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Introducere
Răzvrătirea se află în chiar aerul pe care îl respirăm. Filosofia care promo-

vează propria plăcere pare să fie nota fundamentală a veacului nostru. Într-o 
vreme în care cinismul rece şi nelegiuirea ostentativă şi îndârjită sunt atât de 
răspândite, vechea calitate a „inocenţei cu ochii larg deschişi” cunoscută odini-
oară aproape că a dispărut.

Conceptul de reverenţă este într-un contrast izbitor cu atitudinile nepăsă-
toare şi egocentrice de astăzi. Reverenţa este descrisă ca fiind onoarea ameste-
cată cu dragoste şi teamă. Ea implică o uimire umilă, de copil, care este foarte 
preţioasă şi rară în zilele noastre, chiar şi în mijlocul pretinsului popor al lui 
Dumnezeu.

Lecţiile din acest trimestru, cu titlul Închinare cu teamă şi reverenţă, au 
scopul de a întări şi dezvolta aprecierea noastră faţă de plăcutele daruri ale re-
verenţei şi respectului, care ar trebui să curgă liber din inimile închinătorilor 
adevăratului Dumnezeu. Numai având acest profund simţământ al temerii şi 
uimirii în faţa puterii minunate de a crea şi răscumpăra, putem să înaintăm 
călcând pe urmele bărbaţilor şi femeilor sfinte din vechime şi să ne pregătim 
sufletele pentru slava veşniciei.

„Unii par să creadă că, dacă cineva are o teamă sănătoasă de judecăţile lui 
Dumnezeu, aceasta este o dovadă că nu are credinţă; însă nu este aşa.

O teamă cuvenită de Dumnezeu, crezând ameninţările Sale, aduce roadele 
aducătoare de pace ale neprihănirii, făcând sufletul tremurător să alerge la Isus. 
Mulţi trebuie să aibă acest spirit astăzi şi să se întoarcă la Domnul cu căinţă 
umilă, pentru că Domnul nu a dat atâtea ameninţări îngrozitoare, nu a vestit 
judecăţi atât de aspre în cuvântul Său doar ca să le înregistreze acolo, ci El vor-
beşte serios atunci când spune ceva.” – Comentarii biblice, vol. 6, pag. 1100.

„Ar trebui să se ştie cum să se vină înaintea lui Dumnezeu cu reverenţă şi 
teamă pioasă cu dragoste evlavioasă. Există o lipsă tot mai mare de reverenţă 
faţă de Făcătorul nostru; o nesocotire crescândă a măreţiei şi maiestăţii Sale. 
Însă Dumnezeu ne vorbeşte în aceste zile de pe urmă. Noi auzim glasul Său 
în furtună, în tunetul zgomotos. Auzim de calamităţi pe care El le îngăduie 
prin cutremure, inundaţii şi elemente distrugătoare care mătură tot în calea lor. 
Auzim de vapoare care se scufundă în oceanul tumultuos. Dumnezeu vorbeşte 
familiilor care au refuzat să-L recunoască…

Atunci când se aude un susur blând şi liniştit, care vine după o vijelie şi 
furtună care mută stâncile din locul lor, toţi să-şi acopere faţa pentru că Dum-
nezeu este foarte aproape. Să se ascundă în Isus Hristos; pentru că El este locul 
lor de adăpost. Stânca din munte este ascunsă cu mâna Sa străpunsă, în timp 
ce căutătorul umil aşteaptă cu o atitudine plecată ca să audă ce spune Domnul 
servului Său.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 315, 316.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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SABAT, 7 IULIE 2012

Darul Sabatului Întâi 
pentru un locaş de cult 

din Nagaland, India

Nagaland este un stat muntos cu o mare fru-
museţe naturală, ce se află în partea de nord-est a 
Indiei. Populaţia este mai mult de 90% creştină.

Locuitorii din Nagaland sunt de origine in-
do-mongoloidă şi sunt calzi şi foarte ospitalieri. 
Creştinismul a pătruns în acest teritoriu în anul 1841.

Deşi adevărul prezent a fost propagat aici încă de când a început lucra-
rea în India la începutul anilor 1970, el nu a fost primit cu uşurinţă. De ce? 
Aşa cum se poate deduce din statistici că peste 95% din populaţia statului 
urmează creştinismul, este vorba de creştinismul tradiţional – şi aceasta cu 
un mare zel asemenea ziloţilor.

De aceea, aici nu s-au văzut roade până la sfârşitul secolului. După 
câţiva ani de lucru constant, s-au găsit câteva suflete interesate şi acum s-au 
înfiinţat câteva comunităţi şi grupe. Majoritatea acestor grupe şi comuni-
tăţi se întâlnesc în case private sau în locaşuri închiriate. Acum este timpul 
să ridicăm monumente pentru Domnul.

Pana inspiraţiei ne spune: „În curând nu veţi mai avea un loc în care să 
vă adunaţi ca să vă închinaţi lui Dumnezeu. Să ne ridicăm şi să construim? 
Domnul doreşte ca voi să fiţi darnici. Membrii din bisericile macedonene 
erau foarte sărace, totuşi ei i-au rugat pe apostoli să primească darurile lor 
de bună voie şi au fost gata să treacă dincolo de puterile lor ca să-i ajute 
pe sfinţii din Ierusalim care se aflau într-o mai mare nevoie decât ei. În 
acest raport avem o lecţie spre învăţătura noastră.” (The Review and Herald, 
4 septembrie 1894).

Când israeliţii au fost îndemnaţi să dăruiască pentru construirea cor-
tului întâlnirii, ei au dat cu voioşie şi de bună voie din binecuvântările pe 
care le primiseră de la Domnul. Când discernem detaliile voinţei lui Dum-
nezeu în conformitate cu mijloacele pe care ni le-a încredinţat, putem face 
ca darurile noastre să curgă şi să „gustăm şi să vedem ce bun este Domnul.” 
(Psalmii 34:8).

Noi, credincioşii din Nagaland, venim la voi şi facem apel la sprijinul 
vostru generos şi de bună voie prin mijloacele şi rugăciunile voastre pentru 
ca acest proiect de construire a unui templu sfânt pentru Domnul să se 
materializeze.

Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul vostru din inimă!

Fraţii şi surorile voastre din Nagaland
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   Lecţia 1           Sabat, 7 iulie 2012

Teama de Dumnezeu
„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă; căci a venit ceasul judecăţii 

lui, şi închinaţi-vă celui ce a făcut cerurile şi pământul, marea şi izvoarele 
apelor.” (Apocalipsa 14:7).

„Iehova este adevăratul Dumnezeu. Să ne temem şi să avem reverenţă 
faţă de El.” – The Paulson Collection, pag. 276.

Recomandare pentru studiu:  Divina vindecare, pag. 427-438 engl.  
                                   (cap.: „Primejdia reprezentată de cunoaştere speculativă”).

Duminică        1 iulie

1.  CREATORUL ATOTPUTERNIC
a.  Ce aspecte ale creaţiunii ar trebui să ne inspire cu reverenţă faţă de  
 Dumnezeu? Psalmii 96:4, 5; 139:14; Apocalipsa 14:7.

„Nu printr-o putere originară, inerentă naturii îşi aduce pământul roa-
dele bogate şi îşi continuă marşul în jurul soarelui an după an. Mâna pute-
rii nemărginite este mereu la lucru conducând această planetă. Puterea lui 
Dumnezeu, exercitată în fiecare moment, o menţine în poziţia ei în timpul 
rotaţiei.” – Testimonies, vol. 8, pag. 260 engl. (cap.: „Dumnezeu în natură”).

„Mecanismul corpului omenesc nu poate fi înţeles pe deplin; el pre-
zintă taine care îl pun în încurcătură chiar şi pe cel mai inteligent. Pulsul 
continuă să bată şi o respiraţie urmează altei respiraţii nu datorită unui 
mecanism care, o dată pus în mişcare, îşi continuă lucrarea. În Dumnezeu 
avem viaţa, mişcarea şi fiinţa. Inima care bate, pulsul care palpită, fiecare 
nerv şi muşchi din organismul viu, toate sunt menţinute în ordine şi la 
lucru prin puterea unui Dumnezeu mereu prezent.” – Divina vindecare, pag. 
417 engl. (cap.: „O adevărată cunoaştere a lui Dumnezeu”).

b.  Cum se compară înţelepciunea noastră cu înţelepciunea lui  
 Dumnezeu? 1 Corinteni 1:20, 21, 25-31. Cum putem obţine  
 adevărata înţelepciune? Iov 28:28; Psalmii 111:10.

„Oameni cu cel mai dezvoltat intelect nu pot înţelege tainele lui Iehova 
aşa cum apar ele în natură… Judecata şi scopurile lui Dumnezeu nu pot fi 
pătrunse. Înţelepciunea Sa nu poate fi cercetată.” – Testimonies, vol. 8, pag. 
261 engl. (cap.: „Dumnezeu în natură”).
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Versete
Ps 94:4-5 4 Ei ţin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie, şi toţi cei ce fac răul se fălesc. 5 Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, şi asupresc moştenirea Ta. Ps 139:14 14 Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Apoc 14:7 7 El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” 

Versete
1Cor 1:20-21 20 Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? 21 Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.1Cor 1:25-31 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 26 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. 28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; 29 pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, 31 pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul.” Iov 28:28 28 Apoi a zis omului: „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.” Ps 111:10 10 Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci. 
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Luni         2 iulie

2.  ATITUDINEA DIN CER
a.  Conform viziunilor date profeţilor, care este atitudinea dată pe  
 faţă de fiinţele cereşti faţă de Creatorul lor? Isaia 6:1-3; Apocalipsa  
 4:8-11.

„Serafimii dinaintea tronului sunt atât de umpluţi de teamă plină de 
reverenţă când privesc la slava lui Dumnezeu încât nici măcar pentru o 
clipă nu privesc la ei înşişi cu mulţumire de sine, sau cu admiraţie faţă de 
ei înşişi sau faţă de alţii. Lauda şi slava lor sunt pentru Domnul Oştirilor, 
care este măreţ şi înălţat, iar gloria alaiului său umple templul. Când văd 
viitorul, când întregul pământ va fi umplut de slava Sa, un cântec trium-
fal de laudă răsună de la unul la altul în tonuri melodioase: ‚Sfânt, sfânt, 
sfânt este Domnul Oştirilor.’ Ei sunt pe deplin mulţumiţi să-L slăvească 
pe Dumnezeu; iar în prezenţa Sa, în afară de surâsul aprobării Sale, ei nu 
doresc nimic altceva. Cea mai adâncă năzuinţă a lor este să poarte chipul 
Său, să împlinească lucrarea Sa şi să se închine Lui.” – Comentarii biblice, vol. 
4, pag. 1140.

b.  Ce putem învăţa despre puterea susţinătoare a lui Dumnezeu aşa  
 cum este arătată în viziunea profetului Ezechiel? Ezechiel 1:8.

„În viziunea lui Ezechiel, Dumnezeu avea mâna sub aripile heruvi-
milor. Aceasta pentru a-i învăţa pe servii Săi că succesul le este dat prin 
puterea divină. El va lucra cu ei dacă îndepărtează de la ei nelegiuirea şi 
devin curaţi cu inima şi în viaţă. Mesagerii cereşti, văzuţi de Ezechiel, care, 
asemenea unei lumini puternice, merg printre făpturile vii cu iuţeala ful-
gerului, reprezintă viteza cu care această lucrare va înainta spre împlinirea 
ei. Cel care nu dormitează, care lucrează tot timpul la împlinirea planurilor 
Sale, Îşi poate duce înainte lucrarea în mod armonios. Ceea ce pare încur-
cat şi complicat pentru minţile mărginite, mâna Domnului poate ţine în 
desăvârşită ordine…

Dumnezeu îi cunoaşte pe toţi oamenii. Dacă ochii noştri ar putea fi 
deschişi, am vedea că dreptatea veşnică este la lucru în lumea noastră. O 
influenţă puternică, ce nu este controlată de om, se află la lucru. Omul se 
poate măguli că el este cel care conduce lucrurile, însă la lucru se află influ-
enţe mai înalte decât cele omeneşti.” – Idem, pag. 1161 engl.

Versete
Isa 6:1-3 1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2 Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. 3 Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” Apoc 4:8-11 8 Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!” 9 Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi care este viu în vecii vecilor, 10 cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de domnie şi ziceau: 11 „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” 

Versete
Ezec 1:8 8 Sub aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau nişte mâini de om; şi toate patru aveau feţe şi aripi. 
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Marţi         3 iulie

3.  STAREA OMENIRII
a.  În contrast cu atmosfera de cooperare din Ceruri, cum descrie  
 Domnul starea de pe pământ? Ezechiel 2:4 (prima parte); Romani  
 3:10-19.

„Prin ispitele Satanei, întreaga omenire a ajuns să calce legea lui Dumnezeu.” 
– Patriarhi şi profeţi, pag. 338 engl. (cap. 29: „Vrăjmăşia lui Satana împotriva legii”).

„Dacă Adam, atunci când a fost creat, nu ar fi fost înzestrat cu o vitali-
tate de douăzeci de ori mai mare decât are omul acum, omenirea, cu stilul 
de viaţă prezent, prin care calcă legile naturale, ar fi dispărut.” –Testimonies, 
vol. 3, pag. 138, 139 engl. (cap.: „Către părinţii bogaţi”).

b.  Ce probleme de atitudine să intensifică astăzi? Cum pot creştinii  
 sinceri să evite să fie afectaţi de acestea? 2 Timotei 3:1, 2, 5;  
 Romani 16:17.

„Până la sfârşitul timpului, omul se va ridica să creeze confuzie şi răz-
vrătire în mijlocul poporului care pretinde că ascultă de legea lui Dumne-
zeu.” – Comentarii biblice, vol. 4, pag. 1158.

„Răzvrătirea şi apostazia sunt chiar în aerul pe care îl respirăm. Vom fi 
afectaţi de ele dacă, prin credinţă, nu ne prindem sufletele neajutorate de 
Hristos.” – Idem, vol. 1, pag. 1114.

c.  Ce explică preaiubitul Ioan despre dragoste? 1 Ioan 3:4, 7-10;  
 2 Ioan 9-11.

„Suntem îndreptăţiţi să avem aceeaşi părere ca şi ucenicul iubit faţă de 
cei care pretind că rămân în Hristos deşi trăiesc călcând legea lui Dumne-
zeu. În aceste zile de pe urmă, există rele asemănătoare celor care au pri-
mejduit prosperitatea bisericii timpurii;  iar învăţăturile apostolului Ioan 
în această privinţă ar trebui urmate cu atenţie. ‚Să aveţi dragoste unii faţă 
de alţii’ este strigătul ce se aude peste tot, în special de la cei care mărturi-
sesc sfinţirea. Însă adevărata dragoste este prea curată ca să acopere vre-
un păcat nemărturisit. Deşi trebuie să iubim sufletele pentru care a murit 
Hristos, trebuie să nu facem nici un compromis cu răul. Să nu ne unim cu 
cei răzvrătiţi şi să numim aceasta dragoste. Dumnezeu cere poporului Său 
din acest veac al lumii să stea în picioare de partea dreptăţii la fel de ne-
clintit ca Ioan împotriva rătăcirilor care nimicesc sufletul.” – Istoria faptelor 
apostolilor, pag. 554, 555 engl. (cap. 54: „Un martor credincios”).
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Versete
Ezec 2:4 4 Da, copiii aceştia la care te trimit sunt neruşinaţi şi cu inima împietrită. Tu să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu!” Rom 3:10-19 10 după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. 11 Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 12 Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. 13 Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă; 14 gura le este plină de blestem şi de amărăciune; 15 au picioarele grabnice să verse sânge; 16 prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor; 17 nu cunosc calea păcii; 18 frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.” 19 Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. 

Versete
2Tim 3:1-2 1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,2Tim 3:5 5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. Rom 16:17 17 Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. 

Versete
1Ioan 3:4 4 Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. 1Ioan 3:7-107 Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. 8 Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. 2Ioan 1:9-11 9 Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. 10 Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” 11 Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele. 
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Miercuri        4 iulie
4.  BIRUIND ÎNCLINAŢIILE OMENEŞTI
a.  Ce recomandări cu privire la studiu şi vorbire sunt date tuturor  
 pretinşilor copii ai lui Dumnezeu? Psalmii 105:1-5; 1 Corinteni 10:1-5.

„[1 Corinteni 10:1-5 citat]. Această experienţă a lui Israel, la care se 
referă mai sus apostolul, şi aşa cum este înregistrată în Psalmii  105 şi 106, 
conţine lecţii de avertizare pe care trebuie să le studieze într-un mod de-
osebit poporul lui Dumnezeu din aceste zile de pe urmă. Vă îndemn ca 
aceste capitole să fie citite cel puţin o dată pe săptămână.” – Mărturii către 
predicatori, pag. 98, 99 engl.

„Dacă în experienţa noastră există capitole întunecate, să nu le păstrăm 
vii în memoria noastră prin repetarea lor. Uitând lucrurile din trecut, să 
mergem înainte spre lucrurile din faţa noastră. Cultivaţi numai acele gân-
duri şi sentimente care nasc recunoştinţă şi laudă. Dacă s-a greşit împotriva 
noastră, uitaţi aceasta şi gândiţi-vă numai la măreaţa îndurare, la bunătatea 
plină de gingăşie şi la dragostea de nespus a lui Isus. Învăţaţi să lăudaţi mai 
mult decât să criticaţi. Dacă aveţi parte de insulte şi injurii, nu vă descurajaţi, 
pentru că şi Isus a avut parte de ele. Mergeţi înainte, făcându-vă lucrarea cu 
fidelitate. Păstraţi în minte făgăduinţele preţioase ale cuvântului lui Dum-
nezeu şi menţineţi o dulce comuniune cu El printr-o repetare frecventă a 
acestora. Nu vă mai frământaţi, nu mai murmuraţi, nu mai găsiţi greşeli, şi 
cântaţi lui Dumnezeu în inimile voastre. Gândiţi-vă la toate lucrurile pentru 
care trebuie să fiţi recunoscători şi apoi învăţaţi să-L lăudaţi pe Dumnezeu. 
‚Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte’ (Psalmii 50:23).

Dacă toate plângerile noastre, frământările şi nemulţumirile noastre 
ne-ar fi prezentate înaintea noastră aşa cum sunt scrise în cărţile de ra-
poarte, ce privelişte ar trebui să privim! Cât de miraţi am fi să vedem şi să 
înţelegem adevăratele noastre gânduri şi sentimente – nemulţumiri zadar-
nice dar nefericite.” – The Signs of the Times, 27 septembrie 1883.

b.  De ce fel de teamă este nevoie astăzi? Isaia 51:12, 13; Matei 10:28.

„Urmaşii lui Hristos de astăzi trebuie să se păzească împotriva înclina-
ţiei de a pierde spiritul de reverenţă şi teamă sfântă.” – Profeţi şi regi, pag. 48 
engl. (cap. 2: „Templul şi consacrarea lui”).

„Dumnezeu cheamă oameni care, asemenea lui Natan, Ilie şi Ioan, să 
poarte solia Sa fără teamă indiferent de consecinţe; care să spună adevărul, 
deşi aceasta cere jertfirea a tot ceea ce au.” – Slujitorii evangheliei, pag. 150 engl.

Versete
Ps 105:1-5 1 Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui! 2 Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui! 3 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul! 4 Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui! 5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui, 1Cor 10:1-5 1 Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, 2 toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; 3 toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească 4 şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos. 5 Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. 

Versete
Isa 51:12-13 12 „Eu, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor, şi de fiul omului, care trece ca iarba, 13 şi să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit toată ziua, înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde este mânia asupritorului? Mat 10:28 28 Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă. 

Doru
Sticky Note
Unmarked set by Doru

Doru
Sticky Note
Unmarked set by Doru



         9

Joi          5 iulie
5.  RĂSPUNSUL CONVERTIT DAT LUI DUMNEZEU
a.  Ce putem învăţa din atitudinea unor bărbaţi din istorie, a căror  
 închinare a fost acceptabilă înaintea lui Dumnezeu? Ezra 9:5, 6;  
 Ezechiel 1:28; Efeseni 3:14.

„Atunci când Dumnezeu Şi-a trimis îngerii în vechime să slujească sau 
să comunice cu diferite persoane şi când aceste persoane au înţeles că vă-
zuseră şi vorbiseră cu un înger, au fost umpluţi de groază şi se temeau să 
nu moară. Ei aveau păreri atât de înalte despre maiestatea teribilă şi pute-
rea lui Dumnezeu, încât credeau că aceasta îi va nimici dacă sunt aduşi în 
legătură strânsă cu cineva care venea direct din prezenţa Sa sfântă.” – Testi-
monies, vol. 1, pag. 410 engl. (cap.: „Lucrarea în est”).

b.  Descrieţi contrastul dintre adevăratul popor al lui Dumnezeu şi  
 cei cu inima împărţită în timpul crizei religioase. Apocalipsa  
 3:14-19; Matei 24:42-50.

„Am văzut că unii stăruiau pe lângă Dumnezeu cu o credinţă puterni-
că şi strigăte în agonie. Faţa lor era palidă şi cu urme adânci de nelinişte, 
exprimând lupta lor interioară. Statornicie şi o mare seriozitate erau expri-
mate pe feţele lor…

Am văzut că unii nu participau la această lucrare de agonie şi rugăciu-
ne. Ei păreau indiferenţi şi nepăsători… I-am văzut pe îngerii lui Dum-
nezeu grăbindu-se să vină în ajutorul celor care luptau cu toată puterea 
lor să se împotrivească îngerilor răi şi care încercau să se ajute strigând la 
Dumnezeu cu perseverenţă. Însă îngerii Săi îi lăsau singuri pe cei care  nu 
depuneau nici un efort să se ajute, iar eu nu i-am mai văzut.

Am întrebat despre însemnătatea cernerii pe care o văzusem şi mi s-a 
arătat că ea va fi cauzată de mărturia directă dată de sfatul Martorului Cre-
dincios către Laodicea.” – Experienţe şi viziuni, pag. 269, 270 engl.
Vineri         6 iulie
Întrebări recapitulative personale

1.  Ce anume din Dumnezeu ne inspiră cel mai mult teama şi reverenţa?
2.  Descrieţi semnificaţia viziunii lui Ezechiel pentru aceste zile de pe urmă.
3.  Cum ne putem întări împotriva ireverenţei dominante?
4.  Faceţi deosebirea dintre teama potrivită şi cea nepotrivită în ochii lui  
 Dumnezeu.
5.  Cum ar trebui să răspundem soliei Martorului Credincios către  
 laodiceeni?
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Versete
Ezra 9:5-6 5 Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele şi mantaua sfâşiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu şi am zis: 6 „Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre, şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri. Ezec 1:28 28 Ca înfăţişarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare care-l înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit glasul Unuia care vorbea. Efe 3:14 14 …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 

Versete
Apoc 3:14-19 14 Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: 15 „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16 Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 17 Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, 18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. 19 Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! Mat 24:42-50 42 Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. 43 Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. 44 De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi. 45 Care este deci robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? 46 Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa! 47 Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. 48 Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!” 49 Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii, 50 stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie, 
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   Lecţia 2      Sabat, 14 iulie 2012

Numele lui Dumnezeu
„Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.” (Psalmii 111:9).

„Îngerii, atunci când rostesc numele [lui Dumnezeu] îşi acoperă faţa. 
Atunci, cu ce reverenţă ar trebui ca noi, cei care suntem căzuţi şi păcătoşi, 
să-l rostim!” – Profeţi şi regi, pag. 49 engl. (cap. 2: „Templul şi consacrarea lui”).

Recomandare pentru studiu: Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 66-69 engl.  
                                                  (cap. 4: „Spiritualitatea legii”).

Duminică                    8 iulie

1.  ÎNSEMNĂTATEA NUMELUI LUI DUMNEZEU
a.  Cu ce nume S-a prezentat Dumnezeu înaintea lui Moise şi cum este  
 acesta important pentru noi? Exodul 3:13-15.

„EU SUNT înseamnă o prezenţă eternă; trecutul, prezentul şi viitorul 
sunt la fel pentru Dumnezeu. El vede cele mai îndepărtate evenimente din 
istorie şi departe în viitor la fel de clar cum noi vedem lucrurile care se 
întâmplă zilnic. Nu ştim ce se află în faţa noastră, şi dacă am şti, lucrul 
acesta nu ar ajuta la prosperitatea noastră veşnică. Dumnezeu ne dă ocazia 
să exercităm credinţă şi încredere în marele EU SUNT.” – Comentarii biblice, 
vol. 1, pag. 1099.

b.  Indiferent de cuvintele folosite pentru a se face referire la Cel  
 Veşnic, ce ar trebui să înţelegem despre El şi despre numele Său?  
 Psalmii 99:1-3; 111:9; Ieremia 10:6, 7.

„Îngerii sfinţi sunt mâhniţi şi dezgustaţi de felul lipsit de reverenţă în 
care mulţi folosesc numele lui Dumnezeu, marele Iehova.” – Testimonies, 
vol. 1, pag. 410 engl. (cap.: „Lucrarea în est”).

„Niciodată şi în nici un fel nu ar trebui să tratăm cu uşurătate titluri-
le sau apelativele Dumnezeirii.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 106 
engl. (cap. 6: „Rugăciunea Domnului”).

Versete
Exod 3:13-15 13 Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: „Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi”; şi mă vor întreba: „Care este Numele Lui?” Ce le voi răspunde?” 14 Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.” 15 Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” 

Versete
Ps 99:1-3 1 Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină. 2 Domnul este mare în Sion şi înălţat peste toate popoarele. 3 Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt! Ps 111:9 9 A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat. Ier 10:6-7 6 Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta. 7 Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie se cuvine teama; căci între toţi înţelepţii neamurilor şi în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine. 
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Luni                    9 iulie

2.  AR TREBUI SĂ FIM ATENŢI
a.  Explicaţi adâncimea principiului pe care ni l-a dat Dumnezeu în  
 cea de-a treia poruncă din Decalog. Exodul 20:7.

„[Exodul 20:7 citat] Această poruncă nu interzice doar jurămintele fal-
se şi înjurăturile de rând, ci interzice folosirea numelui lui Dumnezeu într-
un fel uşuratic şi nepăsător, fără a ţine seama de însemnătatea sa grozavă. 
Prin menţionarea neglijentă a lui Dumnezeu în conversaţii obişnuite, prin 
apelarea la El în chestiuni triviale şi prin repetarea frecventă şi neglijentă a 
numelui Său, noi Îl dezonorăm. ‚Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.’ (Psalmii 
111:9). Toţi ar trebui să mediteze asuprea maiestăţii Sale, curăţiei şi sfinţeniei 
Sale pentru ca inima să fie impresionată cu simţământul caracterului Său 
înălţat; iar numele Său sfânt ar trebui rostit cu reverenţă şi solemnitate.” – Pa-
triarhi şi profeţi, pag. 306, 307 engl. (cap. 27: „Legea dată lui Israel”).

b.  Ce nu reuşesc mulţi pretinşi credincioşi să înţeleagă referitor la  
 Creator şi numele Său? Evrei 10:31.

„Cei care iau numele Domnului în deşert vor vedea că este un lucru 
teribil să cadă în mâinile Dumnezeului celui viu.” – My Life Today, pag. 282.

„Îngerii pronunţă acel nume sfânt [al lui Dumnezeu] cu cea mai mare re-
verenţă amestecată cu teamă, acoperindu-şi întotdeauna feţele când rostesc 
numele lui Dumnezeu; iar numele lui Hristos este atât de sfânt pentru ei, încât 
îl rostesc cu cea mai mare reverenţă. Dar cât de diferit era spiritul şi influ-
enţa mişcării din 1854. Unii care se află sub aceeaşi influenţă vorbesc despre 
Dumnezeu ca şi cum ar vorbi despre un cal sau oricare alt lucru obişnuit. În 
rugăciunile lor, folosesc cuvintele Dumnezeu Atotputernic într-un fel foarte 
obişnuit şi lipsit de reverenţă. Cei care fac aceasta nu au nici un simţământ cu 
privire la caracterul înălţat al lui Dumnezeu, Hristos sau al lucrurilor cereşti.” 
– Testimonies, vol. 1, pag. 410 engl. (cap.: „Lucrarea din est”).

„Am văzut o lumină venind de la slava care Îl înconjura pe Tatăl şi 
când s-a apropiat de mine, trupul meu tremura şi se clătina asemenea unei 
frunze. Am crezut că, dacă va veni aproape de mine, existenţa mi-ar fi 
curmată, însă lumina a trecut de mine. Apoi am putut avea un oarecare 
simţământ al măreţului şi înfricoşătorului Dumnezeu cu care avem de a 
face. Am văzut atunci ce concepţii slabe au unii cu privire la sfinţenia lui 
Dumnezeu şi cât de mult iau ei în deşert numele Său sfânt şi înfricoşat, fără 
să-şi dea seama că ei vorbesc despre Dumnezeul Cel mare şi de temut.” – Expe-
rienţe şi viziuni, pag. 70 engl.

Versete
Exod 20:7 7 Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. 

Versete
Evr 10:31 31 Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu! 
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Marţi                               10 iulie
3.  ADRESÂNDU-NE LUI DUMNEZEU ÎN RUGĂCIUNE
a.  Cum trebuie să ne adresăm Tatălui nostru ceresc în rugăciune?  
 Matei 6:9.

 „A sfinţi numele Domnului presupune ca acele cuvinte pe care le spu-
nem despre Fiinţa Supremă să fie rostite cu reverenţă. ‚Numele Lui este sfânt 
şi înfricoşat’ (Psalmii 111:9)… Prin rugăciune, noi intrăm în camera de au-
dienţă a Celui Preaînalt; şi ar trebui să venim înaintea Sa cu teamă sfântă…

Acest nume este sfinţit de către îngerii din ceruri, de locuitorii lumilor 
necăzute. Când vă rugaţi: ‚Sfinţească-Se numele Tău,’ vă rugaţi ca el să fie 
sfinţit în această lume, sfinţit în voi. Dumnezeu v-a recunoscut înaintea 
oamenilor şi a îngerilor drept copii ai Săi; rugaţi-vă să nu aduceţi dezonoa-
re frumosului nume pe care îl purtaţi’ (Iacov 2:7).” – Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, pag. 106, 107 engl. (cap. 6: „Rugăciunea Domnului”).

b.  Numiţi câteva practici lipsite de reverenţă legate de rugăciune, pe  
 care ar trebui să le evităm. Matei 6:7, 8.

„Când se roagă, mulţi folosesc expresii nepăsătoare şi lipsite de reve-
renţă, care întristează Duhul cel gingaş al Domnului şi fac ca rugăciunile 
lor să nu fie primite în cer.” – Experienţe şi viziuni, pag. 70 engl.

„Cei care îngenunchează în jurul altarului familial să nu-şi pună faţa în 
mâini, aproape jos pe scaun când se adresează lui Dumnezeu. Să-şi ridice 
capetele şi, cu o teamă sfântă, să se adreseze Tatălui lor ceresc, rostind cu-
vintele în tonuri care pot fi auzite.” – Testimonies, vol. 6, pag. 381 engl. (cap.: 
„Importanţa cultivării vocii”).

„Ar trebui să se dea pe faţă reverenţă… faţă de numele lui Dumnezeu. 
Niciodată nu ar trebui ca acel nume să fie rostit cu uşurinţă sau nepăsare. 
Chiar în rugăciune, repetarea lui frecventă şi nenecesară ar trebui evitată.” 
– Educaţia, pag. 243 engl. (cap.: „Comportamentul”).

„Numele sfânt al lui Dumnezeu ar trebui folosit cu reverenţă şi teamă. 
Cuvintele Dumnezeului Atotputernic sunt puse laolaltă şi folosite de unii 
în rugăciune într-un fel nepăsător şi neglijent, ceea ce nu-I face plăcere. 
Aceştia nu-şi dau seama de Dumnezeu sau de adevăr, altfel nu ar vorbi atât 
de ireverenţios despre măreţul şi înfricoşatul Dumnezeu, care în curând îi 
va judeca în ziua de pe urmă. Îngerul a spus: ‚Nu le asociaţi; căci înfrico-
şător este numele Său.’ Cei care îşi dau seama de măreţia şi maiestatea lui 
Dumnezeu vor rosti numele Său cu o teamă sfântă. El locuieşte în lumină 
de neapropiat; nici un om nu-L poate vedea şi să trăiască. Am văzut că 
aceste lucruri trebuie înţelese şi corectate înainte ca biserica să poată pros-
pera.” – Experienţe şi viziuni, pag. 122 engl. 

Versete
Mat 6:9 9 Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; 

Versete
Mat 6:7-8 7 Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. 8 Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. 
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Miercuri                   11 iulie

4.  DEPUNEREA DE JURĂMINTE
a.  Cu privire la depunerea de jurăminte, ce distincţie a explicat Isus  
 în Matei 5:34 şi 26:63 (prima parte)?

„Evreii înţelegeau că porunca a treia interzicea folosirea profană a nu-
melui lui Dumnezeu; însă ei credeau că sunt liberi să folosească alte ju-
răminte. Depunerea de jurăminte era o practică obişnuită între ei. Prin 
Moise, le-a fost interzis să jure strâmb, însă ei au născocit multe modalităţi 
prin care să se elibereze de sub obligaţia impusă de către legământ. Nu le 
era teamă să facă ceea ce era o adevărată profanare, nici nu se dădeau îna-
poi de la sperjur atâta timp cât era învăluit de vreo ocolire tehnică a legii.

Isus le-a condamnat practicile, declarând că obiceiul lor de a depune 
jurăminte era o călcare a poruncii lui Dumnezeu. Totuşi, Mântuitorul nos-
tru nu a interzis folosirea jurământului judecătoresc, în care Dumnezeu 
este chemat în mod solemn ca să fie martor că ceea ce se spune este ade-
vărul şi numai adevărul.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 66, 67 engl. 
(cap.: „Spiritualitatea legii”).

b.  Ce principiu de bază a învăţat Isus şi care sunt implicaţiile acestuia  
 în viaţa noastră zilnică? Matei 5:37.

„Isus a mers mai departe şi a dat un principiu care ar face ca depunerea 
jurământului să fie nenecesară. El învaţă că legea vorbirii noastre ar trebui 
să fie adevărul exact. ‚Vorbirea voastră să fie: Da, da; Nu, nu: şi orice trece 
peste aceasta este de la cel rău.’ (Matei 5:37).

Aceste cuvinte condamnă toate expresiile lipsite de sens şi nenecesare 
care nu sunt departe de profanare. Ele condamnă complimentele înşelătoare, 
ocolirea adevărului, expresiile de flatare, exagerările, interpretările greşite în 
comerţ care sunt atât de obişnuite în societate şi în lumea afacerilor. Ele înva-
ţă că nici unul care încearcă să pară ceea ce nu este, sau cel ale cărui cuvinte 
nu transmit adevăratul simţământ al inimii, nu poate fi numit sincer.

Dacă aceste cuvinte ale lui Hristos ar fi ascultate, ele ar opri rostirea bă-
nuielilor rele şi a criticii aspre; pentru că atunci când comentează acţiunile 
sau motivele altuia, cine poate fi sigur că spune adevărul exact? Cât de adesea 
mândria, patima, resentimentele personale colorează impresia dată! O privire, 
un cuvânt, chiar o intonaţie a vocii pot fi încărcate cu falsitate. Chiar lucrurile 
reale pot fi în aşa fel spuse încât să dea o impresie falsă. Şi ‚orice trece peste’ 
adevăr ‚vine de la cel rău.’” – Idem, pag. 67, 68 engl. (cap. 4: „Spiritualitatea legii”).

Versete
Mat 5:34 34 Dar Eu vă spun: să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; Mat 26:63 63 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” 

Versete
Mat 5:37 37 Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. 
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Joi                    12 iulie

5.  LĂUDÂND NUMELE SĂU
a.  Cum putem să glorificăm numele lui Dumnezeu? Psalmii 96:8, 9;  
 Apocalipsa 15:4.

„Cei care se roagă şi cei care vorbesc, să pronunţe cuvintele aşa cum 
trebuie şi să vorbească clar, desluşit, în tonuri uniforme… Rugăciunea nu 
este ceea ce ar trebui să fie din cauza vocilor deficiente ale celor care o ros-
tesc. Satan se bucură atunci când rugăciunile adresate lui Dumnezeu abia 
se aud. Poporul Domnului să înveţe cum să vorbească şi să se roage în aşa 
fel încât să prezinte corect marile adevăruri pe care le deţin. Mărturiile şi 
rugăciunile aduse să fie clare şi desluşite. În felul acesta, Dumnezeu va fi 
slăvit.” – Testimonies, vol. 6, pag. 382 engl. (cap.: „Importanţa cultivării vocii”).

„În orice lucru al vieţii trebuie să dai pe faţă numele lui Dumnezeu. 
Această rugăciune [de a sfinţi numele Său] te cheamă să ai caracterul Său. 
Nu poţi sfinţi numele Său, nu-L poţi reprezenta lumii, dacă în viaţă şi ca-
racter nu reprezinţi exact viaţa şi caracterul lui Dumnezeu.” – Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, pag. 107 engl. (cap. 6: „Rugăciunea Domnului”).

b.  Cum putem culege în mod continuu din privilegiile numelui sfânt  
 al lui Dumnezeu? Proverbele 18:10; Ioan 14:13, 14; 1 Ioan 3:22.  
 Explicaţi cum se manifestă slava lui Dumnezeu prin cei care  
 trebuie să primească sigiliul Său pe frunţile lor. Apocalipsa 14:1.

„Păstraţi o conştiinţă clară înaintea lui Dumnezeu. În tot ce faceţi, adu-
ceţi slavă numelui Său. Dezbrăcaţi-vă de egoism şi de dragostea egoistă.” 
– Testimonies, vol. 2, pag. 71 engl. (cap.: „Neglijarea reformei sanitare”).

„Dacă numele lui Dumnezeu nu este scris pe frunţile voastre – scrise 
acolo pentru că Dumnezeu este centrul cugetelor voastre – nu veţi avea 
parte de moştenirea în lumină.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pag. 46 engl. 

Vineri                                                                                            13 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Ce presupune numele lui Dumnezeu?
2.  Cum putem călca în mod subtil porunca a treia?
3.  Enumeraţi câteva puncte pe care ar trebui să le reţinem despre rugăciune.
4.  Explicaţi depunerea jurământului, aşa cum a fost clarificat de Isus.
5.  Cum putem să slăvim pe deplin numele lui Dumnezeu?

Versete
Ps 96:8-9 8 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui! 9 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului! Apoc 15:4 4 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!” 

Versete
Prov 18:10 10 Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. – Ioan 14:13-14 13 şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. Ioan 3:22 22 După aceea, Isus şi ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza. Apoc 14:1 1 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. 
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   Lecţia 3                       Sabat, 21 iulie 2012

Aducând onoare Fiului lui Dumnezeu
„Pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte 

pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis.” (Ioan 5:23).

„În numele lui Isus, putem veni înaintea [lui Dumnezeu] cu încredere, 
dar să nu ne apropiem cu îndrăzneala încumetării, ca şi cum El ar fi la ace-
laşi nivel cu noi.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 252 engl. (cap. 22: „Moise”).

Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pag. 252 engl. 

Duminică                 15 iulie

1. NU UN DUMNEZEU „JUNIOR”!
a.  De cât timp există Hristos? Ioan 1:1, 2; Proverbele 8:22-30; Mica 5:2.

„Dacă Hristos a făcut toate lucrurile, El a existat înaintea tuturor lucru-
rilor. Cuvintele care vorbesc despre aceasta sunt atât de clare încât nimeni 
nu trebuie să rămână în nesiguranţă. Hristos era Dumnezeu în esenţă şi în 
cel mai înalt sens. El a fost cu Dumnezeu din întreaga veşnicie. Dumnezeu 
peste toate, binecuvântat în vecii vecilor.” – Comentarii biblice, vol. 5, pag. 
1126 engl.

„Vorbind despre preexistenţa Sa, Hristos poartă mintea înapoi prin 
veacurile nesfârşite. El ne asigură că nu a existat nici un timp în care El să 
nu fie în tovărăşie apropiată cu veşnicul Dumnezeu.” – Lift Him Up, pag. 17.

b.  Ce i-a făcut pe evrei să respingă acest adevăr şi cum ne aflăm noi  
 astăzi în primejdia de a cădea în aceeaşi cursă? Ioan 8:56-59  
 (prima parte); 2 Corinteni 3:14; 4:4.

„Nici un om nu poate să-şi dedice măcar o dată puterile date de Dum-
nezeu serviciului deşertăciunii lumeşti şi mândriei, fără să se aşeze pe sine 
pe terenul vrăjmaşului, slăbindu-şi propriul suflet şi conducându-i greşit 
pe alţii.” – The Review and Herald, 20 iunie 1882.

Versete
Ioan 1:1-2 1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. Prov 8:22-30 22 Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. 23 Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. 24 Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape; 25 am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile, 26 când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. 27 Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului, 28 când a pironit norii sus şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului, 29 când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului, 30 eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui, Mic 5:2 2 „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” 

Versete
Ioan 8:56-59 56 Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat.” 57 „N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au zis iudeii, „şi ai văzut pe Avraam!” 58 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.” 59 La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu, trecând prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu. 2Cor 3:14 14 Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. 2Cor 4:4 4 a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 
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Luni                   16 iulie

2.  CREATOR, SUSŢINĂTOR ŞI REGE
a.  Cine au fost implicaţi în crearea universului şi locuitorilor  
 acestuia? Ioan 1:3; Efeseni 3:9; Coloseni 1:15-17.

„Tatăl a lucrat prin Fiul Său la crearea tuturor fiinţelor cereşti.” – Patri-
arhi şi profeţi, pag. 34 engl. (cap. 1: „De ce a fost îngăduit păcatul”).

„Hristos a fost acela care a întins cerurile şi a pus temeliile pământului. 
Mâna Sa a fost cea care a atârnat lumile în spaţiu şi a modelat florile de pe 
câmp. ‚El întăreşte munţii prin tăria Lui.’ ‚A Lui este marea, El a făcut-o.’ 
(Psalmii 65:6; 95:5). El a fost Cel care a umplut pământul cu frumuseţe şi 
văzduhul cu cântec. Şi pe toate lucrurile de pe pământ, din văzduh şi din 
cer, El a scris solia dragostei Tatălui.” – Hristos lumina lumii, pag. 20 engl.  
(cap. 1: „Dumnezeu cu noi”).

„Mâna care susţine lumile în spaţiu, mâna care ţine în aşezarea lor or-
donată şi activitatea lor neobosită toate lucrurile din universul lui Dumne-
zeu, este mâna care a fost străpunsă de cuie pe cruce pentru noi.” – Educa-
ţia, pag. 132 engl. (cap.: „Ştiinţa şi Biblia”).

b.  Conform profeţiei, ce învăţătură va fi modificată de către   
 învăţători falşi la vremea sfârşitului? 1 Timotei 3:16; 4:1-4.

„Înainte de ultimele evoluţii ale lucrării de apostazie, va exista o con-
fuzie în ce priveşte credinţa. Nu vor exista idei clare şi precise despre taina 
lui Dumnezeu. Un adevăr după altul va fi denaturat [1 Timotei 3:16 citat]. 
Sunt mulţi care neagă preexistenţa lui Hristos şi ca urmare îi neagă divi-
nitatea; ei nu-L primesc ca pe un Mântuitor personal. Aceasta înseamnă o 
respingere completă a lui Hristos. El a fost singurul Fiu născut al lui Dum-
nezeu, care a fost una cu Tatăl de la început. Prin El au fost făcute lumile.

Prin respingerea întrupării tainice a lui Hristos, mulţi se vor întoarce 
de la alte adevăruri de origine cerească şi vor accepta fabulele invenţiei 
lui Satan. Ei vor pierde discernământul spiritual şi vor practica ceea ce le 
este înfăţişat şi ce face impresie asupra minţii lor prin intermediul lui Sa-
tan. După cum un condamnat este însemnat şi desfigurat cu fierul roşu, în 
acelaşi fel conştiinţa lor este arsă şi distrusă de păcat. Ei îşi vestesc propria 
neprihănire şi se înalţă înaintea oamenilor pentru a câştiga încredere şi 
pentru a atrage de partea lor pe cei care nu au primit dragostea adevărului.” 
– The Signs of the Times, 28 mai 1894.

Versete
Ioan 1:3 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Efe 3:9 9 şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; Col 1:15-17 15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. 17 El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. 

Versete
1Tim 3:16 16 Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.” 1Tim 4:1-4 1 Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, 2 abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. 3 Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. 4 Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, 
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Marţi                   17 iulie

3.  DUMNEZEU A DAT TOTUL
a.  Din ce motive a venit Hristos în mod personal pe planeta pământ  
 ca Fiu al lui Dumnezeu? Isaia 9:6; Ioan 3:16, 34-36; 1 Ioan 4:9.

„Venind să locuiască împreună cu noi, Isus dorea să descopere pe 
Dumnezeu atât oamenilor cât şi îngerilor. El era Cuvântul lui Dumnezeu 
– gândul lui Dumnezeu făcut auzit. În rugăciunea Sa pentru ucenicii Săi, 
El spune: ‚Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău’ – ‚plin de îndurare şi mi-
lostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie’ (Ioan 17:26; Exodul 
34:6). Dar această descoperire nu a fost dată numai copiilor Săi născuţi pe 
pământ. Lumea noastră mică este un manual pentru univers. Harul mi-
nunat al lui Dumnezeu, taina dragostei răscumpărătoare este tema în care 
‚îngerii doresc să privească’ (1 Petru 1:12) şi va fi studiul lor de-a lungul 
veacurilor nesfârşite. Atât fiinţele răscumpărate, cât şi cele necăzute vor 
găsi în crucea lui Hristos ştiinţa şi cântecul lor. Se va vedea că slava care 
străluceşte de la faţa lui Isus este slava iubirii jertfitoare de sine.” – Hristos 
lumina lumii, pag. 19, 20 engl. (cap. 1: „Dumnezeu cu noi”).

b.  De ce este o cunoaştere personală a lui Isus Hristos atât de   
 importantă pentru fiinţele omeneşti? Ioan 17:3; 1 Ioan 2:23; 5:11,12.

„În lumina de la Calvar, se va vedea că legea iubirii care renunţă la sine 
este legea de viaţă pentru pământ şi cer; că dragostea care ‚nu caută folosul 
său’ îşi are rădăcina în inima lui Dumnezeu (1 Corinteni 13:5) şi că în Cel 
blând şi smerit se dă pe faţă caracterul Celui care locuieşte în lumina de 
care nici un om nu se poate apropia.” – Idem, pag. 20 engl. 

„Urmându-L pe Hristos, privind la Cel care este Autorul şi Desăvârşi-
torul credinţei voastre veţi simţi că lucraţi sub privirea Sa şi că vă aflaţi sub 
influenţa prezenţei Sale şi că El vă cunoaşte motivele. La fiecare pas veţi 
întreba în umilinţă: Va plăcea aceasta lui Isus? Îl va slăvi pe Dumnezeu? 
Dimineaţa şi seara ar trebui să se înalţe la Dumnezeu rugăciunile voastre 
serioase după binecuvântarea şi îndrumarea Sa. Adevărata rugăciune se 
prinde de Cel Atotputernic şi ne dă biruinţa. Pe genunchii săi, creştinul 
obţine puterea de se împotrivi ispitei.” – Testimonies, vol. 4, pag. 615, 616 engl. 
(cap.: „Iubirea de lume”).

„A-L cunoaşte pe Hristos în mod salvator înseamnă a fi vitalizat prin-
tr-o cunoştinţă spirituală, a pune în practică cuvintele Sale. Fără aceasta, 
orice altceva este lipsit de valoare.” – Comentarii biblice, vol. 5, pag. 1146 engl.

Versete
Isa 9:6 6 Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Ioan 3:16 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3:34-36 34 Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. 35 Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui. 36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” 1Ioan 4:9 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 

Versete
Ioan 17:3 3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. 1Ioan 2:23 23 Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. 1Ioan 5:11-12 11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. 

Doru
Sticky Note
Unmarked set by Doru

Doru
Sticky Note
Unmarked set by Doru



         18

Miercuri                              18 iulie

4.  SE AŞTEAPTĂ REVERENŢĂ
a.  Cum ilustrează Biblia îndelunga răbdare a lui Dumnezeu faţă de  
 poporul Său? Isaia 5:1-4, 7. Ce învaţă parabola cu via despre ceea  
 ce aşteaptă Tatăl de la cei care Îl întâlnesc pe Fiul Său? Matei 21:33-37.

b.  Ce putem învăţa din ceea ce spune Dumnezeu Tatăl cu privire la  
 Dumnezeu Fiul? Matei 17:5; Evrei 1:1-10.

„[Evrei 1:4-12 citat]. Aici este prezentată omnipotenţa Domnului Isus. 
El este prezentat cercetătorului Bibliei în calitate de Creator al lumii şi 
Conducător al ei de drept.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 921 engl.

c.  Descrieţi atitudinea pe care Cerul ne îndeamnă să o arătăm faţă de  
 Hristos. Ioan 5:23; Apocalipsa 5:11, 12; Filipeni 2:9-11.

„Când abordăm subiectul divinităţii lui Hristos îmbrăcate cu hainele 
omenescului, putem să ascultăm pe drept de cuvintele rostite de Hristos 
către Moise la rugul aprins: ‚Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul 
pe care calci este un pământ sfânt’ (Exodul 3:5). Trebuie să studiem acest 
subiect cu umilinţa unui învăţăcel, cu o inimă căită. Iar studiul întrupării 
lui Hristos este un câmp roditor care va răsplăti pe cercetătorul care sapă 
după adevărul ascuns.” – Idem., pag. 904, 905 engl.

d.  Ce datorie ar trebui să înţeleagă mai bine, atât conducătorii  
 bisericii, cât şi laicii? Romani 12:1; 1 Tesaloniceni 5:17.

„Bărbaţii care mânuiesc lucrurile sfinte nu simt reverenţa şi teama 
pe care ar trebui să o simtă. Ei nu vorbesc tremurând despre lucrurile lui 
Dumnezeu. Acesta este rezultatul sigur al lipsei pietăţii personale. Ei îşi 
iau prea puţin timp ca să caute sfatul lui Dumnezeu într-o căinţă umilă a 
sufletului.” – Manuscript Releases, vol. 21, pag. 454, 455.

Versete
Isa 5:1-4 1 Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. 2 I-a săpat pământul, l-a curăţat de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. 3 „Acum, dar – zice Domnul – locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine şi via Mea! 4 Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă aşteptam să facă struguri buni? Isa 5:7 7 Via Domnului oştirilor este casa lui Israel, şi bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea. El se aştepta la judecată, şi când colo, iată sânge vărsat! Se aştepta la dreptate, şi când colo, iată strigăte de apăsare! Mat 21:33-37 33 Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri şi a plecat în altă ţară. 34 Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. 35 Vierii au pus mâna pe robii lui, şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. 36 A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; şi vierii i-au primit la fel. 37 La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: „Vor primi cu cinste pe fiul meu!” 

Versete
Mat 17:5 5 Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” Evr 1:1-10 1 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. 3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, 4 ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. 5 Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”? 6 Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” 7 Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; 8 pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; 9 Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” 10 Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. 

Versete
Ioan 5:23 23 pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis. Apoc 5:11-12 11 M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii. 12 Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” Fil 2:9-11 9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; 10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 

Versete
Rom 12:1 1 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 1Tes 5:17 17 Rugaţi-vă neîncetat. 
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Joi                                 19 iulie

5.  MÂNTUITORUL, AVOCATUL ŞI JUDECĂTORUL NOSTRU
a.  Numiţi câteva puncte importante despre întruparea lui Hristos.  
 Filipeni 2:6-8; Faptele Apostolilor 4:12.

„În Hristos locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii. Dar singura cale 
prin care El putea să ajungă la oameni era prin a-Şi acoperi slava cu veş-
mântul omenescului. Îngerii au văzut ascunderea slavei Sale, pentru ca di-
vinitatea să atingă omenirea. Hristos a păstrat tot timpul cea mai mare ură 
faţă de păcat, însă a iubit pe cel pe care l-a cumpărat cu sângele Său. El a 
suferit în locul omului păcătos, unindu-l cu Sine.

Aceasta este taina în care îngerii doresc să privească… Este o taină 
pentru ei ca El, care a urât păcatul cu o ură atât de intensă, să simtă cea mai 
gingaşă şi mai miloasă compasiune faţă de fiinţele care au păcătuit.” – Co-
mentarii biblice, vol. 7, pag. 904 engl.

b.  Care este rolul dublu al lui Hristos în judecarea omenirii? 1 Ioan  
 2:1; Ioan 5:22; 2 Corinteni 5:10.

„Dumnezeu a intenţionat ca Prinţul suferinzilor omeneşti să fie jude-
cătorul întregii lumi. El, Cel care S-a supus ca să fie acuzat înaintea unui 
tribunal pământesc, El Cel care a venit din curţile cereşti ca să-l mântuias-
că pe om de la moartea veşnică, El pe care oamenii L-au dispreţuit, respins 
şi asupra căruia au îngrămădit tot dispreţul de care sunt în stare fiinţele 
omeneşti inspirate de Satan, El Cel care a suferit moartea înjositoare pe 
cruce – numai El trebuia să pronunţe sentinţa răsplăţii sau pedepsei.” – 
Idem., vol. 6, pag. 1100 engl.

Vineri         20 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Cum este pusă sub semnul întrebării identitatea lui Hristos în zilele de pe  
 urmă?
2.  Ce a făcut Hristos în timpul procesului de creaţie?
3.  Descrieţi taina în care îngerii ar dori să privească.
4.  Care ar trebui să fie atitudinea noastră cu privire la întruparea lui  
 Hristos?
5.  Explicaţi rolul cuprinzător al lui Hristos în judecata finală.   

Versete
Fil 2:6-8 6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. Fapte 4:12 12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 

Versete
1Ioan 2:1 1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. Ioan 5:22 22 Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, 2Cor 5:10 10 Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup. 
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  Lecţia 4         Sabat, 28 iulie 2012

Să nu întristaţi niciodată  
pe Duhul lui Dumnezeu

„Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost 
pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” (Efeseni 4:30).

„Prin Duhul locuieşte Hristos în noi; şi Duhul lui Dumnezeu, primit 
în inimă prin credinţă, este începutul vieţii veşnice.” – Hristos lumina lumii, 
pag. 388 engl. (cap. 41: „Criza din Galilea”).

Recomandare pentru studiu:  Parabolele Domnului Isus, pag. 150-163 engl.  
     (cap. 13: „Doi închinători”).

Duminică                              22 iulie

1.  A TREIA PERSOANĂ A DUMNEZEIRII
a.  Cum a fost implicat Duhul Sfânt atât în creaţia universului cât şi  
 în conceperea planului de răscumpărare? Genesa 1:1, 2.

„Dumnezeirea a fost mişcată de milă faţă de omenire şi Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt au început să conceapă planul de răscumpărare.” – Sfaturi des-
pre sănătate, pag. 222 engl. 

b.  Ce dovezi avem că Duhul Sfânt este o persoană divină cât şi o  
 putere? Faptele Apostolilor 13:2-4; 15:28; Efeseni 4:30; 1 Corinteni  
 2:11; Romani 8:26, 27.

„Sunt trei persoane în trioul ceresc; în numele acestor trei mari puteri – Ta-
tăl, Fiul şi Duhul Sfânt – cei care Îl primesc pe Hristos prin credinţă vie sunt 
botezaţi, şi aceste puteri vor coopera cu supuşii ascultători ai cerului în eforturile 
lor de a trăi o nouă viaţă în Hristos.” – Special Testimonies, Seria B, Nr. 7, pag. 62, 63.

„Duhul Sfânt are o personalitate; altfel nu ar putea să mărturisească spirite-
lor noastre şi cu spiritele noastră că suntem copii ai lui Dumnezeu. El trebuie să 
fie şi o persoană divină, altfel nu ar putea să cerceteze tainele care sunt ascunse în 
mintea lui Dumnezeu. [1 Corinteni 2:11 citat].” – Evanghelizare, pag. 617 engl.

Versete
Gen 1:1-2 1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. 2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. 

Versete
Fapte 13:2-4 2 Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” 3 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. 4 Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Fapte 15:28 28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, Efe 4:30 30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. 2Cor 2:11 11 ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui. Rom 8:26-27 26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. 27 Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. 
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Luni                                            23 iulie

2.  ACTIVITATEA DUHULUI
a.  Ce lucrare face Duhul Sfânt pentru moştenitorii mântuirii?  
 Faptele Apostolilor 2:3, 4; Ioan 3:8; 16:13 (prima parte).

„Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos, însă fără personalitatea 
omenească şi independent de aceasta. Împiedicat de trupul omenesc, Hris-
tos nu putea să fie peste tot în mod personal. De aceea, era în interesul lor 
ca El să meargă la Tatăl şi să trimită Duhul să fie succesorul Său pe pământ. 
Atunci nimeni nu ar putea avea nici un avantaj din cauza locului în care se 
afla sau a contactului personal cu Hristos. Prin Duhul, Mântuitorul avea 
să fie accesibil tuturor. În acest sens, El avea să fie mai aproape de ei decât 
dacă nu s-ar fi înălţat la cer.” – Hristos lumina lumii, pag. 669 engl. (cap. 73: „Să 
nu vi se tulbure inima”).

„Planta creşte primind ceea ce Dumnezeu oferă pentru a-i susţine via-
ţa. În acelaşi fel, creşterea spirituală este obţinută prin cooperarea cu agen-
ţii divini. După cum planta îşi are rădăcinile în sol, la fel trebuie ca şi noi 
să avem rădăcinile în Hristos. După cum planta primeşte lumina soarelui, 
roua şi ploaia, la fel trebuie să primim şi noi Duhul Sfânt.” – Educaţia, pag. 
106 engl. (cap.: „Lecţii de viaţă”).

b.  De ce a fost umplut psalmistul de puterea Duhului lui Dumnezeu?  
 Psalmii 139:7-12.

„Măreţia lui Dumnezeu este de neînţeles pentru noi. ‚Scaunul de dom-
nie al Domnului este în ceruri.’ (Psalmii 11:4); totuşi, prin Duhul Său, El 
este prezent peste tot. El cunoaşte de aproape şi este interesat personal de 
toate lucrările mâinilor Sale.” – Idem., pag. 132 engl. (cap.: „Ştiinţa şi Biblia”).

„Dacă veniţi în relaţie apropiată cu Isus Hristos, vedeţi lucrurile minu-
nate din legea Sa care nu se văd acum. Influenţa Spiritului lui Dumnezeu, 
care înmoaie şi supune inimile şi minţile omeneşti, îi va face pe adevăraţii 
copii ai lui Dumnezeu să stea împreună în locurile cereşti în Hristos Isus. 
Cultura creştină va fi dusă în orice inimă prin Duhul Sfânt…

Lăsaţi să se vadă că viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 
Să nu existe nici o vorbire repezită, nici un cuvânt ieftin, nici expresii de 
ocară. Să se vadă că sunteţi conştienţi de un Tovarăş pe care Îl onoraţi şi că 
nu doriţi să-L faceţi să-I fie ruşine de voi. Gândiţi-vă numai, suntem repre-
zentanţii lui Isus Hristos! Atunci reprezentaţi caracterul Său în cuvinte, în 
purtare.” – That I May Know Him, pag. 198.
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Versete
Fapte 2:3-4 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. 4 Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Ioan 3:8 8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” Ioan 16:13 13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. 

Versete
Ps 139:7-12 7 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? 8 Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; 9 dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, 10 şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. 11 Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” 12 Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina. 
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Marţi                                 24 iulie
3.  O CONVINGERE BLÂNDĂ SPRE BIRUINŢĂ
a.  În ce sens este glasul Duhului Sfânt diferit de ceea ce ar putea  
 aştepta oamenii? 1 Regi 19:11-13; Isaia 30:21.

„Când studiem Scripturile, ar trebui să ne rugăm pentru lumina Du-
hului Sfânt a lui Dumnezeu ca aceasta să strălucească asupra cuvântului, ca 
să putem vedea şi aprecia bogăţiile acestuia.” – Parabolele Domnului Hristos, 
pag. 113 engl. (cap. 8: „Comoara ascunsă”).

„În locul tainic al rugăciunii, acolo unde nici un ochi decât al lui Dum-
nezeu nu poate vedea, nici o ureche decât a Lui nu poate auzi, putem să 
ne vărsăm cele mai ascunse dorinţe şi năzuinţe înaintea Tatălui de o milă 
nemărginită, iar în taina şi tăcerea sufletului, acel glas care răspunde întot-
deauna la strigătul nevoii omului vă va vorbi inimilor voastre.” – Cugetări de 
pe Muntele Fericirilor, pag. 84 engl. (cap. 8: „Adevăratul motiv de slujire”).

b.  Descrieţi lucrarea specială a Duhului Sfânt şi dovada prezenţei şi  
 puterii Sale. Ioan 16:7, 8; Faptele Apostolilor 5:32.

„Duhul Sfânt este acela care convinge de păcat. Dacă păcătosul răspun-
de îndemnului Duhului, el va fi adus la pocăinţă şi trezit faţă de importanţa 
ascultării de cerinţele divine.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 52 engl. (cap. 5: 
„Darul Duhului”).

„Nimeni nu trebuie să dispere din cauza vreunor tendinţe moştenite 
spre rău, ci, atunci când Duhul lui Dumnezeu convinge de păcat, vinovatul 
trebuie să se pocăiască şi să mărturisească şi să părăsească răul. Santinele 
credincioase sunt în gardă ca să îndrume sufletele pe căile cele drepte.” – 
Comentarii biblice, vol. 6, pag. 1120 engl.

c.  Ce fel de locuinţă este potrivită pentru locuirea Duhului Sfânt?  
 Ioan 14:17; 1 Corinteni 3:16, 17; Isaia 57:15.

„Cei pe care cerul îi recunoaşte ca sfinţi sunt ultimii care îşi etalează bu-
nătatea.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 160 engl. (cap. 13: „Doi închinători”).

„Dumnezeu nu vă îndeamnă să vă temeţi că El nu va împlini făgăduin-
ţele Sale, că răbdarea Sa va obosi sau că mila Sa va fi găsită cu lipsă. Temeţi-
vă ca nu cumva să nu rămâneţi în supunere faţă de voinţa lui Hristos, ca nu 
cumva trăsăturile ereditare şi cultivate de caracter să vă controleze viaţa… 
Temeţi-vă ca nu cumva eul să se interpună între sufletul vostru şi marele 
Maestru Lucrător.” – Idem, pag. 161 engl. 

Versete
1Imp 19:11-13 11 Domnul i-a zis: „Ieşi şi stai pe munte înaintea Domnului!” Şi iată că Domnul a trecut pe lângă peşteră. Şi înaintea Domnului a trecut un vânt tare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Şi după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. 12 Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc: Domnul nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un susur blând şi subţire. 13 Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la gura peşterii. Şi un glas i-a vorbit, zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?” Isa 30:21 21 Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga. 

Versete
Ioan 16:7-8 7 Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. Fapte 5:32 32 Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.” 

Versete
Ioan 14:17 17 şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. 1Cor 3:16-17 16 Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 17 Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi. Isa 57:15 15 Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. 
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Miercuri                   25 iulie
4.  UN PĂCAT DE NEIERTAT
a.  Ce avertismente sunt date faţă de împotrivirea la glasul Duhului  
 Sfânt? Faptele Apostolilor 7:51; Evrei 6:4-6; 10:26, 27.

„Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu, care se aude în mijlocul conflic-
tului patimilor omeneşti; când ne împotrivim ei, Duhul lui Dumnezeu este 
întristat.

Dorim cu toţii să înţelegem cum este distrus sufletul. Nu Dumnezeu 
este acela care dă un decret ca omul să nu mai fie mântuit. El nu aruncă un 
întuneric de nepătruns înaintea ochilor. Ci mai întâi omul se împotriveşte 
unui impuls al Duhului lui Dumnezeu şi, dacă s-a împotrivit o dată este 
mai puţin greu să facă aceasta a doua oară, mai puţin, a treia oară şi mult 
mai puţin a patra oară…

Atunci când se neglijează rugăciunea în taină şi citirea Scripturilor as-
tăzi, mâine ele pot fi omise cu mai puţină mustrare de conştiinţă. Va urma o 
lungă listă de neglijări, şi toate din cauza unui singur grăunte semănat în pă-
mântul inimii.” – Testimonies, vol. 5, pag. 120 engl. (cap.: „Mustrări şi avertizări”).

„Prin intermediul Duhului Sfânt, Dumnezeu comunică cu omul; şi cei 
care în mod deliberat resping acest mijloc ca fiind de la Satana, taie canalul 
de comunicare dintre suflet şi Cer.

Dumnezeu lucrează prin manifestarea Duhului Său ca să-l mustre şi 
să-l convingă pe păcătos; iar dacă lucrarea Duhului este respinsă în cele 
din urmă, Dumnezeu nu mai poate face nimic pentru suflet.” – Patriarhi şi 
profeţi, pag. 405 engl. (cap. 35: „Răzvrătirea lui Core”).

b.  Ce păcat nu poate fi iertat? Matei 12:31, 32. Cum putem evita acest  
 pericol serios? Evrei 2:1-3; Psalmii 19:13, 14.

„Este periculos să se rostească un cuvânt de îndoială, periculos să se pună 
sub semnul întrebării şi să se critice lumina divină. Obiceiul criticii uşuratice 
şi lipsite de reverenţă reacţionează asupra caracterului, întărind ireverenţa şi 
necredinţa. Mulţi oameni care îngăduie acest obicei au continuat inconşti-
enţi de pericol, până când au ajuns să critice şi să respingă lucrarea Duhului 
Sfânt.” – Hristos lumina lumii, pag. 323 engl. (cap. 33: „Cine sunt fraţii mei”).

„Păcatul blasfemiei împotriva Duhului Sfânt nu se află în orice cuvânt sau 
faptă bruscă; ci este împotrivirea fermă şi hotărâtă faţă de adevăr şi dovadă.

Nimeni să nu privească păcatul împotriva Duhului Sfânt ca pe ceva 
misterios şi nedefinit. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul refu-
zului persistent de a răspunde la invitaţia la pocăinţă.” – Comentarii biblice, 
vol. 5, pag. 1093 engl.
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Versete
Fapte 7:51 51 …Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi. Evr 6:4-6 4 Căci cei ce au fost luminaţi odată – şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, 5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor – 6 şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit. Evr 10:26-27 26 Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. 

Versete
Mat 12:31-32 31 De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. 32 Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Evr 2:1-3 1 De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. 2 Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit şi dacă orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire, 3 cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, Ps 19:13-14 13 Păzeşte, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. 14 Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu! 
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Joi                                 26 iulie

5.  ACUM ESTE TIMPUL
a.  Cum primim Duhul Sfânt? Faptele Apostolilor 8:14, 15; Luca 11:13.

„De ce nu flămânzim şi însetăm după darul Duhului, de vreme ce aces-
ta este mijlocul prin care trebuie să primim putere? De ce nu vorbim des-
pre el, nu ne rugăm pentru el, nu predicăm despre el? Domnul este mai 
gata să ne dea Duhul Sfânt decât sunt părinţii gata să dea daruri bune co-
piilor lor. Fiecare suflet ar trebui să se roage lui Dumnezeu pentru botezul 
Duhului.” – Testimonies, vol. 8, pag. 22 engl. (cap.: „Puterea făgăduită”).

b.  Ce făgăduinţă este dată în special pentru aceste zile de pe urmă?  
 Care este condiţia ataşată ei? Zaharia 10:1; Ieremia 14:20, 21.

„Dispensaţiunea în care trăim acum trebuie să fie, pentru cei care cer, 
dispensaţiunea Duhului Sfânt. Cereţi binecuvântarea Lui. Este vremea să 
fim mai devotaţi. Nouă ne-a fost încredinţată lucrarea grea dar fericită şi 
glorioasă a descoperirii lui Hristos acelora care sunt în întuneric. Suntem 
chemaţi să vestim adevărurile speciale pentru acest timp. Pentru toate 
acestea este nevoie de revărsarea Duhului. Ar trebui să ne rugăm pentru 
aceasta. Domnul aşteaptă ca noi să-I cerem. Noi nu am fost cu toată inima 
în această lucrare.” – Mărturii către predicatori, pag. 511, 512 engl. 

„Aveţi nevoie de Duhul Sfânt, de convingerea de păcat; şi fie ca Dum-
nezeu să facă să vină asupra voastră astăzi. Îi mulţumesc pentru lumina Sa 
şi pentru Duhul Său, Îi mulţumesc pentru harul Său, şi doresc să îmi spri-
jin sufletul meu neajutorat pe El. Sunt aproape singură; însă Dumnezeu lui 
Israel poate lucra singur.” – The Ellen G. White 1888 Materials, pag. 596.

Vineri                   27 Iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  De unde ştim că Duhul Sfânt este o persoană?
2.  De ce a trimis Isus pe Mângâietorul?
3.  Descrieţi glasul Duhului Sfânt şi explicaţi misiunea Lui.
4.  Cum putem evita să comitem păcatul de neiertat?
5.  Ce beneficii putem culege când ne rugăm pentru Duhul Sfânt?

Versete
Fapte 8:14-15 14 Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. 15 Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Luk 11:13 13 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” 

Versete
Zah 10:1 1 Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată pentru toată verdeaţa de pe câmp. Ier 14:20-21 20 Doamne, ne recunoaştem răutatea noastră şi nelegiuirea părinţilor noştri; căci am păcătuit împotriva Ta. 21 Pentru Numele Tău nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi! 
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SABAT, 4 AUGUST 2012

Darul Sabatului Întâi 
pentru Şcolile Misionare

Adesea s-a spus că, în calitate de membri ai 
Mişcării de Reformă, trebuie să ridicăm stan-
dardele şi să năzuim spre un tărâm mai înalt, 
ceea ce înseamnă că este nevoie de o creştere în poporul nostru în toate 
privinţele şi la toate nivelurile.

Ca biserică, ne-a fost dată misiunea de a da mai departe informaţia 
vitală că mântuirea vine numai prin Hristos. Noi trebuie să-i pregătim pe 
tineri şi tinere să dezvolte un caracter asemenea lui Hristos şi să devină 
educatori calificaţi şi bine instruiţi.

Biserica are atât datoria sfântă cât şi privilegiul de a se angaja în lucra-
rea de instruire a unor astfel de lideri deoarece „a lucra cu minţile tinere 
este cea mai frumoasă lucrare asumată vreodată de bărbaţi şi femei.” (Chris-
tian Education, pag. 5) şi o astfel de activitate trebuie să fie „una dintre cele 
mai puternice mijloace prevăzut de Dumnezeu pentru mântuirea suflete-
lor.” (Îndrumarea copilului, pag. 329 engl.).

Înainte de a repeta expresia că „tinerii sunt viitorul bisericii”, trebuie să 
înţelegem că, acum, ei sunt şi prezentul ei şi să ne aşezăm priorităţile în func-
ţie de această realitate: „Deoarece timpul este scurt, ar trebui să fim serioşi 
şi să lucrăm cu zel ca să dăm tinerilor acea educaţie care este consecventă 
cu credinţa noastră. Trebuie să fim reformatori. Dorim ca tinerii noştri să 
studieze ca să aibă cel mai mare avantaj.” (Christian Eeducation, pag. 22).

Dacă aceste citate sunt general valabile pentru educaţia copiilor şi a 
tinerilor, ele ar trebui să fie şi mai motivante când vorbim despre priorita-
tea educării educatorilor în şcolile noastre misionare, oameni credincioşi 
care ar trebui să fie „cugetători profunzi şi gânditori logici” (Idem, pag. 13), 
capabili de a-i învăţa pe alţii să se împotrivească răului şi să ia poziţie hotă-
râtă de partea dreptăţii în aceste vremuri grele ce ne stau în faţă.

Ca urmare, facem un apel călduros către toţi fraţii, toate surorile şi toţi 
prietenii noştri din întreaga lume, ca să-şi deschidă inima şi să sprijine 
proiectele şcolilor misionare din întreaga lume, cu mijloacele cu care au 
fost binecuvântaţi. Mulţumim tuturor anticipat pentru generozitate şi ne 
rugăm ca Domnul să binecuvânteze din belşug pe toţi dăruitorii.

Departamentul de Educaţie al Conferinţei Generale
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        Lecţia 5                                 Sabat, 4 august 2012

Nutrind reverenţă  
faţă de Cuvântul lui Dumnezeu

„Nişte voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură 
decât de cuvintele Tale.” (Psalmii 119:161).

„Ar trebui să venim cu reverenţă când studiem Biblia, simţind că sun-
tem în prezenţa lui Dumnezeu. Orice uşurătate şi superficialitate să fie lă-
sate deoparte.” – Mărturii către predicatori, pag. 107 engl.

Recomandare pentru studiu:  Testimonies, vol. 5, pag. 698-711 engl.  
                                                   (cap.:  „O falsă minune”); Idem, vol. 6, pag. 126-133  
        engl. (cap.: „Nevoia unei reforme a educaţiei”).

Duminică                   29 iulie

1.  HRANĂ PENTRU SUFLET
a.  Cum a căutat Domnul să-i impresioneze pe israeliţii din vechime  
 faţă de nevoia lor spirituală? Deuteronomul 8:2, 3. Cum se aplică  
 această lecţie şi Israelului spiritual de astăzi? 1 Corinteni 10:11, 12.

b.  Ce descrie hrana dătătoare de viaţă câştigată prin comuniunea cu  
 Dumnezeu şi cuvântul Său? Psalmii 63:1, 5 (prima parte); Isaia  
 55:1, 2; Ioan 6:51-63.

„Energia creatoare, care a chemat lumile la existenţă, este cuvântul lui 
Dumnezeu. Acest cuvânt dă putere; el dă naştere la viaţă. Fiecare poruncă 
este o făgăduinţă; acceptat de voinţă, primit în suflet, aduce cu sine viaţa 
Celui Nemărginit. Transformă natura şi re-crează sufletul după chipul lui 
Dumnezeu.

Viaţa dată astfel este susţinută în acelaşi fel. ‚Prin orice cuvânt care iese 
din gura lui Dumnezeu’ (Matei 4:4) va trăi omul.” – Educaţia, pag. 126 engl. 
(cap.: „Educaţia spirituală şi cultivarea minţii”).

„Biblia dezvăluie adevărul cu o simplitate şi o adaptare perfectă la ne-
voile şi dorul inimii omeneşti, ceea ce a uimit şi încântat cele mai cultivate 
minţi, în timp îl face în stare pe cel umil şi necultivat să discearnă calea 
mântuirii.” – Testimonies, vol. 5, pag. 700 engl. (cap.: „O falsă minune”).

Versete
Deut 8:2-3 2 Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustiu, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui. 3 Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul. 1Cor 10:11-12 11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. 12 Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 

Versete
Ps 63:1-5 1 (Un psalm al lui David. Făcut când era în pustiul lui Iuda.) Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă. 2 Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava. 3 Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. 4 Te voi binecuvânta, dar, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile. 5 Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, Isa 55:1-2 1 Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! 2 De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Ioan 6:51-63 51 Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.” 52 La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei şi ziceau: „Cum poate Omul acesta să ne dea trupul Lui să-L mâncăm?” 53 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. 54 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. 55 Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. 56 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. 57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine. 58 Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac.” 59 Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum. 60 Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” 61 Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? 62 Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?… 63 Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă. 
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Luni                                           30 iulie

2.  PUTEREA INSPIRAŢIEI DIVINE
a.  Cum a confirmat Isus inspiraţia sfântă a Vechiului Testament?  
 Marcu 12:24; Luca 16:29, 31; Ioan 5:39, 46, 47.

„Mulţi dintre pretinşii creştini renunţă acum la Vechiul Testament, pre-
tinzând că nu mai este de folos. Însă nu aceasta este învăţătura lui Hristos…

Mântuitorul este descoperit în Vechiul Testament la fel de clar ca şi în 
Noul. Lumina din trecutul profetic scoate la iveală viaţa lui Hristos şi învă-
ţăturile Noului Testament cu claritate şi frumuseţe.” – Hristos lumina lumii, 
pag. 799 engl. (cap. 83: „Pe calea către Emaus”).

b.  Cum sunt descrise Vechiul şi Noul Testament? Apocalipsa 11:3, 4.

„Cei doi martori reprezintă Scripturile Vechiului şi Noului Testament. 
Ambele sunt mărturii importante despre originea şi perpetuitatea legii lui 
Dumnezeu. Ambele mărturisesc despre planul de mântuire. Simbolurile, 
jertfele şi profeţiile Vechiului Testament indică înainte spre un Mântuitor 
care avea să vină. Evangheliile şi epistolele Noului Testament vorbesc des-
pre un Mântuitor care a venit exact în felul prezis de simbol şi profeţie.” – 
Marea luptă, pag. 267 engl. (cap. 15: „Biblia şi Revoluţia franceză”).

c.  Există putere în profeţia împlinită a Scripturii. Cum ar trebui să  
 influenţeze aceasta credinţa noastră? 2 Corinteni 5:7.

„Adevărurile exprimate simplu [în Biblie] ating subiecte atât de înăl-
ţate, atât de cuprinzătoare, care depăşesc atât de mult puterea omului de 
înţelegere încât le putem accepta doar pentru că ele au fost declarate de 
Dumnezeu… Sub aceste adevăruri, atât de uşor de înţeles, se află taine 
care ascund slava Sa – taine care copleşesc mintea în cercetarea ei, şi totuşi 
care îl inspiră pe cercetătorul sincer după adevăr cu reverenţă şi credinţă…

Cei care sunt gata să accepte în felul acesta profeţiile vii pentru că poartă 
autoritatea lui Dumnezeu sunt binecuvântaţi cu cea mai clară lumină. Dacă 
li se cere să explice anumite afirmaţii, ei nu pot decât să răspundă: ‚Aşa este 
prezentat în Scripturi.’… Aşa a intenţionat Dumnezeu, ca noi să ne vedem 
constrânşi să acceptăm anumite lucruri doar prin credinţă.” – Testimonies, vol. 
5, pag. 700, 701 engl. (cap.: „Tainele Bibliei, o dovadă a inspiraţiei ei”).

Versete
Mar 12:24 24 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Luk 16:29 29 Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.” Luk 16:31 31 Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” Ioan 5:39 39 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Ioan 5:46-47 46 Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine. 47 Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?” 

Versete
Apoc 11:3-4 3 Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şaizeci de zile. 4 Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului. 

Versete
2Cor 5:7 7 pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. – 
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Marţi                  31 iulie

3.  UN INSTRUMENT PUTERNIC
a.  Asemănător bisturiului chirurgului, cum taie Cuvântul lui  
 Dumnezeu şi îndepărtează boala spirituală? Evrei 4:12.

„Adevărul practic trebuie adus în viaţă, iar Cuvântul, asemenea unei 
săbii ascuţite şi cu două tăişuri, trebuie să taie şi să îndepărteze surplusul 
de eu care se găseşte în caracterul nostru [Evrei 4:12 citat].

Cuvântul îl face pe cel mândru umil, pe cel stricat blând şi căit, pe 
cel neascultător ascultător. Obiceiurile păcătoase naturale pentru om sunt 
întreţesute cu practica zilnică. Însă Cuvântul taie şi îndepărtează poftele 
trupeşti. El judecă gândurile şi intenţiile minţii, desparte încheieturile şi 
măduva, tăind şi îndepărtând poftele trupului, făcându-i pe oameni gata să 
sufere pentru Domnul lor.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 928 engl.

„Cuvântul lui Dumnezeu să stea în picioare exact aşa cum este. Înţelep-
ciunea omenească să nu micşoreze forţa nici unei afirmaţii din Scripturi.” – 
Testimonies, vol. 5 , pag. 711 engl. (cap.: „Tainele Bibliei, o dovadă a inspiraţiei ei”).

b.  Cum poate deveni Cuvântul puternic al lui Dumnezeu o armă  
 periculoasă din punct de vedere spiritual atunci când este folosit  
 greşit? 2 Petru 3:16 (ultima parte); Luca 11:52.

„Se citeşte mult din Biblie fără să existe nici un câştig şi, în multe ca-
zuri, există vătămare sigură. Când cuvântul lui Dumnezeu este deschis fără 
reverenţă şi fără rugăciune, când gândurile şi afecţiunile nu sunt fixate asu-
pra lui Dumnezeu sau în armonie cu voinţa Sa, mintea este învăluită în 
îndoială; şi scepticismul se întăreşte chiar prin studiul Bibliei. Vrăjmaşul 
preia controlul asupra gândurilor şi sugerează interpretări care nu sunt co-
recte.” – Idem, pag. 704, 705 engl.

„Fiecare cercetător, când deschide Scripturile, să ceară iluminare de la 
Duhul Sfânt; iar făgăduinţa că va fi dată este sigură.

Spiritul cu care vii să cercetezi Scripturile va determina caracterul ajutoru-
lui pe care îl vei primi. Îngerii din lumea luminii vor fi cu cei care, în umilinţa 
inimii, caută îndrumare divină. Dar dacă Biblia este deschisă fără reverenţă, cu 
un sentiment de încredere de sine, dacă inima este plină de prejudecată, Satan 
este lângă tine şi va aşeza declaraţiile clare ale cuvântului lui Dumnezeu într-o 
lumină pervertită.” – Mărturii către predicatori, pag. 108 engl.

Versete
Evr 4:12 12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. 

Versete
2Pet 3:16 16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. Luk 11:52 52 Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat să intre.” 
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Miercuri                            1 august

4.  EDUCATORUL SUPREM
a.  Ce cuvinte de avertisment se aplică unora dintre învăţăturile din  
 şcolile seculare şi chiar religioase? 1 Timotei 6:20, 21; 2 Timotei  
 3:7; 4:4. Cum urmează mulţi exemplul lui Iuda de a denatura  
 Scripturile?

„[Iuda, trădătorul] introducea versete din Scriptură care nu aveau nici o 
legătură cu adevărurile pe care le prezenta Hristos. Aceste versete, scoase din 
context, îi încurca pe ucenici şi mărea descurajarea care îi copleşea mereu. 
Totuşi, Iuda făcea toate acestea în aşa fel încât să pară cinstit. Şi, în timp ce 
ucenicii căutau dovezi care să confirme cuvintele Marelui Învăţător, Iuda îi 
conducea aproape imperceptibil pe o altă cărare. Astfel, într-un fel foarte 
religios şi aparent înţelept, el prezenta chestiunile într-o lumină diferită de 
cea în care le dăduse Isus şi acorda cuvintelor Sale o semnificaţie pe care nu 
o transmisese.” – Hristos lumina lumii, pag. 719 engl. (cap. 76: „Iuda”).

„Cei care privesc la Scriptură ca să găsească discrepanţe nu au o pă-
trundere spirituală. Cu o vedere distorsionată, vor vedea multe motive de în-
doială şi necredinţă în lucrurile care chiar sunt clare şi simple. Însă pentru 
cei care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu cu reverenţă, căutând să înveţe 
voinţa Sa ca să asculte de ea, totul este schimbat. Ei sunt umpluţi de teamă şi 
uimire când contemplă curăţia şi excelenţa înălţată a adevărurilor descoperi-
te.” – Testimonies, vol. 5, pag. 705 engl. (cap.: „Tainele Bibliei, o dovadă a inspiraţiei ei”).

b.  De ce, atunci când este folosită cu reverenţă, Scriptura este în mod  
 legitim manualul de seamă în chestiuni de educaţie? Psalmii 12:6;  
 119:105, 130; Proverbele 9:10.

„În adevărata ştiinţă nu poate exista nimic care să fie în contradicţie cu 
învăţătura cuvântului lui Dumnezeu, pentru că ambele au acelaşi Autor. O 
înţelegere corectă a ambelor va dovedi întotdeauna că ele sunt în armonie.” 
– Idem., vol. 8, pag. 258 engl. (cap.: „Dumnezeu în natură”).

„Biblia conţine tot ceea ce este necesar pentru salvarea de suflete şi în 
acelaşi timp este potrivită să întărească şi să disciplineze mintea. Folosită 
ca un manual în şcolile noastre, se va dovedi mult mai eficientă decât ori-
care altă carte în vederea călăuzirii cu înţelepciune în chestiunile acestei 
vieţi, cât şi în ajutarea sufletului de a urca scara care ajunge la cer. Biblia 
dă adevăratului căutător un antrenament mintal avansat; el vine de la con-
templarea lucrurilor divine cu facultăţile sale îmbogăţite.” – Sfaturi pentru 
părinţi, educatori şi elevi, pag. 448 engl.

Versete
1Tim 6:20-21 20 Timoteie, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel, 21 pe care au mărturisit-o unii, şi au rătăcit cu privire la credinţă. Harul să fie cu voi! Amin. 2Tim 3:7 7 care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului. 2Tim 4:4 4 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. 

Versete
Ps 12:6 6 Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţat de şapte ori. Ps 119:105 105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. Ps 119:130 130 Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Prov 9:10 10 Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea. 
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Joi               2 august

5.  NU O CARTE OBIŞNUITĂ
a.  Mult timp lipsiţi de accesul liber la Cuvântul lui Dumnezeu, cum  
 şi-au manifestat unii interesul profund faţă de el? 2 Cronici  
 34:14-21; Neemia 8:9 (ultima parte).

b.  Cum şi de ce ar trebui să preţuim Cuvântul lui Dumnezeu, în  
 special în aceste zile de pe urmă? Psalmii 119:161; Amos 8:11,12;  
 Ioan 12:48.

„Biblia este glasul lui Dumnezeu care ne vorbeşte, la fel de sigur ca şi 
când l-am auzi cu urechile noastre. Dacă am înţelege aceasta, cu ce teamă 
am deschide Cuvântul lui Dumnezeu şi cu ce seriozitate am cerceta pre-
ceptele lui. Citirea şi contemplarea Scripturilor ar fi privite ca o audienţă la 
Cel Nemărginit…

Niciodată să nu permiteţi nici unei expresii de uşurătate şi superficiali-
tate să scape de pe buzele voastre când citaţi Scriptura. Când luaţi Biblia în 
mână, nu uitaţi că vă aflaţi pe pământ sfânt.” – My Life Today, pag. 283.

„Când se trezeşte o dragoste adevărată faţă de Biblie, iar cercetătorul 
începe să înţeleagă cât de vast este câmpul şi cât de preţioasă comoara lui, 
va dori să folosească orice ocazie să se familiarizeze cu cuvântul lui Dum-
nezeu. Studiul acestuia nu va fi limitat de timp sau loc. Iar acest studiu con-
tinuu este unul dintre mijloacele cele mai bune de a cultiva dragostea faţă 
de Scripturi. Cercetătorul să aibă Biblia întotdeauna la el. Când ai ocazia, 
citeşte un verset şi meditează asupra lui. În timp ce mergi pe stradă, când 
aştepţi în gară, când aştepţi să te întâlneşti cu cineva, foloseşte ocazia ca să 
câştigi un gând preţios din tezaurul adevărului.” – Educaţia, pag. 191 engl. 
(cap.: „Studierea şi predarea Bibliei”).

Vineri                3 august
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Descrieţi puterea Cuvântului lui Dumnezeu.
2.  De ce este Vechiul Testament atât de important?
3.  Cum a răstălmăcit Iuda Scripturile ca să-i încurce pe ucenici?
4.  Ce loc ar trebui să deţină Biblia în şcolile noastre?
5.  Explicaţi de ce este important să tratăm cuvântul lui Dumnezeu  
        cu reverenţă.  

Versete
2Cro 34:14-21 14 În clipa când au scos argintul care fusese adus în Casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea Legii Domnului dată prin Moise. 15 Atunci Hilchia a luat cuvântul şi a zis logofătului Şafan: „Am găsit cartea Legii în Casa Domnului.” Şi Hilchia a dat lui Şafan cartea. 16 Şafan a adus împăratului cartea. Şi, când a dat socoteală împăratului, a zis: „Slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. 17 Au strâns argintul care se afla în Casa Domnului şi l-au dat în mâinile priveghetorilor şi lucrătorilor.” 18 Logofătul Şafan a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Şi Şafan a citit-o înaintea împăratului. 19 Când a auzit împăratul cuvintele Legii, şi-a sfâşiat hainele. 20 Şi împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Şafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Şafan, logofătul, şi lui Asaia, slujitorul împăratului: 21 „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru mine şi pentru rămăşiţa lui Israel şi Iuda cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinţii noştri n-au ţinut cuvântul Domnului şi n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta.” Neem 8:9 9 Dregătorul Neemia, preotul şi cărturarul Ezra şi leviţii care învăţau pe popor au zis întregului popor: „Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru; să nu vă bociţi şi să nu plângeţi!” Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele Legii. 

Versete
Ps 119:161 161 Nişte voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele Tale. Amos 8:11-12 11 Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului. 12 Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazănoapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace şi încolo, ca să caute cuvântul Domnului, şi tot nu-l vor găsi. Ioan 12:48 48 Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. 
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   Lecţia 6                  Sabat, 11 august 2012

Legea şi mărturia
„La lege şi la mărturie, căci dacă nu vorbesc în acord cu acest cuvânt, 

înseamnă că nu este nici o lumină în ei.” (Isaia 8:20 engl).

„Întoarceţi-vă de la părerile oamenilor la lege şi la mărturie. Daţi afară 
orice considerent lumesc. Luaţi decizii pentru veşnicie.” – Testimonies, vol. 2, pag. 
495 engl. (cap.: „O amăgire în acceptarea lui Hristos”).

Recomandare pentru studiu:  Patriarhi şi profeţi, pag. 363-373 engl. 
                                                                               (cap. 32: „Legea şi legămintele”).

Duminică                             5 august

1.  O TRANSCRIERE SFÂNTĂ
a.  Încă din vechime, care a fost baza sfântului legământ al lui  
 Dumnezeu cu poporul Său? Genesa 17:7; Deuteronomul 4:9-13.

„Legea lui Dumnezeu este la fel de sfântă ca Dumnezeu Însuşi. Ea este 
o descoperire a voinţei Sale, o transcriere a caracterului Său, expresia dra-
gostei şi înţelepciunii divine. Armonia creaţiei depinde de conformarea 
desăvârşită a tuturor fiinţelor, a tuturor lucrurilor însufleţite şi neînsufle-
ţite, la legea Creatorului. Dumnezeu a dat legi de guvernare, nu numai 
fiinţelor vii, ci tuturor acţiunilor din natură. Totul se află sub legi fixe, care 
nu pot fi trecute cu vederea. Însă, în timp ce totul din natură este guvernat 
de legile naturale, numai omul, dintre toţi locuitorii pământului, este supus 
legii morale. Omului, lucrarea de încoronare a creaţiunii, Dumnezeu i-a 
dat puterea să înţeleagă cerinţele Sale, să priceapă dreptatea şi bunătatea le-
gii Sale şi pretenţiile sfinte pe care le are de la el; şi de la om se cere o ascul-
tare neabătută.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 52 engl. (cap. 3: „Ispitirea şi căderea”).

b.  În timpul slujirii Sale de pe pământ, cum a reconfirmat Isus  
 Hristos sfinţenia legii sacre a lui Dumnezeu? Matei 19:16, 17;  
 22:36-40; Ioan 14:15.

Versete
Gen 17:7 7 Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. Deut 4:9-13 9 Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi. 10 Adu-ţi aminte de ziua când te-ai înfăţişat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ; şi să înveţe şi pe copiii lor să le păzească.” 11 Voi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui. Muntele era aprins, şi flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori şi negură deasă. 12 Şi Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut niciun chip, ci aţi auzit doar un glas. 13 El Şi-a vestit legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele zece porunci; şi le-a scris pe două table de piatră. 

Versete
Mat 19:16-17 16 Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?” 17 El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” Mat 22:36-40 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” 37 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” Ioan 14:15 15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 
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Luni                 6 august

2.  UN STANDARD PUTERNIC
a.  Cum descrie Biblia legea veşnică şi neschimbătoare a lui  
 Dumnezeu? Psalmii 119:142; 89:34; Luca 16:17.

„Legea lui Dumnezeu a existat înainte ca omul să fie creat. Ea era adap-
tată condiţiei fiinţelor sfinte; chiar şi îngerii erau guvernaţi de ea…

După cădere, principiile acelor precepte nu au fost schimbate, ci au 
fost date precepte adiţionale ca să vină în întâmpinarea omului în starea lui 
căzută.” – Comentarii biblice, vol. 1, pag. 1104 engl.

b.  Explicaţi cum lucrează planul lui Dumnezeu de răscumpărare  
 împreună cu legea Sa cea sfântă într-un mod puternic. Psalmii  
 19:7; Romani 7:7-12; 8:3, 4.

„Datoria noastră de a asculta de această lege trebuie să fie povara acestei 
solii de pe urmă, solii de har date lumii. Legea lui Dumnezeu nu este un lu-
cru nou. Nu este sfinţenie creată, ci sfinţenie făcută de cunoscut. Este un cod 
de principii care exprimă îndurare, bunătate şi dragoste. Ea prezintă ome-
nirii căzute caracterul lui Dumnezeu şi arată clar întreaga datorie a omului.

Cele zece porunci, „Să faci” şi „Să nu faci” sunt zece făgăduinţe, asigu-
rate nouă dacă dăm ascultare de legea care guvernează universul…

Legea celor zece precepte ale celei mai mari dragoste ce poate fi pre-
zentată omului este glasul lui Dumnezeu din ceruri, care vorbeşte sufletu-
lui prin făgăduinţa: ‚Fă aceasta şi nu vei ajunge sub stăpânirea şi controlul 
lui Satan.’ Nu există ceva negativ în acea lege, deşi poate părea astfel. Împli-
neşte şi vei trăi!” – Idem., pag. 1104, 1105 engl.

„Dumnezeu ne-a dat preceptele Sale sfinte pentru că El iubeşte ome-
nirea. Ca să ne ferească de rezultatele neascultării, El descoperă princi-
piile neprihănirii. Legea este o expresie a gândului lui Dumnezeu; când 
este primită în Hristos, ea devine gândul nostru. Ea ne înalţă deasupra 
puterii dorinţelor şi tendinţelor fireşti, deasupra ispitelor care duc la păcat. 
Dumnezeu doreşte ca noi să fim fericiţi şi ne-a dat preceptele legii, ca în 
ascultare de ele să avem bucurie…

În viaţa lui Hristos, principiile legii sunt clarificate; şi când Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu atinge inima, când lumina lui Hristos descoperă oamenilor 
nevoia lor de sângele Său curăţitor şi neprihănirea Sa care îndreptăţeşte, le-
gea este încă un agent care ne aduce la Hristos ca să putem fi îndreptăţiţi prin 
credinţă.” – Hristos lumina lumii, pag. 308 engl. (cap. 31: „Predica de pe munte”).

Versete
Ps 119:142 142 Dreptatea Ta este o dreptate veşnică, şi Legea Ta este adevărul. Ps 89:34 34 nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele. Luk 16:17 17 Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. 

Versete
Ps 19:7 7 Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. Rom 7:7-12 7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!” 8 Apoi păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte; căci fără Lege, păcatul este mort. 9 Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar, când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit. 10 Şi porunca, ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea. 11 Pentru că păcatul a luat prilejul, prin ea m-a amăgit, şi prin însăşi porunca aceasta m-a lovit cu moartea. 12 Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună. Rom 8:3-4 3 Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, 4 pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. 
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Marţi                                           7 august

3.  RODUL ADEVĂRATEI CONVERTIRI
a.  Explicaţi „vechiul” şi „noul” legământ. Exodul 24:7, 8; Evrei  
 8:6-12; 2 Corinteni 3:3.

„Aceeaşi lege, care a fost săpată pe tablele de piatră, este scrisă de Du-
hul Sfânt pe tablele inimii. În loc de a clădi propria noastră neprihănire, 
noi primim neprihănirea lui Hristos. Sângele Său face ispăşire pentru pă-
catele noastre. Ascultarea Sa este primită pentru noi. Atunci, inima reînno-
ită de Duhul Sfânt va aduce ‚roadele Duhului.’ Prin harul lui Hristos vom 
trăi în ascultare de legea lui Dumnezeu scrisă pe inima noastră.” – Patriarhi 
şi profeţi, pag. 372 engl. (cap. 32: „Legea şi legămintele”).

b.  Cum face Dumnezeu din ascultarea de legea Sa o plăcere? Ezechiel  
 36:26, 27; Psalmii 40:8; 1 Ioan 2:3, 4.

„Va fi o luptă aprigă între cei care sunt credincioşi lui Dumnezeu şi cei 
care aruncă ocară asupra legii Sale. Reverenţa faţă de legea lui Dumnezeu 
a fost subminată. Conducătorii religioşi învaţă ca doctrină poruncile oa-
menilor. Aşa cum a fost pe vremea vechiului Israel, la fel este şi în acest 
veac al lumii. Însă, din cauză că predomină necredincioşia şi nelegiuirea, 
să nutrească cei care au avut respect faţă de legea lui Dumnezeu mai puţi-
nă reverenţă? Se vor uni ei cu puterile pământului ca să o desfiinţeze? Cel 
credincios nu va fi purtat de curentul răului. El nu va arunca ocară asupra 
a ceea ce Dumnezeu a pus deoparte ca fiind sfânt.” – Testimonies, vol. 8, pag. 
120 engl.

„Legea lui Dumnezeu reprezintă temelia oricărei reforme trainice.” – 
Profeţi şi regi, pag. 678 engl. (cap. 57: „Reforma”).

„Domnul condamnă şi corectează pe cei care mărturisesc legea Sa. El 
le arată păcatele şi le descoperă nelegiuirea pentru că doreşte să despartă 
toate păcatele şi toată răutatea de ei, pentru ca ei să-şi desăvârşească sfin-
ţenia în temere de El.” – Testimonies, vol. 2, pag. 453 engl. (cap.: „Un apel către 
biserică”).

Versete
Exod 24:7-8 7 A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.” 8 Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: „Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.” Evr 8:6-12 6 Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune. 7 În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. 8 Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou; 9 nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul. 10 Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 11 Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. 12 Pentru că le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.” 2Cor 3:3 3 Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne. 

Versete
Ezec 36:26-27 26 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. 27 Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele. Ps 40:8 8 vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele. 1Ioan 2:3-4 3 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. 4 Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. 
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Miercuri                                         8 august
4.  MĂRTURIILE DUHULUI LUI DUMNEZEU
a.  Cum defineşte Dumnezeu „mărturia lui Isus” în mijlocul poporu-
lui rămăşiţei Sale şi îi confirmă inspiraţia şi scopul? Apocalipsa  
12:17; 19:10 (ultima parte).

„Trebuie să urmăm instrucţiunile date prin Duhul profeţiei. Trebuie să 
iubim şi să ascultăm de adevărul pentru acest timp. Aceasta ne va ajuta ca să 
nu primim înşelăciuni puternice. Dumnezeu ne-a vorbit şi ne vorbeşte prin 
cuvântul Său. El ne-a vorbit şi ne vorbeşte prin mărturiile adresate bisericii 
şi prin cărţile care clarifică datoria noastră prezentă şi poziţia pe care ar tre-
bui să o ocupăm acum. Avertismentele care ne-au fost date, învăţătură peste 
învăţătură, poruncă peste poruncă, ar trebui ascultate. Dacă nu le luăm în 
seamă, ce scuză putem aduce?” – Slujitorii evangheliei, pag. 308 engl.

b.  De ce este atât de necesar ca să apreciem din toată inima Spiritul  
 profeţiei? 2 Cronici 20:20 (ultima parte); Osea 12:13.

„Plângeţi înaintea lui Dumnezeu, în durerea sufletului vostru, ca să 
primiţi mai multă lumină. Sunt împuternicită de către Dumnezeu să vă 
spun că nu va mai străluci nici o rază de lumină prin Mărturii pe calea 
voastră până când nu folosiţi în mod practic lumina deja dată. Domnul v-a 
înconjurat cu lumină; însă voi nu aţi apreciat lumina; aţi călcat-o în picioa-
re. În timp ce unii au dispreţuit lumina, alţii au neglijat-o sau au urmat-o, 
însă cu indiferenţă…

Unii care au primit avertismente speciale prin mărturie au uitat în câ-
teva săptămâni de mustrarea dată. Mărturiile au fost repetate pentru unii 
de câteva ori, însă ei nu au crezut că ele sunt destul de importante ca să fie 
ascultate cu atenţie. Ele au fost pentru ei asemenea unor poveşti nefondate. 
Dacă ar fi luat în seamă lumina dată, ar fi evitat pierderile şi încercările des-
pre care cred că sunt aspre şi grele. Ei nu se pot condamna decât pe ei înşişi. 
Ei au aşezat pe propriul lor grumaz un jug care li se pare greu de purtat. Nu 
este jugul pe care li l-a pus Hristos. Grija şi dragostea lui Dumnezeu au fost 
manifestate în favoarea lor; însă sufletele lor egoiste, rele şi necredincioase 
nu au putut discerne bunătatea şi îndurarea Sa… Când adunaţi razele de 
lumină pe care Dumnezeu le-a dat în trecut, El va da o lumină mai mare.” 
– Testimonies, vol. 2, pag. 606, 607 engl. (cap.: „Un vis solemn”).

Versete
Apoc 12:17 17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos. Apoc 19:10 10 Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)” 

Versete
2Cro 20:20 20 A doua zi, au pornit dis-de-dimineaţă spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit şi a zis: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti.” Ose 12:13 13 Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt şi printr-un proroc a fost păzit Israel. 
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Joi                                                                    9 august

5. ÎN ZILELE DE PE URMĂ
a.  Ce scopuri înalte trebuie să se împlinească pe deplin cu toate  
 darurile spirituale – care includ şi Spiritul profeţiei? Efeseni  
 4:11-13; 1 Corinteni 1:5-8.

b.  Ce prevederi sunt date pentru a păzi credinţa acelora care cred în  
 spiritul profeţiei în aceste zile de pe urmă? Faptele Apostolilor  
 20:30, 31; 1 Ioan 4:1; Isaia 8:20.

„În curând se vor depune toate eforturile posibile pentru a discredita şi 
perverti adevărul mărturiilor Duhului lui Dumnezeu…

Unii, care cândva au fost uniţi cu noi în credinţă, vor căuta învăţături noi 
şi ciudate, ceva straniu şi senzaţional pe care să-l prezinte poporului. Ei vor 
introduce tot felul de rătăciri imaginabile şi le vor prezenta ca venind de la 
doamna White ca să poată înşela sufletele.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 41.

„Tuturor celor care doresc adevărul le spun: Nu daţi crezare rapoar-
telor neadeverite referitoare la ce a făcut, spus sau scris sora White. Dacă 
doriţi să ştiţi ce a descoperit Domnul prin ea, citiţi lucrările ei publicate. 
Dacă există puncte de interes despre care ea nu a scris, nu prindeţi şi răs-
pândiţi zvonuri cu privire la ce a spus ea.” – Testimonies, vol. 5, pag. 696 engl. 
(cap.: „O falsă minune”).

„Vor exista visuri false şi viziuni false, care conţin ceva adevăr, dar care 
îndepărtează de la credinţa iniţială… Dacă micşorează legea lui Dumne-
zeu, dacă nu dau ascultare de voinţa Sa aşa cum este ea descoperită în 
mărturiile Duhului Său, sunt nişte înşelătorii…

Nu uitaţi că încercările de acest fel [cum ar fi iluzia şi viclenia] vor veni 
asupra noastră, nu numai din afară, ci chiar din rândurile noastre.” – Co-
mentarii biblice, vol. 7, pag. 952 engl.

Vineri                                                    10 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce cunoştinţă a fost încredinţată neamului omenesc?
2.  Ce legătură există între legea lui Dumnezeu şi planul Său de   
 răscumpărare?
3.  Care este noul legământ stabilit de Hristos?
4.  Explicaţi ce se înţelege prin „mărturia lui Isus”.
5.  Numiţi o capcană subtilă, care îi înşală chiar şi pe cei aleşi în zilele de  
       pe urmă.

Versete
Efe 4:11-13 11 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 12 pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 1Cor 1:5-8 5 Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă. 6 În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; 7 aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. 8 El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. 

Versete
Fapte 20:30-31 30 şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 31 De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. 1Ioan 4:1 1 Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Isa 8:20 20 La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. 
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    Lecţia 7                              Sabat, 18 august 2012

Prezenţa lui Dumnezeu 
„Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să 

tremure înaintea Lui!” (Psalmii 33:8).

“Adevărata reverenţă faţă de Dumnezeu este inspirată de simţământul 
măreţiei Sale nemărginite şi de faptul că prezenţa Sa este simţită.” – Harul 
uimitor al lui Dumnezeu, pag. 93 engl.

Recomandare pentru studiu: Educaţia, pag. 253-261 engl. (cap.: „Credinţa şi                                                                                                                                                   
                                                                                                                      rugăciunea”).

Duminică                                       12 august

1.  PĂMÂNT SFÂNT
a.  Ce putem învăţa din experienţa lui Moise când a venit în prezenţa  
 lui Dumnezeu? Exodul 3:1-5. Cum a acţionat Iosua când a fost în  
 prezenţa lui Hristos? Iosua 5:13-15.

„Umilinţa şi reverenţa ar trebui să caracterizeze purtarea tuturor celor 
care vin în prezenţa lui Dumnezeu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 252 engl. (cap. 22: 
„Moise”).

b.  Ce descriere a puterii lui Dumnezeu, aşa cum fost arătată pe  
 Muntele Sinai, ar trebui să ne motiveze să avem reverenţă şi  
 teamă? Exodul 19:20-24; Evrei 12:25, 26, 28, 29. Chiar şi fără  
 manifestări exterioare ale prezenţei lui Dumnezeu, când ne aflăm  
 pe pământ sfânt astăzi?

„Dumnezeu a dorit să facă din ocazia rostirii legii Sale o scenă de o gran-
doare care să inspire teamă şi care să fie asemenea caracterului ei înălţat. Po-
porului trebuia să i se imprime faptul că tot ceea ce era în legătură cu serviciul 
lui Dumnezeu trebuie privit cu cea mai mare reverenţă.” – Idem., pag. 303 engl.

„Atât de grozave erau semnele prezenţei lui Iehova, încât oştile lui Is-
rael au tremurat de frică şi au căzut cu faţa la pământ înaintea Domnu-
lui. Chiar şi Moise a exclamat: ‚Mă tem nespus şi tremur.’ (Evrei 12:21).” 
– Idem., pag. 304 engl.

„Când luaţi în mâna Biblia, să nu uitaţi că vă aflaţi pe pământ sfânt.” – 
Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 195 engl.

Versete
Exod 3:1-5 1 Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. 2 Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc. 3 Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată şi pentru ce nu se mistuie rugul.” 4 Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!” 5 Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.” Ios 5:13-15 13 Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis: „Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?” 14 El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului, şi acum am venit.” Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat şi I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?” 15 Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Şi Iosua a făcut aşa. 

Versete
Exod 19:20-24 20 Domnul S-a coborât pe muntele Sinai, şi anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui. Şi Moise s-a suit sus. 21 Domnul a zis lui Moise: „Coboară-te şi porunceşte poporului cu tot dinadinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. 22 Preoţii, care se apropie de Domnul, să se sfinţească şi ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea.” 23 Moise a zis Domnului: „Poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot dinadinsul, zicând: „Hotărăşte anumite margini în jurul muntelui şi sfinţeşte-l.” 24 Domnul i-a zis: „Du-te, coboară-te şi suie-te apoi iarăşi cu Aaron; dar preoţii şi poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea.” Evr 12:25-26 25 Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci, dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri, 26 al cărui glas a clătinat atunci pământul, şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul.” Evr 12:28-29 28 Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, 29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”. 
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 Luni                                        13 august

2.  ATOTŞTIINŢA LUI DUMNEZEU
a.  Cum descrie Biblia în mod simplu atotştiinţa lui Dumnezeu, în  
 special cu privire la rapoartele cereşti, ce sunt strânse în aceste zile  
 de pe urmă? Psalmii 11:4; 102:19.

b.  Ce mentalitate descoperă nesăbuinţa multor oameni, chiar şi a  
 unora cărora le-a fost dată multă lumină? Psalmii 73:11; 139:7-12;  
 Ezechiel 8:12. Ca urmare, ce ar trebui să luăm în considerare? Isaia  
 55:6.

„Vine vremea când va fi prea târziu să-L căutăm pe Dumnezeu şi mă 
gândesc cum ne vom simţi când timpul de încercare s-a încheiat, iar toată 
lucrarea vieţii noastre s-a terminat. Cu ce sentimente vom privi înapoi la 
trecut? Vom dori atunci ca eforturile noastre de a-I servi lui Dumnezeu să 
fi fost mai serioase? Vom dori să fi trăit mai mult în armonie cu voinţa Sa 
descoperită? Vom fi consideraţi atunci servi credincioşi? Ce s-ar întâmpla 
dacă în această clipă am auzi glasul lui Hristos spunând: ‚S-a sfârşit’?

Am avut cândva un vis în care am văzut un grup mare strâns laolaltă 
şi dintr-o dată cerul s-a întunecat, s-au auzit tunete şi s-au văzut fulgere 
scânteietoare iar un glas mai puternic decât cel mai puternic bubuit de tu-
nete a răsunat pe cer şi pe pământ spunând: ‚S-a sfârşit.’ O parte din grupă, 
cu feţele palide, au sărit înainte cu un tânguit de agonie strigând: ‚O, nu 
sunt pregătit.’ S-a pus întrebarea: ‚De ce nu sunteţi pregătiţi? De ce nu aţi 
folosit ocaziile pe care vi le-am dat cu bunăvoinţă?’ M-am trezit cu strigă-
tul răsunând în urechile mele: ‚Nu sunt pregătit; sunt nemântuit – pierdut! 
Pierdut! Pierdut pentru veşnicie!’

Având în vedere răspunderile solemne care zac asupra noastră, să ne 
gândim la viitor ca să putem înţelege ce trebuie să facem ca să-i facem faţă. 
În ziua aceea, ne vom confrunta cu sfidarea şi neglijenţa faţă de Dumne-
zeu şi harul Său, cu respingerea adevărului şi a dragostei Sale? În adunarea 
solemnă a zilei de pe urmă, în auzul întregului univers, se va citi motivul 
condamnării păcătosului. Pentru prima dată părinţii vor auzi care a fost 
viaţa secretă a copiilor lor. Copiii vor vedea câte greşeli au făcut împotriva 
părinţilor lor. Va avea loc o descoperire generală a secretelor şi motivelor 
inimii; căci ceea ce este ascuns va fi descoperit. Cei care s-au jucat cu lu-
crurile sfinte legate de judecată vor fi treziţi când vor fi puşi faţă în faţă cu 
grozava realitate.” – The Youth Instructor, 21 iulie 1892.

Versete
Ps 11:4 4 Domnul este în templul Lui cel sfânt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, şi pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Ps 102:19 19 Căci El priveşte din înălţimea sfinţeniei Lui; Domnul priveşte din ceruri pe pământ, 

Versete
Ps 73:11 11 şi zice: „Ce ar putea să ştie Dumnezeu şi ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?” Ps 139:7-12 7 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? 8 Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; 9 dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, 10 şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. 11 Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” 12 Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina. Ezec 8:12 12 Şi El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: „Nu ne vede Domnul; a părăsit Domnul ţara aceasta!” Isa 55:6 6 Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. 
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Marţi                                        14 august
3.  VIAŢA ÎNAINTEA MARTORILOR CEREŞTI
a.  Cum ne avertizează încercarea aspră care a venit asupra lui Iosif  
 împotriva ispitelor care vin asupra noastră pe ascuns? Genesa  
 39:3-9; Proverbele 7:7-10, 18-20.

„Credinţa şi integritatea lui Iosif au fost puse la probă prin cele mai 
aprinse încercări. Soţia stăpânului lui a încercat să-l ademenească pe tânăr 
să calce legea lui Dumnezeu. Până aici rămăsese nepătat de valul de de-
cădere din ţara păgână; însă această ispită, atât de neaşteptată, atât de pu-
ternică, atât de seducătoare – cum trebuia întâmpinată?... Avea să triumfe 
principiul? Avea Iosif să rămână credincios lui Dumnezeu? Cu o teamă de 
nedescris, îngerii priveau asupra scenei.

Răspunsul lui Iosif descoperă puterea principiului religios. El nu dorea 
să trădeze încrederea stăpânului său pământesc şi, indiferent de consecin-
ţe, dorea să fie credincios Stăpânului său ceresc. Sub ochiul cercetător al lui 
Dumnezeu şi al îngerilor, mulţi îşi iau libertăţi de care s-ar face vinovaţi 
înaintea tovarăşilor lor, dar primul gând al lui Iosif a fost la Dumnezeu. 
‚Cum… pot să fac această nelegiuire mare şi să păcătuiesc împotriva lui 
Dumnezeu?’ a spus el.” – Patriarhi şi profeţi, 217 engl. (cap. 20: „Iosif în Egipt”).

b.  Ce se va întâmpla dacă vom înţelege mai bine atotştiinţa şi   
 omniprezenţa lui Dumnezeu? Evrei 4:13; Psalmii 33:8, 14, 15.

„Dacă am nutri mereu impresia ca Dumnezeu vede şi aude tot ceea ce 
facem şi spunem şi că ţine un raport exact al cuvintelor şi acţiunilor noas-
tre şi că trebuie să ne întâlnim cu toate, ne-ar fi teamă să păcătuim. Tinerii 
să nu uite niciodată că oriunde s-ar afla, orice ar face, ei se află în prezenţa 
lui Dumnezeu. Nici o parte din conduita noastră nu trece neobservată. Nu 
putem să ne ascundem căile de Cel Preaînalt. Legile omeneşti, deşi uneori 
aspre, sunt adesea călcate fără ca acest lucru să fie detectat şi, ca urmare, 
fără pericolul pedepsei. Însă nu la fel se întâmplă şi cu legea lui Dumnezeu. 
Cel mai adânc miez de noapte nu-l poate acoperi pe cel vinovat. Poate că 
el crede că este singur, însă pentru fiecare faptă există un martor nevăzut. 
Cele mai ascunse motive ale inimii sunt deschise cercetării divine. Fiecare 
faptă, fiecare cuvânt, fiecare gând este marcat la fel de clar ca şi cum ar exis-
ta o singură persoană în întreaga lume iar atenţia cerului ar fi concentrată 
asupra ei.” – Idem, pag. 217, 218 engl.

Versete
Gen 39:3-9 3 Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. 4 Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui şi i-a încredinţat tot ce avea. 5 De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, din pricina lui Iosif; şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. 6 Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea şi n-avea altă grijă decât să mănânce şi să bea. Dar Iosif era frumos la statură şi plăcut la chip. 7 După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi a zis: „Culcă-te cu mine!” 8 El n-a voit şi a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă şi mi-a dat pe mână tot ce are. 9 El nu este mai mare decât mine în casa aceasta şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” Prov 7:7-10 7 Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. 8 Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei. 9 Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă. 10 Şi iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată. Prov 7:18-20 18 Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări. 19 Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, 20 a luat cu el sacul cu bani şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.” 

Versete
Evr 4:13 13 Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. Ps 33:8 8 Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! Ps 33:14-15 14 Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pământului. 15 El le întocmeşte inima la toţi şi ia aminte la toate faptele lor. 
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Miercuri                                                  15 august

4.  PREZENŢA CONTINUĂ A LUI DUMNEZEU
a.  Cum ne mângâie inima faptul că suntem conştienţi de atotştiinţa  
 şi omniprezenţa lui Dumnezeu? Genesa 16:13; 2 Cronici 16:9  
 (prima parte); Matei 6:4.

„Numai simţământul prezenţei lui Dumnezeu poate alunga teama care, 
pentru copilul timid, face din viaţă o povară. Să-şi fixeze în memorie verse-
tul: ‚Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi îi izbăveşte.’ 
(Psalmii 34:7).” – Educaţia, pag. 255 engl. (cap.: „Credinţa şi rugăciunea”).

b.  Cu ce cuvinte a încercat apostolul Pavel să trezească în credincioşi  
 dorinţa de a plăcea lui Dumnezeu, nu numai lui Pavel? Filipeni  
 2:12, 13. De ce ar trebui ca acest lucru să ne facă să menţinem  
 proaspăt în minte realitatea marii Judecăţi?

„Diferitele păcate care sunt nutrite şi practicate de către pretinşii creştini 
aduc mânia lui Dumnezeu asupra bisericii. În ziua în care Cartea din Ceruri 
va fi deschisă, Judecătorul nu-i va spune omului prin cuvinte vinovăţia lui, 
ci va arunca o privire pătrunzătoare şi convingătoare şi fiecare faptă, fiecare 
tranzacţie a vieţii vor face o impresie vie asupra memoriei răufăcătorului. Nu 
va fi nevoie ca pe vremea lui Iosua, ca păcătosul să fie căutat de la seminţie 
la familie până când este găsit, ci propriile sale buze vor mărturisi ruşinea 
lui, egoismul, lăcomia, necinstea, prefăcătoria şi înşelăciunea lui. Păcatele lui, 
ascunse de cunoştinţa omului, vor fi vestite atunci ca de pe acoperişul casei.” 
– Testimonies, vol. 4, pag. 493 engl. (cap.: „Necinste în biserică”).

„Ca apărare împotriva ispitei şi ca inspiraţie pentru curăţie şi adevăr, 
nici o influenţă nu poate egala simţământul prezenţei lui Dumnezeu.” – 
Educaţia, pag. 255 engl. (cap.: „Credinţa şi rugăciunea”).

„Cei care au dispreţuit cuvântul lui Dumnezeu se vor întâlni atunci 
cu Autorul învăţăturilor inspirate. Nu ne putem permite să trăim fără să 
ne gândim la ziua judecăţii; căci deşi este mult amânată, ea este aproape 
acum, chiar la uşi, şi se grăbeşte nespus…

Ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu este asupra noastră; gândurile se-
crete ale inimii noastre nu sunt ascunse. Fiecare din noi va fi judecat după 
faptele făcute în trup. Vă întreb astăzi: Cum staţi înaintea lui Dumnezeu? 
Cum priveşte - Cel care înţelege fiecare motiv, vede fiecare gând, aude fi-
ecare cuvânt - fiecare acţiune a vieţii voastre, cazul vostru?” – The Youth’s 
Instructor, 21 iulie 1892.

Versete
Gen 16:13 13 Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu eşti Dumnezeu care mă vede!” căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut aici spatele Celui ce m-a văzut!” 2Cro 16:9 9 Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.” Mat 6:4 4 pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 

Versete
Fil 2:12-13 12 Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. 
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Joi                                         16 august
5.  PREZENŢA SPECIALĂ A LUI DUMNEZEU
a.  Explicaţi beneficiile rugăciunii în taină. Psalmii 4:4; 62:8; 63:1, 2, 5, 6.

„Ar trebui să ne rugăm în cercul familial şi, mai presus de toate, nu ar 
trebui să neglijăm rugăciunea în taină pentru că aceasta este viaţa sufletului. 
Este imposibil ca sufletul să înflorească în timp ce rugăciunea este neglijată. 
Doar rugăciunea familială sau cea publică nu este de ajuns. În singurătate, 
sufletul să fie deschis ochiului cercetător al lui Dumnezeu. Rugăciunea în 
taină trebuie să fie auzită numai de Dumnezeul cel care ascultă rugăciunile. 
Nici o ureche curioasă nu trebuie să primească povara unor astfel de rugă-
ciuni. În rugăciunea în taină, sufletul este lipsit de influenţele înconjurătoare, 
de freamăt. Cu calm, şi totuşi cu fervoare, se va întinde după Dumnezeu. 
Dulce şi dăinuitoare va fi influenţa care emană de la Cel care vede în locul 
ascuns, a cărui ureche este deschisă să audă rugăciunea ce se înalţă din ini-
mă.” – Calea către Hristos, pag. 98 engl. (cap. 11: „Înaltul privilegiu al rugăciunii”).

b.  Ce ne costă graba agitată, din punct de vedere spiritual? Descrieţi  
 încântarea sfântă a timpului devotat doar lui Dumnezeu. Psalmii  
 84:4-8, 12.

„Noi toţi pierdem mult din comuniunea dulce cu Dumnezeu prin agita-
ţia noastră, prin aceea că nu încurajăm momentele de meditaţie şi rugăciu-
ne.” – Testimonies, vol. 5, pag. 492 engl. (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”).

„Mulţi, chiar în timpul lor de devoţiune, nu primesc binecuvântarea 
unei adevărate comuniuni cu Dumnezeu. Ei se grăbesc prea tare. Cu paşi 
grăbiţi, ei intră în cercul prezenţei iubitoare a lui Hristos, oprindu-se poate 
o clipă în perimetrul sfânt, însă fără să aştepte sfat. Ei nu au timp să rămână 
cu Învăţătorul divin. Ei se întorc la munca lor cu poverile lor…

Nu o pauză de o clipă în prezenţa Sa, ci o legătură personală cu Dum-
nezeu, a sta jos în tovărăşia Sa – aceasta este nevoia noastră.” – Educaţia, 
pag. 260, 261 engl. (cap.: „Credinţa şi rugăciunea”).

Vineri                            17 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Ce înţelegem prin „pământ sfânt”?
2.  Când suntem ispitiţi, ce ar trebui să ne amintim din experienţa lui Iosif?
3.  Cum aduce mângâiere celui credincios simţământul prezenţei lui  
 Dumnezeu?
4.  Cum ne aminteşte simţământul prezenţei lui Dumnezeu de marea  
 Judecată?
5.  Numiţi un factor care ne îmbogăţeşte timpul liniştit petrecut personal  
 cu Dumnezeu.

Versete
Ps 4:4 4 Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat: apoi tăceţi. (Oprire) Ps 62:8 8 Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. – (Oprire) Ps 63:1-2 1 (Un psalm al lui David. Făcut când era în pustiul lui Iuda.) Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă. 2 Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava. Ps 63:5-6 5 Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, 6 când mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopţii. 

Versete
Ps 84:4-8 4 Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta! Căci ei tot mai pot să Te laude. – (Oprire) 5 Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea. 6 Când străbat aceştia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. 7 Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion. 8 Doamne Dumnezeul oştirilor, ascultă rugăciunea mea! Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov! – (Oprire) Ps 84:12 12 Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine! 
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     Lecţia 8                                                                    Sabat, 25 august 2012

Locul de închinare
„Dumnezeu este înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor şi de 

temut pentru toţi cei ce stau în jurul Lui.” (Psalmii 89:7).

„Tot ce are legătură cu serviciul lui Dumnezeu trebuie privit cu cea mai 
mare reverenţă.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 303 engl. (cap. 27: „Legea dată 
lui Israel”).

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol., 5 pag. 491-500 engl. 
        (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”) Evanghelizarea, pag. 496-512 engl.

Duminică                                       19 august

1.  UN DUMNEZEU SFÂNT
a.  Descrieţi atitudinea cu care trebuie să ne apropiem de Creatorul  
 nostru în aceste zile de pe urmă. Psalmii 99:1-5.

„Omul trebuie să vină cu genunchii plecaţi, ca un supus al harului, ca 
un rugător la tronul milei.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 315.

b.  Ce avertizare adresată părinţilor ar trebui să avem cu toţii în  
 vedere atunci când intrăm în locul de închinare al lui Dumnezeu?  
 Exodul 25:8; Psalmii 77:13; 89:7.

„Părinţi, înălţaţi în copiii voştri standardul creştinismului; ajutaţi-i 
să-L introducă pe Isus în experienţa lor; învăţaţi-i să aibă cea mai mare 
reverenţă faţă de casa lui Dumnezeu şi să înţeleagă faptul că, atunci când 
intră în casa Domnului, ei ar trebui să facă acest lucru cu inimi care sunt 
înmuiate şi supuse de gânduri ca acestea: ‚Dumnezeu este aici; acesta este 
locaşul Său. Trebuie să am gânduri curate şi cele mai sfinte motive. Trebuie 
să nu nutresc mândrie, invidie, gelozie, bănuială rea, ură sau viclenie în 
inima mea, pentru că vin în prezenţa sfântului Dumnezeu. Acesta este lo-
cul unde Dumnezeu Se întâlneşte cu poporul Său şi îl binecuvântează. Cel 
preaînalt şi sfânt, care locuieşte în veşnicie, priveşte asupra mea, îmi cer-
cetează inima, îmi citeşte cele mai tainice gânduri şi fapte ale vieţii mele.” 
– Testimonies, vol. 5, pag. 494 engl. (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”).
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Versete
Ps 99:1-5 1 Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină. 2 Domnul este mare în Sion şi înălţat peste toate popoarele. 3 Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt! 4 Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubeşte dreptatea! Tu întăreşti dreptatea, Tu faci dreptate şi judecată în Iacov. 5 Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă înaintea aşternutului picioarelor Lui, căci este sfânt! 

Versete
Exod 25:8 8 Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. Ps 77:13 13 Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte! Care dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Ps 89:7 7 Dumnezeu este înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor şi de temut pentru toţi cei ce stau în jurul Lui. 
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Luni                                                               20 august
2.  ORDINEA CEREASCĂ
a.  Cum poate fi cultivată reverenţa faţă de Dumnezeu chiar şi în  
 grupele mici, care se adună pentru închinare publică? Isaia 66:1, 2;  
 Ioan 4:24; Matei 18:20.

„Ora şi locul de rugăciune sunt sfinte, pentru că Dumnezeu este acolo. 
Şi când se dă pe faţă reverenţă în atitudine şi purtare, simţământul care o 
inspiră va fi adâncit.” – Profeţi şi regi, pag. 48, 49 engl. (cap. 2: „Templul şi con-
sacrarea lui”).

b.  Ce ar trebui să caracterizeze fiecare aspect al închinării lui  
 Dumnezeu, inclusiv locul unde se întâlnesc închinătorii? Leviticul  
 26:2; 1 Corinteni 14:40.

„Am văzut că sfinţii trebuie să-şi păstreze casele curate şi aranjate, fără 
mizerie şi murdărie şi orice necurăţie. Am văzut că locaşul lui Dumnezeu 
fusese pângărit prin neglijenţa părinţilor faţă de copiii lor şi prin lipsa de 
curăţenie şi ordine de acolo. Am văzut că aceste lucruri ar trebui mustrate 
pe faţă, şi că, dacă nu se va face o schimbare imediată în unii dintre cei care 
mărturisesc adevărul în aceste chestiuni, ar trebui daţi afară din tabără.” – 
Selected Messages, vol. 3, pag. 274.

„Reverenţa faţă de casa lui Dumnezeu aproape că a dispărut.” – Testi-
monies, vol. 5, pag. 495, 496 engl. (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”).

„Purtarea tuturor celor care vin în prezenţa lui Dumnezeu ar trebui ca-
racterizată de umilinţă şi reverenţă. În numele lui Isus, putem veni înaintea 
Lui cu încredere, însă nu ni se permite să ne apropiem de El cu îndrăzneala 
încumetării, ca şi cum ar fi la acelaşi nivel cu noi. Sunt unii care se adresează 
măreţului, atotputernicului şi sfântului Dumnezeu, care locuieşte într-o lu-
mină de neapropiat, ca şi cum s-ar adresa unui egal, sau chiar inferior. Sunt 
unii care se poartă în locaşul Său cum nu ar îndrăzni să se poarte în camera 
de audienţă a unui conducător pământesc. Aceştia nu ar trebui să uite că se 
află în prezenţa Aceluia pe care serafimii Îl adoră, înaintea căruia îngerii îşi 
acoperă feţele. Faţă de Dumnezeu trebuie să avem mare reverenţă; toţi cei 
care înţeleg cu adevărat prezenţa Sa, se vor închina cu umilinţă înaintea Sa 
şi, asemenea lui Iacov când a privit viziunea lui Dumnezeu, vor striga: ‚Cât 
de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta 
cerurilor’ (Genesa 28:17).” – Patriarhi şi profeţi, pag. 252 engl. (cap. 22: „Moise”).

Versete
Isa 66:1-2 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce Casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă? 2 Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut şi toate şi-au căpătat astfel fiinţa – zice Domnul. – Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu. Ioan 4:24 24 Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” Mat 18:20 20 Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” 

Versete
Lev 26:2 2 Să păziţi Sabatele Mele şi să cinstiţi Locaşul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. 1Cor 14:40 40 Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială. 

Doru
Sticky Note
Unmarked set by Doru

Doru
Sticky Note
Unmarked set by Doru



         43

Marţi                                        21 august
3.  PRINCIPIILE ÎNCHINĂRII
a.  Noi, cei care trăim în Ziua antitipică a Ispăşirii, cum putem învăţa  
 din închinarea înaintea lui Dumnezeu din vremea Vechiului  
 Testament? 1 Corinteni 10:11.

„Din sfinţenia care era legată de sanctuarul pământesc, creştinii pot în-
văţa cum ar trebui să privească locul unde Domnul Se întâlneşte cu poporul 
Său.” – Testimonies, vol. 5, pag. 491 engl. (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”).

„În acea zi a anului desemnată pentru slujirea din sfânta sfintelor, ma-
rele preot intra tremurând în prezenţa lui Dumnezeu, în timp ce nori de tă-
mâie ascundeau slava de ochii lui. În curţile templului înceta orice zgomot. 
Nici un preot nu slujea la altare. Cetele de închinători, plecate în teamă 
liniştită, îşi înălţau rugăciunile către Dumnezeul îndurării.” – Idem, vol. 8, 
pag. 284, 285 engl. (cap.: „Falsa şi adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu”).

„Avem motive destule să menţinem un spirit aprins şi devotat în închi-
narea noastră adusă lui Dumnezeu. Avem motive să fim chiar mai atenţi şi 
reverenţioşi în închinarea noastră decât au avut evreii.” – Idem, vol. 5, pag. 
496 engl. (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”).

b.  Ce puncte esenţiale sunt trecute cu vederea în mod neatent de  
 către mulţi pretinşi păzitori ai Sabatului? Eclesiastul 5:1, 2;  
 Habacuc 2:20.

„Vorbirea de rând, şoptitul şi râsul nu ar trebui permise în locaşul de 
închinare, nici înainte, nici după serviciu.” – Idem, pag. 492 engl.

„Să nu uitaţi fraţilor, că, atunci când se rosteşte cuvântul, voi ascultaţi 
glasul lui Dumnezeu prin intermediul slujitorului Său delegat. Ascultaţi cu 
atenţie. Nu dormiţi nici o clipă, pentru că prin această aţipeală poate pierdeţi 
exact acele cuvinte de care aveţi nevoie cel mai mult – chiar acele cuvinte 
care, dacă ar fi ascultate, v-ar feri piciorul de la căile rele. Satan şi îngerii săi 
sunt ocupaţi ca să creeze o stare de paralizie a simţurilor, aşa încât avertis-
mentele, prevenirile şi mustrările să nu fie auzite; sau, dacă sunt auzite, ca 
ele să nu aibă nici un efect asupra inimii şi să nu reformeze viaţa. Uneori un 
copil mic poate atrage în aşa fel atenţia ascultătorilor, încât sămânţa preţioa-
să să nu cadă în pământ bun şi să nu aducă roadă. Uneori tinerii şi tinerele 
au atât de puţină reverenţă faţă de locaşul şi închinarea lui Dumnezeu, încât 
vorbesc continuu unii cu alţii în timpul predicii. Dacă aceştia ar putea vedea 
îngerii lui Dumnezeu privind asupra lor şi notând faptele lor, ar fi umpluţi de 
ruşine, de dezgust faţă de ei înşişi.” – Idem, pag. 493 engl.

„Perimetrul bisericii ar trebui investit cu reverenţă sacră.”  – Idem, pag. 
494 engl.
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Versete
1Cor 10:11 11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. 

Versete
Ecl 5:1-2 1 Păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu şi apropie-te mai bine să asculţi decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta. 2 Nu te grăbi să deschizi gura, şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, şi tu, pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Hab 2:20 20 Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!” 
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Miercuri                                                                22 august

4.  FACTORI DE LUAT ÎN SEAMĂ
a.  Ce învăţăm de la Estera cea credincioasă cu privire la importanţa  
 îmbrăcămintei creştine? Estera 5:1, 2 (prima parte). Cum se poate  
 aplica o înţelegere echilibrată a acestui principiu la întâlnirile  
 noastre cu Regele universului? Leviticul 19:30.

„În mintea multora nu mai există gânduri mai sfinte legate de locaşul 
lui Dumnezeu decât de cele mai obişnuite locuri. Unii vor intra în locul de 
închinare cu pălăria pe cap, cu haine soioase, murdare. Aceştia nu-şi dau 
seama că se întâlnesc cu Dumnezeu şi cu sfinţii îngeri. În această chestiune 
ar trebui să existe o schimbare radicală în toate bisericile noastre. Predi-
catorii înşişi ar trebui să aibă idei mai înalte, să fie mai sensibili în această 
privinţă. Aceasta este o parte a lucrării care, din păcate, a fost neglijată. Din 
cauza lipsei de reverenţă manifestate în atitudine, îmbrăcăminte şi purtare 
şi a lipsei atitudinii de închinare a minţii, Dumnezeu Şi-a întors dese ori 
faţa de la cei adunaţi ca să se închine Lui.

Toţi ar trebui învăţaţi să fie aranjaţi, curaţi şi ordonaţi în îmbrăcămintea 
lor, totuşi să nu-şi îngăduie acea împodobire exterioară care este cu totul 
nepotrivită cu sanctuarul. Nu ar trebui să existe nici o etalare a îmbrăcă-
mintei; pentru că aceasta încurajează lipsa de reverenţă. Atenţia oameni-
lor este adesea atrasă către acest sau acel articol fin de îmbrăcăminte şi în 
felul acesta pătrund gânduri care nu au ce căuta în inima închinătorilor. 
Dumnezeu trebuie să fie subiectul gândului, obiectul de închinare; şi orice 
atrage mintea de la serviciul solemn şi sfânt este o insultă la adresa Sa.” – 
Testimonies, vol. 5, pag. 498, 499 engl. (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”).

b.  Descrieţi felul de muzică potrivit pentru închinarea înaintea lui  
 Dumnezeu. Isaia 30:29.

„Cei care fac din cântare o parte din închinarea divină ar trebui să alea-
gă imnuri cu o melodie potrivită ocaziei, nu melodie de înmormântare, 
ci veselă, totuşi solemnă. Vocea poate fi şi ar trebui modulată, înmuiată şi 
supusă.” – Evanghelizarea, pag. 508 engl.

„Toate serviciile [din casa lui Dumnezeu] ar trebui conduse cu solem-
nitate şi teamă, ca în prezenţa vizibilă a Maestrului adunărilor.” – Testimo-
nies, vol. 5, pag. 493 engl. (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”).

Versete
Est 5:1-2 1 A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărăteşti şi a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul şedea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească, în faţa uşii casei. 2 Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Şi împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care-l ţinea în mână. Estera s-a apropiat şi a atins vârful toiagului. Lev 19:30 30 Să păziţi Sabatele Mele şi să cinstiţi Locaşul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. 

Versete
Isa 30:29 29 Voi însă veţi cânta ca în noaptea când se prăznuieşte sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului ca să se ducă la muntele Domnului, spre Stânca lui Israel. 
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Joi                                        23 august

5.  ÎNDRUMÂND ÎNTREAGA FAMILIE
a.  Numiţi câteva puncte de bază pe care trebuie să le înţeleagă  
 familiile cu privire la închinarea înaintea lui Dumnezeu. Psalmii  
 95:1-6; 100:2-4.

„Părinţii ar trebui nu numai să înveţe, ci şi să poruncească copiilor lor 
să intre în sanctuar cu seriozitate şi reverenţă.

Gustul moral al închinătorilor din sanctuarul sfânt al lui Dumnezeu 
trebuie să fie înălţat, rafinat şi sfinţit. Această chestiune a fost neglijată în 
mod trist. Importanţa ei a fost trecută cu vederea şi, ca urmare, dezordinea 
şi lipsa de reverenţă s-au răspândit iar Dumnezeu a fost şi este dezonorat. 
Când conducătorii bisericii, predicatorii şi poporul, taţii şi mamele nu au 
vederi înalte în această privinţă, ce se poate aştepta de la copiii fără expe-
rienţă? Prea adesea ei se găsesc în grupuri, departe de părinţii lor care ar 
trebui să-i supravegheze. Cu toate că se află în prezenţa lui Dumnezeu şi că 
ochiul Său priveşte asupra lor, ei sunt uşuratici şi neserioşi, şoptesc şi râd, 
sunt nepăsători, ireverenţioşi şi neatenţi. Rareori sunt instruiţi că predica-
torul este ambasadorul lui Dumnezeu, că solia pe care o aduce el este unul 
din mijloacele prevăzute de Dumnezeu pentru salvarea sufletelor.” – Testi-
monies, vol. 5, pag. 496, 497 engl. (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”).

b.  De ce este atât de important ca noi să înţelegem cum să ne   
 închinăm într-un mod potrivit înaintea Dumnezeului cerului?  
 Isaia 1:12, 13; Efeseni 5:17.

„Dacă poporul nu este impresionat cu idei corecte despre adevărata 
închinare şi reverenţă, va exista o tendinţă crescândă de a aşeza cele sfinte 
şi veşnice la acelaşi nivel cu lucrurile obişnuite, iar cei care mărturisesc 
adevărul vor fi o ofensă la adresa lui Dumnezeu şi o ruşine pentru religie.” 
– Idem, pag. 500 engl.

Vineri                                                     24 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Când a fost Iacov umplut de groază şi ce ne învaţă aceasta?
2.  Descrieţi indiciile exterioare ale adevăratei reverenţe faţă de Dumnezeu.
3.  Numiţi o regulă de bază, ce ar trebui urmată cu stricteţe în închinare.
4.  Cum trebuie să ne îndrume reverenţa când ne alegem îmbrăcămintea  
 şi muzica?
5.  În ce fel putem cultiva o reverenţă mai adâncă?
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Versete
Ps 95:1-6 1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. 2 Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui! 3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toţi dumnezeii. 4 El ţine în mână adâncimile pământului, şi vârfurile munţilor sunt ale Lui. 5 A Lui este marea, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmit uscatul: 6 veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! Ps 100:2-4 2 Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui. 3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. 4 Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele. 

Versete
Isa 1:12-13 12 Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? 13 Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! Efe 5:17 17 De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. 
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Sabat, 1 septembrie 2012

Darul Sabatului Întâi 
pentru biserica din Alexandrovka, 

Ucraina

Alexandrovka se află în Zakarpatia, o fru-
moasă regiune din Munţii Carpaţi. În acest sat 
sunt aproximativ 200 de membri ai Mişcării de 
Reformă. Este cea mai mare biserică din Uniunea Est-europeană şi din 
întreaga regiunea Euroasiatică. Mişcarea de Reformă a început aici în anii 
1930. Această regiune este populată de oameni minunaţi, însă de multe ori 
au fost războaie aici. Credincioşii noştri, fiind credincioşi principiilor ade-
vărului evangheliei, au suferit apăsare sub armatele austro-ungare şi cehe; 
ei au avut de suferit şi din partea guvernului ateu al fostei URSS. Mulţi fraţi 
au fost trimişi în închisoare şi în lagărele de concentrare.

Înainte de declaraţia de independenţă, credincioşii se întâlneau ilegal 
în case particulare, totuşi au dus lucrarea lor misionară înainte în linişte. 
Timpul a trecut, Domnul i-a binecuvântat iar comunitatea locală s-a dez-
voltat. Atunci fraţii şi surorile au hotărât să construiască aici şi aşa a apărut 
prima biserică din ţară.

În anul 1990, un frate a donat o bucată de teren unde toţi fraţii au 
început să construiască. Ei au construit din materialele disponibile şi cu 
mijloacele lor. Construcţia a fost terminată într-un an şi consacrată lui 
Dumnezeu. Imediat după aceea am primit libertate religioasă şi această 
casă de închinare ne-a slujit bine mai bine de 20 de ani. 

Biserica este întotdeauna plină. Mulţi copii şi tineri vin în mod regulat. 
Aici se ţin adesea seminarii şi adunări spirituale. Întrucât biserica a devenit 
neîncăpătoare pentru toţi vizitatorii şi întrucât are nevoie de renovări şi de 
săli de clasă pentru Şcoala de Sabat cât şi de o sală de socializare pentru 
diferite întruniri, comitetul bisericii a hotărât să construiască o biserică 
nouă. Credincioşii au donat cu bucurie din economiile lor şi au cumpărat 
materiale fără întârziere pentru că preţurile cresc foarte repede în Ucraina. 
Credem că lucrarea va continua să se dezvolte cu această nouă facilitate. 
De aceea, vă rugăm frumos pe toţi participanţii la Şcoala de Sabat din în-
treaga lume să ne ajutaţi financiar ca să realizăm acest proiect. Sperăm că 
ne veţi ajuta şi credem că Domnul îi va binecuvânta din abundenţă pe toţi 
dăruitorii voioşi!

Fraţii şi surorile voastre din Alexandrovka
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   Lecţia 9                                                             Sabat, 1 septembrie 2012

Sfinţind Sabatul
„Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să 

ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Ezechiel 20:20).

„Mult mai multă sfinţenie este ataşată de Sabat decât este acordată de 
mulţi păzitori cu numele ai Sabatului.” – Testimonies, vol. 6, pag. 353 engl. 
(cap.: „Respectarea Sabatului”).

Recomandare pentru studiu: Maranata, pag. 238 engl. Testimonies, vol. 6,  
                                                   pag. 349-368 engl. (cap.: „Respectarea Sabatului”).

Duminică                                        26 august

1.  O BINECUVÂNTARE VESTITĂ
a.  Cum şi de ce arată Dumnezeu clar omenirii voinţa Sa cu privire la  
 cea de-a şaptea zi a săptămânii? Genesa 2:1-3; Exodul 20:8-11.

„În porunca a patra, Dumnezeu este descoperit în calitate de Creator 
al cerurilor şi al pământului şi prin aceasta Se deosebeşte de toţi zeii falşi. 
Ziua a şaptea a fost sfinţită ca zi de odihnă pentru om, ca să fie un memori-
al al lucrării de creaţiune. Scopul ei era să-L ţină pe viul Dumnezeu mereu 
înaintea minţii oamenilor ca sursă a fiinţei şi obiect al reverenţei şi închi-
nării.” – Marea luptă, pag. 53, 54 engl. (cap. 3: „O epocă de întuneric spiritual”).

„Ziua a şaptea este ziua aleasă de Dumnezeu. El nu a lăsat ca această 
chestiune să fie schimbată de preot sau conducător… Dumnezeu a văzut 
că oamenii aveau să caute propriul lor avantaj şi să aleagă o zi care să se 
potrivească cel mai bine înclinaţiilor lor.” – Maranata, pag. 238 engl.

b.  De ce merită Dumnezeu atât de mult închinarea noastră în ziua  
 memorială a creaţiunii Sale? Psalmii 111:2, 4.

„Când s-au aşezat temeliile pământului, când stelele dimineţii cântau îm-
preună şi fiii lui Dumnezeu izbucneau în strigăte de bucurie, atunci s-a pus te-
melia Sabatului… Pe drept poate această instituţie să pretindă reverenţa noas-
tră; ea nu a fost binecuvântată de o autoritate omenească şi nu se bazează pe 
tradiţii omeneşti.” – Marea luptă, pag. 455 engl. (cap. 26: „O lucrare de reformă”).

Versete
Gen 2:1-3 1 Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. 2 În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse. Exod 20:8-11 8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. 10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. 11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. 

Versete
Ps 111:2 2 Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc. Ps 111:4 4 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv. 
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Luni                                                                                            27 august

2.  UN DAR PERSONALIZAT
a.  Pentru cine a fost făcut Sabatul şi de ce? Marcu 2:27, 28.

„Sabatul a fost făcut pentru om, ca să fie o binecuvântare pentru el 
prin atragerea minţii de la munca seculară, ca să contemple bunătatea şi 
slava lui Dumnezeu. Este nevoie ca poporul lui Dumnezeu să se adune să 
vorbească de El, să facă schimb de gânduri şi idei cu privire la adevărurile 
conţinute în cuvântul Său şi să consacre o parte din timp rugăciunii cores-
punzătoare.” – Testimonies, vol. 2, pag. 583 engl. (cap.: „Adunări sociale”).

„Sabatul – o, faceţi din el cea mai plăcută şi binecuvântată zi din toată 
săptămâna… Părinţii pot şi ar trebui să acorde atenţie copiilor lor, să le 
citească cele mai atrăgătoare părţi din istoria biblică, să-i educe să aibă 
reverenţă pentru ziua de Sabat, să o păzească conform legii… Ei pot face 
din Sabat o desfătare dacă urmează cursul corect. Copiii pot fi interesaţi 
de o lectură bună sau de conversaţii despre mântuirea sufletului.” – My Life 
Today, 287 engl.

b.  În aceste zile aglomerate şi rapide, cum îşi dă pe faţă creştinul  
 aprecierea faţă de darul deosebit al lui Dumnezeu – Sabat? Psalmii  
 8:3, 4; 92:5, 6.

„Mulţi par să nu iubească momentele petrecute în meditaţie, în cer-
cetarea Scripturii şi rugăciune, ca şi cum timpul petrecut astfel este pier-
dut. Aş dori ca toţi să puteţi vedea aceste lucruri în lumina în care doreşte 
Dumnezeu; pentru că atunci aţi pune împărăţia Cerurilor pe primul loc.” 
– Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 109 engl.

„Lumea, plină de distracţii şi iubitoare de plăceri, însetează mereu 
după ceva nou. Şi cât de puţin timp şi cuget sunt acordate Creatorului ce-
rului şi pământului. Dumnezeu cere ca făpturile Sale să îşi întoarcă atenţia 
de la confuzia şi încurcătura din jurul lor şi să admire lucrarea mâinilor 
Sale.” – Idem, pag. 110 engl.

„La creştinul adevărat vei găsi întotdeauna o bună dispoziţie evidentă, 
o încredere sfântă şi fericită în Dumnezeu, o supunere faţă de providenţa 
Sa, care împrospătează sufletul. Pentru creştin, dragostea şi bunătatea lui 
Dumnezeu pot fi văzute în orice dar pe care îl primeşte. Frumuseţile din 
natură sunt o temă de contemplare. Studiind frumuseţea naturală care ne 
înconjoară, mintea este purtată în sus de la natură la Autorul a tot ce este 
frumos.” – Testimonies, vol. 3, pag. 377 engl. (cap.: „Apel către cei tineri”).

Versete
Mar 2:27-28 27 Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat; 28 aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.” 

Versete
Ps 8:3-4 3 Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut, 4 îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? Ps 92:5-6 5 Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale! 6 Omul prost nu cunoaşte lucrul acesta, şi cel nebun nu ia seama la el. 
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Marţi                                                                                          28 august

3.  ONORÂND PE CREATOR ŞI RĂSCUMPĂRĂTOR
a.  Cum Îl va onora pe Dumnezeu poporul Său, în ziua Sabatului?  
 Isaia 56:1, 2; 58:13, 14; Matei 11:28-30.

„Pentru toţi cei care primesc Sabatul ca pe un semn al puterii creatoare 
şi mângâietoare a lui Hristos, acesta va fi o desfătate. Văzându-L pe Hristos 
în el, ei se desfată în El. Sabatul îi îndreaptă către lucrările creaţiunii ca 
o dovadă a puterii Sale măreţe de a mântui. În timp ce ne cheamă să ne 
gândim la pacea pierdută din Eden, vorbeşte despre pacea restaurată prin 
Mântuitorul.” – Hristos lumina lumii, pag. 289 engl. (cap. 29: „Sabatul”).

„Părinţi, să vă amintiţi de ziua Sabatului ca să o sfinţiţi. Şi dacă faceţi 
aceasta, daţi o învăţătură corectă copiilor voştri; ei vor cinsti ziua sfântă a 
lui Dumnezeu.” – My Life Today, pag. 287.

„În tot ceea ce priveşte succesul lucrării lui Dumnezeu, chiar primele 
biruinţe trebuie câştigate în viaţa de cămin. Aici trebuie să înceapă pregă-
tirea pentru Sabat. Pe parcursul săptămânii, părinţii să-şi amintească de 
faptul că trebuie să fie o şcoală căminul lor, în care copiii lor să fie pregătiţi 
pentru curţile de sus. Cuvintele lor să fie cuvinte drepte. Nici un cuvânt pe 
care copiii lor nu ar trebui să-l audă să nu scape de pe buzele lor. Spiritul să 
nu fie iritat.” – Testimonies, vol. 6, pag. 354 engl. (cap.: „Respectarea Sabatului”).

b.  Ce avertisment solemn este dat împotriva sfinţirii unui Sabat  
 contrafăcut? Apocalipsa 14:9-11. Ce descoperă adevărata păzire a  
 Sabatului zilei a şaptea despre relaţia noastră cu Dumnezeu?  
 Exodul 31:13-17; Ezechiel 20:12, 20.

„Sabatul dat lumii ca semn al lui Dumnezeu drept Creator este şi un 
semn al Lui ca Sfinţitor. Puterea care a creat toate lucrurile este puterea 
care re-creează sufletul după asemănarea Sa. Pentru acei care sfinţesc ziua 
Sabatului, ea este un semn al sfinţirii. Adevărata sfinţire înseamnă armonie 
cu Dumnezeu, unitate cu El în caracter. Ea este primită prin ascultare de 
acele principii care sunt transcrierea caracterului Său. Iar Sabatul este un 
semn al ascultării. Cel care ascultă de porunca a patra din inimă va asculta 
de întreaga lege. El este sfinţit prin ascultare.

Sabatul ne este dat aşa cum a fost dat şi lui Israel ‚ca un legământ veş-
nic.’ Pentru acei care respectă ziua Sa cea sfântă, Sabatul este un semn că 
Dumnezeu îi recunoaşte ca popor al Său ales.” – Idem. pag. 350 engl. 

Versete
Isa 56:1-2 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi ce este drept şi faceţi ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate. 2 Ferice de omul care face lucrul acesta şi de fiul omului care rămâne statornic în el păzind Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi stăpânindu-şi mâna ca să nu facă niciun rău! Isa 58:13-14 13 Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, 14 atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.” Mat 11:28-30 28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” 

Versete
Apoc 14:9-11 9 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, 10 va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 11 Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! Exod 31:13-17 13 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. 14 Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. 15 Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului va fi pedepsit cu moartea. 16 Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat. 17 Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.” Ezec 20:12 12 Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc. Ezec 20:20 20 Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” 
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Miercuri                                                    29 august

4.  PREGĂTIREA PENTRU ODIHNĂ
a.  Cum defineşte Domnul începutul şi sfârşitul unei zile? Genesa 1:5  
 (ultima parte); Leviticul 23:32.

b.  Numiţi diferite activităţi care ar trebui să se încheie înainte de  
 apusul soarelui în ziua a şasea a săptămânii. Exodul 16:4, 5, 23;  
 Marcu 15:42; Luca 23:54-56.

„Pe parcursul întregii săptămâni să avem Sabatul în minte şi să ne pre-
gătim ca să-l păzim conform poruncii.” – Testimonies, vol. 6, pag. 353 engl. 
(cap.: „Respectarea Sabatului”).

„Cuvintele preţioase pot fi repetate adesea: ‚Da, suflete, încrede-te în 
Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.’ (Psalmii 62:5).

Când ne amintim în felul acesta de Sabat, nu li se va permite celor vre-
melnice să năvălească peste cele spirituale. Nici o datorie care ţine de cele 
şase zile de lucru nu va fi lăsată pentru Sabat. În timpul săptămânii, ener-
giile noastre nu vor fi extenuate atât de mult în munca vremelnică încât, în 
ziua în care Domnul S-a odihnit şi a fost înviorat, să fim prea obosiţi ca să 
ne angajăm în serviciul Său.

În timp ce pregătirea pentru Sabat trebuie să se facă pe parcursul întregii 
săptămâni, vinerea trebuie să fie o zi specială de pregătire.” – Idem, pag. 354 engl.

„Pregătirea pentru Sabat să se termine vinerea. Vedeţi ca toată îmbră-
cămintea să fie gata şi tot gătitul încheiat. Încălţămintea să fie făcută, la fel 
şi baia. Acest lucru este posibil. Dacă faceţi din aceasta o regulă, o puteţi 
împlini. Sabatul nu trebuie petrecut cu repararea îmbrăcămintei, cu gătitul 
mâncării, cu căutarea de plăcere sau orice altă activitate lumească. Înain-
te de a apune soarele, orice lucru lumesc să fie lăsat deoparte iar ziarele 
lumeşti să fie luate dinaintea ochilor. Părinţi, explicaţi lucrarea voastră şi 
scopul ei copiilor voştri şi lăsaţi-i să vă ajute în pregătirea voastră ca să 
păziţi Sabatul conform poruncii.

Ar trebui să păzim cu gelozie hotarele Sabatului. Amintiţi-vă că fiecare 
moment este un timp consacrat, sfânt. Ori de câte ori este posibil, angaja-
torii ar trebui să dea liber muncitorilor lor de vineri la amiază până la în-
ceputul Sabatului… Făcând astfel, nu veţi suferi nici o pierdere nici măcar 
în lucrurile vremelnice.

În ziua de pregătire există o altă lucrare care ar trebui să primească 
atenţia. În această zi, toate diferenţele dintre fraţi, fie în familie sau biserică, 
ar trebui îndepărtate.” – Idem, pag. 355, 356 engl.

Versete
Gen 1:5 5 Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi. Lev 23:32 32 Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, şi să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiţi Sabatul vostru.” 

Versete
Exod 16:4-5 4 Domnul a zis lui Moise: „Iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieşi afară şi va strânge, cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare şi să văd dacă va umbla sau nu după legea Mea. 5 În ziua a şasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi.” Exod 16:23 23 Şi Moise le-a zis: „Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!” Mar 15:42 42 Când s-a înserat – fiindcă era ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului – Luk 23:54-56 54 Era ziua Pregătirii şi începea ziua Sabatului. 55 Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, 56 s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege. 
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Joi                             30 august

5.  ADEVĂRATA PĂZIRE A SABATULUI
a.  Ce fel de activitate este ideală pentru Sabat? Ioan 5:5-9; Luca 6:9,10.

„Conform poruncii a patra, Sabatul a fost dedicat odihnei şi închină-
rii religioase. Orice activitate seculară trebuia întreruptă, însă faptele de 
milostenie şi bunătate erau în conformitate cu intenţia Domnului. Ele nu 
trebuia limitate în timp sau spaţiu. Alinarea celui suferind, mângâierea 
celui apăsat este o lucrare a dragostei, care aduce onoare sfintei zile a lui 
Dumnezeu.” – Welfare Ministry, pag. 77.

b.  Cum se fac vinovaţi mulţi părinţi, lăsându-L pe Dumnezeu afară  
 din serviciile de închinare?

„Adesea, casa lui Dumnezeu este pângărită, iar Sabatul este călcat de 
copiii celor care cred în Sabat. În unele cazuri, li se permite chiar să aler-
ge în locaş, să se joace, să vorbească şi să-şi dea pe faţă temperamentul lor 
rău chiar în adunările în care sfinţii ar trebui să se închine lui Dumnezeu 
în frumuseţea sfinţeniei. Iar locul care ar trebui să fie sfânt şi unde o tăcere 
sfântă ar trebui să domnească şi unde ar trebui să existe o ordine desăvârşită, 
rânduială şi umilinţă este transformat într-un Babilon desăvârşit, ‚confuzie’. 
Acest lucru este de ajuns ca să aducă neplăcerea lui Dumnezeu şi să îndepăr-
teze prezenţa Sa din adunările noastre.” – Îndrumarea copilului, pag. 540 engl.

c.  Cum trebuie să se manifeste sigiliul sfinţirii în viaţa noastră pe  
 parcursul întregii săptămâni? 2 Tesaloniceni 2:13; 1 Tesaloniceni  
 4:3, 4; Apocalipsa 14:4, 5, 12.

„Nu trebuie să păzim Sabatul ca pe o chestiune legalistă. Trebuie să 
înţelegem implicaţia lui spirituală asupra tuturor tranzacţiilor vieţii.” – Tes-
timonies, vol. 6, pag. 353 engl. (cap.: „Respectarea Sabatului”).

Vineri                                                                                          31 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Când şi de ce a înfiinţat Dumnezeu Sabatul?
2.  Ce beneficii speciale aduce Sabatul omenirii?
3.  Vorbiţi despre însemnătatea profundă a Sabatului.
4.  Ce pregătiri ar trebui să fie terminate înainte ca Sabatul să înceapă?
5.  Descrieţi caracteristicile necesare adevăraţilor păzitori ai Sabatului.

Versete
Ioan 5:5-9 5 Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani. 6 Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” 7 „Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.” 8 „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.” 9 Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. Luk 6:9-10 9 Şi Isus le-a zis: „Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viaţă sau a o pierde?” 10 Atunci, Şi-a rotit privirile peste toţi şi a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă. 

Versete
2Tes 2:13 13 Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. 1Tes 4:3-4 3 Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; 4 fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, Apoc 14:4-5 4 Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. 5 Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Apoc 14:12 12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” 
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  Lecţia 10                                                        Sabat, 8 septembrie 2012

Făcând deosebire  
între ceea ce este sfânt şi ce este obişnuit

„[Preoţii şi leviţii] vor învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este 
sfânt de ce nu este sfânt şi vor arăta deosebirea dintre ce este necurat şi 
ce este curat.” (Ezechiel 44:23).

„Pentru ca oamenii să poată face cea mai bună lucrare a lor arătând 
altora laudele lui Dumnezeu, tovărăşiile lor trebuie să fie în aşa fel, încât în 
minţile lor să păstreze ceea ce este sfânt despărţit de ceea ce este obişnuit.” 
– Testimonies, vol. 5, pag. 491 engl. (cap.: „Purtarea în casa Domnului”).

Recomandare pentru studiu: Mărturii către predicatori, pag. 337, 356 engl.

Duminică                                  2 septembrie

1.  LECŢII DIN ISTORIA BIBLICĂ
a.  Ce mustrări şi avertismente clare a dat Dumnezeu preoţimii?  
 Leviticul 22:15; Ieremia 23:11; Ezechiel 22:26.

b.  Cum a căutat Domnul să impresioneze pe poporul Său că trebuie  
 să evite încumetarea? 1 Samuel 6:19, 20; 2 Samuel 6:1-11.

„Pe măsură ce învăţăm tot mai mult despre ceea ce este Dumnezeu şi 
despre ce suntem noi în ochii Săi, ne vom teme şi vom tremura înaintea Sa.

Oamenii de astăzi să dea ascultare avertizării ce reiese din soarta ace-
lora din vechime, care s-au încumetat să trateze cu uşurinţă ceea ce Dum-
nezeu a declarat ca fiind sfânt. Când israeliţii s-au aventurat să deschidă 
chivotul la întoarcerea lui din ţara filistenilor, îndrăzneala lor lipsită de 
reverenţă a fost pedepsită în mod vizibil. [1 Samuel 6:19, 20 citat].

Iarăşi, luaţi în considerare judecata care a căzut asupra lui Uza. Când, 
în timpul domniei lui David, chivotul a fost dus la Ierusalim, Uza şi-a întins 
mâna ca să-l ţină drept. Pentru că şi-a luat libertatea să atingă simbolul pre-
zenţei lui Dumnezeu, el a fost lovit cu o moarte instantanee.” – Testimonies, 
vol. 8, pag. 283, 384 engl. (cap.: „Falsa şi adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu”).

Versete
Lev 22:15 15 Preoţii să nu necinstească lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe care le-au adus ei Domnului ca jertfă prin ridicare; Ier 23:11 11 „Prorocii şi preoţii sunt stricaţi; le-am găsit răutatea chiar şi în Casa Mea, zice Domnul. Ezec 22:26 26 Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt, nici nu învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat şi ce este curat, îşi întorc ochii de la Sabatele Mele, şi sunt pângărit în mijlocul lor. 

Versete
1Sam 6:19-20 19 Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Şemeş, când s-au uitat în chivotul Domnului; a lovit (cincizeci de mii) şaptezeci de oameni din popor. Şi poporul a plâns, pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. 20 Oamenii din Bet-Şemeş au zis: „Cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Şi la cine trebuie să se suie chivotul, dacă se depărtează de la noi?” 2Sam 6:1-11 1 David a strâns iarăşi pe toţi aleşii lui Israel, în număr de treizeci de mii de oameni. 2 Şi David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului oştirilor care stă între heruvimi deasupra chivotului. 3 Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou şi l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza şi Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. 4 L-au luat, dar, din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu, şi Ahio mergea înaintea chivotului. 5 David şi toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere şi cu ţambale. 6 Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu şi l-a apucat, pentru că era să-l răstoarne boii. 7 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza, şi Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui, şi a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. 8 David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Şi locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza. 9 David s-a temut de Domnul în ziua aceea, şi a zis: „Cum să intre chivotul Domnului la mine?” 10 N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David, şi l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. 11 Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed-Edom din Gat, şi Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom şi toată casa lui. 
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Luni                                               3 septembrie
2.  TAINELE LUI DUMNEZEU
a.  Care sunt unele din cele mai mari taine ale lui Dumnezeu – şi care  
 ar trebui să fie atitudinea noastră faţă de ele? Exodul 33:17-23;  
 Psalmii 33:8.

„Am văzut un scaun de domnie, iar pe el se aflau Tatăl şi Fiul. Am 
privit la înfăţişarea lui Isus şi I-am admirat ţinuta plăcută. Nu am putut să 
privesc la Tatăl, pentru că un nor de lumină slăvită Îl acoperea. L-am între-
bat pe Isus dacă Tatăl Său avea un aspect ca al Lui. El a spus că da, dar că eu 
nu puteam să Îl văd, pentru că a zis El: ‚Dacă ai privi o singură dată slava 
înfăţişării Sale, ai înceta să mai exişti.’” – Experienţe şi viziuni, pag. 54 engl.

„,Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lu-
crurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să îm-
plinim toate cuvintele Legii acesteia.’ (Deuteronomul 29:29). Descoperirea 
pe care Dumnezeu a dat-o despre Sine în cuvântul Său este pentru studiul 
nostru. Putem să căutăm să înţelegem aceasta. Însă dincolo de ea nu pu-
tem pătrunde. Cel mai înalt intelect se poate sforţa până când istoveşte 
speculând despre natura lui Dumnezeu; dar efortul va fi zadarnic. Nu ne-a 
fost dată această problemă ca să o rezolvăm. Nici o minte omenească nu-L 
poate cuprinde pe Dumnezeu. Omul mărginit să nu caute să-L înţeleagă. 
Nimeni să nu facă speculaţii cu privire la natura Sa. Aici tăcerea este eloc-
ventă. Cel Atotştiutor este deasupra oricărei discuţii.

Nici măcar îngerilor nu le-a fost îngăduit să participe la sfaturile dintre 
Tatăl şi Fiul când a fost întemeiat planul de mântuire. Acele fiinţe omeneşti 
care caută să se amestece în tainele Celui Preaînalt îşi dau pe faţă ignoranţa 
în privinţa lucrurilor spirituale şi veşnice.” – Testimonies, vol. 8, pag. 279 engl.  
(cap.: „Falsa şi adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu”).

b.  Ce mare taină doreşte Dumnezeu ca noi să înţelegem şi, ca urma- 
 re, care este obligaţia noastră sfântă? 1 Timotei 3:16; 2 Corinteni  
 7:1. Descrieţi cum studiau Scriptura primii credincioşi adventişti.  
 Isaia 28:10, 13.

„Ne strângeam laolaltă cu sufletul împovărat, rugându-ne să fim una 
în credinţă şi învăţătură; căci ştiam că Hristos nu este împărţit. Cercetam 
punct cu punct. Scripturile erau deschise cu un simţământ de teamă. Ade-
sea posteam ca să putem fi mai pregătiţi să înţelegem adevărul. După ru-
găciuni serioase, dacă un punct nu era înţeles, era discutat şi fiecare îşi 
exprima părerea în mod liber; apoi ne plecam iar în rugăciune, iar rugile 
serioase se înălţau în ceruri ca Dumnezeu să ne ajute să vedem, ca să fim 
una după cum Hristos este una cu Tatăl. Au fost vărsate multe lacrimi.” – 
Mărturii către predicatori, pag. 24, 25 engl.
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Versete
Exod 33:17-23 17 Domnul a zis lui Moise: „Voi face şi ceea ce-Mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe nume!” 18 Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” 19 Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!” 20 Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!” 21 Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă. 22 Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea, până voi trece. 23 Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar faţa Mea nu se poate vedea.” Ps 33:8 8 Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! 

Versete
1Tim 3:16 16 Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.” 2Cor 7:1 1 Deci fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţăm de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Isa 28:10 10 Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.” – Isa 28:13 13 şi pentru ei cuvântul Domnului va fi: „Învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo”, ca, mergând, să cadă pe spate şi să se zdrobească, să dea în laţ, şi să fie prinşi. 
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Marţi        4 septembrie

3.  TAINELE ÎNTUNERICULUI
a.  Numiţi câteva dintre deghizările sub care îşi ascunde vrăjmaşul  
 sufletelor puterea în aceste zile de pe urmă. Apocalipsa 17:1-5;  
 13:11-14; 16:13, 14; 2 Corinteni 11:14.

„Una dintre principalele cauze ale ineficienţei mentale şi ale slăbiciunii 
morale este lipsa de concentrare în vederea unor scopuri demne. Ne mân-
drim că avem multă literatură; însă multiplicarea cărţilor chiar şi a cărţilor 
care nu sunt vătămătoare poate fi un rău. Din cauza uriaşului torent de 
material tipărit care curge din maşina de tipărit în mod constant, bătrâni 
şi tineri îşi fac obiceiul de a citi în fugă şi superficial, iar mintea îşi pierde 
puterea gândului închegat şi viguros. Mai mult decât atât, nenumăratele 
reviste şi cărţi, care asemenea broaştelor din Egipt se răspândesc în ţară, 
nu sunt doar banale, prosteşti şi obositoare, ci şi necurate şi degradante. 
Efectul lor nu doar că otrăveşte şi ruinează mintea, ci şi corupe şi distruge 
sufletul. Mintea, inima care este nepăsătoare, fără ţintă, cade uşor ca pradă 
înaintea celui rău. Pe organismele bolnave, lipsite de viaţă cresc ciupercile. 
Mintea leneşă este atelierul lui Satan. Mintea să fie îndreptată spre idealuri 
înalte şi sfinte, viaţa să aibă o ţintă nobilă, un scop acaparator iar cel rău 
va găsi puţin loc de sprijin.” – Educaţia, pag. 189, 190 engl. (cap.: „Studierea şi 
predarea Bibliei”).

b.  Ce atitudine nepăsătoare poate să-i poarte pe pretinşii credincioşi  
 şi pe copiii lor direct în ghearele vrăjmaşului? Efeseni 5:3, 4.

„Obiceiurile noastre prezente, care Îl dezonorează pe Dumnezeu şi co-
boară lucrurile sfinte şi cereşti la nivelul celor obişnuite, sunt împotriva 
noastră. Noi avem un adevăr sfânt, cercetător şi sfinţitor; iar dacă obiceiu-
rile şi practicile noastre nu sunt în concordanţă cu adevărul, păcătuim îm-
potriva marii lumini şi suntem vinovaţi. Va fi mult mai uşor pentru păgâni 
în ziua judecăţii lui Dumnezeu decât pentru noi.” – Testimonies, vol. 5, pag. 
495 engl. . (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”).

„Mulţi capi de familie fac din serviciul [de închinare] un subiect de critică 
acasă, aprobând unele lucruri şi condamnând altele. În felul acesta, solia lui 
Dumnezeu către oameni este criticată şi pusă sub semnul întrebării şi tratată 
cu uşurinţă. Ce impresii lasă asupra tinerilor aceste remarci nepăsătoare şi lip-
site de reverenţă numai cărţile din ceruri vor descoperi. Copiii văd şi înţeleg 
aceste lucruri mult mai repede decât cred părinţii.” – Idem, pag. 497 engl.

Versete
Apoc 17:1-5 1 Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. 2 Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!” 3 Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne. 4 Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. 5 Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.” Apoc 13:11-14 11 Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. 12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. 14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia. Apoc 16:13-14 13 Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. 14 Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. – 2Cor 11:14 14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. 

Versete
Efe 5:3-4 3 Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. 4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. 
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Miercuri       5 septembrie

4.  FOC SFÂNT SAU OBIŞNUIT?
a. Cum a impresionat Domnul pe poporul Său cu privire la sfinţenia 
serviciilor templului? Leviticul 6:8-13; 10:1, 2, 8-10.

„Dumnezeu a dorit să înveţe poporul că trebuie să se apropie de El cu 
reverenţă şi teamă şi în felul stabilit de El. El nu poate primi o ascultare 
parţială. Nu era de ajuns ca în acest timp solemn de închinare aproape to-
tul să se facă aşa cum a poruncit El. Dumnezeu a rostit un blestem asupra 
acelora care se depărtează de la poruncile Sale şi care nu fac nici o diferenţă 
între lucrurile obişnuite şi cele sfinte…

Nadab şi Abihu nu ar fi comis niciodată acel păcat mortal dacă mai 
întâi nu s-ar fi ameţit cu vin. Ei au înţeles că aveau nevoie de cea mai atentă 
şi solemnă pregătire înainte de a se prezenta în sanctuar, unde Se manifesta 
Prezenţa divină; însă prin necumpătare ei au fost descalificaţi din slujba lor 
sfântă. Minţile lor au ajuns confuze iar percepţiile lor morale s-au tocit aşa 
încât nu mai puteau face diferenţă între cele sfinte şi cele obişnuite.” – Patri-
arhi şi profeţi, pag. 360-362 engl. (cap. 31: „Păcatul lui Nadab şi Abihu”).

b. Din acest principiu, de care avertismente ar trebui să ascultăm 
astăzi? Isaia 50:11.

„Mulţi vor sta la amvoanele noastre cu torţa profeţiei false în mână, 
aprinsă de la torţa infernală a lui Satan. Dacă se cultivă îndoieli şi necre-
dinţă, predicatorii credincioşi vor fi mutaţi de la cei care cred că ştiu atât de 
multe.” – Mărturii către predicatori, pag. 409, 410 engl.

„Nu este adevărat că tinerii eminenţi se bucură întotdeauna de cel mai 
mare succes. Cât de des, bărbaţi de talent şi educaţi au fost puşi în poziţii 
de încrede şi au eşuat. Strălucirea lor avea aparenţa aurului, însă când a 
fost încercată, s-a dovedit a fi o strălucire amăgitoare şi zgură. Ei nu au 
avut succes în lucrarea lor din cauza necredincioşiei. Ei nu au fost harnici 
şi perseverenţi şi nu au mers până la rădăcina lucrurilor. Nu au dorit să 
înceapă de la baza scării şi, cu muncă răbdătoare, să urce treaptă cu treaptă 
până când să ajungă în vârf. Ei au umblat în scânteile (licăririle sclipitoare 
ale gândirii) propriei lor lumini. Ei nu au depins de înţelepciunea pe care 
o poate da doar Dumnezeu.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, 
pag. 193 engl.
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Versete
Lev 6:8-13 8 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 9 „Dă următoarea poruncă lui Aaron şi fiilor săi şi zi: „Iată legea arderii de tot: Arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea până dimineaţa, şi în felul acesta focul să ardă pe altar. 10 Preotul să se îmbrace cu tunica de in, să-şi acopere goliciunea cu izmenele, să ia cenuşa făcută de focul care va mistui arderea de tot de pe altar şi s-o verse lângă altar. 11 Apoi să se dezbrace de veşmintele lui şi să se îmbrace cu altele, ca să scoată cenuşa afară din tabără, într-un loc curat. 12 Focul să ardă pe altar şi să nu se stingă deloc: în fiecare dimineaţă, preotul să aprindă lemne pe altar, să aşeze arderea de tot pe ele şi să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulţumire. 13 Focul să ardă necurmat pe altar şi să nu se stingă deloc. Lev 10:1-2 1 Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea şi au pus tămâie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise. 2 Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului. Lev 10:8-10 8 Domnul a vorbit lui Aaron şi a zis: 9 „Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri, 10 ca să puteţi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, 

Versete
Isa 50:11 11 Iar voi toţi care aprindeţi focul şi puneţi tăciuni pe el umblaţi în lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri. 
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Joi                                                                                           6 septembrie
5.  DESPĂRŢIRE DE PĂCAT ŞI PĂCĂTOŞI
a.  Numiţi un curent promovat în prezent în societate – şi explicaţi  
 cum aşteptă Dumnezeu ca poporul Său să răspundă la acesta.  
 Isaia 8:12, 13; Iacov 4:4; Ezechiel 44:23.

„Voi ştiţi ce este aceea o confederaţie – o unire a oamenilor într-o lu-
crare care nu poartă pecetea integrităţii curate, drepte şi neşovăielnice.” 
– Comentarii biblice, vol. 4, pag. 1142 engl.

„Ne putem permite să pierdem prietenia oamenilor lumeşti. Cei care 
se alătură oamenilor lumeşti, ca să împlinească scopurile lor nesfinţite, fac 
o greşeală teribilă; ei pierd favoarea şi binecuvântarea lui Dumnezeu… Nu 
se poate menţine armonie între ceea ce este profan şi ceea ce este sfânt. Nu 
poate exista armonie între Hristos şi Belial.” – This Day With God, pag. 354.

b.  Ce a poruncit Domnul în mod constant ca aleşii Săi să facă?  
 Genesa 12:1, 4; 2 Corinteni 6:17, 18. De ce este acest lucru foarte  
 important în timpul sigilării care are loc acum? Apocalipsa 18:4, 5.

„Domnul Însuşi a pus un zid de despărţire între lume şi ceea ce El a 
înfiinţat pe pământ. Poporul lui Dumnezeu trebuie să-I slujească pentru că 
Hristos i-a chemat afară din lume, i-a sfinţit şi înnobilat, ca să poată face 
lucrarea Sa.” – Idem, pag. 354 engl.

„Lucrarea părinţilor era aceea de a-i aduna în casă pe copiii lor. Acesta 
este lucrarea voastră, aceasta este lucrarea mea şi lucrarea fiecărei mame 
care crede adevărul. Îngerul va pune un semn pe fruntea tuturor acelora 
care sunt despărţiţi de păcat şi păcătoşi, iar îngerul nimicitor va urma ca să 
nimicească atât pe bătrân cât şi pe tânăr.” – Testimonies, vol. 5, pag. 505 engl. 
(cap.: „Educaţia copiilor noştri”).

Vineri                                              7 septembrie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Ce lecţie trebuie să învăţăm din soarta lui Uza?
2.  Puneţi în contrast unele dintre tainele ascunse ale lui Dumnezeu şi  
 acele adevăruri care sunt descoperite.
3.  Arătaţi care sunt unele dintre şiretlicurile lui Satan îndreptate  
 împotriva păzitorilor Sabatului.
4.  Prezentaţi deosebirea dintre focul sfânt şi cel obişnuit.
5.  Ce este greşit cu ecumenismul?  

Versete
Isa 8:12-13 12 „Nu numiţi uneltire tot ce numeşte poporul acesta uneltire; şi nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi! 13 Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi. Iac 4:4 4 Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. Ezec 44:23 23 Vor învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt şi vor arăta deosebirea dintre ce este necurat şi ce este curat. 

Versete
Gen 12:1 1 Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Gen 12:4 4 Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran. 2Cor 6:17-18 17 De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. 18 Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” Apoc 18:4-5 4 Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! 5 Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. 
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Dar Special 
Sabatul din 15 septembrie 2012

Iubiţi fraţi şi surori din întreaga lume, 

La ultima Sesiune de delegaţi a Conferinţei Generale, care a avut 
loc în România, s-a recomandat să se strângă un dar special în întrea-
ga lume, în sprijinul „Centrului de sănătate şi Medicină Preventivă, Eden”, 
din Breaza, România, şi Clinica „Oasis Paranaense”, din Curitiba, Brazilia. 
Aceste centre de sănătate se confruntă cu dificultăţi financiare; prin urma-
re Consiliul Conferinţei Generale a stabilit datele de 17 martie 2012 şi 15 
septembrie 2012, pentru strângerea acestor daruri speciale. *)

  
„Doresc să vă spun că în curând nu va mai fi făcută nici o lucrare de 

evanghelizare, cu excepţia lucrării misionare medicale”. (Sfaturi pentru 
sănătate, pag. 441). „Lucrarea misionară medicală este mâna dreaptă a 
Evangheliei”. (Idem, 190). 

Multe persoane din clasele înalte ale societăţii, printre care parla-
mentari, miniştri, judecători, procurori, profesori universitari, preoţi, 
etc. din multe ţări ale lumii, au beneficiat, nu doar de tratamentele na-
turale pentru îmbunătăţirea stării lor de sănătate fizică, ci şi de cunoaş-
terea adevărurilor fundamentale ale Evangheliei, aşa cum strălucesc de 
pe paginile Sfintei Scripturi prezentate prin cuvântări, cântări, poezii şi 
rugăciuni în cadrul întrunirilor de dimineaţă şi de seară, cât şi în progra-
mele din zilele de Sabat. Pentru a vă oferi o mică idee despre rezultatele 
lucrării am putea cita una din impresiile extrase din Jurnalul pacientului: 
„Am venit aici îngrijorat de starea mea de sănătate şi plec îngrijorat de 
starea mea spirituală.” 

*) Pentru strângerea darului din al treilea Sabat al lunii martie 2012, pastorul 
local al fiecărei biserici a fost însărcinat să-i anunţe pe fraţi, prin intermediul unei 
scrisori, trimisă de fraţii din conducerea Conferinţei Generale Acest lucru a fost 
necesar datorită faptului că la data primirii scrisorii, lecţia Şcolii de Sabat era deja 
tipărită. 



         

„Există o lucrare misionară foarte preţioasă pe care trebuie să o fa-
cem în sanatoriile noastre. Aici Hristos şi îngerii Săi lucrează pentru în-
lăturarea suferinţei cauzate de boala fizică. Iar lucrarea, în nici un caz nu 
se opreşte aici. Rugăciunile oferite pentru bolnavi şi deschiderea Scrip-
turilor înaintea lor, le vor da o cunoştinţă a Marelui Misionar Medical. 
Atenţia lor se va îndrepta către Acela care poate vindeca toate bolile lor. 
Ei află despre marele dar al vieţii veşnice, pe care Domnul Isus aşteaptă 
să-l ofere celor care Îl primesc ca Mântuitor”. (Sfaturi pentru sănătate, 
pag. 184).  

„Marea criză este chiar în faţa noastră. Acum este timpul pentru 
noi să vestim solia de avertizare prin mijloacele pe care Dumnezeu ni 
le-a oferit cu acest scop. Să ne aducem aminte că unul dintre cele mai 
importante mijloace este lucrarea misionară medicală. Noi nu trebuie 
să pierdem niciodată din vedere marile obiective pentru care au fost 
înfiinţate sanatoriile noastre – înaintarea ultimei lucrări a Domnului pe 
pământ.” - Slujirea medicală,  pag. 71,72.

Cheltuielile necesare astăzi pentru întreţinerea acestor instituţii, 
depăşesc donaţiile primite până în prezent. Nevoile pentru întreţinerea 
clădirilor, a instalaţiei de apă şi a mobilierului, conform cu standardele 
actuale, precum şi pentru efectuarea îmbunătăţirilor necesare pentru 
reducerea consumului de energie electrică şi a combustibilului pentru 
sistemul de încălzire, ridică sumele facturilor la valori pe care acestea nu 
le pot acoperi prin eforturi proprii. 

De aceea, fraţilor, vă rugăm să contribuiţi cu generozitate la acest DAR 
SPECIAL, care se va strânge în cel de al treilea Sabat al lunii martie şi în cel 
de al treilea Sabat al lunii septembrie, 2012, în timpul Serviciului Divin. 

Mulţumim anticipat pentru generozitatea dumneavoastră şi credin-
cioşia în susţinerea eforturilor făcute pentru dezvoltarea lucrării misio-
nar-medicale în instituţiile noastre de sănătate.

Fraţii voştri din Consiliul Conferinţei Generale
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     Lecţia 11            Sabat, 15 septembrie 2012

Cinstirea familiei
„Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15 

ultima parte).

“Cei care îşi conduc familiile într-un mod corespunzător vor aduce în 
biserică o influenţă a ordinii şi reverenţei.” - My Life Today, pag. 284.

Recomandare pentru studiu: Căminul advent, pag. 114-120 engl.  
                                                                                         (cap. 17: „Obligaţii reciproce”).

Duminică                                  9 septembrie

1. UN PRIM PAS DE BAZĂ
a.  Descrieţi implicaţiile poruncii a cincea a lui Dumnezeu şi binecu- 
 vântarea promisă celui ascultător. Efeseni 6:1-3. De ce este Satan atât  
 de doritor să submineze această poruncă?

„Părinţii sunt îndreptăţiţi la un grad de dragoste şi respect care nu se 
cuvine nici unei alte persoane. Dumnezeu Însuşi, care a aşezat asupra lor 
răspunderea pentru sufletele încredinţate purtării lor de grijă, a poruncit 
ca, în primii ani de viaţă, părinţii să stea în locul lui Dumnezeu în relaţia 
lor cu copiii lor. Iar cel care respinge autoritatea de drept a părinţilor lui 
respinge autoritatea lui Dumnezeu. Porunca a cincea cere nu numai res-
pect, supunere şi ascultare din partea copiilor faţă de părinţi, ci pretinde 
şi ca ei să le ofere dragoste şi gingăşie, să le uşureze grijile, să le păzească 
reputaţia şi să-i sprijine şi mângâie la bătrâneţe.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 
308 engl. (cap. 27: „Legea dată lui Israel”).

„Sfidarea faţă de autoritatea părintească va duce în curând la sfidarea 
faţă de autoritatea lui Dumnezeu.” – Idem, pag. 337 engl.

b.  Cine altcineva mai este inclus în această poruncă? 1 Petru 5:5  
 (prima parte); Leviticul 19:32.

„[Porunca a cincea] impune respect faţă de predicatori şi conducători şi 
faţă de toţi cei cărora Dumnezeu le-a delegat autoritate.” – Idem, pag. 308 engl.
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Versete
Efe 6:1-3 1 Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 2 „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – 3 „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” 

Versete
1Pet 5:5 5 Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” Lev 19:32 32 Să te scoli înaintea perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 
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Luni                    10 septembrie
2.  O UNITATE TEMĂTOARE DE DUMNEZEU
a.  Descrieţi planul lui Dumnezeu pentru soţi şi soţii. Efeseni 5:22,  
 25, 33; 1 Petru 3:1-7; Coloseni 3:18, 19. Explicaţi câteva căi prin  
 care acest plan este adesea violat.

„Cât de atent ar trebui să fie soţul şi tatăl să-şi menţină loialitatea faţă 
de legământul căsătoriei! Cât de prudent ar trebui să fie în purtarea lui, ca 
nu cumva să încurajeze gânduri în tinerele fete sau chiar în femeile mări-
tate, care nu sunt în concordanţă cu standardul înalt şi sfânt – poruncile 
lui Dumnezeu!...

Sunt instruită să le spun bărbaţilor căsătoriţi: Respectul şi afecţiunea 
voastră se cuvin soţiilor voastre, mamelor copiilor voştri. Atenţia voastră 
trebuie îndreptată către ele iar gândurile voastre să stăruiască asupra pla-
nurilor făcute pentru fericirea lor.

Mi-au fost arătate familii în care soţul şi tatăl nu a păstrat acea rezervă, 
acea bărbăţie demnă şi cucernică ce îi stă unui urmaş al lui Hristos. El nu 
a fost amabil, gingaş şi curtenitor aşa cum se cuvine cu soţia lui, căreia i-a 
promis înaintea lui Dumnezeu şi îngerilor să o iubească, respecte şi ono-
reze cât timp vor trăi amândoi. Fata angajată pentru treburile gospodăreşti 
s-a simţit în largul ei, liberă cumva îndrăzneaţă să-i aşeze părul lui şi să-i 
acorde atenţie într-un mod afectiv, iar el este mulţumit, prosteşte de mul-
ţumit. Faţă de soţia lui nu mai dă pe faţă la fel de multă dragoste şi atenţie 
ca înainte. Fiţi siguri că aici este mâna Satanei…

Câte vieţi sunt amărâte prin dărâmarea zidurilor care împrejmuiesc in-
timitatea oricărei familii şi care sunt menite să-i păstreze puritatea şi sfin-
ţenia! Soţia acordă încredere unei a treia persoane, iar chestiunile private 
ale familiei sunt destăinuite înaintea acestui prieten special. Acesta este 
planul lui Satan ca să înstrăineze inima soţului de a soţiei. Vai, de ar înceta 
aceasta! Şi câte necazuri ar fi evitate! Zăvorâţi în inima voastră ceea ce ştiţi 
despre greşelile partenerului. Vorbiţi despre necazurile voastre numai cu 
Dumnezeu. El poate să vă dea sfatul corect şi o mângâiere sigură, care este 
curată, fără amărăciune.

Atunci când o femeie povesteşte despre problemele ei din familie şi se 
plânge de soţul ei unui alt bărbat, ea calcă legământul căsătoriei; ea îl dez-
onorează pe soţul ei şi dărâmă zidul ridicat ca să păstreze sfinţenia relaţiei 
de căsătorie; ea deschide larg uşa şi-l invită pe Satan să intre cu ispitele lui 
înşelătoare. Exact acest lucru îl vrea Satan. Dacă o femeie vine la un frate 
creştin şi povesteşte despre necazurile ei, dezamăgirile şi încercările ei, el 
ar trebui să o sfătuiască întotdeauna ca, dacă simte că trebuie să vorbească 
despre necazurile ei cuiva, atunci să aleagă drept confidente femei.” – Că-
minul advent, pag. 336-338 engl. (cap. 55: „Standarde morale”).

Versete
Efe 5:22 22 Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; Efe 5:25 25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, Efe 5:33 33 Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat. 1Pet 3:1-7 1 Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, 2 când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. 3 Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 4 ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 5 Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor; 6 ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. 7 Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Col 3:18-19 18 Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul. 19 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele. 
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Marţi                                                                                  11 septembrie

3.  O PROVOCARE PENTRU ASTĂZI
a.  Ce fel de familie Îi place lui Dumnezeu? Iosua 24:15 (ultima parte).

„Îngerii găsesc plăcere în căminul în care Dumnezeu domneşte în mod 
suprem iar copiii sunt învăţaţi să respecte religia, Biblia şi pe Creatorul lor.” 
– Testimonies, vol. 5, pag. 424 engl. (cap.: „Afacerile şi religia”).

„Privilegiul sacru de a intra în comuniune cu Dumnezeu ne face să 
vedem clar şi distinct lucrurile glorioase pregătite pentru cei care Îl iubesc 
pe Dumnezeu şi respectă poruncile Sale. Trebuie să aducem reverenţa în 
viaţa noastră zilnică.” – My Life Today, pag. 284.

b.  Explicaţi problema care se intensifică în mod serios în aceste zile  
 de pe urmă. 2 Timotei 3:2. Cum ar trebui să facem faţă acestei  
 provocări? Efeseni 6:13.

„Autoritatea părintească din vechime era respectată; atunci copiii se 
supuneau părinţilor lor, se temeau de ei şi-i stimau; însă în aceste zile de pe 
urmă, ordinea s-a inversat. Unii părinţi sunt supuşi copiilor lor. Ei se tem 
să treacă de voinţa copiilor lor şi, ca urmare, se supun lor. Însă atâta timp 
cât copiii stau sub acoperişul părinţilor lor şi depind de ei, ar trebuie să fie 
supuşi stăpânirii lor. Părinţii ar trebui să acţioneze cu hotărâre, cerându-le 
să urmeze părerile lor despre ceea ce este bine.” – Testimonies, vol. 1, pag. 216, 
217 engl. (cap.: „Datoria faţă de copii”).

„Părinţii ar trebui să fie perfect stăpâni pe ei înşişi şi, cu blândeţe şi to-
tuşi cu fermitate, să supună voinţa copilului până când acesta nu se va mai 
împotrivi dorinţelor lor.” – Idem, pag. 218 engl. (cap.: „Datoria faţă de copii”).

c.  Ce avertizare solemnă trebuie luată în considerare de către adulţi  
 şi cu privire la relaţia lor cu copiii şi tinerii? Luca 17:1, 2.

„Mântuirea copiilor depinde foarte mult de calea urmată de părinţi. În 
dragostea lor exagerată şi greşită faţă de copiii lor, mulţi părinţi sunt îngă-
duitori cu ei, făcându-le astfel rău.” – Idem, pag. 217 engl. 

„Unii copii, pe măsură ce cresc, cred că este normal să-şi facă de cap şi 
că părinţii lor trebuie să se supună dorinţelor lor. Ei se aşteaptă ca părinţii 
lor să-i asculte. Nu suportă restricţiile, şi când sunt destul de mari să-i 
ajute pe părinţi, nu poartă poverile pe care ar trebui să le poarte. Ei au fost 
eliberaţi de răspunderi şi cresc fiind inutili în cămin şi în afara lui. Ei nu au 
putere de rezistenţă.” – Idem, pag. 218, 219 engl. 
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Versete
Ios 24:15 15 Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” 

Versete
2Tim 3:2 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, Efe 6:13 13 De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 

Versete
Luk 17:1-2 1 Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin! 2 Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât şi să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască. 
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Miercuri                                                                              12 septembrie
4.  ADEVĂRATA DISCIPLINĂ ÎN CĂMIN
a.  În solia lui Ilie pentru aceste zile de pe urmă, cine este avut în  
 vedere mai întâi? Maleahi 4:5, 6 (prima parte); Deuteronomul  
 6:6-8; Proverbele 23:13, 14. Cum suferă biserica atunci când  
 părinţii nu răspund la această chemare?

„[Copiii] au fost răzgâiaţi şi alintaţi, le-au fost satisfăcute toate poftele 
şi au crescut cu o sănătate slăbită. Obiceiurile şi purtarea lor nu sunt plă-
cute. Ei înşişi sunt nefericiţi şi-i fac şi pe cei din jurul lor nefericiţi. Şi când 
copiii sunt încă doar nişte copii, cât timp încă mai trebuie disciplinaţi, lor 
li se permite să iasă cu tovarăşii lor şi să se amestece cu tinerii; astfel, ei au 
o influenţă corupătoare asupra celorlalţi.

Blestemul lui Dumnezeu va cădea cu siguranţă asupra părinţilor ne-
credincioşi. Nu numai că sădesc spini care îi vor răni aici, dar trebuie să 
se întâlnească faţă în faţă cu necredincioşia lor la judecată. Mulţi copii se 
vor ridica la judecată şi-i vor condamna pe părinţii lor pentru că nu le-au 
pus restricţii şi-i vor acuza de distrugerea lor. Falsa compasiune şi iubirea 
oarbă a părinţilor îi fac să scuze greşelile copiilor lor şi să le treacă cu ve-
derea fără să le corecteze şi ca urmare, copiii lor sunt pierduţi, iar sângele 
sufletului lor va fi asupra părinţilor necredincioşi.

Copiii care sunt crescuţi astfel, fără să fie disciplinaţi, trebuie să înveţe 
totul atunci când doresc să fie urmaşii lui Hristos. Întreaga lor experienţă 
religioasă este afectată de felul cum au crescut în copilărie. Adesea apa-
re aceeaşi încăpăţânare, aceeaşi lipsă de jertfire de sine, aceeaşi nerăbdare 
atunci când sunt mustraţi, aceeaşi dragoste faţă de eu şi lipsă a dorinţei de a 
căuta sfatul altora sau de a fi influenţaţi de judecata altora; aceeaşi indolen-
ţă, evitare a poverilor, aceeaşi lipsă de asumare a răspunderii. Toate acestea 
se văd în relaţia lor cu biserica. Se poate ca acestea să fie biruite; însă cât de 
grea este lupta! Cât de aspru conflictul! Cât de greu este de trecut printr-o 
disciplină aspră, care le este necesară pentru a ajunge la nivelul caracteru-
lui creştin.” – Testimonies, vol. 1, pag. 219, 220 engl. (cap.: „Datoria faţă de copii”).

b.  Descrieţi echilibrul de care este nevoie în creşterea copiilor pentru  
 Dumnezeu. Efeseni 6:4; Proverbele 29:15; Coloseni 3:21. Cum  
 poate fi uşurat acest lucru?

„Părinţii nu ar trebui să permită ca grijile muncii lor, obiceiurile sau precep-
tele lumeşti şi moda să aibă o putere dominantă asupra lor, aşa încât să-şi neglije-
ze copiii în pruncie şi să nu le ofere copiilor lor o educaţie potrivită pe măsură ce 
cresc.” – Căminul advent, pag. 183 engl. (cap. 28: „Prima şcoală a copilului”).

Versete
Mal 4:5-6 5 Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. 6 El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” Deut 6:6-8 6 Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7 Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. 8 Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi. Prov 23:13-14 13 Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua nu va muri. 14 Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din Locuinţa morţilor. 

Versete
Efe 6:4 4 Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. Prov 29:15 15 Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. – Col 3:21 21 Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea. 
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Joi                                                                      13 septembrie

5.  MĂRIND CĂMINUL BINE CONDUS
a.  Ce virtuţi familiale putem învăţa de la Avraam? Genesa 18:19.

„Datoria acelora care pretind că sunt creştini este să prezinte lumii niş-
te familii bine ordonate şi disciplinate – familii care să arate puterea adevă-
ratului creştinism.” – Îndrumarea copilului, pag. 233 engl. 

„O familie bine disciplinată, care Îl iubeşte şi Îl ascultă pe Dumnezeu, 
va fi veselă şi fericită. Tatăl, când se întoarce de la truda lui zilnică nu va 
aduce în căminul său poverile lui. El va simţi că acel cămin şi cercul fami-
liei sunt prea sfinte ca să fie tulburate cu lucruri triste. Când a plecat de 
acasă, nu L-a lăsat pe Mântuitorul lui şi religia lui în urmă. Ci amândoi l-au 
însoţit. Influenţa dulce a căminului lui, binecuvântarea soţiei lui, dragostea 
copiilor lui fac ca povara lui să fie uşoară şi el se întoarce cu pace în inimă 
şi cu cuvinte vesele şi încurajatoare pentru soţia şi copiii lui, care aşteaptă 
să-l întâmpine cu bucurie la întoarcerea lui. Când îngenunchează împre-
ună cu familia lui la altarul de rugăciune, ca să-şi aducă mulţumirile pline 
de recunoştinţă înaintea lui Dumnezeu pentru că i-a purtat de grijă lui şi 
celor dragi pe parcursul zilei, îngerii lui Dumnezeu planează în încăpere ca 
să poarte rugăciunile fierbinţi ale părinţilor temători de Dumnezeu către 
Ceruri, ca o tămâie dulce, rugăciuni la care primesc răspuns prin binecu-
vântări.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 439, 440.

b.  Dumnezeu dă anumite făgăduinţe tuturor credincioşilor – inclusiv  
 celor care nu sunt binecuvântaţi cu privilegiul legăturilor de  
 familie creştină. Cum implică aceasta o răspundere faţă de   
 biserică? Isaia 56:4-7; 54:1-3; Iov 29:15, 16.

„Invitaţi în căminul vostru pe cei care au nevoie de ospitalitate şi aten-
ţie amabilă. Nu faceţi nici o paradă; ci, când vedeţi nevoia lor, luaţi-i în casă 
şi arătaţi-le adevărata ospitalitate creştină.” – Testimonies, vol. 6, pag. 347 engl. 
(cap.: „Cultivarea ospitalităţii”).

Vineri                                 14 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Explicaţi cât de profundă este porunca a cincea în cercul familiei.
2.  Ce este „cercul sacru” ce înconjoară familia?
3.  Cu ce provocare serioasă au de a face părinţii în aceste zile de pe urmă  
 ale istoriei?
4.  Explicaţi echilibrul de care este nevoie în îndrumarea corectă a copiilor. 
5.  În ce sens se poate aplica Isaia 54:1-3 astăzi?

Versete
Gen 18:19 19 Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”… 

Versete
Isa 56:4-7 4 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut şi vor stărui în legământul Meu, 5 le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge. 6 Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, 7 îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.” Isa 54:1-3 1 Bucură-te, stearpo care nu mai naşti! Izbucneşte în strigăte de bucurie şi veselie, tu care nu mai ai durerile naşterii! Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulţi decât fiii celei măritate, zice Domnul. 2 Lărgeşte locul cortului tău şi întinde învelitorile locuinţei tale: nu te opri! Lungeşte-ţi funiile şi întăreşte-ţi ţăruşii! 3 Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga, sămânţa ta va cotropi neamurile şi va locui cetăţile pustii. Iov 29:15-16 15 Orbului îi eram ochi, şi şchiopului picior. 16 Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut. 
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     Lecţia 12                                                     Sabat, 22 septembrie 2012

Umilinţă, loialitate, respect
„Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi 

cinste împăratului!” (1 Petru 2:17).
„Fiţi politicoşi faţă de Dumnezeu şi unii faţă de alţii. Nu uitaţi că El do-

reşte ca voi să aveţi cele mai bune maniere ca să-L puteţi glorifica înaintea 
lumii.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 315 engl.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 4, pag. 16-20 engl. (cap.: „Uni-
tatea bisericii”). Idem, vol. 6, pag. 394-401 engl. (cap.: „Atitudinea noastră faţă de 
autorităţile civile”).

Duminică                   16 septembrie
1.  READUCÂND LA VIAŢĂ UN PRINCIPIU VECHI
a.  Explicaţi felul în care trebuie să ne purtăm cu slujitorii în vârstă ai  
 lui Dumnezeu – şi de ce. Proverbele 16:31; Numeri 12:1-10; 2 Regi  
 2:22-24.

„Ar trebui să se dea pe faţă reverenţă faţă de reprezentanţii lui Dum-
nezeu – faţă de predicatori, profesori şi părinţi, care sunt chemaţi să vor-
bească şi să acţioneze în locul Său. Prin respectul arătat lor El este onorat.” 
– Educaţia, pag. 244 engl. (cap.: „Comportamentul”).

„Părinţii se plâng de asprimea inimii copiilor lor şi de cât de greu este 
ca sensibilitatea lor să fie trezită să răspundă la pretenţiile lui Dumnezeu. 
Dar cărţile cu rapoarte din ceruri înregistrează fără greşeală adevărata cauză. 
Părinţii au fost neconvertiţi. Ei nu au fost în armonie cu cerul sau cu lucra-
rea cerului. Ideile lor joase şi obişnuite despre caracterul sfânt al slujirii şi al 
sanctuarului lui Dumnezeu au fost întreţesute în educaţia copiilor lor…

Părinţi, fiţi atenţi ce exemplu şi ce idei transmiteţi copiilor voştri. 
Minţile lor sunt maleabile şi uşor de impresionat. Cu privire la slujba din 
sanctuar, dacă vorbitorul are vreun cusur, să vă fie teamă să-l menţionaţi. 
Vorbiţi numai despre lucrarea bună pe are o face, despre ideile bune pe 
care le-a prezentat, pe care ar trebui să le urmaţi ca venind prin agentul lui 
Dumnezeu. Se poate vedea imediat de ce copiii sunt atât de puţin impresi-
onaţi de lucrarea cuvântului şi de ce au atât de puţină reverenţă faţă de casa 
lui Dumnezeu. Educaţia lor este deficitară în această privinţă.” – Testimo-
nies, vol. 5, pag. 497, 498 engl. (cap.: „Purtarea în casa lui Dumnezeu”)

Versete
Prov 16:31 31 Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. – Num 12:1-10 1 Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană. 2 Şi au zis: „Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?” Şi Domnul a auzit-o. 3 Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului. 4 Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron şi Mariei: „Duceţi-vă toţi trei la Cortul întâlnirii.” Şi s-au dus toţi trei. 5 Domnul S-a coborât în stâlpul de nor şi a stat la uşa Cortului. A chemat pe Aaron şi pe Maria, şi ei s-au apropiat amândoi. 6 Şi a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. 7 Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea. 8 Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?” 9 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Şi a plecat. 10 Norul s-a depărtat de pe Cort. Şi iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria; şi iată că ea avea lepră. 2Imp 2:22-24 22 Şi apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care-l rostise Domnul. 23 De acolo s-a suit la Betel. Şi pe când mergea pe drum, nişte băieţaşi au ieşit din cetate şi şi-au bătut joc de el. Ei îi ziceau: „Suie-te, pleşuvule! Suie-te, pleşuvule!” 24 El s-a întors să-i privească şi i-a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieşit doi urşi din pădure şi au sfâşiat patruzeci şi doi din aceşti copii. 
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Luni                                                         17 septembrie

2.  LOIALITATE DE INSPIRAŢIE DIVINĂ
a.  Cum a dat David pe faţă o loialitate uimitoare chiar faţă de regele  
 Saul, care dorea să-l omoare? 1 Samuel 24:4-6; 26:8, 9. Care a fost  
 rezultatul? 1 Samuel 24:16-19; 26:21-25.

„[1 Samuel 26:21, 22 citat]… Acest al doilea exemplu al respectului lui 
David faţă de viaţa suveranului său a făcut o impresie chiar mai profundă 
asupra minţii lui Saul şi l-a făcut să-şi recunoască mai mult greşeala în 
umilinţă. El s-a mirat şi a fost copleşit de o astfel de manifestare de bunăvo-
inţă.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 671, 672 engl. (cap. 65: „Mărinimia lui David”).

b.  În ce moduri trebuie să dăm pe faţă o apreciere profundă faţă de  
 trupul lui Hristos? 1 Timoteni 5:17-19; Evrei 13:17; 1 Petru 4:8, 9; 5:5.

„Mulţi nu-şi dau seama de sfinţenia relaţiei cu biserica şi nu sunt dis-
puşi să se supună restricţiilor şi disciplinei. Umblarea lor arată că îşi înalţă 
propria judecată deasupra bisericii unite şi că nu sunt atenţi ca să se pă-
zească să nu încurajeze un spirit de împotrivire faţă de glasul ei. Poate că 
cei care deţin poziţii de răspundere în biserică au greşeli ca alţi oameni şi 
poate că dau greş în hotărârile lor; însă în ciuda acestui lucru, biserica lui 
Hristos de pe pământ le-a dat o autoritate care nu poate fi privită cu uşu-
rătate. Hristos, după învierea Sa, a delegat putere bisericii Sale spunând: 
‚Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi 
ţinute.’ (Ioan 20:23).

Relaţia de biserică nu trebuie anulată cu uşurinţă; totuşi, atunci când 
calea unor pretinşi urmaşi ai lui Hristos este barată sau când glasul lor nu 
are influenţa conducătoare pe care ei cred că o merită, ei ameninţă că pără-
sesc biserica. Adevărul este că prin părăsirea bisericii ei vor suferi cel mai 
mult; deoarece retrăgându-se dincolo de zona ei de influenţă, ei se expun 
pe deplin ispitelor lumii.

Toţi credincioşii ar trebui să fie dedicaţi din toată inima bisericii. Pros-
peritatea ei ar trebui să fie primul lor interes şi, dacă nu simt că se află sub 
obligaţiile sfinte de a face din legătura sa cu biserica un câştig în favoarea 
ei mai mult decât a lui, atunci ea se poate descurca mai bine fără ei.” – Tes-
timonies, vol. 4, pag. 17, 18 engl. (cap.: „Unitatea bisericii”).

Versete
1Sam 24:4-6 4 Oamenii lui David i-au zis: „Iată ziua în care Domnul îţi zice: „Dau pe vrăjmaşul tău în mâinile tale; fă-i ce-ţi va plăcea.” David s-a sculat şi a tăiat încet colţul hainei lui Saul. 5 După aceea, inima îi bătea, pentru că tăiase colţul hainei lui Saul. 6 Şi a zis oamenilor săi: „Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o aşa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este unsul Domnului.” 1Sam 26:8-9 8 Abişai a zis lui David: „Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmaşul tău în mâinile tale; lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu suliţa mea şi să-l pironesc dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta.” 9 Dar David a zis lui Abişai: „Nu-l omorî! Căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului şi să rămână nepedepsit?” 1Sam 24:16-19 16 Când a sfârşit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis: „Glasul tău este, fiule David?” Şi Saul a ridicat glasul şi a plâns. 17 Şi a zis lui David: „Tu eşti mai bun decât mine; căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ţi-am făcut rău. 18 Tu îţi arăţi azi bunătatea cu care te porţi faţă de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale, şi nu m-ai omorât. 19 Dacă întâlneşte cineva pe vrăjmaşul lui, îl lasă oare să-şi urmeze drumul în linişte? Domnul să-ţi răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta! 1Sam 26:21-22 21 Saul a zis: „Am păcătuit; întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ţi voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viaţa mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun şi am făcut o mare greşeală.” 22 David a răspuns: „Iată suliţa împăratului; să vină unul din oamenii tăi s-o ia. 

Versete
1Tim 5:17-19 17 Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora. 18 Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate”; şi: „Vrednic este lucrătorul de plata lui.” 19 Împotriva unui prezbiter să nu primeşti învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Evr 13:17 17 Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos. 1Pet 4:8-9 8 Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 9 Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire. 1Pet 5:5 5 Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” 
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Marţi                                                                                    18 septembrie

3.  FELUL DE PURTARE FAŢĂ DE ANGAJAŢI
a.  Ce apel a făcut apostolul Pavel către Filimon cu privire la slujitorul  
 lui nesupus? Filimon 15, 16. Ce principii pot învăţa angajatorii din  
 aceasta? Matei 5:7; Filipeni 2:4; Coloseni 4:1.

„Ai lăsat tu, care ai angajat ajutoare, ca lumina ta să strălucească pen-
tru muncitorii tăi aşa încât şi ei să fie împreună lucrători cu Dumnezeu? 
Dumnezeu ţi-a dat privilegii şi avantaje preţioase prin aceea că ţi-a trimis 
lumina adevărului Său şi tu trebuie să sporeşti aceste binecuvântări şi să 
laşi pe alţii să se bucure şi ei de favorurile primite de tine.” – Reflecting 
Christ, pag. 206.

b.  Ce profeţie putem învăţa din sfatul dat cu privire la angajarea de  
 ajutoare în restaurantele instituţionale?

„Managerii restaurantelor noastre trebuie să lucreze la mântuirea an-
gajaţilor. Ei nu trebuie să lucreze exagerat, aducându-se în situaţia în care 
să nu aibă nici puterea, nici înclinaţia de a-i ajuta pe lucrători din punct 
de vedere spiritual. Ei ar trebui să devoteze cele mai bune puteri ale lor 
instruirii angajaţilor lor în domeniul spiritual, explicându-le Scripturile şi 
rugându-se cu ei şi pentru ei.” – Manuscript Releases, vol. 4, pag. 285.

„În legătură cu fiecare restaurant trebuie pus un bărbat cu soţia sa, care 
să acţioneze ca supraveghetori ai ajutoarelor, un bărbat şi o femeie care 
iubesc pe Mântuitorul şi sufletele pentru care a murit El, şi care păzesc 
calea Domnului.

Tinerele ar trebui să se afle sub purtarea de grijă a unei femei mature 
înţelepte şi chibzuite, o femeie care este pe deplin convertită, care să pă-
zească atent pe lucrătoare, în special pe cele tinere.

Lucrătorii ar trebui să simtă că au un cămin. Ei sunt mâna de ajutor a lui 
Dumnezeu şi trebuie să fie trataţi la fel de atent şi gingaş după cum a spus 
Hristos că trebuie tratat copilaşul pe care El l-a aşezat în mijlocul ucenicilor 
Săi. ‚Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care 
cred în Mine,’ a spus El ‚ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de 
moară şi să fie înecat în adâncul mării.’ ‚Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar 
pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi faţa 
Tatălui Meu care este în ceruri.’ (Matei 18:6, 10).  Grija care ar trebui arătată 
faţă de aceşti angajaţi este unul dintre motivele pentru care ar trebui ca în 
oraşele mari să existe mai multe restaurante mici decât unul mare.” – Testimo-
nies, vol. 7, pag. 118, 119 engl. (cap.:” Lucrarea în restaurante”)

Versete
Fili 1:15-16 15 Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie, 16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! Mat 5:7 7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! Fil 2:4 4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Col 4:1 1 Stăpânilor, daţi robilor voştri ce le datoraţi şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăpân în cer. 
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Miercuri                               19 septembrie

4.  PATRONII ŞI AUTORITĂŢILE CIVILE
a.  Cum ne învaţă Scriptura să respectăm pe toţi stăpânii şi patroni?  
 Coloseni 3:22, 23; 1 Timotei 6:1, 2; 1 Petru 2:18-20.

„Fiţi credincioşi în afaceri, conştiincioşi în muncă, reţinând că nu nu-
mai ochiul patronului tău inspectează lucrarea ta, ci şi ochiul lui Dumne-
zeu este asupra oricărei tranzacţii din viaţa ta. Îngerii lui Dumnezeu îţi văd 
lucrarea şi ar trebui să fie o parte a religiei tale aceea de a avea marcată de 
adevăr şi credincioşie fiecare parte a lucrării tale.” – Testimonies, vol. 2, pag. 
78 engl. (cap.: „Religia de fiecare zi”).

b.  Cum prezintă obiceiurile celor necredincioşi un contrast izbitor  
 faţă de atitudinea creştină faţă de autorităţile şi legile civile?  
 Iuda 8; 1 Petru 2:13, 14, 17; Romani 13:1, 2.

„Nu este înţelept să găsiţi mereu greşeli la ceea ce fac conducătorii gu-
vernului. Lucrarea voastră nu este aceea de a ataca persoane sau instituţii. 
Ar trebui să exercităm o mare atenţie ca nu cumva să fim interpretaţi că ne 
aşezăm împotriva autorităţilor civile…

Nu ar trebui să lucrăm într-un fel care să ne facă să părem că apărăm 
trădarea. Ar trebui să înlăturăm din scrierile şi vorbirea noastră orice ex-
presie care, dacă luată singură, ar putea fi interpretată greşit ca fiind împo-
triva legii şi a ordinii…

Va veni vremea când expresiile imprudente de un caracter denunţător, 
care au fost rostite sau scrise de fraţii noştri într-un mod neatent, să fie 
folosite de către vrăjmaşii noştri ca să condamne. Acestea nu vor fi folosi-
te numai ca să-i condamne pe cei care le-au făcut, ci de ele vor fi acuzaţi 
toţi adventiştii. Acuzatorii noştri vor spune că în ziua cutare şi cutare unul 
dintre bărbaţii noştri cu răspundere a spus asta şi asta împotriva adminis-
traţiei legilor acestui guvern. Mulţi se vor mira să vadă câte lucruri s-au 
reţinut şi sunt folosite ca să susţină argumentele împotrivitorilor noştri. 
Mulţi vor fi surprinşi să audă propriile lor cuvinte interpretate într-un fel 
în care ei nu s-au gândit. Atunci, lucrătorii noştri să fie atenţi şi să vorbeas-
că precaut tot timpul şi în toate împrejurările. Toţi să fie atenţi ca nu cumva 
prin expresii nesăbuite să aducă o vreme de necaz înainte de marea criză 
care va încerca sufletele oamenilor.” – Idem, vol. 6, pag. 394, 395 engl. (cap.: 
„Atitudinea noastră faţă de autorităţile civile”).

Versete
Col 3:22-23 22 Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. 23 Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 1Tim 6:1-2 1 Toţi cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău. 2 Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască, sub cuvânt că sunt „fraţi”, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă pe oameni aceste lucruri şi spune-le apăsat. 1Pet 2:18-20 18 Slugilor, fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit. 19 Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept. 20 În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 

Versete
Iuda 1:8 8 Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile. 1Pet 2:13-14 13 Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, 14 cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine. 1Pet 2:17 17 Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! Rom 13:1-2 1 Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. 2 De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. 
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Joi                                                          20 septembrie

5.  O ATITUDINE EXEMPLARĂ
a.  Împotriva cărei atitudini suntem avertizaţi – chiar în felul nostru  
 de a ne purta cu cei despre care credem că sunt în întunericul  
 rătăcirii? Eclesiastul 7:9.

„Există unii care îşi permit să fie uşuratici, sarcastici şi chiar batjocoritori 
cu cei care au alte păreri faţă de ei.” – Mărturii către predicatori, pag. 108 engl.

„Unele persoane vorbesc într-un mod aspru şi necurtenitor, care ră-
neşte sentimentele altora şi atunci se îndreptăţesc spunând: ‚Aşa sunt eu; 
întotdeauna spun ceea ce gândesc.’ Şi ridică această trăsătură rea de carac-
ter la nivel de virtute…

Acel cuvânt nepoliticos ar trebui lăsat nerostit, acea nepăsare egoistă 
faţă de fericirea altora ar trebui să facă loc simpatiei şi consideraţiei.” –  
Înalta noastră chemare, pag. 229 engl.

b.  Care este atitudinea corectă? 1 Tesaloniceni 5:14, 15; 2 Timotei  
 2:24-26.

„Să ne rugăm nu numai pentru noi, ci şi pentru cei care ne-au rănit şi 
care continuă să ne rănească.” – Comentarii biblice, vol. 3, pag. 1141 engl.

c.  Descrieţi atitudinea lui Hristos faţă de persecutorii Săi. Matei  
 5:44, 45; Luca 23:34. Care a fost atitudinea Sa faţă de diavol? Iuda 9.

„[Atârnând pe cruce], Mântuitorul nu a murmurat şi nu S-a plâns… 
Nu a fost invocat nici un blestem peste soldaţii care se purtau atât de bru-
tal cu El. Nu s-a cerut nici o răzbunare peste preoţii şi conducătorii care 
priveau cu desfătare la felul cum se împlineau planurile lor. Lui Hristos I-a 
fost milă de ei.” – Hristos lumina lumii, pag. 744 engl. (cap. 78: „Golgota”).

Vineri                                21 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce reclamă reverenţa faţă de trupul bisericii şi conducătorii ei?
2.  Ce putem învăţa din atitudinea lui David faţă de Saul?
3.  Explicaţi răspunderile serioase ale creştinilor la locul de muncă.
4.  Cum ar trebui să evităm să părem că ne împotrivim autorităţilor?
5.  Ce putem învăţa din atitudinea lui Isus pe cruce? 

Versete
Ecl 7:9 9 Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuieşte în sânul nebunilor. 

Versete
1Tes 5:14-15 14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi. 15 Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi. 2Tim 2:24-26 24 Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, 25 să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; 26 şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia. 

Versete
Mat 5:44-45 44 Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Luk 23:34 34 Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. Iuda 1:9 9 Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” 
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  Lecţia 13                                                     Sabat, 29 septembrie 2012

Umblând în reverenţă
„Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte 

neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt 
rele.” (Efeseni 5:15, 16).

„Nu există nici o altă cale de a arăta reverenţă care să fie atât de plăcută 
[lui Dumnezeu] cum este ascultarea de ceea ce a spus El. – Educaţia, pag. 
244 engl. (cap.: „Comportamentul”).

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 1, pag. 521-525 engl. (cap.: 
„Reforma în îmbrăcăminte”). Idem, vol. 4, pag. 628-648 engl. (cap.: „Simplitate în 
îmbrăcăminte”).

Duminică                                             23 septembrie
1. EXPERIENŢA LUI ENOH
a.  Cum descrie inspiraţia viaţa spirituală a patriarhului Enoh?  
 Genesa 5:24 (prima parte); Evrei 11:5.

„Rugaţi-vă în cămăruţa voastră, iar când mergeţi la lucrul vostru zilnic 
inima să vă fie adesea înălţată către Dumnezeu. În felul acesta a umblat 
Enoh cu Dumnezeu. Aceste rugăciuni tainice se ridică asemenea tămâiei 
preţioase înaintea tronului de har. Satan nu-l poate birui pe cel a cărui ini-
mă se bazează pe Dumnezeu.” – Calea către Hristos, pag. 98, 99 engl. (cap. 11: 
„Înaltul privilegiu al rugăciunii”).

b.  Pe măsură ce sfinţii se pregătesc pentru înălţare în aceste zile de pe  
 urmă, cum leagă experienţa lui Enoh reverenţa faţă de prezenţa lui  
 Dumnezeu de adevărata sfinţire? Genesa 5:24; 1 Ioan 3:2, 3.

„Zi după zi, [Enoh] avea gânduri şi sentimente tot mai puţin asemănă-
toare lui şi mai mult asemănătoare lui Hristos, mai cereşti, mai divine. El 
întreba mereu: Este aceasta calea Domnului? Creşterea lui era constantă şi 
el avea părtăşie cu Tatăl şi Fiul. Aceasta este adevărata sfinţire.” – Comentarii 
biblice, vol. 6, pag. 1098 engl.

„După cum Enoh a fost înălţat la cer înainte de nimicirea lumii prin 
apă, în acelaşi fel drepţii cei vii vor fi înălţaţi de pe pământ înainte de nimi-
cirea lui prin foc.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 89 engl. (cap. 6: „Set şi Enoh”).

Versete
Gen 5:24 24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Evr 11:5 5 Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. 

Versete
Gen 5:24 24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 1Ioan 3:2-3 2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. 3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. 
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Luni                                                                                     24 septembrie
2. EXTERIORUL DĂ PE FAŢĂ CEEA CE SE AFLĂ ÎN INTERIOR
a.  Explicaţi o cerinţă referitoare la exterior pe care o are Hristos de la  
 toţi cei care se pregătesc ca să-L întâmpine în pace. Exodul 19:10, 11.

„Dacă Dumnezeu a fost atât de exact când a cerut curăţie în acele călăto-
rii prin pustie, care au fost în aer liber aproape tot timpul, El nu ne cere mai 
puţin nouă care trăim în case acoperite, în care impurităţile sunt mai uşor de 
observat şi au o influenţă mai nesănătoasă.” – Sfaturi despre sănătate, pag. 82 engl.

„Domnul a poruncit copiilor lui Israel să-şi spele hainele şi să îndepărte-
ze orice necurăţie din tabăra lor, ca nu cumva, trecând pe acolo, El să le vadă 
mizeria. Dumnezeu trece pe lângă casele noastre astăzi şi priveşte asupra 
condiţiilor şi obiceiurilor insalubre ale familiilor. N-ar fi mai bine să ne re-
formăm, şi aceasta fără întârziere?” – Îndrumarea copilului, pag. 106 engl.

b.  Ce simbolizează această lipsă de curăţenie? Apocalipsa 19:8; Matei  
 5:8; 1 Timotei 5:22 (ultima parte).

„Am văzut că Dumnezeu nu recunoaşte o persoană murdară, dezor-
donată, ca fiind creştină. El priveşte cu neplăcere asupra acestora. Sufletele, 
trupurile şi spiritele noastre trebuie prezentate fără pată de către Isus înain-
tea Tatălui Său, şi dacă nu suntem curaţi şi puri, nu putem fi prezentaţi ca 
fără pată înaintea lui Dumnezeu.

Am văzut că sfinţii trebuie să-şi păstreze casele curate şi aranjate, fără 
mizerie şi murdărie şi orice necurăţie. Am văzut că locaşul lui Dumnezeu 
fusese pângărit prin neglijenţa părinţilor faţă de copiii lor şi prin lipsa de 
curăţenie şi ordine de acolo. Am văzut că aceste lucruri ar trebui mustrate 
pe faţă, şi că, dacă nu se va face o schimbare imediată în unii dintre cei care 
mărturisesc adevărul în aceste chestiuni, ar trebui daţi afară din tabără.” – 
Selected Messages, vol. 3, pag. 273, 274.

„Colţurile murdare, neglijate din casă tind să creeze colţuri murdare şi 
neglijate în suflet.” – Îndrumarea copilului, pag. 114 engl.

 c.  Cu privire la înfăţişarea creştină, numiţi câteva principii pe care  
 toţi credincioşii – inclusiv tinerii – ar trebui să le înţeleagă.  
 1 Timotei 2:9, 10; Tit 2:11-14; 3:2.

„Îmbrăcămintea este un indiciu al minţii şi al inimii. Ceea ce se vede 
în exterior este un semn a ceea ce este în interior.” – Minte, caracter şi perso-
nalitate, vol. 1, pag. 289 engl.

Versete
Exod 19:10-11 10 Şi Domnul a zis lui Moise: „Du-te la popor, sfinţeşte-i, azi şi mâine, şi pune-i să-şi spele hainele. 11 Să fie gata pentru a treia zi; căci a treia zi Domnul Se va coborî, în faţa întregului popor, pe muntele Sinai. 

Versete
Apoc 19:8 8 şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) Mat 5:8 8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 1Tim 5:22 22 Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă şi să nu te faci părtaş păcatelor altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat. 

Versete
1Tim 2:9-10 9 Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, 10 ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Tit 2:11-14 11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat 12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, 13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. 14 El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Tit 3:2 2 să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. 
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Marţi                    25 septembrie
3.  UN INDICIU AL INIMII
a.  Ce idee solemnă referitoare la îmbrăcăminte trebuie înălţată în  
 această zi antitipică a Ispăşirii? Eclesiastul 11:9; Romani 13:14.

„Multe suflete, care au fost convinse de adevăr, au hotărât împotriva 
adevărului din cauza mândriei şi a iubirii de lume date pe faţă de surorile 
noastre. Doctrina predicată părea clară şi armonioasă, iar ascultătorii au 
simţit că trebuia să ducă o cruce grea prin acceptarea adevărului. Când 
aceste persoane le-au văzut pe surorile noastre etalându-şi îmbrăcămintea, 
au spus: ‚Aceşti oameni se îmbracă la fel ca noi. Ei nu cred cu adevărat 
ce mărturisesc; şi, până la urmă, cred că sunt înşelaţi. Dacă ei ar crede cu 
adevărat că Isus trebuie să vină în curând, şi că fiecare caz trebuie hotărât 
spre viaţă sau moarte veşnică, nu şi-ar putea devota timpul şi banii îm-
brăcămintei la modă.’ Cât de puţin ştiu aceste pretinse surori credincioase 
despre predica ţinută de îmbrăcămintea lor!

Cuvintele noastre, acţiunile noastre şi îmbrăcămintea noastră sunt zil-
nic predicatori vii, strângând cu Hristos sau risipind. Aceasta nu este o 
chestiune neînsemnată, care să fie trecută cu vederea. Subiectul îmbrăcă-
mintei cere o reflectare serioasă şi multă rugăciune. Mulţi necredincioşi au 
simţit că nu fac bine permiţându-şi să fie robii modei; însă când îi văd pe 
unii dintre cei care fac o înaltă mărturisire de evlavie îmbrăcându-se cum 
se îmbracă cei din lume, bucurându-se de o societate uşuratică, ei trag con-
cluzia că nu poate fi ceva rău într-o astfel de purtare…

Tot cerul notează influenţa zilnică pe care pretinşii urmaşi ai lui Dum-
nezeu o exercită asupra lumii. Surorile mele, îmbrăcămintea voastră vor-
beşte fie în favoarea lui Hristos şi a adevărului sfânt, fie în favoarea lumii. 
Care dintre ele? Nu uitaţi că toţi trebuie să răspundem înaintea lui Dumne-
zeu pentru influenţa pe care o exercităm.” – Testimonies, vol. 4, pag. 641 engl. 
(cap.: „Simplitate în îmbrăcăminte”).

„Dragostea de îmbrăcăminte pune în pericol caracterul moral şi face 
ca femeia să fie opusul doamnei creştine caracterizate prin modestie şi so-
brietate. Îmbrăcămintea bătătoare la ochi şi extravagantă încurajează prea 
adesea senzualitatea în inima purtătorului şi trezeşte patimile josnice în 
inima privitorului.” – Idem, pag. 645 engl. (cap.: „Simplitate în îmbrăcăminte”).

„Lumea este nebună după etalare, modă şi plăcere. Imoralitatea este în 
creştere într-un mod constant şi grozav. De ce să nu fie creştinii credincioşi 
mărturisirii lor înalte!” – Idem, pag. 647 engl. (cap.: „Simplitate în îmbrăcăminte”).

„Asupra noastră ca popor zace un păcat grozav pentru că am permis în 
biserica noastră ca membrii să se îmbrace într-un fel care nu este în armo-
nie cu credinţa lor. Trebuie să ne ridicăm odată şi să închidem uşa faţă de 
atracţiile modei. Dacă nu facem aceasta, bisericile noastre se vor deprava.” 
– Idem., pag. 648 engl. (cap.: „Simplitate în îmbrăcăminte”).

Versete
Ecl 11:9 9 Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Rom 13:14 14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele. 
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Miercuri                                26 septembrie
4.  O VIAŢĂ PRECAUTĂ

a.  Explicaţi tema uitată de mult care stă la baza principalelor caracte- 
 ristici pe care ar trebui să le cultive creştinii din toate veacurile.  
 Tit 2:1-7.

„Trăim în vremuri primejdioase. Adventiştii de ziua a şaptea sunt pre-
tinsul popor al lui Dumnezeu, păzitor al poruncii; însă ei îşi pierd spiritul 
devoţional. Acest spirit de reverenţă faţă de Dumnezeu îi învaţă pe oameni 
cum să se apropie de Făcătorul lor – cu sfinţenie şi teamă prin credinţă, nu 
în ei înşişi, ci printr-un Mijlocitor. În felul acesta, omul este ţinut strâns în 
orice împrejurare ar fi aşezat.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 314, 315.

b.  Ce fel de vorbire îl va caracteriza pe adevăratul credincios? Efeseni  
 5:17, 20. Numiţi obiceiurile ireverenţioase în vorbire, care sunt în  
 contrast cu spiritul evangheliei. Efeseni 5:4 (prima parte).

„Când oamenii alungă teama de Dumnezeu, nu sunt departe de a în-
depărta onoarea şi integritatea.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 557 engl. (cap. 53: 
„Cei dintâi judecători”).

„Fiţi atenţi cum vorbiţi. Fiţi atenţi cum reprezentaţi religia pe care aţi 
acceptat-o. Poate că simţiţi că nu este păcat să bârfiţi şi să vorbiţi nimicuri, 
însă acest lucru Îl îndurerează pe Mântuitorul vostru şi îi întristează pe 
îngerii cereşti.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 457 engl. 

„Caracterul unui om poate fi estimat aproape corect prin natura con-
versaţiei sale… Poate că vorbirea uşuratică şi glumele fac plăcere minţilor 
slabe, şi totuşi influenţa unei astfel de conduite distruge spiritualitatea. Mă 
adresez vouă ca unui grup, dar şi ca unor persoane individuale: Fiţi atenţi 
la cuvintele voastre. Conversaţia voastră să fie caracterizată de sobrietate şi 
bun simţ sănătos. Nu vă jucaţi cu puritatea şi caracterul nobil al sufletului 
vostru prin îngăduirea de glume răsuflate şi prin cultivarea obiceiului unei 
conversaţii uşuratice…

Prin rostirea de cuvinte fără rost, aţi adus dezonoare numelui lui Hris-
tos; pentru că L-aţi reprezentat greşit în caracter. Nici un cuvânt prefăcut 
nu s-a găsit pe buzele Sale, nici o minciună sau falsitate. Oamenii care sunt 
descrişi ca formând ceata celor o sută patruzeci şi patru de mii, au numele 
Tatălui scris pe fruntea lor, iar despre ei se spune: ‚În gura lor nu s-a gă-
sit minciună: pentru că ei sunt fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu.’ 
(Apocalipsa 14:5).” – Înalta noastră chemare, pag. 292 engl.

Versete
Tit 2:1-7 1 Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. 2 Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare. 3 Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, 4 ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii; 5 să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. 6 Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi 7 şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, 

Versete
Efe 5:17 17 De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Efe 5:20 20 Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Efe 5:4 4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. 
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Joi                                                            27 septembrie
5.  FIIND MARTOR PENTRU HRISTOS
a.  Când suntem întrebaţi despre credinţa noastră, cât de importantă  
 este alegerea cuvintelor noastre ca răspuns? Proverbele 15:23,28 p.p. 

„Trebuie să vă respectaţi propria credinţă pentru a o prezenta cu succes 
altora. Prin exemplu cât şi prin precept, trebuie să arătaţi că nutriţi reve-
renţă faţă de credinţa voastră, vorbind reverenţios despre lucrurile sfinte. 
Niciodată să nu îngăduiţi ca vreo expresie de uşurătate şi flecărie să iasă de 
pe buzele voastre atunci când citaţi Scripturile. Când luaţi Biblia în mână, 
amintiţi-vă că vă aflaţi pe un pământ sfânt. Îngerii sunt în jurul vostru şi, 
dacă ochii voştri ar putea fi deschişi, i-aţi putea vedea. Purtarea voastră să 
fie în aşa fel încât să lăsaţi asupra tuturor sufletelor cu care vă asociaţi im-
presia că o atmosferă curată şi sfântă vă înconjoară. Un cuvânt nefolositor, 
un râs uşuratic poate înclina sufletul cuiva într-o direcţie greşită. Grozave 
sunt urmările dacă nu există o legătură constantă cu Dumnezeu.” – Princi-
piile fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 194, 195 engl.

b.  Numiţi câteva puncte esenţiale pentru a fi martori eficienţi pentru  
 Hristos. Proverbele 15:33; Coloseni 4:6. Ce dovadă ar trebui să fim  
 pregătiţi să dăm şi în ce fel? 1 Petru 3:15.

„[1 Petru 3:15 citat]. Teama de care se vorbeşte aici nu înseamnă neîn-
credere sau nehotărâre, ci o precauţie cuvenită, fiind atent la fiecare punct ca 
nu cumva să fie rostit cu cuvânt neînţelept sau să prevaleze sentimentalismul 
şi astfel să se lase o impresie greşită asupra minţilor şi să le îndrume într-o 
direcţie greşită. Teama evlavioasă, umilinţa şi blândeţea sunt foarte necesare 
tuturor pentru ca să poată reprezenta corect adevărul lui Dumnezeu.” – Testi-
monies, vol. 4, pag. 258, 259 engl. (cap.: „Egoism în biserică şi în familie”).

Vineri        28 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Ce caracteristici ale lui Enoh trebuie să ne însuşim în aceste zile de pe  
 urmă?
2.  De ce este curăţenia atât de importantă pentru creştini?
3.  Cum trebuie să influenţeze reverenţa noastră îmbrăcămintea şi  
 purtarea noastră?
4.  Ce este greşit la conversaţia uşuratică, glumeaţă?
5.  Ce factor trebuie să echilibreze mărturia creştină zeloasă? De ce?

Versete
Prov 15:23 23 Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, şi ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită! – Prov 15:28 28 Inima celui neprihănit se gândeşte ce să răspundă, dar gura celor răi împroaşcă răutăţi. – 

Versete
Prov 15:33 33 Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. – Col 4:6 6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. 1Pet 3:15 15 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, 
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TEMATICA PENTRU ORA DE STUDIU 
DIN SABAT, DUPĂ AMIAZĂ

Istoria Faptelor Apostolilor

Iulie   7  cap.    9:  Cei şapte diaconi (II)
            14  cap.  10:  Primul martir creştin
  21  cap.  11:  Evanghelia în Samaria
  28  cap.  12:  Din prigonitor, ucenic (I)
  
August   4  cap.  12:  Din prigonitor, ucenic (II)
  11  cap.  13:  Zile de pregătire
  18  cap.   14: În căutarea adevărului (I)
  25  cap.  14:  În căutarea adevărului (I)
    
Septembrie   1  cap. 15: Eliberat din închisoare (I)
    8  cap. 15: Eliberat din închisoare (II)
  15  cap. 16: Solia Evangheliei în Antiohia (I)
  22  cap. 16: Solia Evangheliei în Antiohia (II)
  29  cap. 17: Soli ai Evangheliei

 *) Apusul de soare a fost stabilit folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Iulie
  6. B: 21:02; CT: 20:51; IS: 21:06; MS: 21:17; SM: 21:29; AR: 21:28;
13. B: 20:59; CT: 20:48; IS: 21:02; MS: 21:12; SM: 21:24; AR: 21:24;
20. B: 20:53; CT: 20:42; IS: 20:56; MS: 21:07; SM: 21:18; AR: 21:18;
27. B: 20:46; CT: 20:35; IS: 20:48; MS: 20:59; SM: 21:10; AR: 21:11;

 August
  3. B: 20:37; CT: 20:27; IS: 20:38; MS: 20:50; SM: 21:00; AR: 21:02;
10. B: 20:28; CT: 20:17; IS: 20:28; MS: 20:39; SM: 20:49; AR: 20:51;
17. B: 20:17; CT: 20:07; IS: 20:16; MS: 20:28; SM: 20:37; AR: 20:40;
24. B: 20:06; CT: 19:55; IS: 20:03; MS: 20:15; SM: 20:24; AR: 20:28;
31. B: 19:54; CT: 19:43; IS: 19:50; MS: 20:02; SM: 20:11; AR: 20:15;

Septembrie
  7. B: 19:41; CT: 19:30; IS: 19:36; MS: 19:49; SM: 19:57; AR: 20:01;
14. B: 19:28; CT: 19:17; IS: 19:22; MS: 19:35; SM: 19:42; AR: 19:48;
21. B: 19:15; CT: 19:04; IS: 19:08; MS: 19:21; SM: 19:28; AR: 19:34;
28. B: 19:02; CT: 18:52; IS: 18:54; MS: 19:07; SM: 19:13; AR: 19:20.
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Iubiţi fraţi şi surori, 

Dorim ca harul lui Dumnezeu care aduce pace şi bucurie să rămână în 
inimile voastre. 

Ne apropiem de zilele finale ale istoriei acestui pământ, chiar dacă se 
pare că „toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” (2 Petru 2:3,4). 
Semnele revenirii în curând a Domnului Hristos sunt evidente pentru cei 
care îşi propun să urmărească mersul evenimentelor.  

„Dacă vrem să trăim o adevărată viaţă creştină, conştiinţa trebuie să fie 
înviorată prin contactul neîncetat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Toate lucru-
rile preţioase, pe care Dumnezeu ni le-a procurat cu un preţ nemărginit de 
mare, nu ne pot aduce nici un bine; ele nu ne pot întări şi nu pot să producă 
o creştere spirituală dacă nu ni le însuşim. Trebuie să mâncăm Cuvântul lui 
Dumnezeu, să facem din el o parte din noi înşine.

Mici grupe să se adune seara, la prânz sau dimineaţa devreme, pen-
tru a studia Biblia. Ei să aibă un timp de rugăciune, pentru ca să poată fi 
întăriţi, luminaţi şi sfinţiţi de Duhul Sfânt. Domnul Hristos doreşte ca lu-
crarea aceasta să se realizeze în inima fiecărui lucrător. Dacă voi înşivă veţi 
deschide uşa pentru a o primi, o mare binecuvântare va veni asupra voas-
tră. Îngeri de la Dumnezeu vor fi în adunarea voastră. Voi vă veţi hrăni cu 
frunzele pomului vieţii. Ce mărturie veţi putea da cu privire la cunoştinţa 
plină de iubire pe care aţi făcut-o cu conlucrătorii voştri, la aceste preţioase 
ocazii când aţi căutat binecuvântarea lui Dumnezeu! Fiecare să-şi poves-
tească experienţa în cuvinte simple. Aceasta va aduce mai multă întărire 
şi bucurie sufletului decât toate instrumentele muzicale din comunităţi. 
Domnul Hristos va veni în inima voastră. Numai în felul acesta vă puteţi 
menţine integritatea.” 7 T. 195. 

Având în vedere faptul că în perioada 09-12 august 2012, la Campusul 
bisericii noastre, se vor desfăşura o serie de conferinţe pe tema: ,,Neprihă-
nirea care se capătă prin credinţă”, urmate de sesiunea de delegaţi a Uniunii 
Române, 12-14 august 2012, vă propunem, ca înainte de aceste întruniri, 
în perioada 06-27 iulie 2012, să avem un timp de consacrare, de rugăciune 
şi studiu din cartea ,,Calea către Hristos”

Sugerăm fiecărei comunităţi sau grupe de credincioşi să-şi organizeze 
momentele de părtăşie aşa cum le este convenabil, încercând să găsească 
un timp prielnic pentru rugăciune şi studiu (zilele de vineri, sâmbătă, du-
minică, miercuri – sau alt timp în care pot fi împreună). 
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Dacă este posibil, vizitaţi-i pe fraţii singuri, care nu se pot deplasa la lo-
cul de închinare şi studiaţi împreună cu ei lecţiile cărţii Calea către Hristos, 
rugându-vă împreună şi împărtăşindu-vă reciproc speranţele şi dorinţele 
inimii voastre, privind apropiata venire a Domnului nostru. 

Sperăm ca acest timp să ne aducă o mare binecuvântare, să trezească în 
noi simţăminte curate şi dorinţa sfântă ca voia lui Dumnezeu să se realize-
ze în vieţile noastre, „precum în cer, aşa şi pe pământ”. 

Fraţii voştri din Conducerea Uniunii Române 
a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă
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