătoase, împotriva cărei tendinţe trebuie să fim mereu  
 în gardă? deuteronomul 5:32; proverbele 4:27. cum este văzută  
 această tendinţă în ce priveşte principiile reformei sanitare?

„Ar trebui să se acorde o atenţie deosebită folosirii corecte a alimentelor 
din nuci. Unele tipuri de nuci [n.tr.: nuts  în limba engleză este un termen 
generic ce cuprinde nucile şi toate tipurile de alune] nu sunt la fel de sănătoa-
se ca altele. Nu reduceţi meniul la câteva articole compuse în cea mai mare 
parte din alimente pe bază de nuci. Aceste alimente nu ar trebui să fie folo-
site atât de liber. Dacă ar fi folosite mai rar de către unii, rezultatele ar fi mai 
bune. Aşa cum sunt amestecate în cantităţi mari cu alte alimente în unele 
reţete date, fac ca mâncare să fie atât de săţioasă încât organismul nu o poate 
asimila cum trebuie.” – Dietă şi hrană, pag . 364 engl. (cap. 22: „Proteinele”).

„Să înaintăm inteligent spre simplificarea alimentaţiei noastre. În pro-
videnţa lui Dumnezeu, toate ţările produc articole alimentare care conţin 
elementele hrănitoare necesare pentru întărirea organismului. Acestea pot 
fi transformate în feluri de mâncare sănătoase şi gustoase.” – Idem., 94 engl. 
(cap. 4: „O alimentaţie corespunzătoare”).

„Mulţi, care s-au pregătit să lucreze pentru Maestru însă nu au simţit că 
au obligaţia sfântă de a păstra legile sănătăţii, se află sub umbra morţii. Legile 
organismului fizic sunt chiar  legile lui Dumnezeu, dar acest lucru pare să fi 
fost uitat. Unii s-au limitat la o alimentaţie care nu-i poate menţine sănătoşi. 
Ei nu au o alimentaţie hrănitoare care să ia locul articolelor vătămătoare; şi 
ei nu au considerat că, în pregătirea hranei în cel mai sănătos mod, trebu-
ie exercitate tactul şi ingeniozitatea. Organismul trebuie hrănit cum trebuie 
pentru a-şi îndeplini lucrarea. Este contrar reformei sanitare ca, după renun-
ţarea la o mare varietate de feluri de mâncare nesănătoase, să se treacă în cea-
laltă extremă, reducând cantitatea şi calitatea hranei la un standard scăzut. În 
loc de a fi o reformă sanitară va fi o deformare sanitară.” – Testimonies, vol. 6, 
pag. 373, 374 engl. (cap.: „Redeşteptare în reforma sanitară”).

b.  cu ce problemă se confruntă cei care trăiesc în perioada Laodicea?  
 apocalipsa 3:14, 15. ce ar trebui să facem în această privinţă?

„Toţi să-şi cerceteze propriile obiceiuri ca să vadă dacă nu-şi permit 
lucruri care sunt o vătămare sigură pentru ei. Să renunţe la orice plăcere 
nesănătoasă în ce priveşte mâncarea şi băutura.” – Testimonies, vol. 6, pag. 
371 engl. (cap.: „Redeşteptare în reforma sanitară”).
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Miercuri 3 septembrie

4.  proceSuL reFormei
a.  ce principiu de bază al vieţii creştine se aplică şi în cazul schimbă- 
 rilor obiceiurilor alimentare? matei 7:13, 14; Luca 13:23, 24;  
 Filipeni 2:12.

„Numai atunci când suntem conştienţi de principiile reformei sanitare, 
putem să ne deşteptăm pe deplin ca să vedem relele care rezultă dintr-o ali-
mentaţie incorectă. Cei care, după ce şi-au văzut greşelile, au curajul de a-şi 
schimba obiceiurile, vor vedea că procesul de reformare cere o luptă şi multă 
perseverenţă. Însă atunci când gusturile corecte sunt formate, ei vor înţelege 
că folosirea unei alimentaţii pe care au privit-o înainte ca fiind inofensivă pu-
nea încet, dar sigur, bazele pentru dispepsie şi alte boli.” – Lucrarea misionară 
medicală, pag. 273 engl. (Partea a XV-a: „Alimentaţia şi sănătatea”).

b.  uneori, de ce este nevoie în această luptă de biruire a poftei? matei  
 16:24; 17:21.

„Persoanele, care s-au lăsat în voia poftei lor şi au mâncat nestingherite 
carne, sosuri foarte condimentate şi diferite feluri de conserve şi prăjituri 
copioase, nu pot savura imediat o alimentaţie simplă, sănătoasă şi hrăni-
toare. Gustul lor este atât de pervertit încât nu simt nici o atracţie faţă de 
alimentaţia sănătoasă formată din fructe, pâine simplă şi legume. Aceştia 
nu se pot aştepta să savureze de la început o hrană atât de diferită de ceea 
ce şi-au îngăduit să mănânce până acum. Dacă nu pot să se bucure de la 
început de hrana simplă, să postească până ajung să poată. Acest post se 
va dovedi mai de folos decât medicamentele, deoarece stomacul abuzat va 
găsi liniştea de care avea nevoie de atâta timp, iar foamea adevărată poate fi 
potolită cu o hrană simplă. Va fi nevoie de ceva timp pentru redobândirea 
gustului iniţial în urma abuzului la care a fost supus. Însă perseverenţa şi 
tăgăduirea de sine în mâncare şi băutură vor face ca, în curând, hrana sim-
plă şi sănătoasă să fie gustoasă….

Toţi cei care simt că au nevoie ca Duhul Său să le educe şi să le disci-
plineze eul şi să-i educe pe copii corect, se vor lepăda de eu, vor lua crucea 
şi-L vor urma pe Isus.

Pentru anumite lucruri, postul şi rugăciunea sunt recomandate şi po-
trivite. În mâna lui Dumnezeu, ele sunt mijloacele de curăţare a inimii şi 
de promovare a unei stări sufleteşti receptive. Obţinem răspunsuri la rugă-
ciunile noastre pentru că ne umilim sufletele înaintea lui Dumnezeu. Dacă 
poftele noastre strigă după carnea animalelor moarte, trebuie să postim şi 
să ne rugăm Domnului să ne dea harul Său ca să lepădăm poftele trupeşti 
care se războiesc cu sufletul.” – Slujirea medicală, pag. 282, 283 engl. (Partea a 
XV-a: „Alimentaţia şi sănătatea”).
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Joi 4 septembrie
5.  ÎnţeLepciune pentru ScHimBare
a.  când ne gândim la cursele şi perseverenţa necesară în reformarea  
 dietei noastre, cum putem să obţinem un echilibru corect care  
 duce la viaţă veşnică? proverbele 2:6, 7; 4:7; iacov 1:5.

„Domnul îi va învăţa pe mulţi din toate părţile lumii să combine fructele, 
cerealele şi legumele în mâncăruri care vor întreţine viaţa şi nu vor aduce 
boală. Cei care nu au văzut niciodată reţetele pentru mâncăruri sănătoase, 
care sunt acum pe piaţă, vor lucra în mod inteligent, făcând experimente 
cu produsele pământului şi acestora li se va da lumină cu privire la folo-
sirea acestor produse. Domnul le va arăta ce să facă. El care dă iscusinţă şi 
pricepere poporului Său dintr-o parte a lumii va da iscusinţă şi pricepere 
poporului Său din alte părţi ale lumii. Dorinţa Lui este ca tezaurele alimen-
tare din fiecare ţară să fie în aşa fel pregătite încât să poată fi folosite în ţările 
pentru care sunt potrivite. După cum Dumnezeu a dat mană din cer pentru 
a-i întreţine pe copiii lui Israel, la fel va da acum poporului Său din diferite 
părţi iscusinţă şi înţelepciune ca să folosească produsele acestor ţări pentru 
pregătirea de mâncăruri care să ia locul cărnii.” – Testimonies, vol. 7, pag. 124 
engl. (cap.: „Alimente dătătoare de sănătate”).

„Conştiinţa trebuie trezită faţă de datoria de a practica principiile ade-
văratei reforme. Dumnezeu cere ca poporul Său să fie cumpătat în toate 
lucrurile. Dacă nu practică adevărata cumpătare, nu vor fi şi nu vor putea 
fi susceptibili la influenţa sfinţitoare a adevărului.” – Dietă şi hrană, pag. 451 
engl. (cap. 25: „A învăţa pe alţii principiile sănătăţii”).

b.  de ce fel de angajament este nevoie pentru menţinerea sănătăţii?  
 Filipeni 4:13.

„În lucrarea noastră, ar trebui să se acorde mai multă atenţie reformei cum-
pătării. Fiecare datorie care cere reformă implică pocăinţă, credinţă şi ascultare. 
Ea înseamnă ridicarea sufletului la o viaţă nouă şi mai nobilă. În felul acesta, orice 
reformă adevărată are locul ei în lucrarea soliei îngerului al treilea. În special re-
forma cumpătării cere atenţia şi sprijinul nostru. La adunările noastre de tabără, 
ar trebui să atragem atenţia la această lucrare şi să facem din ea o chestiune vie. 
Ar trebui să prezentăm poporului principiile adevăratei cumpătări şi să invităm 
persoane să semneze angajamentul cumpătării. Ar trebui să se acorde o mare 
atenţie celor care sunt înrobiţi de obiceiuri rele. Trebuie să-i conducem la crucea 
lui Hristos.” – Testimonies, vol. 6, pag. 110 engl. (cap.: „Lucrarea de temperanţă”).

c. ce trebuie să avem în vedere când ne luptăm să facem schimbări în  
 stilul de viaţă? iov 14:4; romani 7:24, 25; 1 corinteni 15:57.
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Vineri       5 septembrie

ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă
a.  cum putem descrie cel mai bine adevăratele principii ale  cumpătării?
b. ce a oferit dumnezeu din abundenţă în natură pentru a ne împli- 
 ni toate nevoile noastre vremelnice?
c.  Împotriva căror pericole trebuie să fim în gardă în special când  
 devenim foarte interesaţi de subiectul sănătăţii?
d.  care sunt câţiva paşi pe care putem să-i facem pentru schimbarea  
 alimentaţiei şi stilului nostru de viaţă în conformitate cu planul lui  
 dumnezeu elaborat la început?
e.  de ce anume avem nevoie cu disperare pentru a împlini planul lui  
 dumnezeu în ce priveşte alimentaţia cât şi în alte domenii ale  
 vieţii noastre?

„Legile care guvernează natura noastră fizică sunt la fel de divine în originea 
şi caracterul lor ca şi legea celor Zece Porunci…

O violare a acestor legi înseamnă o violare a legii neschimbătoare a lui Dum-
nezeu, iar pedeapsa va veni cu siguranţă.” – Healthful Living, pag. 21.

„A călca legea [lui Dumnezeu], cea fizică, mentală sau morală, înseamnă a 
te aşeza în afara armoniei cu universul, a introduce disonanţă, anarhie şi ruină.” 
– Educaţia, pag. 100 engl. (cap.: „Dumnezeu în natură”).

„Există multe căi prin care poate fi practicată arta vindecării, însă există nu-
mai o cale pe care o aprobă Cerul. Remediile lui Dumnezeu sunt agenţii simpli ai 
naturii, care nu vor slăbi organismul prin proprietăţile lor puternice. Aerul şi apa 
curate, curăţenia, o alimentaţie corectă, puritatea vieţii şi o încredere hotărâtă în 
Dumnezeu sunt remedii din lipsa cărora mii mor; totuşi, aceste remedii ies din uz 
deoarece folosirea lor dibace cere o muncă ce nu este apreciată de oameni. Aerul 
proaspăt, exerciţiul, apa curată şi o casă curată şi plăcută sunt la îndemâna tutu-
ror, şi necesită cheltuieli mici; însă medicamentele sunt scumpe, atât în ce priveşte 
cheltuielile pentru obţinerea lor, cât şi în ce priveşte efectul produs asupra organis-
mului.” – Dietă şi hrană, pag. 301 engl. (cap. 17: „Dieta, un remediu raţional”).

„Domnul a spus clar poporului Său că asupra lor vor veni toate binecuvântă-
rile dacă vor păzi poruncile Sale şi vor fi un popor deosebit. El i-a avertizat prin 
Moise în pustie, specificând că sănătatea va fi o răsplată a ascultării.” – Idem., 
pag. 375 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

„Lumina pe care Dumnezeu a dat-o şi continuă să o dea cu privire la hrană 
trebuie să fie pentru poporul Său de astăzi ceea ce a fost mana pentru copiii lui Israel. 
Mana a căzut din cer, iar poporului i s-a spus să o strângă şi să o pregătească pentru 
a o mânca. În acelaşi fel, în diferite ţări ale lumii, poporului lui Domnului îi va fi dată 
lumina şi se vor pregăti mâncăruri potrivite pentru aceste ţări.” – Lucrarea misionară 
medicală, pag. 267 engl. (Partea a XIV-a: „Predarea principiilor de sănătate”).
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Testimonies, vol. 1, pag. 283-287 engl. (cap.: „Puterea exemplului”). 
Idem., vol. 4, pag 180 engl. (cap.: „Ieremia mustră pe Israel”).

  Lecția 11                                                                               Sabat, 13 septembrie 2008

identificând poporul lui dumnezeu
„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam 

sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să 
vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina 
Sa minunată.” (1 Petru 2:9).

„Ce îndurare, ce dragoste fără seamăn ne-a arătat Dumnezeu nouă, 
păcătoşilor pierduţi, prin aceea că ne-a unit cu Sine, ca să fim o comoară 
deosebită pentru El.” – Patriarhi şi profeţi pag. 289 engl. (cap. 25: „Exodul”).

recomandare 
pentru studiu:    

Duminică        7 septembrie
1.  un popor deoSeBit

a.  din toţi locuitorii lumii, cine sunt recunoscuţi ca adevăratul  
 popor al lui dumnezeu? 1 petru 2:9; maleahi 3:17, 18.

b.  ce-l face deosebit pe poporul lui dumnezeu, şi cum este binecu- 
 vântat acest privilegiu? exodul 19:5, 6; deuteronomul 14:2;  
 26:16-19. cum ştim că această deosebire cuprinde şi alegerile  
 noastre alimentare? exodul 15:26.

„Obiceiurile noastre în mâncare şi băutură arată dacă suntem din lume 
sau dintre cei pe care Domnul i-a despărţit de lume prin sabia cea puternică 
a adevărului. Aceştia sunt poporul Său deosebit, plin de râvnă pentru fapte 
bune… În cazul lui Daniel şi al celor trei tovarăşi ai săi, se află lecţii privitoare 
la reforma sanitară. Dumnezeu a vorbit în istoria copiilor lui Israel de la care a 
căutat să reţină alimentaţia cu carne spre binele lor. El i-a hrănit cu pâine din 
cer.” – Testimonies, vol. 6, pag. 372 engl. (cap.: „Redeşteptare în reforma sanitară”).

„În curând, va veni vremea când trebuie să înţelegem însemnătatea 
unei diete simple. Nu este departe timpul când vom fi obligaţi să adoptăm 
o alimentaţie foarte diferită de alimentaţia noastră prezentă.” – Lucrarea 
misionară medicală, pag. 281 engl. (Partea a XV-a: „Alimentaţia şi sănătatea”).
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Luni 8 septembrie
2.  urmând caLea ÎnguStă ce duce În SuS
a.  ce relaţie ar trebui să existe între conducători şi turma   
 încredinţată grijii lor? 1 timotei 4:12; 1 petru 5:2-4.

„Nici unul dintre predicatorii noştri să nu dea un exemplu greşit prin 
mâncarea de carne. Ei şi familiile lor să trăiască la înălţimea luminii re-
formei sanitare.” – Lucrarea misionară medicală, pag. 281 engl. (Partea a XV-a: 
„Alimentaţia şi sănătatea”).

b.  cum afectează cunoştinţa adevărului, inclusiv a celui privind  
 reforma sanitară, mântuirea noastră şi a acelora care privesc la  
 noi? 1 timotei 4:16.

„Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului trebuie să ne înăl-
ţăm tot mai sus în ce priveşte chestiunea reformei sanitare şi cumpătarea 
creştină, prezentând-o mai precis şi mai hotărât. Trebuie să ne luptăm con-
tinuu să educăm poporul, nu numai prin cuvintele, dar şi prin practica 
noastră.” – Testimonies vol. 6, pag. 112 engl.  

c.  unde duce ascultarea de legile lui dumnezeu - inclusiv legile Sale  
 naturale? isaia 1:19; 1 petru 1:14-16.

“[1 Corinteni 6:19,20 citat.] Da, suntem proprietatea lui Dumnezeu şi 
calea ascultării de legile naturii este calea directă spre cer. Acela care este 
convertit faţă de greşelile în mâncare, băutură şi îmbrăcăminte este pre-
gătit să audă şi să primească adevărul într-o inimă bună şi binevoitoare.” 
Counsels on Health, pag. 222.

d.  cum Îşi curăţă dumnezeu poporul? isaia 48:10; 1 peter 1:22; ioan  
 16:13.

e.  ce chemări au făcut iosua şi ilie pentru a asigura credincioşia lui  
 israel? iosua 24:15; 1 regi 18:21. cum este posibil să se facă acelaşi  
 fel de chemare la un angajament de cumpătare?

„Importanţa purtării de grijă faţă de sănătate ar trebui învăţată ca o ce-
rinţă biblică. Ascultarea desăvârşită de poruncile lui Dumnezeu cere confor-
marea la legile fiinţei… Nimeni nu poate să înţeleagă corect obligaţiile sale 
faţă de Dumnezeu dacă nu înţelege clar obligaţiile sale faţă de sine ca propri-
etate a lui Dumnezeu. Cel care rămâne în ignoranţă păcătoasă faţă de legile 
vieţii şi ale sănătăţii, sau care calcă cu bună ştiinţă aceste legi, păcătuieşte îm-
potriva lui Dumnezeu.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pag. 239, 240.
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Marți 9 septembrie
3.  curăţire Şi deSpărţire FinaLă
a.  ce se va întâmpla cu toţi cei care persistă în obiceiuri rele?   
 osea 4:17.

„Mulţi dintre cei care acum sunt doar pe jumătate convertiţi în ce priveşte 
consumul de carne se vor îndepărta de poporul lui Dumnezeu ca să nu mai um-
ble cu acesta.” – Dietă şi hrană, pag. 382 engl. (1902) (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

b.  ce se va întâmpla în cele din urmă cu „sfeşnicul” bisericii care  
 continuă în păcat? apocalipsa 2:5; 3:16.

„Dumnezeu îi cheamă pe predicatorii Săi să ducă înainte lucrarea re-
formei hotărâte. El caută să-Şi conducă poporul către un nivel mai înalt 
de acţiune. Biserica să se ridice şi să lumineze. Fiecare familie să practice 
tăgăduirea de sine, făcând tot ce pot ca să-şi îmbunătăţească starea. Cei 
care sunt cu adevărat de partea Domnului vor fi jertfitori de sine şi plini 
de abnegaţie. Vor mânca şi vor bea spre slava lui Dumnezeu refuzând să-şi 
strice sufletul şi trupul prin necumpătare. Atunci, starea bisericii va măr-
turisi că lumina ei nu a fost îndepărtată. Dar dacă membrii bisericii nu fac 
partea desemnată lor de Dumnezeu, mişcarea reformei sănătăţii va înainta 
fără ei, şi se va vedea că Dumnezeu a îndepărtat sfeşnicul de la locul său. 
Cei care refuză să primească şi să pună în practică lumina vor fi lăsaţi în 
urmă.” – Manuscript Releases, vol. 13, pag. 339.

c.  ce fel de oameni vor fi pregătiţi să-L vadă pe Hristos? efeseni  
 5:25-27.

„Dacă se renunţă la consumul de carne, dacă gustul este educat în 
această direcţie, dacă este încurajată plăcerea de a mânca fructe şi cereale, 
în curând va fi aşa cum a intenţionat Dumnezeu să fie la început. Poporul 
Său nu va folosi deloc carne.” – Dietă şi hrană, pag. 82 engl. (cap. 4: „O alimen-
taţie corespunzătoare”).

„Domnul doreşte să-Şi aducă poporul acolo de unde să nu mai atingă sau 
să mai guste carnea animalelor moarte… Nu se află nici o siguranţă în con-
sumul cărnii animalelor moarte, iar în scurt timp, laptele vacilor va fi de ase-
menea exclus din alimentaţia poporului lui Dumnezeu păzitor al poruncilor. 
În scurt timp nu va mai fi sigur să folosim nimic din ceea ce provine de la 
animale. Cei care Îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, şi ascultă de poruncile Sale 
din toată inima, vor fi binecuvântaţi. El va fi scutul lor de apărate. Însă Domnul 
nu Se lasă batjocorit.” – Idem., pag. 411 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).
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Miercuri 10  septembrie
4.  pregătire SerioaSă pentru veŞnicie
a.  din multele făgăduinţe ale Bibliei, care au adus nădejde şi curaj  
 deosebit în timpul vremurilor grele ale bisericii lui dumnezeu din  
 toate veacurile? 2 petru 1:4; matei 5:5; 2 petru 3:13.

b.  ce lucrare face isus acum în sanctuarul ceresc pentru ca poporul  
 Său să petreacă veşnicia cu el? ioan 14: 1-3; romans 8:34; evrei 7:25.

c.  ce este inclus în pregătirea noastră pentru întâmpinarea lui  
 Hristos? 1 ioan 3:3; 2 corinteni 7:1.

„În lucrarea noastră, ar trebui să se acorde mai multă atenţie reformei 
cumpătării. Fiecare datorie care cere reformă implică pocăinţă, credinţă şi 
ascultare. Ea înseamnă ridicarea sufletului la o viaţă nouă şi mai nobilă. În 
felul acesta, orice reformă adevărată are locul ei în lucrarea soliei îngerului 
al treilea. În special reforma cumpătării cere atenţia şi sprijinul nostru. La 
adunările noastre de tabără, ar trebui să atragem atenţia la această lucrare 
şi să facem din ea o chestiune vie. Ar trebui să prezentăm poporului princi-
piile adevăratei cumpătări şi să invităm persoane să semneze angajamentul 
cumpătării. Ar trebui să se acorde o mare atenţie celor care sunt înrobiţi de 
obiceiuri rele. Trebuie să-i conducem la crucea lui Hristos.” – Testimonies, 
vol. 6, pag. pag. 110 engl. (cap.: „Lucrarea de temperanţă”).

 „Satan a luat toate măsurile posibile ca în mijlocul nostru ca popor să 
nu vină nimic care să ne condamne şi să ne mustre, şi care să ne îndemne 
să dăm la o parte toate rătăcirile noastre. Dar există un popor care va purta 
chivotul lui Dumnezeu. Unii vor pleca din mijlocul nostru care nu vor mai 
purta chivotul. Însă aceştia nu pot ridica ziduri care să împiedice adevărul; 
căci el va merge înainte şi în sus până la sfârşit. În trecut, Dumnezeu a ridicat 
bărbaţi, şi El are încă bărbaţi ai ocaziei care aşteaptă, pregătiţi să facă ce le 
porunceşte El... Atunci când Dumnezeu Îşi aşază Duhul Său asupra oame-
nilor, ei vor lucra. Ei vor vesti cuvântul Domnului; ei îşi vor ridica glasurile 
asemenea unei trâmbiţe. Adevărul nu va fi micşorat nici nu-şi va pierde din 
putere în mâinile lor. Ei vor arăta poporului nelegiuirile sale şi casei lui Iacov 
păcatele sale.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 358, 359.
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Joi 11 septembrie

5.  Să răScumpărăm vremea
a.  de ce a fost întârziată întoarcerea lui Hristos atât de mulţi ani?  
 2 petru 3:9; 1 timotei 2:4.

„Nu a fost voinţa lui Dumnezeu ca Israel să pribegească patruzeci de 
ani în pustie; El a dorit să-i conducă direct în ţara Canaanului şi să-i aşeze 
acolo, ca popor sfânt şi fericit. Însă ‚ei nu au putut intra din pricina necre-
dinţei’ (Evrei 3:19). Din cauza abaterii şi apostaziei lor, ei au pierit în pus-
tie, şi alţii au fost ridicaţi ca să intre în Ţara Făgăduinţei. În acelaşi fel, nu a 
fost voinţa lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie amânată atât de mult 
şi ca poporul Lui să rămână atât de mulţi ani în această lume de păcat şi 
durere. Însă necredinţa i-a despărţit de Dumnezeu. Pentru că au refuzat să 
facă lucrarea pe care le-a dat-o El, alţii au fost ridicaţi ca să vestească solia. 
Din milă faţă de lume, Hristos întârzie venirea Sa, pentru ca păcătoşii să 
aibă ocazia să audă avertizarea şi să găsească în El un adăpost înainte de a 
se revărsa mânia lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pag.  456.

„De ce a întârziat Domnul atât de mult venirea Sa? Întreaga oştire a 
cerului aşteaptă să împlinească ultima lucrare pentru această lume pier-
dută, şi totuşi această lucrare aşteaptă. Motivul este pentru că puţinii care 
mărturisesc că au untdelemnul harului în candelele lor nu au devenit lu-
mini strălucitoare în lume. Motivul este pentru că misionarii sunt puţini.” 
– Maranata, pag. 53.

Vineri                   12 septembrie 

ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă
a.  În ce domenii specifice va fi rămăşiţa lui dumnezeu un popor  
 deosebit?
b.  cum ar trebui ca slujbaşii bisericii să preia un rol conducător în  
 reforma sanitară?
c.  ce va produce în popor prezentarea principiilor corecte ale  
 reformei sanitare?
d.  atunci când înţelegem principiile soliei sănătăţii, ce ar trebui să  
 fim gata să semnăm?
e.  cum este alimentaţia noastră în legătură cu pregătirea noastră  
 pentru a doua venire a lui isus?
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Patriarhi şi profeţi, pag. 169, 170 engl. (cap. 14: „Distruge-
rea Sodomei”).

 Lecția 12                                                                                Sabat, 20 septembrie 2008

Înaintând şi crescând 
în adevărul prezent

„De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea 
măcar că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul prezent.” (2 Petru 1:12 engl).

„Faptul că-L contemplăm pe Hristos şi neprihănirea Sa nu lasă loc 
pentru îndreptăţire de sine, pentru slăvirea propriei persoane… Există o 
înaintare continuă în orice stadiu al cunoştinţei de Hristos.” – Înalta noastră 
chemare, pag. 58.

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică         14 septembrie

1.  copiii Lui avraam: iSraeLuL SpirituaL
a.  cum trebuie să fie înţelese făgăduinţele lui avraam de către  cre- 
 dincioşii care caută cu seriozitate să-L urmeze pe Hristos şi să moş- 
 tenească ţara Făgăduită? romani 4:9, 13; galateni 3:29; ioan 8:39.

„Fariseii se declaraseră copiii lui Avraam. Isus le-a spus că această pre-
tenţie putea fi susţinută numai prin săvârşirea faptelor lui Avraam. Adevă-
raţii copii ai lui Avraam duc o viaţă de ascultare de Dumnezeu aşa cum şi 
Avraam a ascultat… O simplă descendenţă lineară din Avraam nu era de 
nici o valoare. Fără o legătură spirituală cu el, care să se dea pe faţă prin po-
sedarea aceluiaşi spirit, şi săvârşirea aceloraşi fapte, ei nu erau copiii lui.

Acest principiu are aceeaşi greutate şi în cazul problemei care a agitat 
multă vreme  lumea creştină – problema succesiunii apostolice. Descen-
denţa din Avraam era dovedită, nu prin nume şi legături de rudenie, ci prin 
asemănarea în caracter. Tot astfel şi succesiunea apostolică se întemeiază, 
nu pe transmiterea autorităţii ecleziastice, ci pe înrudirea spirituală. O via-
ţă impulsionată de spiritul apostolilor, de credinţa şi învăţătura adevărului 
vestit de ei, aceasta este adevărata dovadă a succesiunii apostolice. Aceasta 
îi face pe oameni urmaşii primilor învăţători ai evangheliei.” – Hristos lumi-
na lumii, pag. 466, 467 engl. (cap. 51: „Lumina lumii”).
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Luni 15 septembrie

2.  Lumina StrăLuceŞte tot mai puternic
a.  În ce sens ar trebui să fim avertizaţi de greşeala israelului din  
 vechime? evrei 3:19.

„Necredinţa, murmurele şi răscularea din cei patruzeci de ani l-au exclus pe 
Israel din ţara Canaanului. Aceleaşi păcate întârzie intrarea Israelului modern în 
Cannanul ceresc. În nici unul din aceste două cazuri nu sunt de vină făgăduinţele 
lui Dumnezeu. Ci necredinţa, caracterul lumesc, lipsa de consacrare, şi lupta din 
mijlocul pretinsului popor al Domnului ne-au ţinut în această lume a păcatului 
şi durerii atât de mulţi ani.” – Selected Messages, vol.1, pag. 69.

b.  ce îi caracterizează pe moştenitorii noului pământ? psalmii 37:11;  
 isaia 57:15; 66:2.

c.  ce adevăruri trebuie să acceptăm astăzi dacă suntem într-adevăr  
 în căutarea unei patrii mai bune? cum este privilegiată fiecare  
 generaţie prin faptul că i se încredinţează o lumină mai mare?  
 2 petru 1:12; iuda 3, 20, 21.

„Împotrivirea este partea tuturor celor pe care Dumnezeu îi angajează 
să prezinte adevăruri prezente care se aplică în mod special timpului lor. 
Pe vremea lui Luther a existat un adevăr prezent – un adevăr deosebit de 
important pentru acel timp; există un adevăr prezent pentru biserica de 
astăzi.” – Marea luptă, pag. 140.

„Fiecare va fi judecat după lumina încredinţată lui.” – In Heavenly Places, 
pag. 153.

d. În planul lui dumnezeu de a da înapoi poporului Său adevărul  
 puţin câte puţin, ce punct special din „adevărul prezent”  l-a  
 descoperit el în aceste zile de pe urmă? proverbele 4:18; isaia 58:  
 12-14 (compară cu isaia 61:1-4).

„De atunci de când Isus a deschis uşa sfintei sfintelor, care conţine chi-
votul, poruncile strălucesc peste poporul lui Dumnezeu, iar ei sunt încer-
caţi în privinţa Sabatului…

Încercarea prezentă în ce priveşte Sabatul nu putea să vină până când 
nu se încheia lucrarea  de mijlocire a lui Isus în sfânta şi până când El nu 
trecea dincolo de perdeaua a doua.” – Experienţe şi viziuni, pag. 42 engl. (sub-
cap.: „Uşa deschisă şi cea închisă”).
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Marți 16 septembrie
3.  Înaintare În reForma Sanitară
a.  În 1858, cum era privită carnea de porc de către credincioşii  
 adventişti şi care era solia sorei White din acea vreme?

„Am văzut că ideile voastre despre carnea de porc nu vor aduce o vă-
tămare dacă le aplicaţi vouă înşivă; însă, după părerea şi raţionamentul 
vostru, aţi făcut din această chestiune un test, iar acţiunile voastre arată 
clar credinţa voastră în această privinţă. Dacă Dumnezeu cere poporului 
Său să se abţină de la carnea de porc, El îl va convinge referitor la această 
chestiune. El este la fel de binevoitor să arate copiilor Săi sinceri datoria lor, 
după cum este să arate datoria acelor persoane asupra cărora El nu a aşezat 
povara lucrării Sale. Dacă este de datoria bisericii să se abţină de la carnea 
de porc, Dumnezeu va descoperi aceasta mai multor persoane, nu doar la 
două sau trei. El Îşi va învăţa biserica despre datoria ei.” – Testimonies, vol. 1, 
pag. 206, 207 engl. (cap. „Greşeli în dietă”).

b.  cum ne ajută o notă de subsol scrisă de James White să înţelegem  
 contextul citatului de mai sus? romani 13:11, 12, 14.

„Această mărturie remarcabilă a fost scrisă pe 21 octombrie 1858, cu 
aproape cinci ani înainte de marea viziune din 1863, în care a fost dată 
lumina reformei sanitare. Atunci când a sosit vremea potrivită, subiectul 
a fost dat într-un fel în care să mişte pe întregul nostru popor. Cât de mi-
nunate sunt înţelepciunea şi bunătatea lui Dumnezeu! Ar fi la fel de greşit 
să fie zorită chestiunea laptelui, a sării şi a zahărului cum era chestiunea 
consumului de carne de porc în 1858.” – Testimonies, vol. 1, pag. 206 engl. [J. 
W., notă la ediţia a 2-a], (cap. „Greşeli în dietă”).

c.  cum Îşi conduce dumnezeu poporul în mod progresiv în   
 cunoştinţa adevărului? ioan 16:13; efeseni 4:11-15.

„Dumnezeu conduce un popor, nu câteva persoane răspândite ici şi 
colo, unul crezând aceasta, altul cealaltă. Îngerii lui Dumnezeu fac lucra-
rea încredinţată lor. Îngerul al treilea conduce şi curăţă un popor, şi ei ar 
trebui să se mişte cu el în deplină armonie. Unii aleargă înaintea îngerilor 
care îl conduc pe poporul Său; însă ei ar trebui să reconstituie fiecare pas 
şi, în umilinţă, să nu meargă mai repede decât conduc îngerii. Am văzut că 
îngerii lui Dumnezeu nu-l conduc pe poporul Său mai repede decât poate 
primi şi poate asculta de adevărurile importante care îi sunt transmise.” – 
Testimonies, vol. 1, pag. 207 engl. (cap. „Greşeli în dietă”).
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Miercuri 17 septembrie

4. deoSeBind  principiiLe cuvântuLui Lui dumnezeu
a.  cum trebuie să „înaintăm spre desăvârşire” (evrei 6:1 engl.)?  
 proverbele 4:18; 2 petru 1:3-8.

„Apostolul [Petru] prezintă înaintea credincioşilor scara progresului 
creştin, fiecare treaptă reprezentând înaintarea în cunoştinţa de Dumne-
zeu, iar în urcarea ei nu este nici un loc de oprire.” – Istoria faptelor apostoli-
lor, pag. 530 engl. (cap. 52: „Statornic până la moarte”).

b.  ce înţelegere greşită a pătruns în lumea creştină cu privire la  
 mâncarea necurată? Faptele apostolilor 10:10-16.

c.  cum a descoperit dumnezeu adevărata însemnătate a acestei  
 viziuni? Faptele apostolilor 10:17-20, 28.

„Prin viziunea cu faţa de masă ce cobora din cer, şi conţinutul ei, Petru 
urma să fie curăţat de prejudecăţile lui înrădăcinate împotriva neamurilor; 
urma să înţeleagă faptul că, prin Hristos, naţiunile păgâne deveneau părta-
şe la binecuvântările şi privilegiile iudeilor şi, în felul acesta, aveau aceleaşi 
drepturi. Unii au pretins că această viziune semnifica faptul că Dumnezeu 
a dat la o parte interdicţia de a se folosi carnea animalelor care fuseseră 
declarate necurate mai înainte; şi că, de aceea, carnea de porc era bună de 
mâncat. Aceasta este o interpretare foarte îngustă şi complet eronată, şi în 
directă contradicţie cu raportul biblic al viziunii şi însemnătatea ei.

Viziunea cu tot felul de animale ce se aflau pe faţa de masă şi din care 
i s-a poruncit lui Petru să omoare şi se mănânce, fiind asigurat că ceea ce 
curăţise Dumnezeu  nu ar trebui numit necuviincios sau necurat de către el, 
era o simplă ilustrare care prezenta minţii lui adevărata poziţie a neamurilor; 
şi că, prin moartea lui Hristos, ele au devenit împreună moştenitoare cu Is-
raelul lui Dumnezeu. Ea i-a transmis lui Petru atât mustrare cât şi învăţătură. 
Lucrarea lui de până atunci fusese dedicată în întregime iudeilor; iar el con-
siderase că neamurile erau necurate şi că nu aveau parte de făgăduinţele lui 
Dumnezeu.  Mintea lui era acum condusă să înţeleagă întinderea mondială 
a planului lui Dumnezeu.” – The Spirit of Prophecy, vol. 3, pag. 327, 328.
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Joi 18 septembrie
5. un paS Făcut În SuS
a.  cum inspiră o lumină biblică înaintată şi redescoperită o schimba- 
 re în poziţia credincioşilor în solia celui de-al treilea înger? deute- 
 ronomul 14:8; isaia 65:3, 4; 66:17.

„Dumnezeu v-a dat lumină şi cunoştinţă despre care aţi mărturisit că 
sunteţi încredinţaţi că vine direct de la El, învăţându-vă să lepădaţi pofta. 
Ştiţi că folosirea cărnii de porc este contrară poruncii exprese a Sa, porun-
că dată nu pentru că dorea să-Şi arate în mod deosebit autoritatea, ci deoa-
rece [acea carne, n.tr.]  avea să fie vătămătoare pentru cei care urmau să o 
consume.  Folosirea ei avea să murdărească sângele aşa încât scrofuloza şi 
alte umori urmau să afecteze sistemul şi să facă întregul organism să sufe-
re. În mod deosebit, avea să slăbească şi să întunece nervii fini şi sensibili ai 
creierului în aşa fel, încât lucrurile sfinte să nu fie deosebite, ci aşezate la ni-
velul scăzut al lucrurilor obişnuite. Lumina care arată că boala este cauzată 
de folosirea acestui fel rău de mâncare a venit chiar atunci când poporul lui 
Dumnezeu putea să o poarte. Aţi ascultat de lumină?” – Testimonies [1868], 
vol. 2, pag. 96 engl. (cap.: „Avertizări şi mustrări”).

„Paraziţii mişună în ţesuturile porcului. Dumnezeu a zis despre porc: 
‚Să-l priviţi ca necurat. Să nu mâncaţi din carnea lui, şi să nu vă atingeţi de 
trupurile lor moarte.’ (Deuteronomul 14:8). Această poruncă a fost dată în-
trucât carnea porcului nu este potrivită ca hrană. Porcii sunt animale care 
se hrănesc cu hoituri şi acesta este singura utilitate a lor. Niciodată, în nici 
o împrejurare, carnea lor nu trebuia consumată de fiinţele omeneşti. Este 
imposibil pentru orice fiinţă vie să fie sănătoasă atâta timp cât elementul 
ei natural este murdăria şi cât timp se hrăneşte cu lucruri respingătoare.” – 
Divina vindecare, pag. 313, 314 engl. (cap.: „Carnea ca aliment”).

b.  de ce avem nevoie de reforma sanitară în pregătirea noastră  
 pentru a doua venire a lui Hristos? 1 corinteni 6:19, 20; 1 tesalo- 
 niceni 5:23; 2 petru 3:14.

„Trupurile noastre sunt compuse din ceea ce mâncăm; dacă folosim 
mâncare hrănitoare, avem un sânge bun, muşchi fermi şi o sănătate vi-
guroasă… Când se iveşte ziua, lumina este slabă şi pală; dar când răsare 
soarele, lumina creşte şi se întăreşte, până când razele ei devin o zi deplină. 
În felul acesta, trebuie să crească lumina creştinului. Astăzi trebuie să ştim 
mai mult despre Hristos decât am ştiut ieri; trebuie să creştem în har şi în 
cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru; trebuie să ne încredem în 
El mai mult în încercare.” – The Review and Herald, 14 aprilie 1891.
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Vineri                  19 septembrie 

ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă
a.  de ce a fost amânată atât de mult cea de-a doua venire a lui  
 Hristos?
b.  Înţeleg cu adevărat că adevărul lui dumnezeu este o lumină care  
 progresează şi înaintează – şi că am nevoie să reflectez atitudinea 
lui   avraam de a păşi înainte prin credinţă atunci când asupra mea  
 strălucesc raze mai puternice?
c.  cum vedem progresul luminii mai mari cu privire la consumul de  
 carne de porc şi de alte produse necurate?
d.  de ce este descoperită lumina în etape şi nu dintr-o dată? 
e.  care este singura menire utilă a porcului?

„Există multe adevăruri preţioase conţinute în Cuvântul lui Dumnezeu, însă 
turma are nevoie acum de ‚adevărul prezent’. Am văzut primejdia solilor care fug 
de punctele importante ale adevărului prezent ca să insiste asupra subiectelor 
care nu sunt destinate să unească turma şi să sfinţească sufletul.” – Experienţe şi 
viziuni, pag. 63 engl. (subcap.: „Mesagerii”).

„Ar trebui să nu ne comparăm cu lumea, nici cu părerile oamenilor, nici cu 
ceea ce am fost înainte de a îmbrăţişa adevărul. Însă credinţa noastră şi poziţia 
noastră în lume, aşa cum sunt ele acum, trebuie să fie comparate cu ceea ce ar 
fi fost dacă umblarea noastră ar fi fost întotdeauna înainte şi în sus de atunci de 
când mărturisim că suntem urmaşii lui Hristos.” – Testimonies, vol. 1, pag. 406 
engl. (cap.: „Umblaţi în lumină”).

„Idealul caracterului creştin este cel asemenea lui Hristos. Înaintea noastră 
este deschisă o cale de înaintare continuă. Avem de atins o ţintă, un standard de 
câştigat, ceea ce cuprinde tot ce este bun, curat, nobil şi înălţat. Ar trebui să existe 
o strădanie continuă şi un progres continuu înainte şi în sus către desăvârşirea 
de caracter…

Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la toate fiinţele omeneşti, sfinţirea 
voastră. Înaintând pe cale în sus, spre cer, fiecare facultate trebuie păstrată în cea 
mai sănătoasă stare ca să îndeplinească cea mai credincioasă slujire. Puterile cu 
care Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni trebuie încordate.” – Special Testimonies 
on Education, pag. 207.

„Să stăruim la Domnul în cămin şi în biserică pentru ca să avem curaj, să îna-
intăm pas cu pas, înainte şi în sus către cer.” – Reflecting Christ, pag. 249.

„Hristos aşteaptă cu o dorinţă arzătoare ca să Se dea pe faţă în biserica Sa. 
Atunci când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod desăvârşit în poporul 
Său, El va veni să-i pretindă ca fiind ai Săi.” – Pildele Domnului Hristos,  pag. 69 
engl. (cap. 3: „Întîi fir verde, apoi spic”).
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  Lecția 13                                                                                Sabat, 27 septembrie 2008

pregătirea pentru veşnicie
„Fiţi dar desăvârşiţi după cum şi Tatăl vostru Cel ceresc este 

desăvârşit.” (Matei 5:48).

„Dacă dorim să avem sănătate, să trăim pentru ea. Dacă desăvârşim un 
caracter creştin, să trăim pentru el.” – Dietă şi hrană, pag. 241 engl. (cap. 13: 
„Alimentaţia în copilărie”).

recomandare 
pentru studiu: 

Duminică                       21 septembrie

1. reForma În aLimentaţie, un pLan progreSiv
a.  Spre sfârşitul secolului al xix-lea şi începutul secolului al xx-lea,  
 ce test ar fi fost prea timpuriu pentru adventiştii de ziua a şaptea?  
 de ce? eclesiastul 3:1.

„Fratele meu, să nu faci din chestiunea hranei un test pentru poporul 
lui Dumnezeu.” – Lucrarea misionară medicală, pag. 288 engl. (Partea a XV-a: 
„Alimentaţia şi sănătatea”).

„Noi nu delimităm nici o linie precisă care să fie urmată în alimentaţie… 
Nu trebuie să facem din consumul de carne un test pentru calitatea de mem-
bru… Încă nu a sosit timpul pentru a se recomanda cea mai strictă alimentaţie.” 
– Testimonies, vol. 9, pag. 159, 163 engl. (cap.: „Credincioşie în reforma sanitară”).

b.  ce plan a fost instruit poporul lui dumnezeu să urmeze în ce  
 priveşte reforma în alimentaţie? 1 corinteni 10:31.

„Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului trebuie să ne ridi-
căm mai mult şi tot mai mult în ce priveşte chestiunea reformei sanitare 
şi a cumpătării creştine.” – Testimonies, vol. 6, pag. 112 engl. (cap.: „Învăţături 
practice în lucrarea reformei sanitare”).

„Reforma în alimentaţie să fie progresivă. Poporul să fie învăţat cum 
să pregătească hrană fără să folosească lapte sau unt… întrucât boala la 
animale este în creştere… Este aproape timpul când… întreaga creaţie a 
animalelor va geme sub bolile cu care a fost blestemat acest pământ.” – Tes-
timonies, vol. 7, pag. 135 engl. (cap.: „Educaţi poporul”).

Selected Messages, vol. 3, pag. 427.
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Luni 22 septembrie
2.  La ÎnceputuL aniLor 1900

a.  ce precauţie este recomandată de la începutul anilor 1900?

„Când predic evanghelia săracilor, sunt instruită să le spun să consume 
acea hrană care este cea mai hrănitoare. Nu le pot spune: ‚Să nu mâncaţi 
ouă, sau lapte, sau smântână. Să nu folosiţi unt atunci când vă pregătiţi hra-
na.’ Evanghelia trebuie vestită săracilor, dar încă nu a sosit timpul pentru a 
se recomanda cea mai strictă alimentaţie.” -  Testimonies, vol. 9, pag. 163 engl. 
cap.: „Credincioşie în reforma sanitară”).

b.  ce apel a fost făcut în cadrul Sesiunii conferinţei generale din  
 1901?

„Dorim ca adevărul pătrunzător al lui Dumnezeu să pună stăpânire pe 
toţi cei din poporul nostru înainte ca această conferinţă să ia sfârşit. Dorim 
ca ei să înţeleagă faptul că carnea animalelor nu este potrivită ca hrană 
pentru ei. O asemenea dietă cultivă pasiunile animalice în ei şi în copiii 
lor. Dumnezeu doreşte ca noi să ne educăm copiii în obiceiuri corecte de 
mâncare, îmbrăcăminte şi muncă. El doreşte ca noi să facem ce putem ca 
să reparăm maşinăria stricată.” – The General Conference Bulletin, 12 aprilie 
1901.

c.  Întrucât solia sănătăţii a fost respinsă de mulţi conducători, ce  
 avertisment a dat dumnezeu bisericii în 1903? ce avertisment în  
 plus le-a trimis domnul?

„Dumnezeu nu aprobă eforturile depuse de diferite persoane pentru 
a îngreuna lucrarea lui Dr. Kellog cât de mult cu putinţă ca să se înalţe 
ele. Dumnezeu a dat lumină în ce priveşte reforma sanitară, iar cei care o 
resping, Îl resping pe Dumnezeu. Unul sau altul care ştiau mai multe au 
spus că totul vine de la Dr. Kellog şi s-au luptat împotriva lui.” – The General 
Conference Bulletin, 6 aprilie 1903.

„Dacă membrii bisericii nu fac partea încredinţată lor de Dumnezeu,  
mişcarea reformei sanitare va merge înainte fără ei, şi se va vedea că Dum-
nezeu a îndepărtat sfeşnicul lor din locul lui.” – Manuscript Releases, vol. 13, 
pag. 339.
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Marți 23 septembrie
3. ScHimBări preziSe
a.  numiţi diferite profeţii cu privire la schimbările alimentare pentru  
 rămăşiţă:

1884: „Să folosiţi tot mai puţină carne, până când ajungeţi să nu mai folosiţi 
deloc. Dacă se renunţă la carne, şi dacă gustul nu este educat în acea direcţie [a 
consumului de carne, n.tr.], dacă se încurajează o trecere la fructe şi cereale, lu-
crurile vor fi aşa cum a intenţionat Dumnezeu la început să fie. Poporul Său nu 
va mai folosi carne.” – Dietă şi hrană, pag. 407 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

1890: „În repetate rânduri, mi-a fost arătat că Dumnezeu doreşte să ne 
conducă înapoi, pas cu pas, la planul Său iniţial – ca omul să se întreţină din 
produsele naturale ale pământului. Printre cei care aşteaptă venirea Domnului, 
consumul de carne va fi înlăturat în cele din urmă; carnea va înceta să mai facă 
parte din alimentaţia lor. Ar trebui să avem mereu în vedere acest scop, şi să 
căutăm să lucrăm înaintând continuu spre el.” – Counsels on Health, pag. 450.

1898: „Domnul doreşte să-Şi aducă poporul acolo de unde să nu mai 
atingă sau să mai guste carnea animalelor moarte. Atunci, aceste lucruri să 
nu fie recomandate de nici un medic care cunoaşte adevărul pentru acest 
timp. Nu se află nici o siguranţă în consumul cărnii animalelor moarte, iar 
,în scurt timp, laptele vacilor va fi de asemenea exclus din alimentaţia po-
porului lui Dumnezeu păzitor al poruncilor.” – Dietă şi hrană, pag. 411 engl. 
(cap. 23: „Carnea ca aliment”).

1899: „Lumina dată mie este că nu va mai trece mult până când va trebui 
să renunţăm să mai folosim carne. Va trebui să se renunţe chiar şi la lapte. 
Boala se înmulţeşte rapid. Blestemul lui Dumnezeu este asupra pământu-
lui, pentru că omul l-a blestemat. Obiceiurile şi practicile oamenilor au adus 
pământul într-o aşa stare, încât pentru familia omenească trebuie să se folo-
sească altă hrană decât carnea. Nu avem deloc nevoie de carne. Dumnezeu 
ne poate da altceva.” – Idem., 384, 385 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

b.  ce standard trebuie atins de cei care se pregătesc pentru venirea  
 lui Hristos? matei 5:48; Filipeni 3:14-16.

„Vă închipuiţi că puteţi să vă lepădaţi de păcat puţin câte puţin? O, pără-
siţi lucrul blestemat de îndată! Urâţi lucrurile pe care le urăşte Hristos, iubiţi 
lucrurile pe care le iubeşte Hristos.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 327.

„Sfinţenia este temelia tronului lui Dumnezeu; păcatul este opusul sfinţeniei; 
păcatul L-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar putea să vadă cât de 
respingător este păcatul, nu l-ar tolera, nici nu s-ar forma în el. Ar face o reformă 
în viaţă şi în caracter.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 129.
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Miercuri 24 septembrie

4.  Făcând progreSe Spre deSăvârŞire
a.  conform planului lui dumnezeu pentru cei care se pregătesc să  
 fie în împărăţia Sa, din ce motive trebuie să renunţe la consumul  
 de carne? romani 8:22.

1884: „Prin consumul continuu de carne se produce o vătămare sigură 
organismului. Nu există nici o scuză pentru acesta în afară de pofta pervertită. 
Puteţi să întrebaţi: Vei renunţa în întregime la consumul de carne? Eu răspund: 
Se va ajunge în cele din urmă la aceasta, însă nu suntem pregătiţi pentru acest 
pas chiar acum. Se va renunţa în cele din urmă la consumul de carne. Carnea 
animalelor nu va mai face parte din alimentaţia noastră; şi vom privi spre mă-
celărie cu dezgust.” – Dietă şi hrană, pag. 407 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”

1898: „Acum nu putem să facem aşa cum ne-am aventurat să facem în 
trecut cu privire la consumul de carne. Ea a fost întotdeauna un blestem 
pentru familia omenească, dar acum este făcută în mod special astfel prin 
blestemul pe care l-a pronunţat Dumnezeu asupra cirezilor de pe câmp din 
cauza păcatului omului. Boala la animale devine un lucru din ce în ce mai 
obişnuit, iar singura noastră siguranţă este să renunţăm cu totul la consu-
mul de carne.” – Idem., pag. 412 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

1902: „Cei care pretind că au credinţă în adevăr trebuie să păzească 
atent puterile trupului şi ale minţii, aşa încât Dumnezeu şi cauza Sa să 
nu fie dezonoraţi în vreun fel de cuvintele sau acţiunile lor. Obiceiurile şi 
practicile trebuie aduse în supunere faţă de voia lui Dumnezeu. Trebuie să 
acordăm o atenţie deosebită alimentaţiei noastre. Mi-a fost arătat clar că 
poporul lui Dumnezeu trebuie să ia o poziţie hotărâtă împotriva consu-
mului de carne.” – Idem., pag. 383 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

1902: „Cei care folosesc carnea dispreţuiesc toate avertismentele pe 
care le-a dat Dumnezeu în această privinţă. Ei nu au nici o dovadă că um-
blă pe o cale sigură. Ei nu au nici cea mai slabă scuză pentru consumarea 
cărnii animalelor moarte.” Idem.

1905: „Relele morale ale unei alimentaţii cu carne nu sunt mai puţin însem-
nate decât bolile fizice. Carnea este vătămătoare pentru sănătate, şi orice afectea-
ză trupul are un efect corespunzător asupra minţii şi a sufletului.” – Idem.

„1905: „În curând, va veni vremea când trebuie să înţelegem însemnă-
tatea unei diete simple. Nu este departe timpul când vom fi obligaţi să adop-
tăm o alimentaţie foarte diferită de alimentaţia noastră prezentă.” – Lucrarea 
misionară medicală, pag. 281 engl. (Partea a XV-a: „Alimentaţia şi sănătatea”).
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25 septembrieJoi
5.  un popor Făcut deSăvârŞit
a.  cu cine trebuie să înceapă în biserică adevărata reformă? 2 tesalo- 
 niceni 3:9; 1 corinteni 9:27; 11:1.

„Predicatorii trebuie să fie convertiţi înainte de a putea să-i întărească 
pe fraţii lor. Ei nu ar trebui să se predice pe ei, ci pe Hristos şi neprihănirea 
Sa. În mijlocul poporului este nevoie de o reformă, dar ar trebui să-şi în-
ceapă lucrarea curăţitoare cu predicatorii...

O parte importată a lucrării predicatorului este de a prezenta cu cre-
dincioşie poporului reforma sanitară aşa cum este ea legată de solia înge-
rului al treilea ca parte a aceleaşi lucrări. Ei ar trebui să o adopte, şi să o 
recomande tuturor celor care pretind a crede adevărul.” – Testimonies, vol. 1, 
pag. 469, 470 engl. (cap. „Pastorii noştri”).

„Putem să avem încredere în predicatorii care, la mesele unde se ser-
veşte carne, se alătură altora şi o mănâncă?” – Dietă şi hrană, pag. 402 engl. 
(cap. 23: „Carnea ca aliment”).

„Atunci când solia îngerului al treilea este primită în plinătatea ei, re-
formei sanitare i se va acorda locul ei de drept în consiliile conferinţei, în 
lucrarea comunităţii, în cămin, la masă, şi în toate aranjamentele gospodă-
riei. Atunci braţul drept va sluji şi va apăra corpul.” – Testimonies, vol. 6, pag. 
327 engl. (cap.: „Efort unit în lucrarea de colportaj”).

b.  cum ştim că reforma necesară trebuie să fie încheiată înainte de  
 venirea lui Hristos? Faptele apostolilor 3:19-21; Filipeni 1:6;  
 2 petru 3:14.

„Cei care au primit învăţături cu privire la relele folosirii alimentelor 
din carne, ceai şi cafea, şi preparatelor copioase şi nesănătoase, şi care sunt 
hotărâţi să facă un legământ cu Dumnezeu prin jertfă, nu vor continua 
să se lase în voia poftei după hrană despre care ştiu că este nesănătoasă. 
Dumnezeu cere ca poftele să fie curăţate, şi să se practice jertfirea de sine 
cu privire la acele lucruri care nu sunt bune. Aceasta este o lucrare care va 
trebui făcută înainte ca poporul Său să poată sta în picioare înaintea Sa ca 
un popor făcut desăvârşit.” – Testimonies, vol. 9, pag. 153, 154 engl. (cap.: „Cre-
dincioşie în reforma sanitară”).

„Numai cei care trăiesc la înălţimea luminii pe care o au vor primi o mai 
mare lumină.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 441, 442.

„Intenţia Domnului este ca poporul Său să fie un popor sfinţit şi cură-
ţit.” – Manuscript Releases, vol. 13, pag. 47.
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Vineri         26 septembrie

ÎntreBări de meditaţie Şi de revizuire perSonaLă
a.  când poporul nu este pregătit să atingă un standard mai înalt,  
 cum ştim că dumnezeu face concesii prin profeţii Săi?

b.  de ce era imposibil să se facă din mâncarea de carne un test pentru  
 calitatea de membru la începutul anilor 1900?

c.  ce profeţii arată că, înainte de venirea lui Hristos, carnea nu va  
 mai face parte din alimentaţia bisericii rămăşiţei?

d.  unde începe întotdeauna o adevărată reformă?

e.  reforma profetizată se va încheia înainte de închiderea timpului  
 de încercare sau numai la venirea lui Hristos?

„Îndemnul apostolului este: ‚Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă ini-
ma, oameni cu inima împărţită.’ (Iacov 4:8). Trebuie să ne desăvârşim caracterul 
creştin prin angajarea în această lucrare şi prin exersarea unei credinţe vii în 
Dumnezeu. Lucrarea de curăţire a templului sufletului şi de pregătire pentru ve-
nirea lui Hristos trebuie să se facă atâta timp cât suntem în această lume a ispitei. 
Vom rămâne exact aşa cum ne găseşte Hristos în caracter atunci când va veni.

Ar trebui să înaintăm zilnic în lucrarea de clădire a caracterului. Când încer-
căm să ne despărţim de obiceiurile păcătoase, poate părea uneori că ne rupem în 
bucăţele; însă aceasta este tocmai lucrarea pe care trebuie să o facem dacă dorim 
să creştem până la statura deplină de bărbaţi şi femei în Hristos Isus, dacă dorim 
să devenim temple în care să locuiască Duhul Sfânt… După ce ne căim cu ade-
vărat de păcatele noastre şi facem tot ce putem pentru a le birui, El doreşte ca noi 
să dăm pe faţă o încredere calmă şi fermă în meritele unui Mântuitor răstignit 
şi înviat.

Dacă ne predăm pe deplin Lui, dacă ne părăsim viaţa noastră de păcat, de 
patimă şi mândrie şi ne prindem de Hristos şi meritele Sale, El va împlini faţă de 
noi ceea ce a făgăduit.” – The Signs of the Times, 29 septembrie 1887.

„[Pe pământul cel nou,] omul va fi reaşezat în împărăţia lui pierdută, iar fiin-
ţele de un rang inferior vor recunoaşte din nou stăpânirea lui; cel aprig va deveni 
blând, iar cel timid, plin de încredere. ‚Atunci lupul va locui împreună cu mielul, 
şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate 
vor fi împreună şi le va mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, puii 
lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul… Nu se va face nici un rău 
şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt’ (Isaia 11:6-9), spune Domnul.” – 
The Review and Herald, 1 iunie 1915.
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