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Cuvânt înainte
În acest an, elevii ªcolii de Sabat din întreaga lume studiazã Caracterul
Creºtin, având ca bazã scara progresului din epistola lui Petru, din 2 Petru
1:5-7: „Daþi-vã ºi voi toate silinþele ca sã uniþi cu credinþa voastrã fapta; cu
fapta, cunoºtinþa; cu cunoºtinþa, înfrânarea; cu înfrânarea, rãbdarea; cu
rãbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraþi; cu dragostea de fraþi,
iubirea de oameni.” Ni se aminteºte cã aceste calitãþi frumoase de caracter
se dobândesc în curãþia lor numai prin cooperarea noastrã cu puterea lui
Dumnezeu: „Dupã cum dumnezeiasca Lui putere ne-a dãruit tot ce priveºte
viaþa ºi evlavia, prin cunoaºterea Celui ce ne-a chemat la slava ºi puterea
Lui, prin care El ne-a dat fãgãduinþele Lui nespus de mari ºi scumpe, ca prin
ele sã vã faceþi pãrtaºi firii dumnezeieºti dupã ce aþi fugit de stricãciunea
care este în lume prin pofte.” (versetele 3, 4).
În înaintarea pe aceastã scarã, examinând tot ce implicã aceastã cale,
lecþiile noastre din acest trimestru vor pune accent deosebit pe cele mai de
sus trepte – dragostea frãþeascã ºi, în cele din urmã, iubirea de oameni. Ce
calitate minunatã este aceastã iubire! Oamenii lumii pot vorbi de dragoste,
dar dragostea lor se bazeazã de obicei pe vreun fel de motive egoiste. Limba
greacã foloseºte termeni diferiþi care sunt traduºi prin cuvântul dragoste,
printre care phileo, care este dragostea din familie ºi dintre prieteni, eros,
dragostea romanticã dintre soþ ºi soþie, ºi agape, care este dragostea
neegoistã pe care o persoanã o oferã altora prin servire, fãrã a aºtepta ceva
în schimb. Aceastã dragoste agape este dragostea care domneºte în cer ºi
este un semn sigur al miºcãrii Duhului Sfânt în inima omeneascã – cea mai
puternicã mãrturie care poate fi datã în favoarea misiunii Domnului pentru
aceastã planetã.
Avem nevoie de mai multã dragoste agape. De fapt, „cea mai mare
cauzã a ineficienþei noastre ca popor este lipsa de credinþã ºi dragoste.
Aceste principii sunt esenþiale pentru prosperitatea noastrã ca popor.” –
Manuscript Releases, vol. 19, pag. 14.

„Cel mai mare dintre daruri, dintre talente este dragostea adevãratã, cea
asemenea lui Hristos. Ea este cea mai strãlucitoare dovadã a puterii religiei.
Prin ea, se naºte lumii un martor zilnic pentru Hristos. Domnul cheamã
comunitãþile Sale sã dea pe faþã aceastã dragoste.” – The Signs of the Times,
2 octombrie 1901.

Fraþi ºi surori, sã cultivãm fiecare aceste calitãþi alese ale caracterului
creºtin ca, prin harul lui Dumnezeu, sã putem sã urcãm cu adevãrat pânã la
cele mai înalte trepte ale acestei scãri în viaþa noastrã zilnicã!
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
Lecþii biblice pentru Sabat, Octombrie - Decembrie 2005

3

Sabat, 1 octombrie 2005

Darul Sabatului Întâi
pentru dezvoltarea
ªcolii de Sabat din
Myanmar

Þara din sudul Asiei numitã
Myanmar, fosta Burma, este cãminul
a 43 milioane de locuitori. Marea
majoritate a populaþiei, mai mult de 85% sunt budiºti. O þarã de o
frumuseþe rarã cu munþi maiestuoºi ºi coaste imaculate de-a lungul
Oceanului Indian, ea a fost adesea umbritã de conflicte interne etnice
sau politice.
Solia reformei a ajuns în Burma la mijlocul secolului al douãzecilea.
Începând ca o misiune, lucrarea a fost organizatã acum ca un Câmp
care se susþine singur în interiorul Regiunii Asiatice. Prin harul lui
Dumnezeu, credincioºii de aici, deºi sãraci în lucrurile acestei lumi, au
putut totuºi sã rãspândeascã evanghelia ºi chiar sã rãspundã interesului
din þãrile învecinate cum ar fi Thailanda.
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale a analizat
lucrarea misionarã din þãrile himalaice ºi a hotãrât cã Burma este un loc
excelent de unde sã se dezvolte lucrarea cu cãrþi în întreaga Regiune.
Darul strâns astãzi va fi folosit la pregãtirea de literaturã în limbile locale,
care sã fie mult mai accesibilã oamenilor care locuiesc în comunitãþile
muntoase izolate. Prin oferirea de lecþii în limba lor tribalã îi ajutãm pe
misionari sã ajungã la inima oamenilor care trãiesc departe de influenþele
creºtine.
Vã rugãm sã aveþi în vedere lucrarea cu literaturã din Burma ºi þãrile
vecine atunci când vã pregãtiþi darul pentru aceastã colectã specialã.
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Lecþia 1

Sabat,
1 octombrie 2005

Rãbdarea
„Aveþi nevoie de rãbdare ca, dupã ce aþi împlinit voia lui
Dumnezeu, sã puteþi cãpãta ce v-a fost fãgãduit.” (Evrei 10:36).
„Rãbdarea revarsã balsamul pãcii ºi al dragostei în experienþele vieþii de
familie… Rãbdarea va cãuta unitatea în bisericã, în familie ºi în comunitate.
Aceastã virtute trebuie întreþesutã în vieþile noastre.” – The Review and
Herald, 21 februarie 1888.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 723-739 engl.
(cap.77: „În sala de judecatã a lui Pilat”)

Duminicã

25 septembrie

1. CUMPÃTARE ÎNAINTE DE RÃBDARE
a. De ce se aflã cumpãtarea înainte de rãbdare? 2 Petru 1:6.

„Orice obicei sau practicã ce slãbeºte forþa ºi puterea creierului sau
tãria fizicã ne descalificã pentru exercitarea virtuþii care vine dupã
cumpãtare – rãbdarea.” – Înalta noastrã chemare, pag. 63.
„Este aproape imposibil ca o persoanã necumpãtatã sã fie rãbdãtoare.
Unii dintre noi au un temperament agitat, ºi gândesc ºi acþioneazã rapid; dar
nimeni sã nu creadã cã nu poate deveni rãbdãtor. Rãbdarea este o plantã care
creºte repede dacã este cultivatã cu atenþie.” – My Life Today, pag. 97.
„Când ne întindem sã dormim, stomacul trebuie sã-ºi fi terminat lucrul,
pentru ca sã se poatã bucura de odihnã ca ºi celelalte organe ale corpului.
Pentru persoanele sedentare, cinele târzii sunt în mod special vãtãmãtoare.
Adesea, tulburarea creatã de acestea este începutul bolii care se sfârºeºte
în moarte.
În multe cazuri, starea de slãbiciune care duce la dorinþa dupã mâncare
este simþitã din cauzã cã organele digestive au fost prea mult împovãrate în
timpul zilei. Dupã servirea unei mese, organele digestive au nevoie de odihnã.
Cel puþin cinci sau ºase ore ar trebui sã fie între douã mese, ºi majoritatea
celor care încearcã vor vedea cã douã mese sunt mai bune decât trei.” –
Marele Medic, pag. 264.
Lecþii biblice pentru Sabat, Octombrie - Decembrie 2005
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Luni

26 septembrie

2. AJUTÂNDU-I PE CEI MICI SÃ FIE RÃBDÃTORI
a. Cum îi poate ajuta cumpãtarea pe copii sã dezvolte caractere
plãcute? Proverbele 22:6.

„Prima educaþie, pe care copiii ar trebui sã o primeascã de la mamã în
pruncie, ar trebui sã fie cu privire la sãnãtatea lor fizicã. Ar trebui sã li se
îngãduie numai hranã simplã ºi care sã aibã acea calitate care sã le asigure
cea mai bunã stare de sãnãtate ºi din care sã se serveascã numai la perioade
regulate, nu mai des de trei ori pe zi, iar douã mese ar fi mai bune decât trei.
Dacã cei mici sunt disciplinaþi corect, vor învãþa repede cã nu primesc nimic
dacã plâng sau se agitã. O mamã chibzuitã îºi va educa odraslele nu þinând
cont de confortul ei prezent, ci de binele lor viitor.” – Un apel solemn, pag.
137. (engl)

b. Ce a confirmat sora White prin propria ei experienþã cu privire
la ajutorarea mai multor copii în cãminul ei? 1 Corinteni 10:31.

„Timp de mai mult de doisprezece ani, am luat doar douã mese pe zi,
consumând hranã simplã, nestimulatoare. În aceastã perioadã, am îngrijit
aproape tot timpul de copii de vârste diferite, de la trei la treisprezece ani.
Am lucrat treptat ºi cu grijã ca sã le schimbãm obiceiul de a mânca de trei
ori pe zi, la douã mese pe zi; de asemenea, am lucrat cu precauþie ca sã le
schimbãm dieta de la mâncarea stimulatoare, cum sunt sosurile grase,
plãcintele, prãjiturile, untul, carnea, condimentele, etc., la fructe, zarzavaturi
ºi cereale simple ºi sãnãtoase. Urmarea a fost cã aceºti copii nu au fost
afectaþi de diversele boli cãrora copiii le sunt expuºi într-o mai micã sau mai
mare mãsurã. Ei rãcesc uneori datoritã neglijenþei, dar aceasta îi
îmbolnãveºte doar rareori…
Copiii crescuþi în felul acesta sunt mult mai uºor de controlat decât cei
cãrora li se îngãduie sã mãnânce tot ce poftesc, ºi oricând. De obicei, sunt
veseli, mulþumiþi ºi sãnãtoºi. Chiar ºi cei mai încãpãþânaþi, pãtimaºi ºi
îndãrãtnici au devenit supuºi, rãbdãtori ºi stãpâni pe sine urmând în mod
persistent acest fel de dietã, împreunã cu o administrare fermã dar amabilã
a altor chestiuni.” – The Health Reformer, 1 mai 1877.
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Marþi

27 septembrie

3. EXEMPLE DE RÃBDARE
a. Ce a spus Dumnezeu despre caracterul lui Iov? Iov 1:1, 8.
b. Ce ar trebui sã învãþãm din reacþia lui Iov faþã de primul atac
devastator al lui Satan împotriva copiilor ºi proprietãþilor lui?
Iov 1:13-22.
„Satan lucreazã ºi prin elementele naturii ca sã-ºi strângã recolta de suflete
nepregãtite. El a studiat secretele laboratoarelor naturii, ºi se foloseºte de
toatã puterea lui ca sã controleze elementele naturii atât cât îi permite
Dumnezeu. Când i s-a îngãduit sã-l chinuiascã pe Iov, cât de repede au
dispãrut turmele ºi cirezile, servitorii, casele, copiii, un necaz fiind urmat de
altul ca într-o clipã. Dumnezeu este Cel care apãrã creaturile Sale ºi care le
pãzeºte de puterea nimicitorului.” – Sfaturi pentru sãnãtate, pag. 429, 430.

c. Dupã ce i-a nimicit copiii ºi averile lui Iov, cum a încercat Satan
sã-l descurajeze ºi mai departe pe patriarh? Iov 2:3-8.

„[Iov 1:12; 2:6 citat] Pentru cã i s-a permis, Satan a mãturat tot ce avea
Iov – turme ºi cirezi, servitori ºi servitoare, fii ºi fiice; ºi el ‚a lovit pe Iov cu
o bubã rea din talpa piciorului pânã în creºtetul capului.’ (capitolul 2:7).” –
Educaþia, pag. 155 engl. (cap. „Biografii biblice”)

d. Ce a sugerat soþia lui Iov cã ar trebui sã facã ºi care a fost
rãspunsul lui? Iov 2:9, 10.
„Iov a fost lipsit de toate averile pãmânteºti ºi era aºa de bolnav trupeºte,
încât era dezgustãtor pentru prietenii ºi rudele lui; cu toate acestea, el ºi-a
menþinut integritatea.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 575 engl. (cap. 56:
„Patmos”)

e. Cum descrie profeþia lui Isaia atitudinea lui Isus în faþa
duºmanilor Sãi? Isaia 53:7. Ce ar trebui sã învãþãm din felul
cum s-a împlinit aceastã profeþie? Marcu 14:60-62.
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Miercuri

28 septembrie

4. JUDECAREA ªI RÃSTIGNIREA
a. Cum a acþionat Hristos în faþa curþii lui Pilat ºi a lui Irod? Matei
27:11-14; Luca 23:6-9.
„Stând în spatele lui Pilat, în vãzul întregii curþi, Hristos a auzit injuriile;
dar nu a spus nici un cuvânt împotriva tuturor acelor acuzaþii false. Întregul
Sãu comportament dãdea dovadã de conºtienþa nevinovãþiei. El sta neclintit
de furia valurilor care loveau în jurul Sãu. Era ca ºi cum valuri de mânie,
ridicându-se tot mai sus, asemenea valurilor oceanului înfuriat, nãvãleau
asupra Lui, dar nu-L atingeau. El a rãmas tãcut, dar tãcerea Lui însemna
elocvenþã. Era asemenea unei lumini care strãlucea din interior spre exterior.
Pilat era uimit de purtarea Lui.” – Hristos lumina lumii, pag. 726. (cap. 77: „În
sala de judecatã a lui Pilat”)

b. Cum a reacþionat Hristos în timpul rãstignirii Sale? Luca 23:33-47.

„Sosind la locul execuþiei, prizonierii au fost legaþi de instrumentele de
torturã. Cei doi tâlhari s-au zbãtut în mâinile celor care îi puneau pe cruce;
dar Isus nu a opus nici o rezistenþã. Mama lui Isus, sprijinitã de Ioan, ucenicul
cel iubit, a urmat paºilor Fiului ei pânã la Calvar. Îl vãzuse leºinând sub
povara crucii, ºi tânjise sã aºeze o mânã mângâietoare sub capul Sãu rãnit,
ºi sã ºteargã acea frunte care odinioarã se rezemase la pieptul ei. Dar nu i
s-a îngãduit acest privilegiu trist…
Mântuitorul nu a rostit nici un murmur de plângere. Faþa Lui a rãmas
calmã ºi seninã, dar pe fruntea Lui se aflau picãturi mari de sudoare. Nu
exista nici o mânã miloasã care sã ºteargã boarea morþii de pe faþa Lui, nici
un cuvânt de compãtimire sau credincioºie nestrãmutatã care sã reazãme
inima Lui omeneascã. În timp ce soldaþii îºi îndeplineau lucrarea lor
înfricoºãtoare, Isus S-a rugat pentru vrãjmaºii Sãi: ‚Tatã, iartã-i cãci nu ºtiu
ce fac.’ (Luca 23: 34). Mintea Lui a trecut de la Propria suferinþã la pãcatul
persecutorilor Sãi ºi la rãsplata grozavã pe care aveau sã o primeascã. Nu a
fost rostit nici un blestem asupra soldaþilor care se purtau cu El aºa de
aspru. Nu a fost invocatã nici o rãzbunare asupra preoþilor ºi conducãtorilor
care priveau satisfãcuþi cum li se împlinea scopul. Hristos îi compãtimea
pentru ignoranþa ºi vinovãþia lor. El a rostit doar o rugãciune pentru iertarea
lor – ‚pentru cã nu ºtiu ce fac.’” – Hristos lumina lumii, pag. 744 engl. (cap.
78: „Golgota”)
8
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Joi

29 septembrie

5. RÃBDAREA – REZULTATUL ÎNDREPTÃÞIRII PRIN
CREDINÞÃ
a. Care este singura cale prin care putem sã dezvoltãm
rãbdarea? Romani 5:1-5.
„Toþi cei care stau neclintit în linia întâi a luptei trebuie sã simtã rãzboiul
special al lui Satan împotriva lor. Când îºi dau seama de atacurile lui, ei vor
fugi la Fortãreaþã. Ei simt cã au nevoie de o putere deosebitã de la
Dumnezeu ºi lucreazã în puterea Lui; de aceea, biruinþele pe care le câºtigã
ei nu-i fac sã se înalþe, ci, în credinþã, îi fac sã se bazeze ºi mai mult pe Cel
Puternic. În inimile lor se naºte o recunoºtinþã adâncã ºi fierbinte faþã de
Dumnezeu, ºi ei sunt fericiþi în necazul prin care trec în timp ce sunt apãsaþi
de vrãjmaº. Aceºti servi voioºi câºtigã o experienþã ºi îºi formeazã un
caracter care va aduce slavã cauzei lui Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 2,
pag. 510 engl. (cap. „Cuvânt cãtre pastori”).

b. Cum promoveazã rãbdarea eforturile noastre misionare?
2 Corinteni 6:3-10.
„Rãbdarea, ca ºi curajul, îºi are biruinþele ei. Prin smerenie în încercare,
nu mai puþin decât prin acþiune cutezãtoare, sufletul poate fi câºtigat la
Hristos. Creºtinul care dã pe faþã rãbdare ºi voioºie în lipsuri ºi suferinþã,
care întâmpinã chiar moartea cu pacea ºi liniºtea unei credinþe neºovãielnice,
poate sãvârºi pentru evanghelie mai mult decât ar fi putut sãvârºi printr-o
viaþã lungã de lucrare credincioasã.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 465.
(cap. 44: ”Casa cezarului”).

c. Care este una dintre caracteristicile rãmãºitei poporului lui
Dumnezeu? Apocalipsa 14:12.

Vineri

30 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cum definiþi rãbdarea conform Bibliei?
2. De ce este necesarã cumpãtarea pentru dezvoltarea rãbdãrii?
3. Vorbiþi pe scurt despre experienþa lui Iov.
4. Ce este scris despre rãbdarea lui Hristos?
5. Este rãbdarea cauza sau rezultatul îndreptãþirii înaintea lui
Dumnezeu?
9
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Lecþia 2

Sabat,
8 octombrie 2005

Dragostea frãþeascã
„Iubiþi-vã unii pe alþii cu o dragoste frãþeascã; în cinste fiecare
sã dea întâietate altuia.” (Romani 12:10).
„Una dintre cele mai puternice dovezi ale adevãratei convertiri este
dragostea faþã de Dumnezeu ºi om. Cei care Îl primesc pe Hristos ca
Mântuitor al lor au o dragoste adâncã ºi sincerã faþã de cei care au aceeaºi
credinþã preþioasã.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 262. (cap. 25: „Epistolele
cãtre Tesaloniceni”)

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 677, 678.
(cap. 73: „Sã nu vi se tulbure inima”)

Duminicã

2 octombrie

1. DRAGOSTEA FRÃÞEASCÃ
a. Ce este scris despre biserica creºtinã primarã? Faptele
Apostolilor 4:32-35. Când s-a dat pe faþã aceastã dragoste?

„Dupã revãrsarea Duhului Sfânt, când ucenicii au plecat sã vesteascã
un Mântuitor viu, singura lor dorinþã era salvarea de suflete. Ei s-au bucurat
în dulceaþa comuniunii cu sfinþii. Ei erau blânzi, atenþi, jertfitori de sine, gata
sã facã orice sacrificiu de dragul adevãrului. În asocierea lor zilnicã unii cu
alþii, ei dãdeau pe faþã dragostea pe care le-a poruncit-o Hristos. Prin cuvinte
ºi fapte altruiste, ei se luptau sã aprindã aceastã dragoste în alte inimi.
Credincioºii trebuia sã nutreascã întotdeauna o astfel de iubire. Ei trebuia
sã meargã înainte în ascultare voioasã de porunca cea nouã. Atât de strâns
trebuia sã fie ei legaþi de Hristos, încât sã poatã fi fãcuþi în stare sã
împlineascã toate cerinþele Sale. Viaþa lor trebuia sã mãreascã puterea
Mântuitorului care îi putea îndreptãþi prin neprihãnirea Sa.”– Istoria faptelor
apostolilor, pag. 547, 548 engl.

b. Cum i-a îndemnat apostolul Pavel pe credincioºii din Tesalonic
cu privire la acest lucru? 1 Tesaloniceni 4:9, 10.

10
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„Una dintre cele mai puternice dovezi ale adevãratei convertiri este
dragostea faþã de Dumnezeu ºi om. Cei care Îl primesc pe Hristos ca Mântuitor
al lor au o dragoste adâncã ºi sincerã faþã de cei care au aceeaºi credinþã
preþioasã.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 262 engl. (cap. 25: „Epistolele cãtre
Tesaloniceni”)

Luni

3 octombrie

2. ÎNDEMNURI ADRESATE EVREILOR
a. Ce temã importantã este cuprinsã în solia lui Pavel cãtre evreii
credincioºi? Evrei 13:1-3; Matei 25:40.

„Pavel îi îndeamnã pe evrei: ‚Stãruiþi în dragostea frãþeascã.’ Nu vã
mãguliþi cã existã un timp când nu este nevoie de acest îndemn, când
dragostea frãþeascã poate înceta. El continuã: ‚Sã nu daþi uitãrii primirea de
oaspeþi cãci unii, prin ea, au gãzduit, fãrã sã ºtie, pe îngeri.’ (Evrei 13:1, 2). Vã
rog sã citiþi Matei 25:31 ºi mai departe. Citiþi, fraþilor, aceste versete data
viitoare când vã luaþi Bibliile la serviciile divine de dimineaþã sau searã. Faptele
bune, fãcute de cei cãrora li se va ura bun venit în împãrãþie au fost fãcute lui
Hristos în persoana poporului Sãu suferind. Cei care au fãcut aceste fapte nu
vãd cã ei au fãcut ceva pentru Hristos. Ei nu au fãcut mai mult decât datoria
lor faþã de omenirea suferindã. Cei de la stânga nu pot vedea cã ei au adus
injurii la adresa lui Hristos prin aceea cã au neglijat nevoile poporului Sãu. Dar
ei au neglijat sã facã pentru Isus în persoana sfinþilor Sãi ºi, pentru aceastã
neglijenþã, ei trebuie sã meargã sã primeascã pedeapsa veºnicã. ªi un punct
distinct al neglijenþei lor este exprimat astfel: ‚Am fost strãin ºi nu M-aþi
primit.’” – Testimonies, vol. 1, pag. 679, 680 engl. (cap. „Mâncãruri sãnãtoase”)
„Voinþa lui Dumnezeu este ca în poporul Sãu sã existe unitate ºi dragoste
frãþeascã. Rugãciunea lui Hristos chiar dinainte de rãstignirea Sa a fost ca
ucenicii sã fie una, aºa cum El este una cu Tatãl Sãu, ca lumea sã creadã cã
Dumnezeu L-a trimis. Aceastã rugãciune foarte miºcãtoare ºi minunatã se
rãsfrânge în toate veacurile, chiar pânã la noi, întrucât cuvintele Sale au fost:
‚ªi mã rog nu numai pentru ei, ci ºi pentru cei ce vor crede în Mine prin
cuvântul lor.’ În timp ce nu trebuie sã jertfim nici un principiu al adevãrului,
þinta noastrã continuã ar trebui sã fie sã atingem aceastã stare de unitate.
Aceasta este dovada uceniciei noastre. Isus a spus: ‚Prin aceasta va cunoaºte
lumea cã voi sunteþi ucenicii Mei, cã vã iubiþi unii pe alþii.’ (Ioan 17:20; 13:35).”
– Patriarhi ºi Profeþi, pag. 520 engl. (cap. 48: „Împãrþirea Canaanului”).
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b. Numai cum putem sã urcãm cu succes scara creºtinã? Evrei
12:1-4.

„Toate treptele succesive [ale scãrii lui Petru] nu trebuie þinute în faþa
ochiului minþii ºi numãrate când porniþi; ci, fixându-vã ochii asupra lui Isus,
cu ochiul îndreptat numai asupra slavei lui Dumnezeu, veþi înainta.” – The
Youth’s Instructor, 5 ianuarie 1893.

Marþi

4 octombrie

3. BISERICA FILADELFIA
a. Ce fãgãduinþã specialã este inclusã în profeþia datã bisericii
Filadelfia? Apocalipsa 3:7-12.

„Cel care stã cel mai aproape de Hristos va fi cel care pe pãmânt s-a
împãrtãºit cel mai mult din spiritul dragostei Sale jertfitoare de sine – dragoste
care „nu se laudã, nu se umflã de mândrie… nu cautã folosul sãu, nu se
mânie, nu se gândeºte la rãu.’ (1 Corinteni 13:4, 5) – dragoste care îl miºcã pe
ucenic, aºa cum L-a miºcat ºi pe Domnul nostru, sã dea totul, sã trãiascã ºi sã
lucreze ºi sã se sacrifice, chiar pânã la moarte, pentru salvarea omenirii.” –
Hristos lumina lumii, pag. 549 engl. (cap. 60: „Legea împãrãþiei celei noi”).

b. Cum putem noi, cei care trãim în perioada Laodicea, sã avem
parte de fãgãduinþa minunatã fãcutã bisericii Filadelfia?
Apocalipsa 3:21; 20:4.

„Imediat, am auzit glasul lui Dumnezeu asemenea multor ape, care ne
spunea ziua ºi ceasul venirii lui Isus. Sfinþii în viaþã, 144.000 la numãr, au
cunoscut ºi au înþeles glasul, în timp ce cei rãi credeau cã era un tunet ºi un
cutremur. Când Dumnezeu a rostit timpul, El a revãrsat asupra noastrã Duhul
Sfânt, ºi feþele noastre au început sã se lumineze ºi sã strãluceascã de slava
lui Dumnezeu, aºa cum s-a întâmplat cu Moise când a coborât de pe muntele
Sinai.
12
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Cei 144.000 erau toþi sigilaþi ºi uniþi în mod perfect. Pe frunþile lor scria:
Dumnezeu, Noul Ierusalim, ºi o stea slãvitã care conþinea noul nume al lui
Isus. Cei rãi s-au înfuriat când au vãzut starea noastrã fericitã ºi sfântã ºi
s-au grãbit cu violenþã sã punã mâna pe noi ca sã ne arunce în închisoare,
dar noi am întins mâna în numele Domnului ºi ei au cãzut neputincioºi la
pãmânt. Atunci, sinagoga lui Satan a ºtiut cã Dumnezeu ne iubea pe noi cei
care puteam sã ne spãlãm unii altora picioarele ºi sã-i salutãm pe fraþi cu o
sãrutare sfântã, ºi ei s-au închinat la picioarele noastre.” – Experienþe ºi
viziuni, pag. 15. (subcap.: „Prima mea viziune”).

Miercuri

5 octombrie

4. CONSTRUIND PE O PORUNCÃ NOUÃ
a. Ce poziþie ocupã dragostea frãþeascã pe scara perfecþiunii
creºtine? 2 Petru 1:7.

„Ar trebui sã nutrim aceeaºi dragoste pentru alþii ca cea pe care Hristos
o are pentru noi. Omul este estimat la adevãrata lui valoare de cãtre Domnul
cerului. Dacã el este nepoliticos în cãminul sãu de pe pãmânt, el este
nepotrivit pentru cãminul ceresc. Dacã vrea sã-ºi urmeze propria lui cale
indiferent pe cine rãneºte, nu va fi mulþumit în cer, numai dacã va putea
conduce acolo. Dragostea lui Hristos trebuie sã controleze inimile noastre.”
– The Review and Herald, 21 februarie 1888.

b. Ce punct cheie a scos în evidenþã Hristos înainte de rãstignirea
Sa ºi de ce a fost acesta numit „o poruncã nouã”? Ioan 13:34;
15:10, 12, 13, 17.

„[Ioan 15:17; 13:34 citat.] Aceastã poruncã a fost nouã pentru ucenici
pentru cã ei nu se iubiserã unul pe altul aºa cum îi iubea Hristos. Ei au vãzut
cã noi idei ºi impulsuri trebuia sã-i controleze; cã noi principii trebuia
practicate de ei; prin viaþa ºi moartea Sa ei trebuia sã primeascã o nouã
concepþie despre dragoste. Porunca de a se iubi unii pe alþii avea un înþeles
nou în lumina jertfirii Sale de Sine.” – Hristos lumina lumii, pag. 677 engl. (cap.
73: „Sã nu vi se tulbure inima”).
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„O astfel de dragoste trebuia sã cultive credincioºii. Ei trebuia sã
înainteze în ascultare voioasã de porunca cea nouã.” – Istoria faptelor
apostolilor, pag. 547 engl. (cap. 54: „Un martor credincios”).

c. Cum explicã Ioan „porunca nouã”? 1 Ioan 2:7-11.

„Nu împotrivirea lumii este ceea ce pune cel mai mult în pericol biserica
lui Hristos, ci rãul cultivat în inimile credincioºilor care lucreazã cel mai
dureros dezastru ºi care reþine cel mai sigur progresul cauzei lui Dumnezeu.
Nu existã o cale mai sigurã de a slãbi spiritualitatea decât cultivarea invidiei,
suspiciunii, gãsirii de greºeli ºi bãnuielii rele. Pe de altã parte, cea mai
puternicã mãrturie a faptului cã Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Sãu în lume
este existenþa armoniei ºi unitãþii în mijlocul oamenilor de dispoziþii diferite
care formeazã biserica Sa.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 549 engl. (cap.
54: „Un martor credincios”).

Joi

6 octombrie

5. ÎMPLININD LEGEA
a. Cum putem sã împlinim legea lui Dumnezeu în viaþa noastrã?
Romani 13:8-10.

„Neprihãnirea este dragoste ºi dragostea este lumina ºi viaþa lui
Dumnezeu. Neprihãnirea lui Dumnezeu este întrupatã în Hristos. Noi primim
neprihãnirea prin primirea Lui.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 18
engl. (cap. 3: „Fericirile”).

b. Cum putem primi aceastã dragoste în inimile noastre?
Romani 5:1-5; Ioan 16:13.

„Nu prin lupte dureroase sau prin trudã obositoare, nu prin talant sau
sacrificiu se obþine neprihãnirea; ci ea este datã fãrã platã fiecãrui suflet
care flãmânzeºte ºi înseteazã sã o primeascã. ‚Voi toþi cei însetaþi veniþi la
ape, chiar ºi cel ce n-are bani! Veniþi ºi cumpãraþi… fãrã bani ºi fãrã platã.’
14
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‚Neprihãnirea lor este de la Mine, zice Domnul,’ ºi ‚Iatã Numele pe care
i-L vor da: Domnul Neprihãnirea noastrã.’ (Isaia 55:1; 54:17; Ieremia 23:6)
Nici un agent omenesc nu poate da ceea ce satisface foamea ºi setea
sufletului. Dar Isus a spus: ‚Iatã Eu stau la uºã ºi bat: dacã aude cineva
glasul Meu ºi deschide uºa, voi intra la el ºi voi cina cu el ºi el cu Mine.’ ‚Eu
sunt pâinea vieþii: cel ce vine la Mine, nu va flãmânzi niciodatã; ºi cine crede
în Mine nu va înseta niciodatã.’ (Apocalipsa 3:20; Ioan 6:35).
Dupã cum avem nevoie de hranã care sã ne susþinã puterea noastrã fizicã,
la fel avem nevoie de Hristos, Pâinea din cer, ca sã susþinã viaþa spiritualã ºi sã
dea putere de a face lucrãrile lui Dumnezeu. Dupã cum corpul primeºte în
mod continuu hranã care susþine viaþa ºi vigoarea, la fel sufletul trebuie sã
comunice constant cu Hristos, supunându-se Lui ºi depinzând în totalitate de
El.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 18, 19 engl. (cap. 3: „Fericirile”).

Vineri

7 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

Care a fost principala caracteristicã a primei biserici creºtine?
Explicaþi relaþia dintre biserica Filadelfia ºi cei 144.000.
Cum putem urca pe scara creºtinã?
De ce se numeºte „Sã vã iubiþi unii pe alþii” „o poruncã nouã”?
Ce ne va face dragostea lui Dumnezeu în stare sã facem?
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Lecþia 3

Sabat,
15 octombrie 2005

Dragostea frãþeascã (continuare)
„Prin curãþie, prin înþelepciune, prin îndelungã rãbdare, prin
bunãtate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefãcutã.” (2
Corinteni 6:6).
„[Pavel] s-a prins de crucea lui Hristos ca de singura lui garanþie de succes.
Dragostea Mântuitorului era motivul nepieritor care îl þinea în luptele sale cu eul
ºi în bãtãlia împotriva rãului, în timp ce în serviciul lui Hristos înainta contra
neprieteniei lumii ºi împotrivirii vrãjmaºilor sãi.” – Slujitorii Evangheliei, pag. 53.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pag. 211, 212, 230-233.
(cap. 19: „Întoarcerea în Canaan”, cap. 21: „Iosif ºi fraþii sãi”).
Istoria faptelor apostolilor, pag. 255-268. (cap. 25: „Epistolele cãtre Tesaloniceni”).

Duminicã

9 octombrie

1. IOSIF ªI FRAÞII LUI
a. Cum a fost tratat Iosif de fraþii lui? Genesa 37:18-28.
„Plin de teamã, [Iosif] a apelat la fiecare dintre fraþii lui dar în zadar.” –
Patriarhi ºi profeþi, pag. 211. (cap. 19: „Întoarcerea în Canaan”).

b. Ce ar trebui sã învãþãm din felul în care s-a purtat Iosif cu fraþii
lui în ciuda cruzimii lor din trecut? Genesa 45:3-8.
„Viaþa lui Iosif este o ilustrare a vieþii lui Hristos. Invidia a fãcut ca fraþii
lui Iosif sã-l vândã ca sclav; ei sperau sã-l împiedice sã devinã mai mare
decât ei. ªi când a fost dus în Egipt, ei îºi închipuiau cã nu aveau sã mai fie
necãjiþi de visele lui, cã au îndepãrtat toate posibilitãþile de a se îndeplini. Dar
modul lor de acþiona era condus de Dumnezeu pentru a face sã se întâmple
exact ceea ce ei doreau sã împiedice. În acelaºi fel, preoþii ºi bãtrânii erau
invidioºi pe Isus, temându-se cã El avea sã atragã atenþia poporului de la ei.
Ei L-au omorât, ca sã-L împiedice sã nu mai devinã rege, dar în felul acesta
ei au provocat exact acest rezultat.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 239 engl. (cap.
21: „Iosif ºi fraþii sãi”).
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Luni

10 octombrie

2. ELISEI ªI SIRIENII
a. Dupã ce regele Siriei a fãcut planuri împotriva lui Israel, cum a
intervenit Dumnezeu în favoarea poporului Sãu? 2 Regi 6:8-12.
„Cu o anumitã ocazie, în timpul invaziei siriene, regele Siriei a cãutat
sã-l nimiceascã pe Elisei din cauza faptului cã îl înºtiinþase pe regele lui
Israel cu privire la planurile duºmanului. Regele sirian s-a sfãtuit cu supuºii
lui, spunând: ‚Tabãra mea va fi în cutare loc.’ (2 Regi 6:8). Acest plan a fost
descoperit de Domnul lui Elisei.” – Profeþi ºi regi, pag. 255, 256. (cap. 21:
„Încheierea lucrãrii de slujire a lui Elisei”).

b. Ce a hotãrât regele sã-i facã lui Elisei? 2 Regi 6:13, 14.
c. Cum a intervenit Dumnezeu ca sã-ªi apere solul? 2 Regi 6:1520.
„’ªi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a vãzut muntele plin de cai
ºi de care de foc împrejurul lui Elisei.’ (2 Regi 6:20). Între slujitorul lui
Dumnezeu ºi oºtirea înarmatã a vrãjmaºilor se afla un cerc de îngeri cereºti.
Ei coborâserã pe pãmânt cu mare putere, nu ca sã nimiceascã, nu ca sã
pretindã omagiu, ci ca sã tãbãrascã în jurul ºi sã slujeascã celor slabi ºi
neajutoraþi ai Domnului.” – Profeþi ºi regi, pag. 256, 257 engl. (cap. 21:
„Încheierea lucrãrii de slujire a lui Elisei”).

d. Cum s-a purtat Elisei faþã de vrãjmaºii lui? 2 Regi 6:21-23.
e. În ce sens trebuie ca aceastã atitudine a lui Elisei sã fie o
inspiraþie în plus pentru cei care prezintã solia lui Ilie de azi?
Romani 12:21.
„’În fiecare veac, chemãrii clipei i se rãspunde prin venirea omului. Domnul
este bun. El înþelege situaþia. Voinþa Sa astãzi este ca, pentru timpul prezent,
bunãtatea asemenea mielului a lui Elisei sã întreacã severitatea lui Ilie…
Elisei a primit o porþie dublã din spiritul pe care l-a avut Ilie. În el, puterea
spiritului lui Ilie a fost unitã cu bunãtatea, mila ºi compasiunea gingaºã a
spiritului lui Hristos.’” – Spalding and Magan Collection, pag. 231.
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Marþi

11 octombrie

3. HRISTOS, MAESTRUL ªI EXEMPLUL NOSTRU
a. Cu ce temã importantã Îºi începe Hristos faimosul Sãu
îndemn: „Fiþi desãvârºiþi”? Matei 5:43-48.
„Învãþãtura Mântuitorului: ‚Sã nu vã împotriviþi celui ce vã face rãu’ a
fost un cuvânt greu pentru iudeii rãzbunãtori, care au murmurat împotriva
acesteia, între ei. Dar Isus a fãcut o declaraþie ºi mai tare:
‚Aþi auzit cã s-a zis: ‚Sã iubeºti pe aproapele tãu ºi sã urãºti pe vrãjmaºul
tãu’. Dar Eu vã spun: ‚Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri, binecuvântaþi pe cei ce vã
blastãmã, faceþi bine celor ce vã urãsc ºi rugaþi-vã pentru cei ce vã asupresc
ºi vã prigonesc, ca sã fiþi fii ai Tatãlui vostru care este în ceruri’.
Acesta era spiritul Legii pe care rabinii o rãstãlmãciserã, fãcând din ea
un ºir de îndatoriri reci ºi aspre. Ei se socoteau mai buni decât ceilalþi oameni
ºi ca având dreptul la deosebita favoare a lui Dumnezeu, în virtutea naºterii
lor ca israeliþi; dar Isus le-a îndreptat mintea spre spiritul iubirii iertãtoare, ca
fiind dovada evidentã cã ei nu erau însufleþiþi de motive mai nobile decât
vameºii ºi pãcãtoºii pe care îi dispreþuiau.” – Cugetãri de pe Muntele
Fericirilor, pag. 73, 74 engl. (cap. 4: „Spiritualitatea legii”)

b. Cum s-a purtat Dumnezeu cu noi când eram departe de El ºi
care ar trebui sã fie rãspunsul nostru? Romani 5:6-10; Tit 3:3-5.
„Dragostea lui Dumnezeu pentru omenirea cãzutã este o manifestare
deosebitã a dragostei – o dragoste nãscutã din milã; pentru cã toþi oamenii
sunt nevrednici. Mila implicã imperfecþiunea obiectului cãtre care este
arãtatã. Din cauza pãcatului, mila a fost pusã în acþiune.
Pãcatul nu este obiectul dragostei lui Dumnezeu, ci al urii Sale. Dar El îl
iubeºte pe pãcãtos ºi are milã faþã de el.” – The Signs of the Times, 21 mai 1902.
„Tot legalismul, toatã suferinþa ºi toatã durerea de care te laºi împresurat
nu va face nici o clipã sã te simþi uºurat. Nu poþi estima pãcatul în mod
corect. Trebuie sã accepþi estimarea lui Dumnezeu ºi aceasta este cu
adevãrat grea. Dacã ai purta vina pãcatului tãu, aceasta te-ar zdrobi; însã
Cel fãrã de pãcat þi-a luat locul ºi, deºi fãrã sã meriþi, El a purtat vina ta. Prin
primirea mãsurii pe care a luat-o Dumnezeu, poþi sã stai liber înaintea lui
Dumnezeu în meritele ºi virtutea Înlocuitorului tãu. Atunci poþi estima corect
pãcatul, iar durerea evlavioasã a adevãratei pocãinþe va lua locul descurajãrii
ºi durerii lipsite de speranþã, pentru cã te vei întoarce de la pãcat cu durere
ºi dezgust.” – Idem., 9 aprilie 1894.
18
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Miercuri

12 octombrie

4. ÎN MIJLOCUL PRIETENILOR SAU DUªMANILOR
a. Ce descoperã Pavel ca fiind datoria noastrã faþã de toþi
oamenii? Romani 1:14, 15; 12:4-13.

„Dragostea [lui Hristos], când este primitã, ne va face, în acelaºi fel,
amabili ºi blânzi, nu numai faþã cei care ne plac, ci ºi faþã de cei mai greºiþi,
faþã de cei rãtãcitori ºi pãcãtoºi.
Copiii lui Dumnezeu sunt cei care sunt pãrtaºi ai naturii Sale. Nu rangul
pãmântesc, nici naºterea, nici naþionalitatea, nici privilegiul religios nu
dovedesc cã suntem membri ai familiei lui Dumnezeu; ci dragostea,
dragostea care cuprinde întreaga omenire. Chiar ºi pãcãtoºii a cãror inimã
nu este complet închisã faþã de Duhul lui Dumnezeu vor rãspunde la
amabilitate; chiar dacã poate rãspund urii cu urã, vor rãspunde ºi dragostei
cu dragoste. Dar numai Duhul lui Dumnezeu rãspunde urii cu dragoste. Sã
fii amabil cu cel nemulþumitor ºi rãu, sã faci bine fãrã sã aºtepþi ceva în
schimb este emblema regalitãþii cerului, semnul sigur prin care copiii Celui
Preaînalt îºi descoperã poziþia lor înaltã.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor,
pag. 75 engl. (cap. 4: „Spiritualitatea legii”)

b. Cum sã ne purtãm cu cei care ne considerã duºmanii lor?
Romani 12:14-20.
„Poate cã, pânã în ziua judecãþii, nu vom ºti niciodatã influenþa unei
atitudini binevoitoare faþã de cei inconsecvenþi, nechibzuiþi ºi nevrednici.
Dacã, dupã ce aþi fost provocaþi ºi aþi suferit nedreptate din partea lor, îi
trataþi aºa cum aþi trata o persoanã inocentã ºi chiar stãruiþi sã arãtaþi acest
lucru prin fapte de bunãtate, atunci v-aþi fãcut partea de creºtini, iar ei vor
rãmâne surprinºi ºi ruºinaþi ºi îºi vor vedea faptele ºi josnicia mai limpede
decât dacã le-aþi fi prezentat gravitatea faptelor lor ºi i-aþi fi mustrat.
Câteva cuvinte rostite aspru, în timpul provocãrii, ºi care nu pãreau decât
un lucru de micã valoare – exact ceea ce meritau – adesea taie corzile
influenþei care ar fi trebuit sã lege sufletul lor de sufletul vostru. Ideea cã ei
sunt în întuneric, sub ispita lui Satan ºi orbiþi de puterea lui vrãjitoreascã ar
trebui sã te facã sã simþi o compãtimire adâncã faþã de ei, asemenea compãtimirii pe care ai simþi-o faþã de pacientul bolnav care suferã, însã datoritã
bolii nu este conºtient de pericol.” – Slujirea medicalã, pag. 209, 210 engl.
Lecþii biblice pentru Sabat, Octombrie - Decembrie 2005

19

Joi

13 octombrie

5. ATITUDINEA FAÞÃ DE VRÃJMAªI
a. Cum S-a purtat Hristos cu Satan în timpul disputei cu privire la
trupul lui Moise? Iuda 9.
„Hristos Însuºi, când Se certa cu Satan pentru trupul lui Moise ‚nu a
îndrãznit sã rosteascã împotriva lui o judecatã de ocarã’ (Iuda 9). Dacã ar fi
fãcut aceasta, El S-ar fi aºezat pe terenul lui Satan, pentru cã acuzaþia este
arma celui rãu. El este numit în Scripturã ‚acuzatorul fraþilor
noºtri’(Apocalipsa 12:10). Isus nu S-a folosit de nici una din armele lui Satan.
El l-a întâmpinat cu cuvintele: ‚Domnul sã te mustre’ (Iuda 9)” – Cugetãri de
pe Muntele Fericirilor, pag. 57 engl. (cap. 4: „Spiritualitatea legii”)

b. Când ne aflãm în prezenþa vrãjmaºilor lui Hristos, cum ar
trebui sã ne purtãm? Iacov 4:7; 1 Petru 5:6-9.
„Exemplul [lui Hristos] este pentru noi. Când suntem aduºi în conflict cu
vrãjmaºii lui Hristos, ar trebui sã nu spunem nimic într-un spirit de rãzbunare
sau ceva ce ar aduce chiar ºi aparenþa unei acuzaþii. Cel care stã ca purtãtor
de cuvânt al lui Dumnezeu nu ar trebui sã rosteascã cuvintele pe care nici
Maiestatea cerului nu le-a folosit când S-a certat cu Satan. Ar trebui sã
lãsãm pe seama lui Dumnezeu lucrarea de judecare ºi condamnare.” –
Cugetãri de pe Muntele Fericilor, pag. 57, 58. (cap. 4: „Spiritualitatea legii”)

„Niciodatã sã nu intri într-o discuþie în care este atât de mult în joc,
bazându-te doar pe iscusinþa ta de a mânui argumente puternice. Dacã nu
poate fi evitatã, intrã în confruntare, însã cu deplinã încredere în Dumnezeu
ºi într-un spirit umil, în spiritul lui Isus, care þi-a cerut sã înveþi de la El care
este blând ºi smerit cu inima. ªi, ca sã aduci slavã lui Dumnezeu ºi sã dai pe
faþã caracterul lui Hristos, niciodatã sã nu-þi asumi un avantaj nelegitim
asupra împotrivitorului tãu. Lasã la o parte sarcasmul ºi jocul de cuvinte. Nu
uita cã eºti în luptã atât cu Satan ºi îngerii lui, cât ºi cu omul.” – Testimonies,
vol. 1, pag. 626 engl. (cap. „Primejdia încrederii în sine”)

Vineri

14 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
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Cum ilustreazã viaþa lui Iosif viaþa lui Hristos?
Rezumaþi experienþa lui Elisei cu armata sirianã.
Cum putem îngrãmãdi „cãrbuni aprinºi” pe capul vrãjmaºilor noºtri?
Cum ar trebui sã ne comportãm atunci când apãrãm adevãrul prezent?
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Lecþia 4

Sabat,
22 octombrie 2005

Dragostea lui Dumnezeu
„În toate necazurile lor, el a suferit, ºi îngerul prezenþei sale i-a
mântuit: în dragostea ºi în îndurarea lui el i-a rãscumpãrat; ºi el i-a
sprijinit ºi i-a purtat în toate zilele din vechime.” (Isaia 63:9 – lb. engl.).
„Ce nu a fãcut Hristos ca sã câºtige inima lui Israel ºi sã-i inspire cu o
încredere neºovãielnicã în El? Timp de veacuri, El a arãtat poporului Sãu
manifestãri ale celei mai mari bunãtãþi ºi unice iubiri.” – Sfaturi pentru
sãnãtate, pag. 425.

Recomandare pentru studiu: Calea cãtre Hristos, pag. 9-15. (cap. 1:
„Dragostea lui Dumnezeu faþã de om”)

Duminicã

16 octombrie

1. VIAÞA VEªNICÃ
a. Menþionaþi una dintre caracteristicile dragostei lui Dumnezeu.
Ieremia 31:3.
„Dumnezeu nu doreºte sã rãmânem apãsaþi sub povara durerii mute, cu
inima zdrobitã ºi frântã. El doreºte ca noi sã ne uitãm în sus ºi sã privim la
scumpa Sa faþã plinã de iubire. Binecuvântatul Mântuitor stã lângã cei care
sunt atât de orbiþi de lacrimi, cã nu-L mai vãd. El tânjeºte sã ne strângã mâna,
sã privim în sus la El în credinþã simplã, lãsându-L sã ne îndrume. Inima Lui
este deschisã la durerile noastre, la amãrãciunile ºi la încercãrile noastre. El
ne iubeºte cu o iubire veºnicã ºi ne înconjoarã cu îndurare. Putem sã ne punem
încrederea în El ºi sã meditãm la bunãtatea Sa iubitoare întreaga zi. El va
ridica sufletul deasupra durerii ºi nedumeririlor zilei într-un tãrâm al pãcii.” –
Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 12 engl. (cap. 3: „Fericirile”).

b. Care este cea mai simplã definiþie a dragostei lui Dumnezeu?
1 Ioan 4:8, 16.
„Dragostea pe care Domnul o are faþã de copiii Sãi depãºeºte orice
cunoºtinþã. Nici o ºtiinþã nu o poate defini sau explica. Nici o înþelepciune
omeneascã nu o poate pãtrunde. Cu cât simþim mai mult influenþa acestei
iubiri, cu atât mai blânzi ºi mai umili vom fi.” – CBNT, pag. 92.
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Luni

17 octombrie

2. CEA MAI MARE MANIFESTARE A DRAGOSTEI
LUI DUMNEZEU
a. Cum descrie Hristos Însuºi dragostea lui Dumnezeu? Ioan
3:16, 17.
„Dacã cei care astãzi învaþã pe alþii cuvântul lui Dumnezeu, ar ridica
crucea lui Hristos mai mult ºi tot mai mult, lucrarea lor ar fi mult mai cu
succes. Dacã pot fi fãcuþi sã priveascã cu seriozitate la cruce, dacã pot
obþine o imagine deplinã a Mântuitorului rãstignit, pãcãtoºii ºi-ar da seama
de adâncimea milei lui Dumnezeu ºi a pãcãtoºeniei pãcatului. Moartea lui
Hristos dovedeºte marea dragoste a lui Dumnezeu pentru om. Ea este
garanþia noastrã pentru mântuire. A îndepãrta crucea de la creºtin ar fi ca
alungarea soarelui de pe cer. Crucea ne aduce aproape de Dumnezeu,
împãcându-ne cu El. Cu mila duioasã a dragostei unui tatã, Iehova priveºte
asupra suferinþei pe care a suportat-o Fiul Sãu pentru a mântui omenirea de
la moartea veºnicã ºi ne primeºte în Cel Preaiubit.
Fãrã cruce, nu ar putea exista unire între om ºi Dumnezeu. De ea
depinde toatã nãdejdea noastrã. De la ea strãluceºte lumina dragostei
Mântuitorului ºi, când la piciorul crucii pãcãtosul priveºte în sus la Cel care
a murit ca sã-l mântuiascã, el se poate bucura deplin, pentru cã pãcatele lui
sunt iertate. Când îngenuncheazã în credinþã la cruce, el a atins cel mai înalt
loc la care poate ajunge omul. Prin cruce, noi învãþãm cã Tatãl ceresc ne
iubeºte cu o dragoste care este infinitã.” – Istoria faptelor apostolilor, pag.
209, 210. (cap. 21: „În þinuturile mai depãrtate”).

b. Ce dovadã dã Ioan ca sã demonstreze dragostea lui
Dumnezeu? 1 Ioan 4:10; 3:1.

„Când studiem caracterul divin în lumina crucii, noi vedem milã, gingãºie ºi
iertare amestecate cu echitate ºi dreptate. Vedem în mijlocul tronului pe Unul
care poartã în mâini ºi picioare ºi coaste urmele suferinþei îndurate pentru a-l
împãca pe om cu Dumnezeu. Vedem un Tatã infinit, care locuieºte într-o
luminã de neapropiat, totuºi primindu-ne la Sine prin meritele Fiului Sãu. Norul
rãzbunãrii care anunþa numai nenorocire ºi deznãdejde, în lumina reflectatã de
la cruce descoperã mesajul lui Dumnezeu: trãieºte pãcãtosule, trãieºte! Tu
suflete pocãit ºi credincios, trãieºte! Am plãtit un preþ de rãscumpãrare.
Contemplându-L pe Hristos, noi zãbovim pe tãrâmul unei dragoste care
este nemãsurabilã. Ne strãduim sã vorbim despre aceastã dragoste, dar
22
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cuvintele ne lipsesc. Cugetãm asupra vieþii Sale de pe pãmânt, asupra jertfei
Sale, lucrãrii Sale în cer ca apãrãtorul nostru ºi asupra cãminelor pe care le
pregãteºte pentru cei care Îl iubesc ºi nu putem decât sã exclamãm: O,
înãlþimea ºi adâncimea dragostei lui Hristos!” – Istoria faptelor apostolilor,
pag. 333, 334 engl. (cap. 32: „O bisericã darnicã”).

Marþi

18 octombrie

3. CARACTERUL LUI DUMNEZEU (SLAVA LUI)
a. Când Moise s-a rugat sã vadã slava lui Dumnezeu, care a fost
primul ºi cel mai important lucru pe care i l-a descoperit
Dumnezeu? Exodul 33:18, 19. Ce a explicat El mai departe?
Exodul 33:20-23.

„Niciodatã mai înainte nu fusese omul cãzut atât de onorat de Dumnezeu.
Când a aºezat asupra lui Moise marea lucrare de a conduce pe poporul Sãu în
þara fãgãduitã, El a consimþit sã-i arate slava Sa aºa cum nu mai fãcuse cu
nimeni altcineva de pe pãmânt.” – The Spirit of Prophecy, vol.1, pag. 256.
„Mergeþi mai sus ºi tot mai sus pentru a vedea mai clar caracterul lui
Hristos. Când Moise s-a rugat: ‚Aratã-mi slava Ta’, Domnul nu l-a mustrat,
ci a dat ascultare rugãciunii lui. Dumnezeu i-a spus servului Sãu: ‚Voi face
sã treacã pe dinaintea ta toatã bunãtatea Mea ºi voi vesti numele Domnului
înaintea ta.’ (Exodul 33:18, 19). Noi stãm departe de Dumnezeu ºi de aceea
nu vedem descoperirile puterii Sale.” – Testimonies, vol. 5, pag. 652, 653. (cap:
„Prezenþa lui Dumnezeu o realitate”).

b. Ce altceva a descoperit Dumnezeu despre Sine lui Moise?
Exodul 34:6, 7.

c. Cum poate fi descoperitã slava lui Dumnezeu chiar ºi în noi?
Romani 8:18.
„Prin încercare ºi persecuþie, slava – caracterul – lui Dumnezeu se dã
pe faþã în aleºii Sãi. Credincioºii în Hristos, urâþi ºi persecutaþi de lume, sunt
educaþi ºi disciplinaþi în ºcoala lui Hristos. Pe pãmânt, ei umblã pe cãrãri
înguste; ei sunt curãþiþi în cuptorul durerii. Ei Îl urmeazã pe Hristos prin
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conflicte dureroase; ei suferã jertfire de sine ºi trec prin dezamãgiri amare;
dar, în felul acesta, ei învaþã vina ºi durerea pãcatului ºi îl privesc cu dezgust.
Fiind pãrtaºi ai suferinþelor lui Hristos, ei pot privi dincolo de tristeþe la slavã.”
– Istoria faptelor apostolilor, pag. 576, 577 engl. (cap. 57: „Descoperirea”).
„Sã nu vã strãduiþi sã plãceþi eului. Pierdeþi din vedere eul ºi priviþi la
mulþimile care pier în pãcatele lor. Strângeþi în suflet curajul care poate veni
numai de la Lumina lumii. Uitând eul, ajutaþi-i pe cei mulþi care sunt în jurul
vostru. Vorbiþi cu credinþã ºi credinþa voastrã va creºte. Încetaþi sã vã mai
plângeþi. Lucraþi în felul lui Hristos. Cu o strãduinþã iubitoare luptaþi-vã sã Îi
plãceþi. Perfecþiunea Lui vã va ajuta sã fiþi asemenea lui Hristos. Staþi
întotdeauna gata sã ridicaþi mâinile care atârnã în jos ºi sã întãriþi genunchii
slãbiþi. Luminaþi ca niºte lumini în lume, atrãgându-i pe alþii prin strãlucirea
slavei lui Hristos datã pe faþã prin faptele voastre bune.” – The Signs of the
Times, 3 iunie 1903.

Miercuri

19 octombrie

4. MILA ªI HARUL LUI DUMNEZEU
a. Ce apeleazã la inima noastrã în timp ce meditãm la mila
abundentã a lui Dumnezeu? Psalmii 136.
„Când egoismul se luptã ca sã câºtige supremaþie asupra voastrã,
gândiþi-vã la Cel care a pãrãsit curþile slãvite ale cerului ºi a dat jos hainele
regeºti de dragul vostru, devenind sãrac ca, prin sãrãcia Lui, voi sã puteþi fi
bogaþi. Veþi nesocoti atunci aceastã mare dragoste ºi milã fãrã de margini
refuzând sã fiþi deranjaþi ºi sã vã lepãdaþi de voi înºivã de dragul Sãu? Vreþi
sã vã prindeþi de bogãþiile acestei vieþi ºi sã neglijaþi sã ajutaþi la înaintarea
marii lucrãri a adevãrului?” – Testimonies, vol. 4, pag. 120 engl. (cap.: „Un
interes împãrþit”)

b. Cum este explicatã mai departe aceastã mare milã? Mica 7:18,19.
„Isus ar fi putut rãmâne la dreapta Tatãlui, purtând coroana ºi hainele
Sale regeºti. Dar El a ales sã schimbe toate aceste bogãþii, mãrirea ºi slava
cerului pentru sãrãcia omenirii, ºi poziþia Lui de înaltã comandã pentru
chinurile din Ghetsimani ºi umilinþa ºi agonia de pe Calvar. El a devenit un
om al durerii ºi obiºnuit cu suferinþa, ca prin botezul Sãu cu suferinþã ºi
sânge sã poatã curãþa ºi mântui o lume vinovatã.” – Testimonies, vol. 4, pag.
121 engl. (cap.: „Un interes împãrþit”)
24
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c. De ce este oferit harul lui Dumnezeu fãrã platã? Romani 3:2426; Tit 2:11; 3:4-7.
„Domnul a vãzut starea noastrã cãzutã; El a vãzut nevoia noastrã de har
ºi, pentru cã ne-a iubit sufletele, ne-a dat har ºi pace. Harul înseamnã
favoarea arãtatã faþã de unul care nu meritã, faþã de unul care este pierdut.
Faptul cã noi suntem pãcãtoºi, în loc de a ne izola de mila ºi dragostea lui
Dumnezeu, face exercitarea dragostei Sale faþã de noi o nevoie pozitivã
pentru ca noi sã putem fi mântuiþi.” – The Signs of the Times, 5 iunie 1893.
„Domnul a îmbogãþit lumea cu un dar atât de mare, atât de valoros, încât
nu a mai rãmas nimic de dat. Isus ªi-a legat interesul de cel al umanitãþii, ºi
El cere ca omenirea sã devinã una cu El pentru salvarea omenirii. El a luat
natura omului, a suferit inconvenienþele la care este supusã omenirea, a
îndurat ispitele noastre ºi a devenit pãrtaº la necazurile, durerile ºi
dezamãgirile oamenilor. El a unit divinitatea cu umanitatea, pentru ca
umanitatea sã poatã deveni pãrtaºã la natura divinã.” – The Home Missionary,
1 decembrie 1894.

Joi

20 octombrie

5. CREªTEREA ªI RESPONSABILITATEA
a. Cum considerã Dumnezeu timpul de neºtiinþã? Faptele
Apostolilor 17:30.

„Dumnezeu nu þine seamã de vremurile de neºtiinþã. Dar o luminã mai mare
strãluceºte; lumina ºi privilegiile înþelegerii adevãrului Bibliei sunt abundente,
dacã lucrãtorii doresc doar sã deschidã ochii înþelegerii lor. Adevãrul trebuie
rãspândit. Misiunile din þarã ºi strãine cer caractere creºtine desãvârºite care sã
se angajeze în proiecte misionare. Misiunile din oraºele din þara noastrã ºi de
peste hotare cer bãrbaþi care sunt plini de Spiritul lui Hristos ºi care sã lucreze
aºa cum a lucrat Hristos.” – Review and Herald, 14 iunie 1887.

b. Pe de altã parte, care este datoria noastrã înaintea lui
Dumnezeu ºi a omenirii dupã ce am primit lumina adevãrului?
1 Ioan 1:7; Ioan 12:35, 36.
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„Este nevoie de o veghere constantã, de o devoþiune serioasã ºi iubitoare;
dar acestea vor veni de la sine dacã sufletul este þinut de puterea lui
Dumnezeu prin credinþã. Noi nu putem face nimic, absolut nimic, pentru a
ne recomanda pe noi înºine favorii divine. Noi nu trebuie sã ne încredem
deloc în noi înºine, nici în faptele noastre bune; dar când venim la Hristos ca
fiinþe rãtãcitoare ºi pãcãtoase, putem gãsi odihnã în dragostea Sa.
Dumnezeu îi primeºte pe toþi cei care vin la El încrezându-se pe deplin în
meritele unui Mântuitor rãstignit. Dragostea izvorãºte în inimã. Poate nu va
fi nici o exaltare sentimentalã, dar este o încredere trainicã ºi plinã de pace.
Orice povarã este uºoarã; pentru cã jugul pe care-l impune Hristos este
uºor. Datoria devine o desfãtare, iar sacrificiul, o plãcere. Calea, care mai
înainte pãrea învãluitã, în întuneric devine plinã de luminã de la Soarele
Neprihãnirii. Aceasta înseamnã sã umbli în luminã aºa cum Hristos este în
luminã.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 353, 354.

Vineri

21 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.
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Cum am defini dragostea lui Dumnezeu?
Care a fost cea mai mare manifestare a dragostei lui Dumnezeu?
Ce este slava lui Dumnezeu?
Care este singura cale prin care pãcãtoºii pot fi mântuiþi?
Cum pot ºti dacã umblu în luminã?
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Lecþia 5

Sabat,
29 octombrie 2005

Dragostea lui Dumnezeu (cont.)
„Cãci sunt bine încredinþat cã nici moartea, nici viaþa, nici îngerii,
nici stãpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele
viitoare, nici înãlþimea, nici adâncimea, nici o altã fãpturã nu vor fi
în stare sã ne despartã de dragostea lui Dumnezeu, care este în
Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:38, 39).
„Nici viaþa, nici moartea, nici înãlþimea, nici adâncimea nu pot sã ne
despartã de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos; nu pentru cã
noi Îl þinem aºa de strâns, ci pentru cã El ne þine aºa de puternic. Dacã
mântuirea noastrã ar depinde de propriile noastre eforturi, noi nu am putea fi
mântuiþi; dar ea depinde de Acela care este în spatele tuturor fãgãduinþelor.”
– Istoria faptelor apostolilor, pag. 553 engl. (cap. 54: „Un Martor credincios”).
Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pag. 546-556.
(cap. 54: „Un martor credincios”).

Duminicã

23 octombrie

1. DOMNUL ESTE BUN
a. Ce altceva stã scris despre caracterul lui Dumnezeu? Psalmii
100:5; Plângerile lui Ieremia 3:25; Naum 1:7.
„Predicatori ºi toatã biserica, lãsaþi ca acesta sã fie limbajul nostru, din
inimi care rãspund marii bunãtãþi ºi dragostei lui Dumnezeu faþã de noi ca
popor ºi ca persoanã: ‚Israel sã se încreadã în Domnul de acum ºi pânã în
veac.’” – Mãrturii pentru predicatori, pag. 15 engl.

b. Cum ar trebui sã rãspundem la dragostea Sa minunatã? 1 Ioan
4:19.
„Dragostea supremã faþã de Dumnezeu ºi dragostea altruistã unul faþã
de altul – acesta este darul cel mai bun pe care îl poate revãrsa Tatãl nostru
cel ceresc. Aceastã dragoste nu este un impuls, ci un principiu divin, o putere
permanentã… Ea schimbã caracterul, guverneazã impulsurile, controleazã
pasiunile ºi înnobileazã afecþiunile.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 551
engl. (cap. 54: „Un martor credincios”).
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Luni

24 octombrie

2. NUMAI DUMNEZEU ESTE BUN
a. Atunci când tânãrul bogat a venit la Isus ºi L-a numit „Bunule
Învãþãtor”, cum i-a rãspuns Hristos? Matei 19:16, 17.
„Acest conducãtor s-a adresat Domnului Hristos numai ca unui rabin
onorat, fãrã a vedea în El pe Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus: ‚De ce
Mã numeºti bun? Bun nu este decât unul singur, ºi anume Dumnezeu.’ Pe
ce bazã Mã numeºti bun? Singur Dumnezeu este bun. Dacã Mã recunoºti
astfel, trebuie sã Mã primeºti ca Fiu ºi Reprezentant al Sãu.” – Parabolele
Domnului Hristos, pag. 390, 391 engl. (sublinierile apar în original). (cap. 28:
„Rãsplata harului”).

b. Ce stã scris despre omenire atunci când s-a despãrþit de
Dumnezeu? Romani 3:10-18.
„În parabola oii pierdute, Hristos învaþã cã mântuirea nu vine prin
cãutarea noastrã de Dumnezeu, ci prin cãutarea lui Dumnezeu dupã noi….
Noi nu ne pocãim ca Dumnezeu sã ne iubeascã, ci El ne descoperã
dragostea pentru ca noi sã ne pocãim.” – Parabolele Domnului Hristos, pag.
189 engl. (cap. 15: „Acest om primeºte pe pãcãtoºi”).

„Mulþi sunt înºelaþi cu privire la starea inimii lor. Ei nu-ºi dau seama cã
inima este nespus de înºelãtoare ºi deznãdãjduit de rea. Ei se învãluie în
propria lor neprihãnire ºi sunt mulþumiþi sã ajungã standardul lor omenesc de
caracter; dar cât de mult greºesc când nu ajung standardul divin ºi nu pot
îndeplini cerinþele lui Dumnezeu prin ei înºiºi.
Putem sã ne mãsurãm între noi, sã ne comparãm unii cu alþii, putem
spune cã facem la fel de bine ca acesta sau acela, dar întrebarea la care
judecata va vrea un rãspuns este: îndeplinim noi cerinþele cerului? Atingem
noi standardul divin? Sunt inimile noastre în armonie cu Dumnezeul cerului?
Toþi oamenii au cãlcat legea lui Dumnezeu ºi, în calitate de cãlcãtor al
legii, omul este ruinat ºi fãrã speranþã; pentru cã el este vrãjmaºul lui
Dumnezeu, fãrã putere sã facã ceva bun. ‚Mintea fireascã este vrãjmãºie
împotriva lui Dumnezeu: pentru cã nu este supusã legii lui Dumnezeu ºi nici
nu poate sã se supunã.’ (Romani 8:7). Privind în oglinda moralã – legea
sfântã a lui Dumnezeu – omul se vede ca pãcãtos, ºi este convins de starea
lui rea, de soarta lui deznãdãjduitã de sub pedeapsa dreaptã a legii. Dar el nu
a fost lãsat într-o stare de deznãdejde în care l-a aruncat pãcatul; pentru cã
Cel care a fost egal cu Dumnezeu ªi-a dat viaþa pe Calvar ca sã-l mântuiascã
pe cãlcãtor de la ruinã.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 320, 321.
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Marþi

25 octombrie

3. DUMNEZEU ÎªI IUBEªTE TOATE FIINÞELE CREATE
a. Conform Bibliei, câþi oameni se includ în dragostea lui
Dumnezeu? Ioan 3:16; Psalmii 145:9.

„Hristos, prin relaþia Sa umanã cu oamenii, i-a atras aproape de
Dumnezeu. El ªi-a îmbrãcat natura divinã cu haina umanitãþii, ºi a
demonstrat înaintea universului ceresc, înaintea lumilor necãzute, cât de mult
îi iubeºte Dumnezeu pe fiii oamenilor.
Darul lui Dumnezeu pentru om este dincolo de orice apreciere. Nu s-a
reþinut nimic. Dumnezeu nu a lãsat sã se spunã cã ar fi putut face mai mult
sau ar fi putut descoperi omenirii o mai mare mãsurã de dragoste. În darul
lui Hristos, El a dat tot cerul.” – Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 15.

b. Ce a declarat Hristos despre dragostea lui Dumnezeu ºi la ce
ar trebui sã ne facã aceasta sã ne gândim? Matei 5:44, 45.

„Existã o îngustime în înþelegerea omeneascã ce Îl dezonoreazã pe
Dumnezeu. Cel care pretinde cã Hristos este Mântuitorul lui sã nu nutreascã
gândul cã îndurãrile lui Dumnezeu sunt limitate doar la el ºi la câþiva de care
este interesat. Dragostea ºi îndurarea lui Dumnezeu sunt pentru oricine. Sã
adunãm semnele divine ale favorii Sale ºi sã-I dãm în schimb laudã ºi
mulþumire pentru bunãtatea Sa, care este revãrsatã asupra noastrã, nu pentru
a fi strânse, ci pentru a fi date mai departe ºi altora… Dumnezeu aºteaptã
ca toþi cei care se bucurã de harul Sãu sã rãspândeascã acest har la fel de
liber cum Hristos Îºi revarsã îndurãrile. Aºa dupã cum soarele strãluceºte
asupra celor drepþi ºi asupra celor nedrepþi, la fel Soarele Neprihãnirii
reflectã lumina peste întreaga lume.
Binecuvântãrile lui Dumnezeu, razele soarelui ºi ploaia, cãldura ºi
rãcoarea, ºi toate binecuvântãrile naturii, sunt date lumii. Nici un popor nu are
exclusivitate. ‚Eu sunt lumina lumii’ (Ioan 8:12), a spus Hristos. Lumina este o
binecuvântare, o binecuvântare universalã care îºi revarsã comorile peste o
lume nerecunoscãtoare, nesfântã ºi imoralã. Domnul Isus a venit ca sã dãrâme
orice zid de excludere, ca sã deschidã toate zidurile din templul unde prezidã
Dumnezeu, ca orice ureche sã audã, ca orice ochi sã vadã, ca orice suflet
însetat sã bea din apa vieþii fãrã platã.” – Înalta noastrã chemare, pag. 242.
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Miercuri

26 octombrie

4. DUMNEZEU ÎªI IUBEªTE BISERICA
a. Prin ce cuvinte Îºi exprimã Dumnezeu dragostea faþã de
poporul Sãu? Deuteronomul 32:9, 10; Zaharia 2:8.
„Domnul are un popor, un popor ales, biserica Sa, care este a Lui,
fortãreaþa Lui, pe care o þine într-o lume lovitã de pãcat ºi rãzvrãtitã.
Biserica este proprietatea lui Dumnezeu ºi El nu uitã niciodatã de ea
când stã în lume, supusã la ispitele lui Satan… El nu uitã de reprezentanþii
Sãi care se strãduiesc sã þinã sus legea Sa aruncatã jos…
Biserica, ce urmeazã în curând sã intre în cea mai asprã luptã a ei, va fi
obiectul cel mai drag lui Dumnezeu de pe pãmânt.” – In Heavenly Places, pag. 284.

b. Cu ce condiþie va recunoaºte Dumnezeu un popor ca fiind biserica Sa adevãratã? Exodul 19:5,6; Apocalipsa 14:12; Tit 2:11-14.
„Domnul Isus va avea întotdeauna un popor ales care sã-I serveascã.
Când poporul evreu L-a respins pe Hristos, Prinþul vieþii, El a luat de la ei
împãrãþia lui Dumnezeu ºi a dat-o neamurilor. Dumnezeu va continua sã
lucreze dupã acest principiu cu fiecare ramurã a lucrãrii Sale. Când o
bisericã se dovedeºte necredincioasã cuvântului Domnului, oricare ar fi
poziþia ei, oricât de înaltã ºi de sfântã ar fi chemarea ei, Domnul nu mai
poate lucra cu ea. Atunci, alþii sunt aleºi ca sã ducã responsabilitãþile grele.
Dar dacã aceºtia, la rândul lor, nu-ºi curãþã viaþa de orice acþiune rea, dacã
nu stabilesc principii curate ºi sfinte la toate hotarele, atunci Domnul îi va
face sã sufere ºi-i va umili ºi, dacã nu se pocãiesc, îi va îndepãrta din locul
lor ºi-i va face un motiv de ruºine.” – The Upward Look, pag. 131.

c. Cum putem noi, pãcãtoºii, sã fim siguri cã Îl iubim pe Domnul
ºi adevãrul Sãu? Matei 11:28-30; 2 Corinteni 6:1, 2.
„Mintea fireascã nu gãseºte nici o plãcere în contemplarea cuvântului
lui Dumnezeu, dar cel ce este reînnoit în duhul minþii sale, gãseºte o nouã
atracþie în scrierile vii; pentru cã frumuseþea divinã ºi lumina cereascã par
sã strãluceascã în fiecare pasaj. Ceea ce pentru mintea fireascã era un
pustiu gol, pentru mintea duhovniceascã devine o þarã a izvoarelor vii. Ceea
ce pentru inima nereînnoitã pãrea un teren searbãd, devine, pentru sufletul
convertit, o grãdinã a lui Dumnezeu, acoperitã de muguri parfumaþi ºi flori
înflorite.” – Christian Education, pag. 79, 80.
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Joi

27 octombrie

5. DUMNEZEU ÎªI IUBEªTE COPIII
a. Cum putem deveni copiii lui Dumnezeu? Ioan 1:12, 13; 3:3, 5;
Galateni 3:26-29; 1 Ioan 3:10.
„Dumnezeu îi iubeºte pe copiii Sãi ascultãtori. El a pregãtit o împãrãþie,
nu pentru supuºi neloiali, ci pentru copiii Sãi pe care i-a testat ºi i-a încercat
într-o lume stricatã ºi coruptã de pãcat. În calitate de copii ascultãtori, noi
avem privilegiul unei relaþii cu Dumnezeu. ‚Dacã suntem copii’, spune El,
atunci ‘suntem ºi moºtenitori’ ai unei moºteniri nemuritoare… Hristos ºi
poporul Sãu sunt una.” – CBNT, pag. 146.

b. Care este dovada cã noi Îl iubim pe Dumnezeu ºi cã suntem
copiii Sãi? Ioan 14:14-17.
„Existã o mare lucrare de fãcut de cãtre fiecare fiu ºi fiicã a lui
Dumnezeu. Isus spune: ‚Dacã Mã iubiþi, veþi pãzi poruncile Mele. ªi Eu voi
ruga pe Tatãl ºi El vã va trimite un alt Mângâietor, care sã rãmânã cu voi în
veac.’ (Ioan 14:15, 16). În rugãciunea Sa pentru ucenicii Sãi, El spune cã nu
Se roagã doar pentru cei care erau în imediata Lui apropiere, ci ‚ºi pentru
cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor.’ (Ioan 17:20). El spune din nou:
‚Aþi auzit cã v-am spus: Mã duc ºi Mã voi întoarce la voi. Dacã M-aþi iubi,
v-aþi bucura cã v-am zis: Mã duc la Tatãl; cãci Tatãl este mai mare decât
Mine.’ (Ioan 14:28). Astfel, vedem cã Hristos S-a rugat pentru poporul Sãu
ºi a dat nenumãrate fãgãduinþe pentru a asigura succesul celor care sunt
colaboratorii Sãi. ‚Va face altele încã ºi mai mari decât acestea [pe care
le-a fãcut El]; pentru cã Eu Mã duc la Tatãl.’ (Ioan 14:12).” – Selected
Messages, vol. 1, pag. 263, 264.

Vineri

28 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

Care este cel mai bun dar pe care îl primim de la Dumnezeu?
Ce a vrut Isus sã spunã când a zis: „numai Dumnezeu este bun”?
Ce clase de oameni sunt obiectul dragostei lui Dumnezeu?
De ce Îºi iubeºte Dumnezeu biserica atât de mult?
De ce privilegii se bucurã biserica lui Dumnezeu?
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Sabat 5 noiembrie 2005

Darul
Sabatului Întâi
Literaturã
pentru þãrile sãrace
Isus a spus: „Duhul Domnului
este peste Mine pentru cã M-a uns
sã vestesc sãracilor evanghelia.”
(Luca 4:18).
„Dumnezeu lucreazã prin
unelte sau intermediari. El foloseºte
slujirea evanghelicã, lucrarea medical
misionarã ºi publicaþiile care conþin
adevãrul prezent ca sã impresioneze inimile. Toate sunt fãcute eficiente prin
intermediul credinþei. Când adevãrul este auzit sau citit, Duhul Sfânt îl
lãmureºte celor care îl aud ºi îl citesc cu o dorinþã serioasã de a ºti ce este
drept.” – Evanghelizarea, pag. 338.
„Pliantele ºi cãrþile sunt mijloacele Domnului de pãstrare a soliei pentru
acest timp înaintea poporului în mod continuu. În luminarea ºi întãrirea
sufletelor în adevãr, publicaþiile vor face o lucrare mult mai mare decât se
poate realiza doar prin Cuvânt. Solii tãcuþi care sunt puºi în casele oamenilor
prin lucrarea colportorului, va întãri slujirea evangheliei pe toate cãile; pentru
cã Duhul Sfânt va impresiona minþile când ei citesc cãrþile, aºa cum El
impresioneazã minþile acelora care ascultã predicarea Cuvântului.” –
Evanghelizarea, pag. 101.
„Publicaþiile noastre ar trebui sã fie tipãrite în limbi diferite ºi trimise în
toate þãrile civilizate, cu orice preþ. Care este valoarea banilor în acest timp,
în comparaþie cu valoarea sufletelor? Fiecare dolar al nostru ar trebui
considerat al Domnului, nu al nostru, ºi ca o încredinþare preþioasã fãcutã
nouã de Dumnezeu, nu ca sã fie risipitã pe îngãduinþe nefolositoare, ci
folositã cu atenþie în cauza lui Dumnezeu, în lucrarea de mântuire a bãrbaþilor
ºi femeilor de la ruinã.” – Schiþe din viaþa mea, pag. 169.
Iubiþi fraþi, surori ºi prieteni: în lumina acestor afirmaþii inspirate, vã
rugãm sã vã amintiþi de nevoia urgentã de mijloace de rãspândire a luminii
adevãrului prezent sufletelor care flãmânzesc dupã pâinea vieþii în þãrile
sãrace din lumea întreagã. Când se strânge Darul Sabatului Întâi pe 5
noiembrie 2005, sã ne întindem mâinile cu inimile deschise pentru aceastã
lucrare de actualitate. Fie ca Domnul sã binecuvânteze din plin pe fiecare
dar ºi dãruitor!
Daniel Lee, Secretarul de Publicaþii al CG
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Lecþia 6

Sabat,
5 noiembrie 2005

Dragostea lui Dumnezeu în
familie
„Bãrbaþilor, iubiþi-vã nevestele cum a iubit ºi Hristos biserica ºi
S-a dat pe Sine pentru ea.” (Efeseni 5:25).
„Cãminele creºtine, întemeiate ºi conduse în conformitate cu planul lui
Dumnezeu, sunt un ajutor minunat în formarea caracterului creºtin… Pãrinþii
ºi copiii ar trebui sã se uneascã în oferirea unui serviciu iubitor faþã de Acela
care singur poate pãstra dragostea omeneascã nobilã ºi curatã.” – Cãminul
adventist, pag. 19. (cap. 1: „Atmosfera cãminului”).

Recomandare pentru studiu: Îndrumarea copilului, pag. 482-485.

Duminicã

30 octombrie

1. SOÞUL – O LEGÃTURÃ A CÃMINULUI
a. Cum descrie Biblia cãminul creºtin? Psalmii 128:1-6.
b. Descrieþi poziþia ºi datoria soþului. Efeseni 5:25-31; Coloseni
3:19; 1 Petru 3:7.
„Soþul ar trebui sã manifeste un mare interes faþã de familia lui. În special,
el ar trebui sã fie foarte tandru faþã de sentimentele unei soþii plãpânde. El
poate închide uºa multor boli. Cuvintele amabile, vesele ºi încurajatoare se vor
dovedi mai eficiente decât cele mai vindecãtoare medicamente. Acestea vor
aduce curaj inimii celei fãrã speranþã ºi descurajate, iar fericirea ºi lumina
aduse în familie de faptele amabile ºi cuvintele încurajatoare vor rãsplãti efortul
de zece ori. Soþul nu ar trebui sã uite cã mult din educaþia copiilor lui zace
asupra mamei, cã ea are mult de a face cu modelarea minþilor lor. Acest lucru
ar trebui sã trezeascã în el cele mai gingaºe sentimente ºi el ar trebui sã-i
uºureze atent poverile ei. El ar trebui sã o încurajeze sã se rezeme pe afecþiunile
lui adânci ºi sã-i îndrepte mintea cãtre cer, unde este putere ºi pace, ºi o odihnã
finalã pentru cel obosit. Nu ar trebui sã vinã acasã cu fruntea întunecatã, ci
prezenþa lui ar trebui sã aducã luminã în familie, ºi ar trebui sã încurajeze soþia
sã priveascã în sus ºi sã creadã în Dumnezeu. Uniþi, ei pot pretinde fãgãduinþele
lui Dumnezeu ºi sã aducã binecuvântãrile Sale bogate în familie.” –
Testimonies, vol. 1, pag. 306, 307 engl. (cap. „Religia în familie”).
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Luni

31 octombrie

2. SOÞII FERMECÃTOARE
a. Cum ar putea multe soþii sã fie inspirate contemplând
sfinþenia a ceea ce le-a fost încredinþat? Efeseni 5:22-24;
Coloseni 3:18; 1 Petru 3:1-6.

„Adesea, soþia greºeºte mult. Ea nu depune eforturi mari pentru a-ºi
controla spiritul ºi pentru a face cãminul fericit. Adesea, ea este irascibilã ºi
se plânge fãrã rost. Soþul vine acasã de la muncã obosit ºi nedumerit, ºi
întâlneºte o frunte întunecatã în loc de cuvinte vesele ºi încurajatoare. El nu
este decât un om, iar afecþiunile lui se îndepãrteazã de la soþia lui, el îºi
pierde dragostea cãminului lui, calea lui este întunecatã iar curajul îi piere. El
renunþã la respectul de sine ºi la acea demnitate pe care Dumnezeu îi cere
s-o menþinã. Soþul este capul familiei, dupã cum Hristos este capul bisericii;
ºi orice curs pe care l-ar urma soþia ca sã micºoreze influenþa lui ºi sã
coboare de la acea poziþie demnã ºi responsabilã nu place lui Dumnezeu.
Este de datoria soþiei sã îºi supunã dorinþele ºi voinþa ei soþului. Amândoi ar
trebui sã fie supuºi, dar cuvântul lui Dumnezeu dã întâietate judecãþii soþului.
ªi nu ar scãdea din demnitatea soþiei dacã s-ar supune celui pe care ea l-a
ales ca sfãtuitorul ºi protectorul ei.” – Testimonies, vol. 1, pag. 307 engl. (cap.
„Religia în familie”).

b. De ce este lucrarea soþiei ºi mamei atât de importantã?
Proverbele 31:10-31.

„Cea mai înaltã lucrare pentru femeie este modelarea caracterului
copiilor ei dupã modelul divin… Dacã mamele creºtine ºi-ar fi fãcut
întotdeauna lucrarea cu credincioºie, acum nu ar mai fi atât de multe
încercãri în bisericã din cauza membrilor turbulenþi. Mamele formeazã
caracterele care formeazã biserica lui Dumnezeu. Când vãd o comunitate
în necaz, cu membri încãpãþânaþi, violenþi, mulþumiþi de sine, nesupuºi glasului
bisericii, sunt condusã sã mã tem cã mamele lor au fost necredincioase în
educaþia lor timpurie.” – The Health Reformer, 1 aprilie 1880.
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Marþi

1 noiembrie

3. DATORIA AMBILOR PÃRINÞI
a. În mod deosebit, la ce ar trebui sã ia aminte pãrinþii? Efeseni
6:4; Coloseni 3:21.
„Pãrinþii ar trebui sã dea pe faþã o mare grijã ca sã nu-i trateze pe copii
într-un fel în care sã provoace împotrivire, neascultare ºi rebeliune. Adesea,
pãrinþii stârnesc cele mai rele patimi ale inimii omeneºti, din cauza lipsei
controlului de sine. Ei îi corecteazã într-un spirit mânios, iar în felul acesta
mai degrabã îi întãresc în cãile lor rele ºi spiritul lor sfidãtor, decât sã-i
influenþeze spre bine. Prin spiritul lor arbitrar, ei îi încredinþeazã pe copii sub
influenþele lui Satan, în loc de a-i salva de capcanele lui Satan prin blândeþe
ºi dragoste. Cât de trist este cã mulþi pãrinþi care mãrturisesc cã sunt creºtini
nu sunt convertiþi! Hristos nu locuieºte în inimile lor prin credinþã. În timp ce
mãrturisesc sã sunt urmaºi ai lui Isus, ei îºi dezgustã copiii ºi, prin
temperamentul lor violent ºi neiertãtor, îi fac sã nu le placã religia. Nu este
de mirare cã ei se rãcesc ºi devin împotrivitori faþã de pãrinþii lor.” – The
Review and Herald, 15 noiembrie 1892.

b. Descrieþi metoda de educaþie a lui Avraam. Genesa 18:19.
„Ceea ce a dat putere învãþãturii lui Avraam a fost influenþa propriei sale
vieþi. Gospodãria lui era formatã din mai mult de o mie de suflete, mulþi
dintre ei erau capi de familie, ºi nu puþini erau de scurt timp convertiþi de la
pãgânism. O astfel de gospodãrie cerea o mânã fermã la cârmã. Metodele
slabe ºi ºovãielnice nu ar fi fost suficiente.” – Educaþia, pag. 187 engl. (cap.:
„Studierea ºi predarea Bibliei”).

c. Care a fost moºtenirea slabã a lui Eli, lucru care este un
avertisment pentru noi? 1 Samuel 2:12-17, 22-25.
„Neglijenþa lui Eli este adusã clar înaintea fiecãrui tatã ºi a fiecãrei mame
din þarã. Ca rezultat al afecþiunii sale nesfinþite sau al lipsei sale de dorinþã
de a face o datorie neplãcutã, el a cules o recoltã a nelegiuirii în fiii sãi
stricaþi. Atât pãrintele care a manifestat îngãduinþã faþã de rãu, cât ºi copilul
care l-a sãvârºit au fost vinovaþi înaintea lui Dumnezeu ºi El nu a primit nici
o jertfã sau dar pentru nelegiuirea lor. În Biblie existã multe învãþãturi menite
sã-i impresioneze pe taþi ºi mame cu privire la pãcatul neglijãrii datoriei lor
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faþã de copiii lor; ºi totuºi, cât de tãcute sunt glasurile învãþãtorilor lui Israel
cu privire la aceste subiecte importante! Pãrinþii permit ca defectele din
caracterul copiilor lor sã treacã fãrã sã le corecteze, pânã când blestemul lui
Dumnezeu va fi atât asupra copiilor lor, cât ºi asupra lor. Asemenea lui Eli, ei
nu aratã hotãrâre în înãbuºirea primei apariþii a rãului.” – The Signs of the
Times, 8 aprilie 1886.

Miercuri

2 noiembrie

4. DATORIA COPIILOR
a. Ce spune porunca a cincea? Exodul 20:12.
„Pãrinþii sunt îndreptãþiþi sã primeascã un anumit grad de dragoste ºi
respect care nu se cuvine nici unei alte persoane. Dumnezeu Însuºi, care a
aºezat asupra lor responsabilitatea pentru aceste suflete încredinþate lor, a
poruncit ca în primii ani de viaþã, pãrinþii sã stea în locul lui Dumnezeu faþã de
copiii lor. Iar acela care respinge autoritatea ce li se cuvine pe drept pãrinþilor
respinge autoritatea lui Dumnezeu. Porunca a cincea cere copiilor nu numai
sã ofere respect, supunere ºi ascultare de pãrinþi, ci ºi sã manifeste dragoste ºi
gingãºie, sã uºureze grijile lor, sã le pãzeascã reputaþia ºi sã-i sprijine ºi sã-i
mângâie la bãtrâneþe. Ea porunceºte ºi respectul pentru predicatori ºi
conducãtori ºi pentru toþi ceilalþi pe care Dumnezeu i-a delegat cu autoritate.”
– Patriarhi ºi profeþi, pag. 308 engl. (cap. 27. „Legea datã lui Israel”)

b. Cum accentueazã apostolul Pavel importanþa poruncii a
cincea? Efeseni 6:1-3; Coloseni 3:20.
„Aceasta, spune apostolul, ‚este prima poruncã însoþitã de o fãgãduinþã’
(Efeseni 6:2). Pentru Israel, care aºtepta sã intre în curând în Canaan, celui
ascultãtor i se dã fãgãduinþa cã va avea o viaþã lungã în þara aceea bunã; dar ea
avea o însemnãtate mult mai largã, cuprinzând tot Israelul lui Dumnezeu,
fãgãduind viaþa veºnicã pe pãmânt atunci când acesta va fi eliberat de blestemul
pãcatului.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 308 engl. (cap. 27: „Legea datã lui Israel”).
„Copiii, care îºi dezonoreazã pãrinþii ºi nu ascultã de ei, ºi nu þin seama
de sfatul ºi instrucþiunile lor, nu pot avea parte de noul pãmânt. Pãmântul cel
nou ºi curãþit nu va fi un loc pentru fiul sau fiica rãsculãtoare, neascultãtoare
ºi nerecunoscãtoare. Dacã nu învaþã ascultarea ºi supunerea aici, nu le vor
învãþa niciodatã; pacea celor rãscumpãraþi nu va fi tulburatã de copiii
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neascultãtori, obraznici ºi nesupuºi. Nici un cãlcãtor al legii nu poate moºteni
împãrãþia cerului. Vor tinerii sã citeascã porunca a cincea a legii rostite de
Iehova pe Sinai ºi scrisã de propriul Sãu deget pe tablele de piatrã?
‚Cinsteºte pe tatãl ºi pe mama ta: ca sã þi se lungeascã zilele în þara pe care
þi-o va da Domnul Dumnezeul tãu.’ (Exodul 20:12)” – Testimonies, vol. 1, pag.
497, 498 engl. (cap. „Cãtre tineri”).

c. De ce este important sã ne amintim în mod special de aceastã
poruncã în ultimele zile, în timp ce cãutãm sã stãm împreunã
cu copiii noºtri în picioare ca biruitori? 2 Timotei 3:1, 2.

Joi

3 noiembrie

5. EXEMPLUL LUI ISAAC
a. Cum a rãspuns Isaac tatãlui lui când i s-a spus cã urma sã fie
adus ca jertfã lui Dumnezeu? Genesa 22:9-12.
„Cu groazã ºi uimire, Isaac a aflat de soarta lui, dar nu a opus nici o
rezistenþã. Putea sã scape dacã ar fi ales s-o facã; bãtrânul copleºit de
durere, epuizat de lupta acelor trei zile teribile nu ar fi putut sã se
împotriveascã voinþei tânãrului plin de vigoare. Dar Isaac fusese educat din
copilãrie la o ascultare binevoitoare ºi încrezãtoare, iar când i-a fost arãtat
scopul lui Dumnezeu, el s-a supus cu bunãvoinþã. El avea aceeaºi credinþã
ca ºi Avraam ºi simþea cã era onorat sã fie chemat sã-ºi dea viaþa ca jertfã
lui Dumnezeu. El încearcã cu gingãºie sã uºureze durerea tatãlui ºi
încurajeazã mâinile lui înþepenite sã lege frânghiile care îl fixau de altar.” –
Patriarhi ºi profeþi, pag. 152 engl. (cap. 13: „Încercarea credinþei”).

b. În ce altã chestiune a dat pe faþã supunere Isaac faþã de tatãl
sãu? Genesa 24:1-4.
„În timpurile din vechime, înþelegerile de cãsãtorie erau, în general, fãcute
de cãtre pãrinþi ºi acesta era obiceiul ºi printre aceia care se închinau lui
Dumnezeu. Nimãnui nu i se cerea sã se cãsãtoreascã cu o persoanã pe care
nu putea s-o iubeascã; dar în dãruirea sentimentelor lor, tinerii erau îndrumaþi
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de experienþa pãrinþilor lor temãtori de Dumnezeu. S-ar fi considerat o
dezonoare pentru pãrinþi ºi chiar o crimã dacã s-ar fi urmat o cale contrarã
acesteia.
Isaac, încrezându-se în înþelepciunea ºi afecþiunea tatãlui sãu, a fost
mulþumit sã-i încredinþeze acestuia chestiunea, crezând de asemenea cã
Dumnezeu Însuºi avea sã cãlãuzeascã în alegerea fãcutã.” – Patriarhi ºi
profeþi, pag. 171 engl. (cap. 15: „Cãsãtoria lui Isaac”).

Vineri

4 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.

Cum descrie Biblia un cãmin creºtin?
Rezumaþi Proverbele 31:10-31.
Cum ar trebui sã se poarte pãrinþii faþã de copiii lor?
Explicaþi diferenþa dintre metodele de educaþie adoptate de Avraam ºi
de Eli.
5. Ce cuprinde porunca a cincea?
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Lecþia 7

Sabat,
12 noiembrie 2005

Dragostea lui Dumnezeu în
bisericã
„Vã dau o poruncã nouã: Sã vã iubiþi unii pe alþii; cum v-am
iubit Eu aºa sã vã iubiþi ºi voi unii pe alþii. Prin aceasta vor cunoaºte
toþi cã sunteþi ucenicii Mei, dacã veþi avea dragoste unii pentru
alþii.” (Ioan 13:34, 35).
„Hristos le-a poruncit primilor ucenici sã se iubeascã unii pe alþii aºa
cum i-a iubit El. În felul acesta ei aveau sã dea mãrturie lumii cã Hristos era
în ei, nãdejdea slavei.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 547 engl. (cap. 54:
„Un martor credincios”)

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pag. 9-16. (cap. 1:
„Planul lui Dumnezeu cu biserica Sa”).

Duminicã

6 noiembrie

1. UMBLÂND ÎN LUMINÃ
a. Ce spune Ioan despre condiþia cu care putem avea pãrtãºie
unii cu alþii? 1 Ioan 1:7.

„Cerul vegheazã sã vadã cum cei care ocupã poziþii cu influenþã îºi
îndeplinesc datoria de administratori. Obligaþia care zace asupra lor ca
administratori este în funcþie de întinderea influenþei lor. În felul lor de a se
purta cu tovarãºii lor, ei trebuie sã fie asemenea taþilor – drepþi, gingaºi, ºi
adevãraþi. Ei ar trebui sã fie asemenea lui Hristos în caracter, unindu-se cu
fraþii lor în cele mai strânse legãturi de unitate ºi tovãrãºie.” – Slujitorii
evangheliei, pag. 439.

„Unii au introdus teste false, ºi au fãcut din ideile ºi noþiunile lor un
criteriu, mãrind chestiuni de micã importanþã ºi fãcând din ele teste pentru
intrarea în tovãrãºia creºtinã, ºi punând sarcini grele de purtat asupra altora.
În felul acesta, a fost introdus spiritul de criticã, gãsirea de greºeli ºi
disensiuni, lucruri care au vãtãmat în mare mãsurã biserica. Iar impresia
creatã necredincioºilor a fost cã adventiºtii pãzitori ai Sabatului sunt un fel
de fanatici ºi extremiºti, ºi cã credinþa lor deosebitã i-a fãcut lipsiþi de
amabilitate, necurtenitori ºi foarte necreºtini în caracter. În felul acesta,
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conduita câtorva extremiºti au împiedicat influenþa adevãrului de a ajunge la
oameni.” – Evanghelizarea, pag. 134.

b. Care este dovada cã umblãm în luminã? 1 Ioan 2:9-11.

Luni

7 noiembrie

2. NU IUBIÞI LUMEA
a. Ce se întâmplã când încercãm sã iubim pe Dumnezeu ºi lumea
în acelaºi timp? Iacov 4:4; Matei 6:24.
„Creºtinii nu sunt în siguranþã când aleg societatea acelora care nu au
nici o legãturã cu Dumnezeu ºi a cãror conduitã nu este plãcutã Lui. Totuºi,
mulþi pretinºi creºtini se aventureazã pe un teren interzis. Mulþi invitã la ei
acasã rude care sunt mândre, superficiale ºi neevlavioase; ºi adesea
exemplul ºi influenþa acestor vizitatori nereligioºi produc o influenþã durabilã
asupra minþii copiilor din cãmin. Influenþa exercitatã în felul acesta este
asemãnãtoare cu ceea ce a urmat asocierii evreilor cu cananiþii pãgâni.
Dumnezeu îi considerã pe pãrinþi rãspunzãtori de dispreþuirea poruncii
Lui de a se despãrþi pe ei ºi familiile lor de aceste influenþe nesfinte. Deºi
trebuie sã trãim în lume, noi nu trebuie sã fim ai lumii. Ne este interzis sã ne
conformãm obiceiurilor, practicilor ºi modelor ei. Prietenia celor fãrã
Dumnezeu este mai periculoasã decât vrãjmãºia lor. Ea induce în eroare ºi
distruge mii care, printr-un exemplu corespunzãtor ºi sfânt, ar putea fi
conduºi sã devinã copii ai lui Dumnezeu. Minþile tinerilor sunt familiarizate în
felul acesta cu lipsa de religiune, vanitatea, lipsa de evlavie, mândria ºi
imoralitatea; iar inima, nefiind apãratã de harul divin, se stricã treptat.
Aproape pe nesimþite, tinerii învaþã sã iubeascã atmosfera stricatã care îi
înconjoarã pe cei neevlavioºi. Îngerii rãi se adunã în jurul lor iar ei îºi pierd
dragostea pentru ceea ce este curat, rafinat ºi înnobilator.” – CBVT, pag. 89.

b. Care este rezultatul iubirii de lume? 1 Ioan 2:15-17.
„Dupã cum iubitorii de lume subordoneazã lumii religia, la fel Dumnezeu
cere închinãtorilor Sãi sã supunã lumea religiei. Lucrurile lumii, care pier
odatã cu folosirea lor, nu trebuie sã deþinã primul loc; ele nu sunt moneda de
aur a cerului. Dumnezeu nu ªi-a pus chipul sau semnãtura pe ele.” – CBNT,
pag. 272.
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Marþi

8 noiembrie

3. COPIII UNUIA SAU AI ALTUIA
a. Cum defineºte Ioan calitatea noastrã de fii? 1 Ioan 3:10, 11.
„’Vã dau o poruncã nouã,’ a spus Hristos, ‚sã vã iubiþi unii pe alþii, aºa cum
v-am iubit Eu, aºa sã vã iubiþi ºi voi unii pe alþii.’ (Ioan 13:34). Ce afirmaþie
minunatã; dar, vai, cât de puþin pusã în practicã! Din pãcate, astãzi lipseºte
dragostea frãþeascã din biserica lui Dumnezeu. Mulþi dintre cei care mãrturisesc
cã Îl iubesc pe Mântuitorul nu se iubesc unii pe alþii. Necredincioºii privesc sã
vadã dacã credinþa pretinºilor creºtini exercitã o influenþã sfinþitoare asupra
vieþilor lor; ºi ei vãd repede defectele din caracter, inconsecvenþa din acþiune.
Creºtinii sã nu creeze ocazia ca vrãjmaºii sã arate cu degetul spre ei ºi sã spunã:
Uitaþi-vã cum aceºti oameni, care stau sub steagul lui Hristos, se urãsc unii pe
alþii. Creºtinii sunt cu toþii membrii aceleaºi familii, toþi copiii aceluiaºi Tatã ceresc,
cu aceeaºi speranþã binecuvântatã de nemurire. Legãtura care îi strânge
împreunã ar trebui sã fie foarte strânsã ºi duioasã.
Dragostea divinã face cele mai miºcãtoare apeluri la inimã când ne cheamã
sã dãm pe faþã aceeaºi milã duioasã pe care a dat-o pe faþã Hristos. Numai
acela care are dragoste altruistã pentru fratele sãu are dragoste adevãratã faþã
de Dumnezeu. Adevãratul creºtin nu va îngãdui cu bunã ºtiinþã ca sufletul care
se aflã în primejdie ºi în nevoie sã treacã neavertizat ºi fãrã sã se fi îngrijit de el.
El nu se va þine departe de cel rãtãcit, lãsându-l sã se afunde mai departe în
nefericire ºi descurajare sau sã cadã pe câmpul de luptã al lui Satan.
Cei care niciodatã nu au experimentat iubirea duioasã ºi cuceritoare a lui
Hristos nu pot conduce pe alþii la izvorul vieþii. Iubirea Lui în inimã este o putere
constrângãtoare care-i face pe oameni sã-L descopere în vorbire, într-un spirit
blând ºi milos, în înãlþarea vieþii acelora cu care ei sunt în legãturã. Lucrãtorii
creºtini care au succes în strãdaniile lor trebuie sã-L cunoascã pe Hristos ºi,
pentru a-L cunoaºte, ei trebuie sã cunoascã dragostea Sa. În cer, destoinicia lor
ca lucrãtori este mãsuratã dupã capacitatea lor de a iubi aºa cum a iubit Hristos
ºi de a lucra aºa cum a lucrat El.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 550, 551 engl.
(cap. 54: ”Un martor credincios”).

b. Ce se vede când facem o comparaþie între Cain ºi Abel? 1 Ioan
3:12; Genesa 4:8-10.
„În toate veacurile, cei rãi i-au urât pe cei care erau mai buni decât ei.
Viaþa lui Abel de ascultare ºi credinþã de neclintit era o mustrare continuã
pentru Cain. [Ioan 3:20 citat]. Cu cât mai strãlucitoare este lumina cereascã
ce se reflectã de la caracterul servirilor credincioºi ai lui Dumnezeu, cu atât
mai clar sunt descoperite pãcatele celor necredincioºi, ºi cu atât mai hotãrâte
vor fi eforturile lor de a-i nimici pe cei care le tulburã pacea.” – Patriarhi ºi
profeþi, pag. 74 engl. (cap. 5: „Cain ºi Abel puºi la încercare”).
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Miercuri

9 noiembrie

4. DE LA MOARTE LA VIAÞÃ
a. Care este dovada cã am schimbat direcþia în viaþã? 1 Ioan 3:14-16.
„Dragostea supremã faþã de Dumnezeu ºi dragostea altruistã unul faþã de
altul – acesta este cel mai bun dar pe care îl poate revãrsa Tatãl nostru ceresc.
Aceastã dragoste nu este un impuls, ci un principiu divin, o putere permanentã.
Inima neconsacratã nu o poate crea sau produce. Ea se gãseºte numai în
inima unde domneºte Isus. ‚Îl iubim pentru cã El ne-a iubit mai întâi.’ (1 Ioan
4:19). În inima reînnoitã de harul divin, dragostea este principiul conducãtor al
acþiunii. Ea schimbã caracterul, guverneazã impulsurile, controleazã pasiunile
ºi înnobileazã afecþiunile. Aceastã dragoste, cultivatã în inimã, îndulceºte viaþa
ºi revarsã o influenþã purificatoare asupra tuturor celor din jur.” – Istoria
faptelor apostolilor, pag. 551 engl. (cap. 54: „Un martor credincios”).

b. Ce acþiuni produce dragostea creºtinã adevãratã? 1 Ioan 3:17,
18; Iacov 2:14-17.
„O, cât de important este ca viaþa noastrã sã fie caracterizatã de
credincioºie în lucrurile mici, ca integritatea adevãratã sã marcheze toate
acþiunile noastre ºi ca noi sã pãstrãm în minte gândul cã îngerii lui Dumnezeu
iau cunoºtinþã de orice faptã! Ceea ce mãsurãm altora, aceea ni se va
mãsura ºi nouã. Totdeauna sã te însoþeascã o teamã ca nu cumva sã te
comporþi nedrept, egoist. Prin boalã ºi necazuri, Domnul ne va lua mult mai
mult decât obþinem prin exploatarea sãracilor. Un Dumnezeu drept
cântãreºte toate motivele ºi acþiunile noastre.” – Testimonies, vol. 2, pag. 158
engl.

„Puteþi crede tot adevãrul; totuºi, dacã principiile lui nu sunt aduse în
viaþã, mãrturisirea voastrã nu vã va mântui. Satan crede ºi se înfioarã. El
lucreazã. El ºtie cã timpul lui este scurt ºi a coborât cu mare putere sã facã
lucrãrile lui rele în conformitate cu credinþa lui. Dar poporul pretins al lui
Dumnezeu nu-ºi sprijinã credinþa prin faptele lor. Ei cred în scurtimea
timpului, totuºi se prind de bunurile acestei lumi cu atâta sete, ca ºi cum
lumea ar mai exista o mie de ani aºa cum este acum. Umblarea multora este
marcatã de egoism…
Dezbrãcaþi-vã de egoism ºi faceþi o lucrare conºtiincioasã pentru
veºnicie. Rãscumpãraþi trecutul ºi nu reprezentaþi sfântul adevãr pe care îl
mãrturisiþi unde locuiþi acum aºa cum l-aþi reprezentat unde aþi locuit pânã
acum. Lumina voastrã sã strãluceascã în aºa fel încât alþii, vãzând faptele
voastre bune sã fie conduºi sã-L slãveascã pe Tatãl vostru din ceruri. Staþi
pe platforma înaltã a adevãrului veºnic. Orânduiþi-vã toate tranzacþiile de
afaceri în strictã conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu.” – Testimonies,
vol. 2, pag. 161 engl. (cap. „Asuprind pe simbriaº”).
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Joi

10 noiembrie

5. CONDIÞII PENTRU RÃSPUNS LA RUGÃCIUNE
a. Care sunt cele douã condiþii de bazã pentru primirea
rãspunsului la rugãciune? 1 Ioan 3:22-24.
„A ne ruga în numele lui Hristos înseamnã mult. Înseamnã cã noi trebuie
sã acceptãm caracterul Sãu, sã dãm pe faþã spiritul Sãu, sã facem lucrãrile
Sale. Fãgãduinþa Mântuitorului este datã cu o condiþie: ‚Dacã Mã iubiþi,’ spune
El, ‚veþi pãzi poruncile Mele.’ (Ioan 14:15). El îi mântuieºte pe oameni nu în
pãcat, ci din pãcat; ºi cei care Îl iubesc îºi vor arãta dragostea prin ascultare.
Toatã adevãrata ascultare vine din inimã. Isus a fãcut o lucrare din inimã.
Dacã noi consimþim, El Se va identifica în aºa mãsurã cu gândurile ºi cu
þelurile noastre, va lega inima ºi mintea noastrã în aºa fel de voinþa Sa, astfel
încât, atunci când ascultãm de El, vom împlini propriile noastre îndemnuri.
Voinþa înnobilatã ºi sfinþitã îºi va gãsi cea mai mare plãcere în slujirea Lui.
Când Îl cunoaºtem pe Dumnezeu aºa cum avem privilegiul sã-L cunoaºtem,
viaþa noastrã va fi o viaþã de continuã ascultare. Prin aprecierea caracterului
lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, pãcatul va ajunge pentru noi ceva
urâcios.” – Hristos lumina lumii, pag. 668 engl. (cap. 73: „Sã nu vi se tulbure
inima”).

b. Când ºi cum putem avea încredere cã rugãciunile noastre vor
fi ascultate? 1 Ioan 5:14, 15.
„Noi am pãcãtuit împotriva [lui Dumnezeu] ºi nu meritãm favoarea Lui;
totuºi El Însuºi a pus pe buzele noastre acea rugãciune minunatã: ‚Pentru
Numele Tãu nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita,
nu rupe legãmântul Tãu cu noi.’ (Ieremia 14:21). Când venim la El ºi ne
mãrturisim nevrednicia ºi pãcatul nostru, El S-a angajat sã ne asculte strigãtul.
Onoarea tronului Sãu este legatã de împlinirea cuvântului Sãu dat nouã.” –
Parabolele Domnului Hristos, pag. 148 engl. (cap. 12: „Cerând pentru a da”).

Vineri

11 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

Ce este necesar pentru a avea pãrtãºie cu fraþii noºtri?
De ce nu este posibil sã iubim pe Dumnezeu ºi lumea în acelaºi timp?
Care este dovada cã noi suntem copiii lui Dumnezeu?
Care este rezultatul iubirii creºtine?
Menþionaþi condiþiile cu care primim rãspuns la rugãciunile noastre.
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Lecþia 8

Sabat,
19 noiembrie 2005

Dragostea lui Dumnezeu în
bisericã (cont.)
„Preaiubiþilor, sã ne iubim unii pe alþii; cãci dragostea este de la
Dumnezeu. ªi oricine iubeºte este nãscut din Dumnezeu ºi cunoaºte
pe Dumnezeu.” (1 Ioan 4:7).
„Tot ce este fãcut din dragoste curatã, oricât de mic ºi de dispreþuit ar fi
de oameni, este pe deplin roditor; pentru cã Dumnezeu priveºte mai mult la
cu câtã dragoste lucreazã cineva, decât la cantitatea pe care o face.
Dragostea este de la Dumnezeu. Inima neconvertitã nu poate naºte sau
produce aceastã plantã de origine divinã, care trãieºte ºi înfloreºte numai
unde domneºte Hristos.” – Slujitorii Evangheliei (1892), pag. 312. (engl.)
Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 662-680 engl.
(cap. 73: „Sã nu vi se tulbure inima”).

Duminicã

13 noiembrie

1. VIAÞA VEªNICÃ DEFINITÃ
a. În rugãciunea Sa de mijlocire, cum defineºte Hristos viaþa
veºnicã? Ioan 17:3.
„Numai prin cunoaºterea lui Hristos putem sã-L cunoaºtem pe
Dumnezeu… A-L cunoaºte pe Hristos spre mântuire înseamnã a fi însufleþit
de cunoaºterea spiritualã, a pune în practicã cuvintele Sale. Fãrã aceasta,
orice altceva este fãrã valoare.” – The Signs of the Times, 27 ianuarie 1898.

b. Ce dovezi vor arãta cã Îl cunoaºtem pe Dumnezeu? 1 Ioan 4:7, 8.
„Dragostea curatã este simplã în acþiunile ei ºi este diferitã de oricare alt
principiu de acþiune. Iubirea influenþei ºi dorinþa de a fi stimat de alþii poate
avea ca urmare o viaþã bine ordonatã ºi, adesea, o conduitã fãrã patã.
Respectul de sine ne poate face sã evitãm orice aparenþã rea. O inimã
egoistã poate face acte generoase, sã recunoascã adevãrul prezent ºi sã
dea pe faþã umilinþã ºi afecþiune în exterior, dar motivele sunt înºelãtoare ºi
nu sunt curate; acþiunile care izvorãsc dintr-o astfel de inimã pot fi lipsite de
savoarea vieþii ºi de roadele adevãratei sfinþiri, fiind lipsite de principiile
dragostei pure. Dragostea ar trebui nutritã ºi cultivatã; pentru cã influenþa ei
este divinã.” – Slujitorii evangheliei (1892), pag. 313. (engl.).
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14 noiembrie

2. DRAGOSTEA MANIFESTATÃ
a. La ce ar trebui sã ne facã dragostea lui Dumnezeu sã ne
gândim? 1 Ioan 4:9, 10.
„Dragostea Tatãlui nostru ceresc în darul singurului Sãu Fiu dat lumii,
este de ajuns sã inspire fiecare suflet, sã înmoaie fiecare inimã împietritã ºi
fãrã dragoste, la cãinþã ºi delicateþe; ºi totuºi, vor vedea inteligenþele cereºti
în cei pentru care a murit Hristos, insensibilitate faþã de dragostea Sa,
împietrire a inimii ºi nici un rãspuns de recunoºtinþã ºi afecþiune faþã de
Dãtãtorul tuturor lucrurilor bune? Vor absorbi lucrurile de micã importanþã
întreaga putere a fiinþei ºi nu i se va da rãspuns dragostei lui Dumnezeu?” –
Christian Education, pag. 96.

b. Cum merge legea lui Dumnezeu mânã în mânã cu
adevãrata dragoste? Matei 22:35-40; Romani 13:10.
„Avem credinþã deplinã în versetul care spune: ‚Dumnezeu este
dragoste.’ (1 Ioan 4:8); dar mulþi au pervertit în mod ruºinos acest cuvânt, ºi
au cãzut într-o eroare periculoasã din cauza unei interpretãri false a
însemnãtãþii lui. Legea cea sfântã a lui Dumnezeu este singurul standard cu
care noi putem estima afecþiunea divinã. Dacã nu acceptãm legea lui
Dumnezeu ca propriul nostru standard, aºezãm un standard al nostru.
Dumnezeu ne-a dat fãgãduinþe preþioase ale dragostei Sale, dar nu trebuie
sã-i atribuim lui Iehova o bunãtate care sã-L facã sã treacã cu vederea
vinovãþia ºi nelegiuirea.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 311.

c. Întrucât Dumnezeu a manifestat o dragoste atât de mare
faþã de noi, cum ar trebui sã ne purtãm faþã de aproapele
nostru? 1 Ioan 4:11. Prin ce va vedea lumea cã Dumnezeu
locuieºte în noi? 1 Ioan 4:12.
d. De ce ar trebui sã ne dãm seama când încercãm sã dezvoltãm
aceastã dragoste în inima noastrã? Ieremia 17:9.
„Dumnezeu ia în considerare mai mult cu câtã dragoste lucrãm, decât
cantitatea pe care o facem. Dragostea este un atribut ceresc. Inima fireascã
nu o poate crea. Aceastã plantã cereascã înfloreºte numai acolo unde
Hristos domneºte în mod suprem. Acolo unde existã dragoste, este ºi putere
ºi adevãr în viaþã. Dragostea face bine ºi nimic altceva decât bine. Cei care
au dragoste aduc roadã spre sfinþire ºi la sfârºit, viaþã veºnicã.” – The Youth
Instructor, 13 ianuarie 1898.
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15 noiembrie

3. DRAGOSTEA FÃRÃ TEAMÃ
a. Care sunt caracteristicile dragostei desãvârºite? 1 Ioan 4:17, 18.
„Sunt mulþi care doresc sã-L iubeascã pe Dumnezeu ºi sã-I slujeascã, dar
atunci când vine nenorocirea asupra lor, ei nu vãd dragostea lui Dumnezeu în
ea, ci mâna vrãjmaºului. Ei se plâng ºi murmurã ºi se jelesc; dar nu acesta este
rodul dragostei faþã de Dumnezeu în suflet. Dacã avem dragoste desãvârºitã,
ºtim cã Dumnezeu nu cautã sã ne rãneascã, ci cã, în mijlocul încercãrilor,
necazurilor ºi durerilor, El cautã sã ne desãvârºeascã ºi sã ne încerce calitatea
credinþei. Când încetãm sã ne mai îngrijorãm cu privire la viitor ºi începem sã
credem cã Dumnezeu ne iubeºte ºi vrea sã ne facã bine, ne vom încrede în El
aºa cum un copil se încrede în pãrintele iubitor. Atunci necazurile ºi suferinþele
noastre vor dispãrea, iar voinþa noastrã va fi înghiþitã de voinþa lui Dumnezeu.”
– The Youth Instructor, 6 ianuarie 1898.

b. Cum ar trebui sã ne purtãm cu cei care cad în pãcat? Matei
18:14-17.
„Când este vorba de a proceda cu membrii rãtãciþi ai bisericii, poporul lui
Dumnezeu ar trebui sã urmeze cu atenþie instrucþiunea datã de Mântuitorul
în capitolul 18 din Matei.
Fiinþele omeneºti sunt proprietatea lui Hristos, cumpãrate de El cu un
preþ infinit, legate de El cu o dragoste pe care El ºi Tatãl Sãu au manifestato faþã de ele. Atunci, cât de atenþi ar trebui sã fim în relaþiile noastre unii cu
alþii! Oamenii nu au dreptul sã bãnuiascã de rãu pe ceilalþi. Membrii bisericii
nu au dreptul sã-ºi urmeze impulsurile ºi înclinaþiile când este vorba de
membrii care au greºit. Ei nici mãcar nu ar trebui sã-ºi exprime prejudecãþile
cu privire la cel greºit pentru cã, în felul acesta, ei pun în mintea altora
aluatul rãului. Rapoartele nefavorabile despre un frate sau o sorã din bisericã
sunt comunicate de la unul la altul între membrii bisericii. Se fac greºeli ºi se
face nedreptate din cauza nedorinþei cuiva de a urma îndrumãrile date de
Domnul Isus.” – Testimonies, vol. 7, pag. 260 engl.
„Dragostea divinã face cele mai duioase apeluri la inimã când ne îndeamnã
sã dãm pe faþã aceeaºi milã gingaºã ca cea manifestatã de Hristos. Numai
acela care are dragoste altruistã faþã de fratele sãu, are dragoste adevãratã
faþã de Dumnezeu. Adevãratul creºtin nu va îngãdui cu bunã ºtiinþã ca sufletul
care se aflã în primejdie ºi nevoie sã treacã neavertizat ºi fãrã sã se fi îngrijit
de el. El nu va sta departe de cel rãtãcit, lãsându-l sã se afunde în nefericire ºi
descurajare sau sã cadã pe câmpul de luptã al lui Satan.” – Istoria faptelor
apostolilor, pag. 550 engl. (cap. 54: „Un martor credincios”).
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16 noiembrie

4. DOI DATORNICI
a. Cum a rãspuns Hristos la întrebarea lui Petru cu privire la
iertare? Matei 18:21, 22.
„Rabinii au limitat iertarea la trei greºeli. Petru, îndeplinind, dupã pãrerea
lui, învãþãtura lui Hristos, s-a gândit sã o extindã la ºapte, numãrul însemnând
perfecþiune. Dar Hristos a învãþat cã niciodatã nu ar trebui sã obosim în a
ierta.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 243 engl.

b. Ce parabolã a prezentat Hristos pentru a clarifica chestiunea
iertãrii? Matei 18:23-34.
„Iertarea oferitã de rege reprezintã iertarea divinã a tuturor pãcatelor.
Hristos este reprezentat de rege care, miºcat de milã, a iertat datoria servului
sãu. Omul era sub condamnarea legii cãlcate. El nu se putea mântui singur
ºi, din acest motiv, Hristos a venit în lume, a îmbrãcat divinitatea Sa cu
umanitatea ºi ªi-a dat viaþa, cel drept pentru cel nedrept. El S-a dat pe Sine
pentru pãcatele noastre ºi oricãrui suflet El îi oferã fãrã platã iertarea
cumpãratã cu sânge. ‚La Domnul este îndurarea, ºi la El este belºug de
rãscumpãrare.’ (Psalmii 130:7).” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 244,
245 engl.

c. Întrucât am primit iertarea de la Domnul, cum ar trebui sã ne
purtãm cu ceilalþi pãcãtoºi? Matei 18:32, 33.
„În parabolã, când datornicul s-a rugat pentru o amânare cu promisiunea:
‚Mai îngãduieºte-mi ºi-þi voi plãti tot’, (Matei 18:26), sentinþa a fost retrasã.
Întreaga datorie a fost anulatã. Iar lui i s-a dat imediat ocazia sã urmeze
exemplul maestrului lui care îl iertase. Plecând, el s-a întâlnit cu un alt
servitor care îi datora o sumã micã. El fusese iertat de zece mii de talanþi;
datornicul îi datora zece bãnuþi. Dar cel care a fost tratat cu atâta milã, s-a
purtat cu tovarãºul lui de slujbã într-un mod cu totul diferit. Datornicul lui a
fãcut un apel asemãnãtor cu cel pe care el îl fãcuse regelui, dar fãrã un
rezultat asemãnãtor. El, care fusese iertat cu atât de puþin timp în urmã, nu
era milos sau compãtimitor. El nu a arãtat aceeaºi milã faþã de tovarãºul lui
ca cea arãtatã faþã de el. Nu a dat ascultare rugãminþii de a mai aºtepta.
Servitorul nerecunoscãtor nu avea în minte decât suma aceea micã. El a
cerut tot ceea ce credea cã i se cuvine, ºi a aplicat o sentinþã asemãnãtoare
cu cea care tocmai a fost anulatã în dreptul lui.” – Parabolele Domnului
Hristos, pag. 245 engl. (cap. 19: „Mãsura iertãrii”).
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5. BIRUIND NERECUNOªTINÞA
a. Ce avertizare ne este datã când suntem ispitiþi sã acþionãm
asemenea datornicului neiertãtor? Coloseni 3:13.
„Sunt mulþi care sperã sã merite favoarea lui Dumnezeu prin propriile
lor fapte. Ei nu-ºi dau seama de neputinþa lor. Ei nu primesc harul lui
Dumnezeu ca un dar fãrã platã, ci încearcã sã construiascã o îndreptãþire de
sine. Inimile lor nu sunt sfâºiate, nici umilite din cauza pãcatului, ºi sunt
exigenþi ºi neiertãtori faþã de alþii. Propriile lor pãcate împotriva lui
Dumnezeu, comparate cu pãcatele fratelui lor împotriva lor, sunt ca zece mii
de talanþi la o sutã de bani – aproape un milion la unu; cu toate acestea ei
îndrãznesc sã fie neiertãtori.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 245-247
engl. (cap. 19: „Mãsura iertãrii”).

b. Dacã suntem neiertãtori, cum ne va trata Dumnezeu? Matei
18:35; 6:14, 15.
„Isus învaþã cã putem primi iertarea de la Dumnezeu numai dacã îi iertãm
pe alþii. Dragostea lui Dumnezeu ne atrage la Sine ºi aceastã dragoste nu
poate sã ne atingã inima fãrã sã dea naºtere la dragoste pentru fraþii noºtri.
La sfârºitul rugãciunii domneºti, Isus a adãugat: ‚Dacã iertaþi oamenilor
greºelile lor ºi Tatãl vostru cel ceresc vã va ierta greºelile voastre. Dar dacã
nu iertaþi oamenilor greºelile lor, nici Tatãl vostru nu vã va ierta greºelile
voastre.’ (Matei 6:14, 15). Cel care este neiertãtor taie tocmai singurul canal
prin care poate primi milã de la Dumnezeu. Sã nu credem cã, dacã cei care
ne-au rãnit nu-ºi mãrturisesc greºeala, suntem îndreptãþiþi sã reþinem de la ei
iertarea noastrã. Partea lor este, fãrã îndoialã, sã-ºi umileascã inimile prin
pocãinþã ºi mãrturisire; dar noi trebuie sã avem un spirit de milã faþã de cei
care au greºit faþã de noi, fie cã îºi mãrturisesc greºelile sau nu. Oricât de
grav ne-au rãnit, noi nu trebuie sã ne cultivãm durerea sau sã ne compãtimim;
ci, aºa cum sperãm sã fim iertaþi de pãcatele noastre împotriva lui
Dumnezeu, la fel sã iertãm pe toþi cei care ne-au fãcut rãu.” – Cugetãri de
pe Muntele Fericirilor, pag. 113, 114 engl. (cap. 6: „Rugãciunea Domnului”).

Vineri

18 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.
48

Cum defineºte Hristos viaþa veºnicã?
Care este dovada principalã cã noi Îl cunoaºtem pe Dumnezeu?
Când Îl iubim pe Dumnezeu, cum ne purtãm cu cei rãtãciþi?
Explicaþi parabola celor doi datornici.
Putem sã iertãm fãrã sã fim iertaþi?
Lecþii biblice pentru Sabat, Octombrie– Decembrie 2005

Lecþia 9

Sabat,
26 noiembrie 2005

Dragostea lui Dumnezeu în
bisericã – Ospitalitatea
„Fiþi primitori de oaspeþi între voi, fãrã cârtire.” (1 Petru 4:9).
„Biblia pune mare accent pe ospitalitate. Ea nu numai cã impune
ospitalitatea ca pe o datorie, ci prezintã multe tablouri frumoase ale practicãrii
acestei calitãþi ºi binecuvântãrile pe care le aduce dupã sine.” – Testimonies,
vol. 6, pag. 341 engl. (cap. „Cultivarea ospitalitãþii”).

Recomandare pentru studiu: Christian Service, pag. 191-193.

Duminicã

20 noiembrie

1. PRIMIREA STRÃINILOR
a. Ce binecuvântare menþioneazã Pavel cu privire la ospitalitate?
Evrei 13:2.
„[Evrei 13:2 citat] Aceste cuvinte nu ºi-au pierdut deloc din tãrie de-a
lungul timpului. Tatãl nostru ceresc continuã încã sã aºeze pe calea copiilor
Sãi ocazii care sunt binecuvântãri mascate; iar cei care folosesc aceste ocazii
gãsesc o mare bucurie. ‚Dacã vei da mâncarea ta celui flãmând, dacã vei
sãtura sufletul lipsit, atunci lumina ta va rãsãri peste întunecime ºi întunericul
tãu va fi ca ziua în amiaza mare! Domnul te va cãlãuzi neîncetat, îþi va sãtura
sufletul chiar în locuri fãrã apã, ºi va da din nou putere mãdularelor tale; vei fi
ca o grãdinã bine udatã, ca un izvor ale cãrui ape nu seacã.’ (Isaia 58:10, 11)”
– Profeþi ºi regi, pag. 132 engl. (cap. 32: „Glasul unei mustrãri aspre”).

b. Cum altfel promoveazã Scriptura ospitalitatea? Matei 7:12;
Romani 13:9.
„Toate faptele de nedreptate care tind sã scurteze viaþa; spiritul urii ºi al
rãzbunãrii, sau îngãduinþa oricãrei patimi care duce la fapte dãunãtoare faþã
de alþii sau care ne fac sã dorim sã-i vãtãmãm (‚pentru cã oricine urãºte pe
fratele sãu este un ucigaº’); o neglijare egoistã de a purta de grijã de
cel în nevoie sau suferind; îngãduinþa de sine sau lipsirea de un lucru
necesar sau munca excesivã care tinde sã vatãme sãnãtatea – toate acestea
sunt, într-o mãsurã mai mare sau mai micã – cãlcãri ale poruncii a ºasea.” –
Patriarhi ºi profeþi, pag. 308. (cap. 27: „Legea datã lui Israel”).
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2. AVRAAM ªI LOT
a. Cum a primit Avraam acasã la el „trei bãrbaþi” care erau
strãini? Genesa 18:2-8. Cine se afla printre ei? Genesa 18:1.
„Hristos a fost Acela care a vorbit cu Avraam sub stejarii lui Mamre.” –
Hristos lumina lumii, pag. 290, 291 engl. (cap. 30: „Alegerea celor doisprezece”).

„Îngerii s-au arãtat ca oameni bãrbaþilor lui Dumnezeu. Ei s-au odihnit,
ca ºi cum ar fi fost obosiþi, sub stejari la amiazã. Ei au primit ospitalitatea
cãminelor oamenilor.” – Marea luptã, pag. 631 engl. (cap. 39: „În timpul
strâmtorãrii”).

b. Ce experienþã unicã a avut Lot cu „doi bãrbaþi”? Genesa 19:211. Cine erau aceºti „bãrbaþi”? Genesa 19:1.
„În amurg, doi strãini s-au apropiat de poarta cetãþii. Pãreau cã sunt
niºte cãlãtori care intrau ca sã rãmânã peste noapte. Nimeni nu putea vedea
în acei drumeþi umili pe vestitorii puternici ai judecãþii divine, ºi nici nu visa
acea mulþime imoralã ºi fãrã griji cã, prin felul lor de purtare faþã de aceºti
soli cereºti în acea noapte avea sã ajungã apogeul vinovãþiei care osândea
cetatea lor mândrã. Dar a fost un bãrbat care a manifestat o atenþie amabilã
faþã de strãini ºi i-a invitat la el acasã. Lot nu le cunoºtea adevãrata lor
naturã, dar politeþea ºi ospitalitatea erau o obiºnuinþã a lui; ele fãceau parte
din religia lui – lecþii pe care le învãþase din exemplul lui Avraam. Dacã nu ar
fi cultivat un spirit de curtoazie, poate cã ar fi fost lãsat sã piarã cu restul
Sodomei. Multe cãmine, prin faptul cã îºi închid uºa în faþa strãinului, închid
pe solul lui Dumnezeu, care ar fi adus binecuvântare ºi speranþã ºi pace.” –
Patriarhi ºi profeþi, pag. 158 engl.

c. Cum ni se aplicã nouã, astãzi, aceastã experienþã a patriarhilor?
„Privilegiul oferit lui Avraam ºi lui Lot nu ne este refuzat nici nouã. Dând
pe faþã ospitalitate faþã de copiii lui Dumnezeu, ºi noi îi putem primi pe îngerii
Sãi în locuinþele noastre. Chiar în zilele noastre, îngerii sub formã omeneascã
intrã în casele oamenilor ºi sunt primiþi de ei. ªi creºtinii care trãiesc în
lumina feþei lui Dumnezeu sunt întotdeauna însoþiþi de îngeri nevãzuþi iar
aceste fiinþe sfinte lasã în urma lor o binecuvântare în cãminele noastre.” –
Testimonies, vol. 6, pag. 342 engl. (cap. „Cultivarea ospitalitãþii”).
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3. IOSIF ªI FARAON
a. Cum i-a primit Iosif pe fraþii lui în ciuda cruzimii lor din trecut
faþã de el? Genesa 45:1-5.
„[Iosif] vãzuse în fraþii lui roadele adevãratei pocãinþe. Când a auzit
oferta nobilã a lui Iuda, a dat ordine sã se retragã toþi oamenii în afarã de ei;
apoi, plângând tare, strigã: ‚Eu sunt Iosif; tatãl meu mai trãieºte?’
Fraþii lui au rãmas nemiºcaþi, paralizaþi de fricã ºi uimire. Conducãtorul
Egiptului, fratele lor Iosif pe care ei îl invidiaserã ºi l-ar fi omorât ºi l-au
vândut în cele din urmã ca rob! Toatã purtarea lor rea faþã de el a trecut prin
faþa lor. ªi-au amintit cum îi dispreþuiserã visurile ºi lucraserã ca sã împiedice
împlinirea lor. Ei ºi-au fãcut partea în împlinirea acestor vise; iar acum, cã se
aflau cu totul în mâinile lui, el avea sã rãzbune fãrã îndoialã rãul pe care îl
suferise.
Vãzând tulburarea lor, el a spus cu amabilitate: ‚Veniþi mai aproape, vã
rog;’ ºi, pe când se apropiau, a continuat: ‚Sunt Iosif, fratele vostru, pe care
l-aþi vândut în Egipt. Acum nu vã întristaþi ºi nu fiþi mâhniþi cã m-aþi vândut;
cãci ca sã vã scap viaþa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastrã’. Simþind cã
ei suferiserã deja destul pentru cruzimea lor faþã de el, el a cãutat cu nobleþe
sã le alunge frica ºi sã liniºteascã amãrãciunea reproºurilor pe care ºi le
fãceau…
Vestea despre ce avusese loc a fost adusã imediat regelui care, dornic
sã-ºi arate recunoºtinþa faþã de Iosif, a întãrit invitaþia guvernatorului fãcutã
familiei lui, spunând: ‚Tot ce este mai bun în þara Egiptului va fi pentru voi.’
(Genesa 45:20). Fraþii au fost trimiºi încãrcaþi cu provizii ºi trãsuri ºi tot ce
era nevoie pentru mutarea tuturor familiilor ºi servitorilor lor în Egipt.” –
Patriarhi ºi profeþi, pag. 230, 231 engl. (cap. 21: „Iosif ºi fraþii sãi”).

b. Cum s-a purtat Faraon cu Iacov ºi familia lui la sosirea lor în
Egipt? Genesa 45:16-20; 47:5-7. Cum a fost rãsplãtit Faraon?
„Iosif l-a adus ºi pe tatãl lui sã fie prezentat regelui. Patriarhului îi erau
strãine curþile regale, dar, în mijlocul scenelor sublime ale naturii, el
comunicase cu un Monarh mai puternic; iar acum, conºtient de superioritatea
lui, îºi ridicã mâinile ºi-l binecuvântã pe Faraon.” – Patriarhi ºi profeþi, pag.
233 engl. (cap. 21: „Iosif ºi fraþii sãi”).
Lecþii biblice pentru Sabat, Octombrie - Decembrie 2005

51

Miercuri

23 noiembrie

4. RAHAV
a. Cine a fost Rahav ºi ce amabilitate a arãtat ea iscoadelor lui
Israel? Iosua 2:1-7.
„La oarecare depãrtare dincolo de râu, în dreptul locului unde era tabãra
israeliþilor, se afla cetatea Ierihonului mare ºi puternic întãritã. De fapt,
cetatea aceasta era cheia întregului þinut ºi stãtea ca o piedicã grozavã în
calea izbânzii lui Israel. De aceea, Iosua trimise doi tineri ca iscoade pentru
a cerceta cetatea ºi a se asigura într-o mãsurã oarecare cu privire la numãrul
locuitorilor, resursele lor ºi trãinicia fortificaþiilor. Locuitorii cetãþii, înspãimântaþi ºi neîncrezãtori, vegheau fãrã rãgaz, iar iscoadele se aflau în mare
primejdie. Dar ei au fost gãzduiþi, cu riscul vieþii, de Rahav, o femeie din
Ierihon. Ca rãsplatã pentru bunãtatea ei, i-au promis sã o apere când vor lua
cetatea.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 482, 483. (cap. 44: “Trecerea Iordanului”).

b. Cum a fost rãsplãtitã credinþa lui Rahav? Iosua 2:8-13; 6:25;
Evrei 11:31.

„Judecãþile lui Dumnezeu au fost stârnite împotriva Ierihonului. Era o
fortãreaþã. Dar Cãpitanul oºtirii Domnului Însuºi venise din cer sã conducã
armatele cerului într-un atac împotriva cetãþii. Îngerii lui Dumnezeu au apucat
zidurile masive ºi le-au trântit la pãmânt. Dumnezeu a spus cã cetatea
Ierihonului va fi blestematã ºi cã toþi vor pieri cu excepþia lui Rahav ºi a casei
ei. Ei aveau sã fie salvaþi datoritã favorii pe care Rahav a arãtat-o faþã de solii
Domnului.” – Testimonies, vol. 3, pag. 264 engl. (cap. „Biserica laodiceanã”).
„Toþi locuitorii cetãþii cu toate fiinþele din ea, ‚bãrbaþi ºi femei, copii ºi
bãtrâni, pânã la boi, oi ºi mãgari’ (Iosua 6:21), au fost trecuþi prin ascuþiºul
sãbiei. Numai credincioasa Rahav cu casa ei au fost cruþaþi, ca împlinire la
fãgãduinþa iscoadelor. Cetatea a fost arsã.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 491.
(cap. 44: „Trecerea Iordanului”).

„Prin învãþãtura serviciului de jertfe, Hristos trebuia sã fie ridicat înaintea
popoarelor ºi toþi cei care priveau la El aveau sã trãiascã. Toþi cei care,
asemenea lui Rahav canaanita ºi Rut moabita, s-au întors de la idolatrie la
închinarea înaintea adevãratului Dumnezeu trebuiau sã se uneascã cu
poporul Sãu ales.” – Profeþi ºi regi, pag. 19. (Introducere – Via Domnului)
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5. IOV – ªI NOI
a. Cum i-a tratat Iov pe sãraci ºi strãini ºi cum a fost rãsplãtitã
credinþa lui? Iov 29:12-16; 31:32; 42:10-17.
b. De ce se cere ospitalitate chiar ºi de la cei care nu sunt bogaþi
în mod special în bunurile acestei lumi? Deuteronom 26:12, 13.
„[Deuteronom 14:23, 29; 16:11-14 citat] Totuºi, fiecare al treilea an,
aceastã a doua zecime era folositã acasã pentru întreþinerea levitului ºi a
sãracului, dupã cum a spus Moise: ‚ªi ei sã mãnânce ºi sã se sature în
cetãþile tale.’ (capitolul 26:12). Aceastã zecime avea sã fie un fond folosit
pentru acte de caritate ºi ospitalitate.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 530 engl.
(cap. 51: „Purtarea de grijã a lui Dumnezeu pentru cei sãraci”).

„’Iubirea de ospitalitate’ este una dintre caracteristicile amintite de Duhul
Sfânt ca deosebind pe cel ce urmeazã sã poarte rãspunderi în comunitate. Iar
întregii biserici i se dã porunca: ‚Fiþi primitori de oaspeþi între voi, fãrã cârtire.
Ca niºte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi sã
slujeascã altora dupã darul pe care l-a primit.’ (1 Petru 4:9, 10).
Aceste îndemnuri au fost neglijate în mod uimitor. Chiar ºi printre cei
care mãrturisesc cã sunt creºtini, adevãrata ospitalitate este puþin practicatã.
În poporul nostru, ocazia de a da dovadã de ospitalitate nu este privitã aºa
cum ar trebui, ca un privilegiu ºi o binecuvântare. Existã prea puþinã
sociabilitate, prea puþinã dispoziþie de a face loc pentru încã doi sau trei la
masa familiei, fãrã jenã sau paradã. Unii spun cã ‚deranjul este prea mare’.
Nu ar fi dacã aþi spune: ‚Nu am fãcut pregãtiri speciale, dar sunteþi binevenit
la ceea ce avem.’ Musafirul neaºteptat apreciazã mult mai mult invitaþia
decât cea mai elaboratã pregãtire.” – Testimonies, vol. 6, pag. 342, 343 engl.
(cap. „Cultivarea ospitalitãþii”)

Vineri

25 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

Cum aþi defini ospitalitatea?
Menþionaþi douã exemple de ospitalitate din Vechiul Testament.
Explicaþi experienþa lui Iosif cu fraþii lui.
Cine au fost singurii supravieþuitori ai Ierihonului ºi de ce?
Rezumaþi experienþa lui Iov în lucrarea de binefacere ºi explicaþi cum
mulþi alþii pot imita exemplul lui.
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Darul
Sabatului Întâi
pentru sediul
Misiunii Vanuatu
Vanuatu se aflã în regiunea
Pacific la trei sferturi distanþã din
Hawai spre Australia. Populaþia de doar
peste 200.000 de locuitori trãieºte într-un
lanþ în formã de Y de patru insule principale ºi
80 de insule mai mici. Câteva dintre insule nu sunt locuite permanent; în þarã
sunt mai mulþi vulcani activi.
Cunoscute în trecut ca Noile Ibride, insulele au fost colonizate atât de
francezi, cât ºi de britanici. Influenþa acestor coloniºti timpurii este puternicã
în þarã ºi astãzi încât creºtinismul este grupul religios dominant. Independenþa
a fost câºtigatã în 1980.
Solia reformei a ajuns în aceste insule în ultima parte a secolului trecut
prin vizitatorii din Australia. Prin harul lui Dumnezeu, poporul acestor insule
a primit vestea bunã a mântuirii ºi solia este bine întãritã aici. Misiunea
Vanuatu face parte din Uniunea Austral-Asianã.
Acum este nevoie sã se înfiinþeze un sediu permanent al misiunii pentru
a servi ca far central nu numai pentru aceste insule, dar ºi pentru mulþi turiºti
din întreaga lume care viziteazã Vanuatu în fiecare an. Darul dumneavoastrã
va fi folosit la construirea unei capele principale ºi a sediului din Vanuatu.
Fraþii ºi surorile voastre
din Uniunea Austral-Asianã
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Dragostea lui Dumnezeu în
bisericã – Ospitalitatea (cont.)
„Ajutaþi pe sfinþi când sunt în nevoie. Fiþi primitori de oaspeþi.”
(Romani 12:13).
„Lucrarea noastrã în aceastã lume este de a trãi pentru binele altora,
pentru a fi ospitalieri; ºi adesea se pare cã numai cu un oarecare deranj se
poate sã îngrijim de cei care într-adevãr au nevoie de grija noastrã ºi de
binefacerea tovãrãºiei noastre ºi a cãminului nostru.” – Testimonies, vol. 2,
pag. 645 engl. (cap. „Cauza în Vermont”).

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 524-536. (cap.
58: „Lazãre, vino afarã”). - Parabolele Domnului Hristos, pag. 376-389.
(cap. 27: „Cine este aproapele meu?”).

Duminicã

27 noiembrie

1. FAMILIA DIN BETANIA
a. Când era obosit de lucrare, unde gãsea Isus adesea odihnã?
Luca 10:38-42.
„În casa lui Lazãr, Isus gãsise adesea odihnã. Mântuitorul nu avea un
cãmin al Lui; El depindea de ospitalitatea prietenilor ºi ucenicilor Sãi ºi, de
multe ori, când era epuizat ºi tânjea dupã tovãrãºie, era recunoscãtor sã se
retragã în aceastã casã plinã de pace, departe de bãnuiala ºi gelozia fariseilor.
Aici era binevenit ºi gãsea o prietenie curatã ºi sfântã. Aici putea vorbi
simplu ºi liber, ºtiind cã cuvintele Sale aveau sã fie înþelese ºi preþuite.” –
Hristos lumina lumii, pag. 524 engl. (cap. 58: „Lazãre, vino afarã”).

b. Cum a beneficiat Lazãr de cea mai mare minune a lui Isus?
Ioan 11:1-5; 38-44.
„Cea mai mare minune a lui Hristos a fost fãcutã pentru Lazãr. Mântuitorul
i-a binecuvântat pe toþi aceia care I-au cãutat ajutorul; El iubeºte întreaga
familie omeneascã, dar de unii este legat cu legãturi de prietenie deosebitã,
gingaºã. Inima Lui era împletitã într-o legãturã strânsã de afecþiune cu familia
din Betania, ºi pentru unul din ei s-a fãcut cea mai minunatã lucrare a Sa.” –
Hristos lumina lumii, pag. 524 engl. (cap. 58: „Lazãre, vino afarã”).
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2. LIDIA
a. Dupã ce a primit adevãrul, cum ºi-a pus Lidia casa în serviciul
Domnului? Faptele Apostolilor 16:14, 15.
„Dumnezeu a deschis urechile Lidiei, aºa încât a dat ascultare cuvintelor
lui Pavel. A-i spune tot ce a zis Dumnezeu ºi tot ce era nevoie ca Lidia sã
primeascã – acesta era rolul lui Pavel în convertirea ei; iar apoi, Dumnezeul
oricãrui har ªi-a manifestat puterea, conducând sufletul pe calea cea
dreaptã.” – CBNT, pag. 123.

b. Dupã ce au suferit o cruntã persecuþie, unde au gãsit Pavel ºi
Sila alinare? Faptele Apostolilor 16:40.
„Acþionând conform instrucþiunii date de Hristos, apostolii nu se duceau
unde prezenþa lor nu era doritã. ‚Ei au ieºit din temniþã ºi au intrat în casa Lidiei;
ºi dupã ce au vãzut ºi mângâiat pe fraþi, au plecat.’ (Faptele Apostolilor 16:40)”
– Istoria faptelor apostolilor, pag. 218 engl. (cap. 21: „În þinuturile mai depãrtate”).

c. Lidia i-a primit cu cãldurã pe apostoli. Pe cine altcineva ar
trebui sã primim ca moºtenire a lui Dumnezeu care are nevoie
de adãpost? 1 Timotei 4:12 (p.p.); Iuda 21-23.
„Cãminele noastre ar trebui sã fie un loc de adãpost pentru tinerii ispitiþi.
Sunt mulþi cei care se aflã la rãscruce de drumuri. Fiecare influenþã, fiecare
impresie hotãrãºte alegerea care modeleazã destinul lor atât aici, cât ºi în
veºnicie. Rãul le face invitaþii. Lucrurile lui sunt fãcute sã parã luminoase ºi
atrãgãtoare. Orice nou venit este bine primit. Pretutindeni în jurul nostru
sunt tineri fãrã un cãmin, ºi mulþi ale cãror cãmine nu au nici o putere de
ridicare ºi ajutorare, iar tinerii alunecã înspre rãu. Ei se prãbuºesc în ruinã
chiar la umbra propriilor noastre uºi.
Aceºti tineri au nevoie de o mânã întinsã cãtre ei cu compasiune. Cuvinte
amabile rostite simplu, mici atenþii revãrsate simplu vor mãtura norii ispitelor
care se adunã deasupra sufletului. Adevãrata exprimare a compasiunii cereºti
are puterea de a deschide uºa inimii care are nevoie de mireasma cuvintelor
asemenea celor ale lui Hristos ºi de atingerea delicatã a spiritului dragostei lui
Hristos. Dacã am vrea sã arãtãm interes faþã de tineri, dacã îi invitãm în casele
noastre ºi îi înconjurãm cu influenþe înviorãtoare ºi de ajutor, mulþi dintre ei îºi vor
întoarce bucuros paºii pe calea ce duce în sus.” – Marele Medic, pag. 303.
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3. BARBARI EXEMPLARI
a. Fiind persecutat de proprii lui concetãþeni, unde a gãsit Pavel
ospitalitate? Faptele Apostolilor 28:1, 2, 7.
„Echipajul corabiei naufragiate a fost primit cu amabilitate de barbarii de
pe Malta… Pavel a fost printre cei care au slujit activ la mângâierea celorlalþi.”
– Istoria faptelor apostolilor, pag. 445 engl. (cap. 42: „Cãlãtoria ºi naufragiul”).

b. Cum au fost binecuvântaþi vizitatorii de pe Malta de ºederea
lui Pavel acolo? Faptele Apostolilor 28:8-10.
„În timpul celor trei luni în care cei de pe corabie au stat pe Malta, Pavel
ºi cei care lucrau cu el au folosit multe ocazii de a predica evanghelia. Domnul
a lucrat într-un mod remarcabil prin ei. De dragul lui Pavel, toþi cei de pe
corabie au fost trataþi cu mare bunãtate; au fost îndeplinite toate nevoile lor ºi,
la plecarea lor de pe Malta, li s-a dat tot ce aveau nevoie pentru cãlãtorie.” –
Istoria faptelor apostolilor, pag. 446 engl. (cap. 42: „Cãlãtoria ºi naufragiul”).

c. Cât de necesarã este ospitalitatea pentru rãspândirea
evangheliei? Luca 14:12-14.
„Momentele noastre de destindere socialã nu ar trebui sã fie guvernate
de ceea ce dicteazã obiceiul lumesc, ci de Spiritul lui Hristos ºi învãþãtura
cuvântului Sãu… Cât de mult ar putea o astfel de primire sã înveseleascã ºi
sã încurajeze pe sora medicalã misionarã sau pe profesor, pe mama
împovãratã de griji ºi muncitoare, sau pe cel slab ºi vârstnic, atât de adesea
fãrã casã ºi care se luptã cu sãrãcia ºi multe descurajãri…
Aceºtia sunt musafiri a cãror primire nu te va împovãra mult. Nu va fi
nevoie de pregãtiri complicate sau costisitoare pentru ei. Nu va fi nevoie de
nici un efort pentru etalare. Cãldura unei primiri plãcute, un loc lângã gura
sobei ºi la masa ta, privilegiul de a împãrtãºi binecuvântarea rugãciunii tale
vor fi pentru mulþi dintre aceºtia ca o licãrire a cerului.
Compasiunea noastrã ar trebui sã depãºeascã graniþele eului ºi limita
pereþilor familiei. Existã ocazii preþioase pentru cei care doresc sã facã din
cãminele lor o binecuvântare pentru ceilalþi. Influenþa socialã este o putere
minunatã. O putem folosi, dacã dorim, ca mijloc pentru ajutorarea celor din
jurul nostru.” – Marele Medic, pag. 301, 303.
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4. BUNUL SAMARITEAN
a. Cum a rãspuns Isus la întrebarea unui învãþãtor al legii cu
privire la moºtenirea vieþii veºnice? Luca 10:25-28.
„Învãþãtorul nu era mulþumit de poziþia ºi faptele fariseilor. El studiase
Scripturile cu dorinþa de a le înþelege adevãrata însemnãtate. Îl interesase
foarte mult aceastã chestiune ºi a întrebat sincer: „Ce sã fac?” În rãspunsul
sãu cu privire la cerinþele legii, el a trecut dincolo de toate preceptele ceremoniale ºi rituale. Acestora nu le recunoºtea nici o valoare, ci a prezentat cele
douã mari principii de care depindea toatã Legea ºi profeþii. Aprobând acest
rãspuns, Mântuitorul S-a aºezat pe un teren mai avantajos faþã de rabini. Ei
nu puteau sã-L acuze pentru faptul cã a aprobat ceea ce fusese susþinut de
un prezentator al legii.
‚Fã aceasta ºi vei trãi,’ a spus Hristos (Luca 10:28). În învãþãtura Sa,
Hristos a prezentat întotdeauna legea ca pe o unitate divinã, arãtând cã este
imposibil sã þii un precept ºi sã calci un altul; pentru cã toate sunt strãbãtute
de acelaºi principiu. Destinul omului va fi determinat de ascultarea de
întreaga lege.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 377, 378 engl. (cap. 27:
„Cine este aproapele meu?”).

b. Care a fost urmãtoarea întrebare adresatã de învãþãtorul legii
lui Isus ºi ce rãspuns a primit acesta? Luca 10:29-37.
„Învãþãtorul legii ºtia cã nu pãzise nici primele patru, nici ultimele ºase
porunci. El era osândit de cuvintele cercetãtoare ale lui Hristos dar, în loc de
a-ºi mãrturisi pãcatul, el a încercat sã-l scuze. În loc de a recunoaºte
adevãrul, a cãutat sã arate cât de greu este sã împlineºti porunca. În felul
acesta, el spera sã evite convingerea ºi sã se îndreptãþeascã în faþa
oamenilor. Cuvintele Mântuitorului arãtaserã cã aceastã întrebare era în
zadar, întrucât el singur putea sã-i dea rãspuns. Totuºi, el a mai pus o
întrebare: ‚Cine este aproapele meu?’
Hristos refuzã din nou sã se angajeze în controversã.El rãspunde la întrebare povestind o întâmplare, care era proaspãtã în mintea ascultãtorilor Sãi…
Atât preotul, cât ºi levitul mãrturiseau cã sunt evlavioºi, dar samariteanul
a arãtat cã este cu adevãrat convertit. Pentru el nu era mai plãcut sã facã
acea lucrare decât era pentru preot sau levit, dar, în spirit ºi fapte, el a
dovedit cã era în armonie cu Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos,
pag. 378-380 engl. (cap. 27: „Cine este aproapele meu?”).
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1 decembrie

5. HRISTOS, BUNUL SAMARITEAN
a. În ce sens ilustreazã întâmplarea cu bunul samaritean
lucrarea lui Hristos pe pãmânt? Faptele Apostolilor 10:38.
„În întâmplarea cu bunul samaritean, Isus a oferit o imagine a Lui Însuºi
ºi a misiunii Sale. Omul fusese înºelat, rãnit ºi ruinat de cãtre Satan ºi lãsat
sã piarã; dar Mântuitorul avusese milã de starea noastrã neajutoratã. El
ªi-a pãrãsit slava ca sã vinã sã ne salveze. El ne-a gãsit gata de moarte, ºi a
preluat cazul nostru. El ne-a vindecat rãnile. Ne-a acoperit cu haina
neprihãnirii Sale, a deschis pentru noi un refugiu de siguranþã ºi a luat toate
mãsurile pentru noi prin preþul plãtit de El.” – Hristos lumina lumii, pag. 503,
504 engl. (cap. 54: „Samariteanul milos”).

b. Cum se vor purta adevãraþii urmaºi ai lui Hristos cu cei care au
nevoie de ajutor? Galateni 6:1, 2.
„Pãcatul este cel mai mare dintre toate relele, ºi este de datoria noastrã sã
avem milã ºi sã-i ajutãm pe pãcãtoºi. Sunt mulþi care greºesc ºi îºi simt ruºinea
ºi nebunia. Ei flãmânzesc dupã cuvinte de încurajare. Ei privesc la greºelile ºi
la rãtãcirile lor pânã când ajung aproape la disperare. Aceste suflete nu trebuie
neglijate. Dacã suntem creºtini, nu vom trece pe partea cealaltã, þinându-ne
cât mai departe posibil tocmai de cei care au cea mai mare nevoie de ajutor.
Când vedem fiinþe omeneºti în suferinþã, fie din cauza bolilor, fie din cauza
pãcatului, sã nu spunem niciodatã: ‚Aceasta nu mã priveºte!’
[Galateni 6:1 citat] Prin credinþã ºi rugãciune, împingeþi înapoi puterea
vrãjmaºului. Rostiþi cuvinte de credinþã ºi curaj care sã fie ca un balsam
vindecãtor pentru cei rãniþi ºi zdrobiþi. Mulþi, foarte mulþi au slãbit ºi ºi-au
pierdut curajul în marea lupã a vieþii, când un cuvânt de amabilã îmbãrbãtare
i-ar fi întãrit sã biruiascã. Niciodatã sã nu trecem pe lângã un suflet în suferinþã
fãrã sã cãutãm sã-i dãm mângâierea cu care suntem mângâiaþi de Dumnezeu.”
– Hristos lumina lumii, pag. 504, 505 engl. (cap. 54: „Samariteanul milos”).

Vineri

2 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.

Cine a fost Lidia?
În parabola bunului samaritean, cum au acþionat preotul ºi levitul?
Cum s-a purtat bunul samaritean cu strãinul rãnit?
Pe cine reprezintã bunul samaritean ºi prin ce mijloace practice putem
urma exemplul Sãu?
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Lecþia 11

Sabat,
10 decembrie 2005

Cel mai mare dar
„Umblaþi dar dupã darurile cele mai bune, ºi vã voi arãta o cale
nespus de bunã.” (1 Corinteni 12:31).
„Adevãrata dragoste pentru Dumnezeu aduce cu ea încredere
adevãratã, reverenþioasã. Iar cel ce-L iubeºte pe Dumnezeu îl va iubi ºi pe
fratele lui.” – Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 213.
Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pag. 309-312 engl.
(cap. 30: „Chemarea la o treaptã mai înaltã”).
Testimonies, vol. 2, pag. 411-418 engl.
(cap. „Iubire adevãratã în cãmin”)

Duminicã

4 decembrie

1. DARURI FÃRÃ DRAGOSTE
a. Care este valoarea diferitelor daruri fãrã dragoste? 1 Corinteni
13:1-3.
b. Care este prima însuºire a adevãratei dragoste? 1 Corinteni
13:4.
„Creºtinul care dã pe faþã rãbdare ºi voioºie în lipsuri ºi suferinþã, care
întâmpinã chiar moartea cu pacea ºi liniºtea unei credinþe neºovãielnice,
poate sãvârºi pentru evanghelie mai mult decât ar fi putut sãvârºi printr-o
viaþã lungã de lucrare credincioasã.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 465
engl. (cap. 44: „Casa cezarului”).

c. Ce face amabilitatea când este asociatã cu adevãrata
dragoste? Efeseni 4:32.
„Dragostea ar trebui descoperitã în acþiune. Ea ar trebui sã curgã în
toate relaþiile din familie, ºi sã fie arãtatã prin amabilitate atentã, curtoazie
gingaºã ºi altruistã. Din punct de vedere lumesc, banii înseamnã putere, dar
din perspectivã creºtinã, dragostea înseamnã putere. Adesea, bogãþia corupe
ºi distruge; forþa este puternicã pentru a rãni; dar dragostea curatã are o
eficienþã specialã. Ea previne discordia ºi nefericirea ºi aduce fericirea cea
mai autenticã. Ea dã putere intelectualã ºi spiritualã, iar adevãrul ºi bunãtatea
sunt însuºirile ei.” – The Bible Echo, 15 decembrie 1893.
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Luni

5 decembrie

2. DRAGOSTEA NU INVIDIAZÃ
a. Care sunt roadele invidiei? Iov 5:2; Proverbele 14:30; 27:4.
„Invidia, rãutatea, bãnuiala rea, vorbirea de rãu, lãcomia – acestea sunt
greutãþi pe care creºtinul trebuie sã le lase deoparte dacã doreºte sã alerge cu
succes în cursa pentru nemurire. Fiecare obicei sau practicã ce duce la pãcat
ºi aduce dezonoare asupra creºtinului trebuie îndepãrtate, oricare ar fi
sacrificiul. Binecuvântarea cerului nu-l poate însoþi pe nici un om în cãlcarea
principiilor veºnice ale dreptãþii. Un singur pãcat nutrit este suficient ca sã
ducã la degradarea caracterului ºi sã-i conducã greºit pe alþii. (Isaia 11:13)” –
Istoria faptelor apostolilor, pag. 312. (cap. 30: „Chemarea la o treaptã
mai înaltã”).

b. La ce stare va ajunge poporul rãmãºiþei al lui Dumnezeu
înainte de a putea primi ploaia târzie? Isaia 11:13.
„Crucea lui Hristos este garanþia tovãrãºiei ºi unitãþii noastre. Trebuie sã
vinã timpul când strãjerii vor avea aceleaºi pãreri; când trâmbiþa va da un
sunet anumit; când ‚Efraim nu-l va mai invidia pe Iuda ºi Iuda nu-i va mai fi
vrãjmaº lui Efraim’.” – The Review and Herald, 3 ianuarie 1899.
„O, de s-ar pocãi cu toþii ºi ar face faptele dintâi. Când comunitãþile vor
face aceasta, ele Îl iubesc pe Dumnezeu în mod suprem ºi pe aproapele lor
ca pe ei înºiºi. Efraim nu-l va mai invidia pe Iuda, iar Iuda nu-i va mai fi
vrãjmaº lui Efraim. Disensiunile vor fi rezolvate, nu se vor mai auzi sunete
aspre de ceartã în Israel. Prin harul dat lor fãrã platã de Dumnezeu, toþi vor
încerca sã rãspundã la rugãciunea lui Hristos ca ucenicii Sãi sã fie una, dupã
cum ºi El cu Tatãl una sunt. Pacea, dragostea, îndurarea ºi bunãvoinþa vor fi
principiile permanente ale sufletului. Dragostea lui Hristos va fi tema oricãrei
conversaþii, iar Martorul credincios nu va mai spune: ‚Dar ce am împotriva
ta este cã þi-ai pãrãsit dragostea dintâi.’ (Apocalipsa 2:4). Poporul lui
Dumnezeu va rãmâne în Hristos, iar dragostea lui Isus va fi arãtatã ºi un
singur Spirit va anima toate inimile, regenerând ºi reînnoind dupã chipul lui
Hristos, modelând toate inimile la fel. Ca ramuri vii ale Adevãratei Viþe, toþi
vor fi uniþi cu Hristos, capul viu. Hristos va rãmâne în fiecare inimã,
cãlãuzind, mângâind, sfinþind ºi prezentând lumii unitatea urmaºilor lui Isus,
mãrturisind astfel lumii cã bisericii rãmãºiþei i se dã acreditarea. Prin unitatea
bisericii lui Hristos se va demonstra cã Dumnezeu a trimis pe singurul Sãu
Fiu în lume.” – Manuscript Releases, vol. 5, pag. 51, 52.
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Marþi

6 decembrie

3. DRAGOSTEA NU SE LAUDÃ
a. Cum considerã Dumnezeu mândria omeneascã ºi aroganþa?
Proverbele 8:13; 11:2; 16:18. În ce sens a arãtat Cain o inimã
mândrã?
„Cain dorea sã aducã roadele pãmântului lui, dar a refuzat sã lege jertfa
lui de sângele animalelor. El a refuzat sã arate cãinþã pentru pãcat ºi credinþa
lui într-un Mântuitor, prin aducerea sângelui animalelor. El a refuzat sã
recunoascã nevoia lui de un Mântuitor. Pentru inima lui mândrã, aceasta
însemna dependenþã ºi umilinþã.” – Confrontation, pag. 22, 23.

b. Care a fost atitudinea regelui David faþã de o inimã mândrã?
Psalmii 101:3-5.
„Angajamentele lui David, înregistrate în psalmul 101, ar trebui sã fie
angajamentele tuturor asupra cãrora zac responsabilitãþile de pãzire a
influenþelor cãminului.” – Sfaturi cãtre pãrinþi, educatori ºi elevi, pag. 98.

c. Ce calitate trebuie sã fim în mod special atenþi sã cultivãm în
aceste zile de pe urmã? Matei 11:29; 1 Petru 5:6.
„Umilinþa este o caracteristicã a acelora care au adevãrata înþelepciune
ºi, oricare ar fi realizãrile lor, ei nu vor fi încrezãtori în sine ºi lãudãroºi.” – The
Sabbath School Worker, 1 martie 1892.

„Bãrbaþii cu adevãrat mari sunt mereu modeºti. Umilinþa este calitatea
care le vine natural ca o hainã. Cei care au introdus în mintea lor cunoºtinþã
folositoare ºi care au realizãri adevãrate ºi rafinament sunt cei care sunt
primii care recunosc slãbiciunea priceperii lor. Ei nu sunt nici încrezãtori în
sine, nici lãudãroºi; ci, în ce priveºte realizãrile mai înalte la care se pot ridica
în mãreþia intelectului, li se pare cã sunt doar la începutul urcuºului. Gânditorul superficial, cel care nu are decât cunoºtinþe vagi, superficiale, este
cel care se crede înþelept ºi care îºi dã aere de importanþã dezgustãtoare.” –
Testimonies, vol. 4, pag. 338, 339 engl. (cap. Lucrarea în Texas).

„Doar gânditorul superficial se crede înþelept. Oamenii de o mare
valoare, cu mãreþe realizãri sunt cei mai dispuºi sã recunoascã slãbiciunea
propriei lor priceperi. Dumnezeu vrea ca toþi cei care pretind cã sunt ucenicii
Sãi sã fie învãþãcei, sã fie mai înclinaþi sã fie învãþaþi, decât sã înveþe pe alþii.”
– Idem., pag. 361 engl. (cap. „Religia în viaþa zilnicã”)
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Miercuri

7 decembrie

4. DRAGOSTEA NU ESTE NEPOLITICOASÃ
a. Care este efectul cuvintelor dureroase? Pe de altã parte, ce vor
face cuvintele amabile? Proverbele 15:1; 16:24; 25:15.
„Dragostea ridicatã deasupra tãrâmului patimii ºi impulsului, se spiritualizeazã ºi este arãtatã prin cuvinte ºi fapte. Creºtinul trebuie sã aibã blândeþe
ºi dragoste sfinþite în care nu existã nerãbdare sau iritabilitate; manierele
nepoliticoase ºi aspre trebuie înmuiate de harul lui Hristos.” – Cãminul
advent, pag. 51 engl. (cap. 7: „Dragoste adevãratã sau înflãcãrare oarbã”).

„Curtoazia, chiar ºi în lucrurile mici, ar trebui datã pe faþã de pãrinþi unul faþã
de celãlalt. Amabilitatea universalã ar trebui sã fie legea casei. Nici o vorbã
nepoliticoasã nu ar trebui îngãduitã; nici un cuvânt amar nu ar trebui rostit.
Toþi pot avea o înfãþiºare voioasã, un glas blând, o purtare curtenitoare; iar
acestea sunt elementele puterii. Copiii sunt atraºi de o înfãþiºare veselã ºi luminoasã. Arãtaþi-le amabilitate ºi curtoazie iar ei vor da pe faþã acelaºi spirit faþã
de voi ºi unii faþã de alþii.” – Idem., pag. 421 engl. (cap. 69: „Curtoazie ºi bunãtate”).

b. Ce ar trebui sã învãþãm din felul în care cuvintele amabile au
rezolvat o mare greutate în timpul lui Iosua? Iosua 22:10-31;
1 Corinteni 13:5.
„Dacã bãrbaþii lui Ruben ºi Gad ar fi ripostat cu acelaºi spirit, ar fi urmat
rãzboiul. Deºi, pe de-o parte, este important sã se evite slãbiciunea în
procedura cu pãcatul, pe de altã parte, este la fel de important sã se evite
judecata asprã ºi bãnuiala nefondatã.
În timp ce sunt foarte sensibili la cea mai micã acuzaþie cu privire la
conduita lor, mulþi sunt prea severi în procedura cu acei pe care îi cred în
rãtãcire. Nimeni nu a fost vreodatã îndreptat de la o poziþie greºitã prin
condamnare sau mustrare; dar mulþi sunt împinºi în felul acesta mai departe
de calea cea dreaptã ºi fãcuþi sã-ºi împietreascã inima faþã de convingere.
Un spirit de amabilitate, o purtare curtenitoare ºi îngãduitoare îl poate salva
pe cel rãtãcit ºi poate acoperi o mulþime de pãcate.
Înþelepciunea arãtatã de rubeniþi ºi tovarãºii lor este vrednicã de a fi
imitatã. Deºi au cãutat cu sinceritate sã promoveze cauza adevãratei religii,
ei au fost judecaþi greºit ºi aspru condamnaþi; totuºi ei nu au manifestat nici
un resentiment. Ei au ascultat cu amabilitate ºi rãbdare acuzaþiile fraþilor lor
înainte de a încerca sã se apere, ºi apoi au explicat toate motivele lor ºi ºi-au
dovedit nevinovãþia. În felul acesta, dificultatea care ameninþase cu urmãri
serioase a fost rezolvatã în mod amical.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 519, 520
engl. (cap. 48: „Împãrþirea Canaanului”).
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Joi

8 decembrie

5. DRAGOSTEA „NU CAUTÃ FOLOSUL SÃU”
a. Ce se cuprinde în porunca a opta? Exodul 20:15.
„Atât pãcatele publice, cât ºi cele particulare sunt incluse în aceastã
interdicþie. Porunca a opta condamnã furtul de persoane ºi sclavia ºi interzice
rãzboaiele de cucerire. Condamnã furtul ºi jaful. Cere integritate strictã în
cele mai mici chestiuni ale vieþii. Interzice necinstea în tranzacþiile
comerciale, ºi cere plata datoriilor ºi taxelor cuvenite. Ea declarã cã orice
încercare de a profita de neºtiinþa, slãbiciunea sau nenorocirea altuia este
înregistratã ca fraudã în cãrþile din cer.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 309 engl.
(cap. 27: „Legea datã lui Israel”).

b. Ce va caracteriza viaþa creºtinilor adevãraþi ºi de ce? Matei
5:37; Evrei 13:5.
„Tot ce fac creºtinii trebuie sã fie transparent ca lumina soarelui.
Adevãrul este din Dumnezeu; înºelãciunea, sub oricare dintre formele ei
numeroase, este din Satan; ºi oricine se îndepãrteazã în vreun fel de linia
dreaptã a adevãrului se înºalã singur în favoarea celui rãu. Totuºi, nu este un
lucru uºor sã spui adevãrul exact. Noi nu putem spune adevãrul dacã nu
ºtim adevãrul; ºi cât de des pãrerile preconcepute, prejudecãþile, cunoºtinþa
imperfectã, greºelile de judecatã împiedicã înþelegerea corectã a chestiunilor
cu care avem de-a face! Nu putem spune adevãrul dacã mintea noastrã nu
este tot timpul cãlãuzitã de Cel care este adevãrul.” – Cugetãri de pe Muntele
Fericirilor, pag. 68 engl. (cap. 4: „Spiritualitatea legii”).

Vineri

9 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.
64

Cât valoreazã darurile noastre fãrã dragoste?
Cum explicaþi invidia?
Cum Se poartã Dumnezeu cu poporul mândru spiritual?
Explicaþi curtoazia creºtinã.
Explicaþi porunca a opta.
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Lecþia 12

Sabat,
17 decembrie 2005

Cel mai mare dar (cont.)
„Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu cu toatã inima ta, cu
tot sufletul tãu ºi cu toatã puterea ta.” (Deuteronom 6:5).
„Biserica este depozitarul bogãþiilor harului lui Hristos; ºi, prin bisericã, se va
descoperi, în cele din urmã, chiar ºi ‚stãpânirilor ºi puterilor din locurile cereºti’
manifestarea finalã ºi deplinã a dragostei lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).” – Istoria
faptelor apostolilor, pag. 9. (cap. 1: „Planul lui Dumnezeu cu biserica Sa”).

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi pag. 313-314 engl.

Duminicã

11 decembrie

1. DRAGOSTEA NU SE MÂNIE
a. Care este singura cale prin care sã ne controlãm temperamentul?
Iacov 4:7, 8.
„În viaþa de zi cu zi, vei da peste surprize, dezamãgiri ºi ispite
neaºteptate. Ce spune cuvântul? [Iacov 4:7, 8 citat]. ‚Sã se þinã de tãria
Mea, ca sã poatã face pace cu Mine; ºi va face pace cu Mine.’ (Isaia 27:5
– engl.). Priveºte la Isus tot timpul ºi în orice loc, înãlþând o rugãciune în
liniºte dintr-o inimã sincerã ca sã ºtii cum sã împlineºti voia Sa. Atunci, când
vrãjmaºul vine ca un potop, Duhul Domnului va ridica un stindard pentru tine
împotriva vrãjmaºului. Când eºti pe punctul de a ceda, sã-þi pierzi rãbdarea
ºi stãpânirea de sine, sã fii aspru ºi acuzator, sã gãseºti greºeli ºi acuzaþii –
acesta este timpul când sã trimiþi o rugã spre cer: ‚Ajutã-mã, o Dumnezeule,
sã rezist ispitei, sã îndepãrtez din inimã toatã amãrãciunea ºi mânia ºi
vorbirea de rãu. Dã-mi blândeþea Ta, umilinþa Ta, îndelunga Ta rãbdare ºi
dragostea Ta. Nu mã lãsa sã-L dezonorez pe Rãscumpãrãtorul meu, sã
interpretez greºit cuvintele ºi motivele soþiei mele, copiilor mei ºi fraþilor ºi
surorilor în credinþã. Ajutã-mã sã pot fi amabil, milos, blând ºi iertãtor. Ajutãmã sã fiu un adevãrat soþ (engl.: ‚House band’– cel care leagã familia) în
cãminul meu ºi sã reprezint altora caracterul lui Hristos.” – Cãminul advent,
pag. 214, 215 engl. (cap. 34: „Poziþia ºi responsabilitãþile tatãlui”).

b. Cum ne putem supune înclinaþiile noastre pãcãtoase? Ioan
15:5; Filipeni 4:13.
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Luni

12 decembrie

2. DRAGOSTEA NU SE GÂNDEªTE LA RÃU
a. Unde îºi au originea gândurile rele? Proverbele 4:23; Matei
15:19, 20.
„Cum gândeºte un om, aºa este el. Din interior, din inimã, ies gândurile
rele inspirate de Satan. El începe sã recurgã la tehnici ºi modalitãþi. Spiritul
lui Satan îl uneºte cu vrãjmaºul ca sã aducã cuvinte de criticã cu privire la
chestiuni de micã importanþã. Adevãrul devine pentru el tot mai puþin valoros.
El devine un acuzator al fraþilor lui, etc. ºi schimbã conducãtorii. Lumea de
afarã are o greutate mai mare asupra lui decât are potopul de luminã pe
care Dumnezeu l-a revãrsat asupra lumii prin soliile pe care el le-a dat ºi în
care s-a bucurat cândva.” – Mãrturii cãtre predicatori, pag. 408, 409 engl.

b. Ce lucruri ar trebui sã þinem minte dacã vrem sã-L vedem pe
Dumnezeu? Matei 5:8; Psalmii 15:1-5; 24:3, 4.
„Dragostea ‚nu se poartã necuviincios, nu cautã folosul sãu, nu se mânie,
nu se gândeºte la rãu.’ (1 Corinteni 13:5). Dragostea, ca cea a lui Hristos,
pune în cea mai favorabilã luminã motivele ºi faptele altora. Ea nu demascã
în mod inutil greºelile lor; nu ascultã cu sete rapoartele nefavorabile, ci mai
degrabã, cautã sã aducã în minte calitãþile celorlalþi.” – Istoria faptelor
apostolilor, pag. 319 engl. (cap. 30: „Chemarea la o treaptã mai înaltã”).

„În cetatea lui Dumnezeu nu va intra nimic ce murdãreºte. Toþi cei care
vor fi locuitorii ei acolo, vor fi devenit curaþi în inimã aici. În cel care aflã de
Isus, se va da pe faþã o aversiune crescândã faþã de manierele neglijente,
limbajul indecent ºi gândul rãu. Când Hristos locuieºte în inimã, va fi puritate
ºi rafinament în gândire ºi conduitã.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag.
24, 25 engl. (cap. 3: „Fericirile”).

c. Cum putem ajunge la curãþia inimii? Psalmii 119:9-11.
„Cuvintele lui Isus: ‚Ferice de cei cu inima curatã’, au o însemnãtate mai
adâncã – nu numai de curat în sensul în care lumea înþelege curãþia, lipsa de
ceea ce este senzual, de poftã, dar curat în scopurile ºi motivele ascunse ale
sufletului, liber de mândrie, egoism, umil, altruist ºi asemenea unui copil.” –
Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pag. 25 engl. (cap. 3: „Fericirile”).
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Marþi

13 decembrie

3. VÃZÂNDU-L PE ÎMPÃRAT ÎN FRUMUSEÞEA LUI
a. Conform cu Isaia, cine Îl va vedea pe împãrat în frumuseþea
Lui? Isaia 33:14-17.
„Cea mai întunecatã orã a luptei bisericii cu puterile rãului este aceea
care precede imediat ziua eliberãrii ei finale. Dar nici unul dintre cei care se
încred în Dumnezeu nu trebuie sã se teamã; pentru cã atunci când ‚suflarea
asupritorilor este ca vijelia care izbeºte în zid’, Dumnezeu va fi pentru
biserica Sa ’un adãpost împotriva furtunii’. (Isaia 25:4).
În ziua aceea, numai celui neprihãnit îi este fãgãduitã eliberarea.” – Profeþi
ºi regi, pag. 725 engl. (cap. 60: „Viziuni ale slavei viitoare”).

b. Ce exemplu ar trebui sã dea pãrinþii aºa încât copiii lor sã nu
piarã? Psalmii 101:1-3.
„Din pruncie, tinerii trebuie sã aibã o stavilã puternicã între ei ºi lume,
pentru ca influenþele ei corupãtoare sã nu-i afecteze. Pãrinþii trebuie sã
vegheze necontenit ca cei mici sã nu fie pierduþi pentru Dumnezeu.
Angajamentele lui David, înregistrate în psalmul 101, ar trebui sã fie
angajamentele tuturor asupra cãrora zac responsabilitãþile pãzirii influenþelor
cãminului…
Tinerii nu ar trebui sã fie lãsaþi sã înveþe binele ºi rãul la întâmplare, ºi
pãrinþii sã creadã cã în viitor binele va predomina iar rãul îºi va pierde
influenþa. Rãul creºte mai repede decât binele. Este posibil ca rãul pe care
copiii l-au învãþat sã fie înãbuºit dupã mulþi ani, dar cine este încredinþat de
aceasta? Orice altceva ar neglija, pãrinþii sã nu-ºi lase niciodatã copiii liberi
sã hoinãreascã pe cãrãrile pãcatului.” – Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi
elevi, pag. 98.

c. În loc de frunze de smochin, ce fel de hainã ar trebui sã
cãutãm sã obþinem? Genesa 3:7, 21; Isaia 61:10.
„Mamele, cât ºi tinerii ºi copiii, trebuie sã se roage: ‚Zideºte în mine o
inimã curatã, Dumnezeule, ºi pune în mine un duh nou ºi statornic’ (Psalmii
51:10). Aceastã curãþie a inimii ºi frumuseþea spiritului este mai preþioasã
decât aurul pentru timp ºi veºnicie. Numai cel cu inima curatã îl va vedea pe
Dumnezeu.” – Îndrumarea copilului, pag. 418.
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Miercuri

14 decembrie

4. FÃGÃDUINÞE PENTRU CEL CREDINCIOS
a. Ce este fãgãduit urmaºilor credincioºi ai lui Hristos? Psalmii
91:1; Isaia 26:20, 21.
„Când suntem ispitiþi la pãcat sã ne amintim cã Isus se roagã pentru noi
în sanctuarul din cer. Când lãsãm deoparte pãcatul ºi venim la El în credinþã,
El ia numele noastre pe buzele Sale ºi le prezintã Tatãlui Sãu spunând: ‚I-am
sãpat pe palmele Mele; îi cunosc pe nume.’ ªi porunca merge mai departe la
îngeri ca sã-i apere. Atunci, în ziua încercãrii aprige, El va spune: ‚Vino,
poporul Meu intrã în odaia ta ºi încuie uºa dupã tine; ascunde-te câteva
clipe, pânã va trece mânia’ (Isaia 26:20). Ce sunt odãile în care ei trebuie sã
se ascundã? Ele sunt protecþia lui Hristos ºi a sfinþilor îngeri. Acum, poporul
lui Dumnezeu nu se aflã tot în acelaºi loc. Ei sunt în diferite locuri pe tot
pãmântul, ºi vor fi încercaþi individual, nu în grupe. Fiecare trebuie sã treacã
testul pentru sine.” – The Review and Herald, 19 noiembrie 1908.

b. Ce fãgãduinþã aparþine biruitorilor din perioada Laodicea?
Apocalipsa 3:21. În ce sens este acesta ºi un apel fãcut nouã?
„Cel care stã cel mai aproape de Hristos, este cel care a bãut cel mai
mult din spiritul dragostei Sale jertfitoare de sine – dragostea care ‚nu se
laudã, nu se umflã de mândrie, … nu cautã folosul sãu, nu se mânie, nu se
gândeºte la rãu’ (1 Corinteni 13:4, 5) – dragoste care îl miºcã pe ucenic, aºa
cum L-a miºcat pe Domnul nostru ca sã dea totul, sã trãiascã ºi sã lucreze
ºi sã Se jertfeascã chiar pânã la moarte, pentru salvarea omenirii.” – Istoria
faptelor apostolilor, pag. 543 engl. (cap. 53: „Ioan, apostolul iubit”).

„Sunteþi gata sã vã predaþi acum? Trebuie sã lãsaþi pãcatul vostru la o
parte chiar acum când îl vedeþi, dar sã nu aveþi sentimentul cã o sã biruiþi
treptat, cã o sã încercaþi sã renunþaþi la pãcat puþin câte puþin. Acum, cât
timp se mai spune astãzi, ascultaþi invitaþia ºi nu vã împietriþi inima.
O, suflete al meu, de ce sã nu pãrãseºti lucrurile blestemate astãzi?
Pãcatul L-a rãstignit pe Domnul meu. De ce sã nu te întorci de la el cu
dezgust? De ce sã nu iubeºti lucrurile pe care le-a iubit Hristos ºi sã urãºti
lucrurile pe care le-a urât Hristos? El a luat mãsuri destul de cuprinzãtoare
ca sã poþi fi prin El mai mult – da, mai mult – decât biruitor. Atunci ce mai
doreºti? Doreºti o a doua rãstignire a lui Hristos? Nu poþi obþine asta. Trebuie
sã priveºti la Calvar. Trebuie sã iei sângele prin credinþã ºi sã-l aplici. Trebuie
sã te speli în el. Trebuie sã te cureþi prin sângele deja vãrsat al lui Isus
Hristos. El te poate curãþa pe deplin.” – Sermons and Talks, vol.1, pag. 188.
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15 decembrie

5. DRAGOSTEA „NU SE BUCURÃ DE NELEGIUIRE”
a. Ce va fi evitat de cei care posedã adevãrata dragoste?
1 Corinteni 13:6.
„’Nu se bucurã de nelegiuire’ (1 Corinteni 13:6). Luaþi seama la aceasta.
Apostolul vrea sã spunã cã acolo unde se cultivã adevãrata dragoste pentru
sufletele preþioase, ea va fi manifestatã faþã de cei care au cea mai mare nevoie
de rãbdarea care este îndelungã ºi amabilã ºi care nu mãreºte o micã imprudenþã
sau rãu direct într-o insultã de neiertat ºi nu va câºtiga capital pe seama
greºelilor altora.” – Principiile fundamentale ale educaþiei creºtine, pag. 284.

b. Ce spirit ar trebui sã-i controleze pe cei care iau parte la
adunãrile administrative ale bisericii? 1 Corinteni 13:5-7.
„Fiecare gând, vorbã sau acþiune ar trebui sã fie supuse voinþei lui Hristos.
Frivolitatea nu este potrivitã adunãrilor unde se discutã despre lucrarea
solemnã ºi cuvântul lui Dumnezeu. S-a înãlþat o rugãciune ca Hristos sã
prezideze întrunirea ºi sã dea din înþelepciunea Sa, harul Sãu ºi neprihãnirea
Sa. Este potrivit sã se treacã la acþiuni care Îl întristeazã pe Duhul Sfânt ºi
care sunt contrare lucrãrii Sale? Sã nu uitãm cã Isus este în mijlocul nostru.
Atunci o influenþã înnobilatoare de la Spiritul lui Dumnezeu va domina
adunarea. Se va da pe faþã acea înþelepciune care este de sus, care este mai
întâi curatã, apoi împãciuitoare, plinã de har ºi fapte bune, care nu poate greºi.
În toate planurile ºi deciziile, se va vedea acea dragoste care ‚nu cautã folosul
sãu’, care ‚nu se mânie’, care ‚nu se gândeºte la rãu’ ºi care ‚nu se bucurã de
nelegiuire, ci se bucurã de adevãr, ‚care acoperã totul, crede totul, nãdãjduieºte
totul, suferã totul’ (1 Corinteni 13:5-7.) Eul trebuie ascuns în Hristos, atunci
judecata nu va fi pãrtinitoare ºi strâmbã, aºa încât deciziile vor fi obiective ºi
drepte.” – Slujitorii evangheliei (1892), pag. 231 (engl.).

Vineri

16 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Ce principiu fundamental este nevoie sã înþelegem despre stãpânirea
de sine?
2. Cum putem obþine inimi curate?
3. Cine Îl va vedea pe „Împãrat în frumuseþea Lui”?
4. Ce este fãgãduit rãmãºiþei din Laodicea?
5. Cum ne simþim când vrãjmaºii noºtri sufãr?
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Lecþia 13

Sabat
24 decembrie 2005

„Eu vin iarãºi”
„Cãci Fiul omului are sã vinã în slava Tatãlui Sãu, cu îngerii Sãi;
ºi atunci va rãsplãti fiecãruia dupã faptele lui.” (Matei 16:27).
„Pe cei care L-au iubit ºi L-au aºteptat, El îi va încorona cu slavã ºi
onoare ºi nemurire. Morþii drepþi vor ieºi din mormintele lor iar cei care sunt
vii vor fi înãlþaþi împreunã cu ei ca sã-L întâmpine pe Domnul în vãzduh.” –
Istoria faptelor apostolilor, pag. 34 engl. (cap. 3: „Marea însãrcinare”).

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 299-316 engl.
(cap. 17: „Vestitorii dimineþii”).

Duminicã

18 decembrie

1. PROFEÞII ALE CELEI DE-A DOUA VENIRI
a. Ce speranþã profeticã a fost exprimatã atât de Iov, cât ºi de
Enoh? Iov 19:25-27; Iuda 14, 15.
b. Cum descrie psalmistul întoarcerea Domnului ºi la ce ar trebui
sã ne facã aceasta sã ne gândim? Psalmii 50:1-6; 96:11, 13.
„Venirea lui Hristos pentru a inaugura domnia neprihãnirii a inspirat cele
mai sublime ºi mai impresionante cuvinte la scriitorii sacri. Poeþii ºi profeþii
Bibliei au stãruit asupra ei prin cuvinte luminate de focul ceresc.” – Marea
luptã, pag. 300 engl. (cap. 17: „Vestitorii dimineþii”).

„Credem cu toatã inima cã Hristos vine în curând ºi cã avem ultima solie
de har care va fi datã vreodatã unei lumi vinovate? Este exemplul nostru
ceea ce ar trebui sã fie? Arãtãm, prin viaþa ºi comportamentul nostru sfânt,
celor din jurul nostru cã aºteptãm arãtarea glorioasã a Domnului ºi
Mântuitorului nostru Isus Hristos, care va schimba aceste trupuri
dezgustãtoare ºi le va modela ca pe cel al Sãu? Mã tem cã nu credem ºi nu
ne dãm seama de aceste lucruri aºa cum ar trebui. Cei care cred adevãrurile
importante pe care le mãrturisim, vor pune în practicã credinþa lor. Se cautã
prea mult plãcerile, ºi prea multe lucruri ne atrag atenþia în aceastã lume;
mintea este lãsatã sã se gândeascã prea mult la îmbrãcãminte iar limba se
angajeazã prea adesea în conversaþii uºuratice ºi superficiale, lucruri care
fac de minciunã mãrturisirea noastrã deoarece conversaþia noastrã nu este
în cer, de unde Îl aºteptãm pe Mântuitorul.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 111
engl. (Supliment: Pregãtirea pentru venirea lui Hristos).
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19 decembrie

2. „MORÞII TÃI VOR TRÃI”
a. În vremurile Vechiului Testament, care era speranþa adevãraþilor credincioºi în legãturã cu cea de-a doua venire a lui
Hristos? Isaia 26:19; 25:8, 9.
b. Ce a scris Pavel despre aceeaºi speranþã? 1 Corinteni 15:5155; 1 Tesaloniceni 4:13-18.
„Atunci când creºtinii din Tesalonic erau plini de durere pentru cã l-au
îngropat pe unul drag lor, care sperase sã trãiascã sã fie martor al venirii
Domnului, Pavel, învãþãtorul lor, le-a îndreptat privirea cãtre înviere, care
are loc la venirea Mântuitorului.” – Marea luptã, pag. 302 engl. (cap. 17:
„Vestitorii dimineþii”).

c. Cum a numit Pavel speranþa întoarcerii lui Hristos, ºi ce apel
este cuprins în ea? Tit 2:11-14.
„Venirea Domnului a fost în toate veacurile speranþa adevãraþilor Sãi
urmaºi. Fãgãduinþa de despãrþire a Mântuitorului pe muntele Mãslinilor, cã
urma sã vinã iarãºi, a luminat viitorul ucenicilor Sãi, umplându-le inima cu
bucurie ºi speranþã pe care necazul nu le putea înãbuºi, nici încercãrile,
întuneca. În mijlocul suferinþei ºi persecuþiei, ‚arãtarea marelui Dumnezeu ºi
a Mântuitorului nostru Isus Hristos’ era ‚binecuvântata nãdejde’ (Tit 2:13)” –
Marea luptã, pag. 302 engl. (cap. 17: „Vestitorii dimineþii”).

„Noi suntem peregrini ºi cãlãtori care aºteaptã, nãdãjduiesc ºi se roagã
pentru aceastã fãgãduinþã binecuvântatã, arãtarea glorioasã a Domnului ºi
Mântuitorului nostru Isus Hristos. Dacã credem aceasta ºi o arãtãm în viaþa
noastrã practicã, ce acþiune viguroasã va inspira aceastã credinþã ºi speranþã;
ce dragoste fierbinte unii faþã de alþii, ce vieþuire atentã ºi sfântã spre slava
lui Dumnezeu, ºi ce deosebire va fi între noi ºi lume prin preþuirea rãsplãtirii.”
– Evanghelizarea, pag 137.
„Bisericii lui Dumnezeu i se cere sã vegheze noaptea, indiferent cât de
periculoasã, lungã sau scurtã este. Necazul nu poate fi folosit ca scuzã
pentru o veghere mai slabã. Nenorocirile nu ar trebui sã ducã la nepãsare, ci
sã dubleze vigilenþa. Hristos a îndreptat biserica prin propriul Sãu exemplu
cãtre Sursa puterii ei în timpuri de nevoie, nenorocire ºi primejdie. Starea de
veghe va face din bisericã poporul lui Dumnezeu. Prin acest semn cei care
aºteaptã sunt deosebiþi de lume ºi aratã cã sunt peregrini ºi cãlãtori pe
pãmânt” – Testimonies, vol. 2, pag. 205 engl. (cap. „Suferinþele lui Hristos”).
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Marþi

20 decembrie

3. RAZE DE SLAVÃ
a. Prin ce cuvinte descrie Habacuc a doua venire a lui Hristos?
Habacuc 3:3-13. Ce spune el despre semnele rãstignirii lui
Hristos în legãturã cu venirea Sa? Habacuc 3:4 (u.p.)
„Rãscumpãrãtorul nostru va purta întotdeauna semnele rãstignirii Sale.
Pe capul Sãu rãnit, pe coasta Sa ºi pe mâinile ºi picioarele Sale, sunt urmele
lucrãrii crude pe care le-a fãcut pãcatul. Privind la Hristos în slava Sa,
profetul spune: ‚Din mâna Lui pornesc raze, ºi acolo este ascunsã tãria
Lui.’ (Habacuc 3:4 u.p.). Acea coastã strãpunsã de unde a curs lichidul
stacojiu care l-a împãcat pe om cu Dumnezeu – acolo este slava
Mântuitorului, acolo ‚este ascunsã tãria Lui’. ‚Puternic ca sã mântuiascã’
prin jertfa mântuirii, El a fost ca urmare puternic sã aplice judecata asupra
acelora care dispreþuiau îndurarea lui Dumnezeu. Iar semnele umilinþei Sale
sunt cea mai înaltã onoare a Sa; de-a lungul veacurilor veºnice, rãnile de pe
Calvar vor arãta lauda lui ºi vor vesti puterea Lui.” – Marea luptã, pag. 674
engl. (cap. 42: „Sfârºitul luptei”)

„Ce bucurie va fi sã recunoaºtem în El pe Învãþãtorul ºi Rãscumpãrãtorul
nostru, care mai poartã încã semnele rãstignirii, de unde pornesc raze
de slavã, adãugând la valoarea coroanelor pe care cei rãscumpãraþi le vor
primi din mâinile Lui, acele mâini care s-au întins ca sã-i binecuvânteze pe
ucenici când S-a înãlþat. Acelaºi glas care a spus: ‚Iatã, cã Eu sunt cu voi
întotdeauna, pânã la sfârºitul lumii’ le va ura celor rãscumpãraþi bun venit
în prezenþa Sa.” – Sfaturi despre isprãvnicie, pag. 281.

b. Cât de importante vor fi aceste „raze de slavã” în veºnicie?
Zaharia 13:6.
„Crucea lui Hristos va fi ºtiinþa ºi cântecul celor rãscumpãraþi de-a lungul
veºniciei. În Hristos cel glorificat, ei vãd pe Hristos crucificat. Niciodatã nu
se va uita cã El, Cel a cãrui putere a creat ºi þinut lumile nenumãrate în
imensitatea spaþiului, Preaiubitul lui Dumnezeu, Maiestatea cerului, El pe
care heruvimii ºi serafimii gãsesc plãcere sã-L adore – S-a umilit ca sã-l
ridice pe omul cãzut; cã a purtat vinovãþia ºi ruºinea pãcatului ºi ascunderea
feþei Tatãlui pânã când suferinþele unei lumi pierdute I-au sfâºiat inima ºi I-au
zdrobit viaþa pe crucea Calvarului.” – Marea luptã, pag. 651 engl. (cap. 40:
„Poporul lui Dumnezeu salvat”).
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21 decembrie

4. FELUL VENIRII SALE
a. Cu ce solie i-a mângâiat îngerii pe ucenici la înãlþarea lui
Hristos ºi cum este confirmatã aceasta de Scripturi? Faptele
Apostolilor 1:11; 1 Tesaloniceni 4:16.
b. Ce alte descrieri ale întoarcerii lui Hristos mai avem? Matei
24:27; Marcu 13:26; Apocalipsa 1:7.
„Imediat dupã aceea, ochii noºtri au fost atraºi spre rãsãrit, pentru cã
apãruse un nor mic ºi negru, de aproape o jumãtate de palmã de om, pe care
toþi îl ºtiam ca fiind semnul Fiului omului. În tãcere solemnã, noi toþi am privit
la nor pe mãsurã ce se apropia ºi devenea mai luminos, mai slãvit ºi tot mai
slãvit pânã când a devenit un nor mare alb. Baza pãrea ca de foc; un
curcubeu se afla deasupra norului, în timp ce în jurul lui erau mii de îngeri,
care cântau cel mai minunat cântec; iar pe el ºedea Fiul omului. Pãrul Lui
era alb ºi ondulat ºi ajungea pânã la umãr, iar pe capul Lui erau multe
coroane. Picioarele Lui aveau înfãþiºarea unui foc, în mâna Lui dreaptã era
o secere ascuþitã; în mâna stângã, o trâmbiþã de argint. Ochii Lui erau ca
niºte flãcãri de foc care îi cerceta pe copiii Sãi. Atunci toate feþele au pãlit,
iar ale celor pe care i-a respins Dumnezeu s-au întunecat. Noi toþi am strigat:
‚Cine va putea sta în picioare? Este haina mea fãrã patã?’ Apoi îngerii s-au
oprit din cântat, ºi a fost un timp de tãcere groaznicã, când Isus a vorbit: ‚Cei
care ºi-au spãlat mâinile ºi ºi-au curãþit inimile vor putea sta în picioare;
harul Meu vã este de ajuns.’ La aceasta, feþele ni s-au luminat ºi inimile
noastre s-au umplut de bucurie. Iar îngerii au atins o notã mai înaltã ºi au
cântat din nou în timp ce norul s-a apropiat mai mult de pãmânt.
Apoi s-a auzit trâmbiþa de argint a lui Isus, când El coborî de pe nor
învãluit de flãcãri de foc. El privi la mormintele sfinþilor adormiþi, apoi ridicã
ochii ºi mâinile spre cer ºi strigã: ‚Treziþi-vã! Treziþi-vã! Treziþi-vã, voi cei
care dormiþi în þãrânã ºi ridicaþi-vã’. Apoi a avut loc un mare cutremur de
pãmânt. Mormintele s-au deschis iar cei morþi au ieºit îmbrãcaþi în nemurire.
Cei 144.000 au strigat: ‚Aleluia!’ când i-au recunoscut pe prietenii lor care
au fost despãrþiþi de ei prin moarte, ºi în aceeaºi clipã noi am fost schimbaþi
ºi ridicaþi împreunã cu ei ca sã-L întâmpinãm pe Domnul în vãzduh.
Noi toþi am intrat în nor împreunã ºi am urcat timp de ºapte zile pânã la
marea de cristal, când Isus a adus coroanele ºi le-a pus cu propria Sa mânã
pe capul nostru. Ne-a dat harpe de aur ºi lauri. Aici pe marea de cristal cei
144.000 stãteau într-un pãtrat perfect.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 15, 16
engl. (Subcap.: „Prima mea viziune”).
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5. LUCRAREA CARE ARE LOC ACUM
a. Pe cine a vãzut Ioan cã þine sigiliul viului Dumnezeu ºi cu ce
scop? Apocalipsa 7:2-4.
b. Cine va fi – ºi cine nu va fi – gata pentru arãtarea lui Hristos?
Apocalipsa 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21.
„Sã nu ne bizuim pe ideea cã, dacã suntem membri în bisericã, suntem
mântuiþi, în timp ce nu dãm nici o dovadã cã ne conformãm chipului lui
Hristos, în timp ce ne agãþãm de vechile noastre obiceiuri, ºi þesem cu firele
ideilor ºi obiceiurilor lumeºti.” – Maranata, pag. 52.
„Avem nevoie de o reformã minuþioasã în comunitãþile noastre. Puterea
convertitoare a lui Dumnezeu trebuie sã pãtrundã în bisericã. Cãutaþi-L pe
Domnul cu cea mai mare seriozitate, daþi la o parte pãcatul, ºi staþi în Ierusalim
pânã veþi fi umpluþi de puterea de sus.” – Mãrturii pentru predicatori, pag.
443.

„Dacã nutriþi mândrie, stimã de sine, dragoste pentru supremaþie, slavã
deºartã, ambiþie nesfântã, murmurare, nemulþumire, amãrãciune, vorbire de
rãu, minciunã, înºelare, bârfã nu-L aveþi pe Hristos în inima voastrã, iar
dovada aratã cã aveþi mintea ºi caracterul lui Satan, nu ale lui Isus Hristos,
care era blând ºi smerit cu inima. Trebuie sã aveþi un caracter creºtin care
va sta în picioare…
Trebuie sã aibã loc o transformare radicalã printre cei care pretind a
crede adevãrul, sau vor cãdea în ziua încercãrii. Poporul lui Dumnezeu
trebuie sã atingã un standard înalt. Ei trebuie sã fie un neam sfânt, un popor
deosebit, o seminþie aleasã – zeloºi pentru fapte bune.” – Idem., pag. 441.

Vineri

23 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.
74

Cine a profeþit primul despre cea de-a doua venire a lui Isus?
Cine va lua parte la prima înviere?
Cine Îl va vedea pe Hristos la întoarcerea Sa glorioasã?
Cum este descris felul revenirii lui Hristos?
Cum mã pot pregãti pentru întoarcerea lui Hristos?
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Lecþia 14

Sabat,
31 decembrie 2005

Rãsplata celor credincioºi
„Dragostea nu va pieri niciodatã: proorociile se vor sfârºi; limbile
vor înceta; cunoºtinþa va avea sfârºit.” (1 Corinteni 13:8).
„Aceastã dragoste ‚nu va pieri niciodatã’. Nu poate sã-ºi piardã valoarea
niciodatã. Ea este un atribut ceresc. Ea va fi purtatã de posesorul ei prin
porþile cetãþii lui Dumnezeu ca o comoarã preþioasã.” – Istoria faptelor
apostolilor, pag. 319 engl. (cap. 30: „Chemarea la o treaptã mai înaltã”).

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 662-678 engl.
(cap. 42: „Sfârºitul luptei”).

Duminicã

25 decembrie

1. DRAGOSTEA NU VA PIERI NICIODATÃ
a. Ce stã scris despre dragoste în comparaþie cu alte daruri ºi
care este una dintre calitãþile ei de bazã? 1 Corinteni 13:8;
Romani 12:9.
„Pavel vrea ca noi sã facem deosebire între dragostea curatã ºi altruistã
care este stimulatã de spiritul lui Hristos, ºi pretenþia lipsitã de sens ºi
înºelãtoare de care este plinã lumea. Aceastã contrafacere ieftinã a indus în
eroare multe suflete. A ºters deosebirea dintre bine ºi rãu prin aceea cã a
cãzut de acord cu pãcãtosul în loc de a-i arãta cu claritate greºelile lui. Un
astfel de comportament nu izvorãºte dintr-o adevãratã prietenie. Spiritul de
care este mânat locuieºte doar în inima fireascã. În timp ce creºtinul este
mereu amabil, milos ºi iertãtor, el nu poate simþi nici o armonie cu pãcatul. El
va detesta rãul ºi se va agãþa de ceea ce este bine, chiar cu sacrificarea
asocierii sau prieteniei cu cel neevlavios. Spiritul lui Hristos ne va face sã
urâm pãcatul, în timp ce vom fi gata sã facem orice sacrificiu pentru a-l
salva pe pãcãtos.” – Testimonies, vol. 5, pag. 171 engl. (cap. „Iubire frãþeascã”)

b. Mai menþionaþi câteva caracteristici ale dragostei creºtine.
Romani 12:10, 11.
„Religia nu are ca scop doar pregãtirea noastrã pentru admiterea noastrã
în cer; un scop este sã ne facã potriviþi pentru îndeplinirea corectã a datoriilor
vieþii de zi cu zi.” – The Bible Echo, 1 iunie 1887.
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Luni

26 decembrie

2. „BUCURAÞI-VÃ ÎN DOMNUL”
a. Cum trebuie sã ne „bucurãm în Domnul”? Filipeni 4:4; Psalmii
31:7.
„Oricare þi-ar fi dispoziþia, Dumnezeu poate sã þi-o modeleze aºa încât
sã fie plãcutã ºi asemenea lui Hristos. Prin exercitarea unei credinþe vii, te
poþi despãrþi de tot ce nu este în armonie cu gândul lui Dumnezeu ºi, în felul
acesta, sã aduci cerul în viaþa ta aici jos. Fãcând astfel, vei fi însoþit de
lumina soarelui la fiecare pas. Când vrãjmaºul încearcã sã învãluie sufletul
în întuneric, cântã despre credinþã ºi vorbeºte cu credinþã ºi vei descoperi cã
ai cântat ºi vorbit ca sã te aduci la luminã.” – Sfaturi pentru pãrinþi, educatori
ºi elevi, pag. 190.

b. Ce suntem sfãtuiþi sã facem în mijlocul încercãrilor ºi
persecuþiilor? Romani 12:12.

„În inima lui Hristos, unde domnea armonie perfectã cu Dumnezeu, era
pace perfectã. El nu a fost niciodatã bine dispus de aplauze, sau întristat de
dezaprobare sau dezamãgire. În mijlocul celei mai mari împotriviri ºi celui
mai crud tratament, El era plin de curaj. Dar mulþi dintre cei care mãrturisesc
cã sunt urmaºii Sãi au o inimã temãtoare, tulburatã, deoarece le este teamã
sã se încreadã în Dumnezeu. Ei nu se predau Lui pe deplin, deoarece se tem
de urmãrile pe care le presupune aceastã predare. Dacã nu se predau astfel,
ei nu vor putea gãsi pacea.
Dragostea de sine aduce lipsa liniºtii. Când suntem nãscuþi de sus, acelaºi
gând va fi în noi ca cel care era în Isus, gând care L-a fãcut sã Se umileascã
pentru ca noi sã putem fi salvaþi. Atunci noi nu vom mai cãuta cel mai înalt
loc. Vom dori sã stãm la picioarele lui Isus ºi sã învãþãm de la El. Vom
înþelege cã valoarea lucrãrii noastre nu constã în etalarea ºi zgomotul pe
care îl facem în lume, nici în aceea cã suntem activi ºi zeloºi în puterea
noastrã. Valoarea lucrãrii noastre este proporþionalã cu cantitatea de Duh
Sfânt. Încrederea în Dumnezeu aduce calitãþi mai sfinte în minte aºa încât în
rãbdare vom stãpâni sufletele noastre.” – Hristos lumina lumii, pag. 330, 331.
(cap. 43: „Invitaþia”).
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Marþi

27 decembrie

3. „IUBIÞI PE VRÃJMAªII VOªTRI”
a. Cum ar trebui sã se poarte creºtinii cu vrãjmaºii lor? Matei
5:43-47; Romani 12:14.
b. Când suntem ispitiþi sã ne rãzbunãm, ce ar trebui sã ne
amintim? Romani 12:17-21.
„Nu ne putem permite ca spiritele noastre sã se aprindã din cauza unui
rãu real sau presupus pe care ni l-au fãcut alþii. Eul este vrãjmaºul de care
trebuie sã ne temem cel mai mult. Nici o formã de viciu nu are un efect mai
dãunãtor asupra caracterului decât patima omeneascã ce nu se aflã sub
controlul Duhului Sfânt. Nici o altã biruinþã pe care o câºtigãm nu va fi aºa
de preþioasã ca biruinþa câºtigatã asupra eului.
Nu ar trebui sã ne lãsãm jigniþi cu uºurinþã. Trebuie sã trãim nu ca sã ne
pãzim de jigniri sau reputaþia noastrã, ci ca sã salvãm suflete. Când începe
sã ne intereseze salvarea sufletelor înceteazã sã ne mai intereseze micile
neînþelegeri care se nasc atât de adesea în relaþiile noastre unii cu alþii.
Indiferent ce ar gândi alþii despre noi sau ce ne-ar face, aceasta nu ar trebui
sã tulbure unitatea noastrã cu Hristos, pãrtãºia Spiritului. ‚Ce falã este sã
suferiþi cu rãbdare sã fiþi pãlmuiþi, când aþi fãcut rãu? Dacã suferiþi cu rãbdare
când aþi fãcut bine, lucrul acesta este plãcut lui Dumnezeu.’ (1 Petru 2:20).
Sã nu plãtiþi cu aceeaºi monedã. Atât cât vã stã în putinþã, îndepãrtaþi
orice pricinã de neînþelegere. Evitaþi orice aparenþã rea. Faceþi tot ce vã stã
în putinþã, fãrã sacrificarea principiului, sã-i împãcaþi pe alþii. ‚Aºa cã, dacã
îþi aduci darul la altar, ºi acolo îþi aduci aminte cã fratele tãu are ceva
împotriva ta, lasã-þi darul acolo înaintea altarului ºi du-te întâi de împacã-te
cu fratele tãu; apoi vino de adu-þi darul.’ (Matei 5:23, 24).
Dacã îþi sunt adresate cuvinte nerãbdãtoare, niciodatã sã nu rãspunzi în
acelaºi spirit. Aminteºte-þi cã ‚un rãspuns blând potoleºte mânia’ (Proverbele
15:1). Iar în tãcere se aflã o putere minunatã. Cuvintele rostite ca rãspuns la
unul care este mânios uneori servesc la agravarea situaþiei. Dar mânia la
care se rãspunde cu tãcere, într-un spirit tandru ºi iertãtor, moare repede.
În mijlocul potopului de cuvinte înþepãtoare ºi defãimãtoare, þineþi-vã
mintea îndreptatã cãtre cuvântul lui Dumnezeu. Mintea ºi inima voastrã sã
fie pline cu fãgãduinþele lui Dumnezeu. Dacã sunteþi trataþi rãu sau acuzaþi
pe nedrept, în loc de a rãspunde cu asprime, repetaþi-vã fãgãduinþele
preþioase: ‚Nu te lãsa biruit de rãu, ci biruieºte rãul prin bine.’ (Romani
12:21).” – Marele Medic, pag. 421, 422.
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Miercuri

28 decembrie

4. CERURI NOI ªI UN PÃMÂNT NOU
a. Ce avertisment ne este dat cu privire la ceea ce va veni în
curând asupra pãmântului? 2 Petru 3:10-13.
„ªtiind toate acestea, ce fel de oameni ar trebui sã fim? Sã înãlþãm
înþelepciunea omeneascã ºi sã ne încredem în oamenii mãrginiþi, schimbãtori
ºi greºiþi în timp de necaz? Sau sã ne ilustrãm credinþa prin încrederea
noastrã în puterea lui Dumnezeu, descoperind plasa teoriilor, religiilor ºi
filosofiilor false pe care Satan a întins-o ca sã prindã sufletele neatente?
Îndeplinind cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta, vom fi lumini în lume;
pentru cã, dacã acest cuvânt al lui Dumnezeu este pus în practicã, arãtãm
tuturor celor care vin în sfera noastrã de influenþã cã nutrim reverenþã ºi
respect faþã de Dumnezeu, ºi cã lucrãm sub conducerea Sa. Printr-o umblare
smeritã ºi atentã, prin dragoste, iertare, îndelungã rãbdare ºi amabilitate,
Dumnezeu aºteaptã ca poporul Sãu sã-L facã de cunoscut lumii.
Dumnezeu cere de la cei cãrora le-a încredinþat cele sfinte sã se ridice la
înãlþimea responsabilitãþilor lor. Omul este aºezat aici în aceastã lume pentru a
fi probat ºi încercat, iar cei cãrora li se încredinþeazã poziþii de încredere trebuie
sã se hotãrascã dacã înalþã eul sau pe Fãcãtorul lor, dacã îºi folosesc puterea
ca sã-i asupreascã pe tovarãºii lor, sau ca sã-L înalþe ºi sã-L slãveascã pe
Dumnezeu.” – Mãrturii cãtre predicatori, pag. 281, 282.

b. Cum descrie Biblia cerurile noi ºi noul pãmânt? Apocalipsa
21:1-5; Isaia 65:17.
„’Lucruri pe care ochiul nu le-a vãzut, urechea nu le-a auzit ºi la inima
omului nu s-au suit; aºa sunt lucrurile pe care le-a pregãtit Dumnezeu pentru
cei ce-L iubesc.’ (1 Corinteni 2:9). Numai prin cuvântul Sãu poate fi câºtigatã
o cunoºtinþã a acestor lucruri, ºi chiar ºi acesta ne oferã o descoperire doar
parþialã…
Nici un pom al cunoºtinþei binelui ºi rãului nu va mai oferi ocazia unei
ispite [în Cetatea Sfântã]. Nu mai este nici ispititor, nici posibilitatea de a
greºi. Toate caracterele au rezistat încercãrii rãului ºi nici unul dintre ele nu
mai este supus puterii lui.
‚Celui ce va birui,’ spune Isus, ‚îi voi da sã mãnânce din pomul vieþii,
care este în raiul lui Dumnezeu’ (Apocalipsa 2:7). În Eden pomul vieþii a fost
dat condiþionat ºi, în cele din urmã, acesta a fost retras. Dar darurile vieþii
viitoare sunt absolute ºi eterne.” – Educaþia, pag. 301, 302 engl. (cap.
„ªcoala din lumea cea nouã”).
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Joi

29 decembrie

5. NOUL IERUSALIM
a. Cum descrie Ioan Noul Ierusalim? Apocalipsa 21:9-26.
b. Cine va fi acolo ºi cine nu va fi? Apocalipsa 21:27; 22:14, 15.
„Toþi oamenii cei rãi stãteau la bara de judecatã a lui Dumnezeu fiind
acuzaþi de înaltã trãdare împotriva guvernãrii cerului…
Acum este clar pentru toatã lumea cã plata pãcatului nu este o
independenþã nobilã ºi viaþa veºnicã, ci robie, ruinã ºi moarte. Cei rãi vãd ce
au pierdut prin viaþa lor de rãzvrãtire. Greutatea mult mai mare ºi veºnicã de
slavã a fost dispreþuitã atunci când le-a fost oferitã; dar cât de vrednicã de
dorit li se pare acum. ‚Toate acestea,’ strigã sufletul pierdut, ‚le-aº fi putut
avea; dar am ales sã pun aceste lucruri departe de mine. O, dragoste
ciudatã! Am schimbat pacea, fericirea ºi onoarea cu nefericirea, dezonoarea
ºi disperarea.’ Toþi vãd cã excluderea lor din cer este dreaptã. Prin vieþile lor
ei au spus: ‚Nu vrem ca Omul acesta [Isus] sã stãpâneascã peste noi’ (Luca
19:14).” – Marea luptã, pag. 668 engl. (cap. 42: „Sfârºitul luptei”).

b. Care ar trebui sã fie rugãciunea noastrã continuã în vederea
fãgãduinþei lui Hristos de a veni din nou în curând ca sã-ªi adune rãmãºiþa finalã credincioasã ? Apocalipsa 22:16-20.
„[Apocalipsa 22:16-18; 20 citat]. Din aceste cuvinte, vedem necesitatea
de a cultiva cu sfinþenie fiecare razã de luminã pe care Domnul Isus o trimite
bisericii Sale de pe pãmânt. Eficienþa oricãrei biserici depinde de consacrarea
ei în întregime. Biserica nu trebuie sã se conformeze minþii sau judecãþii sau
voinþei nici unui om, sau sã se depãrteze nici în cel mai mic punct de învãþãturile
Cuvântului.” – Australasian Union Conference Record, 7 octombrie 1907.
„Pe Patmosul stâncos, ucenicul iubit aude fãgãduinþa: ‚Iatã Eu vin curând’,
iar rãspunsul lui plin de dor este rugãciunea bisericii în tot peregrinajul ei: ‚Vino,
Doamne Isuse’ (Apocalipsa 22:20)” – Credinþa prin care trãiesc, pag. 348.

Vineri

30 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Explicaþi diferenþa dintre dragostea omeneascã ºi dragostea lui
Dumnezeu.
2. Care este adevãrata sursã a fericirii creºtine?
3. Cum ne putem iubi vrãjmaºii?
4. Ce fel de oameni ar trebui sã fim întrucât aºteptãm întoarcerea
Domnului nostru?
5. Descrieþi Noul Ierusalim ºi explicaþi cum putem fi acolo.
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