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Cuvânt înainte

Domnul, în îndurarea Lui, ne dă astăzi timp pentru a ne pregăti să
stăm înaintea tronului Său. Când Domnul vine din nou, voi și cu mine va
trebui să fim pregătiţi, și Scriptura ne informează că pentru a fi biruitori
în acea zi trebuie să fim găsiţi fără „minciună” în vorbirea noastră. Mulţi
creștini au trecut cu vederea importanţa vorbirii în pregătirea caracterului
pentru cer.

„Vorbirea este unul dintre marile daruri ale lui Dumnezeu. Ea este
mijlocul prin care sunt comunicate gândurile inimii. Cu limba aducem
rugăciuni și Îl lăudăm pe Dumnezeu. Cu limba convingem și lămurim.
Cu limba îmbărbătăm și binecuvântăm, alinând sufletul rănit și zdrobit.
Cu limba facem de cunoscut minunile harului lui Dumnezeu. Cu limba
putem de asemenea să rostim lucruri rele, rostind cuvinte ce înţeapă ca o
năpârcă.” The Review and Herald, 12 mai 1910.

Purtăm o mare putere și influenţă în glasul nostru. Adesea nu
înţelegem grozavele implicaţii inerente oricărui sunet pe care îl rostim.
Astăzi decidem dacă glasul nostru va exprima atașamentul faţă de Hristos
sau faţă de Satana în marea luptă dinaintea noastră. Ce alegere faceţi voi?

Astăzi vrăjmașul sufletelor știe că vocea va fi un factor cheie în
deciderea destinului a nenumăraţi bărbaţi și femei. El încearcă să ne facă să
folosim acest talant special mai degrabă pentru rău decât pentru bine.
„Nici un cuvânt nu trebuie vorbit în mod negândit. Nici o vorbire de rău,
nici o vorbire frivolă, nici o murmurare sau sugestie lipsită de puritate nu
va ieși de pe buzele aceluia care-L urmează pe Hristos. Apostolul Pavel,
scriind prin Duhul Sfânt, spune: ‘Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din
gură’ (Efeseni 4:29). O comunicare coruptă nu înseamnă doar cuvinte care
sunt rele. Înseamnă orice expresie contrară principiilor sfinte și pure și
religiei nepângărite. Ea include aluzii lipsite de puritate și insinuări spre
rău. Dacă nu li se rezistă imediat, acestea duc la un mare păcat.” The Signs
of the Times, 2 iulie, 1902.

Sunteţi pregătiţi, iubiţi fraţi, surori și tineri, pentru provocările
dinaintea voastră? Sunteţi pregătiţi să studiaţi acest trimestru despre
talantul vorbirii? Sunteţi pregătiţi să vă dedicaţi limba spre slava lui
Dumnezeu? Ne rugăm ca aceste Lecţii biblice pentru Sabat să ajute
oricărui student care caută o asemenea pregătire încât să poată sta „fără
vină” înaintea tronului lui Dumnezeu.

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinţei Generale
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Indiana, însemnând „Ţara indienilor”, este unul dintre cele opt state
ale Câmpului Central de Est al SUA. Se află situat chiar la sud de statul
Michigan și de lacul Michigan. Se întinde pe o suprafaţă de 36420 de mile
pătrate și are o populaţie de aproximativ 6080000 locuitori. Motoul
statului care datează din anii 1800 este „Intersecţia Americii”. Indiana are
mai multe mile de autostradă interstatală pe milă pătrată decât orice alt
stat.

Lucrarea a început în acest stat în 1996 când o familie din est s-a mutat
în capitala lui, Indianapolis.

În decursul anilor, lucrarea a crescut și în anul 2000 a fost întemeiată o
biserică în acest mare oraș central. Astăzi membrii împreună cu mulţi
vizitatori se închină în Sabat. Totuși, locul de închinare este foarte limitat
în spaţiu și a ajuns neîncăpător. Printre acei care frecventează biserica sunt
și douăzeci și patru de copii, pentru care nu este spaţiu pentru încăperile
de clasă pentru activităţi speciale. Ţinta noastră este aceea de a oferi un loc
pentru educaţia copiilor noștri ca și un centru din care să avem acces la
oamenii din societate, să putem ţine întruniri regionale, adunări de tabără,
și să răspândim Evanghelia în statele învecinate, la care nu s-a ajuns încă.

Prin providenţa Domnului a fost achiziţionată o nouă proprietate
situată la patru mile de centrul Indianapolisului (trei acri de teren și o
clădire de 10000 de picioare) la un preţ excelent. Ea este perfectă pentru
înaintarea lucrării Domnului în Indiana ca și în statele înconjurătoare.
Clădirea are mare nevoie de reparaţii. Recent am înlocuit acoperișul și
acum suntem gata să începem lucrarea la interiorul care a fost grav
deteriorat din pricina apei. Suntem lipsiţi de fonduri și nu putem face
aceasta singuri. Avem nevoie de ajutorul vostru.

Vă rugăm să ne acordaţi sprijinul vostru generos pentru a ne ajuta să
finalizăm lucrările la această proprietate, așa încât Evanghelia să poată
continua a fi răspândită în acest oraș și dincolo de el.

Fraţii și surorile voastre din Câmpul Central de Est al SUA

Sabat, 6 octombrie 2007

DARULDARULDARULDARULDARUL
SABASABASABASABASABATULUI ÎNTÂITULUI ÎNTÂITULUI ÎNTÂITULUI ÎNTÂITULUI ÎNTÂI

pentrupentrupentrupentrupentru
INDIANAPOLIS, SUINDIANAPOLIS, SUINDIANAPOLIS, SUINDIANAPOLIS, SUINDIANAPOLIS, SUAAAAA
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Talantul vorbirii
„În gura lor [a celor 144000] nu s-a găsit minciună: căci ei sunt fără

vină înaintea tronului lui Dumnezeu” (Apocalipsa 14:5).

„Lăsaţi ca puritatea limbajului vostru, lipsa de egoism a serviciului
vostru, bucuria conduitei voastre să dea mărturie cu privire la puterea
harului [lui Hristos].” Marele Medic, pg. 156 eng.
Recomandare
pentru studiu:

Duminică 30 septembrie

1. UN IZVOR DE VIAŢĂ
a. De ce este vorbirea unul dintre cei mai importanţi talanţi?

Proverbele 10:11 (prima parte).

b. De ce ne-a fost dat talantul vorbirii? Isaia 43:10 (prima parte);
Psalmii 71:15.

„Dumnezeu ne-a dat darul vorbirii pentru ca să putem relata altora
procedura Sa cu noi, așa încât iubirea și compasiunea Lui să poată atinge
inimile, și ca lauda să se poată ridica din alte suflete de asemenea la Acela
care le-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată.” Sfaturi pentru părinţi,
instructori și elevi, pg. 198.

c. Ce relaţie există între vorbire și cunoștinţă? Proverbele
10:31,32; Iacov 3:13.

„Noi putem avea cunoștinţă, dar dacă nu știm cum să folosim glasul în
mod corect, lucrarea noastră va fi un eșec. Dacă nu ne putem îmbrăca ideile
într-un limbaj corespunzător, la ce va folosi educaţia noastră? Cunoștinţa
va fi de puţin folos pentru noi, dacă nu cultivăm talantul vorbirii; dar este o
putere minunată când este combinată cu capacitatea de a vorbi cuvinte
înţelepte și folositoare și de a le rosti într-un mod care va câștiga atenţia.”
Testimonies, vol.6,  pg. 350. (Cap. Necesitatea cultivării vocii).

     Lecţia 1                                      Sabat, 6 octombrie 2007

Parabolele lui Hristos, pg. 263-267. (Cap. Vorbirea).
Testimonies, vol. 9, pg. 27, 28. (Cap. Lucrarea misionară internă).
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Luni 1 octombrie

2. REFORMATORI CU INFLUENŢĂ

a. Cum descoperă vorbirea noastră aspecte ale stării noastre
spirituale? Luca 6:45.

„Unde inima este curăţată și rafinată, și este făcută potrivită pentru
locuirea Spiritului Sfânt, limba va fi sfinţită spre slava lui Dumnezeu.
Când îi auziţi pe tineri glumind batjocoritor, nu vă asociaţi în veselia
care-L dezonorează pe Isus Hristos, care a murit pentru ei, ci mai degrabă
mustraţi-i. Vegheaţi unii asupra altora pentru bine. Rugaţi-vă unul pentru
altul și unul cu altul. Voi vă puteţi înconjura sufletele cu o atmosferă care
va fi asemenea brizei din Edenul ceresc. Deschideţi-vă inima Domnului
Isus... Cuvintele noastre indică starea inimii noastre, și fie că oamenii
vorbesc mult sau puţin, cuvintele lor exprimă caracterul gândurilor lor.
Caracterul unui om poate fi destul de precis evaluat după natura
conversaţiei sale. Cuvinte sănătoase și adevărate au sunetul potrivit în ele.
‚Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape: fiţi de aceea treji și vegheaţi în
vederea rugăciunii’ (1 Petru 4:7).” The Youth’s Instructor, 13 iunie 1895.

„Satan pune în minte gânduri pe care creștinul n-ar trebui să le
rostească niciodată. Replica batjocoritoare, rostirea amară și pătimașă,
învinuirea crudă și suspicioasă vin toate de la el. Câte cuvinte sunt rostite
care aduc doar vătămare acelora care le rostesc și acelora care le aud!
Cuvinte aspre lovesc inima, trezind la viaţă cele mai rele patimi. Acei care
fac rău cu limbile lor, care seamănă discordie prin cuvinte egoiste și geloase,
întristează Duhul Sfânt; căci ei lucrează împotriva scopului lui
Dumnezeu.” The Review and Herald, 12 mai 1910.

b. Cum putem exercita o influenţă reformatoare prin folosirea
corectă a vorbirii? Ţefania 3:13.

„Nimic nu slăbește biserica așa de mult ca folosirea greșită a talantului
vorbirii. Noi Îl dezonorăm pe Conducătorul nostru când cuvintele noastre
nu sunt așa cum ar trebui să iasă de pe buzele unui creștin.” The Review and
Herald, 18 ianuarie 1898.

„O, ce influenţă reformatoare ar porni dacă noi, ca popor, am preţui
la adevărata lui valoare talantul vorbirii și influenţa sa asupra sufletelor
omenești!” Slujirea Medicală, pg. 242. (Sec. 11, cap. Bucuraţi-vă în Domnul).
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Marţi 2 octombrie

3. VORBIND SEMENILOR

a. Care este o metodă simplă și eficientă de a-L împărtăși pe
Hristos semenilor noștri? Romani 15:2; Zaharia 8:16.

„Străduiţi-vă să-i treziţi pe bărbaţi și femei din insensibilitatea lor
spirituală. Spuneţi-le cum L-aţi găsit pe Isus și cât de binecuvântaţi aţi fost
de când aţi câștigat o experienţă în serviciul Său. Spuneţi-le ce
binecuvântare vine la voi când ședeţi la picioarele lui Isus și învăţaţi lecţiile
preţioase din cuvântul Său. Spuneţi-le despre veselia și bucuria care sunt
în viaţa creștină. Cuvintele voastre calde și aprinse îi vor convinge că aţi
găsit mărgăritarul de mare preţ. Lăsaţi ca vorbele voastre vesele și
încurajatoare să arate că aţi aflat cu certitudine calea mai înaltă. Aceasta
este lucrarea misionară veritabilă și, când este îndeplinită, mulţi se vor
trezi ca dintr-un vis.” Testimonies, vol. 9, pg. 34. (Cap. Un loc pentru fiecare).

b. Ce ajutor este făgăduit acelora care pot fi sfioși, lipsiţi de
experienţă sau înceţi la vorbă? Exodul 4:10-12.

„Dacă veţi continua să-L cunoașteţi pe Domnul și să faceţi ce v-a
poruncit, veţi ști din experienţa voastră că Dumnezeu vă va sugera gânduri
în timp ce încercaţi să rostiţi cuvinte acelora care sunt în jurul vostru,
pentru a-i reţine de la a face răul și a le arăta calea vieţii.” Glasul în vorbire și
cântare, pg. 28.

„Cuvintele noastre să fie blânde când căutăm să câștigăm suflete.
Dumnezeu va fi înţelepciune pentru acela care caută înţelepciune din sursa
divină. Noi trebuie să căutăm ocazii în toate părţile. Trebuie să veghem în
vederea rugăciunii și să fim întotdeauna gata să dăm un răspuns oricui ne
cere un motiv pentru speranţa care este în noi. Pentru a nu impresiona în
mod nefavorabil un suflet pentru care a murit Hristos, ar trebui să ne
ţinem inimile înălţate spre Dumnezeu, așa încât atunci când se ivește
ocazia, să putem avea cuvântul potrivit de rostit la momentul potrivit.
Dacă astfel lucraţi pentru Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu va fi ajutorul
vostru. Duhul Sfânt va aplica adevărul rostit în iubire pentru suflet.
Adevărul va avea o putere înviorătoare când este rostit sub influenţa
harului lui Hristos.” The Review and Herald, 7 octombrie 1902.
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Miercuri 3 octombrie

4. CU TACT
a. Ce temă ar trebui să fie în centrul conversaţiei noastre când vor-

bim cu prietenii, vecinii și colegii noștri? Psalmii 145:5-7,11,12.

„Oamenii sunt încercaţi câtă vreme sunt în această lume prin societatea
pe care o aleg și prin atributele de caracter pe care le dezvoltă. Toţi acei
care aparţin împărăţiei lui Hristos sunt dintr-o singură familie. Ei Îl iubesc
pe Dumnezeu în mod suprem și pe semenii lor ca pe ei înșiși. ‚De aceea,
după cum sporiţi în toate lucrurile: în credinţă, în cuvânt, în cunoștinţă,
în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să sporiţi și în
această virtute’ (2 Corinteni 8:7) - virtutea generozităţii creștine. ‚Nu uitaţi
să faceţi bine și să comunicaţi.’ Prin această comunicare apostolul înţelege
generozitatea creștină. Dumnezeu dorește ca darurile pe care le-a dat din
abundenţă copiilor Săi să fie transmise acelora care nu posedă atât de multe
binecuvântări vremelnice. Prin această comunicare, prin rostirea de cuvinte
amabile, însoţite de fapte de iubire, acei care lucrează pentru Dumnezeu
vor găsi intrare la inimi și îi vor câștiga pe alţii la Hristos. Această parte a
religiei nu trebuie s-o uităm; ‚pentru că Domnului îi plac asemenea jertfe’
(Evrei 13:16).” The Review and Herald, 18 februarie 1902.

b. Când ne apropiem de sufletele care locuiesc în întuneric, ce
trebuie să facem pentru a avea tactul lui Hristos? 1 Petru 3:15.

„Trebuie să cunoaștem în mod individual, pentru noi înșine, ce este
adevărul, și să fim pregătiţi a da un motiv pentru speranţa pe care o avem, cu
blândeţe și cu teamă, nu într-o mulţumire de sine mândră și lăudăroasă, ci cu
duhul lui Hristos.” Evanghelizare, pg. 42. (Cap. O evanghelizare de cel mai înalt rang).

c. De ce este importantă blândeţea? Coloseni 4:6.

„Dacă urmăm exemplul lui Hristos în a face bine, inimile se vor
deschide înaintea noastră la fel cum s-au deschis înaintea Lui. Nu în mod
abrupt, ci cu tactul născut din iubire divină, noi putem să le spunem
despre Acela care este ‚cel mai mare între zece mii’ și Cel ‚cu totul vrednic
de iubit’ (Cântarea cântărilor 5:10,16). Aceasta este cea mai înaltă lucrare
în care putem angaja talantul vorbirii. Ne-a fost dat pentru ca să-L putem
prezenta pe Hristos ca pe Mântuitorul iertător de păcate.” Parabolele
Domnului , pg. 267. (Cap. Vorbirea).
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Joi 4 octombrie

5. LIMBAJUL CERULUI
a. Cum poate fi folosit talantul vorbirii la potenţialul său deplin?

Psalmii 77:12; 119:46, 172.

„Vorbiţi despre bunătatea și iubirea lui Isus. Vouă și mie ne-a fost dată
binecuvântarea vorbirii, care este un talant de mare preţ. El trebuie folosit
în vorbirea despre acele lucruri care sporesc iubirea pentru Isus. Să vorbim
despre îndurarea Lui, despre cuvintele graţioase pe care El le-a rostit
pentru a încuraja și mângâia, pentru a aduce speranţă și bucurie și iubire
inimilor noastre... Vrăjmașul își va arunca umbra lui între Hristos și
sufletele noastre. El ne va ispiti să vorbim într-un mod îndoielnic, lipsit
de credinţă. Dar când gânduri neplăcute caută rostire, nu le exprimaţi.
Vorbiţi despre credinţă. Vorbiţi despre harul Domnului și Mântuitorului
nostru, despre iubirea și îndurarea Lui, despre frumuseţea caracterului
Său.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 15.

b. Cum putem dovedi pe pământ că învăţăm să vorbim limbajul
cerului? Apocalipsa 14:5; Proverbele 8:8.

„Dacă ne-am păzi cuvintele, așa încât nimic în afară de bunătate să nu
ne scape de pe buze, am da dovadă că ne pregătim să devenim membri ai
familiei cerești.” Slujirea medicală, pg. 242. (Secţiunea 11, cap. Bucuraţi-vă în Domnul).

„Iubirea lui Hristos în inimă este descoperită prin expresia laudei. Acei care
sunt consacraţi lui Dumnezeu vor arăta aceasta prin conversaţia lor sfinţită.
Dacă inimile lor sunt pure, cuvintele lor vor fi pure, arătând că un principiu
elevat lucrează într-o direcţie sfinţită.” The Review and Herald, 18 ianuarie 1898.

Vineri 5 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum poate fi folosit talantul vorbirii pentru a mărturisi pentru

Dumnezeu?
2. Ce fel de caracter ar trebui să dea pe faţă conversaţia noastră?
3. Care va fi centrul conversaţiei noastre cu semenii noștri?
4. Cum este vorbirea noastră afectată în mod natural de viaţa și

atitudinea noastră?
5. Ce pași vor conduce pe cineva să vorbească limba cerului?
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Lecţia 2                                   Sabat, 13 octombrie 2007

Educaţia limbii
„Limba celui drept este ca argintul ales: inima celor răi este puţin lucru”

(Proverbele 10:20).

„Principala calitate a limbii este aceea de a fi curată, amabilă și
adevărată – ‚expresia exterioară a unei virtuţi interioare.’” Educaţia, pg.
198. (Cap. Metode de învăţământ).
Recomandare
pentru studiu:

Duminică 7 octombrie

1. O CHESTIUNE DE VIAŢĂ ȘI DE MOARTE

a. De ce ar trebui ca educaţia limbii să fie una dintre cele mai
importante ramuri de studiu? Proverbele 18:21; Iacov 3:2-8.

„Una dintre cele mai fine și mai înălţătoare ramuri ale educaţiei este
aceea de a ști cum să te adresezi membrilor căminului, pentru ca influenţa
cuvintelor rostite să fie curată și incoruptibilă. Conversaţia corespunzătoare
a unui creștin este ceea ce-l va face în stare să schimbe idei. Cuvinte strigate
cu glas tare, care nu ajută nimănui și nu-l binecuvântează, ar putea fi mai
bine schimbate pentru cuvinte ale unui bun-simţ elevat și luminat. Această
direcţie a lucrării este cea mai mare întreprindere misionară în care se poate
angaja vreun creștin. Acei care-și folosesc organele vorbirii ca mașinărie vie
a lui Dumnezeu, devin pietre vii în templul Său, emiţând lumină și
cunoștinţă.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 34.

b. Dintre cele șapte rele pe care Dumnezeu le urăște în mod
special, cât de multe au de a face cu limba? Proverbe 6:16-19.

„Cuvinte la întâmplare, pripite, obișnuite, vorbirea de dragul de a vorbi,
când tăcerea ar fi mai bună, constituie păcat. Acei care sunt cei mai vorbăreţi
nu exercită nici o influenţă sănătoasă asupra societăţii în care trăiesc și se mișcă.
Religia biblică nu trebuie să fie etalată în mod lăudăros, ci trebuie practicată în
liniște prin cuvinte și fapte bune.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 31.

Îndrumarea copilului, pg. 373, 374.
Fundamentele educaţiei creștine, pg. 247, 248.
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Luni 8 octombrie

2. PREGĂTIREA PENTRU EDUCAREA VORBIRII

a. Unde este cel mai bun teren de instruire pentru obiceiuri
corespunzătoare de vorbire și de ce? Deuteronomul 11:18,19.

„Este lucrarea părinţilor de a-și instrui copiii în obiceiuri
corespunzătoare de vorbire. Cea mai bună școală pentru această cultură
este viaţa din cămin. Din cei mai timpurii ani, copiii ar trebui învăţaţi să
vorbească cu respect și iubire cu părinţii lor și unii cu alţii. Ei ar trebui
învăţaţi că numai cuvintele de amabilitate, adevăr și curăţie trebuie să iasă
de pe buzele lor.” Parabolele Domnului, pg. 266. (Cap. Vorbirea).

b. Ce metodă duală trebuie folosită de către părinţi pentru a-i
învăţa pe copiii lor obiceiuri bune de vorbire? Filipeni 2:14,15;
Tit 2:7,8.

„Părinţii înșiși să fie ucenici zilnic în școala lui Hristos. Atunci, prin
învăţătură și exemplu, ei pot să-i înveţe pe copiii lor folosirea vorbirii
sănătoase, care nu poate fi condamnată’ (Tit 2:8). Aceasta este una dintre
cele mai mari și mai responsabile dintre datoriile lor.” Parabolele Domnului,
pg. 338 eng.

„Taţilor și mamelor, voi aveţi o lucrare solemnă de făcut. Mântuirea
veșnică a copiilor voștri depinde de cursul vostru de acţiune. Cum vă veţi
educa cu succes copiii? Nu cu ceartă, pentru că aceasta nu va fi folositoare.
Vorbiţi cu copiii voștri ca și când aţi avea încredere în inteligenţa lor.
Procedaţi cu ei în mod amabil, duios și iubitor. Spuneţi-le ce dorește
Dumnezeu ca ei să facă. Spuneţi-le că Dumnezeu dorește ca ei să fie educaţi
și instruiţi să fie lucrători împreună cu El. Când voi vă faceţi partea voastră,
puteţi avea încredere că Domnul Își va face partea Lui.” The Review and
Herald, 17 februarie 1910.

c. Care este manualul de bază pentru instruirea vorbirii? Ioan
5:39.

„Educaţia noastră cu privire la știinţa conversaţiei va fi îmbunătăţită
în orice mod, dacă facem din Cuvântul lui Dumnezeu studiul nostru.”
Manuscript Releases, vol. 3, pg. 360.
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Marţi 9 octombrie

3. PROBLEME ALE BISERICII

a. Cum afectează vorbirea nesfinţită biserica, și cum ar trebui
tratată această problemă? Proverbele 16:27,28; 17:20; 22:10.

„Folosirea pripită și nechibzuită a facultăţii vorbirii stă la baza a aproape
tuturor problemelor care există în biserică. Vorbirea de rău ar trebui tratată
ca o purtare greșită care este subiectul judecăţii bisericii și al despărţirii de
calitatea de membru al bisericii, dacă se persistă în ea; căci biserica nu poate
fi pusă în ordine în vreun alt fel.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 31.

„Cuvintele de suspiciune și neîncredere, asemenea pufului de scai dus
de vânt, sunt răspândite pretutindeni și nu mai pot fi chemate înapoi.
Vorbirea necreștinească zace la temelia a nouă zecimi din toate dificultăţile
care există în biserică. Agenţii lui Satan încearcă din greu să-i determine pe
pretinșii creștini să vorbească în mod nechibzuit. Când reușesc, Satan
triumfă, deoarece urmașii lui Dumnezeu și-au afectat influenţa. Noi nu
avem timp, în aceste momente solemne, să ne luptăm unii cu alţii. Acei
care dau frâu liber gândirii și vorbirii de rău nu-și dau seama cât timp i-au
determinat pe alţii să piardă. Servii lui Dumnezeu au fost chemaţi să
rezolve greutăţile dintre un frate și altul și s-a petrecut astfel timp care
aparţinea sufletelor gata să piară - timp care ar fi trebuit devotat împlinirii
însărcinării Evangheliei.” The Review and Herald, 24 noiembrie 1904.

„Dacă [pretinșii urmași ai lui Hristos] ar putea vedea vătămarea
provocată de cuvintele lor nepăsătoare, de repetarea unor relatări vagi, de
mustrările nedrepte, ar fi mult mai puţină vorbire și mai multă rugăciune
atunci când creștinii se strâng laolaltă.” Ibid., 19 octombrie 1886.

b. Ce fel de vorbire ar trebui folosit de părinţi și profesori în
educaţia corespunzătoare? Efeseni 4:22-25.

„Profesorul al cărui suflet este fixat în Hristos va vorbi și acţiona ca un
creștin. Unul ca acesta nu va fi satisfăcut până când adevărul nu-i curăţă
viaţa de orice lucru neesenţial. El nu va fi satisfăcut dacă mintea lui nu este
modelată zi de zi de către influenţele sfinte ale Duhului lui Dumnezeu.
Atunci Hristos poate vorbi inimii și glasul Său, care spune: ‚Iată calea:
mergeţi pe ea’ (Isaia 30:21), va fi auzit și ascultat.” The Review and Herald,
3 septembrie 1908.
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Miercuri 10 octombrie

4. VORBIREA PROFESORULUI
a. Cum pot profesorii asemănători cu Hristos să-i influenţeze pe

toţi studenţii lor care n-au primit o educaţie corespunzătoare în
cămin? Proverbele 25:15.

„Arătaţi simpatie și duioșie în procedarea cu elevii voștri. Daţi pe faţă
iubirea lui Dumnezeu. Lăsaţi ca vorbele pe care le rostiţi să fie amabile și
încurajatoare. Atunci, când lucraţi pentru studenţii voștri, ce transformare
va fi realizată în caracterele acelora care nu au fost instruiţi în mod
corespunzător în cămin! Domnul poate face chiar din profesorii tineri
canale pentru descoperirea harului Său, dacă se vor consacra Lui.” Sfaturi
pentru părinţi, profesori și studenţi, pg. 124. (Cap. Cooperare între cămin și școală –
Cum trebuie să fie un profesor).

b. Cum pot părinţii și profesorii să procedeze cu copiii și tinerii
care au o voinţă încăpăţânată? Proverbele 3:12.

„Profesorul să aducă pace, iubire și bucurie în lucrarea lui. Să nu-și
permită să se mânie sau să fie provocat. Domnul Se uită la el cu interes
intens, să vadă dacă el este modelat de către Învăţătorul divin. Copilul
care-și pierde stăpânirea de sine este mult mai de scuzat decât profesorul
care își permite să devină mânios și nerăbdător. Când trebuie dată o
mustrare aspră, poate fi totuși dată cu amabilitate. Profesorul să se păzească
să nu-l facă pe copil încăpăţânat vorbindu-i cu asprime. Să aplice orice
corijare cu picături din uleiul amabilităţii. El n-ar trebui să uite niciodată
că are de a face cu Hristos în persoana unuia dintre micuţii Săi.

Să fie un principiu stabilit că în toată disciplina școlară, trebuie să
domnească credincioșia și iubirea. Când un student este corectat într-un
asemenea mod încât să nu fie făcut să simtă că profesorul dorește să-l
umilească, iubirea pentru profesor izvorăște în inima sa.” Sfaturi pentru
părinţi, profesori și elevi, pg. 173. (Cap. Studiul avansat).

c. Care va fi rezultatul folosirii metodei lui Hristos în instruirea
vorbirii? Efeseni 4:32.
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Joi 11 octombrie

5. VORBIREA STUDENŢILOR
a. Cum pot tinerii să-și reeduce limbile pentru utilitate și spre

slava lui Dumnezeu? Proverbele 9:9,10; 15:28 (prima parte);
Iov 27:3,4.

„Lucrătorul pentru Dumnezeu ar trebui să facă eforturi serioase pentru
a deveni un reprezentant al lui Hristos, lepădând toate gesturile nepotrivite
și orice vorbire aspră. El ar trebui să încerce să folosească un limbaj corect.
Există o clasă mare care sunt nepăsători în modul în care vorbesc, dar care
prin atenţie minuţioasă, pot deveni reprezentanţi ai adevărului. Ei ar trebui
să facă progrese în fiecare zi. Ei nu ar trebui să-și diminueze utilitatea și
influenţa cultivând defecte de manieră, ton sau limbaj. Expresii comune și
ieftine ar trebui înlocuite de cuvinte sănătoase și pure.” Sfaturi pentru părinţi,
profesori și studenţi, pg. 194. (Cap. Folosirea corectă a darului vorbirii).

b. Care va fi rezultatul când tinerii studenţi fac o schimbare
hotărâtă în gândirea, vorbirea și purtarea lor? Filipeni 4:8;
Proverbele 17:27, 28.

„Talantul vorbirii este un talant foarte preţios și nu ar trebui pervertit în
nici un caz. Limba este un mădular neastâmpărat, dar nu ar trebui să fie astfel.
Mădularul care este folosit în mod necorespunzător în vorbire profană ar
trebui convertit pentru a rosti laude la adresa lui Dumnezeu. Dacă toţi
studenţii ar face eforturi hotărâte să-și schimbe modul de gândire și de purtare,
abţinându-se în cercul familiei de la toate cuvintele care nu sunt amabile și
curtenitoare și ar vorbi cu respect tuturor; dacă ei ar purta în minte faptul că
se pregătesc aici să devină membri ai familiei din cer, ce influenţă reformatoare
ar porni din orice cămin!” Glasul în cântare și rugăciune, pg. 46, 47.

Vineri 12 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum putem face conversaţia noastră să fie mai asemănătoare cu

a lui Hristos?
2. Cum putem întipări în copiii noștri obiceiul vorbirii sfinţite?
3. Care este relaţia între vorbire și problemele bisericii?
4. Ce ar trebui să caracterizeze vorbirea învăţătorului consacrat?
5. Cum pot tinerii să dezvolte disciplina mentală?
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Lecţia 3                                    Sabat, 20 octombrie 2007

Influenţa prin vorbire
„Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci mai degrabă unul bun,

pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud” (Efeseni 4:29).

„Cele mai importante rezultate pentru bine sau rău sunt consecinţa
cuvintelor și acţiunilor noastre.” Testimonies, vol. 3,  pg. 544. (Cap. Egoismul familiar).

Recomandare
pentru studiu

Duminică 14 octombrie

1. CINE DEŢINE CONTROLUL?

a. Ce dovadă clară demonstrează cine deţine controlul în viaţa
noastră? Matei 6:24; 12:35.

„Nu puteţi fi prea atenţi cu privire la ce spuneţi, deoarece cuvintele pe
care le rostiţi arată ce putere vă controlează mintea și inima. Dacă Hristos
domnește în inima voastră, cuvintele voastre vor descoperi curăţia, frumuseţea
și mireasma unui caracter modelat de voinţa Lui. Dar de la căderea lui, Satan
a fost un acuzator al fraţilor, și voi trebuie să fiţi în gardă, ca să nu manifestaţi
același spirit.” Minte, caracter și personalitate, vol. 2, pg. 579, 580 eng.

b. Ce relaţie există între gândurile, cuvintele și caracterul nostru?
Proverbele 23:7 (prima parte); Matei 12:34.

„Cuvintele sunt un indicator a ceea ce se află în inimă. ‚Din prisosul
inimii vorbește gura’ (Matei 12:34). Dar cuvintele sunt mai mult decât un
indicator al caracterului; ele au putere de a reacţiona asupra caracterului.
Oamenii sunt influenţaţi de către propriile lor cuvinte. Adesea, dintr-un
impuls de moment, determinat de Satan, ei rostesc cuvinte de gelozie sau
bănuieli rele, exprimând ceea ce nici ei nu cred în realitate; dar expresia
reacţionează asupra gândurilor. Ei sunt înșelaţi de cuvintele lor și ajung să
creadă ca fiind adevărat ceea ce a fost rostit la instigarea lui Satan. După ce
și-au exprimat o dată o părere sau decizie, ei sunt adesea prea mândri pentru
a retracta aceasta și încercă să se dovedească drepţi, până când ajung să creadă
că sunt.” Hristos Lumina Lumii, pg. 235. (Cap. Cine sunt fraţii Mei?).

Sfaturi pentru părinţi, profesori și elevi, pg. 194, 195.(Cap. Folosirea
corectă a darului vorbirii). Glasul în vorbire și cântare, pg. 48-63.
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Luni 15 octombrie

2. INFLUENŢÂNDU-I PE ALŢII

a. Ce influenţă exercităm asupra altora? 1 Petru 2:11,12; 3:9.

„Zi de zi semănăm seminţe pentru secerișul viitor. Nu putem avea
prea multă grijă cu privire la sămânţa pe care o semănăm prin cuvintele
noastre. Adesea cuvintele sunt rostite în mod nepăsător și uitate, dar aceste
cuvinte, spre bine sau spre rău, vor produce o recoltă. Semănaţi un cuvânt
lipsit de amabilitate și aspru, și această sămânţă, găsind teren în minţile
ascultătorilor, va răsări pentru a aduce rod după felul ei. Semănaţi o
sămânţă în cuvinte iubitoare, amabile, creștine și vă va aduce roade bogate.
Să ne păzim ca să nu rostim cuvinte care nu sunt o binecuvântare, ci un
blestem. Dacă semănăm grâu vom secera grâu; dacă semănăm neghină vom
secera neghină; și secerișul, fie el grâu sau neghină, va fi sigur și abundent.”
Înalta noastră chemare, pg. 294 eng.

b. Care este cel mai puternic argument în favoarea creștinismului?
Efeseni 4:29.

„Viaţa, cuvintele și comportamentul sunt cel mai puternic argument,
cel mai solemn apel faţă de cei nepăsători, sceptici și lipsiţi de reverenţă.
Lăsaţi ca viaţa și caracterul să fie argumentul puternic în favoarea
creștinismului; atunci oamenii vor fi nevoiţi să vadă că aţi fost cu Isus și
aţi învăţat de la El.” Sfaturi pentru părinţi, profesori și elevi, pg. 388. (Cap. Studentul
medicinist).

„Influenţa nestudiată, inconștientă a unei vieţi sfinte este cea mai
convingătoare predică ce poate fi dată în favoarea creștinismului.
Argumentele, chiar dacă sunt de necontrazis, pot provoca doar
împotrivire; dar un exemplu evlavios are o putere căreia este imposibil
să-i reziști în întregime.” Slujitorii Evangheliei, pg. 50. (Cap. Pavel, apostolul
neamurilor).

c. Ce va determina amploarea influenţei noastre când căutăm să
sfătuim sau să mustrăm? Eclesiastul 9:17; Filipeni 1:27 (prima
parte).

„Cuvinte de iubire, duioșie și dragoste ne sfinţesc influenţa asupra
altora.” Înalta noastră chemare, pg. 175.
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Marţi 16 octombrie

3. UN OM NEÎNŢELEPT ȘI O FEMEIE ÎNŢELEAPTĂ

a. Ce lecţie practică putem învăţa comparând vorbirea lui Nabal
cu aceea a Abigaelei? 1 Samuel 25:2-11, 23-28.

„Cu cuvinte amabile [Abigaela] a căutat să liniștească sentimentele iritate
[ale lui David] și ea a pledat pe lângă el în favoarea soţului ei. Fără mândrie
sau ceva ostentativ, ci plină de înţelepciune și iubire de Dumnezeu, Abigaela
și-a descoperit puterea devoţiunii ei faţă de căminul ei...

Pietatea Abigaelei, asemenea miresmei unei flori, emana într-un mod
inconștient prin faţă, cuvânt și acţiune. Spiritul Fiului lui Dumnezeu
rămânea în sufletul ei. Vorbirea ei, dreasă cu har și plină de bunătate și pace,
vărsa o influenţă cerească. Impulsuri mai bune i-au venit lui David și el a
tremurat la gândul la care ar fi putut fi consecinţele intenţiei sale pripite.
„Fericiţi făcătorii de pace: căci ei vor fi numiţi copii ai lui Dumnezeu’ (Matei
5:9). Bine ar fi dacă ar fi mai mulţi asemenea acestei femei din Israel, care să
liniștească sentimentele iritate, să prevină impulsurile pripite și să stingă mari
rele prin cuvintele unei înţelepciuni calme și bine îndrumate.” Patriarhi și
profeţi, pg. 768, 769. (Cap. Mărinimia lui David).

b. Când este confruntat cu mânia, cum va putea creștinul să
influenţeze conversaţia? Proverbele 15:1 (prima parte).

„O viaţă creștină consacrată revarsă mereu lumină, mângâiere și pace.
Ea este caracterizată prin puritate, tact, simplitate și utilitate. Ea este
controlată de acea iubire neegoistă care sfinţește influenţa. Ea este plină de
Hristos și lasă o urmă de lumină oriunde va merge posesorul ei. Abigaela
a fost un mustrător și sfătuitor înţelept. Patima lui David a murit sub
puterea influenţei și raţiunii ei. El a fost convins că adoptase o direcţie
neînţeleaptă și pierduse controlul spiritului său.

Cu o inimă umilită, el a primit mustrarea, în armonie cu propriile sale
cuvinte: ‚Să mă lovească cel drept; va fi o bunătate: și el să mă mustre; va
fi un ulei foarte bun’ (Psalmii 141:5). El a dat mulţumiri și binecuvântări
fiindcă ea l-a sfătuit cu dreptate. Sunt mulţi care, când sunt mustraţi, se
gândesc că este vrednic de laudă să primească mustrarea fără a deveni
nerăbdători; dar cât de puţini primesc mustrarea cu recunoștinţă a inimii
și îi binecuvântează pe acei care caută să-i salveze de la a urmări o cale rea.”
Patriarhi și profeţi, pg. 770.
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Miercuri 17 octombrie

4. DUMNEZEU MĂ VEDE

a. Ce fel de conversaţie vor avea acei care, prin harul divin, au
învăţat să-și stăpânească limba? Psalmii 37:30.

„‚Cine este un om înţelept și înzestrat cu cunoștinţă între voi? Să-și
arate faptele sale cu blândeţea înţelepciunii printr-o conversaţie bună’ (Iacov
3:13). Fraţii și surorile mele, cum folosiţi darul vorbirii? Aţi învăţat să vă
controlaţi limbile în așa fel încât să asculte dictatul unei conștiinţe luminate
și a afecţiunilor sfinte? Este conversaţia voastră liberă de ușurătate, mândrie
și răutate, înșelăciune și necurăţie? Sunteţi fără vină înaintea lui Dumnezeu?
Cuvintele exercită o putere grăitoare. Dacă este posibil, Satan va ţine limba
activă în serviciul său. De la noi înșine nu putem controla acest mădular
neliniștit. Harul divin este singura noastră speranţă.

Acei care studiază cu nerăbdare cum să-și asigure proeminenţa ar trebui
mai degrabă să cerceteze cum pot câștiga acea înţelepciune care este ‚mai
întâi curată, apoi împăciuitoare, amabilă și ușor de înduplecat, plină de
îndurare și roade bune, fără parţialitate și fără ipocrizie’ (versetul 17). Mi
s-a arătat că mulţi predicatori trebuie să aibă aceste cuvinte întipărite pe
tăbliţa sufletului. Acela în care Hristos a luat formă înăuntru, nădejdea
slavei, va ‚arăta prin umblarea sa bună faptele sale cu blândeţea
înţelepciunii.’” Testimonies, vol. 5, pg. 168. (Cap. Iubirea frăţească).

b. Ce impresie obișnuită ne va ajuta să urmăm dictatul unei
conștiinţe luminate când vorbim? Psalmii 33:13,14; Iov 34:21.

„Dacă trăiţi în planul adăugării, adăugând har la har, Dumnezeu vă va
înmulţi harul Său. Când voi adăugaţi, Dumnezeu înmulţește. Dacă cultivaţi
în mod obișnuit impresia că Dumnezeu vede și aude tot ce faceţi și spuneţi,
și păstrează un raport credincios a tuturor cuvintelor și acţiunilor voastre, și
că trebuie să le întâlniţi pe toate, atunci în tot ce faceţi și ziceţi veţi căuta să
urmaţi dictatul unei conștiinţe luminate și treze. Limba voastră va fi folosită
spre slava lui Dumnezeu și va fi o sursă de binecuvântare pentru voi și
pentru alţii. Dar dacă vă despărţiţi de Dumnezeu, cum aţi făcut, aveţi grijă
ca limba voastră să nu se dovedească o lume de nelegiuiri și să aducă asupra
voastră o osândă înspăimântătoare; căci sufletele vor fi pierdute prin voi.”
Testimonies, vol. 4, pg. 251. (Cap. Religiunea în familie).
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Joi 18 octombrie

5. CONVINGEREA
a. Cum îi putem convinge pe alţii să accepte mântuirea oferită de

Hristos? Isaia 26:3.

„Învăţătura lui Hristos a fost expresia unei convingeri și experienţe
interioare și acei care învaţă de la El devin învăţători după ordinea divină.
Cuvântul lui Dumnezeu, rostit de unul care este el însuși sfinţit prin el,
are o putere dătătoare de viaţă care îl face o atracţie pentru ascultători și îi
convinge că este o realitate vie. Când cineva a primit adevărul în iubire de
el, el îl va da pe faţă în convingerea manierelor sale și în tonul vocii sale. El
face de cunoscut ceea ce a auzit, a văzut și a pipăit el însuși din cuvântul
vieţii, pentru ca alţii să poată avea părtășie cu el prin cunoașterea lui Hristos.
Mărturia Sa, de pe buze atinse de cărbunele aprins de pe altar, este adevăr
pentru inima receptivă și lucrează sfinţirea în caracter.” Hristos lumina lumii,
pg. 102. (Cap. Noi am aflat pe Mesia).

b. Cum este standardul lui Dumnezeu de elocvenţă convingătoare
diferit de ceea ce s-ar putea aștepta unii? 1 Corinteni 13:1,2.

c. Ce este necesar înainte ca noi să putem fi persoane convingă-
toare? Fapte 24:16; Coloseni 4:6.

„Cea mai convingătoare elocvenţă o are cuvântul care este rostit în
iubire și duioșie. Asemenea cuvinte vor aduce lumină minţilor confuze și
speranţă celor descurajaţi, luminându-le perspectiva dinaintea lor. Timpul
în care trăim pretinde o energie vitală, sfinţită; pretinde zel și cea mai
duioasă înţelegere și iubire, cuvinte care nu vor spori starea nenorocită, ci
vor inspira credinţa și speranţa. Ne îndreptăm spre casă, căutând o ţară
mai bună, cerească.” The Review and Herald, 16 februarie 1897.

Vineri 19 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum ne influenţează caracterul vorbirea noastră zilnică?
2. Ce putem învăţa din talentul de a vorbi al Abigaelei?
3. Care sunt condiţiile pentru o vorbire convingătoare?
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Lecţia 4                                   Sabat, 27 octombrie 2007

Hristos,
Comunicatorul perfect

„Domnul Dumnezeu mi-a dat limba celui învăţat, ca să știu să rostesc
un cuvânt la vreme potrivită celui istovit: el îmi trezește urechea în fiecare
dimineaţă ca să ascult ca un ucenic” (Isaia 50:4 eng.).

„Glasul calm, serios și melodios [al lui Hristos] venea ca un balsam
asupra spiritului rănit.” The Review and Herald, 5 martie 1901.
Recomandare
pentru studiu:

Duminică 21 octombrie

1. VORBIND CU IUBIRE
a. Ce putem învăţa din recunoașterea slujbașilor marelui preot cu

privire la modul lui Hristos de a vorbi? Ioan 7:46.

„Compasiunea duioasă [a lui Hristos] a căzut cu o atingere de
vindecare asupra inimilor istovite și întristate. Chiar în mijlocul
turbulenţei vrăjmașilor furioși, El a fost înconjurat cu o atmosferă de pace.
Frumuseţea feţei Sale și nobleţea caracterului Său, mai presus de toate,
iubirea exprimată în privire și ton, au atras la El pe toţi cei care nu erau
împietriţi în necredinţă. Dacă nu ar fi fost spiritul dulce și înţelegător care
răzbătea din fiecare privire și cuvânt, El nu ar fi atras gloatele numeroase
așa cum a făcut-o.” Hristos lumina lumii, pg. 153. (Cap. La Capernaum).

b. Cum putem reflecta metoda divină de a vorbi? 2 Corinteni
3:18; Evrei 12:2.

„Isus este exemplul nostru. Glasul Său era melodios și n-a fost ridicat
niciodată în tonuri înalte și stridente în timp ce vorbea poporului. El nu a
vorbit așa de repede încât cuvintele Sale să fie îngrămădite unele peste altele
într-un mod care să Îl facă greu de înţeles. El pronunţa în mod distinct fiecare
cuvânt și acei care auzeau glasul Său dădeau mărturie că „niciodată n-a vorbit
vreun om ca omul acesta’ (Ioan 7:46).” The Review and Herald, 5 martie 1895.

Hristos lumina lumii, pg. 131-138. (Cap. La fântâna lui Iacob).
Slujitorii Evangheliei, pg. 108-111. (Virtutea amabilităţii).
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Luni 22 octombrie

2. VORBIND CU AUTORITATE
a. În vreme ce Hristos avea un glas melodios, iubitor și serios,

cum îi îndemna El pe oameni și prezenta adevăruri tăietoare
când era nevoie? Matei 7:28,29; Luca 4:32; Ioan 2:15,16.

„În lucrarea de salvare de suflete, este nevoie de mult tact și înţelepciune.
Mântuitorul n-a suprimat niciodată adevărul, dar l-a rostit întotdeauna cu
iubire. În relaţia Sa cu alţii, El a manifestat cel mai mare tact și a fost
întotdeauna amabil și plin de consideraţie pentru ceilalţi. El n-a fost niciodată
nepoliticos, n-a rostit niciodată un cuvânt sever fără ca să fie nevoie, nu a
provocat nici o durere care nu era necesară unui suflet sincer. El n-a mustrat
slăbiciunea umană. A mustrat neînfricat ipocrizia, necredinţa și nelegiuirea,
dar ochii îi erau plini de lacrimi când rostea mustrările Sale tăioase. El n-a
făcut niciodată adevărul crud, ci a manifestat întotdeauna o adâncă duioșie
pentru omenire. Fiecare suflet era scump în ochii Săi. El S-a purtat cu o
demnitate divină; totuși El S-a aplecat cu cea mai mare gingășie și consideraţie
spre fiecare membru al familiei lui Dumnezeu. El a văzut în toţi suflete pe
care era misiunea Lui să le salveze.” Slujitorii Evangheliei, pg. 104. (Cap. Tact).

b. De ce avea Hristos succes în a motiva o schimbare în vieţile
oamenilor? Ioan 13:15.

„[Hristos] trăia ceea ce îi învăţa pe alţii. ‚V-am dat o pildă’, spunea El
ucenicilor Săi, ‚ca și voi să faceţi cum am făcut Eu.’ ‚Eu am păzit poruncile
Tatălui Meu’ (Ioan 13:15; 15:10). Astfel cuvintele lui Hristos aveau un
sprijin și o ilustrare perfectă în viaţa Sa. Și mai mult decât atât, El era ceea
ce învăţa. Cuvintele Sale erau expresia, nu doar a experienţei propriei Sale
vieţi, ci și a propriului Său caracter. El nu doar că a învăţat adevărul, ci El
era adevărul. Aceasta a dat putere învăţăturii Sale.” Educaţia, pg. 63. (Cap.
Învăţătorul trimis de Dumnezeu).

„Prin ajutorul pe care îl poate da Hristos, noi vom fi în stare să învăţăm a
ne înfrâna limba. Cât de aspru a fost încercat în privinţa unei vorbiri pripite și
iritate, El n-a păcătuit nici măcar o dată cu buzele Sale. Cu un calm răbdător,
El a întâmpinat insinuările, batjocurile și ridiculizarea din partea semenilor săi
la bancul de tâmplărie. În loc de a riposta cu mânie, El obișnuia să cânte unul
dintre frumoșii psalmi ai lui David și tovarășii Săi, se uneau cu El în cântare,
chiar înainte să-și dea seama ce făceau. Ce transformare s-ar face în această
lume dacă bărbaţii și femeile de astăzi ar urma exemplul lui Hristos în folosirea
cuvintelor!” The Review and Herald, 26 mai 1904.
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Marţi 23 octombrie

3. DĂRÂMÂND PREJUDECĂŢILE

a. Ce metodă a folosit Hristos pentru a dărâma prejudecăţile și a
găsi acces la minţile mulţimii? Matei 13:34,35.

„Acela care a plătit preţul infinit pentru a-i răscumpăra pe oameni
citește cu o acurateţe desăvârșită toate lucrările ascunse ale minţii omenești
și știe cum să procedeze cu fiecare suflet. Și în procedura cu oamenii, El
manifestă aceleași principii care sunt manifestate în lumea naturală.
Operaţiile folositoare ale naturii nu sunt realizate prin intervenţii bruște și
surprinzătoare; oamenilor nu le este permis să ia lucrarea naturii în mâinile
lor. Dumnezeu lucrează prin acţiunea regulată a legilor lăsate de El. La fel
este și în lucrurile spirituale. Satan caută în mod constant să producă efecte
prin atacuri dure și violente; dar Isus a găsit acces la minţi pe calea celor
mai familiale asociaţii ale lor. El le-a deranjat pe cât de puţin posibil modul
lor obișnuit de gândire prin acţiuni abrupte sau reguli prescrise. El l-a
onorat pe om cu încrederea Lui și l-a pus astfel în onoarea sa. El a introdus
adevăruri vechi într-o lumină nouă și preţioasă. Astfel, când avea doar
doisprezece ani, El i-a uimit pe cei mai mari învăţători ai legii cu întrebările
Sale în templu.” Mărturii pentru predicatori, pg. 169. (Cap. Lucrători cu Dumnezeu).

b. Cum a putut Hristos să topească animozitatea Samaritenilor?
Ioan 4:4-26, 39-42.

„Hristos n-a așteptat să se strângă mulţimile. Unele dintre cele mai
mari adevăruri, El le-a rostit unor persoane individuale. Ascultaţi cuvintele
Sale minunate adresate acelei singure femei din Samaria. El ședea lângă
fântâna lui Iacob când femeia a venit să scoată apă. Spre surprinderea ei, El
i-a cerut un favor, zicându-i: ‚Dă-mi să beau’ (Ioan 4:7). El dorea o
sorbitură rece și dorea de asemenea să deschidă calea prin care El să-i poată
da și ei apa vieţii...

Cât de mult interes a manifestat Hristos faţă de această singură femeie!
Cât de serioase și elocvente erau cuvintele Sale! Ele au mișcat inima
interlocutorului și, uitându-și scopul cu care venise la fântână, ea a mers în
cetate și a zis prietenilor ei: ‚Veniţi și vedeţi un om care mi-a spus toate
lucrurile pe care le-am făcut vreodată: nu cumva acesta este Hristosul?’
(versetul 29).” Slujitorii Evangheliei, pg. 175,176. (Cap. Femeia din Samaria).
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Miercuri 24 octombrie

4. VORBIND CU CEI RĂTĂCIŢI
a. Când ne gândim cum să procedăm cu sufletele lovite de păcat și

cu membrii bisericii care au căzut, ce putem învăţa din modul în
care Hristos a tratat-o pe femeia învinuită în Ioan 8:3-11?

„După cum roua și ploaia liniștită cade asupra plantelor care stau să se
veștejească, tot astfel cuvintele să cadă ușor când căutăm să câștigăm oameni
din rătăcire. Planul lui Dumnezeu este de a ajunge mai întâi la inimă. Noi
trebuie să rostim adevărul în iubire, încrezându-ne în El ca să-i dea putere
de a ne reforma viaţa. Duhul Sfânt va aplica sufletului cuvintele care sunt
rostite în iubire.” Marele Medic, pg. 135. (Cap. A învăţa și a vindeca).

„Acela care cu ochii îndreptaţi în altă direcţie se abate de la cel rătăcit,
lăsându-l să-și continue în mod neîmpiedicat cursul său în jos, nu este
urmașul lui Hristos. Acei care se grăbesc să-i acuze pe alţii și care sunt
zeloși în a-i trage la răspundere, sunt adesea în propriile lor vieţi mai
vinovaţi decât aceia. Oamenii îl urăsc pe păcătos, în vreme ce iubesc
păcatul. Hristos urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos. Acesta va fi
spiritul tuturor acelora care-L urmează pe El. Iubirea creștină este înceată
la a mustra, grabnică în a recunoaște pocăinţa și gata de a ierta, de a încuraja,
de a-l pune pe călător pe calea sfinţeniei și de a-i face picioarele să rămână
pe ea.” Hristos lumina lumii, pg. 346. (Cap. Printre curse).

b. Daţi câteva exemple din Scriptură cu privire la modul în care
Hristos i-a mustrat pe ucenicii Săi. Matei 16:8; Luca 9:55;
24:25-27.

„Isus i-a mustrat pe ucenicii Săi și i-a avertizat; însă Ioan și Petru și
fraţii lor nu L-au părăsit. În ciuda mustrărilor, ei au ales să fie cu Isus. Și
Mântuitorul nu S-a retras de la ei din pricina rătăcirilor lor. El îi ia pe
oameni așa cum sunt, cu toate greșelile și slăbiciunile lor, și îi instruiește
pentru serviciul Său, dacă aceștia vor să fie disciplinaţi și învăţaţi de El.”
Educaţia, pg. 73. (Cap. O dezvăluire a metodelor Sale).

„Dumnezeu dorește ca vorbele voastre să fie dătătoare de viaţă. Nici
un cuvânt de iritare nu trebuie rostit. Oricât de provocaţi vă puteţi simţi,
abţineţi-vă de la orice cuvânt care ar trezi răul într-o altă inimă.” Glasul în
vorbire și cântare, pg. 144, 145.

„Este adesea o mare ispită de a vorbi despre lucruri care nu folosesc nici
vorbitorului și nici ascultătorului, dar care aduc rău și ariditate amândurora.
Timpul nostru de încercare este prea scurt pentru a-l petrece ocupându-ne
de lipsurile altora.” Testimonies, vol. 4, pg. 139. (Cap. Misionarii în familie).
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Joi 25 octombrie

5. SECRETUL COMUNICĂRII CU SUCCES
a. Care a fost secretul abilităţii perfecte a lui Hristos de a

comunica? Isaia 50:4,5.

b. Cât de mult a perseverat Hristos în comuniunea Sa cu
Dumnezeu și de ce? Luca 6:12.

„De la orele petrecute cu Dumnezeu [Hristos] venea dimineaţă după
dimineaţă, să aducă oamenilor lumina cerului. El primea zilnic un botez
proaspăt cu Duhul Sfânt. În ceasurile timpurii ale noii zile, Domnul Îl
trezea din somnul Său și sufletul și buzele Sale erau unse cu har, ca să-l
poată împărtăși altora. Cuvintele Sale Îi erau date proaspete din curţile
cerești, cuvinte pe care să le poată spune la timp celor istoviţi și oprimaţi.”
Parabolele Domnului, pg. 105. (Cap. Cerând pentru a da).

„Ca om [Hristos] S-a rugat la tronul lui Dumnezeu până când natura
Sa omenească a fost încărcată cu un curent ceresc care ar trebui să lege
omenescul cu divinul. Prin comuniune continuă, El a primit viaţă de la
Dumnezeu, ca să poată împărtăși viaţă lumii. Experienţa Lui trebuie să fie
și a noastră.” Hristos lumina lumii, pg. 265. (Cap. Veniţi de vă odihniţi).

c. Ce rezultate trebuie dobândite zilnic prin timp devoţional
petrecut cu Dumnezeu? Isaia 33:2.

„Unii sunt văzuţi venind de la comuniunea lor zilnică cu Dumnezeu
îmbrăcaţi cu blândeţea lui Hristos. Cuvintele lor nu sunt asemenea unei
grindine devastatoare, care zdrobește totul înaintea ei; ele vin dulci de pe
buzele lor. Ei răspândesc seminţele iubirii și ale bunătăţii de-a lungul căii
lor, și toate acestea în mod inconștient, deoarece Hristos trăiește în inima
lor. Influenţa lor este mai mult simţită decât văzută.” Comentarii biblice ale
Vechiului Testament, pg. 206.

Vineri 26 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum trebuie să facem ca vocea noastră să semene mai

bine cu vocea lui Hristos?
2. În ce fel vor fi oamenii motivaţi să-L urmeze pe Hristos?
3. Cum puteţi dărâma zidurile prejudecăţilor?
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„Iată vin zilele, zice Domnul Dumnezeu, că voi trimite foamete în
ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci de auzirea cuvintelor
Domnului” (Amos 8:11).

Sunt multe ţări sărace și nevoiașe pe glob. Sufletele flămânzesc
pretutindeni, nu doar după hrană, ci după o mâncare mai esenţială –
pâinea vieţii. Mulţi în această lume nu-și pot permite să cumpere nici chiar
cea mai mică broșură evanghelică. Cine îi va hrăni cu pâinea spirituală?
Învăţătorul a spus ucenicilor Săi: „Daţi-le voi să mănânce” (Matei 14:16).

„Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să-și înceteze eforturile până nu
va cuprinde toată lumea... Întregul pământ trebuie să fie luminat de slava
adevărului lui Dumnezeu. Lumina trebuie să strălucească la toate ţările și
la toate popoarele. Și ea trebuie să strălucească de la acei care au primit
lumina.” Testimonies, vol. 6, pg. 22. (Cap. Întinderea lucrării în câmpurile externe).

„Lucrarea celuilalt înger, care se coboară din cer cu mare putere și care
luminează pământul cu slava sa, trebuie să fie realizată într-o mare măsură
prin casele noastre de editură.” Ibid., vol. 7, pg. 103. (Cap. Lucrarea de editură).

„Fraţii și surorile mele, voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ și tot ceea ce
aveţi și sunteţi trebuie folosit spre slava lui Dumnezeu și spre binele
semenilor voștri. Hristos a murit pe cruce pentru ca să salveze lumea pentru
a nu pieri în păcat. El cere cooperarea voastră în această lucrare. Voi trebuie
să fiţi ajutoarele Lui.” Ibid, vol. 7, pg. 3. (Cap. Slujba bine primită).

Având în vedere aceste citate inspirate, vă rugăm să vă amintiţi de
nevoia urgentă de fonduri pentru a răspândi lumina adevărului prezent
sufletelor care flămânzesc după pâinea vieţii în ţările sărace din toată
lumea.

Când se strânge Darul Sabatului Întâi pe 3 noiembrie 2007, să ne
întindem mâinile cu o inimă deschisă pentru această lucrare de actualitate,
de a răspândi literatura la cei nevoiași. Fie ca Domnul să binecuvânteze
din abundenţă fiecare dar și dătător.

Daniel Lee,
Secretarul Departamentului de publicaţii al Conferinţei Generale

Sabat, 3 noiembrie 2007

Darul Sabatului Întâi

Literatură pentru ţările nevoiașe
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Lecţia 5                                     Sabat, 3 noiembrie 2007

Hristos, Cel mai mare
Învăţător

„Oamenii obișnuiţi Îl ascultau [pe Isus] cu plăcere” (Marcu 12:37).

„Isus a fost cel mai mare Învăţător pe care L-a cunoscut lumea vreodată. El a
prezentat adevărul în afirmaţii clare și puternice și ilustraţiile pe care le-a folosit
erau dintre cele mai curate și mai înalte.” The Review and Herald, 6 august 1895.

Recomandare
pentru studiu:

Duminică 28 octombrie

1. METODELE LUI HRISTOS DE ÎNVĂŢARE

a. Discutaţi metoda de învăţare pe care a folosit-o Hristos în
Predica de pe Munte. Matei 5:1-12.

„Predica de pe Munte este un exemplu cu privire la modul în care ar
trebui să-i învăţăm pe alţii. Cât de mult S-a străduit Hristos a face ca tainele
să nu mai fie taine, ci adevăruri clare și simple! În învăţăturile Sale nu este
nimic vag, nimic greu de înţeles.” Testimonies, vol. 7, pg. 200. (Cap. Efort agresiv).

b. De ce au jucat parabolele un rol important în învăţătura lui
Hristos? Matei 13:10-13.

„Isus a dorit să trezească interesul. El a căutat să-i trezească pe cei
nepăsători și să întipărească adevărul în inimă. Învăţarea prin parabole era
populară și impunea respectul și atenţia, nu doar a iudeilor, ci și a
popoarelor din alte naţiuni. El n-ar fi putut folosi vreo altă metodă de
instruire mai eficientă....

Hristos avea de prezentat adevăruri pe care oamenii erau nepregătiţi să
le accepte sau chiar să le înţeleagă. Și, din acest motiv, El i-a învăţat prin
parabole. Legând învăţăturile Sale cu scenele vieţii, experienţei sau naturii,
El le-a câștigat atenţia și le-a impresionat inimile.” Parabolele Domnului, pg.
11. (Cap. Învăţătura prin parabole).

Fundamentele educaţiei creștine, pg. 240-245. (Cap. Domnul Hristos
ca educator). Hristos lumina lumii, pg. 120-129. (Cap. Nicodim), 183.
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Luni 29 octombrie

2. TEME DE ÎNVĂŢAT

a. Care erau temele dominante ale învăţăturilor lui Hristos? Ioan
1:17 (ultima parte); 8:32; 14:6.

„[Mântuitorul] nu a spus nimic pentru a satisface curiozitatea sau
pentru a satisface ambiţiile oamenilor deschizând uși spre mărire
lumească...

Hristos nu S-a ocupat cu teorii abstracte, ci cu ceea ce este esenţial
pentru dezvoltarea caracterului, cu ceea ce va spori capacităţile omului de
a-L cunoaște pe Dumnezeu și a-i crește eficienţa de a face bine. El a vorbit
oamenilor despre acele adevăruri care au de a face cu modul de conduită a
vieţii și care se prind de veșnicie.” Parabolele Domnului, pg. 13. (Cap. Învăţătura
prin parabole).

b. Care este marele adevăr central al Bibliei și ce priorităţi ar
trebui să stabilim atunci când ne pregătim cuvântările? Ioan
1:29; 12:32.

„Primul și cel mai important lucru este acela de a înmuia și supune
sufletul prezentându-L pe Domnul Isus Hristos ca pe Mântuitorul iertător
de păcate. Niciodată n-ar trebui ţinută o predică sau dată vreo instruire
biblică în vreo direcţie, fără a-i îndrepta pe ascultători spre ‚Mielul lui
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii’ (Ioan 1:29). Orice adevărată
învăţătură Îl pune pe Hristos în centru și fiecare precept primește forţă din
cuvintele Sale. Ţineţi înaintea oamenilor crucea de la Calvar.” Testimonies,
vol. 6, pg. 49. (Cap. Cum trebuie vestită solia).

„Nu se vor lupta predicatorii noștri în rugăciune serioasă pentru ca să
poată avea o ungere sfântă, așa încât să nu aducă lucruri neimportante,
neesenţiale în lucrul lor în acest timp important? Să nu aducă în lucrul lor
pastoral ceea ce poate fi auzit în oricare dintre celelalte biserici. Ei să
păstreze mereu înaintea ascultătorilor lor un Mântuitor înălţat, pentru a-i
împiedica pe cei convertiţi de ei de a se atașa de om, de a primi modelarea
sa și de a copia căile sale în modul lor de conversaţie și conduită. Domnul
are o diversitate de lucrători, care trebuie să-i impresioneze pe oameni în
diferite direcţii. Căile unui om nu trebuie să fie considerate perfecte și să
fie adoptate în mod exclusiv în vreo adunare. Hristos este Exemplul
nostru.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 311, 312.
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Marţi 30 octombrie

3. AJUTOARE VIZUALE ȘI ILUSTRAŢII

a. Ce fel de ilustraţii a folosit Hristos și de ce? Matei 6:26-30;
13:3-9. Ce ar trebui să facem dacă dorim să-I urmăm exemplul
cu credincioșie?

„Predicatorii Evangheliei lui Hristos, care veghează pentru suflete ca
unii care au de dat socoteală pentru ele, vor studia Scripturile cu sârguinţă
și vor fi găsiţi adesea pe genunchi, cerând înţelepciune cerească, pentru ca
să poată ști cum să ‚întărească lucrurile care rămân, ceea ce este gata să
moară’ (Apocalipsa 3:2). Isus zice: ‚Învăţaţi de la Mine; căci Eu sunt blând
și smerit cu inima; și veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre’ (Matei
11:29). Isus a fost cel mai mare Învăţător pe care lumea L-a cunoscut
vreodată. El a prezentat adevărul în declaraţii clare și puternice și ilustraţiile
pe care le-a folosit au fost dintre cele mai curate și mai înalte. El n-a
amestecat niciodată simboluri și reprezentări ieftine cu învăţătura Sa
divină, nici n-a căutat să stârnească curiozitatea sau să satisfacă acea clasă
care asculta doar pentru a se amuza. El nu a coborât adevărul sfânt la
nivelul lucrurilor comune și ilustraţiile comice pe care le folosesc unii
predicatori ai Evangheliei n-au fost niciodată rostite de buzele Sale divine.
Hristos n-a folosit ilustraţii care să creeze amuzament și să stârnească râsul.”
The Review and Herald, 6 august 1895.

b. De ce a ales Hristos să predice majoritatea timpului în natură?
De ce ar trebui să studiem și să învăţăm mai mult în natură?
Psalmii 19:1; Iov 12:7-10.

„[Răscumpărătorul lumii] alegea în general să-Și ţină cuvântările în aer
liber. Nu existau ziduri care să poată cuprinde mulţimea care Îl urma; dar El
avea motive speciale de a merge în dumbrăvi sau pe marginea mării pentru
a-Și transmite lecţiile de instruire. Acolo putea avea o perspectivă asupra
împrejurimilor și să folosească obiectele și scenele cu care erau obișnuiţi cei
ce duceau o viaţă umilă, pentru a ilustra importanţa adevărurilor pe care li le
făcea de cunoscut.” Testimonies, vol. 2, pg. 579, 580 eng. (Cap. Adunările sociale).

„Cartea naturii este un mare manual, pe care, în legătură cu Scripturile,
trebuie să-l folosim pentru a-i învăţa pe alţii despre caracterul Său și a
conduce oile pierdute înapoi în staulul lui Dumnezeu.” Parabolele
Domnului, pg. 15. (Cap. Învăţătura prin parabole).
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Miercuri 31 octombrie

4. UN MÂNTUITOR SENSIBIL

a. Comparaţi glasul și metodele de învăţare ale lui Hristos cu
acelea ale fariseilor. Matei 22:15-22; Ioan 7:37, 38.

„Hristos S-a adresat marilor mulţimi care se înghesuiau în jurul Său; și
toţi, învăţaţi și neînvăţaţi, au putut să înţeleagă lecţiile Sale.” The Review
and Herald, 18 mai 1897.

„Mulţimile care nu erau interesate de discursurile rabinilor erau atrase
de învăţătura Sa. Ele Îi înţelegeau cuvintele și inimile lor erau încălzite și
mângâiate. El vorbea despre Dumnezeu nu ca despre un judecător
răzbunător, ci ca despre un tată duios, și El a descoperit chipul lui
Dumnezeu așa cum era reflectat în Sine.” Hristos lumina lumii, pg. 145. (Cap.
Betesda și Sinedriul).

„Glasul Mântuitorului era o muzică în urechile acelora care fuseseră
obișnuiţi cu predicile monotone și lipsite de duh ale cărturarilor și
fariseilor. El vorbea încet și impresionant, accentuând acele cuvinte cărora
dorea ca ascultătorii Săi să le dea o atenţie specială. Tineri și bătrâni,
ignoranţi și învăţaţi, puteau prinde sensul deplin al cuvintelor Sale.” Sfaturi
pentru părinţi, educatori și elevi, pg. 195. (Cap. Metoda lui Hristos).

„[Acei care au fost trimiși să-L aresteze pe Isus] L-au auzit vorbind cu
iubire și duioșie în mod încurajator celor slabi și întristaţi. Ei L-au auzit
de asemenea, mustrând cu glas autoritar puterea lui Satan și poruncind
eliberarea captivilor săi. Ei au ascultat la cuvintele de înţelepciune care
ieșeau de pe buzele Sale și au fost captivaţi; ei n-au putut să pună mâna pe
El.” Experienţe și viziuni, pg. 121. (Cap. Misiunea de predicator a lui Isus).

b. În timp ce Hristos predica mulţimilor, cât de sensibil era El la
nevoile indivizilor din mulţime? Psalmii 139:1-3; Matei 9:36.

„Isus privea cu o adâncă seriozitate modul cum se schimbau feţele
ascultătorilor Săi. Feţele care exprimau interes și plăcere Îi dădeau o mare
satisfacţie.” Hristos lumina lumii, pg. 183. (Cap. La Capernaum).

„Gloata care îi înghesuia adesea pașii nu era pentru Hristos o masă
nediferenţiată de fiinţe umane. El vorbea direct fiecărei minţi și apela la
fiecare inimă. El urmărea feţele ascultătorilor Săi, observând luminarea
feţei și privirea ageră și răspunzătoare, care spunea că adevărul a ajuns în
suflet; și atunci în inima Lui vibra coarda de răspuns a bucuriei pline de
împreună-simţire.” Educaţia, pg. 196. (Cap. Metode de învăţământ).
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Joi 1 noiembrie

5. UN MODEL PENTRU LUCRĂTORII CREȘTINI

a. Cu ce rezultate a prezentat Hristos adevărul claselor sociale
variate din punct de vedere educaţional și economic? Marcu
12:37 (ultima parte). Cum Îi putem noi urma exemplul?
Romani 12:6-8 (prima parte).

„Cel mai mare învăţător pe care lumea L-a cunoscut vreodată a fost
admirat pentru simplitatea Lui; căci El prezenta adevărul divin într-un
asemenea mod încât chiar copiii puteau înţelege cuvintele Sale și în același
timp El atrăgea atenţia celor mai educaţi și mai profunzi gânditori ai lumii.
Prin folosirea unor ilustraţii familiare, El a lămurit adevărul pentru minţile
oamenilor obișnuiţi.” The Youth’s Instructor, 4 mai 1893.

„Hristos a folosit întotdeauna cel mai simplu limbaj, totuși cuvintele
Sale erau primite de către gânditorii profunzi și fără prejudecăţi; căci erau
cuvinte care le puneau la încercare înţelepciunea. Lucrurile spirituale ar
trebui să fie prezentate întotdeauna într-un limbaj simplu, chiar și atunci
când sunt adresate unor oameni învăţaţi; căci unii ca aceștia sunt în general
ignoranţi faţă de lucrurile spirituale. Cel mai simplu limbaj este cel mai
elocvent. Oameni educaţi și needucaţi au nevoie să fie abordaţi în cel mai
simplu mod, așa încât adevărul să poată fi înţeles și să-și afle locul în
inimă.” The Review and Herald, 18 mai 1897.

b. Descrieţi pe scurt metoda pe care a folosit-o Hristos pentru a
ajunge la inima unui conducător religios mândru, dar sincer.
Ioan 3:1-17.

Vineri 2 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Enumeraţi punctele specifice care pot fi învăţate din metodele de învă-

ţare ale lui Isus, așa cum sunt ele exemplificate în Predica de pe Munte.
2. De ce este important a face din Hristos centrul oricărui discurs?
3. Cum puteţi studia natura în legătură cu Scripturile într-un mod regulat?
4. În timp ce daţi mărturie, învăţaţi sau predicaţi, cum puteţi fi siguri că-L

imitaţi pe Hristos și nu pe farisei?
5. Când învăţaţi un grup, cum puteţi fi siguri că vorbiţi direct fiecărei inimi

și minţi?
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Lecţia 6                                   Sabat, 10 noiembrie 2007

Folosind în mod greșit
talantul vorbirii

„Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice
clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.” (Efeseni 4:31).

„Calomnia, care este în realitate canibalism, nu va fi folosită de către
acei care se hrănesc din Pâinea Vieţii, Cuvântul viului Dumnezeu.” Glasul
în vorbire și cântare, pg. 145.

Recomandare
pentru studiu:

Duminică 4 noiembrie

1. CRITICAREA

a. Care este rădăcina vorbirii de rău? Matei 15:18-20,
Proverbele 24:9 (prima parte).

b. Cum împiedică cuvintele rele lucrarea Duhului Sfânt în inima
noastră? Efeseni 4:30, 31.

„Legat îndeaproape de avertismentul lui Hristos cu privire la păcatul
împotriva Duhului Sfânt este un avertisment împotriva vorbelor goale și
a vorbelor rele.” Hristos lumina lumii, pg. 235. (Cap. Cine sunt fraţii mei).

c. Care este blestemul îndoit al criticării? Romani 2:1. Cine suferă
cea mai mare vătămare și de ce? Proverbele 18:8.

„Vorbirea de rău este un blestem îndoit, căzând mai greu asupra
vorbitorului decât asupra ascultătorului. Acela care răspândește seminţele
disensiunii și certei va secera în propriul său suflet roadele mortale. Cât de
nenorocit este purtătorul de vorbe, cel care bănuiește răul! El este străin
de adevărata fericire.” Testimonies, vol. 5, pg. 169. (Cap. Iubirea frăţească).

Comentarii Biblice ale Vechiului Testament, pg. 212-214.
Testimonies, vol. 2, pg. 185-187 eng.
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Luni 5 noiembrie

2. MÂNIA

a. Ce fel de efect are mânia asupra victimei sale? Iov 5:2.

„Când cineva dă loc unui duh mânios, el este la fel de turmentat ca
omul care a dus paharul la gură. Învăţaţi elocvenţa tăcerii.” Minte, caracter și
personalitate, vol. 2, pg. 582 eng.

„Păcatul vorbirii de rău începe cu cultivarea gândurilor rele. Vinovăţia
include necurăţia în toate formele ei. Un gând necurat tolerat, o dorinţă
nesfântă cultivată și sufletul este contaminat și integritatea lui
compromisă. ‚Apoi, când pofta a zămislit, ea dă naștere păcatului: și
păcatul, când este săvârșit, aduce moartea.’ Dacă nu dorim să facem păcat,
trebuie să-i evităm chiar începuturile. Fiecare emoţie și dorinţă trebuie să
fie ţinute supuse raţiunii și conștiinţei. Orice gând nesfânt trebuie să fie
respins imediat. În cămăruţa voastră, urmași ai lui Hristos! Rugaţi-vă cu
credinţă și din toată inima. Satan veghează să vă prindă picioarele în cursă.
Trebuie să aveţi ajutor de sus dacă doriţi să scăpaţi de șiretlicurile lui.”
Testimonies, vol. 5, pg. 169,170. (Cap. Iubirea frăţească).

b. Ce sfat dă Cuvântul lui Dumnezeu acelora care se luptă cu
mânia? Efeseni 4:26; Iacov 1:19,20.

„Încercări grele vor veni asupra voastră. Puneţi-vă încrederea în
Domnul Isus Hristos. Amintiţi-vă că prin vehemenţă vă veţi răni singuri.
Dacă în toate împrejurările veţi ședea în locuri cerești în Hristos, cuvintele
voastre nu vor fi încărcate cu gloanţe care să rănească inimi și care pot
distruge viaţa.” Minte, caracter și personalitate, vol. 2, pg. 578 eng.

c. Ce trăsătură nobilă de caracter va fi evidentă în acei care sunt
înceţi la mânie? Proverbele 14:29; 16:32.

„Vorbirea este un talant preţios. Voi puteţi vorbi cu iritare, sau puteţi
vorbi într-un mod plăcut. Amintiţi-vă că nu vă va știrbi din influenţă
dacă vorbiţi plăcut, ci aceasta va îndulci influenţa voastră.” The Review and
Herald, 6 iulie 1905.
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Marţi 6 noiembrie

3. BÂRFA

a. Ce rugăciune ar trebui să repetăm când ne aflăm între
bârfitori? Psalmii 39:1.

„Creștinii ar trebui să fie atenţi la cuvintele lor. Ei n-ar trebui să ducă
niciodată rapoarte nefavorabile de la unul dintre prietenii lor la celălalt, în
special dacă știu că există o lipsă de unire între ei...

Ce vătămare a suferit biserica lui Hristos pe urma acestor lucruri!
Umblarea inconsecventă și nepăzită a membrilor săi a făcut-o slabă ca apa.
Încrederea a fost trădată de membrii aceleiași biserici, și totuși cei vinovaţi
nu au dorit să facă rău. Lipsa de înţelepciune în alegerea subiectelor de
conversaţie a provocat mult rău. Conversaţia ar trebui să fie cu privire la
lucrurile spirituale și divine; însă a fost altfel.” Testimonies, vol. 2, pg. 186 eng.
(Cap. Spiritul lumesc în biserică).

„Spiritul bârfei și al purtării de vorbe este unul dintre agenţii speciali
ai lui Satan pentru a semăna discordie și ceartă, pentru a despărţi prieteni
și a submina credinţa multora în corectitudinea poziţiei noastre.” Ibid.,
vol. 4, pg. 200, 201. (Cap. Criticarea purtătorilor de sarcină).

b. Care este cel mai bun tratament pentru bârfitori și purtătorii de
vorbe? 1 Tesaloniceni 4:11.

„Dacă este rostit un cuvânt care este în detrimentul caracterului unui
prieten sau frate, să nu încurajaţi niciodată această vorbire de rău; căci este
lucrarea vrăjmașului. Reamintiţi vorbitorului că acest fel de conversaţie
este interzis de către Cuvântul lui Dumnezeu.” The Review and Herald, 25
februarie 1904.

c. Ce făgăduinţă este dată acelora care biruie obiceiul bârfirii?
Isaia 58:9.

„Când ne aflăm în compania acelora care se complac în vorbire
nechibzuită, este datoria noastră să schimbăm subiectul discuţiei, dacă
este posibil. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, noi ar trebui să rostim
cuvinte și să introducem un subiect care va îndrepta conversaţia într-o
direcţie profitabilă.” Parabolele Domnului, pg. 265. (Cap. Vorbirea).
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Miercuri 7 noiembrie

4. VORBIND PREA MULT

a. Cum îi privește Dumnezeu pe aceia care vorbesc prea mult?
Eclesiastul 5:3; Proverbele 10:19.

„Talantul vorbirii este un dar al lui Dumnezeu și când auzim atât de
multă vorbărie nefolositoare și fără sens putem fi siguri că acei care își
folosesc astfel acest dar preţios nu sunt creștini. Ei nu rămân în Hristos,
nici Hristos nu rămâne în ei. Orice copac este cunoscut după roadele lui.
‚Un om bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; și un om
rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui’ (Matei 12:35). Ce potop
de rău și mizerie vine din pricina talantului vorbirii. Și cât de mulţi Îl
tăgăduiesc pe Hristos prin vorbirea lor. În loc de a da o mărturie bună
despre Hristos, prin conversaţia lor ei spun: ‚Nu-L cunosc pe omul acesta.”
Este destul de ușor să ai o formă de evlavie; dar a face o mărturisire
integrală a credinţei noastre în Hristos înseamnă ca vorbele noastre,
îmbrăcămintea și spiritul nostru să mărturisească cu privire la acest fapt.”
Glasul în vorbire și cântare, pg. 65, 66.

„Există prea multă înșiruire de cuvinte. Ele sună la ureche, dar sunt
rostite într-un mod atât de grăbit, încât ascultătorii nu pot să prindă sensul
unui cuvânt înainte ca altul să fie rostit, și un altul, și semnificaţia se
pierde. Fiecare cuvânt ar trebui rostit clar, așa încât să poată avea o
semnificaţie deplină.” The Youth’s Instructor, 16 septembrie 1897.

b. Cum a folosit Petru în mod greșit talantul vorbirii? Marcu
14:66-72. Ce avertisment ar trebui să luăm din experienţa lui?

„Mulţi dintre cei care nu se dau înapoi dinaintea luptei active pentru
Domnul lor sunt conduși prin ridiculizare să-și tăgăduiască credinţa.
Asociindu-se cu acei pe care ar trebui să-i evite, ei se pun în calea ispitei. Ei
invită vrăjmașul să-i ispitească și sunt conduși să spună și să facă lucruri de
care în alte împrejurări nu s-ar fi făcut niciodată vinovaţi. Ucenicul lui
Hristos, care în zilele noastre își ascunde credinţa de frică să nu sufere
rușine, Îl tăgăduiește pe Domnul său la fel de real cum a făcut și Petru în
sala de judecată.” Hristos lumina lumii, pg. 523. (Cap. Înaintea lui Ana și la judecata
lui Caiafa).
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Joi 8 noiembrie

5. VORBIRE PRIPITĂ ȘI NERĂBDĂTOARE

a. Cum consideră Dumnezeu un bărbat sau o femeie care este
pripit și nerăbdător în vorbire? Proverbele 29:20; 25:28. În
ce categorie se încadrează vorbirea pripită?

„Într-un moment, prin limba pripită, nepăsătoare și pătimașă se poate
săvârși un rău pe care o căinţă de o viaţă întreagă nu-l mai poate repara. O,
câte inimi sunt zdrobite, prieteni înstrăinaţi, vieţi ruinate prin cuvintele
aspre și pripite ale acelora care ar fi putut aduce ajutor și vindecare!”
Educaţia, pg. 199, 200. (Cap. Metode de învăţământ).

b. Cum putem avea biruinţa în momentul în care suntem ispitiţi să
devenim înfierbântaţi de patimă? Matei 11:29; Iacov 4:7. De ce
nu ar trebui să fim preocupaţi de apărarea drepturilor noastre?

„Trebuie să dăm altora un exemplu de a nu ne opri pentru a ne apăra
drepturile la fiecare ofensă măruntă. Putem să ne așteptăm că vor circula
zvonuri false cu privire la noi; dar dacă urmăm o cale dreaptă, dacă
rămânem indiferenţi la aceste lucruri, și alţii vor fi indiferenţi. Să lăsăm pe
seama lui Dumnezeu grija pentru reputaţia noastră. Și astfel, asemenea
fiilor și fiicelor lui Dumnezeu, vom arăta că avem stăpânire de sine. Vom
arăta că suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu și că suntem înceţi la
mânie.” Comentarii Biblice ale Vechiului Testament, pg. 206.

„Isus n-a luptat pentru drepturile Lui.” Hristos lumina lumii, pg. 62. (Cap.
Zile de luptă).

Vineri 9 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce ne oferă Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne proteja de mânie?
2. Ce putem face pentru a ne proteja comunitatea de otrava bârfei?
3. Cum ar putea Domnul încerca să descopere că unii dintre noi aparţin

categoriei acelora care vorbesc prea mult?
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Lecţia 7                                   Sabat, 17 noiembrie 2007

Dezrădăcinând lucrurile
necorespunzătoare

„Dacă nu greșește cineva în vorbire este un om desăvârșit și își poate
ţine în stăpânire tot trupul” (Iacov 3:2).

„Gândiţi-vă la viaţa lui Moise. Blândeţea în mijlocul murmurării,
ocării și provocării constituie cea mai strălucită trăsătură a caracterului
său.” Testimonies, vol. 4, pg. 380. (Cap. Religiunea în viaţa zilnică).

Recomandare
pentru studiu:

Duminică 11 noiembrie

1. MĂGULIREA
a. Ce este greșit în măgulire? Proverbele 26:28 (ultima parte);

Iov 32:21,22. Ce putem face pentru a opri această practică
aparent nevinovată?

„Nu acceptaţi măgulirea, nici chiar în viaţa voastră religioasă. Măgulirea
este o procedură prin care Satana pândește pentru a amăgi și umfla de
mândrie agentul omenesc cu păreri înalte despre sine. ‚Luaţi seama ca nimeni
să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor,
după învăţăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos’ (Coloseni 2:8).
Măgulirea a fost hrana cu care au fost hrăniţi mulţi din tinerii noștri; și acei
care au lăudat și măgulit, au crezut că procedează corect, însă au procedat
greșit. Lauda, măgulirea și îngăduinţa au făcut mai mult în sensul de a
conduce suflete scumpe pe căi greșite, decât orice alt mijloc folosit de Satan.”
Fundamentele educaţiei creștine, pg. 310. (Cap. Cuvinte pentru studenţi).

b. Care este cel mai bun tratament pentru măgulire? Proverbele
28:23.

„Să nu lăudaţi pe nimeni; să nu măguliţi pe nimeni; și nu îngăduiţi
nimănui să vă laude sau să vă măgulească. Satan va face suficient din această
lucrare. Pierdeţi din vedere unealta și gândiţi-vă la Isus. Lăudaţi pe
Domnul. Daţi slavă lui Dumnezeu. Cântaţi Domnului în inimile voastre.
Vorbiţi despre adevăr. Vorbiţi despre speranţa creștinului, despre cerul
creștinului.” Evanghelizarea, pg. 390.

Testimonies, vol. 2, pg. 314-318 eng. (Capitolul: Membrul nedisciplinat).
Glasul în vorbire și cântare, pg. 126, 128-130.
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Luni 12 noiembrie

2. FRIVOLITATEA ȘI GLUMELE

a. Cum privește Dumnezeu frivolitatea și glumele? Efeseni 4:17;
5:3,4.

„Toată frivolitatea și toată conversaţia ieftină, toate glumele și
remarcile batjocoritoare slăbesc sufletul și dezobișnuiesc inima de
rugăciune. Asemenea lui Pavel, adevăraţii urmași ai lui Hristos vor purta
întotdeauna în trupul lor moartea Domnului Isus; ei nu pot păstra în
minte suferinţele lui Hristos pentru ei și să fie totuși ușuratici și preocupaţi
de lucruri de nimic.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 126.

b. Care este singurul tratament pentru un spirit frivol? Evrei
12:2,3.

„Chiar gândurile trebuie aduse în supunere faţă de voia lui Hristos.
Atunci afecţiunile vor fi rafinate și înnobilate; acei care poartă povara
lucrării nu vor fi necuraţi în gând, cuvânt sau faptă, nici nu vor fi ușuratici
și preocupaţi de nimicuri.” Slujitorii Evangheliei (1892), pg. 233 eng.

c. Cum trebuie să se păzească în special tineretul împotriva
pericolului tolerării unui spirit frivol? 1 Timotei 4:12-16.

„Este datoria tinerilor să încurajeze sobrietatea. Ușurătatea, nimicurile
și glumele vor duce la o sterilitate a sufletului și la pierderea favorii lui
Dumnezeu. Mulţi dintre voi credeţi că nu exercitaţi o influenţă rea asupra
altora, și astfel vă simţiţi într-o măsură satisfăcuţi; dar exercitaţi voi o
influenţă spre bine? Căutaţi voi prin conversaţiile și faptele voastre să-i
conduceţi pe alţii la Mântuitorul, sau, dacă ei Îl mărturisesc pe Hristos, să-i
conduceţi la o umblare mai îndeaproape cu El?” Testimonies, vol. 2, pg. 236,
237 eng. (Cap. Răspunderile tinerilor).

d. Ce fel de evidenţă este ţinută cu privire la vorbirea frivolă?
Matei 12:36.
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Marţi 13 noiembrie

3. EXAGERĂRI, SARCASM, INSINUĂRI

a. Cine poate fi comparat cu un arcaș ieșit din minţi care aruncă
săgeţi aprinse în toate direcţiile? Proverbele 26:18,19.

„Cuvântul lui Dumnezeu condamnă de asemenea folosirea acelor
fraze fără sens și a cuvintelor de prisos care se învecinează cu profanul. El
osândește complimentele amăgitoare, ocolirea adevărului, exagerările,
reprezentările greșite în comerţ, care sunt de actualitate în societate și în
lumea afacerilor.” Educaţia, pg. 199. (Cap. Metode de învăţământ).

„Voi iubiţi vizitele și discuţiile și spuneţi multe lucruri nepotrivite
pentru un creștin. Afirmaţiile voastre sunt exagerate și sunt adesea departe
de adevăr. Cuvintele și faptele voastre vă vor judeca în ziua de pe urmă. Prin
ele veţi fi  îndreptăţiţi sau osândiţi. Educaţia voastră nu a fost de un caracter
înnobilator, de aceea este cea mai mare nevoie ca voi să vă instruiţi și educaţi
acum spre puritate a gândirii și acţiunii. Educaţi-vă gândurile așa încât să vă
fie ușor să vă ocupaţi cu gânduri curate și sfinte. Cultivaţi o iubire pentru
spiritualitate și adevărată evlavie.” Testimonies, vol. 2, pg. 315 eng.

b. Ce sfat este dat acelora care se bucură de o conversaţie ieftină
și ușuratică? 1 Petru 1:13-19.

„Puţini înţeleg că-L îndepărtează pe Duhul lui Dumnezeu cu
gândurile și sentimentele lor egoiste și cu vorbirea lor ușuratică și
neînţeleaptă… Curăţia în vorbire și adevărata curtoazie creștină ar trebui
să fie practicate în mod constant.” Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pg. 316 eng.

„Atmosfera necredinţei este grea și apăsătoare. Râsul aiurit, remarcile
batjocoritoare și glumele îmbolnăvesc sufletul care se hrănește din Hristos.
Vorbirea ieftină și neînţeleaptă este dureroasă pentru El. Cu o inimă
umilită, citiţi 1 Petru 1:13-18. Acei care au bucuria de a vorbi ar trebui să
aibă grijă ca vorbele lor să fie selecte și bine alese. Aveţi grijă cum vorbiţi.
Aveţi grijă cum reprezentaţi religia pe care aţi acceptat-o.” Fundamentele
educaţiei creștine, pg. 470, 471.
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Miercuri 14 noiembrie

4. VORBIRE ASPRĂ, PROVOCATOARE
a. De ce nu trebuie să se audă niciodată cuvinte aspre din gura

unui creștin? Iacov 3:17.

„Talantul vorbirii a fost dat spre a fi folosit spre binele tuturor. Lăsaţi ca
exemplul vostru vrednic de laudă și cuvintele voastre împăciuitoare și faptele
voastre neegoiste să fie o mireasmă de viaţă spre viaţă. Cuvintele plăcute și
vesele nu costă mai mult decât cuvintele neplăcute și iritate. Nu vă place să vă
fie adresate cuvinte aspre? Amintiţi-vă că atunci când rostiţi asemenea cuvinte,
alţii simt înţepătura lor ascuţită.” The Review and Herald, 31 decembrie 1901.

„Talantul vorbirii a fost dat pentru a fi folosit spre binele tuturor.
Cuvintele plăcute și vesele nu costă mai mult decât cuvintele neplăcute și
iritate. Cuvintele tăioase rănesc sufletul. În viaţa aceasta toţi au greutăţi cu
care au de luptat. Toţi se confruntă cu necazuri și dezamăgiri. Să nu
aducem noi razele soarelui în loc de întunecime în vieţile acelora cu care
venim în legătură? Să nu rostim cuvinte care vor ajuta și binecuvânta? Ele
vor fi la fel de mult o binecuvântare pentru noi, ca și pentru acei cărora le
sunt adresate.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 64.

b. Care este cea mai bună mustrare ce poate fi dată acelora care
vă provoacă? Eclesiastul 3:7 (partea a treia).

„Dacă vă sunt adresate cuvinte provocatoare, nu rostiţi nici un cuvânt.
Cea mai bună mustrare pe care o puteţi da celui care v-a adresat cuvinte
provocatoare este aceea de a tăcea până când veţi putea vorbi cu un glas
calm și plăcut.” The Review and Herald, 6 iulie 1905.

„Dacă iubirea lui Dumnezeu este în inimile noastre, nu vom gândi rău,
și nu vom fi ușor de deranjat, nu vom da frâu liber patimii, ci vom arăta că
suntem prinși în jug cu Hristos și că puterea reţinătoare a Duhului Său
Sfânt ne determină să rostim cuvinte pe care El le poate aproba. Jugul lui
Hristos este reţinerea Duhului Sfânt și când ajungem înfierbântaţi de patimă,
să zicem: Nu; Îl am pe Hristos alături de mine și nu-L voi face să Se rușineze
de mine, vorbind cuvinte aprinse, înfierbântate.” Ibid, 25 ianuarie 1898.

„Cuvântul tăios nu trebuie rostit. Cuvintele pătimașe trebuie stinse în
iubirea lui Isus Hristos; căci dacă această zgură nu este curăţată din suflet,
nu există speranţă pentru viaţă veșnică. Temperamentul egoist și tirada de
cuvinte pătimașe sunt puse pe aceeași listă neagră, împreună cu
înjurăturile.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 144.
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Joi 15 noiembrie

5. CRESCÂND ÎN HRISTOS

a. Cum va influenţa creșterea în caracter creștin obiceiurile
noastre de vorbire? Iacov 3:2.

b. Ce sfat a fost inspirat apostolul Petru să dea în această privinţă?
1 Petru 2:1-3.

„Înainte de căderea lui, Petru vorbea întotdeauna în mod neînţelept,
sub impulsul momentului. El era întotdeauna gata să-i corecteze pe alţii și
să-și exprime gândurile înainte de a avea o înţelegere clară a propriei lui
persoane și a ceea ce avea de spus. Însă Petru cel convertit era foarte diferit.
El și-a păstrat zelul dinainte, însă harul lui Hristos i-a temperat zelul. El
nu mai era impetuos, încrezător în sine și înălţat, ci calm, stăpânit și dornic
de a fi învăţat. Atunci el putea hrăni mieii, precum și oile turmei lui
Hristos.” Hristos lumina lumii, pg. 595. (Cap. Din nou la mare).

c. Descrieţi modul în care a progresat Moise, de la un om cândva
nerăbdător și impetuos la cel mai blând om de pe faţa pămân-
tului în vorbire și viaţă. Exodul 2:11-15; Numeri 12:3.

„Moise avea din fire un spirit impetuos. În Egipt fusese un conducător
militar de succes și un favorit al regelui și al naţiunii. El fusese obișnuit să
primească laudă și măgulire. El îi atrăsese pe oameni la sine. El spera să
realizeze prin propriile sale puteri lucrarea de a-l elibera pe Israel. Mult
mai diferite erau lecţiile pe care trebuia să le înveţe în calitate de
reprezentant al lui Dumnezeu. Când își conducea turmele prin sălbăticia
munţilor la pășunile verzi ale văilor, el a învăţat credinţa, blândeţea,
răbdarea, umilinţa și uitarea de sine.” Marele Medic, pg. 411. (Cap. O învăţătură
din viaţa lui Moise).

Vineri 16 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce putem face pentru a opri pe cineva de la folosirea măgulirii?
2. Cum îi putem ajuta pe tineri să înceteze cu frivolitatea și glumele?
3. Cum suntem în pericol de a alunga Duhul lui Dumnezeu?



4141414141Lecţii biblice pentru Sabat,  Octombrie - Decembrie  2007

Lecţia 8                                    Sabat, 24 noiembrie 2007

Cuvinte dătătoare de viaţă
„Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un

coșuleţ de argint” (Proverbele 25:11).

„Cuvântul lui Dumnezeu, rostit prin acela care este el însuși sfinţit
prin el, are o putere dătătoare de viaţă, care îl face atractiv pentru
ascultători și îi convinge că este o realitate vie.” Hristos lumina lumii, pg.
102. (Cap. Noi am aflat pe Mesia).
Recomandare
pentru studiu:

Duminică 18 noiembrie

1. ÎN CĂMIN
a. Ce calităţi trebuie să manifeste părinţii în cercul familiei dacă

doresc să crească copii temători de Dumnezeu? Coloseni 3:21;
2 Timotei 2:25 (prima parte); 1 Corinteni 15:58 (prima parte).

b. Ce dispoziţie ar trebui să cultive părinţii în cămin? Romani
12:10; Efeseni 4:32.

c. Cum pot taţii și mamele să promoveze blândeţea în copiii lor?
Proverbele 31:26; Efeseni 6:4.

„Isus a fost modelul pentru copii și El a fost de asemenea exemplu
pentru părinţi. El vorbea ca unul care avea autoritate și cuvântul Său era
cu putere; totuși, în toate relaţiile Sale cu oamenii grosolani și violenţi, El
n-a folosit nici o expresie fără amabilitate sau lipsită de respect. Harul lui
Hristos în inimă va împărtăși o demnitate și un sentiment al cuviinţei,
născute de sus. Aceasta va înmuia orice este aspru și va supune tot ce este
dur și lipsit de amabilitate. Aceasta îi va conduce pe taţi și pe mame la a-i
trata pe copiii lor ca pe fiinţe inteligente, cum ar dori ei înșiși să fie trataţi.”
Hristos lumina lumii, pg. 382. (Cap. Binecuvântarea copiilor).

Glasul în vorbire și cântare, pg. 140-147.
Ibid., pg. 367-377.
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Luni 19 noiembrie

2. CEI MAI BUNI COMUNICATORI AI LUI DUMNEZEU

a. Ce aspecte ale vieţii reformatorilor din trecut au asigurat
succesul lucrării lor? 2 Timotei 1:7,8.

„[Wycliffe] a fost un învăţător capabil și serios și un predicator
elocvent și viaţa lui zilnică a fost o demonstrare a adevărurilor pe care le-a
predicat. Cunoștinţa Sa din Scripturi, forţa raţionamentului său, puritatea
vieţii sale și curajul și integritatea sa neabătute i-au câștigat stima și
încrederea generală. Mulţi dintre oameni deveniseră nesatisfăcuţi cu
credinţa lor de mai înainte, când vedeau nelegiuirea care predomina în
biserica Romană și ei au salutat cu bucurie făţișă adevărurile scoase la
lumină de Wycliffe; dar conducătorii papali au fost umpluţi cu mânie
când au văzut că acest reformator câștiga o influenţă mai mare decât a
lor.” Marea luptă, pg. 78. (Cap. John Wycliffe).

„[În timp ce era înaintea Dietei din Worms] Luther, înţelegându-și
pericolul, [a vorbit] tuturor cu demnitate și calm creștin. Cuvintele sale
fuseseră libere de mândrie, patimă și reprezentări greșite. El se pierduse pe
sine din vedere și pe oamenii mari ce-l înconjurau și simţea doar că se află
în prezenţa unuia infinit superior papilor, prelaţilor, regilor și împăraţilor.
Hristos vorbise prin mărturia lui Luther cu o putere și grandoare care i-a
inspirat atât pe prieteni cât și pe dușmani cu respect și admiraţie.” Ibid, pg.
158. (Cap. Luther înaintea Dietei).

b. În ce sens a urmat John Wesley exemplul lui Hristos în lucrarea
sa pentru Maestru? Isaia 42:21; Matei 7:21.

„În timp ce predica Evanghelia harului lui Dumnezeu, Wesley,
asemenea Maestrului său, căuta să ‚mărească legea și s-o facă onorabilă’
(Isaia 42:21). El și-a îndeplinit cu credincioșie lucrarea dată lui de
Dumnezeu, și glorioase au fost rezultatele pe care i s-a permis să le vadă…
Viaţa Lui prezintă o lecţie de o valoare inestimabilă pentru fiecare creștin.
Fie ca credinţa și umilinţa, zelul neobosit, jertfirea de sine și devoţiunea
acestui serv al lui Hristos să fie reflectate în comunităţile de astăzi!” Marea
luptă, pg. 262. (Cap. Reformatorii englezi de mai târziu).
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Marţi 20 noiembrie

3. UNUL DINTRE CEI MAI MARI ÎNVĂŢĂTORI

a. Descrieţi metoda pas-cu-pas folosită de Pavel pentru a-i aborda
pe iudei. Fapte 17:1-4; 28:23.

„Pavel nu i-a abordat pe iudei într-un mod în care să le stârnească
prejudecăţile. El nu le-a spus la început că trebuia să creadă în Isus din
Nazaret, ci s-a ocupat de profeţiile care vorbeau despre Hristos, despre
misiunea și lucrarea Sa.” Slujitorii Evangheliei, pg. 105. (Cap. Spiritul de acomodare
al lui Pavel).

b. Cum și-a adaptat Pavel abordarea pentru a se potrivi gândirii
păgânilor? Fapte 17:22-28.

„Cuvintele lui Pavel conţin o comoară de cunoștinţă pentru biserică.
El a fost într-o poziţie în care s-ar fi putut spune cu ușurinţă ceea ce i-ar fi
iritat pe ascultătorii săi mândri și i-ar fi pus în dificultate. Dacă vorbirea sa
ar fi fost un atac direct la adresa dumnezeilor lor și a oamenilor mari ai
cetăţii, el ar fi fost în pericolul de a împărtăși soarta lui Socrate. Dar cu un
tact născut din iubirea divină, el le-a abătut cu grijă minţile de la zeităţile
păgâne, descoperindu-le pe adevăratul Dumnezeu, care le era necunoscut.”
Istoria faptelor apostolilor, pg. 187. (Cap. Berea și Atena).

c. Explicaţi de ce și cum și-a îmbunătăţit Pavel modul de abordare
înaintea tuturor bărbaţilor și femeilor. 1 Corinteni 2:1-5, 13.

„[Pavel] a evitat argumentele elaborate și discutarea teoriilor, și cu
toată simplitatea i-a îndrumat pe bărbaţi și femei la Hristos, ca la
Mântuitorul păcătoșilor.” Marele Medic, pg. 185. (Cap. Lucrarea pentru cei bogaţi).

d. Ce lecţie putem învăţa din faptul că el lucra cu clasele mai
înalte? 1 Timotei 6:17-19.

„Calea strategiei lumești nu este calea lui Dumnezeu de a ajunge la
clasele înalte. Ceea ce va avea succes la ele este o prezentare consistentă,
neegoistă a Evangheliei lui Hristos.” Marele Medic, pg. 185. (Cap. Lucrarea pentru
cei bogaţi).
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Miercuri 21 noiembrie

4. VORBIREA ȘI SĂNĂTATEA

a. Ce beneficii directe pentru sănătate sunt făgăduite acelora care
în mod obișnuit adresează semenilor lor cuvinte de amabilitate
și împreună-simţire? Proverbele 12:18; 16:24; 17:22.

„Când simpatia umană este contopită cu iubire și bunăvoinţă, și sfinţită
prin Spiritul lui Isus, ea este un element care poate produce un mare bine.
Acei care cultivă bunăvoinţa nu doar că fac o lucrare bună pentru alţii și îi
binecuvântează pe acei care primesc acţiunea bună, ci ei își aduc folos lor
înșiși, deschizându-și inimile la influenţa binefăcătoare a adevăratei
bunăvoinţe. Fiecare rază de lumină revărsată asupra altora va fi reflectată
asupra propriilor noastre inimi. Fiecare cuvânt amabil și înţelegător adresat
celui suferind, fiecare faptă de a ușura pe cel apăsat, fiecare dar făcut pentru
a satisface necesităţile semenilor noștri, care au fost date sau făcute privind
la slava lui Dumnezeu va rezulta în binecuvântări faţă de dătător. Acei
care lucrează astfel ascultă o lege a cerului și vor primi aprobarea lui
Dumnezeu. Plăcerea de a face bine altora dă o căldură a sentimentelor care
străbate nervii, înviorează circulaţia sângelui și dă sănătate mentală și
fizică.” Testimonies, vol. 4, pg. 57, 58. (Cap. Binefacerea).

b. Cum putem să ne administrăm bine organele vocale, atât în sens
fizic cât și spiritual? 1 Petru 4:10,11.

„Organelor vocale ar trebui să li se acorde o mare atenţie și exerciţiu
corespunzător. Ele sunt întărite prin folosirea corectă, însă ajung slăbite
dacă sunt folosite în mod necorespunzător. Folosirea lor excesivă, cum ar
fi în predicarea unor predici lungi, dacă aceasta se repetă frecvent, nu doar
că aduc vătămare organelor vorbirii, ci vor aduce o tensiune nenecesară
asupra întregului sistem nervos. Harfa delicată cu o mie de coarde ajunge
istovită, nu mai poate fi reparată și produce sunete discordante în locul
unei melodii.

Este important ca fiecare vorbitor să-și exerseze în așa fel organele
vocale, încât să le păstreze într-o stare sănătoasă, așa încât el să poată vorbi
oamenilor cuvintele vieţii. Fiecare ar trebui să știe cum să-și folosească în
cel mai eficient mod capacitatea dată lui de Dumnezeu și să exerseze ceea
ce învaţă.” Evanghelizarea, pg. 413. (Cap. Glasul lucrătorului evanghelic).
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Joi 22 noiembrie

5. DÂND SFAT ȘI MUSTRARE

a. Identificaţi și discutaţi calea corectă și cea greșită de a da
mustrare, așa cum este prezentată în Cuvântul lui Dumnezeu.
Proverbele 25:11,12; Galateni 6:1.

„Atunci când dau mustrări sau sfat, mulţi își îngăduie o vorbire aspră
și severă și cuvinte neadaptate să vindece sufletul rănit. Prin aceste expresii
nefericite spiritul este iritat și adesea cei rătăciţi sunt determinaţi la
răzvrătire. Toţi acei care susţin principiile adevărului trebuie să primească
uleiul iubirii. În toate împrejurările, mustrarea ar trebui rostită în iubire.
Atunci cuvintele noastre vor reforma, dar nu vor exaspera.” Parabolele lui
Hristos, pg. 265. (Cap. Vorbirea).

b. Care va fi rezultatul dacă suntem tăioși și agresivi când dăm
mustrare? Arătaţi printr-un exemplu ce înseamnă o mustrare
dură. Psalmii 52:4; Iacov 3:6; Ieremia 18:18 (ultima parte).

„Unii se mândresc că sunt deschiși, tăioși și aspri și numesc aceasta
deschidere; dar nu este numele corect; ea este egoism de natura cea mai
profundă. Aceste persoane s-ar putea să aibă virtuţi; ele s-ar putea să fie
liberale și să aibă impulsuri amabile; însă manierele lor lipsite de curtoazie le
fac aproape insuportabile. Ele critică, rănesc, spun lucruri neplăcute. Îi va
recomanda caracterul pe care-l cultivă înaintea lui Isus? Îi va face potriviţi
pentru societatea cerului? Bine am face să ne cercetăm pentru a vedea ce fel
de spirit cultivăm. Să învăţăm să vorbim cu amabilitate și liniște, chiar și în
cele mai provocatoare împrejurări.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 141.

Vineri 23 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. În ce fel ar trebui să corijăm greșelile copiilor noștri?
2. Numiţi unele calităţi exemplare de vorbire ale reformatorilor din

vechime.
3. Ce putem învăţa din metodele adaptabile de învăţare ale lui Pavel?
4. Ce vor face cuvintele amabile și înţelegătoare pentru sănătatea noastră?
5. Explicaţi cum cuvintele de mustrare pot reforma în loc să exaspereze.
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Bolivia este o ţară fără acces la mare, în partea centrală a Americii de
Sud și se învecinează cu Peru, Brazilia, Paraguay, Argentina și Chile.

Mișcarea de Reformă a pătruns în Bolivia la începutul secolului 20,
când solia a fost repede acceptată de către multe persoane. Fiind iniţial
organizată ca o misiune a Uniunii Sud-Americane de Sud, lucrarea a
crescut atât de repede încât până în anii 1990 a fost reorganizată ca o
Uniune de sine stătătoare a Conferinţei Generale. În prezent Bolivia este
pe locul patru ca număr de membri din toată regiunea Sud-Americană.

Împreună cu creșterea numărului de membri a avut loc și o dezvoltare
activă a proiectelor misionare. Este organizată o lucrare de colportaj activă.
Sunt de asemenea un număr de instituţii educaţionale care au fost o mare
binecuvântare pentru progresul lucrării.

Bolivia este una dintre cele mai sărace ţări. Produsul ei intern brut pe
locuitor a fost de doar 2817 USD în 2005, situându-se pe locul 125 din
181 de ţări luate în considerare. Totuși, această naţiune este bogată în
resurse naturale, fiind proprietara a celui de al doilea câmp ca mărime de
gaze naturale de pe continent, a 70% dintre minele de fier și magneziu din
lume și a unui teren fertil pentru recolte.

Problemele economice a făcut dificilă dezvoltarea infrastructurii
necesare pentru progresul lucrării Domnului în Bolivia. Credincioșii din
Bolivia au dat mult din puţinul pe care îl aveau pentru a construi mici
biserici și școli în toată ţara. Acum vă rugăm să ajutaţi la continuarea
acestei lucrări, așa încât solia reformei să poată fi răspândită chiar și la părţi
mai îndepărtate ale acestui teritoriu cu preponderenţă muntos.

Fraţii și surorile voastre
din Uniunea Boliviană

Sabat 1 decembrie 2007

Darul Sabatului Întâi

pentru Bolivia



4747474747Lecţii biblice pentru Sabat,  Octombrie - Decembrie  2007

Lecţia 9                                     Sabat, 1 decembrie 2007

Biruinţa prin Cuvântul
Mărturiei noastre

„Și [fraţii] l-au biruit [pe Satan] prin sângele Mielului și prin cuvântul
mărturiei lor; și ei nu și-au iubit vieţile până la moarte” (Apocalipsa 12:11).

„Noi ajungem biruitori ajutându-i pe alţii să biruiască, prin sângele Mielului și
prin cuvântul mărturiei noastre.” Comentarii Biblice ale Noului Testament, pg. 307.
Recomandare
pentru studiu:

Duminică 25 noiembrie

1. MULŢUMIRE ȘI LAUDĂ
a. Cum putem arăta în mod continuu că Hristos locuiește în noi?

Psalmii 105:1-5; 107:1,2,15.

„Fraţilor și surorilor, Domnul este Dumnezeul nostru. Dacă Hristos a
luat chip în noi, nădejdea slavei, avem o speranţă în Dumnezeu, pe care este
imposibil s-o păstrăm pentru noi înșine. Noi Îl vom lăuda. Noi nu-L lăudăm
atât de mult cum ar trebui. Oricine aduce laude, Îl proslăvește pe Dumnezeu.
Acum, în loc de a vorbi cuvinte jalnice, și a povesti despre încercările și
greutăţile noastre, să-I mulţumim lui Dumnezeu că avem darul vorbirii și să
ne hotărâm să-I proslăvim numele.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 148.

b. Cum pot fi transformate greutăţile în experienţe pozitive?
Eclesiastul 7:14; 2 Corinteni 4:8,9; Romani 8:28.

„Când cineva vă întreabă cum vă simţiţi, nu încercaţi să vă gândiţi să
spuneţi ceva negativ pentru a stârni compătimirea. Nu vorbiţi despre lipsa
voastră de credinţă, despre durerile și suferinţele voastre. Ispititorul se
desfată să audă asemenea cuvinte. Când vorbiţi despre subiecte triste, voi
îl glorificaţi pe el. Noi nu trebuie să vorbim despre marea putere a lui
Satan de a ne birui. Adesea ne dăm în mâinile lui vorbind despre puterea
sa… Nu avem noi motive de a fi recunoscători în fiecare moment,
recunoscători chiar și atunci când sunt aparente dificultăţi pe calea
noastră?” Marele Medic, pg. 221. (Vindecare pentru cei bolnavi sufletește).

Calea către Hristos, pg. 115-123.
(Cap. Bucuria în Domnul).



4848484848 Lecţii biblice pentru Sabat,  Octombrie - Decembrie  2007

Luni 26 noiembrie

2. UN TRATAMENT PENTRU TRISTEŢE

a. Care este cel mai bun tratament pentru tristeţe și durere?
Psalmii 42:11; Efeseni 5:20; Iacov 5:13 (prima parte).

„Domnul Isus dorește ca noi să avem o faţă plăcută și să vorbim
cuvinte amabile și pline de înţelegere. Chiar dacă suntem bolnavi, sau nu
ne simţim bine, nu trebuie să spunem acest lucru altora. Dacă vom vorbi
despre bunătatea Domnului, aceasta va acţiona ca un tratament pentru
tristeţe și durere.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 132, 133.

b. Ce se întâmplă cu credinţa noastră când folosim o vorbire și
conversaţie corespunzătoare? Romani 10:17.

„Chiar sub ispită, vorbirea noastră poate să fie aceea a credinţei, a
speranţei și a curajului.” The Review and Herald, 13 mai 1884.

c. Ce temă ar trebui să evităm cât de mult posibil în conversaţia
noastră? Luca 24:17, 25; 1 Petru 4:12.

„Toţi avem încercări; dureri greu de suportat și ispite cărora le este
greu de rezistat. Nu povestiţi necazurile voastre semenilor voștri muritori,
ci duceţi totul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Faceţi din aceasta o
regulă, să nu rostiţi niciodată un cuvânt de îndoială sau descurajare. Voi
puteţi face mult pentru a lumina viaţa altora și a le întări eforturile, prin
cuvinte de speranţă și de bucurie sfântă.” Calea către Hristos, pg. 119, 120. (Cap.
Bucuria în Domnul).

„Cu cât vă ocupaţi mai mult de descurajare, vorbindu-le altora de
încercările voastre și mărindu-le, pentru a câștiga compătimirea după care
tânjiţi, cu atât mai multe descurajări și încercări veţi avea. De ce să plângem
pentru lucrurile pe care nu le putem evita? Dumnezeu ne invită să
închidem ferestrele sufletului cele de către pământ și să le deschidem pe
cele de către cer, așa încât El să ne poată inunda inimile cu slava care
strălucește prin poarta cerului.” Minte, caracter și personalitate, vol. 2, pg. 579.
(eng.)
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Marţi 27 noiembrie

3. O ALEGERE ATENTĂ A TEMELOR

a. Deși în lume este întunecime, eșec și păcat, de ce nu ar trebui să
vorbim despre aceste lucruri? Cum îi putem ajuta pe alţii în
această privinţă? Isaia 35:3,4.

„Este lucrarea lui Satana aceea de a vorbi despre ceea ce-l privește pe el
și el se desfată atunci când fiinţele omenești vorbesc despre puterea lui,
despre lucrarea lui prin copiii oamenilor. Prin complacerea în asemenea
conversaţii, mintea devine întunecată, pesimistă și morocănoasă. Putem
deveni canale de comunicaţie pentru Satan, prin care curg cuvinte care nu
aduc razele soarelui niciunei inimi. Dar să ne hotărâm ca acest lucru să nu
se întâmple. Să ne hotărâm să nu fim canale prin care Satan să-și poată
transmite gândurile întunecate și morocănoase. Cuvintele noastre să nu
fie un miros de moarte spre moarte, ci unul de viaţă spre viaţă.” Testimonies,
vol. 6, pg. 57,58. (Cap. Adunări de mulţumire și laudă).

„Nu este un lucru vrednic de lăudat acela de a vorbi despre slăbiciunea
și descurajarea noastră. Fiecare să zică: ‚Sunt trist că cedez ispitirii, că
rugăciunile mele sunt așa de slabe, că credinţa mea este atât de slabă.” In
Heavenly Places, pg. 122.

„De fiecare dată când vorbim despre întuneric, acest lucru place
vrăjmașului, căci el nu dorește ca bucuria lui Hristos să locuiască în inimile
noastre prin credinţă. Hristos este pentru noi un izvor nesecat de bucurie
înviorătoare. Dumnezeu nu consideră o virtute ca noi să continuăm să
privim la greșelile și păcatele noastre și să continuăm să vorbim despre
ele.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 161.

b. Descrieţi atitudinea lui Pavel în faţa încercării și a lipsurilor.
Romani 8:18,31,38,39; 2 Corinteni 12:9,10; 2 Timotei 4:6-8.

„Deși Pavel a fost în cele din urmă închis într-o temniţă romană –
separat de lumina și aerul cerului, izolat de munca sa activă pentru
Evanghelie și așteptând dintr-un moment în altul să fie condamnat la
moarte – totuși el n-a cedat îndoielii sau deznădejdii. Din acea temniţă
întunecoasă a venit mărturia sa înaintea morţii, plină de curaj și credinţă
sublimă, care a inspirat inimile sfinţilor și ale martirilor în toate veacurile
care au urmat.” My Life Today, pg. 326.
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Miercuri 28 noiembrie

4. EXPERIENŢĂ PERSONALĂ

a. De ce trebuie să vorbim despre capitolele preţioase ale
experienţei noastre? Romani 5:3,4; Apocalipsa 12:11.

„Trebuie să vorbim despre capitolele preţioase ale experienţei noastre,
mult mai mult decât facem acest lucru. După o revărsare specială a Duhului
Sfânt, bucuria noastră în Domnul și eficienţa noastră în serviciul Său ar fi
mult sporite prin reconsiderarea bunătăţii Sale și a acţiunilor Sale minunate
în favoarea copiilor Săi.” Parabolele Domnului, pg. 237. (Cap. Via Domnului).

b. Ce evidenţe sunt ţinute în ceruri cu privire la acei care-și
împărtășesc experienţele cu alţii? Maleahi 3:16,17.

„Voi nu puteţi atinge inimile cu o simplă formă de cuvinte, cu
repetarea papagalicească a unui set de fraze. Ceea ce spuneţi trebuie să fie
expresia unei experienţe personale. Dacă bucuraţi inimile cu cuvinte de
curaj și speranţă, aceasta va fi pentru că harul și iubirea lui Dumnezeu sunt
pentru voi o realitate vie.” The Review and Herald, 12 aprilie 1892.

c. Ce a făcut ca prezentările apostolului Pavel să fie atât de
convingătoare? Filipeni 3:7-10.

„Pavel ducea cu el atmosfera cerului. Toţi acei care se asociau cu el
simţeau influenţa unirii sale cu Hristos. Faptul că propria sa viaţă
exemplifica adevărul pe care el îl proclama, a dat o putere convingătoare
predicării sale. În aceasta constă puterea adevărului. Influenţa nestudiată și
inconștientă a unei vieţi sfinte este cea mai convingătoare predică ce poate
fi ţinută în favoarea creștinismului. Argumentele, chiar dacă nu pot fi
combătute, pot provoca doar împotrivire; dar un exemplu evlavios are o
putere căreia este imposibil să i te împotrivești în totalitate.

Inima apostolului ardea de iubire pentru păcătoși și el a depus toate
energiile sale în lucrarea câștigării de suflete. N-a trăit niciodată un lucrător
mai tăgăduitor de sine și mai perseverent… El n-a pierdut nici o ocazie de
a vorbi despre Mântuitorul și de a-i ajuta pe cei în necaz.” Slujitorii
Evangheliei, pg. 50, 51. (Cap. Pavel, Apostolul Neamurilor).
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Joi 29 noiembrie

5. O LEGE A NATURII

a. Care lege a naturii poate fi folosită pentru a ne avantaja în
comunicarea noastră zilnică? Romani 10:8-10.

„Este o lege a naturii că gândurile și sentimentele noastre sunt
încurajate și întărite atunci când le rostim. În vreme ce cuvintele exprimă
gândurile, este de asemenea adevărat că gândurile urmează cuvintelor. Dacă
am exprima mai mult credinţa noastră, dacă ne-am bucura mai mult de
binecuvântările pe care știm că le avem – marea îndurare și iubire a lui
Dumnezeu – am avea mai multă credinţă și o bucurie mai mare.” Marele
Medic, pg. 221. (Cap. Vindecare pentru cei bolnavi sufletește).

b. Ce ilustrare putem folosi pentru a aduce speranţă și curaj
altora? Genesa 28:12.

„Acela care vine la Isus își pune picioarele pe o scară care ajunge de la
pământ până la cer…

Spuneţi oamenilor într-un limbaj clar, plin de speranţă, cum pot scăpa
de moștenirea rușinii, care este partea pe care o merităm. Dar, de dragul
lui Hristos, nu prezentaţi înaintea lor idei care îi vor descuraja, care vor
face calea spre cer să pară foarte dificilă. Păstraţi pentru voi înșivă aceste
idei.” Selected Messages, vol.1, pg.181,182.

Vineri 30 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce ar trebui să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulţumim totdeauna,

chiar și când suntem înconjuraţi de ispite și dificultăţi?
2. De ce este mai bine să ne păstrăm pentru noi descurajările și încercările,

mai degrabă decât să așteptăm ca alţii să fie mișcaţi de milă pentru noi?
3. Cum putem noi, asemenea lui Pavel, să găsim plăcere în necazuri, ocară

și persecuţii?
4. De ce este important să împărtășim altora capitolele preţioase din

experienţa noastră?
5. Care este răsplata mărturisirii pentru Hristos?
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Lecţia 10                                    Sabat, 8 decembrie 2007

Vorbirea în public spre salva
lui Dumnezeu

„Cuvintele înţelepţilor sunt ca niște bolduri, și, strânse la un loc, sunt
ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân” (Eclesiastul 12:11).

„Nu de vorbitori elocvenţi este nevoie, ci de lucrători umili și serioși,
de bărbaţi care au o încredere de copil într-o putere mai înaltă. Oamenii
de rugăciune, care-L caută pe Domnul cu inimi umilite și smerite, sunt cei
care sunt bărbaţi puternici.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 285, 286.
Recomandare
pentru studiu:

Duminică 2 decembrie

1. PREZENTÂND ADEVĂRUL ÎN IUBIRE

a. Cum putem dezarma prejudecata și împotrivirea când
prezentăm solia adevărului? 1 Petru 3:8,9.

„Spiritul lui Isus ar trebui să pătrundă sufletul lucrătorului; cuvintele
plăcute și înţelegătoare, manifestarea iubirii dezinteresate pentru sufletele
lor vor dărâma barierele mândriei și egoismului și vor arăta necredincioșilor
că avem iubirea lui Hristos.” Evanghelizare, pg. 395. (Cap. Darurile culturii și ale
bunătăţii).

b. Cum ar trebui prezentate de la amvon adevărurile nepopulare?
Efeseni 4:15 (prima parte).

c. Ce măsuri de precauţie ar trebui luate pentru a nu-i exaspera
pe acei pe care încercăm să-i reformăm? Iuda 21-23.

„Fraţii mei, lăsaţi ca inimile voastre să devină frânte și umile. Lăsaţi ca
expresiile de înţelegere și iubire, care nu vor vătăma limba, să curgă de pe
buzele voastre.” Comentarii biblice ale Vechiului Testament, pg. 215.

Mărturii pentru predicatori, pg. 293-297. (Calea cea mai sigură, Foc
străin, Ce fel de predici sunt necesare).
Testimonies, vol. 3, pg. 416-421. (Cap. Independenţa personală).
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Luni 3 decembrie

2. DEZVOLTÂND O SCHIŢĂ

a. Ce fel de schiţă cu o succesiune logică a ideilor, este necesară în
orice prezentare a adevărului? Isaia 28:10.

b. De ce ar trebui să fie limitat numărul ideilor dintr-o
prezentare? Eclesiastul 12:11,12.

„Adevărul trebuie dat punct cu punct. Trebuie rostit în mod distinct și
clar, afirmându-se câteva gânduri esenţiale; atunci va fi ca un cui bătut într-un
loc sigur de către Stăpânul adunărilor.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 216.

„[Predicatorii] aduc vătămare lucrării și efectului adevărului pe care ar fi
trebuit să-l apere, aglomerând într-un singur discurs atât de mult și prezentând
atât de multe idei încât minţile nu le pot aprecia sau urma întotdeauna.
Eforturile lor ar avea mai mult succes dacă ar consolida unul sau două puncte
în minţile ascultătorilor și ar face aceste puncte de importanţă vitală, le-ar
lămuri și ar avertiza oamenii cu privire la pericolul de a respinge lumina din
acele două puncte. Lăsaţi ca minţile ascultătorilor să înţeleagă în mod distinct
însemnătatea fiecărui punct și apoi să-i someze la o decizie.” Ibid., pg. 218, 219.

„Când un predicator aruncă înaintea oamenilor o cantitate de materie
din care aceștia să aleagă și să aranjeze într-o ordine, munca lui este
pierdută; căci sunt puţini care vor face aceasta.” Evanghelizarea, pg. 402. (Cap.
Sârguinţa în lucrare).

c. De ce trebuie ca predicile noastre, lecţiile și rugăciunile noastre
să fie scurte și la subiect? Eclesiastul 5:2 (ultima parte); Matei 6:7.

„Mulţi fac o greșeală în predicarea lor prin faptul că nu se opresc câtă
vreme interesul este încă treaz. Ei continuă să vorbească până când interesul
care se trezise în minţile ascultătorilor dispare și oamenii sunt istoviţi de
cuvinte fără vreo greutate sau interes special. Opriţi-vă înainte de a ajunge
acolo. Opriţi-vă când nu mai aveţi de spus ceva de o importanţă specială.
Nu continuaţi cu cuvinte seci care trezesc doar prejudecata și nu înmoaie
inima. Doriţi să fiţi așa de uniţi cu Hristos încât cuvintele voastre să
topească și să-și croiască drumul spre suflet! O vorbărie banală este
insuficientă pentru acest timp. Argumentele sunt bune, dar s-ar putea să
fie prea multă argumentaţie și prea puţin din spiritul și viaţa lui
Dumnezeu.” Testimonies, vol. 3, pg. 416. (Cap. Independenţa personală).
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Marţi 4 decembrie

3. SIMPLITATE ȘI DISTINCŢIE

a. De ce este inutil a prezenta discursuri intelectuale în loc de a
lămuri planul de mântuire? 1 Corinteni 1:21-25.

„Lecţiile lui Hristos au fost ilustrate așa de clar încât cel mai ignorant
le putea înţelege cu ușurinţă. Isus n-a folosit cuvinte lungi și grele în
cuvântările Sale; El a folosit un limbaj simplu, adaptat la minţile
oamenilor obișnuiţi. El nu a mers mai adânc în subiectul pe care îl expunea
decât erau ei în stare să-L urmărească.

Predicatorii ar trebui să prezinte adevărul într-un mod clar și simplu.
Sunt între ascultătorii lor mulţi care au nevoie de o explicaţie simplă a
pașilor necesari în convertire. Marile mase de oameni sunt mai ignoranţi
în această privinţă decât se presupune. Între absolvenţii colegiilor, oratori
celebri, bărbaţi de stat capabili, bărbaţi în poziţii înalte de încredere, sunt
mulţi care și-au dedicat puterile altor chestiuni și au neglijat lucrurile de
cea mai mare importanţă. Când asemenea oameni fac parte dintr-o
adunare, vorbitorul își încordează adesea fiecare putere pentru a ţine un
discurs intelectual și nu-L mai descopere pe Hristos. El nu arată faptul că
păcatul este călcarea legii. El nu prezintă lămurit planul de mântuire. Ceea
ce ar fi atins inimile ascultătorilor săi, ar fi fost să-i îndrume la Hristos,
care a murit pentru a le face accesibilă mântuirea.” Slujitorii Evangheliei, pg.
153. (Cap. Propuneri practice).

b. Cum putem să facem subiectele noastre mai bine definite, mai
serioase și mai clare? 1 Corinteni 1:5.

„Dacă aveţi harul înviorător al lui Hristos, care să vă energizeze
mișcările, veţi pune seriozitate în predicile voastre. Subiectul vostru va fi
clar și bine definit în mintea voastră. Voi nu veţi fi foarte ampli în
remarcile voastre, nici nu veţi vorbi cu ezitare, ca și când nici voi înșivă
n-aţi crede ce spuneţi. Trebuie să biruiţi ezitarea și mișcările indecise și
stângace, și să învăţaţi să fiţi oameni ai momentului.” The Review and Herald,
6 aprilie 1886.
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Miercuri 5 decembrie

4. TREZIŢI LA ACTIVITATE MENTALĂ

a. Ce lecţie putem învăţa de la Hristos pentru a-i face pe
ascultători atenţi și interesaţi în timpul cuvântărilor noastre?
Luca 2:46.

„Dacă în loc de a predica [părinţilor și copiilor], vorbitorul ar încerca
să-i înveţe, punându-le întrebări și vorbind pe un ton conversaţional,
minţile lor ar fi trezite la activitate și ei ar fi în stare să înţeleagă mai clar
adevărurile prezentate înaintea lor. Înţelegerea lor s-ar prinde de realitatea
vie a adevărurilor necesare pentru trezirea percepţiei și creșterea în
cunoștinţă.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 236.

b.  Ce teme ar trebui prezentate pentru a stimula gândirea și a
aduce sufletele la o decizie pentru Hristos? Fapte 16:30,31;
Coloseni 1:25-28.

„Fiecare discurs care nu luminează sufletul, care nu răspunde la
întrebarea „Ce să fac să fiu mântuit?” să fie scos din programul vostru.
Predicaţi solia îngerului al treilea prin care suntem probaţi. Este esenţial ca
predicatorii noștri să predice adevărul care are o importanţă directă asupra
soliei pentru acest timp și ca ei să prezinte subiecte în limbajul cel mai
simplu. Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit și neprihănirea lui Hristos
sunt temele care sunt de importanţă vitală pentru oameni.” Glasul în vorbire
și cântare, pg. 329.

„În cer se știe cum Îl reprezentăm pe Hristos înaintea lumii. Este știut
ce impresii facem asupra celor din jurul nostru. Cuvintele și acţiunile
noastre sunt toate scrise în cărţile cerului. Atunci cât de important este să
descoperim faptul că am fost cu Isus și că am învăţat de la El! Vreunii
dintre voi, care pretindeţi că-L cunoașteţi, vă complăceţi în conversaţii
banale, ușuratice? O, nu permiteţi buzelor voastre să rostească ceea ce ar fi
o pricină de poticnire pentru acei care veghează pentru a vedea ce beneficiu
aţi primit pe urma credinţei voastre în Hristos. Înălţaţi-le mai degrabă
minţile pentru a se ocupa de realităţile veșnice. Când vă amestecaţi cu
oamenii în piaţă, când mergeţi pe stradă sau oriunde aţi fi, asiguraţi-vă că
aveţi o legătură vie cu Dumnezeu și că reprezentaţi caracterul lui Hristos
înaintea lumii.” The Bible Echo and Signs of the Times, 15 februarie 1892.
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Joi 6 decembrie

5. PREGĂTIRE PERSONALĂ

a. Care este cel mai importat factor în pregătirea unei predici sau
a unei prezentări a școlii de Sabat? Efeseni 6:18,19.

„Se petrece prea puţin timp în rugăciune în taină și în meditaţie sfântă.
Strigătul servilor lui Dumnezeu ar trebui să fie acela după ungerea sfântă
și după îmbrăcarea cu mântuirea, pentru ca ceea ce predică să poată ajunge
la inimi.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 219.

b. Ce condiţie trebuie satisfăcută de oricine, înainte ca el sau ea să
fie gata să înveţe pe alţii sau să predice? 1 Timotei 4:16.

„Nu este suficient să aduci argumentări în apărarea adevărului. Cea
mai grăitoare dovadă a valorii lui este văzută într-o viaţă evlavioasă; și fără
aceasta, cele mai concludente afirmaţii vor fi lipsite de greutate și putere;
căci tăria noastră se află în a fi în legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt
și păcatul ne desparte de această apropiere sfântă de sursa puterii și
înţelepciunii noastre.” Comentarii Biblice ale Vechiului Testament, pg. 83.

„A predica ceea ce noi nu practicăm înseamnă doar să-i întărim pe
păcătoși în nepocăinţa lor. Cele mai serioase îndemnuri de a umbla în
lumină vor rămâne neurmate, dacă vorbitorul însuși neglijează a urma
lumina pe care a dat-o Hristos.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 301.

Vineri 7 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce metode putem folosi pentru a dezarma prejudecăţile ascultătorilor

noștri?
2. Cum putem face prezentările noastre să fie logice și secvenţiale?
3. În ce moduri practice putem fi învăţători ai adevărului mai eficienţi?
4. De ce produce o manieră conversaţională, cu întrebări și răspunsuri,

rezultate bune în învăţare?
5. Ce este necesar pentru o prezentare eficientă a adevărului?
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Lecţia 11                                  Sabat, 15 decembrie 2007

Alte consideraţii cu privire
la vorbirea în public

„Tu mi-ai dat de asemenea scutul mântuirii Tale; și bunătatea Ta m-a
făcut mare” (2 Samuel 22:36).

„Adevărul ar trebui prezentat cu tact divin, bunătate și duioșie. Ar
trebui să vină dintr-o inimă care a fost înmuiată și făcută înţelegătoare.”
Testimonies, vol. 6, pg. 369.
Recomandare
pentru studiu:

Duminică 9 decembrie

1. CU TOATĂ INIMA
a. De ce afectează seriozitatea vorbitorului pe ascultători, și cum

ar trebui îndrumat interesul lor? Fapte 23:1; 4:13.

„Agitaţia în vorbitor nu este putere, ci slăbiciune. Seriozitatea și
energia sunt esenţiale în prezentarea adevărului Bibliei, Evanghelia, care
este puterea lui Dumnezeu spre Mântuire.” Selected Messages, vol. 2, pg. 59.

b. Ce efort ar trebui să fie pus într-o predică pentru a o face
eficientă? Tit 2:15. Ce efect are o prezentare fără viaţă asupra
percepţiei adevărului de către ascultător?

„Un predicator neconsacrat, prezentând adevărul într-un mod
nepasionat, propriul său suflet nefiind mișcat de adevărurile pe care le
transmite altora, va face doar vătămare. Fiecare efort pe care-l face  coboară
doar standardul.” Testimonies, vol. 2., pg. 306 (Cap. Apel către predicatori).

„Domnul cere servilor Săi să fie energici. Lui nu-i este plăcut să-i vadă
apatici și indolenţi… Unii predică aceste adevăruri, de o așa de mare
importanţă, într-un mod așa de nepăsător, încât nu pot influenţa oamenii.
‚Tot ce găsește mâna ta vrednic să facă, fă cu toată puterea ta’ (Eclesiastul
9:10).” Ibid., pg. 445. (Cap. Scrisori către predicatori).

Glasul în vorbire și cântare, pg. 225-237, 258-275, 283-293. Slujitorii
Evangheliei, pg. 131-148. (Cap. Predicatorul la amvon).
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Luni 10 decembrie

2. ALŢI FACTORI AI SUCCESULUI

a. Ce trebuie avut tot timpul în vedere atunci când este prezentată
o predică? Isaia 55:2.

„Fraţilor, vă îndemn să vă păstraţi sufletele în iubirea lui Dumnezeu și
să nu lăsţi niciodată izvoarele uscate. Un discurs rece, fără bucurie, va
omorî biserica. Aduceţi viaţă în cuvintele și rugăciunile voastre. Nu trebuie
ţinute predici ieftine, lipsite de credinţă.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 225.

„O prezentare seacă, fără viaţă, a adevărului micșorează cea mai sfântă
solie pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor.” Testimonies, vol. 6, pg. 44.

b. Ce regulă va urma predicatorul competent? Coloseni 3:23. Ce
impact au asupra inimii și minţii oamenilor ardoarea, intonaţia
și moderarea vitezei într-o predică?

„Chiar tonul vocii, privirea, cuvintele, ar trebui să posede o putere
irezistibilă pentru a mișca inimile și a controla minţile. Isus ar trebui găsit
în inima predicatorului. Dacă Isus este în cuvintele și în tonul vocii, dacă
acestea sunt înmuiate de iubirea Sa duioasă, aceasta se va dovedi o
binecuvântare de o mai mare valoare decât toate bogăţiile, plăcerile și
lucrurile glorioase ale pământului; căci asemenea binecuvântări nu vor veni
și pleca fără a realiza o lucrare.” Testimonies, vol. 3, pg. 31. (Destoinicie nesfinţită).

„Vorbind într-o tonalitate înaltă, vorbitorul scade în mod considerabil
utilitatea lui. Sunt alţii care vorbesc așa de încet încât cuvintele lor abia
pot fi auzite. Un alt lucrător va vorbi grăbit, rostind repede cuvintele
unul după celălalt. Jumătate din ceea ce spune este pierdut, deoarece
ascultătorul nu poate prinde cuvintele preţioase care vin de pe buzele lui.
Acestea sunt defecte care ar trebui biruite.

Ar trebui dobândit obiceiul de a vorbi rar, și totuși serios și solemn,
cu toată asigurarea pe care o poate da Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci
ascultătorul are avantajul de a prinde fiecare propoziţie.” Glasul în vorbire și
cântare, pg. 259.
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Marţi 11 decembrie

3. ORATORIE, DEZBATERI ȘI ETALARE EXTERIOARĂ

a. Cum privește Dumnezeu etalarea filozofică, argumentativă,
oratorică și teatrală la amvon? Coloseni 2:8; 2 Timotei 2:24,
25; Tit 3:9.

„Armura combativă și spiritul dornic de dezbateri trebuie date la o
parte. Dacă vrem să fim asemenea lui Hristos, trebuie să-i găsim pe oameni
acolo unde ei se află.” Evanghelizare, pg. 155.

„Acela care prezintă cuvinte elocvente, îi face pe oameni pur și simplu
să uite adevărul care este amestecat cu oratoria lui. Când entuziasmul trece,
se constată că Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost prins de minte și că cei
simpli n-au dobândit înţelegere. Oamenii pot pleca de la biserică și pot
vorbi cu admiraţie de puterile oratorice ale omului care le-a predicat, dar
ei s-ar putea să nu fie convinși de adevăr sau aduși mai aproape de punctul
de decizie.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 283, 284.

„Unii predicatori fac greșeala de a presupune că succesul depinde de
atragerea unei adunări mari prin etalare exterioară și apoi de transmiterea soliei
adevărului într-un stil teatral. Dar aceasta înseamnă a folosi foc obișnuit în loc
de focul sfânt aprins de Dumnezeu.” Slujitorii Evangheliei, pg. 347.

b. De ce sunt anecdotele nepotrivite pentru amvoanele noastre?
1 Timotei 6:20; 2 Timotei 2:16. Care este unica siguranţă
împotriva practicilor vinovate discutate în această secţiune?

„Predicatorii nu ar trebui să-și facă o practică din relatarea de anecdote
irelevante în legătură cu predicile lor; căci aceasta scade din forţa adevărului
prezentat. Relatarea de anecdote și incidente care stârnesc râsul sau gânduri
ușoare în minţile ascultătorilor este vrednică de mustrare severă. Adevărul ar
trebui îmbrăcat într-un limbaj cast și plin de demnitate; și ilustraţiile folosite
ar trebui să fie de un caracter asemănător.” Slujitorii Evangheliei, pg. 150.

„Dumnezeu cere seriozitate vie. Predicatorii s-ar putea să aibă puţină
învăţătură din cărţi, dar dacă ei fac tot ce pot mai bine cu talentele lor,
dacă lucrează după cum au ocazie, dacă își îmbracă rostirile în limbajul cel
mai clar și mai simplu… vor fi ascultaţi de bărbaţi cu capacităţi și talente
superioare. Va fi un farmec în simplitatea adevărurilor pe care le prezintă.”
Selected Messages, vol. 2, pg. 152.
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Miercuri 12 decembrie

4. ADUNĂRI DE TABĂRĂ CU SUCCES

a. Descrieţi metoda lui Hristos de a învăţa. Marcu 10:1. De ce
este această metodă în special importantă când ne apropiem de
sfârșitul timpului?

„ ‚Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de sfârșit am văzut adunările
noastre de tabără cu mai puţină predicare și mai mult studiu Biblic; grupuri
mici pretutindeni cu Bibliile în mâini, și diferite persoane conducând într-un
studiu liber, conversaţional al Scripturilor.’” Glasul în vorbire și cântare, pg. 235.

„În toată învăţarea adevărată, elementul personal este esenţial. În
învăţătura Lui, Hristos S-a adresat oamenilor în mod individual. Prin
contact personal și asociere, El i-a instruit pe cei doisprezece. În particular,
și adesea doar unui singur ascultător, El a transmis cea mai preţioasă instruire
a Sa. Învăţătorului onorat la întrevederea de noapte pe Muntele Măslinilor,
femeii dispreţuite la fântâna din Sihar, El le-a prezentat cele mai bogate
comori ale Sale; căci în acești ascultători El a văzut inima impresionabilă,
mintea deschisă, spiritul receptiv. Chiar și gloata care îi înghesuia atât de
adesea pașii nu a fost pentru Hristos o masă nedefinită de fiinţe omenești.
El a vorbit direct fiecărei minţi și a apelat la fiecare inimă. El a privit feţele
ascultătorilor Săi, a observat luminarea feţei, privirea vie de răspuns, care
spunea că adevărul a ajuns la suflet și acolo vibra în inima Sa coarda de
răspuns a bucuriei înţelegătoare.” Educaţia, pg. 196.

b. Cum putem folosi metoda lui Hristos de a învăţa pentru a crește
succesul și interesul în adunările noastre de tabără? Ioan
13:15; 1 Corinteni 11:1.

„Noi am pierdut două treimi din tot ceea ce adunările de tabără ar fi
trebuit să realizeze. Ideea pare a fi ţesută în minţile unora că tot ce au de
făcut este să predice și iarăși să predice.

În vreme ce predicile sunt bune la locul lor, se ţine o predică după alta,
prezentate oamenilor pe care ei nu le pot păstra în minte – este o
imposibilitate pentru ei să facă asta – și sunt istoviţi de predici.” Glasul în
vorbire și cântare, pg. 209.

„Când mari gloate se adunau în jurul lui Hristos, El le dădea lecţiile
Sale de învăţătură. Atunci ucenicii din diferite locuri și poziţii, după
cuvântare, obișnuiau să repete ce spusese Hristos.” Ibid., pg. 235.
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Joi 13 decembrie

5. ÎNVĂŢÂNDU-I PE COPII ȘI TINERI

a. Cum pot învăţătorii copiilor și tinerilor să ajungă la inimile lor
prin prezentarea adevărului? Isaia 40:11.

„Acei care-i instruiesc pe tineri ar trebui să evite cuvântările istovitoare.
Cuvântările scurte și la obiect vor avea o influenţă fericită. Dacă trebuie
spuse multe, compensaţi scurtimea cu frecvenţa. Câteva cuvinte de interes
din când în când vor fi mai benefice decât dacă s-ar spune totul odată.
Vorbirile lungi împovărează minţile mici ale copilașilor. Prea multă
vorbire îi va face să aibă oroare de instruirea spirituală, la fel după cum
mâncarea peste măsură împovărează stomacul și scade apetitul, ducând
chiar la respingerea mâncării.” Testimonies, vol. 2, pg. 372, 373.

b. Care este cel mai eficient factor în îndrumarea copiilor și
tinerilor? Coloseni 1:9-11.

c. Care va fi efectul de val al unei asemenea învăţături? Psalmii
101:2; 1 Timotei 4:12.

„Fiecare învăţător ar trebui să fie sub controlul deplin al Duhului
Sfânt. Atunci Hristos poate vorbi inimii și glasul Său este glasul iubirii.”
Sfaturi pentru părinţi, educatori și studenţi, pg. 57.

Vineri 14 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce factori ar trebui să ţinem cont în vorbirea în public?
2. Atunci când vorbim în public, cum este pusă în contrast cuvântarea

energică cu manifestările teatrale?
3. Ce fac umorul și manifestările teatrale cu prezentarea adevărului?
4. Cum pot metodele lui Hristos să fie implementate la adunările noastre

de tabără?
5. De ce calităţi este nevoie pentru a-i instrui pe copii și pe tineri în mod

eficient?
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Lecţia 12                                  Sabat, 22 decembrie 2007

Instruind „corzile vocale”
„Pot totul prin Hristos care mă întărește” (Filipeni 4:13).

„Domnul îi cheamă pe toţi acei care sunt în legătură cu serviciul Său să
dea atenţie cultivării vocii, pentru ca ei să poată rosti într-un mod
acceptabil marile și solemnele adevăruri pe care El li le-a încredinţat.”
Testimonies, vol. 6, pg. 352.

Recomandare
pentru studiu:

Duminică 16 decembrie

1. INSTRUIREA VOCII PENTRU TOŢI
a. Cum ne inspiră exemplul lui Hristos să ne controlăm obiceiurile

de respiraţie, vorbire și citire? Luca 4:16,22.

„Cultura și folosirea corectă a vocii sunt foarte neglijate, chiar de către
persoane inteligente și implicate în activitate creștină.” Parabolele Domnului,
pg. 264. (Cap. Cultivarea vocii).

„Să nu pătăm adevărul printr-o rostire deficientă. Acei care neglijează să-
și cultive talantul vorbirii să nu presupună că ar fi calificaţi să slujească, deoarece
trebuie să obţină încă puterea de a comunica.” Testimonies, vol. 6, pg. 352.

b. De ce nu au fost unii dispuși să-și corijeze obiceiurile lor greșite
de vorbire și citire? 1 Timotei 6:3,4 (prima parte).

c. Ce trăsătură de caracter trebuie să posedăm pentru a învăţa?
Iacov 4:6 (ultima parte).

„Dacă acei care au defecte în vorbire se vor supune criticii și corecţiei, ei
pot birui aceste defecte.” Sfaturi pentru părinţi, educatori și elevi, pg. 194.

Glasul în vorbire și cântare, pg. 181-190; 294-297. Testimonies,
vol. 6, pg. 330-353. (Cap. Necesitatea cultivării vocii).
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Luni 17 decembrie

2. CULTIVAREA VOCII ȘI SĂNĂTATEA

a. Cum ar trebui să ne folosim chiar și organele noastre vocale
spre slava lui Dumnezeu? Iacov 3:9,10.

„Când un vorbitor vorbește într-un mod corespunzător, inspirând
adânc și exprimându-se în tonuri clare și distincte, întreaga fiinţă are de
câștigat. Exerciţiul plămânilor mei în respiraţia profundă, atunci când am
fost angajată în vorbire publică, a fost un păstrător al vieţii pentru mine.

Trebuie să se aibă întotdeauna grijă, pentru a nu încorda organele
vocale. Acestora trebuie să li se acorde cea mai mare grijă.” Glasul în vorbire
și cântare, pg. 200.

„Agentul omenesc trebuie să aibă grijă de sine. Dumnezeu i-a dat
puteri fizice și spirituale și acestea trebuie cultivate și dezvoltate în mod
constant. Într-o mare măsură, istovirea fizică poate fi evitată atunci când
se vorbește rar, calm și fără agitaţie.” Ibid., pg. 201.

„Mulţi au murit, care ar fi putut trăi dacă ar fi fost învăţaţi cum să-și
folosească în mod corect glasul. Folosirea corectă a mușchilor abdominali
în citire și vorbire se va dovedi un remediu pentru multe probleme de
voce și ale pieptului, și mijlocul de a prelungi viaţa.” Sfaturi pentru părinţi,
educatori și elevi, pg. 241.

b. În mâinile cui este suflarea fiecărei fiinţe vii? Iov 12:9,10. De
ce este așa de importantă respiraţia corectă?

„Instruirea glasului are un loc important în cultura fizică, întrucât
tinde să dilate și să întărească plămânii, și astfel să respingă boala. Pentru a
asigura comunicarea corectă în citire și vorbire, aveţi grijă ca mușchii
abdominali să aibă libertatea de a respira și ca organele respiratorii să nu fie
îngrădite. Lăsaţi ca solicitarea să vină asupra mușchilor abdomenului în
loc de a veni asupra celor ai gâtului. Astfel va putea fi prevenită o mare
istovire și îmbolnăvire serioasă a gâtului și a plămânilor. Ar trebui să se
acorde o mare atenţie pentru obţinerea unei articulări distincte, a unor
tonuri moi, bine modulate și a unei vorbiri nu prea grăbită. Aceasta nu
doar că va promova sănătatea, ci va adăuga mult la a face lucrarea
studentului agreabilă și eficientă.” Educaţia, pg. 168.
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Marţi 18 decembrie

3. CORECTÂND OBICEIURILE VOCALE GREȘITE

a. De ce este citirea numită o știinţă și ce putem face pentru a
stăpâni această deprindere rară, dar preţioasă? Neemia 8:8.

„Texte, cântări și rapoarte, și alte documente prezentate înaintea
adunărilor publice sunt citite uneori într-un asemenea mod, încât nu sunt
înţelese și adesea forţa și caracterul lor impresionant sunt distruse.”
Parabolele Domnului, pg. 264.

„Știinţa de a citi corect și cu accentuare corespunzătoare este de cea
mai mare valoare. Indiferent câtă cunoștinţă aţi fi dobândit în alte direcţii,
dacă aţi neglijat să vă cultivaţi vocea și modul de vorbire așa încât să puteţi
vorbi și citi în mod distinct și inteligent, toată învăţătura voastră va fi de
puţin folos; căci fără o cultură a vocii, nu puteţi comunica ușor și clar ceea
ce aţi învăţat.” Evanghelizarea, pg. 412.

„Acela care ţine studii biblice în adunare sau în familie ar trebui să
poată citi cu o cadenţă moale, muzicală, care să-i captiveze pe ascultători.”
Testimonies, vol. 6, pg. 350. (Cap. Necesitatea cultivării vocii).

„Acei care consideră că este un lucru nesemnificativ a vorbi cu o pronunţie
nedesăvârșită, Îl dezonorează pe Dumnezeu.” Evanghelizare, pg. 412.

„Satan este acela care dorește să-i ţină pe oameni în ignoranţă și
ineficienţă, pentru ca aceștia să se dezvolte într-un mod unilateral, pe care s-ar
putea să nu-l poată corecta niciodată.” Fundamentele educaţiei creștine, pg. 260.

b. Cu câtă grijă ar trebui să fim cu glasul nostru când prezentăm
adevărul? Galateni 4:20.

„[Predicatorii] ar trebui să vorbească cu reverenţă. Unii distrug impresia
solemnă pe care s-ar putea s-o fi făcut asupra oamenilor, prin faptul că își
ridică glasul la un nivel foarte ridicat și strigă adevărul. Când este prezentat
în această manieră, adevărul își pierde mult din dulceaţa sa, din forţa și din
solemnitatea sa. Dar dacă glasul este bine potrivit, dacă are solemnitate și
este modulat în așa fel încât să fie chiar patetic, va produce o impresie mult
mai bună. Acesta a fost tonul pe care i-a învăţat Hristos pe ucenicii Săi. El
i-a impresionat cu solemnitate.” Testimonies, vol. 2, pg. 543.
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Miercuri 19 decembrie

4. VORBIREA CORECTĂ

a. Ce importanţă are vorbirea corectă din punct de vedere
gramatical în vorbirea și predicarea noastră? Cum poate fi
corectată pronunţia noastră? Isaia 32:4 (ultima parte).

„Se cade ca fiecare predicator al lui Hristos să folosească vorbirea
sănătoasă, care să nu poată fi condamnată.” Testimonies, vol. 2, pg. 625.

„Ar trebui să ne obișnuim să vorbim în tonuri plăcute, să folosim un
limbaj curat și corect, și cuvinte care sunt amabile și curtenitoare.”
Parabolele Domnului, pg. 265.

b. De ce este distincţia importantă în vorbire? 1 Corinteni 4:7-9.

„Atunci când se citește sau se recită, pronunţia trebuie să fie clară. Un
ton nazal sau o atitudine greoaie ar trebui corectată imediat. Orice lipsă de
distincţie ar trebui marcată ca fiind defectivă. Mulţi și-au permis să-și
formeze obiceiul de a vorbi gros și indistinct, ca și când limba le-ar fi prea
mare pentru gura lor. Acest obicei a împiedicat în mare măsură folosinţa
lor.” Sfaturi pentru părinţi, profesori și elevi, pg. 194.

„Când vorbiţi, lăsaţi ca fiecare cuvânt să fie plin și bine rotunjit, fiecare
propoziţie clară și distinctă până la ultimul cuvânt. Mulţi, când se apropie
de sfârșitul unei propoziţii, coboară tonul vocii, vorbind într-un mod
atât de indistinct, încât forţa gândului este distrusă. Cuvintele care merită
rostite, merită rostite cu un glas clar și distinct, cu accentuare și exprimare
adecvată.” Testimonies, vol. 6, pg. 352.

„Fiecare predicator și fiecare învăţător ar trebui să aibă în vedere că el
transmite oamenilor o solie care implică interese veșnice. Adevărul rostit
îi va judeca în marea zi a socotelii finale. Și pentru unele suflete, modul în
care cineva prezintă mesajul va determina dacă acesta va fi primit sau
respins.” Parabolele Domnului, pg. 264.

„Acei care au o concepţie corectă cu privire la cultivarea vocii vor vedea
necesitatea de a se educa și instrui într-un asemenea mod, încât să-L onoreze
pe Dumnezeu și să-i binecuvânteze pe alţii. Ei se vor așeza sub îndrumarea
unor instructori răbdători și eficienţi și vor învăţa să citească într-un mod
care va păstra melodia glasului.” Sfaturi pentru părinţi, educatori și elevi, pg. 201.
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Joi 20 decembrie

5. MELODIE ȘI CLARITATE

a. Ce trăsătură principală a fost evidentă în glasul lui Hristos și
cum poate fi ea evidentă și în glasul nostru? Psalmii 45:2.

„Hristos mi-a fost prezentat cu modul Său de a vorbi; și era o melodie
dulce în glasul Său. Glasul Său, într-un mod rar și calm, ajungea la acei care
ascultau și cuvintele Sale le pătrundeau inimile, și ei puteau înţelege ce a
spus El, înainte de a fi rostită propoziţia următoare.” Evanghelizarea, pg. 415.

b. Ce exemplu, dat de mama și bunica lui Timotei, ar trebui imitat
de către mamele creștine de astăzi? 2 Timotei 1:5; 3:14. Cum
pot părinţii să-i ajute pe copiii lor în aspectele practice ale
culturii vocii?

„Părinţilor, obișnuiţi-vă să vorbiţi într-un mod care va fi o
binecuvântare pentru copiii voștri. Femeile au nevoie să fie educate în
această privinţă. Chiar mamele ocupate, dacă vor, pot cultiva talentul
vorbirii și pot să-i înveţe pe copiii lor să citească și să vorbească corect. Ele
pot face aceasta în timp ce își văd de treaba lor. Nu este niciodată prea
târziu pentru noi să ne corectăm.” Testimonies, vol. 6, pg. 351.

Vineri 21 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce s-ar putea să ne determine să cultivăm obiceiuri de vorbire incorecte?
2. Cum ne putem îmbunătăţi tehnicile de respiraţie?
3. Este glasul tău prea sonor sau prea încet, prea subţire sau prea gros,

prea lent sau prea repede, prea jos sau prea înalt?
4. Cum putem dezvolta o pronunţare și vorbire clară și corectă?
5. Cum putem imita mai îndeaproape glasul lui Hristos?
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Lecţia 13                                  Sabat, 29 decembrie 2007

Cântând spre slava lui
Dumnezeu

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată
înţelepciunea. Învăţaţi-vă și sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări
de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire
în inima voastră” (Coloseni 3:16).

„Să fie cântare în cămin, de cântece care sunt dulci și curate, și vor fi
mai puţine cuvinte de mustrare și mai multă bucurie, speranţă și veselie.”
Educaţia, pg. 140.
Recomandare
pentru studiu:

Duminică 23 decembrie

1. MUZICA ÎN ISTORIA BIBLICĂ
a. Ce putere este inerentă în cântarea creștină și cum a fost

folosită în istoria biblică în avantajul credinciosului? Exodul
15:1,2,11; 2 Cronici 20:2,22.

„După cum copiii lui Israel care călătoreau prin pustie și-au înveselit
drumul prin muzica imnurilor sfinte, tot astfel Dumnezeu poruncește
copiilor Săi de astăzi să-și înveselească viaţa de peregrini.” Educaţia, pg. 140.

b. De ce erau importante pasaje biblice aranjate pe muzică și
cântate de către israeliţi? Deuteronomul 31:19.

c. Ce efect a avut acest fel de muzică asupra caracterelor lor?
Proverbele 22:6.

„Moise i-a îndrumat pe israeliţi să pună cuvintele legii pe muzică. În
timp ce copiii lor mai mari cântau la instrumente, cei mai tineri mărșăluiau,
cântând împreună cântarea poruncilor lui Dumnezeu. În anii de mai
târziu, ei și-au păstrat în minte cuvintele legii pe care au învăţat-o în timpul
copilăriei.” Evanghelizarea, pg. 309.

Testimonies, vol. 1, pg. 478, 480-482. (Cap. Apel către tineret).
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Luni 24 decembrie

2. MUZICA ÎN POCĂINŢĂ ȘI ISPITĂ

a. Cum și-a exprimat „dulcele cântăreţ al lui Israel” pocăinţa
veritabilă pentru păcatul său? Psalmii 51:1-8. Ce efect a avut
cântarea aceasta asupra poporului său?

„Psalmul cincizeci și unu este o expresie a pocăinţei lui David, când a
venit la el solia de mustrare din partea lui Dumnezeu: ‚Ai milă de mine, o,
Doamne, după îndelunga Ta răbdare; după mulţimea îndurărilor Tale
șterge-mi păcatele…’

Astfel, într-o cântare sfântă care să fie cântată în adunările publice ale
poporului său, în prezenţa curţii – preoţii și judecătorii, prinţii și oamenii de
război – și care aveau să păstreze până la generaţiile de mai târziu cunoștinţa
căderii sale, regele lui Israel și-a amintit păcatul, pocăinţa și speranţa sa de
iertare prin îndurarea lui Dumnezeu.” Patriarhi și profeţi, pg. 836, 837.

b. Cât de eficientă a fost cântarea în înmuierea inimii regelui
Saul? 1 Samuel 16:15,16,23.

c. Cum a folosit Hristos cântarea ca sursă a puterii în ceasul
ispitirii? Marcu 14:26.

„În viaţa Sa pământească, Isus a întâmpinat ispita cu cântare. Adesea,
când erau rostite cuvinte ascuţite și înţepătoare sau când atmosfera din jurul
Lui era grea de întunecime, insatisfacţie, neîncredere sau frică opresivă, se
auzea cântarea Lui de credinţă și bucurie sfântă.” Educaţia, pg. 139.

„[Isus] a păstrat comuniune cu cerul în cântare; și când tovarășii Săi se
plângeau de istovire de pe urma muncii, ei erau înveseliţi prin melodia
dulce de pe buzele Sale. Lauda Sa părea să izgonească îngerii cei răi, și,
asemenea tămâiei, umplea locul de mireasmă.” Hristos lumina lumii, pg. 50.

„Am văzut că trebuie să ne ridicăm zilnic și să ne păstrăm superioritatea
asupra puterilor întunericului. Dumnezeul nostru este puternic. Am
văzut cum cântarea spre slava lui Dumnezeu l-a alungat adesea pe vrăjmaș
și prin lăudarea lui Dumnezeu, acesta avea să fie dat înapoi și să ne dea
biruinţa.” Glasul în vorbire și cântare, pg. 409, 410.
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Marţi 25 decembrie

3. ELEMENTELE MUZICII BUNE

a. De ce elemente este nevoie pentru a face cântarea noastră o
binecuvântare pentru urechile omenești și cerești? Efeseni
5:19. De ce? 2 Corinteni 4:15.

„Nu de cântare zgomotoasă este nevoie, ci de o intonaţie clară, de o
pronunţie corectă și o rostire distinctă. Toţi să-și ia timp pentru a-și cultiva
glasul așa încât lauda lui Dumnezeu să poată fi cântată în tonuri clare și
dulci, nu prin asprimea și stridenţa care zgârie urechea. Capacitatea de a
cânta este darul lui Dumnezeu; să fie folosită spre slava Lui.” Testimonies,
vol. 9, pg. 128, 129.

„Puţine mijloace sunt mai eficiente pentru a fixa cuvintele [lui
Dumnezeu] în memorie, decât repetarea lor în cântare. Și o asemenea
cântare are o putere minunată. Are puterea de a supune naturile aspre și
necultivate; putere de a stimula gândirea și de a trezi simpatia, de a
promova armonia de acţiune și de a izgoni întunericul și presimţirile negre
care distrug curajul și slăbesc efortul.

Este unul dintre cele mai eficiente mijloace de a impresiona inima cu
adevăr spiritual. Cât de adesea pentru sufletul apăsat și în pragul disperării,
memoria îi reamintește unele dintre cuvintele lui Dumnezeu – povara de
mult uitată a unei cântări din copilărie – și ispitele își pierd puterea, viaţa
capătă o nouă semnificaţie și curajul și bucuria sunt împărtășite altor
suflete!” Educaţia, pg. 140.

b. De ce nu ar trebui ca momentele muzicale și alte momente
predominant estetice să aibă proeminenţă în serviciul nostru de
închinare? Ezechiel 33:32. Cum sunt uneori irosite momentele
de aur în timpul adunărilor de tabără?

„În unele ocazii mult timp a fost devotat cântării [la adunările de
tabără]. A fost o cântare lungă înainte de rugăciune, o cântare lungă după
rugăciune și multe cântări pe toată durata adunării. Astfel momente de
aur au fost folosite în mod neînţelept și nu s-a obţinut nici jumătate din
binele care ar fi putut fi realizat dacă aceste momente preţioase ar fi fost
valorificate în mod corespunzător.” Evanghelizarea, pg. 316.
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Miercuri 26 decembrie

4. MUZICA – UN POTENŢIAL BLESTEM

a. Ce fel de muzică a fost folosită de către israeliţi când s-au
hotărât să se întoarcă înapoi în Egipt? Exodul 32:17-19. Ce
muzică va fi cântată în multe biserici chiar înainte de încheierea
timpului de încercare, și ce fel de efecte potrivnice va avea
asupra oamenilor?

„Lucrurile pe care le-aţi descris ca având loc în Indiana, Domnul mi-a
arătat că aveau să aibă loc chiar înainte de încheierea timpului de încercare.
Fiecare lucru nepotrivit va fi demonstrat. Vor fi strigături, cu tobe, muzică
și dans. Simţurile fiinţelor raţionale va deveni atât de confuz încât nu se
poate avea încredere în ele că vor lua decizii drepte. Și aceasta este numită
mișcarea Duhului Sfânt.” Selected Messages, vol. 2, pg. 36.

„Duhul Sfânt nu are nimic de a face cu o asemenea confuzie de zgomot
și mulţime de sunete cum au trecut pe dinaintea mea în ianuarie trecut.
Satan lucrează în mijlocul larmei și confuziei unei asemenea muzici, care,
dacă ar fi fost de natură corespunzătoare, ar fi fost laudă și slavă la adresa
lui Dumnezeu. El face efectul ei asemenea înţepăturii otrăvitoare a
șarpelui.” Ibid., pg. 37.

b. Cum ne avertizează Dumnezeu pe toţi, și în special pe tineri,
împotriva periclitării experienţei noastre creștine prin
ascultarea la cântece pe care cerul nu le aprobă, sau cântarea
lor? Ezechiel 26:13; Amos 8:10-13.

„Mi s-a arătat că tinerii trebuie să ia o poziţie mai înaltă și să facă din
Cuvântul lui Dumnezeu sfătuitorul și ghidul lor. Responsabilităţi
solemne zac asupra tinerilor, pe care aceștia le tratează cu ușurinţă.
Introducerea muzicii în căminele lor, în loc să-i conducă la sfinţenie și
spiritualitate, a fost mijlocul de a le abate minţile de la adevăr. Cântări
frivole și muzica populară a vremii par a fi pe gustul lor. Instrumentele
muzicale au ocupat timpul care ar fi trebuit devotat rugăciunii.”
Testimonies, vol. 1, pg. 470.



7171717171Lecţii biblice pentru Sabat,  Octombrie - Decembrie  2007

Joi 27 decembrie

5. MUZICĂ ÎN CER
a. Cum este corul îngeresc în strânsă legătură cu noi, cei de pe

pământ? Evrei 1:14; 12:22.

b. Descrieţi muzica și muzicienii din cer și modul în care aceștia ne
pot inspira imnurile de laudă. Luca 2:13,14; 1 Corinteni
14:40; Apocalipsa 5:11-13.

„Mi-a fost arătată ordinea, ordinea desăvârșită a cerului și am fost captivată
când am ascultat la muzica desăvârșită de acolo. După ce m-am întors din
viziune, cântarea de aici a sunat foarte aspră și discordantă. Am văzut grupe
de îngeri, care stăteau într-un careu, fiecare având o harpă de aur… Nu se
poate descrie. Este o melodie cerească, divină, în timp ce de pe fiecare faţă
reflectă chipul lui Isus, strălucind de o slavă negrăită.” Testimonies, vol. 1, pg. 144.

c. Descrieţi experienţa celor mântuiţi, care vor cânta cântarea lui
Moise și a Mielului. Apocalipsa 7:14,15; 15:2,3. Cum putem să
ne pregătim zilnic pentru a cânta acea cântare care n-a mai fost
cântată niciodată mai înainte în cer?

„Acei care în cer se alătură corului îngeresc, în cântarea lui de laudă,
trebuie să înveţe pe pământ cântarea cerului, a cărui notă fundamentală
este mulţumirea.” Testimonies, vol. 7, pg. 181.

Vineri 28 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Care sunt beneficiile potenţiale ale cântării creștine?
2. Când este în special util a cânta cântări de laudă pentru

Dumnezeu?
3. Ce factori sunt importanţi în planificarea muzicii pentru

serviciile de închinare?
4. Cum putem ţine rugăciunea și studiul Cuvântului lui Dumnezeu

mai presus de muzică?
5. Cum poate vorbirea noastră zilnică să ne afecteze pregătirea

noastră de a cânta cântarea lui Moise și a Mielului?
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