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Prefaţă
În acest trimestru, studenţii Şcolii de Sabat din întreaga lume vor continua seria de studii Noi aşa credem, pentru că „nu avem nimic pentru ce
să ne temem în viitor, decât de a uita calea pe care ne-a condus Domnul, şi
învăţăturile Sale din istoria noastră trecută” - The General Conference Daily
Bulletin, 29 ianuarie 1893).

Prin Marea Însărcinare dată ucenicilor Săi - un mandat al cărui ecou
coboară prin secole până în zilele noastre - Hristos ne porunceşte să îi
învăţăm „toate lucrurile” pe care le-a poruncit El. Aceste „toate lucrurile” cuprind multe adevăruri vitale care oferă un mare imbold spiritual în
umblarea noastră cu Domnul şi sunt părţi esenţiale ale adevărului prezent
aplicabil în special în zilele noastre.
„Adevărurile care au luat formă prin lucrarea evidentă a lui Dumnezeu
trebuie să stea ferme. Nimeni să nu se încumete să mişte un cui sau o piatră din temelia structurii. Cei care încearcă să submineze stâlpii credinţei
noastre sunt între acei despre care Biblia spune că ‘în vremile din urmă,
unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de
învăţăturile dracilor’ (1 Timotei 4:1).
Un singur pas de îndepărtare de la calea în care ne-a poruncit Dumnezeu să umblăm ne aşează acolo unde suntem supuşi ispitelor lui Satan.
Acest fapt este demonstrat de cazul lui Adam şi Eva. În afara căii lui Dumnezeu putem fi conduşi să credem o minciună. Însă cu acei care ascultă de
legile Sale vor comunica îngerii lui Dumnezeu. Fie ca mintea şi inima să
fie unite în a urma lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Păstraţi sufletul
şi trupul pure, curate şi sfinte. Când facem acele lucruri pe care Dumnezeu
le-a poruncit în cuvântul Său, îngerii lui Dumnezeu vor acţiona ca profesori ai noştri. Fericirea noastră depinde de trăirea unei vieţi neprihănite.”-

Bible Training School, 1 martie 1915.

„Avem un mesaj sacru de dus lumii. Solia celui de-al treilea înger nu
este o teorie inventată de oameni, nici o speculaţie a imaginaţiei: ci este
adevărul solemn al lui Dumnezeu pentru aceste ultime zile. Este avertizarea finală adresată sufletelor pierinde ale oamenilor. Nu este un sistem de
adevăr doar pentru a mulţumi intelectul şi a-i oferi satisfacţie; ci înseamnă
muncă sârguincioasă şi jertfitoare pentru toţi cei care acceptă învăţăturile
sale sfinte. Poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus trebuie să fie aduse
în atenţia lumii. Vestea despre revenirea Salvatorului trebuie proclamată.
Scenele judecăţii trebuie să fie pictate în faţa minţilor necunoscătoare ale
oamenilor, şi inimile trebuie să fie trezite pentru a realiza solemnitatea orelor de încheiere ale timpului de probă, şi a se pregăti pentru a-L întâlni pe
Dumnezeul lor.”- The Review and Herald, 13 martie 1888.
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 4 iulie 2009
Darul Sabatului Întâi
pentru un centru misionar şi de sănătate în Novi Sad, Serbia
Dragii noştri, fraţi şi surori
în Hristos:
Vă salutăm cu cuvintele apostolului Pavel: „Iubirea frăţească să
continue” (Evrei 13:1 engl.).
Unul dintre primele teritorii europene în care Mişcarea
de Reformă a prins rădăcini a
fost regiunea întinsă de câmpie
din nordul Serbiei, cunoscută
ca Voivodina. În Novi Sad, capitala acelei provincii, fraţii şi surorile s-au strâns laolaltă încă de la început;
prima casă de rugăciune însă din acel oraş a fost construită în 1960 într-o
clădire rezidenţială restaurată.
Astăzi, biserica locală din Novi Sad este a doua ca mărime din Uniunea noastră [Uniunea Slavonă de Sud], cu o tendinţă de creştere. Această
mişcare este datorită harului lui Dumnezeu şi a eforturilor personale şi
colective ale membrilor bisericii care sunt angajaţi în lucrarea misionară
şi medicală. Serviciile din Sabat sunt vizitate regulat de oaspeţi care prin
zelul dragostei dintâi ne motivează pe toţi să oferim bisericii din Novi Sad
un spaţiu mai larg atât pentru serviciile divine de închinare cât şi pentru
lucrarea misionară.
Scopul nostru este de a întemeia centrul misionar şi de sănătate al bisericii din Novi Sad, care să ofere spaţiu pentru următoarele activităţi:
• servicii de închinare regulate şi clase de Şcoală de Sabat pentru copii
• cursuri de sănătate şi programe evanghelistice pentru publicul larg
oferite de membri calificaţi ai bisericii noastre.
• Cursuri de bucătărie
• Bibliotecă şi librărie pentru literatură spirituală şi de sănătate.
• Magazin naturist
• Studio pentru înregistrări audio şi video.
Pentru a atinge aceste obiective avem atât idei cât şi personal, însă ne
lipsesc fondurile. De aceea, vă cerem sprijinul pentru planurile noastre nobile prin rugăciunile voastre şi prin donaţii. Vă mulţumim anticipat pentru
ajutorul vostru generos.
Fraţii şi surorile voastre din Uniunea Slavonă de Sud
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Sabat, 4 iulie 2009

Biserica lui Dumnezeu în şapte etape
„Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici, care sunt în Asia: la Efes, Smirna,
Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea” (Apocalipsa 1:11).
„Numele celor şapte biserici sunt simbolice pentru biserică în diferitele
perioade ale erei creştine. Numărul 7 indică ceva complet, şi este simbolic
pentru faptul că soliile se extind până la încheierea timpului, în timp ce
simbolurile descoperă condiţia bisericii în diferite etape din istoria lumii.”-

Istoria faptelor apostolilor, p. 585 (engl.) (rom. cap. Apocalipsa).
Studiu recomandat:
				

Istoria faptelor apostolilor, p. 578-592 (engl.) (rom.
cap. Apocalipsa).

Duminică 						

28 iunie

1. EFES - VREDNIC DE DORIT - 27.d Hr.-100 d. Hr.
a. 	Care era condiţia bisericii în prima perioadă a erei creştine?
	Apocalipsa 2:2, 3.

„La început experienţa bisericii din Efes a fost marcată de simplitate
de copil şi zel...
Membrii bisericii erau uniţi în sentimente şi acţiuni.”- Ibid., p. 578, 579
(engl.) (rom. cap. Apocalipsa).

b. În ciuda unei asemenea condiţii demne de dorit, care era mâhnirea
lui Hristos referitor la biserică, şi cum a ajuns biserica în acea
condiţie? Apocalipsa 2:4, 5.

„Primii creştini au început să caute defecte unii la ceilalţi. Ocupânduse de greşeli, creând loc pentru critică nemiloasă, ei L-au pierdut din vedere pe Mântuitorul şi marea Sa iubire manifestată păcătoşilor.”- Mărturii, vol.
8, p. 241 (engl.) (rom. secţiunea 4, subcap. Una cu Hristos în Dumnezeu).
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Lecţia 1					

Luni 							

29 iunie

2. SMIRNA - MIR, PARFUM DULCE - 100 d. Hr-323 d. Hr.
a. 	Care era condiţia bisericii din perioada Smirna? Ce bogăţie avea
aceasta? Apocalipsa 2:8, 9; 2 Corinteni 8:9; Iacov 2:5.
„Primii creştini erau într-adevăr un popor deosebit. Comportamentul lor ireproşabil şi credinţa lor neclintită erau o mustrare continuă care
tulbura pacea păcătosului. Deşi erau puţini la număr, fără bogăţie, poziţie
sau titluri onorifice, ei erau o groază pentru făcătorii de rele, oriunde caracterul şi învăţăturile lor erau cunoscute. De aceea erau urâţi de cei răi, la
fel cum şi Abel era urât de Cain cel lipsit de evlavie... Din zilele lui Hristos
până astăzi, ucenicii Săi credincioşi au aţâţat ura şi împotrivirea celor care
iubesc şi urmează căile păcatului.”- Marea luptă, p. 46 (engl.) (rom. cap. Persecuţia din primele secole).

„Dacă scopul şi ţinta vieţii tale este să strângi o comoară în cer, vei fi ridicat deasupra influenţelor josnice, meschine, demoralizante ale unei dorinţe
necontrolate de a obţine bogăţie în această viaţă. Strângerea de comori în cer
va da caracterului nobleţe de caracter; va spori dărnicia, va încuraja mila; va
cultiva amabilitatea şi dragostea. Aceasta va uni sufletul omului cu Hristos,
prin legături ce nu pot fi sfărâmate. Poţi strânge comori pentru tine în ceruri
fiind bogat în fapte bune—bogat în lucruri nepieritoare şi spirituale.”- Înalta

noastră chemare, p. 195 (engl.) (rom. cap. O bancă ce nu falimentează niciodată ).

b. 	Ce a promis Hristos credincioşilor biruitori din Smirna, care
aveau să rabde până la sfârşit? Apocalipsa 2:10; Fapte 14:22.
„Asemenea servilor lui Dumnezeu din vechime, mulţi [din urmaşii
lui Hristos] ‘ca să primească o înviere mai bună, n-au vrut să primească
izbăvirea, care li se dădea, şi au fost chinuiţi’ (Evrei 11:35). Aceştia îşi aduceau aminte de cuvintele Stăpânului lor, că atunci când erau persecutaţi de
dragul lui Hristos, să fie extrem de fericiţi, pentru că răsplata lor avea să fie
mare în ceruri; pentru că la fel fuseseră persecutaţi şi profeţii înainte de ei.
Ei se bucurau că pot fi socotiţi demni de a suferi pentru adevăr, şi cântări
de triumf se înălţau din mijlocul flăcărilor trosninde.”- Marea luptă, p. 41

(engl.) (rom. cap. Persecuţia din primele secole).

„Înainte de a intra în Oraşul lui Dumnezeu, Salvatorul aşează asupra urmaşilor Săi emblemele victoriei şi îi învesteşte cu însemnele calității lor regale...
Asupra frunţilor biruitorilor, Isus va aşeza cu propria Sa mână dreaptă coroanele de slavă.”- Ibid., p. 645, 646 (engl.) (rom. cap. Poporul lui Dumnezeu salvat).
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30 iunie

3.	PERGAM - ÎNĂLŢIME, ÎNĂLŢARE - 323 d. Hr.-538 d. Hr.
	TIATIRA - JERTFA POCĂINŢEI - 538 d. Hr. - 1798 d. Hr.
a. 	Ce mustrare îi administrează Isus bisericii din Pergam? Apocalipsa
2:12-15. Care era doctrina Nicolaiţilor?
„[În timpul cât tabăra lui Israel s-a aflat lângă Iordan] la sugestia lui
Balaam, regele Moabului a declarat o mare sărbătoare în onoarea zeilor lor
[păgâni], şi în secret s-au luat măsuri ca Balaam să îi amăgească pe Israeliţi
să participe... Când ei s-au unit în râs şi petrecere, faptul că şi-au îngăduit
să bea vin le-a întunecat simţurile şi a rupt barierele auto-controlului. Pasiunea avea frâu liber; şi întrucât îşi mânjiseră conştiinţele prin necumpătare, ei au fost convinşi să se aplece înaintea idolilor. Ei au adus jertfe pe
altarele păgâne şi au participat la cele mai înjositoare ritualuri.”- Patriarhi şi

profeţi, p. 454 (engl.) (rom. cap. Apostazie la Iordan).

„Este lucrarea noastră aceea de a ne cunoaşte slăbiciunile individuale şi
păcatele, care cauzează întuneric şi slăbiciune spirituală, şi care au înnăbuşit
dragostea noastră dintâi. Este spiritul lumesc? Este egoismul? Este iubirea
pentru apreciere de sine? Este dorinţa de a fi primul? Este păcatul senzualităţii care e în activate intensă? Este păcatul Nicolaiţilor, acela de a schimba
harul lui Dumnezeu pe senzualitate?”- Ye Shall Receive Power, p. 361.
„Doctrina frecvent predicată este că evanghelia lui Hristos a făcut fără efect
legea lui Dumnezeu; că ‘prin credinţă’ suntem eliberaţi de necesitatea de a fi împlinitori ai Cuvântului. Însă aceasta este doctrina Nicolaiţilor, pe care Hristos a
condamnat-o fără menajamente.”- The Signs of the Times, 25 februarie 1897.

b. 	Ce a insinuat Izabela spirituală în perioada Tiatirei? Apocalipsa
2:19-23. Ce atrocităţi a practicat Izabela şi au fost repetate în
	Tiatira? 1 Regi 18:4; 19:1, 2. Ce promisiune a fost dată biruitorilor
din Tiatira? Apocalipsa 2:26-28.
„În secolul al treisprezecilea a fost întemeiat cel mai teribil mecanism
al papalităţii - Inchiziţia... ‘Babilonul cel mare’ a fost ‘îmbătat de sângele
sfinţilor’ (Apocalipsa 17:5, 6). Trupurile sfârtecate ale milioanelor de martiri strigau către Dumnezeu după răzbunarea acelei puteri apostate.”- Ma-

rea luptă, p. 59, 60 (engl.) (rom. cap. O eră de întunecime spirituală).

„În secolul al paisprezecelea a răsărit în Anglia ‘luceafărul de dimineaţă’ al
Reformaţiunii. John Wycliffe a fost vestitorul reformei, nu doar pentru Anglia,
ci pentru întreaga creştinătate.”- Ibid., p. 80 (engl.) (rom. cap. John Wycliffe).
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Marţi 							

Miercuri

1 iulie

4. SARDES - CEEA CE RĂMÂNE - 1798-1833
FILADELFIA - DRAGOSTE FRĂŢEASCĂ - 1833-1844
a. 	Cum descrie Domnul condiţia bisericii Sardes? Apocalipsa 3:1. Ce
responsabilitate zăcea asupra puţinilor credincioşi care mai erau
încă în viaţă? Apocalipsa 3:2-5.
„Păcatul de care este în mod deosebit acuzată această biserică [Sardes]
este că ei nu au întărit lucrurile care rămân, care sunt pe moarte. Se aplică
aceste lucruri la noi? Să ne examinăm inimile în lumina cuvântului lui
Dumnezeu, şi fie ca prima noastră lucrare să fie aceea de a ne pune inimile
în ordine prin ajutorul lui Hristos.”- Mărturii, vol. 5, p. 610 (engl.) (rom. cap.

Iubirea pentru cei greşiţi).

„În solia către biserica Sardes sunt prezentate două grupe: cei cărora le
merge numele că trăiesc, dar sunt morţi; şi cei care se luptă să biruiască.”-

The Review and Herald, 20 august 1903.

„În toate secolele au existat cei care au pretins dreptul la favoarea lui Dumnezeu chiar când desconsiderau unele dintre poruncile Sale. Însă Scripturile
declară că prin fapte ‘credinţa ajunge desăvârşită;’ şi că, fără fapte de ascultare, credinţa este ‘moartă’ (Iacov 2:22, 17). Cel care pretinde că Îl cunoaşte pe
Dumnezeu, ‘şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este
în el’ (1 Ioan 2:4).”- Patriahi şi profeţi, p. 73 (engl.) (rom. cap. Cain şi Abel testaţi).

b. 	Ce eveniment important a avut loc la sfârşitul perioadei Filadelfia?
	Apocalipsa 3:7, 8; 11:19.
„Timpul pentru ca poruncile lui Dumnezeu să strălucească în toată
importanţa lor, şi ca poporul lui Dumnezeu să fie testat referitor la adevărul Sabatului, a fost atunci când uşa a fost deschisă în locul prea sfânt
din sanctuarul ceresc, unde se află chivotul, în care sunt păstrate cele zece
porunci. Această uşă nu a fost deschisă până când mijlocirea lui Isus nu a
fost încheiată în locul sfânt al sanctuarului în 1844. Atunci Isus s-a ridicat
şi a închis uşa locului sfânt, şi a deschis uşa spre sfânta sfintelor, şi a trecut
dincolo de perdeaua a doua, unde acum stă lângă chivot, şi unde pătrunde
acum credinţa lui Israel...
De când Isus a deschis uşa spre locul prea sfânt, unde este chivotul,
poruncile lui Dumnezeu au strălucit pentru poporul lui Dumnezeu, şi ei
sunt testaţi în chestiunea Sabatului.”- Experienţe şi viziuni, p. 42 (engl.) (rom.
cap. Uşa închisă şi cea deschisă).
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2 iulie

5. LAODICEEA: JUDECATA POPORULUI - 1844 PÂNĂ LA
SFÂRŞIT
a. 	Care este problema cu biserica Laodiceea? Apocalipsa 3:14-17. Ce
sfat este dat îngerului bisericii? Apocalipsa 3:18, 19.
„Cei ce sunt creştini doar cu jumătate de inimă sunt mai răi decât necredincioşii.”- Înalta noastră chemare, p. 348 (engl.) (rom. cap. Sunt eu laodiceean?).
„Martorul Credincios ne sfătuieşte să cumpărăm de la El aur curăţit în
foc, haine albe şi alifie pentru ochi. Aurul recomandat aici ca fiind încercat
în foc este credinţa şi iubirea. Acesta îmbogăţeşte inima; pentru că a fost
curăţat până când este pur, şi cu cât este mai încercat, cu atât mai strălucitor este lustrul lui. Haina albă este puritatea caracterului, neprihănirea lui
Hristos împărtăşită păcătosului. Aceasta este cu adevărat o haină dintr-un
material ceresc, ce poate fi cumpărat doar de la Hristos pentru o viaţă de
ascultare voioasă. Alifia pentru ochi este acea înţelepciune şi acel har care
ne fac în stare să distingem între bine şi rău, şi să detectăm păcatul sub orice mască.”- Mărturii, vol. 4, p. 88 (engl.) (rom. cap. Procesul de punere la probă).
b. 	Ce este promis biruitorului din perioada Laodiceea şi cum poate fi
obţinută victoria? Apocalipsa 3:20, 21; 20:4.
„Dacă vreunii nu vor fi curăţiţi prin ascultarea de adevăr, şi nu biruiesc
egoismul lor, mândria lor şi pasiunile rele, îngerii lui Dumnezeu au misiunea: ‘S-au alipit de idoli, lăsaţi-i în pace’, şi ei trec mai departe la lucrarea lor,
lăsând sub controlului îngerilor răi aceste suflete, cu trăsăturile lor păcătoase
nesupuse. Cei care corespund standardului în fiecare punct, care trec fiecare
test şi biruiesc, fie preţul oricare ar fi, au ascultat de sfatul Martorului Credincios.”- Ibid., vol. 1, p. 187 (engl.) (rom. cap. Biserica laodiceeană).

Vineri 								

3 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. 	Prezentaţi declinul ce se observă în condiţia spirituală a bisericii din Efes.
b. 	De ce poate fi biserica din Smirna o inspiraţie pentru noi în aceste
ultime zile?
c. 	Cum sunt repetate astăzi păcatele Pergamului şi ale Tiatirei?
d. În ce sens a marcat sfârşitul Filadelfiei un punct de cotitură?
e. 	Doar cum putem fi biruitori în această perioadă a Laodiceei?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2009
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Joi

Lecţia 2

Sabat 11 iulie 2009

Biserica vizibilă a lui Dumnezeu astăzi
„Dar dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui
Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia
adevărului” (1 Timotei 3:15).
„Foarte strânsă şi sfântă este relaţia dintre Hristos şi biserica Sa - El mirele,
iar biserica mireasa; El capul, iar biserica trupul. Legătura cu Hristos, deci, implică legătura cu biserica Sa.” - Educaţia, p. 268 (engl.) (rom. cap. Lucrarea vieţii ).
Studiu recomandat:
				

Mărturii pentru predicatori, p. 15-31 (engl.) (rom. cap.
Biserica lui Hristos).

Duminică 						

5 iulie

1.	OBIECTUL CEL MAI PREŢIOS AL LUI DUMNEZEU PE
	PĂMÂNT
a. 	Cum prezintă Dumnezeu biserica Sa? Deuteronomul 32:9, 10; Zaharia
2:8.
„Biserica trebuie să fie purtătoarea luminii lui Dumnezeu pentru a străluci
în întunericul moral al unei generaţii corupte şi păcătoase. Nu poate exista
nimic în lume care să Îi fie atât de drag lui Dumnezeu ca biserica Sa. Nimic nu
este păzit de El cu atâta grijă geloasă.”- Manuscript Releases, vol. 18, p. 208.
„Biserica lui Hristos, slăbită şi plină de defecte cum poate că este, este
singurul obiect de pe pământ asupra căruia El îşi revarsă atenţia Sa supremă... El vine personal prin Duhul Său Sfânt în mijlocul bisericii Sale.”-Măr-

turii pentru predicatori, p. 15 (engl.) (rom. cap. Biserica lui Hristos).

b. 	Ce a spus Hristos despre biserica Sa clădită pe Stâncă? Matei 16:18.
„Cuvântul Petru înseamnă piatră - o piatră ce se rostogoleşte. Petru nu
era stânca pe care avea să fie întemeiată biserica. Asupra lui porţile locuinţei
morţilor au triumfat când el L-a tăgăduit pe Domnul cu blesteme şi jurăminte.
Biserica a fost clădită pe Cel împotriva căruia porţile locuinţei morţilor nu au
putut să triumfe.”- Hristos, Lumina lumii, p. 413 (engl.) (rom. cap. Umbrele crucii).
„Biserica... este clădită pe credinţa în Hristos, şi ‘porţile locuinţei morţilor
nu o vor birui’ (Matei 16:18).”- Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 77 (engl.) (rom. cap.
Dependenţa de Dumnezeu).
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Luni 								

6 iulie

2. HRISTOS ŞI BISERICA SA - O CETATE DE SCĂPARE
a. 	Ce măsuri s-au luat în Vechiul Testament pentru a salva un păcătos
care a comis un păcat, fără intenţie? Numeri 35:11-15.

„Cetăţile de scăpare desemnate pentru poporul lui Dumnezeu din vechime erau un simbol pentru refugiul oferit în Hristos. Acelaşi Salvator
plin de milă care a desemnat aceste cetăţi vremelnice de scăpare a pus la
dispoziţie, prin sângele Lui vărsat, un refugiu sigur pentru călcătorii legii
lui Dumnezeu, în care ei pot fugi pentru a fi la adăpost de moartea a doua.
Nici o putere nu poate smulge din mâinile Sale sufletele care merg la El
pentru a primi iertare.”- Patriarhi şi profeţi, p. 516 (engl.) (rom. cap. Împărţirea

Canaanului).

„La fel cum criminalul era în pericol constant până când nu se afla în
cetatea de scăpare, tot astfel călcătorul legii lui Dumnezeu este expus mâniei divine până când nu găseşte un loc în care să se ascundă în Hristos.”-

The Signs of the Times, 20 ianuarie 1881.

b. 	Care este scopul bisericii în aceste ultime zile? Fapte 2:47 (versiunea KJV: „Şi Dumnezeu adăuga zilnic bisericii pe cei ce aveau să fie
mântuiţi”); Efeseni 4:11-13.

„Biserica este fortăreaţa lui Dumnezeu, cetatea Sa de scăpare, pe care
El o are într-o lume revoltată. Fiecare trădare a bisericii este o trădare a
Aceluia care a cumpărat omenirea prin sângele unicului Său Fiu. De la
început, suflete credincioase au constituit biserica Sa de pe pământ. În fiecare secol Dumnezeu şi-a avut străjerii Săi, care au dat o mărturie credincioasă generaţiei în care au trăit. Aceste santinele au dat solia de avertizare;
iar când au fost chemaţi să îşi depună armele, alţii au preluat lucrarea lor.
Dumnezeu i-a adus pe aceşti martori într-o relaţie de legământ cu Sine
însuşi, unind biserica de pe pământ cu biserica din cer. El a trimis îngerii
Săi pentru a sluji bisericii Sale, iar porţile locuinţei morţilor nu au fost în
stare să triumfe asupra poporului Său...
În timpul secolelor de întuneric spiritual, biserica lui Dumnezeu a fost ca o
cetate aşezată pe un munte. De la un secol la altul, prin generaţiile care au urmat,
doctrinele pure ale cerului s-au desfăşurat în limitele acesteia.”- Istoria faptelor

apostolilor, p. 11, 12 (engl.) (rom. cap. Planul lui Dumnezeu pentru biserica Sa).
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Marţi

7 iulie

3. BISERICA ESTE STAULUL
a. 	Cu ce sunt comparaţi în Biblie credincioşii? Psalmii 100:3, 4; Ioan
10:16. Unde ar trebui să fie cei care sunt botezaţi în Hristos?
1 Corinteni 12:12, 13.
„Biserica este organizată pentru slujire; iar într-o viaţă de slujire pentru
Hristos, legătura cu biserica este unul dintre primii paşi. Credincioşia faţă de
Hristos cere îndeplinirea cu credincioşie a datoriilor faţă de biserică. Aceasta
este o parte importantă a instruirii unei persoane; iar într-o biserică pătrunsă de viaţa Stăpânului, aceasta va conduce direct la eforturi pentru lumea din
afară.”- Educaţia, p. 268, 269 (engl.) (rom. cap. Lucrarea vieţii).
„Toţi cei care cred trebuie să fie strânşi într-o biserică.”- Hristos, Lumina

lumii, p. 821 (engl.) (rom. cap. Duceţi-vă şi învăţaţi toate neamurile).

„Dumnezeu ar putea să facă lucrarea Sa să înainteze fără cooperarea
noastră. El nu depinde de noi pentru a avea banii noştri, timpul nostru, sau
munca noastră. Însă biserica este foarte preţioasă în ochii Săi. Aceasta este
cutia Sa de bijuterii, staulul în care e strânsă turma Sa, şi El îşi doreşte mult
să o vadă fără pată sau lipsuri sau alte lucruri asemănătoare. El tânjeşte
după ea cu o iubire inexprimabilă.”- In Heavenly Places, p. 324.

b. 	Ce se spune în Cuvântul lui Dumnezeu despre Păstorul cel bun şi
oile Sale? Psalmii 23:1; Isaia 40:10, 11; Ioan 10:11-15. Care este
datoria sub-păstorului? Luca 15:4-6.

„Isus este Păstorul cel bun. Urmaşii Săi sunt oile păşunii Lui. Un păstor
este întotdeauna cu turma sa pentru a o apăra, pentru a o păzi de lupi, pentru a găsi oile rătăcite şi a le aduce înapoi în staul.”- Lift Him Up, p. 215.
„Când oaia pierdută a fost găsită, ea a fost adusă înapoi acasă cu bucurie, şi a
urmat multă veselie. Aceasta ilustrează lucrarea binecuvântată, plină de bucurie
a lucrării pentru cei rătăciţi. Biserica ce se angajează cu succes în această lucrare
este o biserică fericită.”- Mărturii, vol. 2, p. 22 (engl.) (rom. Schiţă de experienţă).
„Mulţi mor după pâinea vieţii, şi nu este timp de a-i acuza pe fraţi;
mai degrabă, rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi, şi ieşiţi pentru a
căuta şi salva oile rătăcinde. Printr-o căutare atentă, minuţioasă, găsiţi-i pe
cei greşiţi, descurajaţi, şi aduceţi-i înapoi în staul.”- The Review and Herald,

24 octombrie 1893.
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Miercuri
4. BISERICA ESTE O GRĂDINĂ

8 iulie

a. 	Cu ce plante sunt comparaţi „cei sădiţi în casa Domnului”,
biserica? Psalmii 1:3; 92:12, 13; Ieremia 17:8.
„Între toate prevederile lui Dumnezeu nu este nimic mai frumos decât
planul Său de a da bărbaţilor şi femeilor o diversitate de daruri... Mulţi
au primit o instruire religioasă şi intelectuală limitată, însă Dumnezeu are
pentru această clasă o lucrare pe care ei să o facă, dacă doresc să lucreze în
umilinţă, încrezându-se în El.
De la varietatea infinită de plante şi flori putem învăţa o lecţie importantă. Nu toţi bobocii sunt la fel în formă sau culoare. Unele flori au puteri vindecătoare. Altele miros întotdeauna plăcut. Există aşa-zişi creştini care cred
că este datoria lor aceea de a-i face pe toţi creştinii ca pe ei înşişi. Acesta este
planul omului, nu planul lui Dumnezeu. În biserica lui Dumnezeu este loc
pentru caractere la fel de variate precum sunt plantele din grădină. În grădina Sa spirituală sunt multe varietăţi de flori.”- Evanghelizarea, p. 98, 99 (engl.)
(rom. cap. Organizarea întâlnirilor evanghelistice, subcap. Unitate în diversitate).

„O grădină cere muncă permanentă. Buruienile trebuie îndepărtate,
plante noi trebuie răsădite; ramurile care se dezvoltă prea rapid trebuie tăiate mai jos. Astfel lucrează Dumnezeu pentru grădina Sa, pentru a-şi îngriji
plantele. El nu se poate bucura de o dezvoltare care nu descoperă graţia caracterului lui Hristos. Sângele lui Hristos a făcut din bărbaţi şi femei misiunea cea mai preţioasă a lui Dumnezeu. Atunci, ce atenţi ar trebui să fim să nu
ne luăm prea multă libertate în smulgerea plantelor pe care Dumnezeu le-a
aşezat în biserica Sa! Unele plante sunt atât de firave încât abia dacă au ceva
viaţă, iar faţă de acestea Dumnezeu are o grijă specială.”- Harul uimitor al lui
Dumnezeu, p. 65 (engl.) (rom. cap. Administratorii influenţei).

b. 	Ce aşteaptă Dumnezeu de la acei pe care i-a aşezat ca plante în
grădina Sa? Ioan 15:4, 5, 8, 16; Matei 7:16-20.
„Întocmai după cum un pom bun va aduce roade bune, tot astfel, şi pomul care este plantat în grădina Domnului va aduce roade bune spre viaţa
veşnică. Păcatele care deţineau controul sunt biruite; gândurile rele nu sunt
îngăduite în minte; obiceiurile rele sunt îndepărtate din templul sufletului.
Tendinţele care au fost îndreptate într-o direcţie rea sunt întoarse spre o
direcţie bună. Dispoziţiile şi sentimentele greşite sunt schimbate, principii
noi de acţiune completează lipsurile, şi există un standard nou de caracter.
Temperamente sfinte şi emoţii sfinţite sunt acum roade în pomul creştin.”The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1080 (engl.) (rom.
CBNT capitolul referitor la Romani 12).
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Joi 								

9 iulie

5. BISERICA ESTE UN TRUP
a. Biserica este comparată cu un trup. De ce? 1 Corinteni 12:12, 27,
28; Efeseni 4:11, 12, 15, 16; Coloseni 1:17, 18, 24.

„Printr-o comparaţie a bisericii cu trupul omenesc, apostolul [Pavel]
ilustrează în mod potrivit relaţiile strânse şi armonioase care ar trebui să
existe între toţi membrii bisericii lui Hristos.”- Istoria faptelor apostolilor, p.

317 (engl.) (rom. cap. Chemaţi la un standard mai înalt).

b. 	După cum în corpul fizic există cap, inimă, şi alte membre, tot
astfel este şi cu biserica. Cine anume este capul, inima şi membrele
trupului alegoric? Efeseni 5:23; Coloseni 1:18; Romani 12:5;
1 Corinteni 12:14-23, 27.

„Hristos este capul bisericii. Membrele corpului Său urmează indicaţiile date de Cap, la fel cum membrele corpului omenesc ascultă de impulsurile minţii.”-The Review and Herald, 18 iulie 1882.
„Marea inimă a lucrării este în ... ; şi, la fel cum inima umană pulsează
torentul de sânge spre toate părţile corpului, tot astfel administraţia din
acest loc, sediul bisericii noastre, afectează întregul corp de credincioşi.
Dacă inima fizică este sănătoasă, sângele trimis din ea prin sistem este de
asemenea sănătos; însă, dacă acest izvor nu este curat, întregul organism
devine bolnav de otrava din acest lichid vital. Tot astfel este cu noi. Dacă
inima lucrării este stricată, întreaga biserică, în toate domeniile şi interesele ei, răspândită pe suprafaţa întregului pământ, suferă în consecinţă.”Mărturii, vol. 4, p. 210 (engl.) (rom. cap. Nevoia de mustrare credincioasă).

Vineri 							

10 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. 	Cine este Stânca pe care este clădită biserica?
b. 	De ce vrea Dumnezeu ca servii Săi să devină membri ai trupului Său?
c. Biserica este comparată cu un staul. În ce sens?
d. 	Descrieţi varietatea darurilor din biserică.
e. 	Cum afectează condiţia spirituală a inimii întregul corp, biserica?
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Lecţia 3

Sabat 18 iulie 2009

Organizarea bisericii
„Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli; al doilea, profeţi; al treilea;
învăţători; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi
vorbirii în felurite limbi” (1 Corinteni 12:28).
„În lucrările lui Dumnezeu din întregul univers se manifestă organizare
şi ordine. Ordinea este prima lege a cerului, şi ea trebuie să fie legea poporului lui Dumnezeu de pe pământ.”- Mărturii pentru predicatori, p. 26 (engl.)
Studiu recomandat:
		

Istoria faptelor apostolilor, p. 158-165 (engl.) (rom. cap.
Solia evangheliei în Antiohia).

Duminică 						

12 iulie

1. BISERICA A FOST ORGANIZATĂ
a. 	Ce a făcut Isus când şi-a început slujirea pe pământ? Luca 6:12, 13.
„Când Isus a terminat instruirea ucenicilor Săi, El a strâns mica grupă
în jurul Său, şi, îngenunchind în mijlocul lor, şi aşezându-şi mâinile pe
capetele lor, El a rostit o rugăciune dedicându-i lucrării Sale sacre. Astfel,
ucenicii Domnului au fost hirotoniţi pentru slujirea evangheliei.”- Hristos,
Lumina lumii, p. 296 (engl.) (rom. cap. Chemarea celor doisprezece).

b. 	Ce mandat a fost dat ucenicilor - şi nouă? Matei 28:18-20.
„Ucenicilor Săi Hristos le-a spus: ... Vouă, ucenicilor Mei, vă încredinţez această solie de har. Ea trebuie dată mai întâi lui Israel, apoi tuturor
naţiunilor, limbilor şi popoarelor. Trebuie dată iudeilor şi neamurilor. Toţi
cei care cred trebuie să fie strânşi într-o biserică.”- Ibid., p. 821 (engl.) (rom.

cap. Duceţi-vă şi învăţaţi toate neamurile).

„Ucenicii trebuiau să îi înveţe pe alţii ceea ce învăţase şi Hristos. Ceea
ce spusese El, nu doar personal, ci prin toţi profeţii Vechiului Testament,
este inclus aici. Învăţătura omenească este exclusă. Nu există loc pentru
tradiţie, pentru teorii şi concluzii omeneşti, sau pentru legislaţie bisericească. Nici o lege decretată de autorităţile bisericeşti nu este inclusă în
acest mandat. Servii lui Hristos nu trebuie să înveţe nici una dintre acestea.
‘Legea şi profeţii’, împreună cu raportul cuvintelor şi faptelor Sale, sunt
comoara încredinţată ucenicilor pentru a fi dată lumii.”- Ibid., p. 826 (engl.)

(rom. cap. Duceţi-vă şi învăţaţi toate neamurile).
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Luni 							

13 iulie

2. GUVERNAREA BISERICII
a. La ce se face referire prin „guvernare” în biserică? 1 Corinteni
12:28; Efeseni 4:11.
„Nimeni să nu cultive gândul că ne putem lipsi de organizare. Ne-a costat mult studiu şi multe rugăciuni pentru înţelepciune, pe care ştim că Dumnezeu le-a răspuns, pentru a ridica această structură. Ea a fost ridicată prin
îndrumarea Sa, prin mult sacrificiu şi prin conflict. Nici unul dintre fraţii
noştri să nu fie atât de înşelat încât să încerce să o dea jos, pentru că astfel veţi
introduce o stare de lucruri pe care nici nu o visaţi. În numele Domnului vă
declar că aceasta trebuie să stea, întărită, întemeiată şi stabilă...
Îngerii lucrează în armonie. Ordinea perfectă caracterizează toate mişcările lor. Cu cât imităm mai îndeaproape armonia şi ordinea oştirii îngereşti, cu atât mai pline de succes vor fi eforturile acestor agenţi cereşti în
favoarea noastră. Dacă nu vedem nici o nevoie de o acţiune armonioasă, ci
suntem dezordonaţi, indisciplinaţi, şi dezorganizaţi în modul nostru de acţiune, îngerii, care sunt organizaţi riguros şi se mişcă în armonie perfectă,
nu pot lucra cu succes pentru noi. Ei se întorc de la noi întristaţi, pentru că
nu sunt autorizaţi să binecuvânteze confuzia, zăpăceala, şi dezorganizarea.
Toţi cei care doresc cooperarea mesagerilor cereşti trebuie să lucreze la
unison cu ei. Cei care au ungerea de sus vor încuraja în toate eforturile lor
ordinea, disciplina, unirea în acţiune, iar atunci îngerii cerului pot coopera
cu ei. Însă niciodată, niciodată, aceşti mesageri cereşti nu vor pune aprobarea lor asupra neregularităţilor, dezorganizării şi dezordinii.”- Mărturii

pentru predicatori, p. 27, 28 (engl.) (rom. cap. Biserica lui Hristos).

b. 	Care ar fi rezultatul dacă în biserică nu ar exista ordine, sistem şi
organizare? 1 Corinteni 14:33; Efeseni 4:14.
„Oh, cât s-ar bucura Satan dacă ar reuşi în eforturile sale de a pătrunde
între aceşti oameni [cei cu gânduri de independenţă], şi de a dezorganiza
lucrarea într-un timp când o organizare temeinică este esenţială şi va fi
cea mai mare putere pentru a ţine afară revoltele nelegitime, şi pentru a
respinge pretenţiile neaprobate de cuvântul lui Dumnezeu! Vrem să menţinem drepte rândurile, pentru ca să nu existe nici o scindare a sistemului de organizare şi ordine care a fost clădit prin muncă înţeleaptă, atentă.
Elementele dezordonate care doresc să controleze lucrarea în acest timp
nu trebuie să fie autorizate.”- Slujitorii evangheliei, p. 487 (engl.) (rom. cap. În

relaţie unii cu alţii).
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Marţi 					

14 iulie

3. 	EXEMPLE DE ORDINE ŞI ORGANIZARE
a. 	Descrieţi experienţa convertirii lui Saul din Tars. Fapte 9:1-6; 10:11, 12.
„Mulţi au ideea că ei sunt răspunzători doar în faţa lui Hristos pentru
lumina şi experienţa lor, independent de urmaşii Săi recunoscuţi de pe pământ. Însă în istoria convertirii lui Saul ne sunt date principii importante pe
care trebuie să le păstrăm tot timpul în minte. El a fost adus direct în prezenţa lui Hristos. El a fost unul, pe care Hristos l-a desemnat pentru una dintre
cele mai importante lucrări, unul care avea să fie ‘un vas ales’ pentru El; cu
toate acestea, Domnul nu i-a dat imediat lecţiile adevărului. El l-a împiedicat
din căile lui şi l-a convins; însă când l-a întrebat ‘Ce vrei să fac?’, Mântuitorul
l-a pus în legătură cu biserica Sa, şi i-a lăsat pe ei să îl înveţe ce să facă.
Astfel Isus şi-a pus aprobarea pe autoritatea bisericii Sale organizate, şi
l-a pus pe Pavel în legătură cu reprezentanţii Săi pe pământ. Toate binecuvântările se revarsă de la Hristos, dar El întemeiase atunci o biserică ce era
reprezentanta Sa pe pământ, şi acesteia îi fusese dată lucrarea de a conduce
păcătosul pe calea vieţii.
Isus este prietenul păcătoşilor; inima Sa este atinsă de nenorocirea lor;
El are toată puterea, atât în cer, cât şi pe pământ; însă El respectă mijloacele
pe care le-a rânduit El pentru luminarea şi salvarea oamenilor; El îi conduce pe păcătoşi la biserică, pe care El a făcut-o un canal de lumină spre
lume.”- The Review and Herald, 23 martie 1911.
b. 	Poate cineva să îi aparţină lui Hristos în timp ce nu recunoaşte
autoritatea bisericii organizate, trupul lui Hristos? Matei 12:30.
„Oricine caută să facă binele în puterea sa limitată va descoperi că eforturile sale sunt un eşec; însă cei care Îl acceptă pe Hristos prin credinţă vor
descoperi în El un Salvator personal. Ei se vor înrola în armata Sa.”- Prin-

cipiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 292 (engl.) (rom. cap. Studenţilor li se
cere să fie conlucrători cu Dumnezeu).

„Independenţa spiritului poate să conducă agentul uman să aibă prea multă
încredere în sine însuşi şi să se încreadă în propria sa judecată mai degrabă decât
să respecte sfatul fraţilor săi şi să aprecieze judecata lor.”-Istoria faptelor apostolilor,

p. 163 (engl.) (rom. cap. Vestitorii Evangheliei/ Solia evangheliei în Antiohia).

”Domnul iubește biserica Sa. Ea nu trebuie să fie dezorganizată sau fărâmițată
în atomi independenți. Nu există nici cel mai mic sens în aceasta; nu există nici cea
mai mică evidență că va fi un asemenea lucru.” - Selected Messages, bk. 2, pg. 68, 69.
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Miercuri 						
4. 	ELEMENTE DEZORDONATE

15 iulie

a. 	Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre persoanele pe care
	Domnul nu le cheamă în lucrarea de slujitor al Evangheliei, care
însă se împing singuri în această lucrare? Ieremia 23:21.
„Acei bărbaţi care nu sunt chemaţi de Dumnezeu sunt în general exact
cei care sunt cei mai siguri că ei sunt chemaţi şi că lucrările lor sunt foarte
importante.”- Experiențe și viziuni, p. 98 (engl.) (rom. cap. Ordinea evanghelică).
„Biserica trebuie să îşi simtă responsabilitatea şi ar trebui să observe
cu grjiă şi cu atenţie vieţile, calificările şi comportamentul general al celor
care pretind a fi profesori. Dacă nu există dovezi de netăgăduit că Domnul
i-a chemat, şi că asupra lor este rostit un ‘vai’ dacă nu ascultă de această
chemare, este datoria bisericii de a acţiona şi de a face cunoscut faptul că
aceste persoane nu sunt recunoscute ca profesori de către biserică...
În zilele apostolilor biserica era în pericol de a fi înşelată de către învăţători falşi, care se impuneau. De aceea, fraţii au ales bărbaţi care dăduseră
dovadă că sunt capabili să îşi conducă bine casele şi să păstreze ordinea în
familiile lor, şi care puteau să le prezinte lumina celor ce erau în întuneric.
Au întrebat pe Domnul referitor la ei, şi apoi, conform hotărârii bisericii şi
a Duhului Sfânt, aceştia au fost puşi deoparte prin punerea mâinilor.”-Ibid.,

p. 100, 101 (engl.) (rom. cap. Ordinea evanghelică).

b. 	Ce ar trebui să facă biserica faţă de acei care în mod intenţionat
lucrează independent de biserică, de trupul lui Hristos? Romani
16:17; Tit 3:10.
„Spiritul care ne face să ne tragem departe de colegii noştri în lucrare,
spiritul de dezorganizare - acestea se află chiar în aerul pe care îl respirăm.
După unii, toate eforturile de a menţine ordinea sunt privite ca periculoase
- o îngrădire a libertăţii personale, şi de aceea sunt la fel de temut ca papalitatea. Aceste suflete înşelate consideră că e o virtute a se lăuda cu libertatea
lor de a gândi şi de a acţiona independent...
Unii au promovat gândul că pe măsură ce ne apropiem de încheierea
timpului, fiecare copil al lui Dumnezeu va acţiona independent de orice
organizaţie religioasă. Dar am fost instruită de Dumnezeu că în această
lucrare nu există ca fiecare om să fie independent. Stelele cerului sunt toate
sub lege, fiecare influenţând pe cealaltă să facă voia lui Dumnezeu, supunând ascultarea lor comună legii care controlează acţiunea lor. Iar, pentru
ca lucrarea Domnului să avanseze în mod sănătos şi ferm, poporul Său trebuie să se strângă laolaltă.”- Mărturii, vol. 9, p. 257, 258 (engl.) (rom. secţiunea

a opta, subcap. Spiritul de independenţă).

18

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2009

Joi 								

16 iulie

5. SCOPUL ORGANIZAŢIEI
a. 	De ce este organizaţia vitală pentru biserică? Efeseni 4:11-16.
„Pentru ca lucrarea să înainteze în mod eficient, Domnul i-a trimis
pe ucenicii Săi doi câte doi. Dumnezeu are o biserică, și aceste comunități
sunt organizate pe temelia apostolilor şi a profeţilor, Isus Hristos Însuşi
fiind piatra din capul unghiului.”--Testimonies to South Africa, p. 7.
„Când numărul nostru a crescut, a fost evident că fără vreo formă de
organizare avea să existe o mare confuzie, şi lucrarea nu avea să înainteze
cu succes. Pentru a oferi sprijin pentru predicatori, pentru înaintarea lucrării în câmpuri noi, pentru protejarea bisericilor şi a predicatorilor de
membrii nedemni, pentru menţinerea proprietăţii bisericii, pentru publicarea adevărului prin presă, şi pentru multe alte scopuri, organizarea bisericii era indispensabilă.”- Mărturii pentru predicatori, p. 26 (engl.)
b. 	Care era atitudinea lui Pavel faţă de organizaţie? 1 Corinteni 1:10;
14:33, 40.
„În ciuda faptului că Pavel era învăţat personal de Dumnezeu, el nu
avea idei ciudate de responsabilitate individuală. În timp ce privea spre
Dumnezeu pentru călăuzire directă, el a fost întotdeauna gata să recunoască autoritatea învestită în corpul credincioşilor uniţi în părtăşie în biserică.
El a simţit nevoia de sfătuire, iar când apăreau chestiuni importante, el era
bucuros a le depune în faţa bisericii şi a se uni cu fraţii săi pentru a-L căuta
pe Dumnezeu pentru înţelepciunea de a lua deciziile corecte.”- Istoria faptelor apostolilor, p. 200 (engl.) (rom. cap. Iudei şi neamuri).

Vineri

17 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. 	Ce caracterizează standardul de doctrină al adevăratei biserici a lui
	Dumnezeu?
b. 	Ce contrast există între planul lui Dumnezeu de organizare şi căile lui
Satan?
c. 	Ce ne învaţă despre organizare experienţa convertirii lui Pavel?
d. 	Ce alte calificări de bază pentru hirotonire trebuie luate mai în serios?
e. În ce moduri aduce organizarea binecuvântări bisericii?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2009
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Lecţia 4 					

Sabat, 25 iulie 2009

Autoritatea bisericii
„Îţi voi da cheile împărăţiei cerului, şi orice vei lega pe pământ va fi legat
în ceruri, şi orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri” (Matei
16:19).
„Bisericii i-a fost conferită puterea de a acţiona în locul lui Hristos...
Orice face biserica şi este în conformitate cu indicaţiile date în cuvântul
lui Dumnezeu, va fi ratificat în cer.”- Mărturii, vol. 7, p. 263 (engl.) (rom. cap.

Disciplina bisericii).

Studiu recomandat:
				

Mărturii, vol. 7, p. 260-264 (engl.)
(rom. cap. Disciplina bisericii).

Duminică 						

19 iulie

1. 	AUTORITATE ACORDATĂ
a. 	Ce paşi trebuie urmaţi înainte ca o persoană să fie disciplinată de
către biserică? Matei 18:15-18.
„Nici un slujbaş al bisericii nu ar trebui să sfătuiască, nici un comitet
nu ar trebui să recomande, nici o biserică nu ar trebui să accepte prin vot
ca numele unei persoane greşite să fie îndepărtat din registrele bisericii,
până când instrucţiunile date de Hristos nu au fost urmate cu credincioşie.
Când aceste instrucţiuni au fost urmate, biserica este nevinovată în faţa lui
Dumnezeu. Răul trebuie făcut să apară aşa cum este, şi trebuie îndepărtat,
pentru ca să nu devină din ce în ce mai răspândit.”- Ibid., p. 262, 263 (engl.)

(rom. cap. Disciplina bisericii).

b. 	Ce autoritate are biserica în ceea ce priveşte disciplina? Ioan 20:23;
	Matei 18:18.
„Domnul i-a delegat [bisericii] puterea de a rezolva chestiunile ce ţin
de prosperitatea, puritatea şi ordinea ei. Asupra ei zace responsabilitatea de
a exclude din părtăşia cu ea pe cei care sunt nedemni, care prin comportamentul lor neasemănător cu al lui Hristos ar aduce dezonoare adevărului.”-

Ibid., p. 263 (engl.) (rom. cap. Disciplina bisericii).
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Luni 							

20 iulie

a. 	Care este răspunsul nefericit al unora pe care Dumnezeu îi cheamă
să se întoarcă la El? Ieremia 6:16; 13:10.
„Cei ale căror fapte sunt rele nu vor veni la lumină, de teamă ca faptele
lor să nu fie mustrate şi adevăratul lor caracter descoperit. Dacă vor continua pe calea fărădelegii, şi se vor despărţi pe deplin de Răscumpărătorul,
încăpăţânarea, supărarea şi un spirit de răzbunare vor pune stăpânire pe ei,
şi ei vor spune sufletelor lor ‘Pace, pace’ când există toate motivele ca ei să
fie alarmaţi, pentru că paşii lor conduc spre ruină.”- The Signs of the Times,
22 iunie 1888.

„Prin pocăinţă şi mărturisire puteţi avea înregistrată iertare în dreptul
numelor voastre; sau, vă puteţi împotrivi Spiritului lui Dumnezeu.... Însă
acolo e înregistrată acţiunea, acolo e înregistrat răul înfăptuit.”- Fii şi fiice ale
lui Dumnezeu, p. 309 (engl.) (rom. cap. Fărădelegea e iertată, păcatul e acoperit).

b. Dacă liderii tac şi acopăr greşelile membrilor, care va fi rezultatul?
Isaia 56:10, 11; Filipeni 3:2; Ezechiel 33:2-9; Ioan 3:19, 20.
„Cei care au prea puţin curaj pentru a mustra răul, sau care din indolenţă sau lipsă de interes nu fac nici un efort pentru a curăţa familia
bisericii lui Dumnezeu, sunt socotiţi răspunzători pentru răul care ar putea
rezulta din neglijarea datoriei. Suntem la fel de responsabili pentru răul pe
care l-am fi putut împiedica în alţii prin exercitarea autorităţii părinteşti
sau pastorale ca şi când faptele ar fi fost ale noastre.”- Patriarhi şi profeţi, p.
578 (engl.) (rom. cap. Eli şi fiii săi).

„[Dumnezeu] vrea să îi înveţe pe copiii Săi că neascultarea şi păcatul
sunt extrem de ofensatoare înaintea Lui şi că nu trebuie privite cu uşurinţă.
El ne arată că atunci când poporul Său se găseşte în păcat, ei trebuie să ia
imediat măsuri hotărâte pentru a îndepărta de la ei acel păcat, pentru ca
dezaprobarea Sa să nu zacă asupra lor, a tuturor. Însă dacă păcatele poporului sunt trecute cu vederea de cei în poziţii de răspundere, dezaprobarea
Sa va fi asupra lor, iar poporul lui Dumnezeu, ca un corp, va fi socotit
responsabil de acele păcate. În modul Său de comportare cu poporul Său
în trecut, Domnul arată nevoia de a curăţi biserica de rele. Un păcătos
poate răspândi întuneric ce va reţine lumina lui Dumnezeu de la întreaga
adunare.”- Mărturii, vol. 3, p. 265 (engl.) (rom. cap. Biserica Laodiceeană, subcap.
Datoria de a mustra păcatul).
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2. 	E NEVOIE DE DISCIPLINĂ

Marţi 							
3. 	CEL VINOVAT TREBUIE MUSTRAT

21 iulie

a. 	Care este datoria şi responsabilitatea celor care deţin o poziţie de
încredere în biserică atunci când văd că membrii practică păcatul?
1 Timotei 5:20; Tit 1:13; 2:15.
„Mustrarea divină se află asupra acelei simpatii false pentru păcătos, care
încearcă să îi scuze păcatul. Este efectul păcatului acela de a paraliza percepţiile
morale, aşa încât cel greşit să nu realizeze enormitatea fărădelegii sale, şi fără
puterea convingătoare a Duhului Sfânt el rămâne în orbire parţială faţă de păcatul său. Este datoria slujitorului creştin aceea de a arăta celor greşiţi pericolul
lor.”- Patriarhi şi profeţi, p. 361 (engl.) (rom. cap. Păcatul lui Nadab şi Abihu).
„A dispreţui cuvintele Domnului, rostite prin instrumentele Sale, va
produce doar mânia Sa şi în cele din urmă va aduce cu siguranţă ruina
asupra contravenientului. Indignarea se aprinde adesea în inima păcătosului contra agentului pe care Dumnezeu îl alege pentru a-şi trimite mustrările.”- Mărturii, vol. 4, p. 180 (engl.) (rom. cap. Ieremia mustră pe Israel, subcap.

Avertizările lui Dumnezeu respinse).

„Predicatorii trebuie să fie străjeri credincioşi, văzând răul şi avertizând oamenii. Pericolele trebuie să fie puse în vedere continuu, şi ei trebuie
avertizaţi.”- Ibid., p. 515 (engl.) (rom. cap. La Battle Creek).

b. 	Care va fi soarta conducătorilor necredincioşi, dacă ei refuză să
corecteze relele comise de membrii bisericii? Ezechiel 3:17, 18; 33:6.
„Mustrarea lui Dumnezeu este asupra fiecărui predicator şi a fiecărui
lider misionar medical care a adormit pe zidurile Sionului, când ca străjeri
vigilenţi ar fi trebuit să avertizeze poporul Domnului faţă de pericolele care
îi ameninţă.”- Manuscript Releases, vol. 19, p. 357.
„În vechime, străjerii puşi pe zidurile cetăţii ocupau o poziţie dintre
cele mai importante. De credincioşia lor depindea siguranţa tuturor din
interiorul zidurilor. Când presimţeau pericolul, ei nu trebuiau să doarmă,
fie zi, fie noapte. La fiecare câteva minute li se cerea să se strige unul pe
altul, să vadă dacă erau toţi treji şi dacă nu se întâmplase ceva rău vreunuia
dintre ei.” -The Review and Herald, 15 aprilie 1902.
„Am văzut că e timpul ca străjerii de pe zidurile Sionului să înţeleagă
responsabilitatea şi caracterul sacru al misiunii lor. Ei trebuie să simtă că
asupra lor este un vai dacă nu îşi îndeplinesc lucrarea pe care le-a încredinţat-o Dumnezeu. Dacă devin necredincioşi, ei pun în pericol siguranţa
turmei lui Dumnezeu, punând în pericol cauza adevărului şi expunând-o
bătăii de joc a vrăjmaşilor. O, ce lucrare este aceasta! Cu siguranţă îşi va
primi răsplata.”- Spiritual Gifts, vol. 4b, p. 124, 125.
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22 iulie

a. 	Cum îşi modelează Domnul poporul greşit pentru a-i clădi
spiritual? Apocalipsa 3:19; Evrei 12:6-11; 1 Petru 2:4, 5.
„Domnul estimează sfinţenia poporului Său ca fiind de o importanţă
supremă; iar El permite ca asupra indivizilor, a familiilor şi a bisericilor să
vină contrariul, pentru ca poporul Său să îşi vadă pericolul, şi să îşi umilească inimile înaintea Lui în umilinţă. El îşi mustră copiii în speranţa de a
le salva sufletele. Pe acei care se întorc la El, El îi primeşte cu gingăşie şi iubire. El le prezintă iertare şi îi îmbracă în hainele neprihănirii lui Hristos.”-

The Review and Herald, 24 septembrie 1903.

„Când inima este plină de mulțumire de sine şi este preocupată cu lucrurile superficiale ale pământului, Domnul Isus o mustră şi o pedepseşte
pentru ca oamenii să se trezească şi să realizeze adevărata lor condiţie.”-

The Signs of the Times, 1 august 1895.

„Luaţi cu voi pe cei ce gândesc spiritual, şi vorbiţi cu cel greşit referitor la
ceea ce a fost nepotrivit. S-ar putea ca el să se supună la apelurile unite ale fraţilor săi. Când văd că între aceştia există înţelegere, mintea sa poate fi luminată.”-

Mărturii, vol. 7, p. 262 (engl.) (rom. secţiunea a şasea, subcap. Disciplina bisericii).

b. 	Când părinţii sau predicatorii încearcă să îi corecteze pe cei greşiţi,
ce ar trebui să îşi amintească ei întotdeauna? 2 Timotei 4:2;
	Coloseni 3:12-14.
„Păcatul trebuie mustrat cu credincioşie iar disciplina corectă trebuie
impusă în mod prompt şi ferm. Cu toate acestea, un comportament aspru
nu îl va ajuta pe cel greşit să îşi vadă greşeala şi să se reformeze. Fie ca toată
mustrarea şi corecţia necesară să fie dată în spiritul care l-a mânat pe Salvatorul nostru. Fie ca fermitatea şi hotărârea să fie împletite cu simpatie şi
iubire. Printr-o conducere înţeleaptă, tânărul rătăcitor, încăpăţânat poate
fi transformat. Părinţi, pentru a îndeplini această lucrare, aveţi nevoie de
răbdare şi de autocontrol. Nu iritaţi printr-un cuvânt aspru sau o privire
furioasă. Fiţi calmi şi lăsaţi ca inima voastră să se înalţe adesea în rugăciune spre Dumnezeu pentru har şi înţelepciune. Îngerii vor veni de partea
voastră şi vă vor ajuta să ridicaţi un standard contra vrăjmaşului.”- The Re-

view and Herald, 13 iunie 1882.

„În fiecare situaţie când e nevoie de disciplină, trebuie manifestate gingăşia şi răbdarea pe care a manifestat-o Dumnezeu faţă de noi.”- Ibid., 12

iulie 1906.
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Miercuri 						
4. 	MUSTRARE CU IUBIRE

Joi 								
5. 	MENŢINÂND CURĂŢIA BISERICII

23 iulie

a. 	Ce trebuie făcut cu cei încăpăţânaţi care refuză să se supună corecţiei
şi persistă în păcat? 1 Corinteni 5:11-13. Cum putem face diferenţa
între conducătorii credincioşi şi cei necredincioşi? Apocalipsa 2:2.
„Hristos ne-a învăţat simplu că acei care persistă în păcat trebuie separaţi de biserică.”- Parabolele Domnului, p. 71 (engl.) (rom. cap. Neghina).
„Păcatul şi păcătoşii din biserică trebuie tratate cu promptitudine, pentru ca să nu se contamineze şi alţii. Adevărul şi puritatea cer să facem o
lucrare mai profundă pentru a curăţi tabăra de Acani. Fie ca cei din poziţii
de răspundere să nu îngăduiască păcatul vreunui frate. Arătaţi-i că el fie
trebuie să dea la o parte păcatele sale, sau să fie separat de biserică.”- Măr-

turii, vol.5, p. 147 (engl.) (rom. cap. Agenţi ai lui Satana).

„Dacă oamenii îşi închid ochii faţă de mărturiile pe care Dumnezeu a găsit
potrivit să le dea, şi cred că a umbla în lumina scânteilor aprinse de ei înseamnă înţelepciune, aceasta va distruge biserica. Astfel de oameni nu sunt calificaţi
să devină predicatori sau preşedinţi.” - Mărturii pentru predicatori, p.. 327 (engl.)

b. 	Cum va binecuvânta Dumnezeu biserica după ce toate relele au fost
îndepărtate? Efeseni 5:27.
„Nu există nici un alt lucru de care se teme Satana la fel de mult ca de
faptul că poporul lui Dumnezeu va curăţi calea, îndepărtând orice obstacol, astfel încât Domnul să îşi poată revărsa Spiritul asupra unei biserici
lâncezinde şi a unei adunări nepocăite.”- Solii pentru tineret, p. 133 (engl.)

(rom. cap. Experienţa creştină autentică).

„Ori de câte ori biserica dintr-o anumită perioadă şi-a părăsit păcatele,
a crezut şi a umblat în adevăr, au fost binecuvântaţi de Dumnezeu.”- Măr-

turii, vol. 5, p. 484 (engl.) (rom. cap. Unitate şi iubire în biserică).

Vineri 						

24 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. În ce moduri neglijăm noi adesea să îndeplinim Matei 18:15-18?
b. 	Ce consecinţe rezultă când nu corectăm relele din biserică?
c. 	Ce aspecte al adevăratei lucrări de conducere neglijează adesea
slujbaşii bisericii?
d. 	De ce este disciplina un mandat încredinţat de Dumnezeu bisericii lui
Hristos de pe pământ?
e. 	Care este cea mai mare teamă a lui Satan cu referire la biserică? De ce?
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SABAT, 1 AUGUST 2009
Darul Sabatului Întâi
Literatură pentru ţările nevoiaşe
Cât de minunat este să te
trezeşti dimineaţa şi să îţi începi ziua cu Dumnezeu prin
devoţiune şi rugăciune. Putem
studia Biblia, sau Lecţiile Şcolii
de Sabat, sau putem alege una
dintre multele cărţi ale Spiritului profetic, pe care le avem în
bibliotecă. Nu aşa stau lucrurile
însă cu un mare număr de oameni din ţările subdezvoltate. Unul dintre motive este faptul că există foarte
puţine materiale inspirate traduse şi tipărite în alte limbi decât engleza.
Mulţumită donaţiilor primite deja pentru literatura din ţările nevoiaşe, credincioşii pot citi pentru prima dată Calea către Hristos în limba urdu (Pakistan). De asemenea, una dintre singurele căi de a da mărturie în diferite ţări cu
regimuri opresive este prin oferirea de pamflete sau broşuri. Aceşti credincioşi
în Hristos luptă pentru a-şi asigura existenţa şi nu au mijloacele de a publica
literatură. De aceea, îi îndemnăm pe fraţii, surorile şi prietenii noştri să doneze
pentru această cauză: Literatura din ţările nevoiaşe.
„Îngerul care se uneşte în proclamarea soliei îngerului al treilea trebuie să
lumineze întregul pământ cu slava sa. Aici se prezice o lucrare ce se extinde
pe întregul pământ şi are o putere neobişnuită. Mişcarea adventă din 1840-44
a fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu; solia primului înger a
fost dusă la fiecare staţiune misionară din lume, ... însă acestea trebuie să fie
întrecute de mişcarea puternică din timpul ultimei avertizări a îngerului al
treilea...
Solia va fi dusă nu atât de mult prin argumente, cât prin convingerea profundă adusă de Duhul Sfânt. Argumentele au fost prezentate. Sămânţa a fost
semănată, şi acum ea va răsări şi va aduce roade. Publicaţiile distribuite de lucrătorii misionari şi-au exercitat influenţa.”- Marea luptă, p. 611, 612.
Mulţumim pentru darurile voastre generoase care vor ajuta ca evanghelia
salvării să fie răspândită la multe suflete preţioase care sunt acum în întuneric.
Fraţii voştri din Departamentul de Publicaţii
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Lecţia 5 					

Sabat, 1 august 2009

Isprăvnicie creştină
„Ceea ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios
în lucrul încredinţat lui” (1 Corinteni 4:2).
„Ispravnicii credincioşi, care folosesc în mod înţelept bunurile pe care
li le-a încredinţat Dumnezeu pentru înaintarea adevărului şi pentru binecuvântarea omenirii suferinde, vor fi răsplătiţi pentru că au făcut astfel.
Dumnezeu va turna în mâinile lor în timp ce ei împart altora.”- The Review

and Herald, 31 octombrie 1878.

Studiu recomandat: Patriarhi şi profeţi, p. 525-529 (engl.) (rom. cap. Zecimi şi daruri).

Duminică 							
1. 	PROPRIETAR A TOATE

26 iulie

a. 	Ce stă scris despre tot ce există pe pământ şi în întregul univers?
	Iov 41:11 (ultima parte); Psalmii 24:1; 50:10-12.
„Toate lucrurile aparţin lui Dumnezeu... În fiecare dispensaţiune, din
timpul lui Adam până în al nostru, Dumnezeu a ridicat pretenţii asupra
proprietăţilor omului, spunând: Eu sunt stăpânul legitim al universului.”Mărturii, vol. 4, p. 476, 477 (engl.) (rom. cap. Testamente şi moşteniri).

b. 	Ce trebuie să înţelegem cu privire la lucrurile despre care pretindem
adesea că sunt ale noastre? Hagai 2:8; 1 Corinteni 6:19, 20.
„Deşi se află acum aproape complet în posesia oamenilor răi, întreaga
lume, cu toate bogăţiile şi comorile ei, aparţine lui Dumnezeu... O, dacă ar
realiza creştinii mai mult şi mai pe deplin faptul că este privilegiul şi datoria lor ca, în timp ce cultivă principiile corecte, să profite de fiecare ocazie
trimisă de cer pentru înaintarea împărăţiei Sale în această lume.”- The Southern Watchman, 15 martie 1904.

„Oamenii se prind de comorile pământului cu atâta tenacitate, ca şi când
ar putea să le ţină pentru veşnicie. Ei par să creadă că au un drept să lucreze
cu mijloacele lor după cum le place, indiferent ce le-a poruncit Dumnezeu,
sau care ar putea fi nevoile semenilor lor. Ei uită că tot ceea ce pretind ei că
le aparţine a fost doar încredinţat grijii lor. Ei sunt ispravnici ai harului lui
Dumnezeu... Tot ceea ce ai şi eşti îi aparţine lui Dumnezeu pentru a fi folosit
pentru binecuvântarea omenirii şi pentru înaintarea împărăţiei Domnului
Isus Hristos.”- The Review and Herald, 14 februarie 1888.
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27 iulie

a. 	Ce posibilitate oferă Dumnezeu fiecăruia şi ce ar trebui să păstrăm
noi în minte? Deuteronomul 8:18; Psalmii 112:1-3; Eclesiastul 9:11.
„Dumnezeu este Cel care dă omului puterea de a acumula bogăţia.
Planurile ascuţite, rapide, capacitatea de a planifica şi de a executa sunt de
la El. El este Cel care ne binecuvântează cu sănătate şi care deschide căile
pentru ca noi să dobândim mijloacele prin folosirea sârguincioasă a puterilor noastre. Iar El ne spune: ‘O parte din banii pe care ţi-am dat putere să
îi câştigi sunt ai Mei. Pune-i în vistierie ca zecimi, daruri şi jertfe, pentru ca
să fie hrană în casa Mea - ca să existe mijloace pentru a-i sprijini pe cei care
duc lumii evanghelia harului Meu.’ ”- In Heavenly Places, p. 303.
b. 	Ce pericole există în umblarea după câştig lumesc? 1 Timotei
6:6-11; Psalmii 49:6, 7; Proverbele 28:20.
„Cei care au abilitatea de a strânge proprietăţi trebuie să fie constant în gardă sau altfel îşi vor îndrepta interesul pentru strângerea de proprietăţi cu scopuri nepotrivite şi nu vor menţine integritatea strictă. Astfel mulţi cad în ispite,
obţin foloase mai mari, primesc pentru un lucru mai mult decât valorează el, şi
sacrifică principiile generoase, nobile, de dărnicie, ale demnităţii lor, pentru un
câştig murdar.”- Mărturii, vol. 1, p. 537 (engl.) (rom. cap. Înşelăciunea bogăţiilor).
„Marele apostol [Pavel] dorea, în scrisoarea sa către Timotei, să imprime în mintea lui nevoia de a da o astfel de învăţătură, încât să îndepărteze înşelăciunea care îi fură atât de uşor pe cei bogaţi, cum că, din cauza
abilităţii lor de a strânge bogăţie, ar fi superiori în înţelepciune şi judecată
celor care sunt săraci; că evlavia ar sta în câştig. Ei se amăgesc singuri că
sunt în mod special favorizaţi de Dumnezeu datorită bogăţiei lor. Aici este
o înşelăciune îngrozitoare.
S-ar putea ca persoanele individuale să îşi devoteze întreaga lor viaţă
singurului scop de a strânge bogăţii, cu toate acestea, după cum nu au adus
nimic în lume, nu pot lua nimic din ea. Ei trebuie să moară şi să lase ceea
ce i-a costat atât de multă muncă pentru a le obţine. Ei pun în joc interesele
lor eterne pentru a obţine puţin din această lume, şi a pierde ambele lumi.
Însă unii sunt hotărâţi să fie bogaţi; acesta este obiectul lor constant de studiu; iar în zelul lor, trec cu vederea răsplata eternă. În goana după bogăţie,
ei sunt orbiţi de Satan şi făcuţi să creadă că motivele lor sunt bune.”- The

Review and Herald, 4 martie 1880.
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2. BOGĂŢIE ŞI BELŞUG

Marţi 							
3. 	TALENTELE

28 iulie

a. În parabola talanţilor, cum şi-a împărţit Domnul bunurile între
administratorii Săi? Matei 25:14, 15.
„Talentele, oricât de puţine, trebuie să fie folosite. Întrebarea care trebuie să ne preocupe cel mai mult nu este ‘Cât de mult am primit?’, ci, ‘Ce
fac eu cu ceea ce am?’ Cultivarea şi creşterea tuturor puterilor noastre este
prima datorie a noastră faţă de Dumnezeu şi de semenii noştri. Cel care
nu creşte, nu sporeşte zilnic capacitatea şi utilitatea sa în folosul altora,
nu împlineşte scopul vieţii. Mărturisind a avea credinţă în Hristos, noi, ca
lucrători pentru Domnul, ne legăm a deveni în totul - în tot ceea ce este
posibil pentru noi oamenii - mai buni şi astfel ar trebui să cultivăm până în
cel mai înalt grad al perfecţiunii orice facultate, astfel încât să facem, în cea
mai mare măsură, binele de care suntem noi în stare. ”- Parabolele Domnului,
p. 329, 330 (engl.) (rom. cap. Talanţii).

“Timpul nostru aparţine lui Dumnezeu. Fiecare moment este al Său,
şi noi avem obligaţia cea mai solemnă de a-l folosi pentru slava Sa. De nici
un talant pe care ni l-a dat El nu ne va cere o mai strictă socoteală decât de
timpul nostru.”- Parabolele Domnului, p. 342 (engl.) (rom. cap. Talanţii).
b. Fiecare dintre noi a primit câteva talente. Ce se cere de la noi,
indiferent dacă aceşti talanţi sunt mulţi sau puţini? 1 Corinteni
4:2; Matei 25:19.
„Nimeni să nu îşi îngăduie să fie nefericit şi să murmure că talanţii săi
sunt puţini, şi că nu Îl poate slăvi pe Dumnezeu cu ceea ce nu i s-a dat, şi
de întrebuinţarea cărora nu este responsabil. Dacă poţi face doar puţin, eşti
răspunzător doar să faci acea mică parte cu credincioşie. Dacă ai doar un
singur talant, foloseşte-l bine, şi Dumnezeu va accepta efortul tău de a folosi cât mai bine ceea ce ţi-a dat El; El te va aproba când te vede credincios
în acele puţine lucruri. Noi toţi am fost înzestraţi de Dumnezeu cu anumite daruri, şi vom fi socotiţi răspunzători de întrebuinţarea acelora.”- The

Review and Herald, 7 martie 1893.

„Banii nu au o valoare mai mare decât nisipul, în afară de cazul când sunt daţi
la schimbător pentru a procura cele necesare vieţii, pentru binecuvântarea altora, şi
înaintarea cauzei lui Hristos.”- Parabolele Domnului, p. 351 (engl.) (rom. cap. Talanţii).
„Toată prosperitatea de care ne bucurăm este rezultatul milei divine.
Dumnezeu este bogatul şi marele Dăruitor. Dacă cere o parte din proviziile
pe care ni le-a dat, aceasta nu este pentru ca El să se îmbogăţească din darurile noastre, pentru că El nu are nevoie de nimic din mâna noastră; însă,
aceasta este pentru ca noi să avem ocazia de a exersa tăgăduirea de sine,
iubirea şi simpatia pentru semenii noştri, şi astfel să devenim mult înnobilaţi.”- Mărturii, vol. 4, p. 476, 477 (engl.) (rom. cap. Testamente şi moşteniri).
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29 iulie

a. 	Ce au făcut cu talanţii cei care au primit mai mult decât un talant?
	Matei 25:16, 17. Ce a poruncit Domnul să facă aceştia cu bunurile
Sale? Luca 19:12, 13.
„Succesul nu este rezultatul şansei sau al destinului; este lucrarea providenţei lui Dumnezeu, răsplata credinţei şi a prevederii, a virtuţii şi a efortului perseverent. Domnul doreşte ca noi să folosim fiecare dar pe care îl
avem; iar dacă facem aceasta, vom avea daruri mai mari de pus la schimbător. El nu ne înzestrează în mod supranatural cu calificările ce ne lipsesc;
însă, în timp ce folosim ceea ce avem, El va lucra împreună cu noi pentru a
spori şi întări fiecare facultate. Prin fiecare jertfă din toată inima, serioasă,
pentru serviciul Maestrului, puterea noastră va creşte.”- Parabolele Domnului, p. 353, 354 (engl.) (rom. cap. Talanţii).

b. 	Ce a făcut omul din parabolă cu singurul talant pe care l-a primit
- şi care a fost rezultatul? Matei 25:24-30.
„Cel cu darul cel mai mic a fost acela care l-a lăsat nefolosit. Prin aceasta se dă o avertizare tuturor celor care simt că dimensiunea mică a înzestrărilor lor îi scuză de la a îndeplini vreun serviciu pentru Hristos. Dacă
ar putea face un lucru mare, cât de bucuroşi s-ar ocupa ei de acesta; însă,
pentru că pot sluji doar în lucrurile mici, ei se cred îndreptăţiţi să nu facă
nimic. În aceasta greşesc. Domnul testează caracterul atunci când împarte
daruri. Omul care a neglijat să îşi folosească talantul s-a dovedit un serv
necredincios. Dacă ar fi primit cinci talanţi, el i-ar fi îngropat şi pe aceia la
fel cum a făcut cu acel unu.”- Ibid., p. 355 (engl.) (rom. cap. Talanţii).
„Ai doar un singur talant? Pune-l la schimbător, sporindu-l printr-o investiţie înţeleaptă aşa încât să dobândeşti doi. Fă cu toată puterea ta ceea ce găsesc
de făcut mâinile tale. Foloseşte-ţi talantul atât de înţelept încât să îşi împlinească
misiunea stabilită.”- Solii pentru tineret, p. 301 (engl.) (rom. cap. Lecţii de economie).
„Care va fi răsplata acelora care îşi cheltuiesc banii în extravaganţă?
Aceste persoane au suflete pe care Hristos le-a cumpărat cu propriul Său
sânge, iar dacă aceştia vor fi salvaţi, ei trebuie să fie salvaţi pe calea numită
de Hristos. Dumnezeu a pregătit slavă de nedescris pentru cei care iubesc
nu aurul, nu etalarea, nu extravaganţa, nu luxul şi ornamentele, ci pe El.”-

The Signs of the Times, 25 iunie 1894.
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4. 	PUNEŢI-I ÎN NEGOŢ PÂNĂ MĂ VOI ÎNTOARCE

Joi 							
5. 	RĂSPLATA ISPRAVNICILOR CREDINCIOŞI

30 iulie

a. 	Ce cuvinte vor fi rostite de cei care şi-au sporit moştenirea, 		
câştigând alţi talanţi? Matei 25:20-23.
„Dumnezeu păstrează o contabilitate exactă cu fiecare fiinţă umană
din lumea noastră. Iar când vine ziua socotelilor, servul credincios nu îşi
atribuie lui meritele. El nu spune „talantul meu” ci „talantul Tău a adus”
alţi talanţi. El ştie că fără darul încredinţat nu ar fi putut exista nici un profit. El ştie că prin împlinirea corectă a isprăvniciei sale, el nu a făcut altceva
decât şi-a împlinit datoria. Capitalul era al Domnului, iar prin puterea Sa el
a fost făcut în stare să îl tranzacţioneze cu succes. Doar numele Lui trebuie
să fie slăvit.”- Sfaturi despre isprăvnicie, p. 111, 112 (engl.)
„Cel căruia i se spune „Bine ai lucrat” nu este răsplătit proporţional
cu numărul talanţilor încredinţaţi lui, ci proporţional cu credincioşia sa
în folosirea înţeleaptă a ceea ce are, şi după măsura în care motivele de
la baza acţiunilor sale au fost lipsite de egoism.”- Atlantic Union Gleaner, 16

septembrie 1903.

b. 	Care va fi răsplata cea mare a ispravnicilor credincioşi? 2 Timotei
4:7, 8; 1 Petru 5:4; Apocalipsa 2:10 (u.p.).
„Servul cel credincios, care şi-a investit talanţii în cauza lui Dumnezeu,
care îşi foloseşte banii spre slava lui Dumnezeu, va primi cuvintele de aprobare: „Bine ai lucrat, serv bun şi credincios;... intră în bucuria Domnului”
(Matei 25:21). Ce va fi această bucurie a Domnului? - Va fi bucuria de a
vedea suflete salvate în împărăţia lui Dumnezeu. Cei care sunt ispravnici
credincioşi sunt parteneri cu Hristos, care, ‘pentru bucuria care îi era pusă
înainte a suferit crucea, dispreţuind ruşinea, şi şade la dreapta tronului lui
Dumnezeu’ (Evrei 12:2). ”- The Youth’s Instructor, 23 noiembrie 1899.

Vineri 							

31 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. 	Ce realitate le lipseşte tuturor celor care se laudă cu toate posesiunile
lor?
b. 	De ce pot deveni o cursă posesiunile pământeşti?
c. 	De ce ne-au fost încredinţate mijloace financiare, talente şi capacităţi?
d. 	Cum ne testează Dumnezeu caracterele când împarte talanţii?
e. 	Mulţi doresc o coroană - numai cum poate fi însă obţinută aceasta?
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Sabat, 8 august 2009

Zecimile Domnului
„Aduceţi toate zecimile în visterie, pentru ca să fie hrană în casa Mea,
şi testaţi-Mă cu aceasta, spune Domnul oştirilor, să vedeţi dacă nu vă voi
deschide ferestrele cerurilor, şi voi revărsa peste voi o binecuvântare, aşa
încât nu veţi avea suficient spaţiu să o primiţi” (Maleahi 3:10 engl.)
„Dumnezeu a conceput un plan prin care toţi pot da după cum i-a făcut
El să prospere, un plan care va face din dărnicie un obicei, fără să fie nevoie de
invitaţii speciale.”- Mărturii, vol. 3, p. 411 (engl.) (rom. cap. Dăruirea sistematică).
Studiu recomandat:
				

Slujitorii evangheliei, p. 224-228 (engl.) (rom. cap.
Subpăstorul, subcap. Folosirea zecimii).

Duminică 						

2 august

1. ÎNAPOIAT LUI DUMNEZEU
a. 	Ce parte anumită din tot ceea ce ne dă Dumnezeu ni se cere să îi
înapoiem Lui? Leviticul 27:30-32.
„Din mijloacele încredinţate omului, Dumnezeu cere o a numită parte - zecimea.”- Istoria faptelor apostolilor, p. 74 (engl) (rom. cap. Avertizare contra făţărniciei).
b. 	Cum consideră Dumnezeu faptul de a reţine zecimea? Maleahi
3:8-10.
„Nimeni să nu simtă că ar avea libertatea de a reţine zecimea, pentru a
o folosi conform propriei sale judecăţi. Ei nu trebuie să o folosească pentru
ei înşişi într-o situaţie de urgenţă, nici să o folosească aşa după cum consideră ei, nici chiar în ceea ce ei consideră a fi lucrarea Domnului.”- Slujitorii

evangheliei, p. 225 (engl.) (rom. cap. Subpăstorul, subcap. Folosirea zecimii).

„Unii au fost nemulţumiţi şi au spus: ‘Nu voi mai plăti zecimea; pentru
că nu am încredere în felul în care sunt conduse lucrurile în inima lucrării.’
Însă, Îl veţi jefui voi pe Dumnezeu deoarece consideraţi că administraţia
lucrării nu este corectă? Aduceţi-vă plângerile, deschis şi simplu, în spiritul
corect, în faţa celor potriviţi. Trimiteţi-vă cererile ca lucrurile să fie corectate şi puse în rânduială; însă, nu vă retrageţi din lucrarea lui Dumnezeu
şi nu vă dovediţi necredincioşi, pentru că alţii nu lucrează corect.”- Ibid.,

p.227 (engl.) (rom. cap. Subpăstorul, subcap. Folosirea zecimii).
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Luni

3 august

2. ZECIMEA ESTE SFÂNTĂ
a. 	Ce au în comun Sabatul şi zecimea? Exodul 31:15; Leviticul 23:3;
27:30, 32.
„Acelaşi limbaj se foloseşte referitor la Sabat, ca şi în legea zecimii:
‘Ziua a şaptea este Sabatul Domnului Dumnezeului Tău’ (Exod 20:10).
Omul nu are dreptul, nici puterea de a pune ziua întâi în locul celei de-a
şaptea. El poate pretinde că face aceasta; ‘totuşi temelia lui Dumnezeu stă
sigură’ (2 Timotei 2:19). Obiceiurile şi învăţăturile oamenilor nu vor reduce pretenţiile legii divine. Dumnezeu a declarat sfântă ziua a şaptea. Acea
parte de timp indicată, pusă deoparte de Dumnezeu Însuşi pentru închinare religioasă, continuă la fel de sfântă astăzi ca atunci când a fost sfinţită
pentru prima dată de Creatorul nostru.
Într-un mod asemănător, o zecime din venitul nostru este ‘sfântă Domnului’. Noul Testament nu prezintă din nou legea zecimii, la fel cum nu face nici
cu cea a Sabatului; pentru că este presupusă validitatea ambelor, şi importanţa
lor spirituală profundă este explicată.”- Sfaturi despre isprăvnicie, p. 66 (engl.)
b. 	A fost sistemul zecimii doar pentru copiii lui Israel, sau a existat
acesta înainte de Sinai? Geneza 14:18-20. Ce declaraţii despre
zecime există în Noul Testament? Matei 23:23; Evrei 7:8.
„Sistemul zecimii este obligatoriu pentru copiii lui Dumnezeu din
aceste ultime zile, tot atât de real cum era şi pentru vechiul Israel.” - Slujitorii Evangheliei (1892), p. 98 engl.
c. 	Pe lângă zecime, ce altceva mai cere Dumnezeu? Exod 36:3.
„Contribuţiile cerute de la evrei pentru scopuri religioase şi caritabile
ajungeau la mai bine de un sfert din venitul lor. Ar fi de aşteptat ca o taxă atât
de mare impusă resurselor poporului să îi ducă la sărăcie; însă, din contră,
respectarea credincioasă a acestor norme a fost una dintre condiţiile prosperităţii lor.”- Patriarhi şi profeţi, p. 527 (engl.) (rom. cap. Zecimi şi daruri).
„Asupra Israelului lui Dumnezeu din aceste ultime zile se află chiar
mai multe nevoi urgente, decât apăsau asupra vechiului Israel. Există o
lucrare mare şi importantă care trebuie îndeplinită într-un timp foarte
scurt.”- Mărturii, vol. 3, p. 396 (engl.) (rom. cap. Zecimi şi daruri).
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Marţi 							

4 august

3. JEFUINDU-L PE DUMNEZEU
a. 	Ce interzice porunca a opta, şi cum este legată aceasta de sistemul
zecimii? Exodul 20:15; Maleahi 3:8, 9.
„Mulţi din bisericile noastre Îl jefuiesc pe Dumnezeu în zecimi şi daruri.
Dumnezeu va aduce asupra lor exact ceea ce a declarat. Celor ascultători, El le
va da binecuvântări bogate; călcătorilor legii, blestem. Fiecare om care duce solia adevărului bisericilor noastre trebuie să îşi îndeplinească datoria avertizând,
educând, mustrând.”- Mărturii pentru predicatori, p. 307 (engl.) (rom. capitolul 15).
„Majoritatea pretinşilor creştini se despart de mijloacele lor cu mare
reţinere. Mulţi nu dau nici a douăzecea parte din venitul lor lui Dumnezeu,
şi mulţi dau chiar mai puţin decât atât; în acelaşi timp există o clasă numeroasă care Îl jefuieşte pe Dumnezeu de mica zecime, şi alţii care dau doar
zecimea.”- Mărturii, vol. 4, p. 474 (engl.) (rom. cap. Sfinţenia votului).
„Grăbiţi-vă, fraţilor, acum aveţi ocazia de a fi cinstiţi cu Dumnezeu;
nu amânaţi. De dragul sufletelor voastre, nu Îl mai jefuiţi pe Dumnezeu în
zecimi şi daruri.”- The General Conference Bulletin, 1 aprilie 1897.
b. 	Ce invitaţie adresează Dumnezeu acelora care sunt neglijenţi în
acest domeniu? Maleahi 3:7; Isaia 55:7; Osea 6:1. Relataţi 		
experienţa petrecută în 1889.
„Când a fost prezentat păcatul de a-L jefui pe Dumnezeu, poporul a
obţinut vederi mai clare despre datorie şi privilegiu în această privinţă. Un
frate a spus că de doi ani nu îşi plătise zecimea, şi era disperat; însă, când
şi-a mărturisit păcatul, a început să strângă speranţă. ‘Ce să fac?’ a întrebat
el. I-am spus: ‘Dă-i casierului bisericii declaraţia ta; va fi ca o tranzacție.’
El considera că aceasta este o cerere ciudată, însă s-a aşezat şi a început să
scrie: ‘Pentru valoarea primită, promit să plătesc ... .’ Şi-a ridicat privirea,
ca şi când ar fi spus ‘Este aceasta forma potrivită de a face o declaraţie
Domnului?’ ‘Da,’ a continuat el, ‘pentru valorile primite. Nu am primit eu
binecuvântările lui Dumnezeu zi după zi? Nu m-au păzit îngerii? Nu m-a
binecuvântat Dumnezeu cu toate binecuvântările spirituale şi vremelnice? Pentru valorile primite, promit să plătesc casierului bisericii suma de
571,50 $.’ După ce a făcut tot ce a putut din partea sa, a fost un om fericit.
În câteva zile şi-a luat declaraţia, şi a plătit zecimea în casierie. A făcut de
asemenea o donaţie de 125 $ de Crăciun. Un alt frate a făcut o declaraţie
pentru 1000 $, aşteptându-se să o achite în câteva săptămâni; iar un altul a
dat o declaraţie de 300 $.”- Sfaturi despre isprăvnicie, p. 95, 96 (engl.)
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Miercuri 					
4. 	REZULTATUL NECREDINCIOŞIEI

5 august

a. 	Care va fi rezultatul dacă suntem necredincioşi în a-I înapoia
	Domnului ceea ce Îi aparţine? Hagai 1:5, 6, 9-11.
„Cei care reţin cu egoism mijloacele lor nu ar trebui să se mire dacă
mâna lui Dumnezeu va risipi. Ceeace ar fi trebuit devotat înaintării lucrării şi cauzei lui Dumnezeu, care a fost reţinut, poate fi încredinţat unui fiu
nesocotit, şi acesta le poate risipi. Un cal măreţ, mândria unei inimi vanituoase, poate fi găsit mort în grajd. Ocazional poate muri o vacă. Pot veni
pagube în fructe sau alte recolte. Dumnezeu poate risipi mijloacele pe care
El le-a împrumutat servilor Săi, dacă ei refuză să le folosească pentru slava
Sa. Am văzut că unii pot să nu aibă nici una dintre aceste pierderi care să
le amintească despre neglijenţa lor în îndeplinirea datoriei, însă cazurile
lor pot fi cu atât mai lipsite de speranţă.” - Mărturii, vol. 2, p. 661, 662 (engl.)

(rom. cap. Cauza în Vermont).

„Un cuvânt al lui Dumnezeu poate reţine ploaia şi poate întrerupe resursele noastre de hrană. Cu lăcuste şi ciumă El poate distruge recoltele
noastre. Domnul a răbdat îndelung răutatea oamenilor; însă faptele lor
sunt scrise în cărţile cerului şi El va răsplăti lipsa lor de neprihănire.”- The

Review and Herald, 24 ianuarie 1899.

„Nu promiteţi lui Dumnezeu o parte, pe care apoi să o întrebuinţaţi
pentru beneficiul vostru, pentru ca rugăciunile voastre să nu fie o urâciune
înaintea Lui.”- Sfaturi despre isprăvnicie, p. 78 (engl.).

b. 	Dacă Îi înapoiem cu credincioşie Domnului ceea ce este al Lui,
care va fi rezultatul? Ioel 2:22-27; Maleahi 3:10, 11.
„Cei ce sunt săraci să dea ceea ce pot ei. Oricât de mic ar fi darul,
Domnul va recunoaşte sacrificiul de sine, şi îl va binecuvânta pe dăruitor.”Atlantic Union Gleaner, 29 martie 1905.

„În mila Sa gingaşă şi în iubirea Sa inexprimabilă, [Dumnezeu] S-a îngrijit nu doar de nevoile sufletului, ci nu a uitat nici de nevoile trupului nostru.
El ne-a făcut distribuitorii milei Sale, şi a revărsat asupra noastră darurile
Sale, rezervând zecimea şi darurile pentru înaintarea lucrării Sale. El nu ne
cere să îi dăm lucrurile acestea pentru că nu S-ar descurca fără ele; pentru că
Lui îi aparţin toate lucrurile; însă, le rezervă pentru Sine pentru ca să ne dea
nouă, administratorilor Săi, o ocazie de a-I urma exemplul. El ne-a dat cel
mai mare dar posibil pe care l-ar fi putut da, aşa încât să nu se poată spune că
ar fi putut da un dar mai mare.” - The Home Missionary, 1 decembrie 1894.
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Joi 								
5. 	UN DĂTĂTOR VOIOS

6 august

a. Întrucât Dumnezeu este posesorul tuturor lucrurilor, de ce ne
cere să Îi înapoiem zecimile şi darurile? Deuteronomul 8:2;
	Psalmii 50:10-12; 2 Corinteni 9:7.
„Când Îl jefuim pe Dumnezeu de zecime, ne jefuim şi pe noi: pentru
că pierdem comoara cerească. Ne lipsim de binecuvântarea lui Dumnezeu,
care este promisă celor care se poartă corect cu El... Slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să greşească neavertizând poporul, ci să le arate din Biblie
rezultatul reţinerii zecimii.” - Pacific Union Recorder, 10 octombrie 1901.
b. Întrucât Dumnezeu ne cere o parte din ceea ce ne-a dat, ce trebuie
să păstrăm întotdeauna în minte? Fapte 20:35; 2 Corinteni 9:6.
„Dacă voi, fraţilor, aţi devenit egoişti şi reţineţi faţă de Domnul ceea ce ar
trebui să daţi cu voioşie pentru serviciul Său, aveţi nevoie ca sângele stropit
să fie aplicat temeinic, pentru a vă consacra pe voi şi posesiunile voastre lui
Dumnezeu.” - Mărturii, vol. 4, p. 122, 123 (engl.) (rom. cap. Un interes împărţit).
„În multe locuri, lucrarea a fost întârziată din cauza lipsei fondurilor. Mustrarea lui Dumnezeu se va afla asupra celor care nu vin în ajutorul Lui contra
puterilor tari ale întunericului.” - The Review and Herald, 27 decembrie 1906.
„Să Îi aducem cu o inimă veselă Creatorului nostru primele noastre
roade dintre darurile Sale - cele mai alese posesiuni ale noastre.”- Credinţa

prin care trăiesc, p. 245 (engl.)

„Cel mai bun mod în care să ne exprimăm iubirea noastră pentru Salvatorul este de a oferi daruri pentru a aduce suflete la cunoştinţa adevărului. Planul de mântuire a fost pe deplin benevol din partea Salvatorului
nostru, şi scopul lui Hristos este ca toate darurile noastre să fie daruri de
bună voie.” - Mărturii, vol. 3, p. 413 (engl.) (rom. cap. Dăruirea sistematică).

Vineri 							
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

7 august

a. În ce sens spune Domnul să Îl punem la încercare?
b. 	Ce procent din venit era înapoiat lui Dumnezeu de către evreii din
vechime?
c. În legătură cu zecimea, care este datoria acelora care predică adevărul?
d. 	Ce rezultate diferite, opuse, se obţin din darea zecimii pe de o parte şi
din reţinerea ei, de cealaltă parte?
e. 	Ne exprimăm iubirea pentru Isus dând pentru ridicarea cauzei Sale. Explicaţi.
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Lecţia 7

Sabat, 15 august 2009

Darurile de bună voie
„Ei [Beţaleel, Oholiab şi fiecare bărbat cu înţelepciune] au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele, pe care le aduseseră copiii lui Israel ca
să facă lucrările rânduite pentru slujba sfântului locaş. Chiar şi după ce
se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, în fiecare dimineaţă,
daruri de bunăvoie” (Exodul 36:3).
„În timp ce clădirea sanctuarului progresa, poporul, bătrâni şi tineri - bărbaţi, femei şi copii - continuau să îşi aducă darurile, până când acei care răspundeau de lucrare au descoperit că aveau suficient, şi chiar mai mult decât putea fi
folosit.” - Patriarhi şi profeţi, p. 344 (engl.) (rom. cap. Sanctuarul şi serviciile sale).
Studiu recomandat:
				

Istoria faptelor apostolilor, p. 335-345 (engl.) (rom. cap.
O biserică darnică).

Duminică 						
1. 	DISPUŞI SĂ DEA

9 august

a. 	Descrieţi un exemplu de colectare de fonduri plină de succes.
	Exodul 36:3, 5, 6.
„Planul lui Moise de a strânge fonduri pentru clădirea sanctuarului a
fost plin de succes. Nu a fost nevoie de îndemnuri. El nu a folosit niciunul
dintre mijloacele la care recurg atât de des astăzi bisericile. El nu a făcut o
mare sărbătoare. Nu a invitat poporul la scene de veselie, dans şi amuzament general; nici nu a instituit loterii, nici altceva de această natură profană, pentru a obţine mijloace pentru ridicarea sanctuarului lui Dumnezeu.
Domnul i-a poruncit lui Moise să îi invite pe copiii lui Israel să îşi aducă
darurile. El era gata să accepte daruri de la fiecare care le dădea din inimă.
Şi darurile au venit atât de abundente, încât Moise a poruncit poporului să
înceteze a mai aduce, pentru că aduseseră mai mult decât putea fi folosit.”Patriarhi şi profeţi, p. 529 (engl.) (rom. cap. Zecimi şi daruri).

b. 	Dintre toate binecuvântările şi beneficiile primite de la Domnul,
cât de mult înapoiem noi Dătătorului? 1 Cronici 29:13-16.
„Nu deţinem nimic, nu putem oferi nimic în bunuri, lucrare şi credinţă, pe care să nu îl fi primit întâi de la Dumnezeu.”- Faith and Works, p. 22.
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Luni 							

10 august

2. 	DÂND DOMNULUI
a. 	Ce exemplu notat în Scriptură trebuie să ne încurajeze să dăm din
toată inima pentru cauza lui Dumnezeu? Marcu 12:41-44.
„Fapta văduvei care a aruncat doi bănuţi - tot ceea ce avea - în vistierie
este înregistrată ca încurajare pentru cei care, luptând cu sărăcia, îşi doresc
totuşi ca prin mijloacele lor să ajute cauza lui Dumnezeu... Pentru a-şi aduce darul, văduva se lipsise chiar de lucrurile necesare vieţii, încrezându-se
că Dumnezeu va împlini nevoile ei pentru ziua de mâine.”- Istoria faptelor
apostolilor, p. 342 (engl.) (rom. cap. O biserică darnică).

„Hristos a preţuit darul [văduvei sărace] mai mult decât darurile bogate
ale celor mai bogaţi. Ei dădeau din prisosul lor. Ei nu simţeau nici cea mai mică
privare ca urmare a darului lor. Însă văduva se lipsise chiar de cele necesare
vieţii pentru a-şi aduce micul ei dar. Ea nu putea vedea cum aveau să fie împlinite nevoile ei viitoare. Nu avea un soţ care să o sprijine în sărăcia ei. Ea se încredea în Dumnezeu pentru ziua de mâine. Valoarea darului nu este apreciată
atât de mult după cantitatea dată, ci după proporţia şi motivul care stau la baza
darului.”- Mărturii, vol. 2, p. 667 (engl.) (rom. cap. Cauza în Vermont).
b. 	Ce motiv ar trebui să ne determine să dăm Domnului darurile
noastre? Psalmii 116:1, 17, 18.

„Bănuţul văduvei a fost asemenea unui pârâiaş care a curs de-a lungul secolelor, lărgind şi adâncindu-şi cursul, şi contribuind în o mie de direcţii pentru extinderea adevărului şi alinarea celor nevoiaşi. Influenţa acelui dar mic
a acţionat şi a reacţionat asupra a mii de inimi din fiecare secol şi din fiecare
ţară. Ca urmare, nenumărate daruri au curs în vistieria Domnului de la săracii
darnici, tăgăduitori de sine. Şi din nou, exemplul ei a stimulat la fapte bune pe
mii de iubitori de comoditate, egoişti, şi îndoielnici, şi darurile lor au ajuns să
mărească valoarea darului ei.” - Sfaturi despre isprăvnicie, p. 178 (engl.).
„Există doar puţine persoane la fel de sărace ca văduva care şi-a dat
cei doi bănuţi ca dar lui Dumnezeu. Darul a fost mic, totuşi a reprezentat
întreaga ei existenţă, şi ea a fost apreciată de Stăpân. El a considerat cei doi
bănuţi ai văduvei ca o contribuţie mai mare decât darurile bogate ale celor
bogaţi. El nu a măsurat valoarea darului după cantitate, ci după motivul,
voioşia şi curăţia acţiunii.”- The Review and Herald, 4 ianuarie 1881.
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Marţi 							
3. 	CÂMPURILE MISIONARE NEVOIAŞE

11 august

a. 	Ce a spus Isus despre nevoia marelui câmp misionar? Ioan 4:35;
	Matei 9:37, 38.
„Dacă întreg poporul nostru şi-ar plăti cu credincioşie zecimea, ar
exista mai multe mijloace în visterie pentru a-i sprijini pe lucrătorii care
sunt deja în câmp, şi pentru a trimite încă mai mulţi lucrători în câmpurile
care sunt coapte pentru recoltă.” - The Review and Herald, 14 aprilie 1903.
„Dumnezeu doreşte ca poporul să se roage şi să plănuiască pentru înaintarea lucrării Sale. Însă, asemenea lui Corneliu, trebuie să unim rugăciunea cu darurile. Rugăciunile noastre şi milosteniile noastre trebuie să
se înalţe către Dumnezeu ca o aducere aminte. Credinţa fără fapte este
moartă: şi fără o credinţă vie este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu.
În timp ce ne rugăm, trebuie să dăm tot ceea ce e posibil să dăm, atât din
lucrul nostru, cât şi din mijloacele noastre, pentru a împlini rugăciunea
noastră.”- Atlantic Union Gleaner, 17 iunie 1903.
„Când se deschid câmpuri noi pentru eforturile evangheliei, biserica
trebuie să acţioneze rapid şi să trimită misionari pentru a intra în aceste
câmpuri noi. Trebuie făcute eforturi speciale, în timp ce îngerii reţin cele
patru vânturi. Toţi pot face ceva acum. Cei care nu pot fi despărţiţi de
câmpul căminului, sau care nu sunt pregătiţi pentru a merge în ţări străine,
pot da din mijloacele lor; şi toţi se pot ruga ca Domnul recoltei să ridice
lucrători. Rugaţi-vă, fraţilor, rugaţi-vă serios, pentru ca inimile unora care
îndeplinesc foarte puţin, şi ale altora care nu au făcut încă nimic, să fie
deschise şi ca mijloacele pe care li le-a încredinţat Dumnezeu să fie folosite
cu înţelepciune în sprijinirea cauzei Sale de acasă şi din ţări străine, pentru
slava numelui Său.” - The Review and Herald, 14 aprilie 1910.
b. 	Care este însărcinarea evangheliei dată urmaşilor lui Hristos? Cât
timp va fi ea valabilă? Doar cum poate fi ea îndeplinită? Matei
28:19, 20; 2 Timotei 4:2-5.
„Pe măsură ce lucrarea se dezvoltă, va fi nevoie de mijloace pentru a o
duce înainte în toate domeniile ei. Cei care au fost convertiţi la adevăr şi au
fost făcuţi părtaşi ai harului Său pot deveni conlucrători cu Hristos, făcând
sacrificii voluntare şi aducând daruri de bună voie. Când membrii bisericii
îşi doresc în inimile lor să nu se mai facă apeluri pentru mijloace, ei spun
virtual că sunt fericiţi ca lucrarea lui Dumnezeu să nu progreseze.”- Mărtu-

rii, vol. 4, p. 464 (engl.) (rom. cap. Sfinţenia juruinţelor).
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Miercuri 						

12 august

4. 	DUMNEZEU VA BINECUVÂNTA
a. 	Ce va face eficiente mijloacele cu care contribuim noi, indiferent
dacă acestea reprezintă mult sau puţin? Deuteronomul 28:2-6;
2 Corinteni 9:7, 8.
„Darurile copiilor mici pot fi acceptate şi plăcute Domnului. În conformitate cu spiritul care motivează darurile va fi şi valoarea darului. Săracii, urmând
regula apostolului [Pavel] şi punând deoparte o sumă mică în fiecare săptămână, ajută la sporirea vistieriei, şi darurile lor sunt pe deplin acceptabile înaintea
lui Dumnezeu; pentru că ei fac sacrificii la fel de mari, şi chiar mai mari, decât
fraţii lor mai înstăriţi.”- Sfaturi pentru lucrarea şcolii de Sabat, p. 130 (engl.).
„Familiile sărace, care au experimentat influenţa sfinţitoare a adevărului, şi care l-au preţuit ca urmare a acestui lucru, şi au simţit recunoştinţă
faţă de Dumnezeu pentru acesta, au considerat că pot şi ar trebui să se
lipsească de chiar lucrurile necesare vieţii, pentru a-şi aduce darurile în
vistieria Domnului. Unii s-au lipsit de articole de îmbrăcăminte de care
chiar aveau nevoie pentru a fi confortabili. Alţii şi-au vândut singura vacă,
şi i-au dedicat Domnului mijloacele primite astfel. În sinceritatea sufletelor
lor, cu multe lacrimi de mulţumire pentru că a fost privilegiul lor de a face
aceasta pentru cauza lui Dumnezeu, ei s-au aplecat înaintea lui Dumnezeu
cu darul lor şi au cerut binecuvântarea Sa asupra darului când l-au trimis,
cerând în rugăciune ca acesta să fie mijlocul pentru a aduce la cunoştinţa
adevărului sufletele din întuneric.”- Sfaturi despre isprăvnicie, p. 179 (engl.).
„Însuşi actul de a da îi deschide inima dătătorului, şi îl uneşte mai pe
deplin cu Răscumpărătorul lumii.” - Ibid., p. 30 (engl.).
b. 	Ce sfat este dat acelora care posedă multe case şi terenuri? Luca
12:33, 34; 1 Timotei 6:17-19.
„[Suflete conştiincioase care cred adevărul] s-au lipsit adesea chiar de
nevoile evidente ale vieţii; în timp ce există bărbaţi şi femei care, posedând
case şi terenuri, se prind de comoara lor pământească cu tenacitate egoistă,
şi nu au suficientă credinţă în solie şi în Dumnezeu pentru a-şi investi mijloacele în lucrarea Sa. Acestora din urmă li se aplică în special cuvintele lui
Hristos ‘Vindeţi ceea ce aveţi, şi daţi milostenie’ (Luca 12:33).”- Ibid., p. 58.
„Este prea târziu acum să se prindă de comorile lumeşti. În curând, casele şi terenurile nenecesare nu vor mai fi spre beneficiul nimănui, pentru
că blestemul lui Dumnezeu va apăsa din ce în ce mai greu asupra pământului.”- Manuscript Releases, vol. 16, p. 348.
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Joi 								
5. SPIRITUL DE SACRIFICIU

13 august

a. 	Ce a făcut Isus pentru a salva lumea? 2 Corinteni 8:9; Filipeni 2:7, 8.
	Ce apeluri ni se adresează nouă astăzi?
„Cei care agonisesc mijloace şi îşi sporesc proprieţătile sunt mult rămaşi în urmă [în a jertfi daruri pentru Dumnezeu din prosperitatea lor]. În
comparaţie cu ceea ce ar putea face, ei nu fac nimic. Ei reţin şi Îl jefuiesc pe
Dumnezeu, pentru că se tem că vor ajunge să ducă lipsă. Ei nu îndrăznesc
să se încreadă în Dumnezeu. Acesta este unul din motivele pentru care noi,
ca popor suntem atât de bolnavi şi atât de mulţi cad în mormintele lor.”Mărturii, vol. 2, p. 199 (engl.) (rom. cap. Spiritul lumesc în biserică).

„Nevoile lucrării cer acum cheltuieli mai mari decât oricând. Domnul
cheamă poporul Său să facă orice efort pentru a reduce cheltuielile lor.
Din nou vă rog ca în loc de a cheltui banii pentru fotografii ale voastre şi
ale prietenilor voştri, să-i îndreptaţi spre un alt canal. Lăsaţi ca banii care
au fost dedicaţi mulţumirii eului să curgă în vistieria Domnului pentru a-i
sprijini pe cei care lucrează pentru a salva sufletele care pier.” - The General

Conference Bulletin, 1 aprilie 1897.

b. 	Ce este promis celor care fac sacrificii şi donează mijloace pentru a
duce înainte cauza lui Dumnezeu? Ioan 4:36; Psalmii 126:5, 6.
„Dintre toate bucuriile care îi aşteaptă pe cei răscumpăraţi pe pământul reînnoit, una dintre cele mai înalte va fi privilegiul de a ne uni vocile cu
vocile acelora la a căror salvare am ajutat, în laudă şi adoraţie pentru Cel
care a pus în inimile noastre o dorinţă de a da. Întrucât Dumnezeu ne-a
dat prosperitate, să facem tot ce stă în puterea noastră pentru a duce înainte interesele împărăţiei Sale.”- The Review and Herald, 10 septembrie 1908.

Vineri 					
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

14 august

a. 	Cum a strâns Moise cu succes fonduri pentru a clădi primul sanctuar?
b. 	De ce au fost cei doi bănuţi ai văduvei sărace atât de extraordinar de
productivi?
c. 	De ce sunt darurile - nu doar zecimea - atât de importante în aceste
ultime zile?
d. 	Ce este greşit cu proprietăţile în surplus pe măsură ce ne apropiem de
încheierea timpului de probă?
e. 	Cum va fi răsplătită din belşug dărnicia jertfitoare pentru cauza
lui Dumnezeu?
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Lecţia 8 					

Sabat, 22 august 2009

Atitudinea noastră
faţă de autorităţile seculare
„Oricine să fie supus stăpânirilor cele mai înalte. Căci nu este nici o
putere care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost
rânduite de Dumnezeu.” (Romani 13:1).
„Puterea lui David îi era dată de Dumnezeu, dar trebuia exercitată doar
în armonie cu legea divină. Când comanda ceva contra legii lui Dumnezeu,
ascultarea devenea păcat. ‘Stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu’ (Romani 13:1), însă nu trebuie să le ascultăm contrar legii lui Dumnezeu.” - Patriarhi şi profeţi, p. 719 (engl.) (rom. cap. Păcatul şi pocăinţa lui David).
Studiu recomandat: Mărturii, vol. 6, p. 394-397 (engl.) (rom. cap. Ambasadori ai lui
Hristos). Marea luptă, p. 603-612 (engl.) (rom. cap. Avertizarea finală).

Duminică 					

16 august

1. SCOPUL PENTRU CARE SĂ EXISTE AUTORITĂŢI
a. 	Pentru ce scop a întemeiat Dumnezeu autorităţile pământeşti?
	Romani 13:3, 4. În ce măsură trebuie să ascultăm de legile naţionale?
„Cel care ascultă de legea divină va respecta şi va asculta în modul cel
mai exact de legile ţării sale. Cel care se teme de Dumnezeu îl va cinsti pe
rege când exercită toată autoritatea dreaptă şi legitimă.” - Marea luptă, p. 278
(engl.) (rom. cap. Biblia şi Revoluţia franceză).

b. 	Trebuie să fim întotdeauna cetăţenii cei mai ascultători de lege.
	Care sunt legile naţionale bune cărora trebuie să ne supunem?
	Matei 22:17-21; Romani 13:6, 7.
„Cele zece precepte ale lui Iehova sunt temelia tuturor legilor drepte
şi bune. Cei care iubesc poruncile lui Dumnezeu se vor conforma fiecărei
legi bune a ţării. Însă, dacă cerinţele conducătorilor sunt de aşa natură încât intră în conflict cu legile lui Dumnezeu, singura chestiune de clarificat
este: ‘Să ascultăm de Dumnezeu sau de om?’ ”- Mărturii, vol. 1, p. 361, 362
(engl.) (rom. cap. Răzvrătirea).
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Luni 							

17 august

2. ASCULT DE LEGEA LUI DUMNEZEU SAU DE LEGILE
	NAŢIONALE?
a. Din experienţa bisericii timpurii, ce lecţie importantă putem
învăţa din cuvintele lui Petru şi ale lui Ioan? Fapte 4:15-20.
„Avem datoria de a asculta de legile ţării noastre în orice caz, dacă ele
nu intră în conflict cu legea mai înaltă pe care Dumnezeu a rostit-o într-un
glas auzit de pe Sinai şi pe care a gravat-o apoi în piatră cu propriul Său
deget.” - Mărturii, vol. 1, p. 361 (engl.) (rom. cap. Răzvrătirea).
„Trebuie să recunoaştem guvernul omenesc ca fiind o rânduială care
are o numire de origine divină, şi să învăţăm ascultarea de acesta ca o datorie sfântă, în sfera lui legitimă. Însă când pretenţiile lui intră în conflict cu
cerinţele lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât
de oameni. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie recunoscut ca fiind deasupra a
toată legislaţia omenească. Un ‘Aşa zice Domnul’ nu trebuie dat la o parte
pentru un ‘Aşa zice biserica’ sau un ‘Aşa zice statul’. Cununa lui Hristos trebuie înălţată deasupra diademelor celor ce deţin puterea pe pământ.
Nu ni se cere să dispreţuim autorităţile. Cuvintele noastre, fie spuse, sau
scrise, trebuie alese cu grijă, pentru ca să nu se raporteze despre noi că am rostit lucruri care ne-ar face să părem oponenţi ai legii sau ai ordinii. Nu trebuie să
spunem sau să facem nimic ce ne-ar închide în mod nenecesar drumul. Trebuie să înaintăm în numele lui Hristos, apărând adevărurile pe care ni le-a încredinţat El.” - Istoria faptelor apostolilor, p. 69 (engl.) (rom. cap. La poarta templului).
b. În special pe care dintre cele două porunci ale legii lui Dumnezeu
ni se va cere să le încălcăm? Exod 20:8-11, 13.
„Poporul lui Dumnezeu, care este comoara Sa deosebită, nu se poate
angaja în acest război [american] complicat [între state, război care a condus la abolirea sclaviei], pentru că acesta este contrar fiecărui principiu
de credinţă - în armată ei nu pot asculta de adevăr şi să asculte în acelaşi
timp de cerinţele ofiţerilor lor. Ar exista o continuă încălcare a conştiinţei.”- Mărturii, vol. 1, p. 361 (engl.) (rom. cap. Răzvrătirea).
„Întrucât Sabatul a devenit punctul special de controversă în tot Creştinismul, iar autorităţile religioase şi seculare s-au unit pentru a impune
păzirea duminicii, refuzul persistent al unei minorităţi neînsemnate de a
se supune cererii populare îi va face obiectul respingerii generale.” - Marea

luptă, p. 615 (engl.) (rom. cap. Avertizarea finală).
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Marţi 						

18 august

3. LEGI BUNE
a. 	Care este scopul legilor bune ale unei ţări? 1 Petru 2:13, 14. Care
este diferenţa între legea lui Dumnezeu şi legile naţionale (ale unei
ţări)? Psalmii 19:7, 8.
„Oamenii de lume sunt guvernaţi de principiile lumeşti. Ei nu pot aprecia alte principii. Politica lumească şi opinia publică cuprind principiul de
acţiune care îi guvernează şi îi conduce să practice forma unei comportări
corecte. Însă poporul lui Dumnezeu nu poate fi guvernat de aceste motive.
Cuvintele şi poruncile lui Dumnezeu, scrise în suflet, sunt duh şi viaţă, şi
în ele există putere pentru a aduce la supunere şi pentru a impune ascultarea. Cele zece precepte ale lui Iehova sunt temelia tuturor legilor drepte şi
bune.” - Mărturii, vol. 1, p. 361 (engl.) (rom. cap. Răzvrătirea).
„Unde vom găsi legi mai nobile, mai curate şi mai drepte, decât cele prezentate în cărţile de căpătâi în care sunt raportate instrucţiunile date de Moise
copiilor lui Israel? De-a lungul tuturor timpurilor, aceste legi trebuie perpetuate, pentru ca în caracterul copiilor lui Dumnezeu să existe asemănarea divină.
Legea este un zid de protecţie pentru cei care sunt ascultători de preceptele lui
Dumnezeu. Din ce altă sursă putem strânge o astfel de tărie, sau să învăţăm o
ştiinţă atât de nobilă? Ce altă carte îi va învăţa pe oameni aşa cum face Biblia să
Îl iubească pe Dumnezeu, să se teamă de El şi să Îl asculte?” - Principiile funda-

mentale ale educaţiei creştine, p. 393, 394 (engl.) (rom. cap. Educaţia cea mai înaltă).

b. 	Ce i-a fost dat lui Israel, ca naţiune, pentru a fi ghidul şi regula sa?
	Deuteronomul 4:5-8; Neemia 9:13.
„Cel sfânt al lui Israel ne-a făcut cunoscute statutele şi legile care trebuie să guverneze toate fiinţele inteligente omeneşti. Aceste precepte, care au
fost numite ‘sfinte, drepte şi bune’, trebuie să formeze standardul de acţiune
în cămin. Nu poate să existe o îndepărtare de la acestea fără ca aceasta să
fie păcat, pentru că ele sunt temelia religiei creştine.” - Îndrumarea copilului,
p. 506, 507 (engl.) (rom. cap. Biblia în cămin).

[Dumnezeu] a intenţionat ca principiile descoperite prin poporul Său să
fie mijlocul prin care să restaureze în om chipul moral al lui Dumnezeu.
Legea trebuie înălţată, autoritatea Sa trebuie menţinută; şi casei lui Israel i-a fost dată această lucrare mare şi nobilă. Dumnezeu i-a separat de
lume, pentru ca să le poată încredinţa o încredere sfântă. El i-a făcut depozitarii legii Sale, şi a intenţionat să păstreze între ei cunoaşterea de Sine.”-

Profeţi şi regi, p. 16 (engl.) (rom. Via Domnului).
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Miercuri

19 august

4. LEGILE NAŢIONALE CONTRA NOASTRĂ
a. Ce argument a fost folosit de vrăjmaşii poporului lui Dumnezeu
cu scopul de a-i extermina? Cum se va repeta aceasta în curând în
zilele noastre? Estera 3:8, 9; Apocalipsa 12:17.
„Experienţele severe care au venit asupra poporului lui Dumnezeu în
zilele Esterei nu sunt caracteristice doar pentru acel secol... Acelaşi spirit
care i-a condus pe oameni în secolele trecute să persecute adevărata biserică îi va conduce în viitor să urmeze un curs similar faţă de acei care şi-au
menţinut loialitatea faţă de Dumnezeu. Chiar acum se fac pregătiri pentru
acest mare conflict final.
Decretul care va fi emis în cele din urmă contra poporului rămăşiţei
lui Dumnezeu va fi foarte asemănător cu cel emis de Ahaşveroş contra iudeilor. Astăzi vrăjmaşii adevăratei biserici văd în mica grupă ce păstrează
Sabatul un Mardoheu în poartă. Reverenţa poporului lui Dumnezeu pentru legea sa este o mustrare constantă pentru cei care au lepădat frica de
Domnul şi calcă în picioare Sabatul Său...
Pentru a-şi asigura popularitatea şi susţinerea, legiuitorii vor ceda în
faţa cererii pentru legi duminicale. Însă cei care se tem de Dumnezeu nu
pot accepta o instituţie ce violează un precept al Decalogului. Pe acest teren
de luptă se va da ultimul mare conflict în controversa dintre adevăr şi eroare. Şi nu suntem lăsaţi în îndoială referitor la această chestiune. Astăzi, ca
în zilele Esterei şi ale lui Mardoheu, Domnul va apăra adevărul şi poporul
Său.” - Profeţi şi regi, p. 605, 606 (engl.) (rom. cap. În zilele împărătesei Estera).
„Lumea este contra noastră, bisericile populare sunt contra noastră,
legile naţionale vor fi în curând contra noastră. Dacă a existat vreodată un
timp când poporul lui Dumnezeu trebuie să stea strâns unit, acest timp
este acum.” - Mărturii, vol. 5, p. 236 (engl.) (rom. cap. Unitatea creştină).
b. 	Care va fi actul culminant al puterilor pământului contra acelora
care păzesc poruncile lui Dumnezeu? Apocalipsa 13:15-17.
„Se va emite în cele din urmă un decret împotriva celor care sfinţesc Sabatul poruncii a patra, denunţându-i ca vrednici de cea mai severă pedeapsă,
şi dând oamenilor libertatea ca, după un timp anume, să îi dea la moarte. Romanismul de pe Bătrânul Continent, şi Protestantismul Apostaziat în Lumea
Nouă vor urma un curs similar faţă de cei care onorează preceptele divine.”
- Marea luptă, p. 615, 616 (engl.) (rom. cap. Timpul strâmtorării).

44

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2009

Joi 								
5. SUB DECRETUL DE MOARTE

20 august

a. 	Care va fi convingerea acelora care persecută şi încearcă să ucidă
poporul lui Dumnezeu? Ioan 16:2; Matei 24:9, 10.
„[Ioan 16:2 citat.] Aceste cuvinte sună de-a lungul secolelor până la
timpul nostru. O înşelăciune se află asupra acelora care îi asupresc pe semenii lor, pentru că aceştia nu cred aceeaşi formă de doctrină pe care o
cred asupritorii lor.”- The Review and Herald, 19 aprilie 1898.
„Cu ce zel îşi vor urmări lucrătorii nelegiuirii scopul lor satanic! Ei vor
pune întuneric în loc de lumină şi lumină în loc de întuneric, până când
vor crede cu sinceritate că sunt servii lui Dumnezeu, şi că Îi fac Lui un
serviciu, persecutându-i pe copiii Săi.” - Ibid., 8 mai 1888.
b. 	Ce vor încerca să facă cei nelegiuiţi, şi cum va interveni Dumnezeu
în favoarea poporului Său? Psalmii 50:15; 91:3-7, 10.
„Puterile pământului, unite la război contra poruncilor lui Dumnezeu
vor decreta că toţi, ‘atât cei mici, cât şi cei mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi
robi’ (Apocalipsa 13:16), să se conformeze obiceiurilor bisericii prin respectarea Sabatului fals. Toţi cei care refuză să se conformeze vor fi urmăriţi
de pedepse civile, şi se va declara în cele din urmă că ei merită moartea.”Marea luptă, p. 604 (engl.) (rom. cap. Avertizarea finală).

„Vocea lui Dumnezeu Se aude din cer, declarând ziua şi ora venirii lui
Isus, şi proclamând legământul veşnic cu poporul Său. Asemenea torentelor celor mai puternice tunete, cuvintele Sale se rostogolesc pe pământ....
Iar când se rosteşte binecuvântarea asupra acelora care L-au onorat pe
Dumnezeu păstrând Sabatul Său cel sfânt, se aude un strigăt puternic de
victorie.” - Ibid., p. 640 (engl.) (rom. cap. Poporul lui Dumnezeu salvat).

Vineri 						
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

21 august

a. 	Ce obligaţie avem faţă de autorităţile seculare?
b. 	Descrieţi atitudinea lui Petru şi a lui Ioan când li s-a interzis să
predice evanghelia lui Hristos.
c. 	De ce consemnează Biblia statutele (orânduirile) care erau pe lângă
legea morală?
d. 	De ce este important ca cei ce sunt creştini să înţeleagă adevăratul
Sabat?
e. 	Descrieţi eliberarea care va fi îndeplinită în curând pentru păstrătorii
credincioşi ai Sabatului.
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Lecţia 9 					

Sabat, 29 august 2009

Evanghelia veşnică şi Marea însărcinare
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului” (Romani 1:16).
„Fie ca Domnul să deschidă ochii închişi ai poporului Său şi să le mişte simţurile
tocite, aşa încât ei să poată înţelege că evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea acelora care cred.” Testimonies, vol. 7, pg. 5 (Cap. O lucrare a părinților).
Studiu recomandat: Istoria Faptelor Apostolilor, pg. 30-38. (Cap. Darul
Spiritului Sfânt)

Duminică 						

23 august

1.	EVANGHELIA ÎN VECHIUL TESTAMENT
a.	Ce nădejde le-a fost dată primilor noştri părinţi după căderea lor?
Geneza 3:15.

„[Geneza 3:15 citat.] Această propoziţie, rostită în auzul primilor noştri părinţi, a fost [pentru Adam şi Eva] o făgăduinţă. În timp ce ea prevestea războiul între om şi Satan, ea declara că puterea marelui vrăjmaş avea
să fie în cele din urmă sfărâmată.” Credinţa prin care trăiesc, pg. 75.
b.	Cum şi-au exprimat patriarhii şi profeţii credinţa în vestea bună a
mântuirii? Geneza 8:20; 22:7,8,13.

„Închinarea la Dumnezeu prin jertfe de sacrificiu a fost întemeiată, şi
acei care se temeau de Dumnezeu şi-au recunoscut păcatele înaintea Lui şi
priveau înainte cu recunoştinţă şi încredere sfântă la venirea Luceafărului
Dimineţii, care avea să-i călăuzească pe fiii căzuţi ai lui Adam spre cer,
prin pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţă faţă de Domnul şi Mântuitorul
nostru, Isus Hristos. Astfel evanghelia era predicată prin fiecare jertfă; şi
faptele credincioşilor descopereau în mod continuu credinţa lor într-un
Mântuitor care avea să vină.” Selected Messages, bk. 1, pg. 231.
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Luni 							

24 august

2. SOLIA LUI IOAN BOTEZĂTORUL

„Învăţătura pe care o predica Ioan era, în primul rând, pocăinţa pentru
păcatele trecute; apoi, ‚împărăţia cerurilor este aproape’ (Matei 3:2). Ei trebuia să manifeste pocăinţă faţă de Dumnezeu; atunci aveau să fie pregătiţi
pentru a arăta credinţă în Acela care urma să li Se descopere.” The Review

and Herald, 28 noiembrie, 1907.

b. 	Cum a procedat Ioan cu diferitele categorii de oameni și care au fost
rezultatele procedeului său? Luca 3:7-14.
„Pentru fariseii plini de îndreptăţire de sine, pentru saducheii cu aparenţa lor de elavie, pentru împăratul Irod şi curtea lui, pentru prinţi şi
soldaţi, vameşi şi ţărani, Ioan vorbise cu aceeaşi claritate.” Hristos, Lumina

lumii, pg. 218. (Cap. Închiderea și moartea lui Ioan Botezătorul)

„Pentru aceia care erau neînvăţaţi în oracolele lui Dumnezeu, a fost suficient ca Ioan să spună: ‚Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor este aproape.’
Dar când Botezătorul i-a văzut pe farisei şi saduchei venind pentru botezul
său, el a fost mişcat să le dea o solie hotărâtă. Aceşti oameni se considerau o putere în popor. Deşi împărtăşeau diferite teorii cu privire la unele
subiecte biblice, ei erau uniţi în dorinţa lor de a auzi cuvintele profetului
din pustie. Unii, care veniseră din curiozitate, captivaţi de cuvintele lui, au
ajuns interesaţi de solia pe care el o dădea şi au fost mişcaţi să fie botezaţi...
Hristos era pe cale de a apărea ca şi descoperitor al caracterului lui Dumnezeu. Chiar prezenţa Lui avea să le facă de cunoscut oamenilor păcatul
lor.” The Review and Herald, 28 noiembrie, 1907.
„Mulţi dintre cărturari şi farisei au venit mărturisindu-şi păcatele şi
cerând botezul. Ei se înălţaseră ca fiind mai buni decât alţi oameni, şi conduseseră poporul să cultive o părere înaltă despre evlavia lor; acum tainele
vinovate ale vieţilor lor erau descoperite. Dar Ioan a fost impresionat de către Duhul Sfânt că mulţi dintre aceşti oameni nu aveau o convingere reală
cu privire la păcat. Ei erau asemenea simbriaşilor. Ca prieteni ai profetului,
ei sperau să afle favoare pe lângă Prinţul care avea să vină. Şi prin primirea
botezului din mâinile acestui tânăr învăţător popular, ei se gândeau să-şi
întărească influenţa pe lângă popor.
„Ioan i-a întâmpinat cu întrebarea severă: ‚Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa
voastră.” (Matei 3:7,8).” Hristos, Lumina lumii, pg. 75. (Cap. Glasul în pustie).
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Darul Sabatului Întâi pentru misiunea samoa

a.	Care a fost tema soliei lui Ioan, când acesta şi-a început lucrarea? Matei
3:1,2; Luca 3:3-6.

Marţi 							
3. SOLIA LUI ISUS

25 august

a.	Când Isus Şi-a început lucrarea Sa pe pământ, care a fost tema pe
care a prezentat-o oamenilor? Marcu 1:14,15.
„[Marcu 1:15 citat]. Solia evangheliei, aşa cum a fost dată de Mântuitorul Însuşi, era bazată pe profeţii. ‚Vremea’ despre care El declara că se
împlinea a fost perioada făcută de cunoscut de către îngerul Gabriel lui
Daniel. ‚Şaptezeci de săptămâni,’ a zis îngerul, ‚sunt hotărâte pentru poporul tău şi pentru cetatea ta cea sfântă, până la încetarea fărădelegilor,
până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea
neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi proorociei şi până la
ungerea Sfântului sfinţilor.’ (Daniel 9:24). O zi în profeţie reprezintă un an.
Vezi Numeri 14:34; Ezechiel 4:6. Cele şaptezeci de săptămâni, sau patru
sute nouăzeci de zile, reprezintă patru sute nouăzeci de ani... După profeţie, această perioadă avea să ajungă până la Mesia, Unsul. În 27 d. Hr., Isus,
la botezul Său, a primit ungerea Duhului Sfânt, şi la scurt timp după aceea
Şi-a început lucrarea. Atunci a fost proclamată solia. ‚S-a împlinit vremea.’”

Hristos, Lumina lumii, pg. 166. (cap. Împărăția lui Dumnezeu S-a apropiat)

b.	Care a fost însărcinarea dată atunci urmaşilor lui Isus, care este
obligatorie până astăzi? Marcu 16:15,16; Matei 28:18-20; Fapte 1:8.
„Puterea lui Hristos, Mântuitorul răstignit, de a da viaţă veşnică, ar trebui să
fie prezentată oamenilor. Noi ar trebui să le arătăm că Vechiul Testament este la fel
de adevărat evanghelia în simboluri şi umbre, după cum este Noul Testament în
puterea sa în desfăşurare.” Testimonies, vol. 6, pg. 361. (Cap. Răsplata pentru servire).
„Mântuitorul i-a îndrumat pe ucenicii Săi să-şi înceapă lucrarea în Ierusalim, şi apoi să treacă prin Iudea şi Samaria şi până la marginile pământului. Numai o mică parte din popor a acceptat învăţătura; dar solii au dus
solia cu repeziciune dintr-un loc într-altul.” Maranata, pg. 38.
„Dumnezeu Şi-a organizat instrumentele pentru a-i atrage pe toţi oamenii la El. Când lucrătorul caută să dea altora lumina pe care Dumnezeu
i-a dat-o, Domnul dă o lumină mai mare; şi făcând tot ce poate mai bine,
având privirea îndreptată doar spre slava lui Dumnezeu, el înţelege valoarea sufletelor. Când face vizite din casă în casă, deschizând Scripturile acelora a căror înţelegere este întunecată, îngerii lui Dumnezeu vor fi aproape
de el pentru a impresiona inima aceluia care însetează după apa vieţii.” The

Review and Herald, 6 octombrie 1896.
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26 august

4.	CREDEŢI EVANGHELIA

„Păcătoşii, oricât ar fi de răi, abominabili şi corupţi, vor fi curăţiţi prin
credinţa [în Isus], curăţiţi, prin împlinirea cuvântului Său. Adevărul va fi
o mireasmă de viaţă spre viaţă pentru acei care cred, dar același adevăr va
fi pentru necredincios un miros de moarte spre moarte. Acei care-L resping pe Hristos şi refuză să creadă în adevăr vor fi umpluţi de amărăciune
împotriva acelora care-L primesc pe Isus ca Mântuitor personal. Dar acei
care-L primesc pe Isus sunt topiţi şi supuşi de către manifestarea iubirii
Lui în umilinţa, suferinţa şi moartea Sa pentru ei.” The Review and Herald,

24 iulie, 1894.

„Nu există mântuire fără pocăinţă. Nici un păcătos nepocăit nu poate
crede din inimă spre neprihănire. Pocăinţa este descrisă de către Pavel ca
fiind o părere de rău evlavioasă pentru păcat, care ‚lucrează pocăinţa spre
mântuire, de care nu este nevoie să te căiești’ (2 Corinteni 7:10). Această
pocăinţă nu are în ea nimic de natura meritelor, ci pregăteşte inima pentru
acceptarea lui Hristos ca singurul Mântuitor, singura nădejde a păcătosului pierdut.” Credinţa şi faptele, pg. 99.

b.	Cum explică Scriptura tipul de credinţă de care avem nevoie
pentru a putea fi mântuiţi? Iacov 2:14-20; 1 Ioan 2:4,5; 3:24.
„Sunt unii care pretind sfinţenia, care declară că sunt cu totul ai Domnului, care pretind a avea un drept la făgăduinţele lui Dumnezeu, în timp
ce refuză să asculte de poruncile Lui. Aceşti călcători ai legii pretind tot
ce este făgăduit copiilor lui Dumnezeu; dar aceasta este încumetare din
partea lor, căci Ioan ne spune că adevărata iubire pentru Dumnezeu va fi
descoperită în ascultare de toate poruncile Sale.” Istoria faptelor apostolilor,

pg. 562, 563.

„Credinţa în Hristos, care mântuieşte sufletul nu este ceea ce este reprezentată a fi de către mulţi. ‚Crede, crede,’ este strigătul lor; ‚crede doar
în Hristos, şi vei fi mântuit. Este tot ce ai de făcut.’ În timp ce adevărata credinţă se încrede cu totul în Hristos pentru mântuire, ea va duce la conformare desăvârşită faţă de legea lui Dumnezeu. Credinţa se manifestă prin
fapte.” Credinţa şi faptele, pg. 52.
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Darul Sabatului Întâi pentru misiunea samoa

a.	Care va fi efectul evangheliei asupra acelora care, prin credinţă,
acceptă măsura luată pentru mântuire? Luca 5:32; 24:47;
2 Corinteni 7:9,10.

Joi 								

27 august

5.	Puterea evangheliei
a.	Care este definiţia biblică a evangheliei, vestea bună a mântuirii?
	Romani 1:16,17; 1 Corinteni 15:1-4; 2 Timotei 1:8. Cum îi 		
influenţează pe oameni acceptarea veritabilă a evangheliei?
„Atârnând pe cruce, Hristos era evanghelia. Acum avem o solie, ‚Iată
Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii’ (Ioan 1:29). Nu îşi vor ţine
membrii bisericii noastre ochii aţintiţi asupra unui Mântuitor răstignit şi
înviat, în care sunt centrate speranţele lor de viaţă veşnică? Aceasta este
solia noastră, argumentul nostru, doctrina noastră, avertismentul nostru
pentru cel nepocăit, încurajarea noastră pentru cel suferind, speranţa pentru fiecare credincios. Dacă putem trezi un interes în minţile oamenilor care-i va face să-şi fixeze ochii asupra lui Hristos, putem să ne dăm la o parte
şi să-i rugăm să-şi păstreze în continuare ochii aţintiţi asupra Mielului lui
Dumnezeu. Astfel ei îşi primesc lecţia lor. Oricine doreşte să vină după
Mine, să se tăgăduiască pe sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Acela ai
cărui ochi sunt fixaţi asupra lui Isus va părăsi totul. El va muri faţă de egoism. El va crede în totul Cuvântul lui Dumnezeu, care este atât de glorios şi
minunat înălţat în Hristos.” Manuscript Releases, vol. 21, pg. 37.
„În calitate de martori ai lui Hristos, trebuie să dăm mărturie cu privire
la puterea Sa. Trebuie să-i aducem pe cei întristaţi la Mântuitorul. Harul
Său transformator şi puterea Sa făcătoare de minuni va câştiga multe suflete la adevăr. Puterea Sa vindecătoare, unită cu solia evangheliei, va aduce
succes în urgenţe. Duhul Sfânt va lucra asupra inimilor şi vom vedea mântuirea lui Dumnezeu. Într-un sens special, vindecarea celor bolnavi este
lucrarea noastră.” Evanghelizare, pg. 544.
b.	De unde este derivată puterea evangheliei? Cine va fi îmbibat
cu acea putere? Luca 24:49; Fapte 1:8; Ioel 2:28-30.

Vineri 							

28 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a.	Cum a oferit evanghelia mântuire sufletelor în cursul întregii istorii?
b.	De ce a fost solia predicată de Ioan Botezătorul atât de puternică?
c.	Ce vine la noi când căutăm să împlinim însărcinarea evangheliei?
d.	Explicaţi o componentă cheie a credinţei veritabile în Hristos.
e.	Care ar trebui să fie atitudinea noastră pentru a experimenta puterea
	Duhului Sfânt în plinătatea ei?
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Sabat, 5 septembrie, 2009

Darul Sabatului Întâi
pentru un lăcaş de închinare în Samoa
„Cântaţi Domnului o cântare
nouă, cântaţi laudele Lui până la marginile pământului,
voi care mergeţi pe
mare şi cei ce locuiţi
în ea, ostroave şi locuitorii lor... Să dea
slavă Domnului, şi
să vestească laudele Lui în ostroave!”
(Isaia 42:10,12).
Samoa (Cunoscută mai înainte ca Samoa de Vest) este la aproximativ
3500 km sud de Hawaii, în Sudul Oceanului Pacific. Samoa este compusă
din două insule principale şi şapte insule mai mici, rezultând o suprafaţă
de 2934 km2. Aceste insule tropicale au o populaţie de aproximativ 217000
şi şi-au câştigat independenţa naţională în anii 1960. Religiile predominante în ţară sunt congregaţionalistă, catolică şi metodistă.
Solia reformei a venit în această ţară spre sfârşitul anilor 1990. Progresând lucrarea, Mişcarea de Reformă a fost înregistrată în ianuarie 2001. În
prezent credincioşii de acolo se întrunesc într-o clădire pe un teren particular, dar doresc să ridice o casă de închinare care să fie un far de lumină
în acest colţ al viei Domnului. Fraţii şi surorile au posibilităţi financiare
limitate şi au nevoie de sprijinul vostru pentru a face posibil acest lucru.
Vă rugăm să vă gândiţi la nevoile lucrării lui Dumnezeu din această
ţară şi să sprijiniţi acest proiect cu rugăciunile voastre şi ajutorul vostru
financiar generos. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze din abundenţă.
Conferinţa de Uniune Australasiană,
În numele Câmpului Misionar Samoa

Iulie - Septembrie
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Aprilie
- Iunie 20092009
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Lecţia 10			

Sabat, 5 septembrie 2009

Cumpătarea creştină

„Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de
înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji.”
(1 Corinteni 9:25).
„Adevărata cumpătare ne învaţă să ne abţinem cu totul de la ceea ce
este vătămător şi să folosim în mod judicios articolele sănătoase şi nutritive.” The Review and Herald, 23 Septembrie, 1884.
Studiu recomandat: Îndrumarea copilului, pg. 303-308. (Cap. 63)

Duminică 						
1.	CUMPĂTAREA: O DOCTRINĂ BIBLICĂ

30 august

a.	Care este un atribut al roadei Duhului Sfânt? Galateni 5:22,23;
2 Petru 1:5,6. Care a fost unul dintre gândurile pe care Pavel i le-a
prezentat lui Felix? Fapte 24:25. Este cumpătarea importantă
pentru noi astăzi?
„Cumpătarea în toate lucrurile acestei vieţi trebuie să fie învăţată şi practicată. Cumpătarea în mâncare, băutură, somn şi îmbrăcăminte este unul
dintre marile principii ale vieţii religioase.” Îndrumarea copilului, pg. 303.
„Trebuie să practicăm cumpătarea în toate lucrurile. Dacă-L onorăm
pe Domnul făcându-ne partea noastră, la rândul Său, El ne va păstra sănătatea. Ar trebui să avem un control sensibil al tuturor organelor noastre.
Practicând cumpătarea în mâncare, băutură, îmbrăcăminte, muncă şi în
toate lucrurile, putem face pentru noi înşine ceea ce nici un medic nu poate face pentru noi.” Ibid., pg. 397.
b.	Care este voia lui Dumnezeu cu privire la trupurile noastre fizice?
3 Ioan 2; Ieremia 33:6. Care a fost decizia lui Daniel cu privire la
mâncare şi băutură – şi cu ce rezultat? Daniel 1:8,11,12,15,18-20.
„Cazul lui Daniel ne arată că, prin principiu religios, tinerii pot triumfa asupra poftei cărnii şi să rămână credincioşi cerinţelor lui Dumnezeu, chiar dacă
aceasta i-ar costa un mare sacrificiu.” Testimonies, vol. 4, pg. 590. (Cap. Influența

creștină).
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Luni 						
2.	DIETA INIŢIALĂ

31 august

„Nu toate mâncările sănătoase în sine sunt la fel de potrivite pentru
nevoile noastre în toate împrejurările. Ar trebui să se aibă grijă la selecţia
hranei noastre. Dieta noastră ar trebui să fie potrivită cu anotimpul, cu
clima în care trăim şi cu ocupaţia pe care o avem. Unele alimente care
sunt potrivite pentru a fi folosite într-un anotimp sau într-un climat nu
sunt potrivite în altul. Deci sunt diferite alimente cel mai bine potrivite
pentru persoane cu diferite ocupaţii. Adesea hrana care poate fi folosită cu
beneficiu de către acei angajaţi în muncă fizică grea este nepotrivită pentru
persoane cu ocupaţii sedentare sau cu aplicaţii intelectuale intense. Dumnezeu ne-a dat o mare varietate de alimente sănătoase şi fiecare persoană
ar trebui să aleagă dintre ele lucrurile pe care experienţa şi judecata sănătoasă le dovedeşte a fi cel mai bine potrivite pentru propriile sale nevoi.”

Îndrumarea copilului, pg. 386. (Cap. Mâncând pentru a trăi).

b.	Care este dieta potrivită pentru fiinţele omeneşti astăzi, şi ce
ar trebui evitat? Psalmii 104:14.
„Cerealele, fructele, nucile [şi alunele] şi vegetalele constituie dieta aleasă
pentru noi de Creatorul nostru. Aceste alimente, pregătite într-un mod cât
mai simplu şi mai natural cu putinţă, sunt cele mai sănătoase şi hrănitoare.
Ele conferă o putere, rezistenţă şi vigoare a intelectului care nu sunt oferite
de o dietă mai complexă şi mai stimulatoare.” Pe urmele Marelui Medic pg. 296.

(Cap. Dieta și sănătatea).

„Raţiunea, în loc de a fi conducătorul, a ajuns să fie sclavul apetitului
într-o măsură alarmantă. A fost îngăduită o dorinţă crescută pentru hrană bogată, până când a devenit modă să se înghesuiască toate delicatesele
posibile în stomac. În special la petreceri de plăceri apetitul este îngăduit
cu foarte puţine limitări. Sunt servite cine bogate şi mâncări la ore târzii,
constând din mâncări foarte condimentate, cu sosuri bogate, prăjituri, plăcinte, îngheţate, ceai, cafea etc. Nu este de mirare că, având o asemenea
dietă, oamenii sunt palizi şi suferă agonii nespuse din cauza dispepsiei.”

Sfaturi pentru Dietă şi Hrană, pg. 149.

„Migdalele sunt preferabile alunelor, dar alunele, în cantităţi limitate,
pot fi folosite în legătură cu cerealele pentru a forma o mâncare hrănitoare
care să poată fi prelucrată de organele digestive. Dar fiecare suflet trebuie
să experimenteze pentru sine.” Manuscript Releases, vol. 21, pg. 285.
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a.	Care a fost dieta dată iniţial lui Adam şi Eva şi tuturor animalelor?
Geneza 1:29,30; 2:9. După cădere, ce a fost adăugat la dieta oamenilor? Geneza 3:18.

Marţi 							

1 septembrie

3.	CARNEA CA ALIMENT
a. 	După potop a avut loc o modificare temporară în dieta oamenilor.
	Ce s-a adăugat alimentaţiei lor şi cu ce restricţii? Geneza 9:3,4; 7:2;
Leviticul 3:17.
„Dumnezeu nu a dat nici unui om permisiunea de a mânca hrană animală până după potop. Fuseseră nimicite toate lucrurile cu care oamenii s-ar
fi putut hrăni, şi de aceea Domnul, datorită necesităţii lor, i-a dat lui Noe
permisiunea să mănânce din animalele curate pe care le luase cu el în arcă.
Dar hrana animală nu era cel mai sănătos articol alimentar pentru om...
După potop oamenii mâncau în mare parte hrană animală. Dumnezeu
a văzut că umblările omului erau stricate şi că acesta era înclinat să se înalţe
cu mândrie împotriva Creatorului său şi să urmeze înclinaţiile propriei
sale inimi. Şi El a permis ca neamul omenesc cu viaţa atât de lungă să
mănânce hrană animală pentru a le scurta vieţile păcătoase. La scurt timp
după potop, neamul omenesc a început să scadă rapid în mărime şi în durată a vieţii.” Sfaturi pentru dietă şi hrană, pg. 329 (Cap. Carnea ca aliment).
b.	Când Dumnezeu a dorit să retragă alimentaţia carnată din vechiul
	Israel, cum au reacţionat oamenii? Numeri 11:4-6; 21:5. De ce a
cedat Domnul dorinţei lor şi care a fost rezultatul? Ezechiel 14:4;
	Numeri 11:31-33; 1 Corinteni 10:6.
„Domnul intenţionează să-l aducă pe poporul Său înapoi să trăiască cu
fructe simple, vegetale şi cereale. El i-a condus pe copiii lui Israel în pustie,
unde nu puteau obţine o dietă carnată; şi El le-a dat pâinea cerurilor. ‚Omul
a mâncat hrana îngerilor’ (Psalmii 78:25). Dar ei au poftit după oalele cu
carne din Egipt, şi au plâns şi au strigat după carne, în ciuda faptului că
Domnul le promisese că dacă aveau să se supună voinţei Sale, El avea să-i
ducă înapoi în ţara Canaaului şi să-i întemeieze acolo, ca pe un popor curat, sfânt şi fericit, şi nu avea să fie niciunul slab în toate seminţiile lor; căci
El avea să ia toată boala din mijlocul lor.” Slujirea medicală, pg. 313 (Cap.15).
„Dumnezeu încearcă să ne ducă înapoi, pas cu pas, spre planul Său
iniţial – ca omul să trăiască din produsele naturale ale pământului. Între
acei care aşteaptă venirea Domnului, mâncarea de carne va fi în cele din
urmă îndepărtată; carnea va înceta să facă parte din dieta lor. Ar trebui să
avem mereu în vedere această ţintă, şi să ne străduim să acţionăm în mod
consecvent pentru atingerea ei.” Sfaturi pentru sănătate, pg. 450.

54

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2009

Miercuri 						

2 septembrie

4. BĂUTURILE ALCOOLICE

„Cu rezultatele teribile ale îngăduinţei în consumul băuturilor îmbătătoare înaintea noastră, cum se face că vreun bărbat sau femeie care pretinde a crede în cuvântul lui Dumnezeu, se poate aventura să atingă, să guste
sau să lucreze cu vin sau băuturi tari? O asemenea practică sigur nu este în
armonie cu mărturisirea lor de credinţă.” Cumpătarea, pg. 42.
„Guvernatorii, senatorii, reprezentanţii, judecătorii, oamenii care dau şi
administrează legile unei naţiuni, oameni care ţin în mâinile lor vieţile, buna
reputaţie şi proprietăţile semenilor lor, ar trebui să fie oameni de o strictă cumpătare. Numai astfel pot să fie minţile lor clare pentru a face deosebire între dreptate
şi nedreptate. Numai astfel pot ei poseda fermitatea principiului şi înţelepciunea
de a administra dreptatea şi a manifesta milă. Dar cum este situaţia de fapt? Câţi
dintre aceşti bărbaţi au minţile întunecate, simţul dreptăţii şi al nedreptăţii aduse
în confuzie de către băuturi tari! Câte legi opresive nu sunt date, câte persoane
nevinovate nu sunt condamnate la moarte, prin nedreptatea legiuitorilor, martorilor, juraţilor, avocaţilor şi chiar a judecătorilor care consumă alcool!” Pe urmele
Marelui Medic, pg. 324, 346 (Cap. Comerţul cu băuturi alcoolice).

„Priviţi la distilăriile înfiinţate pretutindeni în ţară, pentru a oferi publicului ceea ce este un rău mortal... Ce blestem este licoarea pentru omul
care intră [în bar] şi bea! Călătorul intră în localul public cu raţiune şi
mergând drept; dar priviţi-l când pleacă; i-a dispărut lumina din privire,
raţiunea îi este paralizată şi se leagănă încoace şi încolo ca un vapor pe
mare.” The Bible Echo, 22 ianuarie, 1894.
b.	Ce poruncă specifică i-a fost dată lui Aaron şi fiilor săi, lui Manoah
şi soţiei sale, şi lui Zaharia? Leviticul 10:8-10; Judecători 		
13:3,4,13,14; Luca 1:12-15.
„Folosirea băuturilor spirtoase are efectul de a slăbi trupul, a aduce
mintea în confuzie şi a coborî morala. Ea îl împiedică pe om de a înţelege
sfinţenia lucrurilor sfinte sau caracterul obligatoriu al cerinţelor lui Dumnezeu. Toţi acei care ocupă poziţii de responsabilitate sfântă trebuia să fie
oameni de o cumpătare strictă, pentru ca minţile lor să poată fi limpezi
pentru a face deosebire între dreptate şi nedreptate, pentru ca să poată avea
fermitate a principiului şi înţelepciune de a administra dreptatea şi a arăta
milă.” Patriarhi şi profeţi, pg. 410 (Cap. Nadab și Abihu).
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a.	Ce spune Biblia despre băuturile alcoolice? Proverbele 20:1;
23:29-32; Isaia 5:22.

Joi 								
3 septembrie
5.	O MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS
a.	Ce spun Sfintele Scripturi despre corpurile noastre fizice?
1 Corinteni 3:16,17; 6:19,20.
„Nu este posibil pentru noi să-L proslăvim pe Dumnezeu în timp ce
trăim în călcare a legilor vieţii. Inima nu poate să-şi păstreze consacrarea faţă de Dumnezeu în timp ce este îngăduit apetitul pofticios. Un corp
bolnav şi un intelect tulburat, din pricina îngăduinţei continue în plăceri
vătămătoare, fac ca sfinţirea trupului şi a spiritului să fie imposibile. Apostolul a înţeles importanţa stării sănătoase a trupului pentru desăvârşirea cu
succes a caracterului creştin.” Sfaturi pentru dietă şi hrană, pg. 49 (Cap. Dietă
și Spiritualitate).

„Dumnezeu doreşte ca noi să avem grijă, consideraţie şi apreciere pentru trupurile noastre – templul Duhului Sfânt.” Healthful Living, pg. 305.
b.	Ce sfat ne este dat pentru a ne păstra trupurile noastre fizice
sănătoase ? 1 Corinteni 9:24-27; 10:31; 1 Tesaloniceni 5:23.

„Tuturor li se cere să facă ce pot pentru a-şi păstra corpuri sănătoase şi
minţi sănătoase. Dacă îşi vor satisface apetitul carnal şi procedând astfel îşi
tocesc sensibilităţile şi îşi întunecă facultăţile perceptive în aşa fel încât nu
pot aprecia caracterul înălţat al lui Dumnezeu, sau să se desfete în studiul
cuvântului Său, ei pot să fie siguri că Dumnezeu nu le va accepta darurile
lor nevrednice cum nu l-a acceptat nici pe cel al lui Cain.” Sfaturi pentru
dietă şi hrană, pg. 49 (Cap. Dietă și Spiritualitate).

Vineri 						

4 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a.	Ce calitate vitală face ca prizonierul Daniel să fie mai strălucitor decât
prestigiosul Felix?
b.	Descrieţi dieta pe care Dumnezeu doreşte s-o adoptăm în aceste zile
de pe urmă.
c.	Numai când în istorie a permis Dumnezeu folosirea cărnii, şi de ce?
d.	De ce sunt băuturile alcoolice un asemenea rău?
e.	De ce este solia reformei sanitare atât de importantă?
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Lecţia 11				

Sabat, 12 septembrie 2009

Vindecând bolnavii
„Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii; şi
să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul
îl va însănătoşi; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.” (Iacov 5:14,15).
„Sunt multe moduri de a practica arta vindecării, dar este o singură
cale pe care Cerul o aprobă. Remediile lui Dumnezeu sunt agenții simpli
ai naturii care nu vor împovăra sau debilita sistemul prin proprietățile lor
puternice.” Testimonies, vol. 5, pg. 437 (Cap. Răspunderea doctorilor).
Recomandare pentru studiu: Marele Medic, pg. 225-233 (Cap. Rugăciune
pentru bolnavi).

Duminică 					

6 septembrie

1.	CAUZA BOLII
a.	Ce poruncă expresă a dat Dumnezeu poporului Său Israel pentru a-i
păstra liberi de boală? Exodul 15:26.
„Hristos i-a dat lui Israel instrucţiuni clare cu privire la obiceiurile lor
de viaţă şi El i-a asigurat: ‚Domnul va lua de la tine orice boală’ (Deuteronomul 7:15). Când au împlinit condițiile, făgăduinţa a fost verificată pentru ei.” Hristos lumina lumii, pg. 604 (Cap. Duceți-vă și învățați...)
b.	Ce este întotdeauna asociat cu boala? Psalmii 103:3; Ioan 5:14.
„Secerăm ceea ce am semănat. Satana... l-a determinat pe om să pună
pe seama lui Dumnezeu suferința care este doar rezultatul sigur al călcării
legilor fizice.” The Christian Educator, 1 octombrie, 1898.
„Oamenii au pus rareori suferinţele lor pe seama cauzei adevărate – propria lor umblare rea. Ei au îngăduit necumpătarea în mâncare şi au făcut un
Dumnezeu din pofta lor. În toate obiceiurile lor au manifestat nesocotire cu
privire la sănătate şi viaţă; şi când, ca urmare, a venit boala asupra lor, ei s-au
făcut să creadă că Dumnezeu era autorul ei, când propria lor umblare greşită
a adus rezultatul sigur.” Sfaturi pentru dietă şi hrană, pg. 105 (Cap. Mâncarea ne-

potrivită cauză de îmbolnăvire).
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Luni 							

7 septembrie

2.	PAŞI SPRE VINDECARE
a.	Unde încep majoritatea bolilor? Proverbele 23:7. Ce paşi ar trebui
făcuţi în vederea vindecării de boli? Matei 9:2-6.

„Boala minţii predomină pretutindeni. Nouă zecimi din bolile de care
sufăr oamenii îşi au temelia aici. Poate un necaz din familie mănâncă, asemenea unei gangrene chiar până la suflet şi slăbeşte puterile de viaţă. Remuşcările pentru păcat subminează uneori constituţia şi dezechilibrează
mintea.” Testimonies, vol. 5, pg. 438 (Cap. răspunderea doctorilor).
„Starea minţii afectează sănătatea sistemului fizic. Dacă mintea este
liberă şi fericită, dintr-o conştiinţă a faptului că faci bine şi a unui sentiment de satisfacţie că-i faci pe alții fericiți, aceasta crează o bucurie care va
reacţiona asupra întregului sistem, determinând o circulaţie mai liberă a
sângelui şi o tonifiere a întregului corp.” Sfaturi pentru sănătate, pg. 28.
„O mare parte din boala care chinuie omenirea îşi are originea în minte şi poate fi vindecată numai prin restabilirea sănătăţii minţii. Sunt mult
mai mulţi decât ne imaginăm care sunt bolnavi mental.” Ibid., pg. 349.
„Boala este uneori produsă, şi este adesea foarte agravată, de către imaginaţie. Mulţi sunt invalizi o viaţă întreagă, care ar putea fi bine, dacă s-ar
gândi astfel. Mulţi îşi imaginează că fiecare mică expunere va determina
boală şi efectul rău este produs pentru că este aşteptat. Mulţi mor de boli, a
căror cauză este cu totul imaginară.” Ibid., pg. 344.
b.	Cine este singurul vindecător şi ce a spus El acelora care au fost
vindecaţi? Ieremia 17:14; Matei 4:24; 14:14; Ioan 5:12-14.

„Unul dintre marile scopuri ale Institutului nostru de Sănătate este acela de a îndruma sufletele bolnave la Marele Medic, adevăratul Izvor vindecător, şi a le atrage atenţia la nevoia reformei dintr-un punct de vedere
religios, pentru ca să nu mai calce legea lui Dumnezeu prin îngăduinţe
păcătoase. Dacă sensibilităţile morale ale invalizilor pot fi trezite şi ei să
vadă că păcătuiesc împotriva Creatorului lor aducând boală asupra lor şi
îngăduind pofta şi patimile înjositoare, când vor pleca de la Institutul de
Sănătate nu-şi vor lăsa principiile în urmă, ci le vor lua cu ei şi vor fi veritabili reformatori sanitari în cămin.” Testimonies, vol. 3, pg. 170.
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Marţi 					

8 septembrie

3.	REMEDII NATURALE
a.	Când regele Ezechia a fost bolnav, ce remediu natural a fost aplicat
pe rana lui? 2 Regi 20:7. Ce remedii aprobă Dumnezeu?
„Un cuvânt de la Dumnezeu, o atingere a degetului divin, l-ar fi vindecat instantaneu pe Ezechia, dar au fost date instrucţiuni speciale să se ia
smochine şi să se pună pe partea afectată, şi Ezechia a fost ridicat la viaţă.
În toate lucrurile trebuie să ne mişcăm în direcţia providenţei lui Dumnezeu.” Sfaturi pentru sănătate, pg. 381, 382.
„Remediile lui Dumnezeu sunt agenţii simpli ai naturii care nu vor împovăra sau debilita sistemul prin proprietăţile lor puternice. Aerul curat şi
apa, curăţia, o dietă corespunzătoare, puritatea vieţii şi o încredere fermă în
Dumnezeu sunt remediile din lipsa cărora mor mii; totuşi aceste remedii sunt
demodate deoarece folosirea lor cu îndemânare pretinde o lucrare pe care oamenii n-o apreciază. Aerul proaspăt, mişcarea, apa pură şi o încăpere curată şi
plăcută sunt la îndemâna tuturor cu doar puţine cheltuieli, dar medicamentele
sunt scumpe, atât în ceea ce priveşte mijloacele, cât şi în efectul produs asupra
sistemului.” Testimonies, vol. 5, pg. 437 (Cap. Răspunderea doctorilor).
b.	Care este planul lui Dumnezeu pentru folosirea plantelor medicinale pe noul pământ? Ezechiel 47:12 (ultima parte); Apocalipsa
22:2 (ultima parte). Câtă vreme suntem pe acest pământ, ce beneficii putem obţine de la asemenea plante şi alte remedii naturale?
„Domnul a oferit antidoturi pentru boli în plante simple şi acestea pot
fi folosite prin credinţă, fără vreo tăgăduire a credinţei; deoarece folosind
binecuvântările oferite de Dumnezeu în avantajul nostru, noi cooperăm cu
El. El poate folosi apa şi razele soarelui şi ierburile pe care El le-a făcut să
crească, în vindecarea bolilor determinate de nechibzuinţă sau accidente.
Noi nu manifestăm o lipsă de credinţă când Îl rugăm pe Dumnezeu să
binecuvânteze remediile Sale.” Selected Messages, bk. 2, pg. 289.
c.	Ce aşteaptă Dumnezeu de la medicii creştini? Matei 9:12.
„Medicii trebuie să acţioneze în locul lui Hristos... Planurile lui Hristos
trebuie să fie aduse la îndeplinire într-un mod şi mai definit de către medicii creştini.” Lucrarea medicală, pg. 120.
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Miercuri 					
4.	Puterea rugăciunii

9 septembrie

a.	Când cineva se îmbolnăveşte, ce ar trebui să facă, în armonie cu
instrucţiunile Bibliei? Iacov 5:14,15.

„Lucrarea sanatoriilor noastre ar fi mult mai cu succes dacă medicii
ar citi cuvântul cu mai multă seriozitate şi ar pune în practică învăţăturile
sale, dacă ar predica împărăţia lui Dumnezeu şi s-ar ruga ca harul vindecător să vină asupra celor suferinzi.” Lucrarea medicală, pg. 29.
b.	Ce diferenţă ar trebui să avem în vedere când ne rugăm pentru
bolnavi? Ce gând ar trebui să includă rugăciunile noastre? 1 Ioan
5:14-16.

„În rugăciunea pentru cei bolnavi ar trebui să ne amintim că ‚nu ştim
cum trebuie să ne rugăm’ (Romani 8:26). Nu ştim dacă binecuvântarea pe
care o dorim va fi cea mai bună sau nu. De aceea, rugăciunile noastre ar
trebui să includă acest gând: ‚Doamne, tu ştii fiecare secret al sufletului. Tu
cunoşti aceste persoane. Isus, Apărătorul lor, Şi-a dat viaţa pentru ele. Iubirea Lui pentru ele este mai mare decât poate fi a noastră. De aceea, dacă este
spre slava Ta şi spre binele celor suferinzi, Te rugăm, în numele lui Isus, ca
sănătatea lor să le fie restabilită. Dacă nu este voia Ta ca ei să fie restabiliţi,
Te rugăm ca harul Tău să-i mângâie şi prezenţa Ta să-i susţină în suferinţele
lor.’” – Pe urmele Marelui Medic, pg. 229, 230. (Cap. Rugăciunea pentru bolnavi).
„Soţul meu şi cu mine am participat cândva la o adunare unde simpatiile noastre erau pentru un frate care suferea greu de tuberculoză. El era
palid şi epuizat. El a solicitat rugăciunile poporului lui Dumnezeu...
„El ne-a rugat cu aşa seriozitate încât am hotărât să luăm în considerare cazul său şi să-l prezentăm înaintea Domnului în acea seară; şi dacă
drumul părea liber, doream să dăm curs cererii sale...
„Într-un vis mi-a fost prezentat în mod clar cazul acelui om. Mi-a fost
arătată umblarea lui începând din copilărie şi faptul că dacă aveam să ne
rugăm, Domnul nu ne-ar fi ascultat; căci el nutrea neleguire în inima lui.
În dimineaţa următoare omul a venit să ne rugăm pentru el. L-am luat deoparte şi i-am spus că ne părea rău să fim nevoiţi a refuza cererea lui. I-am
istorisit visul meu, pe care l-a recunoscut ca fiind adevărat.” Testimonies, vol.
2, pg. 312 (Cap. Mânjirea morală).
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Joi 							
5. VIEŢUIRE SĂNĂTOASĂ

10 septembrie

a.	Care este voia lui Dumnezeu cu privire la corpurile noastre fizice?
3 Ioan 2; 1 Tesaloniceni 5:23; 4:3,4.
„Pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie într-o stare acceptabilă înaintea Lui, din care să-L poată glorifica în corpurile şi duhurile lor, care sunt
ale Sale, ei trebuie să-şi tăgăduiască cu zel şi interes satisfacerea poftelor lor
şi să manifeste cumpătare în toate lucrurile. Atunci ei pot înţelege adevărul în frumuseţea şi claritatea lui şi să-l transpună în vieţile lor, şi printr-o
umblare judicioasă, înţeleaptă şi directă să nu dea vrăjmaşilor credinţei
noastre nici o ocazie de a aduce ocară cauzei adevărului. Dumnezeu cere
tuturor celor care cred adevărul să facă eforturi speciale, perseverente pentru a se pune în cea mai bună stare de sănătate trupească, pentru că ne stă
înainte o lucrare solemnă şi importantă. Această lucrare pretinde sănătatea
trupului şi a minţii.” Testimonies, vol. 1, pg. 584.
b.	Pentru a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu în trupurile noastre, unde ar
trebui să fie fixată mintea noastră? Isaia 26:3,4; Coloseni 3:1,2.
	Cum se aplică aceasta de asemenea eforturilor în direcţia medical
misionară?
„Lucrarea care se face în direcţia medical misionară este tocmai lucrarea pe care Hristos a poruncit urmaşilor Săi s-o facă. Nu puteţi vedea în
mod clar că acei care sunt angajaţi în această lucrare împlinesc însărcinarea Mântuitorului?” Mărturii pentru predicatori, pg. 416.
„Mici grupe să meargă să facă lucrarea la care Hristos i-a rânduit pe
ucenicii Săi. Să lucreze ca evanghelişti, răspândind publicaţiile noastre
şi vorbind despre adevăr acelora pe care-i întâlnesc. Să se roage pentru
bolavi, slujind nevoilor lor, nu cu medicamente, ci cu remediile naturii.”

Christian Service, pg. 128.

Vineri 						
11 septembrie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. De ce se îmbolnăvesc oamenii – prea adesea chiar şi pretinşii 		
credincioşi?
b.	Cum sunt mintea şi spiritul în relaţie cu trupul fizic?
c.	De ce trebuie să se evite tratamentul medicamentos?
d.	Care sunt cerinţele necesare în rugăciunea pentru bolnavi?
e.	Explicaţi datoriile noastre cu privire la sănătatea fizică, atât a noastră
cât şi a celorlalţi.
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Lecţia 12

Sabat, 19 septembrie 2009

Datoria noastră
faţă de suferinzi
„Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru,
este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim
neîntinaţi de lume.” (Iacov 1:27).
„Când neamurile sunt strânse înaintea [lui Hristos şezând pe tronul
Său glorios], vor fi doar două clase şi destinul lor veşnic va fi determinat de
ceea ce au făcut sau au neglijat să facă pentru El în persoana celor săraci şi
suferinzi.” Hristos, Lumina lumii, pg. 637.
Studiu recomandat: Hristos, lumina lumii, pg. 637-641.

Duminică 						

13 septembrie

1.	IDENTIFICÂNDU-NE CU HRISTOS
a.	Descrieţi unul dintre cele mai bune moduri de a ne identifica cu
Hristos. Matei 25:35-40.

„Isus le spusese ucenicilor Săi că urma să fie urâţi de toţi oamenii, să
fie persecutaţi şi întristaţi. Mulţi aveau să fie alungaţi din căminurile lor şi
aduşi la sărăcie. Mulţi aveau să fie în necazuri prin boală sau lipsă. Mulţi
aveau să fie aruncaţi în temniţă. Tuturor acelora care şi-au pierdut prietenii
sau căminul pentru El, El le promisese în această viaţă de o sută de ori mai
mult. Acum El a asigurat o binecuvântare specială tuturor care aveau să
slujească fraţilor lor. În toți cei ce care sufăr pentru numele Meu, a zis Isus,
voi trebuie să Mă recunoaşteţi pe Mine. Trebuie să le slujiţi lor cum Mi-aţi
sluji Mie. Aceasta este dovada că sunteţi ucenicii Mei.” Ibid., pg. 637, 638.
b. În ce constă religia curată şi neîntinată? Iacov 1:27.
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Luni 							

14 septembrie

2. LUMINA LUMII STRĂLUCIND ÎN ÎNTUNERIC
a.	Care era principala ocupaţie a lui Hristos câtă vreme a fost în
lume? Faptele Apostolilor 10:38.

b.	Cum doreşte Hristos să lase să strălucească lumina Lui prin noi?
	Isaia 58:7,8,10; 1 Petru 2:15; Galateni 6:9.10.

„Lucrarea credincioasă este mai acceptabilă înaintea lui Dumnezeu
decât cea mai zeloasă şi mai sfântă pretinsă închinare. A lucra împreună cu
Hristos, aceasta este adevărata închinare. Rugăciunile, îndemnurile şi vorbirea sunt roade ieftine, care sunt legate în mod frecvent; dar roadele care
sunt manifestate în fapte bune, în grija pentru cei nevoiaşi, pentru orfani şi
văduve, sunt roade veritabile şi cresc natural într-un copac bun.
Religia curată şi neîntinată înaintea Tatălui este aceasta: ‚A vizita pe
orfani şi pe văduve în necazurile lor şi a se ţine nepătaţi de lume’ (Iacov
1:27). Faptele bune sunt roada pe care Hristos ne cere s-o aducem: cuvinte
amabile, fapte de bunăvoinţă, de consideraţie duioasă faţă de săraci, de cei
în nevoie şi de suferinzi. Când inimile simpatizează cu inimile împovărate
de descurajare şi durere, când mâna dă celor nevoiaşi, când cei goi sunt
îmbrăcaţi, când străinul este binevenit pe un scaun în camera voastră de
zi şi într-un loc în inima voastră, îngerii vin foarte aproape şi o coardă de
răspuns răsună în ceruri. Fiecare act de dreptate, milă şi bunăvoinţă crează
melodie în ceruri. Tatăl, de pe tronul Său, îi priveşte pe acei care fac aceste
acte de îndurare şi îi consideră comoara Sa cea mai preţioasă. ‚Şi ei vor fi ai
Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care
o pregătesc Eu.’ (Maleahi 3:17). Fiecare faptă de milostivire faţă de cei nevoiaşi şi suferinzi este considerată ca fiind făcută lui Isus. Când ajutaţi celor
săraci, când aveţi milă faţă de cei suferinzi şi apăsaţi, şi când vă înduraţi de
orfan, voi vă aduceţi într-o relaţie mai apropiată cu Isus.” Testimonies, vol. 2,
pg. 21. (Cap. A făptui pentru Hristos).

c.	Cum îi va binecuvânta Domnul pe acei care practică religia curată
şi neîntinată? Isaia 58:11.
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Marţi 							

15 septembrie

3.	DIFERENŢE IMPORTANTE DE RECUNOSCUT
a.	Cum ar trebui să-i mustrăm pe acei care-şi irosesc timpul?
2 Tesaloniceni 3:10-15.
„Cuvântul lui Dumnezeu declară că dacă cineva nu vrea să lucreze, nici
să nu mănânce. (2 Tesaloniceni 3:10). Domnul nu cere omului care lucrează din greu să-i susţină pe alţii în lenevie. La mulţi este o irosire de timp,
o lipsă de efort, care duce la sărăcie şi lipsă. Dacă aceste greşeli nu sunt
corectate de către acei care se îngăduie în ele, tot ce poate fi făcut pentru ei
ar fi asemenea punerii unei comori într-o geantă găurită. Totuşi există şi o
sărăcie inevitabilă şi noi trebuie să manifestăm duioşie şi compasiune faţă
de aceia care sunt nenorociţi.” Parabolele lui Hristos, pg. 247.
„Nici o persoană, bogată sau săracă, nu poate proslăvi pe Dumnezeu
printr-o viaţă de indolenţă. Tot capitalul pe care-l au mulţi săraci este timpul şi puterea fizică, şi acestea sunt adesea irosite în iubirea de uşurătate şi
în inactivitate nepăsătoare, aşa încât ei nu au nimic de adus Domnului lor
în zecimi şi daruri. Dacă bărbaţilor creştini le lipseşte înţelepciunea de a
lucra cel mai bine şi de a-şi folosi în mod judicios puterile fizice şi mentale, ei ar trebui să aibă blândeţea şi umilinţa de a accepta sfatul fraţilor lor,
pentru ca judecata lor mai bună să le suplinească propriile deficienţe. Mulţi
săraci, care sunt acum mulţumiţi să nu facă nimic pentru binele semenilor
lor şi pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu, ar putea face mult dacă ar
dori. Ei sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru capitalul lor de
putere fizică, la fel cum este bogatul pentru capitalul său financiar.” Testimo-

nies, vol. 3, pg. 396 (Cap. Zecimi și daruri).

b. În timp ce unii au nevoie de mustrare, alţii au de fapt nevoie de
ajutor. Explicaţi diferenţa între cei care pretind a suferi şi suferinzii neajutoraţi. 1 Tesaloniceni 5:14,15; Evrei 13:1-3.
„S-ar putea să greşim făcând daruri săracilor, care nu sunt o binecuvântare pentru ei, conducându-i să simtă că ei nu trebuie să se străduiască
şi să practice economia, deoarece alţii nu le vor permite să sufere. Noi nu
ar trebui să aprobăm indolenţa sau să încurajăm obiceiuri de mulţumire de
sine, oferind mijloace pentru indulgenţă. În vreme ce săracii vrednici nu ar
trebui să fie neglijaţi, toţi ar trebui să fie învăţaţi, pe cât posibil, să se ajute
singuri.” Historical Sketches, pg. 293.
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Miercuri 				
16 septembrie
4. 	MAREA NOASTRĂ NEVOIE: RELIGIA PRACTICĂ
a.	Ce spune Biblia despre acei care sunt mai interesaţi de cunoştinţe
teoretice decât de religia practică? Iacov 2:14-17; 1 Ioan 3:17,18.
b.	Cum priveşte Domnul formalismul zelos în lipsa religiei 		
practice? Isaia 58:2,3,5.
„[Isaia 58:1-4 citat]... Casa lui Iacob, în timpul în care această avertizare
i-a fost dată lui Isaia, părea să fie un popor foarte zelos, căutându-L zilnic
pe Dumnezeu şi desfătându-se în cunoaşterea căilor Sale; dar în realitate ei
erau plini de încredere de sine încumetată. Ei nu umblau în adevăr. Bunătatea, mila şi iubirea nu erau practicate. În timp ce prezentau o aparenţă de
căinţă pentru păcatele lor, ei cultivau mândria şi avariţia. Chiar în timpul
când manifestau o asemenea umilinţă exterioară, ei pretindeau o muncă
grea din partea acelora care le erau subordonaţi sau erau angajaţi de ei. Ei
puneau mare preţ pe tot binele pe care îl făcuseră, şi un foarte mic preţ pe
serviciile altora. Ei dispreţuiau şi asupreau pe săraci. Şi postul lor le dădea
doar o părere mai înaltă cu privire la propria lor bunătate.
Sunt păcate de acelaşi caracter în mijlocul nostru astăzi, şi ele aduc
mustrarea lui Dumnezeu asupra bisericii Sale. Oriunde se găsesc asemenea
păcate, este nevoie de perioade de post şi rugăciune; dar acestea trebuie să
fie însoţite de pocăinţă sinceră şi reformă hotărâtă.” Comentarii Biblice, V.T.
vol. 4, pg. 240, 241.

c.	Ce provocare şi încurajare vine atât la mulţi dintre cei care se luptă
cu sărăcia cât și la acei care caută să le servească în cel mai bun
mod posibil? Psalmii 112:5-9.
„Sunt o mulţime de familii sărace pentru care nu se poate face nici o
lucrare misionară mai bună decât să fie ajutate în cultivarea pământului şi
să fie învăţate cum să-l facă să le producă cele necesare traiului.” Pe urmele
Marelui Medic, pg. 166.

„Când deschideţi uşa voastră faţă de cei nevoiaşi şi suferinzi ai lui Hristos, voi spuneţi „bun venit” îngerilor nevăzuţi. Voi invitaţi tovărăşia fiinţelor
cereşti. Ele aduc o atmosferă sfântă de bucurie şi pace. Ele vin cu laude pe buzele lor şi o coardă de răspuns este auzită în ceruri. Fiecare faptă de milostivire
produce cântare acolo. Tatăl, de pe tronul Său, îi numără pe lucrătorii neegoişti
în rândul celor mai preţioase comori ale Sale.” Hristos, Lumina lumii, pg. 473.
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Joi 							

17 septembrie

4. HRISTOS SE IDENTIFICĂ CU CEI SUFERINZI
a.	Cum Se identifică Hristos cu suferinzii Săi? Ce le va spune El
acelora care i-au neglijat? Matei 25:41-45.
„Celor bogaţi Dumnezeu le-a dat bogăţie pentru ca ei să poată uşura şi
mângâia pe copiii Săi care sufăr; dar prea adesea ei sunt indiferenţi faţă de
nevoile altora. Ei se simt superiori fraţilor lor săraci. Ei nu se pun în locul
sărmanului. Ei nu înţeleg ispitele şi luptele săracilor şi mila moare din inimile lor.” Hristos, Lumina lumii, pg. 473.
b.	Ce experienţă, istorisită de sora E. G. White, ar trebui să ne
trezească responsabilitatea?
„Cunosc persoane care fac o înaltă mărturisire, ale căror inimi sunt atât
de prinse în iubire de sine şi egoism, încât nu pot aprecia ceea ce scriu [în
ajutorarea săracilor în nevoie, a orfanilor şi a celor fără tată]. Toată viaţa lor
au gândit şi au trăit numai pentru eu. Pentru ei nici nu se pune problema a
face un sacrificiu pentru a face bine altora, a se dezavantaja pe sine pentru a-i
avantaja pe alţii. Ei nu au nici cea mai vagă idee cu privire la faptul că Dumnezeu cere aceasta de la ei. Eul este idolul lor.” Testimonies, vol. 2, pg. 23.
c.	Ce va spune Hristos acelora care şi-au deschis inimile şi mâinile
faţă de El în persoana celor săraci şi suferinzi? Matei 25:34.

Vineri

18 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a.	Ce binecuvântare a asigurat Hristos tuturor acelora care aveau să
slujească fraţilor lor în nevoie?
b.	Ce binecuvântări sunt făgăduite în Isaia 58:11?
c.	Cine are nevoie de mustrare? Şi cine are nevoie într-adevăr de ajutor?
d.	Ce reformă este necesară în lucrarea de binefacere a acelora care se
pregătesc pentru a doua venire a lui Hristos?
e. În marea zi a judecăţii, Hristos face referire la lucrarea pe care am
făcut-o sau am neglijat s-o facem pentru El. Explicaţi.
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Lecţia 13

Sabat, 26 septembrie 2009

Sigilarea celor 144000

„Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi
împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris
pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.” (Apocalipsa 14:1).
„Ioan a văzut un Miel pe Muntele Sionului, şi împreună cu El 144000,
având numele Tatălui Său scris pe frunţile lor.” CB. NT. pg. 312.
Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pg. 64-71.

Duminică 				

20 septembrie

1. SIGILIUL
a.	Care este sigiliul sau semnul viului Dumnezeu care va fi pus
asupra frunţilor servilor lui Dumnezeu? Ezechiel 20:12,20;
	Apocalipsa 7:2,3. Trebuie înţelese „sigiliu” şi „semn” ca expresii
sinonome? Romani 4:11.
„Semnul sau sigiliul lui Dumnezeu este descoperit în respectarea Sabatului
zilei a şaptea, memorialul lui Dumnezeu al creaţiunii.” Testimonies, vol. 8, pg. 117.
„Sabatul poruncii a patra este sigiliul viului Dumnezeu. El indică spre
Dumnezeu ca şi Creator şi este semnul autorităţii Sale de drept asupra fiinţelor pe care le-a creat. Acei care ascultă de această lege vor purta sigiliul
lui Dumnezeu, căci El a pus deoparte această zi ca un semn de loialitate
între El şi poporul Său.” The Signs of the Times, 22 martie 1910.
b.	De ce este Sabatul zilei a şaptea sigiliul legii lui Dumnezeu? Spre ce
eveniment indică Sabatul? Exodul 31:14-17.
„Sigiliul legii lui Dumnezeu se găseşte în porunca a patra. Numai
aceasta, din toate zece, aduce în vedere atât numele cât şi titlul Legiuitorului. El Îl declară ca fiind Creatorul cerurilor şi al pământului şi arată astfel
pretenţia Sa la reverenţă şi închinare mai presus de oricine altcineva.” Marea luptă, pg. 368 (Cap. O lucrare de reformă).

„În porunca a patra avem dovada că Dumnezeul nostru este Dumnezeul viu
şi adevărat. În el este sigiliul autorităţii Sale.” The Bible Echo, 12 octombrie, 1896.
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Luni 						

21 septembrie

2.	CELE PATRU VÂNTURI
a.	Ce viziune i-a fost dată lui Ioan cu privire la o lucrare care urma să
aibă loc în pecetea a şasea? Apocalipsa 7:1. Ce reprezintă vânturile?
	Ieremia 51:1,2; Daniel 7:2.

„De ce se întâmplă că toată această răutate nu izbucneşte în violenţă
hotărâtă împotriva neprihănirii şi a adevărului? Pentru că cei patru îngeri
ţin cele patru vânturi, ca să nu bată asupra pământului. Dar patimile omeneşti ajung la un nivel culminant şi Spiritul Domnului este retras treptat de
pe pământ.” In Heavenly Places, pg. 96.
„Ioan vede elementele naturii – cutremur, furtună şi luptă politică – reprezentate ca fiind ţinute de către patru îngeri. Aceste vânturi sunt ţinute sub
control până când Dumnezeu dă poruncă să li se dea drumul. În aceasta este
siguranţa bisericii lui Dumnezeu.” Mărturii pentru predicatori, pg. 444.
„Accidentele pe mare şi pe uscat; pierderea de vieţi în continuă creştere
prin furtuni, uragane, dezastre pe căile ferate, conflagraţii, inundaţii teribile, cutremure de pământ şi vânturi vor fi ridicarea naţiunilor la un conflict
mortal, în timp ce îngerii ţin cele patru vânturi, împiedicând puterea grozavă a lui Satana a fi exercitată în furia ei până când servii lui Dumnezeu
sunt sigilaţi pe frunţile lor.” My Life Today, pg. 308.
„Oamenii nu pot vedea îngerii păzitori reţinând cele patru vânturi să
nu sufle până când servii lui Dumnezeu nu sunt sigilaţi; dar când Dumnezeu va porunci îngerilor Săi să dea drumul vânturilor, va fi o asemenea scenă de luptă, cum nici o pană n-o poate descrie.” Testimonies, vol. 6, pg. 408.
b.	Câtă vreme vor reţine îngerii vânturile? Apocalipsa 7:2,3.

„Am văzut că cei patru îngeri aveau să reţină cele patru vânturi până
când lucrarea lui Isus avea să fie făcută în sanctuar şi atunci vor veni cele
şapte plăgi de pe urmă.” Experienţe şi viziuni, pg. 36.
„Satan îi va arunca atunci pe locuitorii pământului într-un mare necaz
final. Când îngerii lui Dumnezeu încetează a ţine în frâu vânturile cumplite ale patimii omeneşti, toate elementele de vrajbă vor fi lăsate libere.
Întreaga lume va fi implicată într-o ruină mai teribilă decât aceea care a
venit asupra Ierusalimului din vechime.” Marea luptă, pg. 503 (Cap. Timpul

strâmtorării).
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Marţi
3.	TIMPUL SIGILĂRII

22 septembrie

a. În zilele de început ale marii Mişcări Advente, ce înţelegeau ei a fi
„adevăr prezent”? 2 Petru 1:12.
„Satan foloseşte acum orice mijloc, în acest timp al sigilării, pentru
a ţine minţile poporului lui Dumnezeu abătute de la adevărul prezent şi
pentru a-i face să se clatine. Am văzut un acoperământ pe care Dumnezeu
îl trăgea asupra poporului Său pentru a-i proteja în timpul de strâmtorare;
şi fiecare suflet care era hotărât pentru adevăr şi care avea inima curată,
urma să fie acoperit cu acoperământul celui Atotputernic.” Experienţe şi viziuni, pg. 43.

„Timpul de sigilare este foarte scurt, şi se va termina în curând. Acum
este timpul, câtă vreme cei patru îngeri ţin cele patru vânturi, să ne facem
chemarea şi alegerea sigure.” Ibid., pg. 58.
b.	Ce face Satan începând din 1844, când a început lucrarea de
sigilare? 1 Petru 5:8; Apocalipsa 12:12. Ce ar trebui să facă cei
credincioşi? Luca 21:34,36.
„Acei care biruie lumea, carnea şi pe diavolul, vor fi cei favorizaţi care
vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Acei ale căror mâini nu sunt curate, ale
căror inimi nu sunt pure, nu vor avea sigiliul viului Dumnezeu. Acei care
planifică păcatul şi îl pun în practică, vor fi trecuţi cu vederea. Numai aceia
care, în atitudinea lor înaintea lui Dumnezeu ocupă poziţia acelora care
se pocăiesc şi îşi mărturisesc păcatele în marea zi antitipică a ispăşirii, vor
fi recunoscuţi şi însemnaţi ca fiind vrednici de protecţia lui Dumnezeu.”

Mărturii pentru predicatori, pg. 445.

c.	Unde are Hristos de asemenea adevăraţi urmaşi, care nu au fost
încă ajunşi de către „adevărul prezent”? Apocalipsa 18:4. Cum ar
trebui să-i abordăm pe aceştia?
„Dumnezeu are mărgăritare în toate bisericile şi noi nu trebuie să facem
o denunţare generală a pretinsei lumi creştine, ci, în umilinţă şi iubire, să le
prezentăm tuturor adevărul aşa cum este în Isus. Oamenii să vadă evlavia şi
devoţiunea, să privească asemănarea cu Hristos la caracter, şi ei vor fi atraşi
la adevăr. Acela care-L iubeşte pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe semenul său ca pe sine însuşi, va fi o lumină în lume. Acei care au o cunoştinţă a
adevărului, trebuie s-o transmită. Ei trebuie să-L înalţe pe Isus, Răscumpărătorul lumii; ei trebuie să se ţină de Cuvântul vieţii.” C.B.V.T. pg. 297.
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Miercuri 				

23 septembrie

4. ÎNGERUL CARE SIGILEAZĂ
a. Împotriva cui avertizează îngerul din Apocalipsa 14 poporul şi
care va fi rezultatul soliei sale? Apocalipsa 14:9,10,12; 15:2.

„Îngerul al treilea îşi încheie astfel solia: ‚Aici este răbdarea sfinţilor: aici
sunt acei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus’ (Apocalipsa 14:12). Pe când repeta aceste cuvinte, el a indicat spre sanctuarul ceresc.
Minţile tuturor acelora care îmbrăţişează această solie sunt îndreptate spre
locul prea sfânt, unde Isus stă înaintea chivotului, făcând mijlocirea Sa finală
pentru toţi acei pentru care mai întârzie încă harul şi pentru acei care au călcat legea lui Dumnezeu din neştiinţă. Această ispăşire se face pentru drepţii
cei morţi, ca şi pentru drepţii cei vii.” Experienţe şi viziuni, pg. 254.
„În problema acestei lupte, toată creştinătatea va fi împărţită în două
mari clase – acei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus,
şi acei care se închină fiarei şi chipului ei şi care primesc semnul ei.” Marea

Luptă, pg. 367 (Cap. Legea lui Dumnezeu de neschimbat).

b.	Ce a văzut Ioan ca venind de la răsărit, ce avea în mâini şi cine era?
	Apocalipsa 7:2 (prima parte).
„Un pergament a fost pus în mâinile îngerului [al treilea] şi pe când acesta se cobora la pământ cu putere şi slavă, el proclama o avertizare înspăimântătoare, cu cea mai teribilă ameninţare dată vreodată omului. Această solie
era menită să-i pună pe copiii lui Dumnezeu în gardă, arătându-le ceasul
ispitei şi strâmtorarea care era înaintea lor. Îngerul a zis: ‚Ei vor fi aduşi într-o
luptă strânsă cu fiara şi cu chipul ei. Singura lor speranţă de viaţă veşnică este
aceea de a rămâne statornici.’” Experienţe şi viziuni, pg. 254.
„Solia îngerului al treilea trebuie să fie privită ca fiind de cea mai mare
importanţă. Ea este o chestiune de viaţă şi de moarte.” CB. NT. pg. 315.
„Satan face eforturi disperate pentru a se face dumnezeu, pentru a vorbi şi a acţiona asemenea lui Dumnezeu, pentru a părea ca unul care are
vreun drept de a controla conştiinţele oamenilor.” Ibid., pg. 316.
„Când legea lui Dumnezeu este cel mai batjocorită şi făcută de ocară,
atunci este timpul pentru fiecare adevărat urmaş al lui Hristos, pentru acei
ale căror inimi au fost predate lui Dumnezeu şi care sunt fixaţi pe ascultarea de Dumnezeu să stea neclintiţi pentru credinţa dată odată sfinţilor.”
Ibid., pg. 316.
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Joi							
5.	NUMĂRUL CELOR PECETLUIŢI

24 septembrie

a.	Ca rezultat al lucrării îngerului al treilea, ce grupă a văzut Ioan şi
câţi erau ei? Apocalipsa 7:4.
„Când Isus părăseşte sanctuarul [ceresc], atunci acei care sunt sfinţi şi
neprihăniţi, vor fi sfinţi şi neprihăniţi şi mai departe; căci toate păcatele lor
vor fi şterse atunci şi ei vor fi sigilaţi cu sigiliul viului Dumnezeu.” Experienţe şi viziuni, pg. 48.

„Glasul lui Dumnezeu se aude din ceruri, declarând ziua şi ceasul venirii lui Isus.” Marea luptă, pg. 640.
„Sfinţii cei vii, 144000 la număr, au cunoscut şi înţeles glasul [lui Dumnezeu].” Experienţe şi viziuni, pg. 48.

b.	Care ar trebui să fie preocuparea noastră astăzi cu privire la
lucrarea de sigilare? Va fi cineva mântuit având cunoştinţa soliei
îngerului al treilea, dar fără să aibă sigilul viului Dumnezeu?
	Ezechiel 9:4-6; Luca 13:24.
„Numai acei care primesc sigiliul viului Dumnezeu vor avea paşaportul prin porţile Cetăţii Sfinte.” CB. NT. pg. 301.
„Trebuie să se renunţe la toată îndreptăţirea de sine, căci nu avem nici o
neprihănire a noastră. Ea este darul lui Dumnezeu; de aceea nu ar trebui să
fim înălţaţi, nici pretenţioşi, căci aceasta este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Ce avem, care să nu fi primit? Omul nu se poate baza pe sine pentru nimic bun sau drept. Hristos, şi numai Hristos şi neprihănirea Lui vor dobândi
pentru noi un paşaport spre cer.” Testimonies to Southern Africa, pg. 32.

Vineri

25 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a.	Ce semnificaţie spirituală este implicată în adevărata păzire a Sabatului?
b.	Cum Îşi extinde Dumnezeu îndurarea faţă de noi în acest timp al
sigilării – şi de ce?
c.	Descrieţi strategia lui Satan împotriva păzitorilor Sabatului în acest
timp al sigilării.
d.	Dacă suntem serioşi cu privire la primirea sigiliului lui Dumnezeu, la
ce ar trebui să ne gândim?
e.	Ce va putea să vadă universul în viaţa tuturor acelora care sunt sigilaţi?
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