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Prefaţă
Acest trimestru, studenţii Şcolii de Sabat din întreaga lume vor studia 

despre Închinarea plăcută lui Dumnezeu. Ce este închinarea? Se referă la 
dragostea şi supunerea plină de reverenţă ce sunt acordate unei zeităţi, 
unui idol sau obiect sacrul. Cuvintele greceşti pentru închinare cuprind 
ideile de „a cădea înaintea”, „a aduce omagiu”, şi „a servi”. Aceste con-
cepte definitorii arată clar că a te închina înseamnă a recunoaşte faptul 
că Dumnezeu este vrednic şi a aduce onoarea, lauda şi adorarea Aceluia 
care este întru totul vrednic. 

Ce face ca închinarea noastră ca fiinţe omeneşti – aşa de decăzuţi cum 
suntem în natura noastră păcătoasă – să poată fi primită sau nu de către 
un Dumnezeu curat şi sfânt? Despre aceasta se va studia pe parcursul ur-
mătoarelor trei luni. Ni se reaminteşte că gândurile şi căile lui Dumnezeu 
sunt mult mai înalte decât ale noastre (Isaia 55:8, 9). După cum trebuie să 
învăţăm anumite lucruri pentru a comunica mai liber şi eficient cu per-
soanele care au o cultură diferită şi care vorbesc o altă limbă, cu cât mai 
mult trebuie să învăţăm limbajul şi obiceiurile potrivite atunci când ne 
apropiem de curţile cereşti! Aceasta cere umilinţă şi un spirit care se lasă 
învăţat din partea noastră.

Suntem avertizaţi: „Dacă cei care pretind a crede adevărul nutresc 
păcate, neplăcerea lui Dumnezeu este asupra bisericii, iar El nu o va în-
depărta până când membrii nu fac tot ce le stă în putere ca să-şi arate ura 
faţă de păcat şi hotărârea lor de a-l alunga din biserică.” (The Ellen G. White 
1888 Materials, pag. 144).

„Dacă asupra poporului nu sunt imprimate idei corecte despre ade-
vărata închinare şi reverenţă, va exista o tendinţă crescândă de a aşeza 
lucrurile sfinte şi veşnice la acelaşi nivel cu cele obişnuite, iar cei care 
mărturisesc adevărul sunt o insultă la adresa lui Dumnezeu şi o ruşine 
pentru religie. Ei niciodată nu pot ca, având gânduri necultivate, să apre-
cieze un cer curat şi sfânt, şi să fie pregătiţi să se alăture închinătorilor 
din curţile cereşti de sus, unde totul este curat şi desăvârşit, unde fiecare 
fiinţă nutreşte o reverenţă desăvârşită faţă de Dumnezeu şi sfinţenia Sa.” 
– My Life Today, pag. 285.

„Neplăcerea şi judecăţile lui Dumnezeu sunt împotriva acelora care 
continuă să umble pe propriile lor căi, iubind eul, iubind lauda oameni-
lor. Ei vor fi măturaţi de înşelăciunile satanice ale acestor zile de pe urmă, 
pentru că nu au primit dragostea adevărului. Întrucât Domnul i-a binecu-
vântat şi onorat în trecut, ei se măgulesc că sunt aleşi şi drepţi şi nu au ne-
voie de avertismente, învăţături şi mustrare. Martorul credincios spune: 
‚Eu mustru şi pedepsesc pe toţi cei pe care îi iubesc: fii plin de râvnă dar, 
şi pocăieşte-te’ (Apocalipsa 3:19).” – The Ellen G. White 1888 Materials, pag. 764.

Ca Domnul să ne dea har în această privinţă este rugăciunea serioasă a
Departamentului Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 6 octombrie 2012

Darul Sabatului Întâi  
pentru o casă de rugăciune în Fiji

Aflată în Pacificul de Sud, Fiji este un grup 
de aproximativ 300 de insule răspândite pe o 
suprafaţă de 1000 de mile în Oceanul Pacific. Cu 
ecuatorul traversând vârful celei de-a doua insu-
le ca mărime, Vanua Levu, Fiji se bucură de o climă 
tropicală, soare mult, plaje nisipoase, vegetaţie bogată, fructe, legume şi 
rădăcinoase din abundenţă. Populaţia este de aprox. 900.000. Aici există 
două rase majoritare, fijienii băştinaşi (48%), indo-fijienii (45%) iar celelal-
te rase reprezintă 7%. Limba oficială este engleza. Rasele majoritare vor-
besc fijiană şi hindi. Majoritatea fijienilor băştinaşi sunt creştini (metodişti, 
romano-catolici, penticostali, adventişti de ziua a şaptea) iar majoritatea 
indo-fijienilor sunt hinduşi şi musulmani. Solia reformei a pătruns pe ţăr-
murile noastre în 1974 când fraţii Alfredo C. Sas şi Milan Vukotic au vizitat 
Fiji şi au botezat primele patru suflete. Uniunea Australiană i-a trimis pe 
fraţii John Ciric şi Chris Grehan ca misionari în 1997 şi prin lucrarea de col-
portaj au fost botezate 30 de suflete în 1998. Lucrarea a continuat să crească. 
Prin harul lui Dumnezeu, credincioşii de aici, deşi săraci în lucrurile acestei 
lumi, pot încă răspândi evanghelia care ajunge la cei nou interesaţi din re-
giunile muntoase, din oraşe şi de pe insulele mai mici.

„Niciodată nu a existat o nevoie mai mare de lucru serios şi jertfitor 
de sine în cauza lui Hristos decât acum, când ceasurile de încercare se 
încheie în curând iar ultima solie de har trebuie dată lumii. Sufletul meu 
este tulburat în interiorul meu când strigătul macedonean se aude din 
toate părţile, … de dincolo de Atlantic şi de marele Pacific şi de pe insule-
le mării: ‚Veniţi încoace… de ne ajutaţi’ (Faptele Apostolilor 16:9). Fraţi şi 
surori, veţi răspunde la acest strigăt?” (Testimonies, vol. 5, pag. 732 engl., cap.: 
„Darul nemăsurat de mare”).

Avem mare nevoie de o casă de închinare şi de spaţii pentru biro-
uri pentru sediul nostru şi pentru distribuirea de literatură. Chiriile sunt 
în momentul de faţă foarte mari iar posibilităţile noastre financiare sunt 
scăzute. Ne rugăm cu seriozitate ca Domnul să vă impresioneze inimile 
faţă de nevoia noastră de aici din Fiji. Când se strânge Colecta Sabatului 
Întâi pentru misiuni pe data de 6 octombrie 2012, vă rugăm să dăruiţi cu 
generozitate, ca o biserică să stea în picioare spre slava lui Dumnezeu în 
această ţară. Vă mulţumim şi fie ca Domnul să binecuvânteze din abun-
denţă fiecare dar şi pe fiecare dăruitor.

Fraţii şi surorile voastre din Fiji
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   Lecţia 1 Sabat, 6 octombrie 2012

Cine este vrednic de închinare?
„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, 

cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau 
în fiinţă şi au fost făcute.” (Apocalipsa 4:11).

„Desăvârşirea îngerească a dat greş în ceruri. Desăvârşirea ome-
nească a dat greş în Eden, paradisul fericirii. Toţi cei care îşi doresc să 
aibă siguranţă pe pământ sau în cer trebuie să privească la Mielul lui 
Dumnezeu.” – Înalta noastră chemare, pag. 43.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 33-43 engl. (cap. 1: „De ce a  
         fost îngăduit păcatul”).

Duminică 30 septembrie

1.  PRINCIPIUL DE BAZĂ AL UNIVERSULUI
a.  Care ar trebui să fie interesul central şi suprem al tuturor fiinţe-

lor create şi de ce? 1 Petru 1:24, 25.

b.  Ce are aceasta de a face cu Isus Hristos? Efeseni 3:8, 9; Ioan 1:1-3.

„Suveranul universului nu a fost singur în lucrarea Sa de binefacere. El 
a avut un asociat – un conlucrător care-I putea aprecia planurile şi care pu-
tea să-I împărtăşească bucuria Sa de a da fericire fiinţelor create.” – Patriarhi 
şi profeţi, pag. 34 engl. (cap. 1: „De ce a fost îngăduit păcatul”).

c.  Ce au înţeles de mult îngerii curaţi şi loiali? Psalmii 89:14-16.

„Legea dragostei, care este temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea 
tuturor fiinţelor inteligente, depinde de armonia perfectă cu marile sale 
principii ale dreptăţii…

Bucuria oştii cereşti era să împlinească planul Creatorului lor. Ei îşi 
găseau plăcerea în a reflecta slava Sa şi a răspândi lauda Sa. Şi în timp ce 
dragostea faţă de Dumnezeu era supremă, dragostea reciprocă era încre-
zătoare şi altruistă. Nu exista nici o notă discordantă care să strice armonia 
cerească.” – Idem., pag. 34, 35 engl. (cap. 1: „De ce a fost îngăduit păcatul”).

1Pet 1:24-25 24 Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade jos, 25 dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.

Efe 3:8-9 8 Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos 9 şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;Ioan 1:1-3 1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Ps 89:14-16 14 Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sunt înaintea feţei Tale. 15 Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei, care umblă în lumina feţei Tale, Doamne! 16 El se bucură neîncetat de Numele Tău şi se făleşte cu dreptatea Ta.
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Luni 1 octombrie

2.  ORIGINEA MIZERIEI EGOISMULUI
a.   Cu ce sentimente ciudate a început conducătorul corului ceresc 

– un înger frumos – să manifeste îngăduinţă de sine şi care a fost 
urmarea? Ezechiel 28:13, 17; Isaia 14:13, 14.

„Puţin câte puţin, Lucifer a ajuns să nutrească dorinţa de înălţare de 
sine… Cu toate că toată slava lui era de la Dumnezeu, acest înger puternic 
a ajuns să o considere ca fiind a lui. Nemulţumit de poziţia lui, deşi onorat 
mai presus de oştirea cerească, el s-a aventurat să râvnească la omagiul 
care se cuvine numai Creatorului. În loc de a căută să facă din Dumnezeu 
obiectul suprem al sentimentelor şi ascultării tuturor fiinţelor create, el s-a 
străduit să-şi asigure pentru sine slujirea şi loialitatea acestora. Râvnind la 
slava cu care Tatăl nemărginit L-a învestit pe Fiul Său, acest prinţ al îngeri-
lor a aspirat la o putere care era o prerogativă doar a lui Hristos.

Acum, armonia desăvârşită din ceruri a fost tulburată. Înclinaţia lui 
Lucifer de a-şi sluji sieşi în loc de a sluji Creatorului său a făcut loc unui 
simţământ de apăsare când a fost văzut de cei care considerau că slava lui 
Dumnezeu trebuie să fie supremă.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 35, 36 engl. ( cap. 1: 
„De ce a fost îngăduit păcatul”).

b.  Descrieţi felul în care Lucifer se prefăcea că se închină Creatoru-
lui său şi ce făcea el în realitate. Matei 15:8.

„Îngerii au recunoscut cu bucurie supremaţia lui Hristos şi, proster-
nându-se înaintea Sa, şi-au revărsat dragostea şi adoraţia lor. Lucifer s-a 
plecat împreună cu ei, dar în inima lui se dădea o luptă ciudată şi aprigă. 
Adevărul, dreptatea şi loialitatea se luptau cu invidia şi gelozia. Pentru un 
timp, influenţa îngerilor sfinţi părea că l-a câştigat de partea lor. În timp ce 
cântările de laudă se înălţau în tonuri armonioase, amplificate de miile de 
glasuri bucuroase, spiritul răului părea că a dispărut; o dragoste de nede-
scris i-a mişcat întreaga fiinţă; sufletul său, în armonie cu închinătorii fără 
de păcat, s-a înălţat la Tatăl şi la Fiul. Însă el a fost umplut iarăşi de mândrie 
în slava sa proprie. Dorinţa lui după supremaţie s-a întors, iar invidia faţă 
de Hristos a fost iarăşi nutrită. Marile onoruri care erau aduse lui Lucifer 
nu erau apreciate ca darul special al lui Dumnezeu, şi de aceea nu trezeau 
nici o recunoştinţă faţă de Creatorul său. El se desfăta în strălucirea şi înăl-
ţarea lui şi aspira să fie egal cu Dumnezeu.” – Idem., pag. 36, 37 engl. ( cap. 1: 
„De ce a fost îngăduit păcatul”).

Ezec 28:1313 Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.Ezec 28:1717 Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.Isa 14:13-14 13 Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, 14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”

Mat 15:8 8 „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
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Marţi 2 octombrie
3.  CRIZA DIN CERURI
a.  De ce avertizare ar trebui să ascultăm observând tacticile înşelă-

toare pe care a început să le folosească Lucifer în cer? Proverbele 
24:1, 2.

„Profitând de încrederea loială şi plină de iubire pe care o aveau în el 
fiinţele sfinte de sub comanda sa, [Lucifer] a infiltrat cu măiestrie în mintea 
lor neîncrederea şi nemulţumirea lui încât acţiunea aceasta a lui nu a fost 
observată. Lucifer a prezentat planurile lui Dumnezeu într-o lumină falsă 
– interpretându-le greşit şi răstălmăcindu-le, pentru a trezi nemulţumirea 
şi răzvrătirea. În mod viclean, el i-a făcut pe ascultătorii lui să dea glas sim-
ţămintelor lor; apoi, aceste cuvinte erau repetate de el atunci când serveau 
scopului său, ca dovadă că îngerii nu erau cu totul de acord cu conducerea 
lui Dumnezeu. În timp ce pretindea că este în întregime loial lui Dumne-
zeu, el susţinea că era nevoie de schimbări în ordinea şi legile cerului pen-
tru stabilitatea guvernării divine. Astfel, în timp ce lucra ca să stârnească 
împotrivire faţă de legea lui Dumnezeu şi să strecoare în mintea îngerilor 
de sub comanda sa propria sa nemulţumire, pe faţă el căuta să îndepărteze 
nemulţumirea şi să-i împace pe îngerii nemulţumiţi cu ordinea lucrurilor 
din ceruri. În timp ce în taină instiga la discordie şi răscoală, cu o măiestrie 
desăvârşită făcea să pară că unica lui intenţie era aceea de a promova loia-
litatea şi de a păstra armonia şi pacea…

Deşi [unii îngeri] fuseseră până atunci în perfectă armonie cu ordinea 
pe care o stabilise Dumnezeu, acum erau nemulţumiţi şi nefericiţi pentru 
că nu puteau pătrunde în sfaturile Sale tainice; erau nemulţumiţi cu planul 
Lui de a-L înălţa pe Hristos. Ei erau gata să susţină pretenţia lui Lucifer de 
autoritate egală cu Fiul lui Dumnezeu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 38 engl. ( cap. 1: 
„De ce a fost îngăduit păcatul”).

b.  După ce a stăruit pe lângă Lucifer – care până la urmă a dat naş-
tere la o campanie pe faţă împotriva bunului Creator şi a legii 
Sale pline de dragoste – ce a fost Cerul constrâns să facă şi de ce? 
Apocalipsa 12: 7-9.

„[Lucifer] şi-a apărat felul de purtare cu îndârjire şi s-a angajat cu totul 
în marea luptă împotriva Făcătorului său. În felul acesta, Lucifer, ‚purtătorul 
de lumină’, cel care se împărtăşea de slava lui Dumnezeu, slujitorul tronului 
Său, a devenit Satan prin păcat, ‚împotrivitorul’ lui Dumnezeu şi al fiinţelor 
cereşti şi nimicitorul acelora pe care Cerul i-a încredinţat îndrumării şi supra-
vegherii lui.” – Idem., pag. 40 engl. ( cap. 1: „De ce a fost îngăduit păcatul”).
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Prov 24:1-2 1 Nu pizmui pe oamenii cei răi şi nu dori să fii cu ei; 2 căci inima lor se gândeşte la prăpăd, şi buzele lor vorbesc nelegiuiri.

Apoc 12:7-9 7 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, 8 dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 20128

Miercuri 3 octombrie
4.  ÎNCHINAREA ÎN EDEN ŞI CRIZA DE PE PĂMÂNT
a.  Descrieţi cum arăta la început creaţia lui Dumnezeu. Genesa 

1:31. Ce descoperă marea Sa dragoste faţă de creaturile speciale 
pe care le-a făcut după chipul Său? Genesa 3:9.

„Adam era înconjurat de tot ceea ce-i putea dori inima. Orice nevoie 
era împlinită. Nu exista nici un păcat şi nici un semn al decăderii în glori-
osul Eden. Îngerii lui Dumnezeu conversau liber şi cu iubire cu perechea 
sfântă. Păsările cântătoare ciripeau cântecele lor libere şi fericite de laudă la 
adresa Creatorului lor. Animalele paşnice, într-o inocenţă fericită, se jucau 
în jurul lui Adam şi al Evei, ascultătoare de cuvintele lor. Adam se afla în 
perfecţiunea bărbăţiei, cea mai nobilă lucrare a Creatorului.

Nici o umbră nu se interpunea între ei şi Creatorul lor. Ei Îl cunoşteau 
pe Dumnezeu ca pe bunul lor Tată şi, în toate lucrurile, voinţa lor se con-
forma voinţei lui Dumnezeu. Iar caracterul lui Dumnezeu era reflectat în 
caracterul lui Adam.” – Căminul adventist, pag. 26, 27 engl. (cap. 3: „Căminul din 
Eden – un model”).

b.  Cum s-a stricat creaţia lui Dumnezeu? Genesa 3:1-7. Descrieţi 
primele simptome spirituale care au urmat, ca amintire tristă a 
atitudinii lui Lucifer. Genesa 3:12, 13.

„[Lucifer] l-a prezentat pe Dumnezeu în mod greşit, atribuindu-I do-
rinţa de înălţare de sine. El a încercat să-I atribuie Creatorului iubit proprii-
le caracteristici rele. În felul acesta, i-a înşelat el pe îngeri. În felul acesta, i-a 
înşelat el pe oameni. El i-a condus să se îndoiască de cuvântul lui Dumne-
zeu şi să nu se încreadă în bunătatea Sa.” – Reflecting Christ, pag. 23.

„Adam nu a putut nici să-şi nege, nici să-şi scuze păcatul; dar, în loc de 
a da pe faţă răbdare, el a încercat să arunce vina asupra soţiei lui şi, în felul 
acesta, asupra lui Dumnezeu Însuşi… 

Atunci când femeia a fost întrebată: ‚Ce ai făcut?’, ea a răspuns: ‚Şar-
pele m-a amăgit şi eu am mâncat.’ ‚De ce ai creat şarpele? De ce l-ai lăsat 
să intre în Eden?’ – acestea erau întrebările care se subînţelegeau din scu-
za ei pentru păcatul ei. În felul acesta, asemenea lui Adam, ea Îl făcea pe 
Dumnezeu răspunzător de căderea lor. Spiritul îndreptăţirii de sine şi-a 
avut originea în tatăl minciunii; el a fost nutrit de primii noştri părinţi de 
îndată ce ei s-au supus influenţei lui Satan şi a fost dat pe faţă de toţi fiii şi 
fiicele lui Adam. În loc de a-şi mărturisi păcatele în umilinţă, ei încearcă să 
se apere aruncând vina asupra altora, asupra împrejurărilor, sau asupra lui 
Dumnezeu – făcând chiar din binecuvântările Sale o ocazie de murmurare 
împotriva Sa.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 57, 58 engl. (cap. 3: „Ispitirea şi căderea”).

Gen 1:31 31 Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea. Gen 3:9 9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”

Gen 3:1-7 1 Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?” 2 Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. 3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.” 4 Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri, 5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” 6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. 7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.Gen 3:12-13 12 Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.” 13 Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.”
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Joi 4 octombrie
5.  ADEVĂRATA IMAGINE DEZVĂLUITĂ
a.  Ce moştenire a lăsat Lucifer omenirii – şi ce trebuie să reţinem 

mereu pentru a scăpa de cursele lui? Psalmii 58:1-3; Ieremia 17:9.

„Păcatul şi-a avut originea în egoism. Lucifer, heruvimul acoperitor, a 
dorit să fie primul în cer. El a căutată să câştige controlul asupra fiinţelor 
cereşti, să le îndepărteze de la Creatorul lor şi să câştige lauda lor pentru 
sine.” – Reflecting Christ, pag. 23.

„Contestarea supremaţiei Fiului lui Dumnezeu şi, în felul acesta, pu-
nerea la îndoială a înţelepciunii şi dragostei Creatorului, deveniseră scopul 
acestui prinţ al îngerilor. Cu acest scop avea să folosească energiile acelei 
minţi strălucite, care, după Hristos, era primul între oştirile lui Dumne-
zeu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 36 engl. (cap. 1: „De ce a fost îngăduit păcatul”).

„Planul de mântuire, care dădea pe faţă dreptatea şi dragostea lui 
Dumnezeu, oferă o siguranţă veşnică împotriva eşecului în lumile necă-
zute, cât şi între cei care vor fi răscumpăraţi de sângele Mielului. Singura 
noastră nădejde este încrederea perfectă în sângele Aceluia care îi poate 
mântui pe deplin pe toţi aceia care vin la Dumnezeu prin El.” – Înalta noastră 
chemare, pag. 43.

b.  În cele din urmă, ce va înţelege întregul univers despre Dumne-
zeu? Romani 3:3, 4; Apocalipsa 4:11.

„Istoria păcatului va sta în toată veşnicia ca un martor că de existenţa 
legii lui Dumnezeu este legată fericirea tuturor fiinţelor pe care le-a creat 
El. Având în vedere toate aspectele marii lupte, întregul univers, atât cei 
credincioşi cât şi cei care s-au răsculat, vor declara cu toţii: ‚Drepte şi ade-
vărate sunt căile Tale, Rege al sfinţilor.’ (Apocalipsa 15:3).” – Marea luptă, pag. 
671 engl. (cap. 42: „Sfârşitul luptei”).

Vineri 5 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  De ce este important să înţelegem cine este Hristos cu adevărat?
2.  Ce simţăminte şi dorinţe greşite au declanşat răzvrătirea lui Lucifer?
3.  Trasaţi paşii căderii lui Lucifer. Cum putem evita astfel de paşi?
4.  Arătaţi contrastul dintre caracterul primilor noştri părinţi de di-

nainte şi de după păcat.
5.  Explicaţi marea diferenţă dintre caracterul lui Hristos şi cel al lui 

Satan.
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Ps 58:1-3 1 (Către mai marele cântăreţilor. „Nu nimici.” O cântare de laudă a lui David.) Oare, tăcând, faceţi voi dreptate? Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor? 2 Dimpotrivă! în inimă săvârşiţi nelegiuiri; în ţară, puneţi în cumpănă silnicia mâinilor voastre. 3 Cei răi sunt stricaţi încă din pântecele mamei lor, mincinoşii se rătăcesc odată cu ieşirea din pântecele mamei lor.Ier 17:9 9 Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?

Rom 3:3-4 3 Şi ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredinţa lor va nimici ea credincioşia lui Dumnezeu? 4 Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat, şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.”Apoc 4:11 11 „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”
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   Lecţia 2 Sabat, 13 octombrie 2012

Adevărata jertfă
„Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât 

Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu 
a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort.” 
(Evrei 11:4).

„Când [Adam] a înjunghiat victima nevinovată, el a tremurat la 
gândul că păcatul lui trebuie să verse sângele Mielului fără vină al 
lui Dumnezeu. Această scenă l-a făcut să înţeleagă mai adânc şi mai 
viu mărimea păcatului său, pe care nimic altceva în afară de moartea 
iubitului Fiu al lui Dumnezeu nu putea să-l ispăşească.” – God’s Amazing 
Grace, pag. 15.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 71-79 engl. (cap. 5: „Cain şi  
        Abel puşi la încercare”).

Duminică 7 octombrie

1.  CONSECINŢELE PĂCATULUI
a.  Ce schimbări au intervenit în viaţa primilor noştri părinţi după 

căderea în păcat şi cum au afectat acestea felul în care trebuia să 
se închine lui Dumnezeu? Genesa 3:16-24.

„În inocenţa lui, Adam se bucurase de o comuniune directă cu Făcă-
torul său; însă păcatul a adus despărţire între Dumnezeu şi om şi doar is-
păşirea lui Hristos putea să întindă un pod peste abis şi să facă posibilă 
transmiterea binecuvântării sau a mântuirii din cer peste pământ. Omul 
încă nu putea să se apropie de Creatorul lui în mod direct, însă Dumnezeu 
a comunicat cu el prin intermediul lui Hristos şi al îngerilor…

Jertfele au fost rânduite de Dumnezeu pentru a-i aminti mereu omu-
lui de păcat şi a-l face să recunoască plin de pocăinţă păcatul său şi să-şi 
mărturisească credinţa în Mântuitorul promis. Scopul lor era să impresio-
neze omenirea căzută cu privire la adevărul solemn cum că păcatul a adus 
moartea. Pentru Adam, prima jertfă a fost o ceremonie dureroasă. Mâna 
sa a trebuit să se ridice ca să ia viaţa pe care numai Dumnezeu o putea da. 
Atunci a văzut pentru prima dată moartea şi ştia că, dacă ar fi fost ascultă-
tor de Dumnezeu, nici omul nici animalul nu ar fi trebuit să moară.” – Patri-
arhi şi profeţi, pag. 67, 68 engl. (cap. 4: „Planul de mântuire”).

Gen 3:16-24 16 Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.” 17 Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; 18 spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. 19 În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.” 20 Adam a pus nevestei sale numele Eva: căci ea a fost mama tuturor celor vii. 21 Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele. 22 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.” 23 De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. 24 Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii. 
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Luni 8 octombrie

2.  DUMNEZEU VEDE ALEGERILE PE CARE LE FACEM
a.  Deşi au fost învăţaţi de părinţi temători de Dumnezeu, ce alegeri 

opuse au făcut primii copii născuţi în această lume în ce priveşte 
închinarea lor la Dumnezeu? Genesa 4:1-5.

„Abel s-a ţinut de marile principii ale răscumpărării. El s-a văzut pe 
sine ca păcătos şi a văzut păcatul şi pedeapsa lui, moartea, stând între su-
fletul lui şi comuniunea cu Dumnezeu. El a adus victima înjunghiată, viaţa 
jertfită, recunoscând în felul acesta pretenţiile legii pe care o călcase. Prin 
sângele vărsat, el privea la jertfa viitoare, la Hristos murind pe crucea Cal-
varului; şi încrezându-se în ispăşirea care trebuie săvârşită acolo, el avea 
garanţia că era drept şi că jertfa lui a fost primită.

Cain a avut aceeaşi ocazie de a învăţa şi accepta aceste adevăruri ca 
şi Abel. El nu era victima unui plan arbitrar. Nu s-a hotărât ca un frate să 
fie primit de Dumnezeu, iar celălalt să fie respins. Abel a ales credinţa şi 
ascultarea; Cain, necredinţa şi răzvrătirea. În aceasta a constat diferenţa.” – 
Patriarhi şi profeţi, pag. 72 engl. (cap. 5: „Cain şi Abel puşi la încercare”).

b.  Indiferent de religia pe care o susţin oamenii, ce trebuie să înveţe 
ei din experienţa lui Cain şi Abel? Evrei 11:4; Maleahi 3:18.

„Cain şi Abel reprezintă două clase care vor exista în lume până la sfâr-
şitul timpului. O clasă se foloseşte de jertfa prevăzută pentru păcat; cealaltă 
se aventurează să depindă de propriile lor merite; jertfa lor este una care nu 
are virtutea mijlocirii divine şi, în felul acesta, nu-l poate face pe om să aibă 
trecere înaintea lui Dumnezeu. Numai prin meritele lui Isus pot fi iertate 
păcatele noastre. Cei care nu simt nevoia de sângele lui Hristos, care simt 
că pot să-şi asigure aprobarea lui Dumnezeu fără harul divin prin propriile 
fapte, fac aceeaşi greşeală ca şi Cain. Dacă nu primesc sângele curăţitor, 
se află sub condamnare. Nu există nici o altă măsură luată prin care ei să 
poată fi eliberaţi de sclavia păcatului.

Clasa de închinători care urmează exemplul lui Cain cuprinde pe ma-
rea majoritate a lumii; pentru că aproape toate religiile false se bazează pe 
acelaşi principiu – omul poate depinde de propriile eforturi pentru a avea 
mântuirea.” – Idem., pag. 72, 73 engl. (cap. 5: „Cain şi Abel puşi la încercare”).

Gen 4:1-5 1 Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” 2 A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. 3 După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. 4 Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; 5 dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.

Evr 11:4 4 Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort. Mal 3:18 18 Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.
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Marţi 9 octombrie
3.  ÎNŢELEGÂND CARE ESTE RISCUL
a.  De ce suntem avertizaţi astăzi faţă de filosofiile şi practicile peri-

culoase ale multor aderenţi sinceri la New Age şi la alte mişcări 
asemănătoare? Faptele Apostolilor 4:10-12; 1 Timotei 6:20, 21.

„Unii susţin că omenirea are nevoie, nu de răscumpărare, ci de dezvol-
tare – că poate fi înnobilată, înălţată şi regenerată prin sine. După cum Cain 
a crezut că poate să-şi asigure favoarea divină printr-o jertfă din care lipsea 
sângele, în acelaşi fel aceştia se aşteaptă să înalţe omenirea la standardul 
divin, independent de ispăşire. Istoria lui Cain arată care va fi rezultatul. 
Arată că omul va ajunge să fie despărţit de Hristos. Omenirea nu are putere 
să se regenereze. Ea nu tinde spre în sus, spre divin, ci în jos, spre ce este 
satanic. Hristos este singura noastră nădejde.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 73 engl. 
(cap. 5: „Cain şi Abel puşi la încercare”).

b.  Aşa cum este ilustrat prin istoria lui Cain şi a lui Abel, ce cuprin-
de adevărata credinţă în ispăşirea lui Hristos? Romani 3:23-31; 
Iacov 2:22, 17.

„Adevărata credinţă, care se bazează pe deplin pe Hristos, se va da 
pe faţă prin ascultare de toate cerinţele lui Dumnezeu. De pe vremea lui 
Adam până în timpul prezent, marea luptă s-a dat cu privire la ascultarea 
de legea lui Dumnezeu. În toate veacurile au existat unii care au pretins că 
au dreptul la favoarea lui Dumnezeu, deşi nu ţineau seama de unele dintre 
poruncile Sale. Însă Scripturile declară că prin fapte ‚credinţa este făcută 
desăvârşită’; şi că, fără faptele ascultării, credinţa ‚este moartă’ (Iacov 2:22, 
17).” – Idem.

„Cain şi Abel au fost reprezentanţii celor două mari clase. Abel, ca pre-
ot, în credinţă solemnă a adus jertfa lui. Cain a fost gata să aducă roadele 
pământului lui, dar a refuzat să lege de jertfa sa sângele animalelor. Inima 
lui a refuzat să dea pe faţă pocăinţă pentru păcat şi credinţa lui într-un 
Mântuitor, prin aducerea sângelui animalelor. El a refuzat să-şi recunoască 
nevoia de un Răscumpărător. Aceasta însemna pentru inima lui mândră 
dependenţă şi umilinţă.

Dar Abel, prin credinţa într-un Răscumpărător viitor, a adus lui Dum-
nezeu o jertfă mai acceptabilă decât Cain. Jertfa lui cu sângele animalelor 
semnifica faptul că el era un păcătos şi că avea păcate de îndepărtat şi că el 
se căia şi credea în eficacitatea sângelui jertfei viitoare mai mare.” – Confron-
tation, pag. 22, 23.

Fapte 4:10-12 10 s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. 11 El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.” 12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 1Tim 6:20-21 20 Timoteie, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel, 21 pe care au mărturisit-o unii, şi au rătăcit cu privire la credinţă. Harul să fie cu voi! Amin.

Rom 3:23-31 23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. 25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; 26 pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. 27 Unde este, dar, pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei. 28 Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. 29 Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este şi al Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor; 30 deoarece Dumnezeu este Unul singur, şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur. 31 Deci prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. Iac 2:22 22 Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. Iac 2:17 17 Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
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Miercuri 10 octombrie

4.  ÎNGÂMFAREA LUI CAIN
a.  În ce sens a fost aşa numita jertfă a lui Cain un act de răzvrătire? 

Genesa 4:6, 7.

„Satan este părintele necredinţei, murmurării şi al răzvrătirii. El l-a um-
plut pe Cain de îndoială şi furie faţă de fratele lui nevinovat şi împotriva 
lui Dumnezeu pentru că jertfa lui a fost refuzată iar cea a lui Abel a fost 
primită. Şi el l-a omorât pe fratele lui în nebunia lui nesăbuită.

Jertfele au fost instituite ca să reprezinte pentru om o garanţie a iertării 
lui Dumnezeu prin marea jertfă ce urma să aibă loc, simbolizată prin sân-
gele animalelor. Prin această ceremonie, omul îşi făcea de cunoscut pocă-
inţa, ascultarea şi credinţa într-un Răscumpărător care urma să vină. Ceea 
ce a făcut ca jertfa lui Cain să fie ofensatoare la adresa lui Dumnezeu a 
fost lipsa lui de supunere şi ascultare faţă de rânduiala stabilită de El. El a 
crezut că propriul lui plan, de a-I aduce lui Dumnezeu doar o jertfă din roa-
dele pământului, era mai nobil şi nu la fel de umilitor ca aducerea sângelui 
animalelor, care era un semn al dependenţei faţă de altcineva, şi în felul 
acesta exprima propria slăbiciune şi păcătoşenie. Cain a privit cu uşurătate 
asupra sângelui ispăşirii.” – Confrontation, pag. 23.

b.  Explicaţi problema lui Cain în relaţie cu Abel. Genesa 4:8-10;  
1 Ioan 3:12.

„În loc de a-şi recunoaşte păcatul, Cain a continuat să se plângă de 
nedreptatea lui Dumnezeu şi să nutrească invidie şi ură faţă de Abel. El l-a 
ocărât pe fratele lui şi a încercat să-l atragă într-o controversă cu privire la 
felul de acţiune al lui Dumnezeu cu ei. În umilinţă, totuşi fără teamă, şi cu 
fermitate, Abel a apărat dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu. El a scos în 
evidenţă rătăcirea lui Cain şi a încercat să-l convingă de faptul că el era cel 
care greşeşte. El i-a atras atenţia asupra milei lui Dumnezeu prin aceea că a 
cruţat viaţa părinţilor lor când ar fi putut să-i pedepsească printr-o moarte 
imediată, şi i-a spus că Dumnezeu îi iubea, altfel nu ar fi dat pe Fiul Său, 
cel nevinovat şi sfânt, să sufere pedeapsa pe care ei au atras-o asupra lor. 
Toate acestea au făcut ca mânia lui Cain să fie şi mai aprigă. Raţiunea şi 
conştiinţa îi spuneau că Abel avea dreptate; dar el era furios că unul care 
fusese deprins să asculte de sfatul lui nu era de acord cu el şi că nu putea 
găsi aprobarea în răzvrătirea lui. În mânia lui aprinsă, l-a ucis pe fratele 
lui.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 74 engl. (cap. 5: „Cain şi Abel puşi la încercare”).

Gen 4:6-7 6 Şi Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa? 7 Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”

Gen 4:8-108 Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât. 9 Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 10 Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.1Ioan 3:12 12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.
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Joi 11 octombrie
5.  PRINCIPII VEŞNICE ILUSTRATE
a.  Ce roadă aduce în cele din urmă religia lui Cain? 1 Ioan 3:13; 

Ioan 3:20.

„Cain l-a urât şi ucis pe fratele lui, nu pentru ceva rău ce ar fi făcut Abel, 
ci ‚pentru că faptele lui erau rele’ (1 Ioan 3:12). La fel, în toate veacurile cei 
răi i-au urât pe cei care erau mai buni decât ei. Viaţa de ascultare şi credinţă 
neşovăielnică a lui Abel era o mustrare continuă pentru Cain… Cu cât lumina 
cerească reflectată de la  caracterul slujitorilor credincioşi ai lui Dumnezeu 
este mai strălucitoare, cu atât mai clar sunt descoperite păcatele celor necre-
dincioşi şi cu atât mai hotărâte vor fi eforturile lor de a-i nimici pe cei care le 
tulbură pacea.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 74 engl. (cap. 5: „Cain şi Abel puşi la încercare”).

b.  Ce putem învăţa din felul în care S-a purtat Dumnezeu cu Cain? 
Genesa 4:11-16.

„Istoria întunecată a lui Cain şi a urmaşilor săi a fost un exemplu a 
ceea ce urma să fie rezultatul permiterii păcătosului să trăiască veşnic, să-şi 
aducă la îndeplinire răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu…

Satan este mereu la lucru, cu o energie intensă şi deghizat în mii de 
feluri, ca să prezinte greşit caracterul şi conducerea lui Dumnezeu. Cu pla-
nuri vaste şi bine organizate şi cu o mare putere, el lucrează ca să-i ţină pe 
locuitorii lumii în amăgirea lui. Dumnezeu, Cel nemărginit şi atotştiutor, 
vede sfârşitul de la început, şi în purtarea lui cu răul, planurile Sale au fost 
larg cuprinzătoare şi vaste. Intenţia Sa a fost, nu numai să facă să înceteze 
răzvrătirea, ci şi să demonstreze întregului univers natura răzvrătirii. Pla-
nul lui Dumnezeu era pe faţă, arătând atât dreptatea Sa cât şi îndurarea Sa, 
apărând pe deplin înţelepciunea şi neprihănirea Sa prin felul de purtare cu 
răul.” – Idem., pag. 78 engl. (cap. 5: „Cain şi Abel puşi la încercare”).

Vineri 12 octombrie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Adesea vorbim despre păcatul lui Adam, totuşi ce putem învăţa din 

pocăinţa lui?
2.  Care două clase de oameni sunt reprezentate de Cain şi Abel?
3.  Cum trebuie să răspundem astăzi pretenţiilor cum că omenirea se 

dezvoltă?
4.  De ce a fost resentimentul lui Cain împotriva lui Dumnezeu ne-

drept şi iraţional?
5.  Ce ne poate da pacea când avem de-a face cu cei care au atitudinea 

lui Cain?

1Ioan 3:13 13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea. Ioan 3:20 20 Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.

Gen 4:11-16 11 Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău! 12 Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pământ.” 13 Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi. 14 Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de faţa Ta şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ; şi oricine mă va găsi, mă va omorî.” 15 Domnul i-a zis: „Nicidecum; ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte ori.” Şi Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 16 Apoi, Cain a ieşit din faţa Domnului şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden.
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   Lecţia 3 Sabat, 20 octombrie 2012

Patriarhii din vechime se închină
„Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine 

se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte 
pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6).

„Hristos va veni în curând. Îngerii lui Dumnezeu caută să ne dis-
tragă atenţia de la noi înşine şi de la lucrurile pământeşti. Să nu-i lă-
săm să lucreze în zadar.” – Reflecting Christ, pag. 312.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 90-103 engl. (cap. 7: „Potopul”).

Duminică 14 octombrie

1.  ENOH
a.  Cum descrie Inspiraţia experienţa lui Enoh? Genesa 6:8, 9, 15; 

Evrei 11:5. Prin relaţia obţinută în felul acesta prin închinare efi-
cientă, ce i-a fost arătat lui Enoh înainte de înălţarea lui la cer? 
Iuda 14.

„Enoh a repetat cu credincioşie oamenilor tot ceea ce Dumnezeu îi des-
coperise prin spiritul profeţiei. Unii au crezut cuvintele sale şi s-au întors 
de la răutatea lor ca să se teamă şi să se închine lui Dumnezeu. Aceştia l-au 
căutat adesea pe Enoh în locul în care se retrăsese, iar el le-a dat învăţături 
şi s-a rugat pentru ei ca Dumnezeu să le dea o cunoştinţă a voinţei Sale. În 
cele din urmă, el a ales anumite perioade în care se retrăgea şi nu dorea ca 
oamenii să-l găsească, pentru că îi întrerupeau meditaţia şi comuniunea 
sfântă cu Dumnezeu. El nu s-a izolat tot timpul de societatea acelora care îl 
iubeau şi care ascultau cuvintele sale de înţelepciune; nici nu s-a despărţit 
cu totul de cei decăzuţi. El se întâlnea cu cei buni şi cei răi în mod regulat şi 
lucra ca să-i întoarcă pe cei necredincioşi de la calea lor cea rea şi să-i înveţe 
în cunoştinţa şi teama de Dumnezeu. El îi învăţa pe cei care Îl cunoşteau 
pe Dumnezeu ca să-I slujească şi mai bine. El rămânea cu ei atâta timp cât 
aceştia puteau beneficia de conversaţia sa evlavioasă şi exemplul lui sfânt, 
iar apoi se retrăgea din societate – de la cei drepţi, de la cei batjocoritori şi 
idolatrii, să rămână în singurătate, flămânzind şi însetând după comuni-
unea cu Dumnezeu şi acea cunoştinţă pe care numai El putea să i-o dea.” 
– The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 62, 63.

Gen 6:8-9 8 Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. 9 Iată care sunt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. Gen 6:15 15 Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime. Evr 11:5 5 Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Iuda 1:14 14 Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, 
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Luni 15 octombrie

2.  ÎN ZILELE LUI NOE
a.  Descrieţi lumea în care s-a născut Noe. Genesa 6:1, 2, 5, 6, 11, 12.

b.  Cum compară Isus zilele lui Noe cu zilele noastre – şi ce trebuie 
să înţelegem prin aceasta? Luca 17:26, 27; Matei 24:37-39.

„Dumnezeu nu i-a condamnat pe antediluvieni pentru că mâncau şi 
beau; El le dăduse roadele pământului din abundenţă ca să le satisfacă 
nevoile fizice. Păcatul lor consta în faptul că foloseau aceste daruri fără 
recunoştinţă faţă de Dătător şi că s-au pervertit nutrind pofta fără nici o 
reţinere. Ei aveau dreptul să se căsătorească. Căsătoria era după rânduiala 
lui Dumnezeu; a fost una dintre primele instituţii pe care le-a înfiinţat El. 
El a dat instrucţiuni speciale cu privire la această rânduială, oferindu-i sfin-
ţenie şi frumuseţe; însă aceste instrucţiuni au fost uitate, iar căsătoria a fost 
pervertită şi făcută să slujească patimii.

O stare asemănătoare de lucruri există şi astăzi. Ceea ce este legal în 
sine este dus la extremă. Pofta este îngăduită fără nici o reţinere. Pretinşii 
urmaşi ai lui Hristos mănâncă şi beau astăzi cu beţivii, în timp ce numele 
lor stau scrise în rapoartele onorate ale bisericii. Necumpătarea toceşte pu-
terile morale şi spirituale şi pregăteşte calea pentru îngăduirea patimilor 
inferioare. Mulţimile simt că nu au nici o obligaţie morală să-şi stăpânească 
dorinţele lor senzuale şi devin robii poftei. Oamenii trăiesc pentru plăcerile 
simţurilor; doar pentru această lume şi această viaţă. Extravaganţa pătrun-
de în toate cercurile societăţii. Integritatea este sacrificată de dragul luxului 
şi al etalării. Cei care se grăbesc să se îmbogăţească pervertesc dreptatea şi-i 
apasă pe cei săraci şi ‚robii şi sufletele oamenilor’ sunt cumpărate şi vându-
te. Înşelătoria, mita şi furtul pătrund nemustrate în locurile înalte şi de jos. 
Presa abundă de rapoarte despre ucideri – crime săvârşite cu atâta sânge 
rece şi fără motiv încât pare că orice instinct omenesc a fost eradicat. Iar 
aceste atrocităţi au devenit atât de obişnuite încât de abia dacă mai stârnesc 
vreun comentariu sau dacă mai sunt surprinzătoare.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 
101, 102 engl. (cap. 7: „Potopul”). 

„Cum este relaţia de căsătorie astăzi? Nu este ea pervertită şi pângărită, 
făcută aşa cum era în zilele lui Noe? Divorţuri după divorţuri sunt înre-
gistrate în ziare. Aceasta este căsătoria despre care vorbeşte Hristos când 
spune că înainte de potop ‚se căsătoreau şi dădeau în căsătorie’. (Matei 
24:38).” – Manuscript Releases, vol. 7, pag. 56.

Gen 6:1-2 1 Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, 2 fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. Gen 6:5-6 5 Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 6 I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. Gen 6:11-12 11 Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. 12 Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.

Luca 17:26-27 
26 Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: 27 mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi. 
Mat 24:37-39 
37 Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. 38 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, 39 şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.
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Marţi 16 octombrie

3.  CREDINŢA LUI NOE
a.  Ce a făcut ca Noe să fie un om deosebit pe vremea lui? Genesa 

6:8, 9, 14.

b.  Întrucât Noe s-a închinat lui Dumnezeu, ce putem înţelege des-
pre relaţia patriarhului cu Făcătorul său? Genesa 6:17-22; 7:1, 5, 
23; 8:15-20.

c.  Descrieţi marea luptă dintre Hristos şi Satan aşa cum se vede în 
viaţa lui Noe şi a celor care l-au ascultat. Evrei 11:6, 7.

„În timp ce Noe dădea lumii solia de avertizare, faptele lui vorbeau 
despre sinceritatea lui. În felul acesta, credinţa lui a fost făcută desăvârşită 
şi evidentă. El a dat lumii un exemplu despre ce înseamnă a crede exact 
ceea ce spune Dumnezeu. El a investit tot ceea ce poseda în corabie. Când 
a început să construiască acea imensă corabie pe pământ uscat, mulţimile 
au venit din toate părţile să vadă priveliştea ciudată şi să audă cuvintele 
serioase şi aprinse ale predicatorului neobişnuit.

La început, mulţi păreau că primesc avertizarea; totuşi ei nu s-au întors 
la Dumnezeu cu o pocăinţă adevărată. Ei nu doreau să renunţe la păcatele 
lor. În timpul care s-a scurs până la venirea Potopului, credinţa lor a fost 
încercată, iar ei nu au putut suporta încercarea. Biruiţi de necredinţa domi-
natoare, în cele din urmă s-au alăturat tovarăşilor lor anteriori în a respinge 
solia solemnă. Unii erau profund convinşi şi ar fi dat ascultare cuvintelor 
de avertizare; însă cei care îşi băteau joc şi râdeau erau aşa de mulţi, încât 
s-au împărtăşit de acelaşi spirit, s-au împotrivit invitaţiilor îndurării şi nu 
după multă vreme s-au numărat printre cei mai aprigi şi mai sfidători bat-
jocoritori; pentru că nimeni nu este atât de nesăbuit şi nu se afundă atât de 
mult în păcat ca cei care odată au avut lumina, dar s-au împotrivit Spiritu-
lui lui Dumnezeu care condamnă.

Bărbaţii acelei generaţii nu erau toţi, în sensul deplin al cuvântului, 
idolatrii. Mulţi mărturiseau că sunt închinători ai lui Dumnezeu. Ei pre-
tindeau că idolii lor erau reprezentări ale Divinităţii, şi că prin ei oamenii 
puteau obţine o concepţie mai clară despre Fiinţa divină. Această clasă a 
fost prima care respins predicile lui Noe.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 95, 96 engl. 
(cap. 7: „Potopul”).

Gen 6:17-22 17 Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. 18 Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine. 19 Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască. 20 Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă. 21 Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.” 22 Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Gen 7:1 1 Domnul a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. Gen 7:5 5 Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Gen 7:23 23 Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe şi ce era cu el în corabie. Gen 8:15-20 15 Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe şi i-a zis: 16 „Ieşi din corabie, tu şi nevasta ta, fiii tăi şi nevestele fiilor tăi cu tine! 17 Scoate afară împreună cu tine toate vieţuitoarele de tot felul care sunt cu tine, atât păsările, cât şi vitele şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ: să mişune pe pământ, să crească şi să se înmulţească pe pământ.” 18 Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi, cu nevasta sa şi cu nevestele fiilor săi. 19 Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mişcă pe pământ, după soiurile lor, au ieşit din corabie. 20 Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate şi a adus arderi de tot pe altar.

Gen 6:8-9 8 Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. 9 Iată care sunt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. Gen 6:14 14 Fă-ţi o corabie din lemn de gofer; corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară.

Evr 11:6-7 6 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. 7 Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.
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Miercuri 17 octombrie

4.  NOE DIN ZILELE NOASTRE
a.  Cum a prezis Scriptura zilele în care trăim noi astăzi? 1 Timotei 

4:1; 2 Timotei 3:1-5.

„Isus a adresat întrebarea importantă: ‚Dar când va veni Fiul omului, 
va găsi El credinţă pe pământ?’ (Luca 18:8). Şi, aşa cum am văzut, El de-
clară că starea lumii va fi la fel ca în zilele lui Noe. Pavel ne avertizează că, 
pe măsură ce sfârşitul se apropie, răutatea va creşte… Apostolul spune că 
‚în zilele din urmă vor fi vremuri grele’ (2 Timotei 3:1). Şi el prezintă o listă 
surprinzătoare de păcate care se vor găsi la cei care au o formă de evlavie.

Atunci când timpul încercării lor se apropia de încheiere, antediluvi-
enii s-au dedat la distracţii şi petreceri triviale. Cei care aveau influenţă şi 
putere se străduiau să ţină mintea oamenilor preocupată cu jocuri şi plăceri 
ca nimeni să nu fie mişcat de ultima avertizare solemnă. Nu vedem că ace-
laşi lucru se repetă în zilele noastre? În timp ce slujitorii lui Dumnezeu dau 
solia că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape, lumea este absorbită ca să 
caute distracţii şi plăceri. Există un nesfârşit şir de plăceri care duc la nepă-
sare faţă de Dumnezeu şi care îi împiedică pe oameni să fie impresionaţi 
de adevărul care este singurul care îi poate salva de nimicirea iminentă.” 
– Patriarhi şi profeţi, pag 103 engl. (cap. 7: „Potopul”).

b.  De ce avertizare de pe vremea lui Noe trebuie să ascultăm?  
2 Petru 3:3-10.

„În zilele lui Noe, filozofii declarau că este imposibil ca lumea să fie 
nimicită prin apă; în acelaşi fel, există astăzi oameni de ştiinţă care încearcă 
să arate că lumea nu poate fi nimicită prin foc – că acest lucru ar fi în contra-
dicţie cu legile naturii… Când marii înţelepţi au dovedit spre satisfacţia lor 
că era imposibil ca lumea să fie nimicită prin apă, când temerile poporului 
au fost aduse la tăcere, când profeţia lui Noe a fost privită ca o înşelătorie şi 
el a fost privit ca un fanatic – atunci sosise vremea lui Dumnezeu. ‚În anul 
al şase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a 
lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Adâncului celui mare şi s-au 
deschis stăvilarele cerurilor’ (Genesa 7:11) iar batjocoritorii au fost acoperiţi 
de apele Potopului. Cu toată filosofia lor cu care se mândreau, oamenii au 
înţeles prea târziu că înţelepciunea lor era nebunie şi că Legiuitorul este 
mai mare decât legile naturii şi că Cel Atotputernic nu este lipsit de mijloa-
ce pentru a-Şi împlini planurile.” – Idem., pag. 103, 104 engl. (cap. 7: „Potopul”).

1Tim 4:1-2 1 Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, 2 abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. 2Tim 3:1-5 1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, 3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, 4 vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; 5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

2Pet 3:3-10 3 Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor 4 şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” 5 Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei 6 şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. 7 Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. 8 Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. 9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. 10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
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Joi 18 octombrie

5.  REALITATEA DE DINAINTEA NOASTRĂ
a.  Ce realitate evită astăzi mulţi? 1 Tesaloniceni 5:3.

„Atunci când raţiunea filosofiei alungă teama de judecăţile lui Dumne-
zeu; când învăţătorii religioşi îndreaptă atenţia spre veacuri lungi de pace 
şi prosperitate, iar lumea este absorbită de afaceri şi plăceri, sădind şi clă-
dind, petrecând şi veselindu-se, respingând avertismentele lui Dumnezeu 
şi bătându-şi joc de trimişii Săi – atunci o prăpădenie neaşteptată va veni 
asupra lor şi nu vor avea scăpare.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 104 engl. (cap. 7: 
„Potopul”).

b.  Când câştigarea de suflete pare să fie o provocare, ce ar trebui să 
ne amintim? 1 Petru 3:18-22.

„Oriunde găsiţi intrare, prezentaţi cuvântul lui Dumnezeu. Semănaţi 
de-a lungul tuturor apelor. Poate că nu vedeţi imediat rezultatul muncii 
voastre, dar să nu vă descurajaţi. Rostiţi cuvintele pe care vi le dă Hristos. 
Lucraţi de partea Lui. Mergeţi înainte peste tot aşa cum a făcut El în timpul 
slujirii Sale pe pământ.

Mântuitorul lumii a avut mulţi ascultători, însă puţini urmaşi. Noe a 
predicat oamenilor o sută douăzeci de ani înainte de Potop, totuşi au fost 
puţini aceia care au apreciat acest timp preţios de încercare. În afară de Noe 
şi familia lui, nimeni nu a fost socotit printre cei credincioşi care să intre 
în corabie. Dintre toţi locuitorii pământului, numai opt suflete au primit 
solia; însă acea solie a condamnat lumea. Lumina a fost dată ca ei să poată 
crede; respingerea luminii s-a dovedit a fi spre ruina lor. Solia noastră către 
lume va fi o mireasmă de viaţă spre viaţă pentru toţi cei care o primesc şi 
de condamnare pentru toţi cei care o resping.” – Testimonies, vol. 7, pag. 36 engl. 
(cap.: „Lucrarea în oraşe”).

Vineri 19 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Numiţi un secret al succesului lui Enoh în câştigarea de suflete.
2.  Cum trebuie să înţelegem referinţa lui Hristos la zilele lui Noe?
3.  Ce principii veşnice se pot vedea în rezultatele predicării lui Noe?
4.  Ce atitudini dominante de astăzi au fost prezise de către apostoli?
5.  Având în vedere scurtimea timpului dinaintea noastră, care este 

chemarea orei?

1Tes 5:3 3 Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. 

1Pet 3:18-22 18 Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, 19 în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, 20 care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt. 21 Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, 22 care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile. 
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   Lecţia 4 Sabat, 27 octombrie 2012

Credinţa lui Avraam
„Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fap-

te, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa lucra 
împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită?” 
(Iacob 2:21, 22).

„Apropiindu-ne [de Domnul], primim harul prin care să facem 
acele fapte care vor fi răsplătite de mâinile Sale.” – The Review and Herald, 
29 ianuarie 1895.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 145-155 engl. (cap. 13: „În- 
         cercarea credinţei”).

Duminică 21 octombrie

1.  DESPĂRŢIŢI DE CREDINŢĂ
a.  Ce trebuie să învăţăm din chemarea făcută de Dumnezeu lui 

Avraam? Genesa 12:1-8; 15:1-7.

„În ciuda faptului că propriul lui tată oscila între adevărata şi falsa în-
chinare şi deşi cunoştinţa lui despre adevăr era amestecată cu teoriile false 
şi practicile idolatre, Avraam s-a ţinut departe de această orbire.” – Comen-
tarii biblice, vol. 1, pag. 1092 engl.

„Mulţi sunt încercaţi aşa cum a fost şi Avraam. Ei nu aud glasul lui 
Dumnezeu vorbind direct din ceruri, însă El îi cheamă prin învăţături-
le cuvântului Său şi evenimentele providenţei Sale. Poate că li se cere să 
abandoneze o carieră care promite bogăţie şi onoare, să părăsească tovă-
răşiile apropiate şi profitabile şi să se despartă de rude ca să păşească pe 
ceea ce pare a fi doar o cale a jertfirii de sine, a greutăţilor şi sacrificiului. 
Dumnezeu are o lucrare pentru ei; însă o viaţă de comoditate şi influenţa 
prietenilor şi a rudelor ar împiedica dezvoltarea acelor trăsături esenţiale 
pentru realizarea acesteia. El îi cheamă departe de influenţele şi ajutorul 
omenesc şi-i conduce să simtă nevoia de ajutorul Său şi să depindă doar de 
El, ca să Se poată descoperi lor. Cine este gata ca la chemarea Providenţei 
să renunţe la planurile nutrite şi la legăturile de familie? Cine este gata să 
primească noi datorii şi să intre în câmpuri neîncercate, făcând lucrarea 
lui Dumnezeu cu o inimă hotărâtă şi binevoitoare, de dragul lui Hristos 
socotind pierderile lui ca un câştig?” – Patriarhi şi profeţi, pag. 126, 127 engl. (cap. 
11: „Chemarea lui Avraam”).

Gen 12:1-8 1 Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2 Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. 4 Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran. 5 Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan. 6 Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară. 7 Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase. 8 De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului. Gen 15:1-7 1 După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.” 2 Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.” 3 Şi Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu.” 4 Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.” 5 Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.” 6 Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. 7 Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea ca să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta.”
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Luni 22 octombrie
2.  EXEMPLUL UNEI VIEŢI DE RUGĂCIUNE
a.  Ce descoperă relaţia lui Avraam cu Dumnezeu? Genesa 12:7, 8; 

13:4, 18.

„Avraam, ‚prietenul lui Dumnezeu’, ne-a dat un exemplu vrednic. Via-
ţa lui era o viaţă de rugăciune. Oriunde îşi aşeza cortul, aproape de el era 
ridicat altarul lui, în jurul căruia îi chema pe toţi cei din tabăra lui la jertfa 
de seară şi dimineaţă. Când îşi muta cortul, altarul rămânea.” – Patriarhi şi 
profeţi, pag. 128 engl. (cap. 11: „Chemarea lui Avraam”).

b.  Cum putem fi inspiraţi de ceea ce a spus Dumnezeu despre 
Avraam? Genesa 17:1-5; 18:17, 18.

„Până când părinţii înşişi nu umblă în legea Domnului cu inimi desă-
vârşite, nu vor fi pregătiţi să poruncească copiilor lor după ei. Este nevoie 
de o reformă în acest sens – o reformă care să fie profundă şi cuprinzătoare. 
Părinţii trebuie să se reformeze; predicatorii trebuie să se reformeze; ei au 
nevoie de Dumnezeu în căminul lor. Dacă doresc să vadă o stare diferită 
de lucruri, trebuie să aducă în familiile lor cuvântul Său şi să facă din el sfă-
tuitorul lor. Trebuie să-şi înveţe copiii că acesta este glasul lui Dumnezeu 
care se adresează lor şi că implicit, trebuie ascultat. Ar trebui să-şi educe cu 
răbdare copiii, să-i înveţe cu amabilitate şi neobosit cum să trăiască pentru 
a plăcea lui Dumnezeu. Copiii unui astfel de cămin sunt pregătiţi să facă 
faţă sofisticăriilor necredinţei. Ei au primit Biblia ca bază a credinţei lor şi 
au o temelie care nu poate fi măturată de valul scepticismului.

Rugăciunea este neglijată în prea multe cămine. Părinţii simt că nu au 
timp pentru închinarea de dimineaţă şi de seară. Ei nu-şi pot permite să pe-
treacă puţine momente pentru a mulţumi lui Dumnezeu pentru îndurările 
Sale abundente – pentru raza binecuvântată de soare şi pentru ploaia care 
fac vegetaţia să înflorească, şi pentru purtarea de grijă a îngerilor sfinţi. Ei 
nu au timp să ceară prin rugăciune ajutor şi îndrumare divină şi prezenţa 
continuă a lui Isus în căminul lor…

Asemenea patriarhilor din vechime, cei care mărturisesc că-L iubesc pe 
Dumnezeu ar trebui să ridice un altar Domnului oriunde îşi ridică şi cor-
tul. Dacă a existat vreun timp când fiecare casă să fie o casă de rugăciune, 
atunci acel timp este acum. Adesea, taţii şi mamele ar trebui să-şi înalţe ini-
mile către Dumnezeu în rugăciuni umile pentru ei şi pentru copiii lor. Ta-
tăl, în calitate de preot al căminului, să aşeze pe altarul lui Dumnezeu jertfa 
de dimineaţă şi de seară, în timp ce soţia şi copiii se unesc în rugăciune şi 
laudă. Într-un astfel de cămin lui Isus îi va plăcea să zăbovească.” – Idem., 
pag. 143, 144 engl. (cap. 12: „Avraam în Canaan”).

Gen 12:7-8 7 Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase. 8 De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului. Gen 13:4 4 în locul unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Şi acolo, Avram a chemat Numele Domnului. Gen 13:18 18 Avram şi-a ridicat corturile şi a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Şi acolo a zidit un altar Domnului.

Gen 17:1-5 1 Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. 2 Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.” 3 Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: 4 „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. 5 Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. Gen 18:17-18 17 Atunci Domnul a zis: „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?… 18 Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.
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Marţi 23 octombrie

3.  PORUNCIND CASEI SALE DUPĂ EL
a.  Ce ar trebui să înveţe capii de familie din încrederea pe care 

Dumnezeu a avut-o în Avraam? Genesa 18:19.

„Prea mulţi părinţi nutresc un sentimentalism orb şi egoist, o dragoste 
greşit numită astfel, care se dă pe faţă prin a-i lăsa pe copii – cu judecata 
lor neformată şi pasiunile lor nestăpânite să întreprindă acţiuni negândite. 
Aceasta este o adevărată cruzime faţă de copii şi un mare rău pentru lume. 
Îngăduinţa părintească, atunci când copiii greşesc, dă loc la dezordine în 
familie şi societate. Ea întăreşte în cei tineri dorinţa de a urma înclinaţiei, 
în loc de a se supune cerinţelor divine. În felul acesta ei cresc cu o inimă ce 
se împotriveşte voinţei lui Dumnezeu iar ei transmit spiritul lor nereligios 
şi nesubordonat copiilor lor şi copiilor copiilor lor. Asemenea lui Avraam, 
părinţii ar trebui să poruncească copiilor lor după ei. Ascultarea de auto-
ritatea părintească să fie învăţată şi impusă ca prim pas în ascultarea de 
autoritatea lui Dumnezeu.

Uşurătatea cu care este privită legea lui Dumnezeu, chiar şi de către li-
derii religioşi, a produs un mare rău…. Părinţii religioşi, neurmând rându-
ielile Sale, nu poruncesc copiilor lor să urmeze pe calea Domnului. Legea 
lui Dumnezeu nu este luată drept regulă de viaţă. Copiii, când îşi înteme-
iază propriile cămine, nu simt obligaţia de a-i învăţa pe copiii lor ceea ce 
ei înşişi nu au fost învăţaţi. Şi aceasta este cauza pentru care există atât de 
multe familii necredincioase; de aceea depravarea este atât de mare şi de 
răspândită.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 142, 143 engl. (cap. 12: „Avraam în Canaan”).

„Mama nu ar trebui să-i permită copilului ei să câştige nici un avantaj 
asupra ei. Pentru a menţine această autoritate nu este nevoie să se recurgă 
la măsuri aspre; o mână fermă, hotărâtă şi o bunătate care îi conving pe co-
piii voştri de dragostea voastră pot împlini acest scop.” – Îndrumarea copilului, 
pag. 83 engl. (cap.: „A fi învăţat din pruncie”).

„Când este nevoie ca părinţii să dea o poruncă directă, pedeapsa neas-
cultării ar trebui să fie la fel de neschimbătoare precum legile naturii. Copi-
ii care se află sub această regulă fermă, hotărâtă ştiu că atunci când un lucru 
este interzis sau refuzat, nici o sâcâială sau artificiu nu le va atinge obiecti-
vul. Astfel, vor învăţa repede să se supună şi vor fi mult mai fericiţi făcând 
astfel. Copiii unor părinţi nehotărâţi şi foarte indulgenţi speră mereu că, 
dacă se linguşesc, plâng sau se supără, îşi pot atinge obiectivul, sau că se 
pot aventura să nu asculte fără a suferi pedeapsa. În felul acesta, ei sunt 
ţinuţi într-o stare de nesiguranţă, dorinţă şi speranţă, ceea ce-i face agitaţi, 
iritabili şi nesupuşi. Dumnezeu îi consideră pe aceşti părinţi vinovaţi de 
năruirea fericirii copiilor lor.” – Idem., pag. 284 engl. (cap.: „Reacţia copilului”).

Gen 18:19 19 Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…
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Miercuri 24 octombrie
4.  MIJLOCIND PENTRU RĂUFĂCĂTORI
a. Ce istorie descoperă marea dragoste şi îndurare a lui Avraam 

faţă de ceilalţi – şi cum ar trebui ca această atitudine a lui să fie o 
lecţie pentru noi? Genesa 18:20-33.

„[Avraam], bărbatul de credinţă s-a rugat pentru locuitorii Sodomei….
Nu existat nici o încredere de sine, nici o laudă cu propria sa neprihănire. 

El nu a pretins favoarea pe baza ascultării sale, sau a sacrificiului pe care îl 
făcuse pentru a împlini voia lui Dumnezeu. El însuşi un păcătos, a pledat în 
favoarea păcătosului. Toţi cei care se apropie de Dumnezeu trebuie să pose-
de un astfel de spirit. Totuşi, Avraam a dat pe faţă încrederea unui copil care 
se roagă unui tată iubitor. El s-a apropiat de Solul ceresc şi s-a rugat fierbinte. 
Deşi Lot devenise un locuitor al Sodomei, el nu luase parte la nelegiuirea lo-
cuitorilor ei. Avraam credea că în acea cetate dens populată trebuia să existe 
şi alţi închinători la adevăratul Dumnezeu…. Avraam nu s-a rugat numai o 
dată, ci de mai multe ori. Devenind tot mai îndrăzneţ pe măsură ce cerinţele 
lui erau aprobate, el a continuat până când a primit asigurarea că dacă se 
puteau găsi măcar zece persoane drepte în cetate, aceasta avea să fie cruţată.

Dragostea pentru sufletele pieritoare a inspirat rugăciunea lui Avraam. 
În timp ce ura păcatele care au degradat cetatea, el dorea ca păcătoşii să 
poată fi mântuiţi. Interesul lui profund faţă de Sodoma dă pe faţă grija pe 
care trebuie să o simţim pentru cei nepocăiţi. Trebuie să nutrim ură faţă de 
păcat, dar milă şi dragoste faţă de păcătos. Peste tot în jurul nostru se află 
suflete care merg în jos spre o ruină la fel de lipsită de speranţă, de teribilă 
ca cea care a căzut asupra Sodomei. În fiecare zi, se încheie timpul de probă 
pentru unii. În fiecare oră, unii trec dincolo de hotarul îndurării. Şi unde 
sunt glasurile de avertizare şi de îndemnare care să-l determine pe păcătos 
să fugă de această nenorocire îngrozitoare? Unde sunt oare mâinile întinse 
care să-l tragă înapoi de la moarte? Unde sunt cei care cu umilinţă şi credin-
ţă perseverentă mijlocesc la Dumnezeu pentru el?” – Patriarhi şi profeţi, pag. 
139, 140 engl. (cap. 12: „Avraam în Canaan”).

b.  Ce ar trebui să învăţăm din cea mai mare încercare a lui Avraam? 
Genesa 22:1, 2, 7-18.

„Din exemplul lui Avraam învăţăm că nimic din ceea ce posedăm nu 
este [prea] preţios ca să fie dat lui Dumnezeu….

Nici o încercare, nici o suferinţă sau probă, nu putea fi adusă asupra 
lui Avraam care să cauzeze un astfel de chin al minţii, o astfel de tortură a 
sufletului ca ascultarea de Dumnezeu prin oferirea fiului său.” – The Signs of 
the Times, 1 aprilie 1875.

Gen 18:20-33 20 Şi Domnul a zis: „Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. 21 De aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine; şi dacă nu va fi aşa, voi şti.” 22 Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. 23 Avraam s-a apropiat şi a zis: „Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău? 24 Poate că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei? 25 Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate?” 26 Şi Domnul a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.” 27 Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă. 28 Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea patruzeci şi cinci de oameni buni.” 29 Avraam I-a vorbit mai departe şi a zis: „Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru cei patruzeci.” 30 Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.” 31 Avraam a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei douăzeci.” 32 Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.” 33 După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Şi Avraam s-a întors la locuinţa lui.

Gen 22:1-2 1 După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el. 2 Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” Gen 22:7-18 7 Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?”, i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?” 8 „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte. 9 Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. 10 Apoi Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său. 11 Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el. 12 Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.” 13 Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. 14 Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”. 15 Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam 16 şi a zis: „Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, 17 te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei. 18 Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!”
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Joi 25 octombrie
5.  MOŞTENIREA LUI AVRAAM
a.  Ce atitudine dată pe faţă în relaţia lui Avraam cu Dumnezeu este 

important să o reţinem în mod special? Evrei 11:8-10; Coloseni 
3:1-3.

„Atracţia nu ar trebui să fie către această lume sărmană şi întunecată, 
ci în sus către Dumnezeu, către slavă şi cer. Nu ar trebui să îngăduim ca în-
grijorarea pentru ferme să ne captiveze mintea, ci să contemplăm la ferma 
lui Avraam. Noi suntem moştenitori ai acelei moşteniri nepieritoare şi ar 
trebui să ne dezvăţăm afecţiunile să nu mai fie îndreptate spre pământ, ci 
să stăruiască asupra lucrurilor cereşti.” – Schiţe din viaţa mea (1888), pag. 329 engl.

b.  Explicaţi care a fost esenţa credinţei lui Avraam. Iacob 2:18-24;  
1 Ioan 5:3.

„Avem nevoie de credinţa lui Avraam în zilele noastre, ca să lumineze 
întunericul care s-a strâns în jurul nostru, alungând afară lumina dulce a 
dragostei lui Dumnezeu şi pipernicind creşterea spirituală. Credinţa noas-
tră ar trebui să producă fapte bune; deoarece credinţa fără fapte este moar-
tă.” – Credinţa prin care trăiesc, pag. 115 engl.

c.  De ce este atât de important pentru noi astăzi să studiem experi-
enţa lui Avraam? Romani 4:1-3, 13; Galateni 3:8, 9, 29.

„Pentru a sluji [lui Dumnezeu] cum trebuie, trebuie să fim născuţi din 
Spiritul divin. Acesta va curăţa inima şi va reînnoi mintea, făcându-ne mai 
în stare să-L cunoaştem şi să-L iubim pe Dumnezeu. Ne va da o ascultare 
de bună voie de toate cerinţele Sale. Aceasta este adevărata închinare.” – 
Hristos lumina lumii, pag. 189 engl. (cap. 19: „La fântâna lui Iacov”).

Vineri 26 octombrie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Urmându-L pe Dumnezeu, de ce este nevoie adesea de despărţirea 

de legăturile de familie?
2.  Numiţi o cerinţă de bază pentru o viaţă creştină de familie de succes.
3.  Cum pot fi întăriţi părinţii de astăzi de exemplul lui Avraam?
4.  Descrieţi durerea de inimă pe care ar trebui să o simţim pentru cei 

răi astăzi.
5.  Rezumaţi semnificaţia exemplului lui Avraam pentru cei credincioşi.

Evr 11:8-10 8 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce. 9 Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. 10 Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. Col 3:1-3 1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

Iac 2:18-24 18 Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele. Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.” 19 Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară! 20 Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? 21 Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? 22 Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. 23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.” 24 Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. 1Ioan 5:3 3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;

Rom 4:1-3 1 Ce vom zice, dar, că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam? 2 Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 3 Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” Rom 4:13 13 În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă. Gal 3:8-9 8 Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.” 9 Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. Gal 3:29 29 Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.
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Sabat, 3 noiembrie 2012

Darul Sabatului Întâi
pentru literatură pentru  
Câmpurile de Misiune

În secolul al XXI-lea, când internetul, căr-
ţile în format electronic şi alte mijloace me-
dia reprezintă căile moderne de răspândire a 
evangheliei, există totuşi o metodă unică de pre-
zentare pe care nici un alt mijloc media nu o poa-
te înlocui: hârtia tipărită este una din căile prin care 
evanghelia ajunge la cele mai îndepărtate şi izolate locuri de pe pământ – 
fără electricitate. Prin acest mijloc, vestea bună pătrunde în fostele ţări comu-
niste, atee şi islamice şi poate fi transmisă de la om la om. Serva Domnului a 
spus: „Lăsaţi ca publicaţiile care conţin adevărul Bibliei să fie răspândite ca 
frunzele toamna.” (In Heavenly Places, pag. 323). „Publicaţiile noastre trebuie să 
ajungă peste tot. Să fie publicate în multe limbi. Solia îngerului al treilea tre-
buie dată prin acest mijloc şi prin învăţători vii. Voi, cei care credeţi adevărul 
pentru acest timp, treziţi-vă. Datoria voastră este să aduceţi înăuntru toate 
mijloacele posibile ca să-i ajutaţi pe aceia care înţeleg adevărul să-l vesteas-
că.” (Testimonies, vol. 9, pag. 62 engl., cap.: „Publicaţiile noastre”).

„Înălţaţi-vă glasurile (engl: publish=a publica, a edita; a proclama, a 
vesti), cântaţi laude şi ziceţi: ‚Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe rămă-
şiţa lui Israel.’” (Ieremia 31:7). Poporul lui Dumnezeu, rămăşiţa lui Israel, 
trebuie să publice/ să proclame vestea bună a mântuirii. Deşi avem nenu-
mărate Biblii, cărţi şi pliante pentru evanghelizare în multe ţări, totuşi în 
întreaga lume există mulţimi de oameni care nu au acelaşi privilegiu. Da-
toria şi onoarea noastră este să sprijinim distribuirea literaturii în diferite 
regiuni ale lumii. Biblia a fost tradusă în multe limbi şi dialecte, totuşi cărţi 
esenţiale precum Calea către Hristos şi Marea luptă nu sunt accesibile pentru 
multe milioane. Dar cum rămâne dacă dăm Lecţiile Şcolii de Sabat celor care 
caută adevărul prezent astăzi?

Gândiţi-vă la insulele din Pacific şi ţările africane în care solia reformei 
nu a ajuns încă. Să ne amintim de făgăduinţa din Eclesiastul 11:1: „Aruncă-
ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi.” Trebuie să răspân-
dim Cuvântul lui Dumnezeu până nu este prea târziu. Poate că nu vom 
vedea rezultatele imediat, însă nu după multe vreme vom fi martorii marii 
recolte când ploaia târzie se va revărsa în plinătatea ei. Să fim administra-
tori înţelepţi care strâng o comoară în ceruri – nu în această lume.

Suntem foarte recunoscători pentru tot ceea ce fraţii, surorile şi prie-
tenii noştri de pretutindeni au făcut în trecut – însă nevoia este mai mare 
acum decât oricând înainte. Să fim generoşi în această lucrare!

Departamentul de Publicaţii al Conferinţei Generale



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201226

   Lecţia 5 Sabat, 3 noiembrie 2012

Omul după inima lui Dumnezeu
„Învaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. 

Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.“ (Psalmii 86:11).
„Atunci când David a fost curat şi când umbla în sfatul lui Dum-

nezeu, Dumnezeu l-a numit om după inima Sa.“ – Spiritual Gifts, vol. 4-a, 
pag. 87.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 703-711, 717-726 engl. (cap.  
         70 şi 71).

Duminică  28 octombrie

1.  CERUL VEDE INIMA
a.  De ce l-a înlocuit Dumnezeu pe Saul pe tronul lui Israel? 1 Sa-

muel 13:13, 14.

„Saul fusese după inima lui Israel, dar David este după inima lui Dum-
nezeu.“ – Comentarii biblice, vol. 2, pag. 1015 engl.

b.  De ce nu a fost primul născut al lui Isai uns ca rege – şi ce ar tre-
bui să învăţăm din aceasta? 1 Samuel 16:1, 6-13.

„Pe când fiii lui Isai treceau prin faţa lui Samuel, el l-ar fi ales pe Eliab 
care era înalt şi avea o înfăţişare plină de demnitate, însă îngerul lui Dum-
nezeu a stat lângă el ca să-l călăuzească în decizia importantă şi l-a învăţat 
că nu ar trebui să judece după înfăţişare. Eliab nu se temea de Domnul. 
Inima lui nu era în armonie cu Dumnezeu. El ar fi fost un conducător mân-
dru şi pretenţios. Nu s-a găsit nici unul între fiii lui Isai decât David, cel 
mai mic, a cărui ocupaţie umilă era aceea de a se îngriji de oi. El împlinise 
slujba umilă de păstor cu aşa credincioşie şi curaj, încât Dumnezeu l-a ales 
în calitate de comandant al poporului Său. În timp, el avea să-şi schimbe 
toiagul de păstor cu sceptrul.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 367, 368.

„Valoarea interioară, virtutea inimii hotărăşte dacă suntem primiţi de 
Domnul oştirilor. Cât de adânc ar trebui să simţim acest adevăr atunci când 
ne judecăm pe noi înşine şi pe alţii.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 638 engl. (cap. 62: 
„Ungerea lui David”).

1Sam 13:13-14 13 Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel; 14 dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Şi-a ales un om după inima Lui şi Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul.”

1Sam 16:1 1 Domnul a zis lui Samuel: „Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn şi du-te; te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca împărat.” 1Sam 16:6-13 6 Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, şi-a zis: „Negreşit, unsul Domnului este aici înaintea Lui.” 7 Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.” 8 Isai a chemat pe Abinadab şi l-a trecut pe dinaintea lui Samuel; şi Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” 9 Isai a trecut pe Şama; şi Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” 10 Şi aşa a trecut Isai pe cei şapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel; şi Samuel a zis lui Isai: „Domnul n-a ales pe niciunul din ei.” 11 Apoi Samuel a zis lui Isai: „Aceştia sunt toţi fiii tăi?” Şi el a răspuns: „A mai rămas cel mai tânăr, dar paşte oile.” Atunci Samuel a zis lui Isai: „Trimite să-l aducă, fiindcă nu vom şedea la masă până nu va veni aici.” 12 Isai a trimis să-l aducă. Şi el era cu păr bălai, cu ochi frumoşi şi faţă frumoasă. Domnul a zis lui Samuel: „Scoală-te şi unge-l, căci el este!” 13 Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea şi în cele următoare. Samuel s-a sculat şi s-a dus la Rama. 
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Luni 29 octombrie

2.  GELOS PENTRU SLAVA LUI DUMNEZEU
a.  Atunci când israeliţii tremurau înaintea uriaşului lăudăros din 

Gat, ce l-a preocupat pe David în mod special? 1 Samuel 17:22-26. 

b.  De ce avea David încredere că putea să-l biruiască pe uriaş – şi 
cum se deosebea această încredere de mândria lăudăroasă şi de 
încumetare? 1 Samuel 17:32-37.

„A fost [David] mânat de un spirit de mândrie şi de înălţare de sine ca 
să meargă împotriva puternicului războinic care îl înfrunta pe Israelul lui 
Dumnezeu? David nu avusese acest spirit. Modest şi fără pretenţii arogan-
te, el nu a făcut această declaraţie încrezându-se în propria înţelepciune, 
îndemânare sau putere, ci în tăria lui Dumnezeu, care îl scăpase din ghea-
rele leului şi ale ursului…

Inima lui David nu a fost deloc intimidată; deoarece el ştia în cine se 
încredea.” – The Signs of the Times, 4 martie 1886.

c.  De ce a refuzat David să folosească armura lui Saul? 1 Samuel 
17:38, 39. Având ultima solie de har din partea lui Dumnezeu, ce 
ne învaţă acest lucru pe noi? 2 Timotei 2:25, 26.

„Atunci când prezintă un adevăr nepopular, care implică o cruce grea, 
predicatorii ar trebui să fie atenţi ca fiecare cuvânt să fie aşa cum îl doreşte 
Dumnezeu. Cuvintele lor n-ar trebui să fie niciodată tăioase. Ei ar trebui să 
prezinte adevărul în umilinţă, cu cea mai profundă dragoste faţă de suflete 
şi o dorinţă serioasă pentru mântuirea lor şi să lase ca adevărul să taie. 
Ei nu ar trebui să-i sfideze pe predicatorii altor denominaţiuni şi să caute 
să provoace o dezbatere. Ei nu ar trebui să stea într-o poziţie ca cea a lui 
Goliat atunci când a sfidat oştile lui Israel. Israel nu l-a sfidat pe Goliat, 
însă Goliat s-a fălit împotriva lui Dumnezeu a şi a poporului Său. Sfidarea, 
lăudăroşenia şi ocara trebuie să vină de la cei care se împotrivesc adevăru-
lui, care sunt asemenea lui Goliat; însă nici un astfel de spirit nu ar trebui 
să fie văzut în cei pe care Dumnezeu i-a trimis să vestească ultima solie de 
avertizare unei lumi condamnate….

[David] şi-a dat jos armura regelui pentru că nu o încercase. El Îl încer-
case pe Dumnezeu şi, încrezându-se în El, câştigase biruinţe speciale. Dacă 
îşi punea armura lui Saul ar fi dat impresia că era un războinic, când el nu 
era decât micul David care păzea oile. El nu dorea ca nici o încredere să fie 
pusă în armura lui Saul, pentru că încrederea lui era în Domnul, Dumneze-
ul lui Israel.” – Slujitorii evangheliei (1892), pag. 188 engl. (cap. 6).

1Sam 17:22-26 22 David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabalâcurile şi a alergat la şirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe fraţii săi de sănătate. 23 Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oştiri, ieşind afară din şirurile filistenilor. A rostit aceleaşi cuvinte ca mai înainte, şi David le-a auzit. 24 La vederea acestui om, toţi cei din Israel au fugit dinaintea lui şi i-a apucat o mare frică. 25 Fiecare zicea: „Aţi văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce ocara asupra lui Israel! Dacă-l va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogăţii, îi va da de nevastă pe fiica sa şi va scuti de dări casa tatălui său în Israel.” 26 David a zis oamenilor de lângă el: „Ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta şi va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oştirea Dumnezeului celui Viu?”

1Sam 17:32-37 32 David a zis lui Saul: „Nimeni să nu-şi piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el.” 33 Saul a zis lui David: „Nu poţi să te duci să te baţi cu filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţea lui.” 34 David a zis lui Saul: „Robul tău păştea oile tatălui său. Şi când un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă, 35 alergam după el, îl loveam şi-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam şi-l omoram. 36 Aşa a doborât robul tău leul şi ursul; şi cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărât oştirea Dumnezeului celui Viu.” 37 David a mai zis: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.” Şi Saul a zis lui David: „Du-te, şi Domnul să fie cu tine!”

1Sam 17:38-39 38 Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă şi l-a îmbrăcat cu o platoşă. 39 David a încins sabia lui Saul peste hainele lui şi a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: „Nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obişnuit cu ea.” Şi s-a dezbrăcat de ea. 2Tim 2:25-26 25 să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; 26 şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.
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3.  PRIORITĂŢILE DESCOPERITE
a.  Daţi două exemple care dau pe faţă natura nobilă a caracterului 

lui David. 1 Samuel 26:2, 7-11; 1 Cronici 11:15-19.

b.  Atunci când David a devenit rege, care a fost prima lui priorita-
te? 1 Cronici 13:1-3. Explicaţi motivul tragediei care a urmat.  
1 Cronici 13:6-11.

„O groază neaşteptată a căzut asupra mulţimii care se bucura. David a 
fost uimit şi foarte alarmat, iar în inima lui se îndoia de dreptatea lui Dum-
nezeu. El căutase să onoreze chivotul ca simbol al prezenţei divine. Atunci, 
de ce fusese trimisă acea judecată grozavă ca să transforme acel timp de 
bucurie într-o ocazie de durere şi jale? Simţind că nu era în siguranţă dacă 
era aproape de el chivotul, David s-a hotărât să-l lase acolo unde era. S-a 
găsit pentru el un loc în apropiere, în casa lui Obed-Edom gatitul.

Soarta lui Uza reprezenta judecata divină trimisă împotriva călcării ce-
lei mai clare porunci. Prin Moise, Domnul dăduse instrucţiuni speciale cu 
privire la transportarea chivotului. Nimeni, în afară de preoţi, urmaşii lui 
Aaron, nu trebuia să-l atingă, nici măcar să-l privească neacoperit….

David şi poporul lui se adunaseră să facă o lucrare sfântă şi se anga-
jaseră în ea cu inimi vesele şi binevoitoare; însă Domnul nu putea accepta 
serviciul, pentru că nu era realizat în conformitate cu instrucţiunile Sale. 
Filistenii, care nu cunoscuseră legea lui Dumnezeu, puseseră chivotul într-
un car când l-au înapoiat lui Israel, iar Domnul a primit efortul pe care 
l-au făcut. Însă israeliţii aveau în mâinile lor o declaraţie clară ce conţinea 
voinţa lui Dumnezeu cu privire la toate aceste chestiuni, iar neglijarea din 
partea lor a acestor instrucţiuni reprezenta o dezonoare la adresa lui Dum-
nezeu. Asupra lui Uza se afla vina mai mare a încumetării. Călcarea legii 
lui Dumnezeu slăbise simţul său faţă de sfinţenia ei şi, cu păcate nemăr-
turisite asupra sa, el s-a încumetat, în ciuda interdicţiei divine, să atingă 
simbolul prezenţei lui Dumnezeu. Prin judecata trimisă asupra lui Uza, El 
a dorit să impresioneze întregul Israel cu privire la cât de important este să 
se dea ascultare strictă de cerinţele Sale. În felul acesta, moartea acelui sin-
gur om, conducându-l pe popor la pocăinţă, putea preveni nevoia aplicării 
judecăţilor asupra a mii.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 705, 706 engl. (cap. 70: „Domnia 
lui David”).

1Sam 26:2 2 Saul s-a sculat şi s-a coborât în pustiul Zif, cu trei mii de oameni aleşi din Israel, ca să caute pe David în pustiul Zif. 1Sam 26:7-11 7 David şi Abişai s-au dus noaptea la popor. Şi iată că Saul era culcat şi dormea în cort în mijlocul taberei, şi suliţa lui era înfiptă în pământ la capul lui. Abner şi poporul erau culcaţi în jurul lui. 8 Abişai a zis lui David: „Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmaşul tău în mâinile tale; lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu suliţa mea şi să-l pironesc dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta.” 9 Dar David a zis lui Abişai: „Nu-l omorî! Căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului şi să rămână nepedepsit?” 10 Şi David a zis: „Viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi; fie că-i va veni ziua să moară, fie că se va coborî într-un câmp de bătaie şi va pieri. 11 Să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului! Ia numai suliţa de la căpătâiul lui, cu ulciorul cu apă, şi să plecăm.” 1Cro 11:15-19 15 Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât la David pe stâncă, în peştera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea refaimiţilor. 16 David era atunci în cetăţuie, şi o ceată a filistenilor era la Betleem. 17 David a avut o dorinţă şi a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?” 18 Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. 19 El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.

1Cro 13:1-3 1 David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii şi peste sute, cu toţi mai marii. 2 Şi David a zis întregii adunări a lui Israel: „Dacă găsiţi cu cale şi dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părţile la fraţii noştri care au rămas în toate ţinuturile lui Israel şi la preoţi şi leviţi, în cetăţile şi împrejurimile lor, ca să se strângă la noi, 3 şi să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul.” 1Cro 13:6-11 6 Şi David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului care şade între heruvimi. 7 Au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu pe care l-au luat din casa lui Abinadab: Uza şi Ahio cârmuiau carul. 8 David şi tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând şi zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale şi din trâmbiţe. 9 Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne. 10 Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza şi Domnul l-a lovit, pentru că întinsese mâna pe chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. 11 David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza.
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Miercuri 31 octombrie
4.  REFORMĂ AMĂNUNŢITĂ
a.  Descrieţi experienţa cercetătoare de inimă prin care a trecut 

David în dorinţa lui arzătoare de a înţelege mai mult căile lui 
Dumnezeu. 1 Cronici 13:12-14.

„Asupra lui David, mustrarea divină îşi împlinise scopul. El a fost făcut 
să înţeleagă aşa cum nu a înţeles niciodată mai înainte sfinţenia legii lui 
Dumnezeu şi nevoia de o ascultare strictă….

După trei luni, el s-a hotărât să facă încă o încercare de a muta chivotul, 
acum ascultând strict ca să împlinească fiecare instrucţiune a Domnului în 
parte.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 706 engl. (cap. 70: „Domnia lui David”).

b.  După un studiu profund şi rugăciune, ce a învăţat David despre 
cum să fie transportat chivotul? Numeri 4:15; 7:9. Ce ar trebui să 
învăţăm din procesiunea plină de reverenţă şi felul în care cre-
dinţa lui a fost răsplătită? 1 Cronici 15:25, 26. 

„Regele şi-a pus deoparte veşmintele împărăteşti şi s-a îmbrăcat într-
un efod simplu de in, aşa cum purtau preoţii. Prin această faptă, el nu a de-
clarat că îşi asumă atribuţiile de preot, pentru că, uneori, efodul era purtat 
şi de alţii în afară de preot. Însă la acest ritual sfânt el lua parte, înaintea lui 
Dumnezeu, pe aceeaşi treaptă cu supuşii săi. În acea zi, Iehova era Acela 
care trebuia adorat. El trebuia să fie singurul obiect al reverenţei…

Dansul plin de bucurie reverenţioasă al lui David înaintea lui Dum-
nezeu este citat de iubitorii de plăceri ca justificare a dansului modern la 
modă, însă nu există nici un temei pentru un astfel de argument…. Mu-
zica şi dansul cu laude vesele la adresa lui Dumnezeu o dată cu aducerea 
chivotului nu aveau nici o urmă de asemănare cu destrăbălarea dansului 
modern. Unul avea ca ţintă amintirea lui Dumnezeu şi înălţarea Numelui 
Său cel sfânt. Celălalt este o invenţie a lui Satan pentru a-i face pe oameni 
să-L uite pe Dumnezeu şi să-L dezonoreze.” – Idem., pag. 706, 707 engl. (cap. 
70: „Domnia lui David”).

„Adevăratul creştin nu va dori să intre în nici un loc de distracţii sau 
să se angajeze în nici o distracţie în care nu poate cere binecuvântarea lui 
Dumnezeu. El nu se va găsi la teatru, în sala de biliard sau în cea de po-
pice…. Celor care cer astfel de distracţii, noi le răspundem: Nu le putem 
cultiva în numele lui Isus din Nazaret. Binecuvântarea lui Hristos nu va fi 
invocată asupra timpului petrecut la teatru sau dans.” – Solii către tineret, pag. 
398 engl. (cap. 135: „Dansul”).

Num 4:15 15 După ce Aaron şi fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaş şi toate uneltele Sfântului Locaş, fiii lui Chehat să vină, la pornirea taberei, ca să le ducă; dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Chehat din Cortul întâlnirii. Num 7:9 9 Dar n-a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri. 1Cro 15:25-26 25 David, bătrânii lui Israel şi căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei. 26 Când a ajutat Dumnezeu pe leviţi să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit şapte viţei şi şapte berbeci. 

1Cro 13:12-14 12 David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea şi a zis: „Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?” 13 David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. 14 Chivotul lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui. Şi Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom şi tot ce era al lui. 
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Joi 1 noiembrie
5.  CULTIVÂND CURĂŢIA DE INIMĂ
a.  Având în vedere păcatul lui David (2 Samuel 11:1-27), ce trebuie 

să înţelegem când îl considerăm ca fiind un om după inima lui 
Dumnezeu? 1 Regi 15:5.

„Când s-a depărtat de Dumnezeu şi a pătat caracterul său virtuos prin 
nelegiuirile lui, David nu mai era un om după inima lui Dumnezeu…. 
Când cel drept se întoarce de la neprihănire şi face răul, neprihănirea din 
trecut nu-l va scăpa de mânia unui Dumnezeu drept şi sfânt.” – Spiritual 
Gifts, vol. 4a, pag. 87.

b.  Prin marea îndurare a lui Dumnezeu, ce gânduri l-au ajutat pe 
David să reintre în harul şi curăţia Cerului? Psalmii 51:1-4, 10, 
17; 86:11; 119:113.

„Rugăciunea lui David de după căderea lui este un exemplu al adevă-
ratei păreri de rău pentru păcat. Căinţa lui era sinceră şi profundă. Nu a 
depus nici un efort ca să-şi micşoreze vina; nu dorinţa de a evita judecata 
ce ameninţa i-a inspirat rugăciunea. David a văzut enormitatea nelegiuirii 
lui; el a văzut cât de pângărit era sufletul lui; el îşi ura păcatul. El nu s-a ru-
gat numai pentru iertare, ci şi pentru curăţia inimii. El tânjea după bucuria 
sfinţeniei – să fie readus în armonie şi comuniune cu Dumnezeu.” – Calea 
către Hristos, pag. 24, 25 engl. (cap. 3: „Pocăinţa”).

„Adesea, David triumfa în Dumnezeu şi, totuşi, el stăruia mult asupra 
propriei lui nevrednicii şi păcătoşenii. Conştiinţa lui nu dormea şi nici nu 
era moartă. ‚Păcatul meu,’ strigă el, ‚stă necurmat înaintea mea’ (Psalmii 
51:3). El nu s-a măgulit că păcatul era o chestiune cu care el nu avea de a 
face şi că nu ar trebui să-l privească. Când a văzut profunzimile înşelăciunii 
din inima lui, a fost adânc dezgustat de sine şi s-a rugat lui Dumnezeu să-l 
ţină prin puterea sa deoparte de păcatele pline de încumetare şi să-l cureţe 
de greşelile ascunse.” – The Youth Instructor, 5 iulie 1894.

Vineri 2 noiembrie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  De ce l-a ales Dumnezeu mai degrabă pe David decât pe Eliab ca să 

conducă pe poporul Său?
2.  Ce a dat pe faţă priorităţile lui David în lupta împotriva lui Goliat?
3.  De ce a fost omorât Uza?
4.  Ce ar trebui să înţelegem despre „dansul” lui David înaintea Dom-

nului?
5.  Ce a făcut ca atitudinea lui David faţă de închinare să fie atât de 

exemplară?

1Imp 15:5 5 Căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului şi nu se abătuse de la niciuna din poruncile Lui în tot timpul vieţii lui, afară de întâmplarea cu Urie, hetitul.

Ps 51:1-4 1 (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Şeba.) Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! 2 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu! 3 Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. 4 Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta. Ps 51:10 10 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Ps 51:17 17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită. Ps 86:11 11 Învaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău. Ps 119:113 113 Urăsc pe oamenii nehotărâţi, dar iubesc Legea Ta.
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   Lecţia 6 Sabat, 10 noiembrie 2012

Muzica în închinare
„Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în 

Sion cu cântări de biruinţă, şi o bucurie veşnică le va încununa ca-
pul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi.” 
(Isaia 51:11).

„Muzica formează o parte a închinării înaintea lui Dumnezeu în 
curţile de sus şi ar trebui să căutăm ca, în cântările noastre de laudă, 
să ne apropiem cât de mult cu putinţă de armonia corurilor cereşti.” – 
Patriarhi şi profeţi, pag. 594 engl. (cap. 58: „Şcolile profeţilor”).

Recomandare pentru studiu: Evanghelizarea, pag. 496-512 engl. (cap. 15).

Duminică 4 noiembrie

1.  SCOŢÂND SUNETE DE BUCURIE
a.  Numiţi o cale acceptabilă de închinare înaintea lui Dumnezeu. 

Psalmii 95:1, 2; 100:1, 2.

„Muzica a fost făcută să servească unui scop sfânt, să înalţe gândurile 
la ceea ce este sfânt, nobil şi înălţător şi să trezească în suflet consacrare şi 
mulţumire faţă de Dumnezeu…

Cântatul, ca parte a serviciului religios, este la fel de mult un act de 
închinare precum este rugăciunea.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 594 engl. (cap. 58: 
„Şcolile profeţilor”).

b.  De ce ar trebui să punem o strajă înaintea felurilor de muzică pe 
care le folosim în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu? 
Ezechiel 28:13, 14, 17.

„Satan condusese corul ceresc. El dădea prima notă, apoi întreaga oşti-
re cerească se unea cu el.” – The Signs of the Times, 6 ianuarie 1879.

„Cât de mulţi nu folosesc [astăzi] acest dar [al muzicii] ca să înalţe eul, 
în loc de a-l utiliza spre a-L slăvi pe Dumnezeu! Dragostea pentru muzică 
îl conduce pe cel neatent să se unească cu iubitorii de lume în plăceri acolo 
unde Dumnezeu le-a interzis copiilor Săi să meargă. În felul acesta, ceea 
ce este o mare binecuvântare când este corect folosit, devine unul din mij-
loacele cele mai pline de succes prin care Satan ademeneşte mintea de la 
datorie şi de la contemplarea lucrurilor veşnice.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 594 
engl. (cap. 58: „Şcolile profeţilor”).

Ps 95:1-2 1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. 2 Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui! Ps 100:1-2 1 (Un psalm de laudă.) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! 2 Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.

Ezec 28:13-14 13 Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. 14 Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ezec 28:17 17 Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor. 
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Luni 5 noiembrie

2.  UN MOTIV DE A CÂNTA
a.  Când auzim prima dată că Dumnezeu a fost proslăvit în cântări 

sfinte? Iov 38:4, 7.

„Deasupra noului pământ, aşa cum fusese conceput, frumos şi nepă-
tat, sub zâmbetul lui Dumnezeu ‚stelele dimineţii izbucneau în cântări de 
bucurie şi …. Toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie.’ (Iov 38:7).” 
– Educaţia, pag. 161 engl. (cap.: „Poezii şi cântece”).

b.  Care alt eveniment remarcabil a stârnit cântările de laudă din 
partea îngerilor lui Dumnezeu? Luca 2:13, 14.

„Nici unul din cei născuţi în lume, nici măcar cel mai talentat dintre 
copiii lui Dumnezeu, nu a avut parte de o demonstraţie plină de bucurie 
ca cea care L-a salutat pe pruncul născut în Betleem. Îngerii lui Dumnezeu 
au cântat laudele Sale deasupra dealurilor şi câmpiilor Betleemului. ‚Slavă 
lui Dumnezeu în locurile preaînalte,’ cântau ei, ‚şi pace pe pământ între 
oamenii plăcuţi Lui.’ (Luca 2:14). O, în acea zi, familia omenească a putut 
recunoaşte această cântare! Declaraţia făcută atunci, nota care a fost atinsă 
atunci, melodia atunci începută se vor intensifica şi întinde până la sfârşitul 
timpului şi vor răsuna până la capătul pământului. Este slavă lui Dumne-
zeu, este pace pe pământ, bună învoire între oameni. Când Soarele Nepri-
hănirii se va ridica cu vindecarea în aripile Sale, cântecul început atunci pe 
dealurile Betleemului se va auzi din nou din glasurile unei mari mulţimi, 
precum glasul multor ape, spunând: ‚Aleluia: Domnul Dumnezeul nostru 
cel atotputernic a început să împărăţească.’ (Apocalipsa 19:6)” – The Review 
and Herald, 5 aprilie 1906.

c.  Ceea ce a spus Isus este un motiv de bucurie în ceruri. Ce efect 
ar trebui să aibă această sursă de bucurie asupra noastră? Luca 
15:6, 7.

„Trebuie să reţinem marea bucurie dată pe faţă de Păstor atunci când 
a recuperat ceea ce era pierdut. El îi cheamă pe vecinii Lui: ‚Bucuraţi-vă 
împreună cu Mine; pentru că Mi-am găsit oaia care era pierdută.’ (Luca 
15:6). Şi prin tot cerul răsună nota bucuriei. Tatăl Însuşi Se bucură pentru 
cel salvat, cântând. Ce extaz sfânt de bucurie este exprimat în această pa-
rabolă! Este privilegiul nostru de a împărtăşi această bucurie.” – Testimonies, 
vol. 6, pag. 125 engl. (cap.: „Parabola cu oaia rătăcită”).

„Ştiinţa mântuirii trebuie să fie povara fiecărei predici, tema fiecărei 
cântări.” – Evanghelizarea, pag. 502 engl. (cap. 15).

Iov 38:4 4 Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Iov 38:7 7 atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? 

Luca 2:13-14 
13 Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Luca 15:6-7 
6 şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice: „Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.” 7 Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.
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Marţi 6 noiembrie

3.  LECŢII DE LA DAVID
a.  Cât de mult a folosit David cântarea organizată în slujbele de la 

templu şi ce putem învăţa din exemplul lui? 1 Cronici 15:22; 25:7.

„Regele înaintat în vârstă [David] şi fiul său [Solomon] şi sfătuitorii lor 
considerau că totul trebuie făcut cu rânduială, credincioşie şi prompt. Pe 
cât de mult cu putinţă, ei au urmat sistemul de organizare încredinţat lui 
Israel imediat după eliberarea din Egipt. Leviţilor le-a fost atribuită lucra-
rea ce era în legătură cu slujba de la templu, inclusiv muzica vocală şi in-
strumentală şi păstrarea tezaurului.” – The Review and Herald, 12 octombrie 1905.

„Cântatul reprezintă o parte a închinării înaintea lui Dumnezeu, dar 
felul superficial în care este adesea îndeplinit, nu aduce nici o laudă ade-
vărului şi nici onoare lui Dumnezeu. În această privinţă, ar trebui să existe 
ordine şi rânduială ca în oricare altă parte a lucrării Domnului. Organizaţi 
un grup dintre cei mai buni cântăreţi ale căror voci pot conduce adunarea 
iar apoi, toţi cei care doresc, să se unească cu ei. Cei care cântă ar trebui să 
se străduiască să cânte armonios; ar trebui să dedice un oarecare timp re-
petiţiilor ca să-şi folosească acest talent spre slava lui Dumnezeu.” – Idem., 
24 iulie 1883.

b.  Ce a încredinţat David preoţilor şi cântăreţilor de la templu  
pentru a-i acompania în timp ce cântau, închinându-se lui  
Dumnezeu? 1 Cronici 16:42; 25:1, 6.

c.  Cum a încurajat alegerea lui David a instrumentelor pentru pre-
oţi şi cântăreţi o închinare acceptabilă? 2 Cronici 5:12, 13.

„Muzica ar trebui să aibă frumuseţe, patos şi putere. Lăsaţi glasurile să 
se înalţe în cântări de laudă şi consacrare. Dacă este posibil, ajutaţi-vă de 
muzica instrumentală şi lăsaţi ca armonia glorioasă să se înalţe la Dumne-
zeu într-o jertfă acceptabilă. Însă uneori este mai greu să-i disciplinezi pe 
cântăreţi şi să-i faci să lucreze în ordine, decât să îmbunătăţeşti obiceiurile 
de rugăciune şi îndemnare. Mulţi doresc să facă lucruri după propriul lor 
stil; ei obiectează faţă de consfătuire şi dau pe faţă nerăbdare atunci când 
sunt conduşi.” – Testimonies, vol. 4, pag. 71 engl. (cap.: „Conlucrători cu Hristos”).

1Cro 15:22 22 Chenania, căpetenia muzicii între leviţi, cârmuia muzica, fiindcă era meşter. 1Cro 25:7 7 Erau în număr de două sute optzeci şi opt, cuprinzându-se în acest număr şi fraţii lor deprinşi la cântarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri.

1Cro 16:42 42 Cu ei erau Heman şi Iedutun, care aveau trâmbiţe şi ţambale, pentru cei ce sunau din ele, şi instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau uşieri. 1Cro 25:1 1 David şi căpeteniile oştirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun care proroceau întovărăşiţi de harpă, de lăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta:1Cro 25:66 Toţi aceştia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului şi aveau chimvale, lăute şi harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau sub poruncile împăratului.

2Cro 5:12-13 12 şi toţi leviţii care erau cântăreţi: Asaf, Heman, Iedutun, fiii şi fraţii lor, îmbrăcaţi în in subţire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, lăute şi harpe şi aveau cu ei o sută douăzeci de preoţi care sunau din trâmbiţe; – 13 şi, când cei ce sunau din trâmbiţe şi cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească şi să laude pe Domnul, au sunat din trâmbiţe, chimvale şi celelalte instrumente şi au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!”, în clipa aceea Casa, şi anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor.
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Miercuri 7 noiembrie

4.  CÂNTÂND DOMNULUI DIN TOATĂ INIMA
a.  Descrieţi ce datorie avem atunci când folosim darul cântecului. 

Coloseni 3:16.

„Cei care folosesc cântatul ca o parte a serviciului divin de închinare ar 
trebui să aleagă imnuri cu melodii potrivite ocaziei, nu de înmormântare, 
ci vesele, totuşi solemne.” – The Signs of the Times, 22 iunie 1882.

b.  În timpul închinării, de unde ar trebui intonate cântările şi cu ce 
ar trebuie cântate? Efeseni 5:19; 1 Corinteni 14:15; Psalmii 47:7.

„Mulţi intonează cântări frumoase în adunări, cântări despre ce vor 
face şi ce intenţionează să facă; însă unii nu fac aceste lucruri; ei nu cântă cu 
spiritul şi cu priceperea.” – The Review and Herald, 27 septembrie1892.

„Muzica este acceptabilă înaintea lui Dumnezeu numai când inima este 
sfinţită şi înmuiată prin facilităţile ei.” – Evanghelizarea, pag. 512 engl. (cap. 15).

„Nimic nu este mai neplăcut lui Dumnezeu decât etalarea de muzică 
instrumentală atunci când cei care sunt implicaţi nu sunt consacraţi, şi nu 
cântă din toată inima Domnului.” – The Review and Herald, 14 noiembrie 1899.

c.  În special, ce sfat ar trebui să punem la inimă cu privire la folo-
sirea tobelor în timpul închinării? Romani 12:1, 2.

„Domnul mi-a arătat că lucrurile despre care ai spus că au loc în Indi-
ana, vor avea loc chiar înainte de încheierea timpului de încercare. Se va 
da pe faţă tot felul de lucruri sălbatice. Vor fi strigăte, cu tobe, muzică şi 
dans. Simţurile fiinţelor raţionale vor ajunge atât de zăpăcite, încât nu se 
mai poate avea încredere în ele că vor lua decizii drepte. Şi despre aceasta 
se spune că este mişcarea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt nu se descoperă niciodată prin astfel de metode, într-un 
astfel de zgomot nebun. Aceasta este invenţia lui Satan ca să-i acopere me-
todele ingenioase de a face fără efect adevărul curat, sincer, înălţător şi în-
nobilator pentru acest timp….

O astfel de închinare nu ar trebui încurajată deloc…
Acele lucruri care au fost în trecut vor fi şi în viitor. Satan va face din mu-

zică o cursă prin felul în care este folosită.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 36-38.

Col 3:16 16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Efe 5:19 19 Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. 1Cor 14:15 15 Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea. Ps 47:7 7 Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă! 

Rom 12:1-2 1 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
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Joi 8 noiembrie
5.  MUZICA ŞI BĂTĂLIA PENTRU ÎNCHINARE
a.  Ce rol a jucat muzica în trecut în încurajarea închinării false şi cum 

este folosită astăzi cu acelaşi scop? Daniel 3:7; Apocalipsa 13:8.

„Muzica este idolul la care se închină mulţi pretinşi creştini păzitori ai 
Sabatului. Satan nu are nimic împotriva muzicii dacă o poate transforma 
într-un canal prin care să câştige acces la minţile tinerilor. Orice se potriveşte 
scopului său dacă va distrage mintea de la Dumnezeu şi va folosi timpul care 
ar trebui dedicat serviciului Său. El lucrează prin mijloacele care vor exercita 
cea mai puternică influenţă ca să-i ţină pe cei mai mulţi într-o zăpăcire plă-
cută, în timp ce sunt paralizaţi de puterea sa. Când este folosită bine, muzica 
este o binecuvântare; însă, adesea, este făcută agentul cel mai atrăgător al 
lui Satan prin care ademeneşte sufletele. Când se abuzează, ea îi conduce pe 
cei neconsacraţi spre mândrie, vanitate şi sminteală. Când i se permite să ia 
locul consacrării şi rugăciunii, ea este un blestem teribil. Tinerii se adună să 
cânte şi, deşi pretind că sunt creştini, adesea dezonorează pe Dumnezeu şi 
credinţa lor prin conversaţii frivole şi prin alegerea muzicii. Muzica sacră nu 
se potriveşte gustului lor. Atenţia mi-a fost îndreptată spre învăţăturile clare 
ale cuvântului lui Dumnezeu, care au fost trecute cu vederea. La judecată, 
toate aceste cuvinte ale inspiraţiei îi vor condamna pe cei care nu le-au dat 
ascultare.” – Testimonies, vol. 1, pag. 506 engl. (cap.: „Către tineri”).

b.  Cum îşi vor exprima lauda la adresa lui Dumnezeu cei care au 
ieşit biruitori în bătălia finală? Apocalipsa 14:1-5; 15:2-4.

„Nimeni, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, nu poate în-
văţa acea cântare [a eliberării]; pentru că este cântarea experienţei lor – o 
experienţă cum n-a mai avut-o nimeni.” – Marea luptă, pag. 649 engl. (cap. 40: 
„Poporul lui Dumnezeu salvat”).

Vineri 9 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Care este scopul principal al muzicii?
2.  Ce melodie va fi cântată până la sfârşitul timpului?
3.  Cum putem să îmbunătăţim felul în care ne închinăm lui Dumne-

zeu prin muzică?
4.  Ce trebuie să facem pentru ca muzica noastră să fie acceptabilă îna-

intea lui Dumnezeu?
5.  Cum va folosi Satan muzica în bătălia finală asupra închinării ac-

ceptabile?

Dan 3:7 7 De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei şi a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu faţa la pământ şi s-au închinat chipului de aur pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. Apoc 13:8 8 Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.

Apoc 14:1-5 1 Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. 2 Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi cântau din lăutele lor. 3 Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. 4 Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. 5 Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Apoc 15:2-4 2 Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei. 3 Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! 4 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201236

   Lecţia 7 Sabat, 17 noiembrie 2012

Îmbrăcat în smerenie
„Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legă-

turile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci ‚Dumnezeu stă 
împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.’” (1 Petru 5:5).

„Maiestatea cerului S-a îmbrăcat pe Sine cu umilinţa unui copil. 
Acesta este caracterul lui Hristos.” – Testimonies, vol. 5, pag. 422 engl. (cap.: 
„Lucrarea de publicaţii”).

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pag. 143-153 engl. (cap. 11: „Car- 
         mel”); Experienţe şi viziuni, pag. 56-58 engl. (cap.:  
         „Datoria având în vedere timpul de strâmtorare”).

Duminică 11 noiembrie

1. MISIUNEA LUI ILIE
a. Care a fost scopul vieţii profetului Ilie? 1 Regi 18:30, 36.

„Dumnezeu dorea ca onoarea Sa să fie înălţată înaintea oamenilor ca 
fiind supremă, şi ca îndrumările Sale să fie adeverite înaintea poporului. 
Mărturia dată de profetul Ilie pe Muntele Carmel este exemplul aceluia 
care a stat cu totul de partea lui Dumnezeu şi a lucrării Sale de pe pământ. 
Profetul Îl cheamă pe Domnul pe numele Său, Iehova Dumnezeu, numele 
pe care El Însuşi l-a dat pentru a indica bunăvoinţa şi compasiunea Sa. Ilie 
Îl numeşte Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel. El face aceasta ca să tre-
zească în inima poporului Său îndărătnic o amintire umilă a Domnului şi 
să-i asigure de bogatul Său har fără de plată. Ilie se roagă: ‚Să se ştie astăzi 
că Tu eşti Dumnezeul lui Israel.’ Onoarea lui Dumnezeu trebuie înălţată 
ca fiind supremă, însă profetul cere şi ca misiunea lui să fie consolidată….

Întreaga viaţă a lui Ilie a fost consacrată lucrării de reformă. El a fost 
glasul care striga în pustie ca să mustre păcatul şi să alunge valul răului 
moral. Şi, în timp ce venea la popor ca un mustrător al păcatului, solia lui 
oferea balsamul din Galaad pentru sufletele bolnave de păcat ale tuturor 
celor care doreau vindecarea. Zelul lui pentru slava lui Dumnezeu şi dra-
gostea lui profundă pentru casa lui Israel prezintă lecţii pentru învăţătura 
tuturor acelora care stau astăzi ca reprezentanţi ai lucrării lui Dumnezeu 
de pe pământ.” – Loma Linda Messages, pag. 572.

1Imp 18:30 30 Ilie a zis atunci întregului popor: „Apropiaţi-vă de mine!” Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. 1Imp 18:36 36 În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat şi a zis: „Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel! Fă să se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău şi că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta.
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Luni 12 noiembrie

2.  CONTRASTUL DE PE MUNTELE CARMEL
a.  Descrieţi rugăciunea lui Ilie pe Muntele Carmel în contrast cu 

cea care a fost făcută de urmaşii lui Baal. 1 Regi 18:37-39; 26-29.

„Reamintind poporului lunga apostazie care stârnise mânia lui Iehova, 
Ilie îi somă să-şi umilească inimile şi să se întoarcă la Dumnezeul părinţilor 
lor, pentru ca blestemul din ţara lui Israel să fie îndepărtat. Atunci, plecân-
du-se cu reverenţă înaintea Dumnezeului nevăzut, el îşi ridică mâinile spre 
cer şi făcu o rugăciune simplă. Preoţii lui Baal au strigat, au făcut spume 
şi au sărit de dimineaţă devreme până seara târziu; dar când se roagă Ilie 
nici un ţipăt necugetat  nu răsună pe înălţimea Carmelului. El se roagă ca şi 
cum ştie că Iehova este acolo, ca martor al acelei scene, ca unul care ascultă 
ruga lui. Profeţii lui Baal s-au rugat prosteşte, fără nici un înţeles. Ilie se 
rugase simplu şi arzător, cerând lui Dumnezeu să-Şi dea pe faţă superiori-
tatea faţă de Baal ca Israel să fie condus să se întoarcă la El.” – Profeţi şi regi, 
pag. 152 engl. (cap. 11: „Carmel”).

b.  Având în vedere că răspunsul la rugăciunea lui Ilie a venit ime-
diat – dar nu şi ploaia – ce ne învaţă acest lucru despre credinţă 
şi fapte? 1 Regi 18:40-45.

„Slujitorul veghea în timp ce Ilie se ruga. De şase ori se întoarse el din 
locul lui de strajă spunând: Nu este nimic, nici un nor, nici un semn de 
ploaie. Dar profetul nu a renunţat, căzând în descurajare. El a continuat 
să-şi cerceteze viaţa, să vadă prin ce nu adusese onoare lui Dumnezeu, şi-a 
mărturisit păcatele şi, în felul acesta, a continuat să-şi umilească sufletul 
înaintea lui Dumnezeu, în timp ce veghea să vadă un semn că rugăciunea 
lui era ascultată. Când şi-a cercetat inima, el părea să fie tot mai mic, atât în 
ochii lui cât şi în ochii lui Dumnezeu. I se părea că este nimic şi că Dumne-
zeu este totul; şi când a ajuns la punctul de lepădare de sine, când s-a prins 
de Mântuitorul ca de singura lui putere şi îndreptăţire, a venit răspunsul…

Niciodată în istoria lumii nu a existat un timp mai solemn decât tim-
pul în care trăim acum…. Ce suntem, ce facem, care trebuie să fie cursul 
acţiunilor noastre în viitor, sunt toate întrebări ale momentului iar noi nu 
ne putem permite să fim nepăsători, indiferenţi şi pasivi. Fiecare dintre noi 
ar trebui să întrebăm: ‚Ce reprezintă veşnicia pentru mine?’ – The Review and 
Herald, 26 mai 1891.

1Imp 18:37-39 37 Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le întorci astfel inima spre bine!” 38 Atunci a căzut foc de la Domnul şi a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul, şi a supt şi apa care era în şanţ. 39 Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu faţa la pământ şi au zis: „Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!” 1Imp 18:26-29 26 Ei au luat juncul pe care li l-au dat şi l-au pregătit. Şi au chemat numele lui Baal, de dimineaţă până la amiază, zicând: „Baale, auzi-ne!” Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Şi săreau împrejurul altarului pe care-l făcuseră. 27 La amiază, Ilie şi-a bătut joc de ei şi a zis: „Strigaţi tare, fiindcă este dumnezeu; se gândeşte la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme, şi se va trezi.” 28 Ei au strigat tare şi, după obiceiul lor, şi-au făcut tăieturi cu săbiile şi cu suliţele, până ce a curs sânge pe ei. 29 Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte.

1Imp 18:40-45 40 „Puneţi mâna pe prorocii lui Baal”, le-a zis Ilie, „niciunul să nu scape!” Şi au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la pârâul Chison şi i-a înjunghiat acolo. 41 Apoi Ilie a zis lui Ahab: „Suie-te de mănâncă şi bea; căci se aude vuiet de ploaie.” 42 Ahab s-a suit să mănânce şi să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului şi, plecându-se la pământ, s-a aşezat cu faţa între genunchi 43 şi a zis slujitorului său: „Suite-te şi uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a uitat şi a zis: „Nu este nimic!” Ilie a zis de şapte ori: „Du-te iarăşi.” 44 A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” Ilie a zis: „Suie-te şi spune lui Ahab: „Înhamă şi coboară-te, ca să nu te oprească ploaia.” 45 Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul şi a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car şi a plecat la Izreel.
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Marţi 13 noiembrie

3.  MODESTIA CREŞTINĂ ÎN PERICOL
a.  Cum descrie Hristos pretinsele biserici de astăzi? Isaia 4:1. În 

capitolul în care este prezentată această profeţie, ce imagine este 
oferită – şi ce bătălie spirituală este în joc? Isaia 3:7-9, 16, 22-25; 
Matei 5:27-29.

„Iubirea de îmbrăcăminte pune în pericol caracterul moral şi face din 
femei opusul unei doamne creştine, caracterizate prin modestie şi sobri-
etate. Prea adesea, îmbrăcămintea bătătoare la ochi şi extravagantă încu-
rajează senzualitatea în inima purtătorului şi trezeşte patimile josnice în 
inima privitorului. Dumnezeu vede că ruina caracterului este de multe ori 
precedată de nutrirea mândriei şi a vanităţii în îmbrăcăminte.” – Sfaturi pen-
tru sănătate, pag. 602 engl. (Secţiunea a XIII-a).

„Lui Hristos Îi este ruşine de pretinşii Săi urmaşi. În ce constă asemăna-
rea noastră cu El? Prin ce se conformează îmbrăcămintea noastră la cerin-
ţele Bibliei? Eu nu doresc ca păcatele poporului să zacă asupra mea şi voi 
suna clar din trâmbiţă. Mulţi ani, am dat o mărturie clară şi hotărâtă despre 
acest subiect, în scris şi de la pupitru. Nu m-am ferit să vorbesc despre toate 
sfaturile lui Dumnezeu. Asupra mea nu se află sângele nimănui. Faptul că 
mândria şi caracterul lumesc au ajuns aproape universale nu reprezintă o 
scuză pentru creştin să facă ce fac alţii. Dumnezeu a spus: ‚Să nu te iei după 
mulţime ca să faci rău.’ (Exodul 23:2).

Moda strică intelectul şi secătuieşte spiritualitatea poporului nostru. 
Ascultarea de modă pătrunde în bisericile adventiste de ziua a şaptea şi lu-
crează mai mult decât oricare altă putere în vederea despărţirii poporului 
nostru de Dumnezeu. Mi-a fost arătat că regulile bisericii noastre sunt foar-
te deficitare. Orice etalare a mândriei în îmbrăcăminte, care este interzisă 
de cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să reprezinte un motiv suficient pen-
tru aplicarea disciplinei bisericii. Dacă, în ciuda avertismentelor, apelurilor 
şi rugăminţilor, se continuă să se urmeze voinţa degradată, aceasta poate 
fi considerată ca o dovadă a faptului că inima nu a fost câştigată de partea 
lui Hristos. Eul, şi numai eul, este obiectul adoraţiei şi un astfel de pretins 
creştin îi va îndepărta pe mulţi de la Dumnezeu.

Asupra noastră ca popor zace un păcat grozav prin aceea că am permis 
membrilor bisericilor să se îmbrace într-un fel care este incompatibil cu 
credinţa lor. Trebuie să ne ridicăm imediat şi să închidem uşa împotriva 
vrăjii modei. Dacă nu facem aceasta, comunităţile noastre vor decădea.” – 
Testimonies, vol. 4, pag. 647, 648 engl. (cap.: „Simplitate în îmbrăcăminte”).

Isa 4:1 1 Şapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat şi vor zice: „Vom mânca pâinea noastră înşine şi ne vom îmbrăca în hainele noastre înşine; numai fă-ne să-ţi purtăm numele şi ia ocara de peste noi!” Isa 3:7-9 7 Dar în aceeaşi zi el va răspunde: „Nu pot să fiu doctor, căci în casa mea nu este nici pâine, nici haină: nu mă puneţi căpetenie peste popor.” 8 Se clatină Ierusalimul, se prăbuşeşte Iuda, pentru că vorbele şi faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile Lui măreţe. 9 Înfăţişarea feţei lor mărturiseşte împotriva lor, şi, ca sodomiţii, îşi dau pe faţă nelegiuirea, fără s-o ascundă. Vai de sufletul lor, căci îşi pregătesc rele! Isa 3:16 16 Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre şi umblă cu gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru că păşesc mărunţel şi zornăie cu verigile de la picior – Isa 3:22-25 22 hainele de sărbătoare şi cămăşile cele largi, mantiile şi pungile; 23 oglinzile şi cămăşile subţiri, turbanele şi maramele uşoare. 24 Şi atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare; în loc de brâu, o funie; în loc de păr încreţit, un cap pleşuv; în loc de mantie largă, un sac strâmt; un semn de înfierare, în loc de frumuseţe. 25 Bărbaţii tăi vor cădea ucişi de sabie, şi vitejii tăi, în luptă. Mat 5:27-29 27 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” 28 Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. 29 Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
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Miercuri 14 noiembrie
4. ELIBERAREA ASIGURATĂ RĂMĂŞIŢEI
a.  În armonie cu 1 Timotei 2:8-10, cum prevede profeţia din Isaia 3 şi 4 

biruinţa finală pentru rămăşiţa sfântă a lui Dumnezeu? Isaia 4:3, 4.

„Simplitatea puritană ar trebui să caracterizeze locuinţele şi îmbrăcă-
mintea tuturor acelora care cred adevărurile solemne pentru acest timp.” 
– Testimonies, vol. 5, pag. 189 engl. (cap.: „Lumea în biserică”).

„Puterea evlaviei aproape că s-a depărtat de multe dintre biserici. Pic-
nicurile, scenetele bisericeşti, târgurile bisericeşti, casele luxoase, etalarea 
persoanei au alungat gândurile de la Dumnezeu. Pământuri, bunuri şi pre-
ocupări lumeşti absorb mintea, iar lucrurile de interes veşnic primesc doar 
o atenţie trecătoare.

În ciuda decăderii larg răspândite a credinţei şi evlaviei, în aceste bi-
serici există urmaşi veritabili ai lui Hristos. Înainte de revărsarea finală a 
judecăţilor lui Dumnezeu asupra pământului, în mijlocul poporului Dom-
nului va exista o astfel de înviorare a evlaviei dintâi cum nu s-a mai văzut 
din timpurile apostolice. Spiritul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate 
asupra copiilor Săi. Atunci, mulţi se vor despărţi de acele biserici în care 
dragostea pentru această lume a luat locul dragostei faţă de Dumnezeu şi 
cuvântul Său. Mulţi, atât predicatori cât şi laici, vor primi cu bucurie acele 
mari adevăruri pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie vestite în acest timp ca 
să pregătească un popor pentru cea de-a doua venire a Domnului.” – Marea 
luptă, pag. 463, 464 engl. (cap. 27: „Redeşteptări moderne”).

b.  Cum ne dă această siguranţă în timpul de strâmtorare? Isaia 4:5, 
6; 33:14-16.

„Domnul mi-a arătat în mod repetat în viziune că este contrar Bibliei a 
face provizii pentru nevoile noastre vremelnice din timpul de strâmtorare. 
Am văzut că, dacă sfinţii vor strânge hrană, sau vor avea hrană pe câmp în 
timpul de strâmtorare când sabia, foametea şi ciuma sunt peste ţară, mâini 
violente o vor lua de la ei şi străinii vor culege câmpurile lor. Atunci va fi 
un timp când noi să ne încredem cu totul în Dumnezeu, iar El ne va sprijini. 
Am văzut că în acel timp, pâinea şi apa ne vor fi asigurate, iar noi nu vom 
duce lipsă şi nici nu vom suferi de foame. Domnul mi-a arătat că unii din 
copiii Săi se vor teme când văd că preţul alimentelor creşte şi vor cumpăra 
mâncare şi o vor depozita pentru vremea strâmtorării. Atunci, în vreme 
de nevoie, i-am văzut ducându-se la mâncarea lor şi uitându-se la ea, iar 
aceasta făcuse viermi şi era plină de gângănii, nemaiputând fi folosită.” – 
Maranata, pag. 181 engl. (cap. 173).

1Tim 2:8-10 8 Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli. 9 Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, 10 ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Isa 4:3-4 3 Şi cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi „sfânt”, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. 4 După ce va spăla Domnul murdăriile fiicelor Sionului şi va curăţa Ierusalimul de vinovăţia de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii şi cu duhul nimicirii,

Isa 4:5-6 5 Domnul va aşeza, peste toată întinderea muntelui Sionului şi peste locurile lui de adunare, un nor de fum, ziua, şi un foc de flăcări strălucitoare, noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, 6 o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei şi ca loc de adăpost şi de ocrotire împotriva furtunii şi ploii. Isa 33:14-16 14 Păcătoşii sunt îngroziţi în Sion; un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi care zic: „Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice?” 15 Cel ce umblă în neprihănire şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul, 16 acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.
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Joi 15 noiembrie
5.  SMERENIE ÎNTR-O LUME CARE-ŢI IA PRIVIRILE
a.  Cum rezumă Dumnezeu chemarea pe care o face ultimei Sale 

rămăşite credincioase? Ţefania 2:1-3; 3:8-13.

b.  Căutând în felul acesta smerenia (Ţefania 2:3), ce putem învăţa din 
sfatul dat celui căruia îi lipsea această caracteristică? 1 Petru 5:5.

„Tu îţi imaginezi probleme şi încercări care nici nu există; exagerezi mi-
cile supărări, făcând din ele încercări chinuitoare. Aceasta nu este smerenia 
pe care o binecuvântează Hristos. Este o nemulţumire nesfinţită, răzvrătită 
şi nerecunoscătoare. Smerenia este un har preţios, gata să sufere în tăcere, 
gata să îndure încercările. Smerenia este răbdătoare şi se străduieşte să fie 
fericită în toate împrejurările. Smerenia este întotdeauna recunoscătoare şi 
compune propriile cântări de fericire, aducând bucurie în inima lui Dum-
nezeu. Smerenia va răbda dezamăgirea şi nedreptatea şi nu se va răzbuna. 
Smerenia nu trebuie să fie tăcută şi posacă. Un temperament morocănos 
este opusul smereniei; căci aceasta nu face decât să rănească şi să-i îndure-
reze pe alţii şi ea însăşi nu-şi găseşte plăcerea în nimic.

Abia ai intrat în şcoala lui Hristos. Încă mai ai de învăţat aproape totul. 
Acum nu te îmbraci extravagant, dar ai orgoliul înfăţişării. Doreşti să te îm-
braci mai puţin simplu. Te gândeşti mult mai mult la îmbrăcăminte decât 
ar trebui…. [Matei 11:28-30 citat]. Supune-ţi gâtul jugului pe care îl pune 
Hristos şi vei găsi în această supunere chiar fericirea pe care ai încercat să o 
obţii aşa cum ai crezut tu de cuviinţă urmând propria ta cale.

Poţi fi vesel dacă îţi aduci chiar şi gândurile în supunere faţă de voinţa 
lui Hristos. Nu ar trebui să amâni, ci să-ţi cercetezi îndeaproape inima şi 
să mori zilnic faţă de eu.” – Testimonies, vol. 3, pag. 335-336 engl. (cap. „A visa cu 
ochii deschişi”).

Vineri 16 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Cum putem compara lucrarea şi misiunea lui Ilie cu ale noastre?
2.  Atunci când se amână răspunsul la o rugăciune, ce trebuie să fa-

cem?
3.  Cum trebuie să reflecte îmbrăcămintea noastră chemarea noastră 

spirituală?
4.  Ce caracterizează îmbrăcămintea, purtarea şi căminul puţinilor cre-

dincioşi?
5.  Cum putem cultiva harul esenţial al smereniei asemenea lui Hristos?

Tef 2:1-3 1 Veniţi-vă în fire şi cercetaţi-vă, neam fără ruşine, 2 până nu se împlineşte hotărârea – ca pleava trece vremea – până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului! 3 Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului. Tef 3:8-13 8 De aceea aşteptaţi numai, zice Domnul, până în ziua când Mă voi scula la pradă: căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărăţiile, ca să-Mi vărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei Mele; căci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Mele. 9 Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând. 10 Dincolo de râurile Etiopiei, Îmi vor aduce daruri de mâncare închinătorii Mei, obştea Mea cea risipită. 11 În ziua aceea, nu vei mai avea nevoie să roşeşti de toate faptele tale prin care ai păcătuit împotriva Mea; căci atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trufaşi, şi nu te vei mai îngâmfa pe muntele Meu cel sfânt! 12 Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului. 13 Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte şi se vor odihni, şi nimeni nu-i va tulbura.” 

1Pet 5:5 5 Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”
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   Lecţia 8 Sabat, 24 noiembrie 2012

Moştenirea noastră de sacrificiu
„Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29).
„Priveşte, o priveşte asupra crucii de la Calvar; priveşte la victima 

regească ce suferă în locul tău.” – That I May Know Him, pag. 65.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 744-749, 753-757 engl.  
         (cap. 78: „Golgota”).

Duminică 18 noiembrie

1.  CHINUL SUFLETESC
a.  Ce stă scris despre chinul Fiului lui Dumnezeu? Matei 26:38.

„Cât de puţini înţeleg chinul care a sfâşiat inima Fiului lui Dumnezeu 
în timpul celor treizeci de ani de viaţă pe acest pământ. Calea de la iesle 
la Calvar a fost umbrită de amărăciune şi durere. El a fost Omul Durerii 
iar inima Sa a suferit atât de mult încât nici o limbă omenească nu poate 
descrie.” – That I May Know Him, pag. 66.

b.  În ce fel este ilustrată suferinţa lui Isus cel mai viu? Isaia 53:3-5, 7, 8.

„Urând păcatul cu o ură completă, [Omul Durerii] a strâns totuşi în 
sufletul Său păcatele lumii întregi, când a păşit pe drumul spre Calvar, su-
ferind pedeapsa călcătorului de lege. Cel fără vină a purtat pedeapsa celui 
vinovat; Cel neprihănit S-a oferit totuşi să poarte pedeapsa călcării legii lui 
Dumnezeu. Pedeapsa păcatelor tuturor sufletelor a fost purtată de Fiul ne-
mărginitului Dumnezeu. Vinovăţia fiecărui păcat apăsa povara ei asupra 
sufletului divin al Mântuitorului lumii.” – Idem.

„[Răscumpărătorul cel vrednic de adoraţie] nu a murit ca un erou în 
ochii lumii, încărcat cu onoruri, asemenea războinicilor în bătălie. El a mu-
rit ca un nelegiuit condamnat, atârnat între cer şi pământ – a suferit o moar-
te lentă de ruşine, expus batjocurilor şi insultărilor unei gloate decăzute, 
pline de nelegiuiri şi desfrâu.” – Idem., pag. 68.
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Mat 26:38 38 Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.”

Isa 53:3-5 3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. 4 Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Isa 53:7-8 7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. 8 El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
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Luni 19 noiembrie

2.  O SCENĂ CARE SFÂŞIE INIMA
a.  Cum ar trebui să fie înmuiată şi supusă inima noastră atunci 

când privim la Hristos pe cruce? Luca 23:33, 34. 

„Poţi, privind la cruce cu ochii credinţei suferinţele lui Hristos şi să 
vorbeşti despre necazul tău, despre încercările tale? Poţi nutri în inima ta 
răzbunare asupra vrăjmaşilor tăi în timp ce rugăciunea lui Hristos vine 
de pe buzele Sale palide şi tremurânde pentru defăimătorii Săi, pentru 
ucigaşii Săi – ‚Tată iartă-i, căci nu ştiu ce fac.’(Luca 23:34)?” – That I May 
Know Him, pag. 65.

b.  În ce fel poate beneficia inima mândră a fiecăruia dintre noi dacă 
privim la cruce? 1 Petru 1:18-21; Ioan 1:29.

„Mândria şi înălţarea de sine nu pot înflori în sufletul în care scenele 
de la Calvar sunt proaspete.” – Hristos lumina lumii, pag. 661 engl. (cap. 72: „În 
amintirea Mea”).

„Ar trebui să ne ocupăm locul în căinţă umilă la piciorul crucii. Putem 
învăţa lecţiile blândeţii şi ale smereniei minţii când urcăm pe Muntele Cal-
varului şi, privind la cruce, Îl vedem pe Mântuitorul în agonie, pe Fiul lui 
Dumnezeu murind, Cel drept pentru cel nedrept. Priviţi la Cel care putea 
convoca legiunile de îngeri să-L ajute printr-un singur cuvânt şi care acum 
era subiectul glumei şi al râsului, al insultei şi al urii. El Se dă pe Sine ca 
jertfă pentru păcat. Când era ocărât, El nu ameninţa; când era acuzat pe 
nedrept, El nu-Şi deschidea gura deloc. El Se roagă pe cruce pentru ucigaşii 
Săi. El moare pentru ei. El plăteşte un preţ nemărginit pentru fiecare dintre 
ei. El nu doreşte să piardă pe nici unul dintre cei pe care i-a cumpărat cu un 
aşa mare preţ. El Se lasă bătut şi biciuit fără să murmure. Şi această victimă 
care nu Se plânge este Fiul lui Dumnezeu. Tronul Său este din veşnicie, iar 
împărăţia Sa nu va avea sfârşit.” – That I May Know Him, pag. 65.

„Toată această umilire a Maiestăţii cerului a avut loc pentru omul vi-
novat şi condamnat. El a coborât tot mai mult în umilirea Sa, până când nu 
mai erau adâncimi pe care să le poată atinge pentru a-l ridica pe om din 
decăderea lui morală. Toate acestea au fost pentru tine.” – Idem., pag. 68.

Luca 23:33-34 
33 Când au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta, şi altul la stânga. 34 Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.

1Pet 1:18-21 18 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. 20 El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi 21 care prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Ioan 1:29 29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!
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Marţi 20 noiembrie

3.  PREŢUL CEL MARE AL PĂCATULUI
a.  Cum se leagă lipsa noastră de apreciere faţă de sacrificiul lui 

Hristos de tendinţa noastră firească spre îngăduinţa de sine? 
Evrei 10:26.

„Cei care mărturisesc că păzesc legea lui Dumnezeu şi totuşi nutresc 
păcatul în inima lor sunt condamnaţi de Martorul Credincios. Ei pretind 
că sunt bogaţi în cunoştinţa adevărului; dar ei nu sunt în armonie cu prin-
cipiile sale sfinte. Adevărul nu le sfinţeşte viaţa. Cuvântul lui Dumnezeu 
declară că pretinsul păzitor al poruncilor, a cărui viaţă contrazice credinţa 
lui este orb, nenorocit, sărac şi gol.” – Faith and Works, pag. 31.

b.  Explicaţi relaţia care există între păcat, lege şi cruce. Romani 7:7; 
1 Ioan 3:4, 5.

„Isus a murit pentru a-l mântui pe poporul Său din păcatele lor iar 
răscumpărarea în Hristos înseamnă încetarea călcării legii lui Dumnezeu şi 
eliberarea de orice păcat; nici o inimă care nutreşte vrăjmăşie faţă de legea 
lui Dumnezeu nu este în armonie cu Hristos, care a suferit pe Calvar ca să 
apere şi să înalţe legea înaintea universului.” – Idem., pag. 95.

„Dragostea noastră faţă de Hristos va fi proporţională cu gradul în care 
suntem convinşi de păcat şi prin lege vine cunoştinţa păcatului. Şi când ne 
vedem, să ne îndreptăm privirea asupra lui Isus care S-a dat pe Sine pentru 
noi ca să ne poată răscumpăra din orice nelegiuire. Prin credinţă, prindeţi-
vă de meritele lui Hristos şi sângele care curăţă sufletele va fi aplicat. Cu cât 
vedem mai clar relele şi pericolele la care suntem expuşi, cu atât mai recu-
noscători vom fi pentru eliberarea prin Hristos. Evanghelia lui Hristos nu 
dă oamenilor libertatea de a călca legea, căci prin călcarea ei s-au deschis 
porţile potopului de nenorociri peste lume.

Astăzi, păcatul este acelaşi lucru rău ca pe vremea lui Adam. Evanghe-
lia nu făgăduieşte favoarea lui Dumnezeu tuturor acelora care calcă legea 
Sa fără să se căiască. Decăderea inimii omeneşti, vinovăţia nelegiuirii, rui-
na păcatului, sunt toate arătate clar de crucea prin care Hristos a fost făcut 
o cale de scăpare pentru noi.” – Idem., pag. 96.

Evr 10:26 26 Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,

Rom 7:7 7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!” 1Ioan 3:4-5 4 Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. 5 Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.
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Miercuri 21 noiembrie

4.  ÎNŢELEGÂNDU-L PE PRINŢUL PĂCII
a.  Ce spune Inspiraţia despre forţa uimitoare de atracţie a crucifică-

rii lui Hristos? Ioan 3:14, 15; 12:32.

„Crucea Calvarului face apeluri cu putere, oferind un motiv pentru 
care ar trebui să-L iubim pe Hristos acum şi pentru care ar trebui să-L con-
siderăm a fi primul, cel mai bun, şi ultimul în toate.” – That I May Know Him, 
pag. 65.

„Dacă eşti conştient de păcatele tale, nu-ţi folosi toată puterea jelindu-
te din cauza lor, ci priveşte şi trăieşte. Isus este singurul nostru Mântuitor.” 
– Selected Messages, vol. 1, pag. 352.

b.  Care este primul pas în însuşirea neprihănirii lui Hristos? Ioan 
6:37; 2 Corinteni 5:21; 1 Ioan 1:9.

„Nimeni din cei de faţă să nu simtă că este fără speranţă cazul lui. Poate 
că vezi că eşti păcătos şi nenorocit; dar tocmai din această cauză ai nevoie 
de un Mântuitor. Dacă ai păcate de mărturisit, nu pierde timpul. Aceste 
momente sunt de aur. ‚Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi 
drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.’ (1 Ioan 
1:9). Cei care flămânzesc şi însetează după neprihănire vor fi săturaţi; căci 
Isus a promis aceasta.” – Idem., pag. 352, 353.

c.  Ce ar trebui să inspire în noi marea jertfă a lui Hristos? În ce 
priveşte închinarea acceptabilă, cum pot inversa creştinii cu nu-
mele ordinea lucrurilor, în special ţinând sărbătorile păgâne 
cum ar fi Crăciunul şi obiceiul de a face daruri? 2 Corinteni 9:15; 
Ieremia 10:1-6. 

„Ieri a fost Crăciunul. Aţi făcut ceea ce au făcut Magii când I-au adus 
daruri lui Isus? Sau vrăjmaşul a schimbat ordinea lucrurilor şi a îndreptat 
închinarea spre sine? Darurile sunt făcute acum prietenilor în loc de a fi 
aduse Celui care a făcut un sacrificiu atât de mare pentru noi. Toate da-
rurile ar trebui să curgă pe un alt canal, unde ar putea fi folosite pentru 
mântuirea oamenilor.” – The Upward Look, pag. 374.

Ioan 3:14-15 14 Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, 15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 12:32 32 Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” –

Ioan 6:37 37 Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: 2Cor 5:21 21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. 1Ioan 1:9 9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.

2Cor 9:15 15 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare! Ier 10:1-6 1 Ascultaţi cuvântul pe care vi-l vorbeşte Domnul, casa lui Israel! 2 Aşa vorbeşte Domnul: „Nu vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor şi nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. 3 Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte. Taie un lemn din pădure; mâna meşterului îl lucrează cu securea; 4 îl împodobeşte cu argint şi aur, şi ei îl ţintuiesc cu cuie şi ciocane ca să nu se clatine. 5 Dumnezeii aceştia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveţi şi nu vorbesc; sunt duşi de alţii, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun rău şi nu sunt în stare să facă niciun bine.” – 6 Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta. 
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Joi 22 noiembrie
5.  PUTEREA MOTIVATOARE
a. Ce putem învăţa din felul în care îngerii cereşti şi-au exprimat 

aprecierea faţă de sacrificiul lui Hristos? Apocalipsa 5:11, 12.

b. Cum ne poate motiva crucificarea lui Hristos într-un mod prac-
tic? Romani 5:8-11; Galateni 5:6; 2 Corinteni 5:14, 15.

„Credinţa lucrează ceea ce îţi doreşti. Cum lucrează? Lucrează prin 
dragoste. Ce dragoste? Dragostea care străluceşte de la crucea Calvarului. 
Este aşezată la mijlocul distanţei dintre pământ şi cer, iar mântuirea se câş-
tigă prin contemplarea acestei cruci. Tatăl a acceptat-o, iar oastea cerească 
a venit la acea cruce şi Dumnezeu Însuşi S-a plecat în semn de acceptare 
a jertfei. Ea răspunde pretenţiei Cerului, iar omul poate fi salvat prin Isus 
Hristos, doar dacă avem credinţă în El. Omul este împăcat cu Dumnezeu şi 
Dumnezeu cu omul, prin jertfa deplină, perfectă şi totală….

Acum, când vedem o rază de lumină, dorim să ne prindem de ea. Dia-
volul lucrează împotriva acestui lucru tot timpul. Isus Hristos, pe crucea 
Calvarului, vorbeşte despre acea credinţă care lucrează prin dragoste. El 
a avut dragoste pentru sufletul meu. Hristos a murit pentru mine. El m-a 
cumpărat cu un preţ infinit şi El a făcut ispăşire pentru tot ceea ce este 
neplăcut Lui. Trebuie să fiu lucrător împreună cu El. Trebuie să iau jugul 
Său asupra mea. Trebuie să port jugul lui Hristos. Trebuie să ridic poverile 
Sale. Trebuie să-i învăţ pe alţii cum să fie ridicaţi din starea de păcat în care 
eram şi să se prindă cu credinţă vie de neprihănirea care este în Hristos 
Isus. Aceasta este singura cale prin care păcătosul poate fi salvat.” – Faith 
and Works, pag. 72.

Vineri  23 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce demonstrează Calvarul?
2.  Cum ar trebui ca această temă să ne afecteze atitudinea?
3.  Ce ne spune crucificarea lui Hristos despre legea lui Dumnezeu?
4.  Explicaţi puterea de atracţie a crucii.
5.  Cum ar trebui să răspundem la faptul că Mântuitorul a fost răstig-

nit pentru noi?

Apoc 5:11-12 11 M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii. 12 Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”

Rom 5:8-11 8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 9 Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. 10 Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. 11 Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Gal 5:6 6 Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste. 2Cor 5:14-15 14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
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Sabat, 1 decembrie 2012
Darul Sabatului Întâi  

pentru o casă de rugăciune în Albania

Albania, cu o suprafaţă totală de 
28.748 km2, este o ţară europeană situ-
ată în partea de sud-vest a Peninsulei 
Balcanice, învecinându-se cu Muntene-
gru (nord-vest), Kosovo (nord-est), Mace-
donia (est), Grecia (sud şi sud-est), Marea 
Adriatică (vest) şi Marea Ionică (sud-vest). 
Are o populaţie de 2.831.741 de locuitori (recen-
sământ din 2011). Limba oficială este albaneza, iar majoritatea sunt musul-
mani 70%, ortodocşi 20% şi catolici 10%. Timp de mai bine de 40 de ani, 
Albania a fost o ţară închisă, aflându-se sub un regim comunist strict care 
a eradicat orice formă de religie şi a impus ateismul. Din 1990, Albania a 
fost eliberată de opresiunea comunistă, iar acum libertatea religioasă este 
garantată de Constituţie.

Fr. Campodonico din Italia a venit să locuiască în Albania având o bur-
să universitară. În timp ce se afla aici, el a folosit ocazia de a distribui 400 
de pliante în albaneză. Câţiva ani mai târziu, fr. A. Sascău, un frate din Ro-
mânia care locuia în Italia, a făcut mai multe vizite în Albania. În 2008, s-a 
deschis pentru serviciile divine un loc de adunare închiriat în Vlore. Dato-
rită ajutorului Uniunilor Germane şi Române, Câmpurilor Croat şi Italian 
şi al Conferinţei Generale, s-au furnizat mijloace pentru a se tipări publi-
caţii pentru lucrarea misionară şi de evanghelizare în Albania. În 2010, un 
tânăr lucrător biblic (fr. Paulescu din România) împreună cu familia sa au 
primit chemarea de a veni în Albania ca familie misionară permanentă. Cu 
ajutorul lui Dumnezeu, acest frate încearcă tot ce îi stă în putinţă să împăr-
tăşească altora Adevărul Prezent, deşi câmpul de lucru nu este unul uşor.

Una dintre nevoile noastre prezente în Misiunea Albania, în afară de 
rugăciunile voastre, este aceea de sprijin financiar pentru casa noastră 
de rugăciune. Dorim ca ea să devină un far permanent care să răspân-
dească razele luminii evangheliei şi ale Adevărului Prezent oamenilor 
din Albania. Din acest motiv şi în numele Misiunii Albania, vă rugăm să 
aveţi în vedere nevoia lucrării Domnului din această parte a lumii, unde 
apostolul Pavel însuşi a predicat evanghelia (vezi Romani 15:19, 20), şi să 
ne ajutaţi, prin sprijinul vostru financiar generos, să avem un monument 
pentru Domnul.

Vă mulţumim pentru ajutorul vostru şi Domnul să vă binecuvânteze!
 Fraţii şi surorile voastre din Albania
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   Lecţia 9 Sabat, 1 decembrie 2012

Investind în aurul ceresc
„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te 

îmbogăţeşti.” (Apocalipsa 3:18).
„Domnul arată că, pentru poporul Său, există ceva mai bun decât o 

simplă închinare exterioară. El cere de la ei o religie curată şi nepătată. 
Aurul pe care El îi îndeamnă să-l cumpere este aurul caracterului.” – 
The General Conference Bulletin, 6 iunie 1909.

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pag. 115-121 engl.  
         (cap. 9: „Mărgăritarul de mare preţ”).

Duminică 25 noiembrie

1.  TRĂIND ÎN ERA LAODICEANĂ
a.  Descrieţi tendinţa firească inerentă tuturor creştinilor născuţi în 

perioada bisericii cunoscute ca Laodiceea – adică după 1844. Apo-
calipsa 3:17. Ce trebuie să facem referitor la această chestiune?

„Numele celor şapte biserici [din Apocalipsa] simbolizează biserica în 
diferitele perioade ale erei creştine.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 585 engl. 
(cap. 57: „Descoperirea”).

„Solia bisericii Laodiceea se aplică stării în care ne aflăm.” – The Review 
and Herald, 23 iulie 1889.

„Avertizarea pentru ultima biserică…. trebuie vestită tuturor celor care 
pretind că sunt creştini. Solia laodiceană, asemenea unei săbii ascuţite şi cu 
două tăişuri, trebuie să ajungă la toate bisericile.” – Testimonies, vol. 6, pag. 77 
engl. (cap.: „După adunarea în tabără”).

b.  Ce trebuie să înţelegem fiecare dintre noi atunci când studiem 
solia către Laodiceea? 2 Corinteni 10:12; 13:5.

„Scopul soliei [către laodiceeni] nu este acela de a face ca un frate să 
judece pe fratele lui, să-i spună ce să facă şi cât de departe să meargă; ci de 
a face ca fiecare persoană să-şi cerceteze propria inimă şi să-şi facă propria 
lucrare.” – Spiritual Gifts, vol. 2, pag. 223.

D
ar

ul
 S

ab
at

ul
ui

 În
tâ

i p
en

tr
u 

ca
să

 d
e 

ru
gă

ci
un

e 
în

 A
lb

an
ia

Apoc 3:17 17 Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,

2Cor 10:12 12 Negreşit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei cu ei înşişi, sunt fără pricepere. 2Cor 13:5 5 Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.
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Luni 26 noiembrie
2.  O MARFĂ DE PREŢ
a.  Care este primul lucru pe care Martorul Credincios îi sfătuieşte 

pe laodiceeni să-l facă – şi de ce avem nevoie de aceasta urgent? 
Apocalipsa 3:18 (p.p.).

„Marele Răscumpărător Se prezintă pe Sine ca fiind negustorul ceresc, 
încărcat cu bogăţii, strigând din casă în casă, prezentându-şi bunurile ines-
timabile.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 965.

„Credinţa şi dragostea sunt adevăratele bogăţii, aurul curat pe care 
Martorul Credincios îi sfătuieşte pe cei căldicei să-l cumpere. Oricât de bo-
gaţi am fi în comoara pământească, întreaga noastră avuţie nu ne-ar ajun-
ge să cumpărăm remediile preţioase care vindecă boala sufletului numită 
încropeală….

Aurul recomandat aici ca fiind încercat în foc este credinţa şi dragostea. 
El face ca inima să fie bogată; pentru că a fost purificat până când a ajuns 
curat; cu cât este încercat mai mult, cu atât mai strălucitor este luciul lui….

Poate că unii spun că a aştepta favoarea lui Dumnezeu prin propriile 
noastre fapte bune înseamnă înălţarea propriilor noastre merite. Adevă-
rat, nu putem cumpăra biruinţa cu faptele noastre bune; totuşi, nu putem 
fi victorioşi fără ele. Putem să cumpărăm aşa cum ne recomandă Hristos 
numai cu condiţiile pe care le-a dat El. Adevăratul har, care este de o va-
loare inestimabilă şi care va trece testul încercării şi al necazurilor, se poate 
obţine numai prin credinţă şi ascultare umilă şi cu rugăciune. Acele calităţi 
care suferă proba nenorocirii şi ale persecuţiei şi-şi dovedesc trăinicia şi 
onestitatea, sunt aurul care este încercat în foc şi găsit veritabil. Hristos Se 
oferă să vândă comoara Lui preţioasă omului: ‚Cumpăraţi de la Mine aur 
curăţit prin foc.’ Împlinirea datoriei fără tragere de inimă şi fără vlagă nu 
ne face creştini. Trebuie să ieşim din starea de încropeală şi să experimen-
tăm adevărata convertire sau nu vom avea parte de cer.” – Testimonies, vol. 4, 
pag. 88, 89 engl. (cap.: „Procesul de punere la probă”).

b.  Ce arată că avem o nevoie imperioasă de aurul ceresc? Ezechiel 
33:30-33.

„O mare lucrare excelentă a fost acordată bisericii laodiceene. Ei i-a fost 
dat sfatul: ‚Fiţi dar desăvârşiţi după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desă-
vârşit.’ (Matei 5:48). Dar biserica nu a dus la bun sfârşit lucrarea care a fost 
începută de solii lui Dumnezeu. Ei au auzit, dar nu şi-au însuşit adevărul 
şi nu au împlinit instrucţiunile date lor.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 964 engl.

Apoc 3:3 3 Adu-ţi aminte, dar, cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.

Ezec 33:30-33 30 Fiul omului! Copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri şi pe la uşile caselor şi zic unul altuia, fiecare fratelui său: „Veniţi, dar, şi ascultaţi care este cuvântul ieşit de la Domnul!” 31 Şi vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al Meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. 32 Iată că tu eşti pentru ei ca un cântăreţ plăcut cu un glas frumos şi iscusit la cântare pe corzi. Ei îţi ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. 33 Când se vor întâmpla însă aceste lucruri – şi iată că se întâmplă! – vor şti că era un proroc în mijlocul lor.”
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Marţi 27 noiembrie

3.  DOVADA SĂRĂCIEI NOASTRE
a.  Ce arată înclinaţia noastră naturală de a ne îndoi că solia către 

Laodiceea se referă de fapt la noi personal? Ieremia 17:9; Marcu 
4:17.

„Atenţia mi-a fost îndreptată către providenţa lui Dumnezeu din mij-
locul poporului Său şi mi-a fost arătat că toate încercările procesului de cu-
răţire, de purificare a pretinşilor creştini îi dovedeşte pe unii ca fiind zgură. 
Aurul curat nu apare întotdeauna. În fiecare criză religioasă unii cad în 
ispită. În timpul cernerii lui Dumnezeu, mulţi sunt suflaţi asemenea frun-
zelor uscate. Ca grup, spiritul lor nu este statornic de partea lui Dumnezeu. 
Ei pleacă de la noi pentru că nu sunt dintre ai noştri; pentru că atunci când 
vine necazul sau persecuţia din cauza cuvântului, mulţi sunt ofensaţi.

Aceştia să privească în urmă cu câteva luni, la timpul când judecau ca-
zul acelora care se aflau într-o situaţie asemănătoare aceleia în care se află 
ei acum. Să-şi amintească de exerciţiul minţii lor cu privire la cei ispitiţi.” 
– Testimonies, vol. 4, pag. 89 engl. (cap.: „Procesul de punere la probă”).

„Bogăţiile cerului sunt date bisericilor noastre. Fiecare persoană tre-
buie să dea pe faţă un interes hotărât faţă de invitaţia lui Hristos. Fraţi şi 
surori, gândiţi în felul acesta? ‚Aceste cuvinte tăioase nu sunt pentru mine; 
eu mă aflu într-o stare spirituală relativ bună, deşi poate nu am râvna şi 
zeul pe care le au unii. Cred adevărul. Cei cărora le este dată această solie 
să şi-o însuşească. Cred că unii au nevoie de ea.’ Trebuie să vă gândiţi şi să 
judecaţi în felul acesta: fiţi siguri că sunteţi chiar aceia cărora le este dată 
această solie.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 964, 965 engl. 

b.  Descrieţi un alt simptom care dă pe faţă o mare lipsă a acestui 
aur. Matei 15:8; Evrei 3:12. Cum poate fi remediată această pro-
blemă?

„Credinţa şi dragostea sunt comori de aur, elemente care lipsesc în 
mare măsură din mijlocul poporului lui Dumnezeu. Mi-a fost arătat că ne-
credinţa în mărturiile de avertizare, încurajare şi mustrare opreşte lumina 
ca să nu ajungă la poporul lui Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 3, pag. 255 engl. 
(cap.: „Biserica laodiceană”).

„În timp ce bogăţiile scumpe ale cerului sunt deschise înaintea ta, apro-
pie-te şi cumpără ceea ce ai pierdut – aurul dragostei şi al credinţei.” – Co-
mentarii biblice, vol. 7, pag. 965.

Ier 17:9 9 Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? Mar 4:17 17 dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la o vreme; şi cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.

Mat 15:8 8 „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Evr 3:12 12 Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu.
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Miercuri 28 noiembrie

4.  „A CUMPĂRA”
a.  Cum putem „cumpăra” bunurile cerului dacă se presupune că 

ele sunt fără plată? Isaia 55:1, 2.

„Mântuirea este un dar fără plată şi, totuşi, trebuie cumpărată şi vân-
dută. Pe piaţa în care îndurarea divină deţine controlul, mărgăritarul de 
mare preţ este înfăţişat ca fiind cumpărat fără bani şi fără plată. În această 
piaţă, toţi pot obţine bunurile cerului. Comoara giuvaierelor adevărului 
este deschisă tuturor. ‚Iată, am pus înaintea ta o uşă deschisă,’ spune Dom-
nul, ,şi nimeni nu o va putea închide.’ Nici o sabie nu păzeşte calea de ac-
ces prin această uşă. Glasurile din interior şi de la uşă spun: Veniţi. Glasul 
Mântuitorului ne invită cu seriozitate şi dragoste: ‚Te sfătuiesc să cumperi 
de la Mine aur curăţit prin foc ca să te îmbogăţeşti.’ (Apocalipsa 3:8, 18).

Evanghelia lui Hristos este o binecuvântare pe care o pot avea toţi. Cel 
mai sărac poate la fel de bine să cumpere mântuirea ca şi cel mai bogat; 
pentru că nici o bogăţie lumească nu o poate procura. Ea este obţinută prin 
ascultare de bună voie, prin predarea noastră lui Hristos ca proprietate a Sa 
cumpărată. Educaţia, chiar şi cea mai înaltă, nu ne poate aduce prin ea în-
săşi mai aproape de Dumnezeu. Fariseii erau favorizaţi cu toate avantajele 
vremelnice şi spirituale şi spuneau cu mândrie lăudăroasă: suntem ‚bogaţi, 
ne-am îmbogăţit şi nu ducem lipsă de nimic’; totuşi ei erau ‚nenorociţi, 
săraci, orbi şi goi.’ (Apocalipsa 3:17)….

Nu putem să ne câştigăm mântuirea, dar trebuie să o căutăm cu un aşa 
interes şi aşa perseverenţă încât să fim gata să părăsim totul din această 
lume pentru ea.

Trebuie să căutăm mărgăritarul de mare preţ, dar nu în pieţele lumeşti 
sau pe căile lumeşti. Preţul care ni se cere să-l plătim nu este în aur sau 
argint, pentru că acesta aparţine lui Dumnezeu. Renunţaţi la idea că avan-
tajele vremelnice sau spirituale vor putea să câştige mântuirea voastră. 
Dumnezeu cere ascultarea voastră de bună voie. El vă cere să renunţaţi la 
păcatele voastre….

Există unii care par că ei caută mereu mărgăritarul ceresc. Însă ei nu 
renunţă în întregime la toate obiceiurile lor rele. Ei nu mor faţă de eu pen-
tru ca Hristos să trăiască în ei. De aceea, ei nu găsesc mărgăritarul preţios. 
Ei nu au biruit ambiţia nesfântă şi dragostea lor faţă de atracţiile lumeşti. 
Ei nu iau crucea lui Hristos şi nu-L urmează pe Hristos pe calea jertfirii de 
sine şi a sacrificiului. Aproape creştini, totuşi nu pe deplin creştini, ei par 
aproape de împărăţia cerului, însă nu pot intra acolo. Aproape dar nu pe 
deplin mântuit înseamnă, nu aproape, ci cu totul pierdut.” – Parabolele Dom-
nului Hristos, pag. 116-118 engl. (cap. 9: „Mărgăritarul de mare preţ”).

Isa 55:1-2 1 Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! 2 De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.
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Joi 29 noiembrie
5.  CURĂŢIND AURUL
a.  Descrieţi lucrarea pe care doreşte Hristos să o facă în inima noas-

tră a tuturor în această perioadă a Laodiceii. Maleahi 3:3, 4.

„Tot ceea ce este în caracterul nostru şi care nu poate intra în cetatea 
lui Dumnezeu va fi condamnat; dacă ne supunem curăţirii Domnului, toa-
tă zgura şi tot materialul ieftin va fi ars. Când aleşii Domnului vor primi 
lumina potrivită pentru acest timp, ei nu vor fi conduşi să se înalţe. Ei nu 
vor concepe un standard cu care să-şi măsoare propriul caracter; pentru că 
Domnul a dat un standard prin care orice caracter trebuie încercat.” – Co-
mentarii biblice, vol. 4, pag. 1181.

b.  Daţi câteva exemple practice despre cum funcţionează acest pro-
ces de curăţire (sau de şlefuire). Romani 5:1-5.

„Un om aspru este neşlefuit, lipsit de rafinament; el nu este spiritual, 
el nu are o inimă de carne, ci o inimă care este la fel de insensibilă pre-
cum o piatră. Singura lui scăpare este să cadă pe Stâncă şi să fie zdrobit. 
Domnul îi va aşeza în creuzet (n. tr. „creuzet=recipient dintr-un material 
refractar, care serveşte la topirea metalelor sau pentru anumite tratamente 
termice”conf. DEX) şi-i va încerca în foc, aşa cum este încercat aurul. Când 
Îşi poate vedea chipul reflectat în ei, El îi va lua de acolo; dar dacă se va 
dovedi că nu sunt aur curat, atunci ei vor fi arşi precum zgura.” – Manuscript 
Releases, vol. 17, pag. 116.

„Cumpăraţi credinţa şi dragostea, atributele preţioase şi frumoase ale 
Răscumpărătorului nostru, care ne vor ajuta să găsim o cale de acces în 
inimile acelora care nu-L cunosc şi care sunt reci şi înstrăinaţi de El prin 
necredinţă şi păcat.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 964 engl.

Vineri 30 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  De ce insistă Hristos că avem nevoie de aurul Său?
2.  Prin neglijenţa noastră, cum putem fi în pericolul de a refuza oferta 

lui Hristos?
3.  Cât costă acest aur spiritual?
4.  De ce este aurul valoros în special în aceste zile de pe urmă?
5.  Cum beneficiază alţii de aurul spiritual pe care îl cumpărăm noi?

Mal 3:3-4 3 El va şedea, va topi şi va curăţa argintul; va curăţa pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite. 4 Atunci darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară.

Rom 5:1-5 1 Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 2 Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, 4 răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. 5 Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
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      Lecţia 10 Sabat, 8 decembrie 2012

Haine albe
„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine… haine albe, ca să te îmbraci 

cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale.” (Apocalipsa 3:18).
„Primul lucru, pe care trebuie să-l înveţe toţi aceia care doresc să 

devină împreună lucrători cu Dumnezeu, este lecţia neîncrederii în 
sine; atunci sunt pregătiţi să li se atribuie caracterul lui Hristos.” – Hris-
tos lumina lumii, pag. 250 engl. (cap. 25: „Chemarea la mare”).

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pag. 150-163 engl. (cap.  
         13); 310-319 engl. (cap. 24).

Duminică 2 decembrie

1.  CE HAINE SĂ FIE PURTATE?
a.  Explicaţi cum goliciunea din Laodiceea a existat de fapt de-a 

lungul istoriei omenirii. Apocalipsa 3:18; Genesa 3:6-10.

„Haina albă a inocenţei a fost purtată de către primii noştri părinţi 
atunci când au fost aşezaţi de Dumnezeu în sfântul Eden. Ei au trăit în con-
formitate desăvârşită cu voinţa lui Hristos. Întreaga tărie a afecţiunilor lor 
era dată Tatălui lor ceresc. O lumină frumoasă şi blândă, lumina lui Dum-
nezeu, învăluia perechea sfântă. Acest veşmânt de lumină era un simbol al 
hainelor lor spirituale ale inocenţei cereşti. Dacă ar fi rămas credincioşi lui 
Dumnezeu, ea ar fi continuat să-i învăluie. Însă, atunci când păcatul a pă-
truns în lume, ei au rupt legătura cu Dumnezeu, iar lumina care îi înconju-
rase s-a îndepărtat. Goi şi ruşinaţi, ei au încercat să înlocuiască veşmintele 
cereşti cosând la un loc frunze de smochin cu care să se acopere.

Aşa au făcut călcătorii legii lui Dumnezeu încă din ziua neascultării lui 
Adam şi a Evei. Ei au cusut la un loc frunze de smochin ca să le acopere 
goliciunea cauzată de călcarea legii. Ei au purtat hainele concepute de ei 
înşişi, ei au încercat să-şi acopere păcatele şi să se facă acceptabili înaintea 
lui Dumnezeu prin propriile lor fapte.

Dar ei nu pot face aceasta niciodată. Omul nu poate născoci nimic care 
să înlocuiască haina inocenţei pierdute.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 310, 
311 engl. (cap. 24: „Fără haina de nuntă”).

Apoc 3:18 18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Gen 3:6-10 6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. 7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele. 8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” 10 El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
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Luni 3 decembrie

2.  ÎNVĂŢÂND ÎNCREDEREA ÎN NEPRIHĂNIREA LUI  
 HRISTOS
a.  Cum a demonstrat Hristos neprihănirea lui Dumnezeu în timp 

ce se afla pe pământ? Isaia 42:21. Descrieţi atitudinea care I-a 
caracterizat viaţa. Psalmii 40:8.

b.  Descrieţi pericolul cu care ne confruntăm în ce priveşte neprihă-
nirea. Judecători 21:25.

„Îndreptăţirea de sine este pericolul acestui veac; ea desparte sufletul 
de Hristos. Cei care se încred în propria neprihănire nu pot înţelege cum 
mântuirea vine prin Hristos. Ei numesc păcatul neprihănire şi neprihăni-
rea păcat. Ei nu înţeleg cât de vătămătoare este nelegiuirea, nu înţeleg groa-
za legii; pentru că ei nu respectă standardul moral al lui Dumnezeu. Mo-
tivul pentru care există atât de multe convertiri false în aceste zile este că 
legea lui Dumnezeu este atât de puţin apreciată. În locul standardului de 
neprihănire al lui Dumnezeu, oamenii au ridicat un standard al lor propriu 
prin care să măsoare caracterul. Ei văd ca într-o oglindă, în chip întunecos 
şi prezintă poporului idei false despre sfinţenie, încurajând în felul acesta 
egoismul, mândria şi îndreptăţirea de sine. Învăţătura sfinţirii apărată de 
mulţi este înşelătorie curată, deoarece ea flatează inima firească; însă cel 
mai sincer lucru care poate fi predicat păcătosului este adevărul pretenţii-
lor obligatorii ale legii lui Dumnezeu.” – Faith and Works, pag. 96, 97.

c.  Ce ar trebui să ne caracterizeze atitudinea faţă de noi înşine şi 
faţă de cei rătăciţi? Isaia 6:1-7; Ezechiel 9:4.

„La vremea sfârşitului, poporul lui Dumnezeu va suspina şi geme din 
pricina urâciunilor care se săvârşesc în ţară. Ei îi vor avertiza pe cei răi cu 
lacrimi despre pericolul în care se află deoarece calcă în picioare legea di-
vină şi, cu o durere de nespus, ei se umilesc înaintea Domnului în răbdare. 
Cei răi îşi vor bate joc de durerea lor şi vor râde de apelurile lor solemne. 
Însă chinul şi smerenia poporului lui Dumnezeu sunt o dovadă de netă-
găduit că ei recâştigă puterea şi nobleţea caracterului pe care le-au pierdut 
din cauza păcatului. Pentru că se apropie mai mult de Hristos, pentru că au 
ochii fixaţi asupra curăţiei Sale desăvârşite, ei văd atât de clar păcătoşenia 
grozavă a păcatului. Blândeţea şi smerenia sunt condiţiile succesului şi ale 
biruinţei.” – Profeţi şi regi, pag. 590 engl. (cap. 47: „Iosua şi îngerul”).

Isa 42:21 21 Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o lege mare şi minunată. Isa 40:8 8 iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.”

Jud 21:25 25 Pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea.

Isa 6:1-7 1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2 Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. 3 Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” 4 Şi se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna, şi Casa s-a umplut de fum. 5 Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” 6 Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. 7 Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!” Ezec 9:4 4 Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.”
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Marţi 4 decembrie
3.  DOI ÎNCHINĂTORI
a.  Ce concepţie greşită despre neprihănire mânjeşte viaţa multora 

care cred că sunt creştini cinstiţi? Isaia 65:2-6; Luca 18:9-12.

„Religia fariseului nu atinge sufletul. El nu caută să fie asemenea lui 
Dumnezeu în caracter, să aibă o inimă plină de iubire şi îndurare. El este 
mulţumit cu o religie care are de a face doar cu viaţa exterioară. Neprihăni-
rea lui este a lui proprie – rodul propriilor sale fapte – şi judecată după un 
standard omenesc.

Oricine se încrede în sine că este neprihănit, îi va dispreţui pe alţii. 
După cum fariseul se compara cu alţi oameni, la fel îi judeca pe alţi oa-
meni comparându-i cu sine. Neprihănirea lui era estimată în funcţie de 
a lor, şi cu cât erau mai răi cu atât mai neprihănit părea el prin contrast. 
Îndreptăţirea lui de sine îl face să acuze. Pe ‚ceilalţi oameni’ el îi condamnă 
considerându-i călcători ai legii lui Dumnezeu. În felul acesta, el dă pe faţă 
tocmai spiritul lui Satan, pârâşul fraţilor. Cu acest spirit, este imposibil ca 
el să intre în comuniune cu Dumnezeu. El pleacă acasă fără binecuvântarea 
divină.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 151 engl. (cap. 13: „Doi închinători).

b.  Pe de altă parte, ce mângâiere trimisă din cer se răsfrânge asupra 
oricărui suflet căit? Luca 18:13, 14; Psalmii 51:17.

„Hristos S-a angajat să fie înlocuitorul şi garantul nostru şi El nu trece 
cu vederea pe nimeni. Cel care nu putea să vadă fiinţele omeneşti expuse 
ruinei veşnice fără să-Şi dea sufletul la moarte în favoarea lor, va privi cu 
milă şi compasiune asupra fiecărui suflet care înţelege că nu se poate mân-
tui pe sine.

El nu va privi asupra niciunui om care se roagă tremurând fără să-l 
ridice. Cel care, prin ispăşirea Sa, a pus la dispoziţia omului un inepuizabil 
tezaur de putere morală, va folosi această putere în favoarea noastră. Pu-
tem să aşezăm păcatele şi durerile noastre la picioarele Sale; pentru că El ne 
iubeşte. Fiecare privire şi cuvânt al Său ne invită să avem încredere. El ne 
va forma şi modela  caracterul nostru după propria Sa voinţă.” – Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 157 engl. (cap. 13: „Doi închinători).

„Când contemplăm curăţia şi desăvârşirea Sa, vom vedea propria 
noastră slăbiciune, sărăcie şi defecte aşa cum sunt ele în realitate. Ne vom 
vedea pierduţi şi fără nădejde, îmbrăcaţi în îndreptăţirea de sine asemenea 
oricărui alt păcătos. Vom vedea că, dacă vom fi vreodată mântuiţi, aceasta 
nu se va datora propriei noastre bunătăţi, ci harului nemărginit al lui Dum-
nezeu.” – Idem., pag. 159 (cap. 13: „Doi închinători).

Isa 65:2-6 
2 Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui! 3 Spre un popor care nu conteneşte să Mă mânie în faţă aducând jertfe în grădini şi arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiş; 4 care locuieşte în morminte şi petrece noaptea în peşteri mâncând carne de porc şi având în străchini bucate necurate, 5 şi care totuşi zice: „Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt!”… Asemenea lucruri sunt un fum în nările Mele, un foc care arde necontenit! 6 Iată ce am hotărât în Mine: Nici gând să tac, ci îi voi pedepsi; da, îi voi pedepsi. 
Luca 18:9-12 
9 A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi. 10 „Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu, şi altul vameş. 11 Fariseul stătea în picioare şi a început să se roage în sine astfel: „Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta. 12 Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”

Luca 18:13-14 
13 Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” 14 Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi oricine se smereşte va fi înălţat.” 
Ps 51:17 
17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.
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Miercuri 5 decembrie

4.  ATRIBUITĂ ŞI ÎNSUŞITĂ
a.  În ce fel ne este atribuită neprihănirea lui Hristos? Romani 3:23-

26; 5:17-19.

„Noi nu avem o neprihănire a noastră cu care să împlinim pretenţiile 
legii lui Dumnezeu. Dar Hristos a deschis o cale de scăpare pentru noi. 
El a trăit pe acest pământ în mijlocul încercărilor şi al ispitelor aşa cum 
trebuie să trăim şi noi. El a trăit o viaţă fără de păcat. El a murit pentru 
noi, iar acum Se oferă să ne ia păcatele şi să ne dea neprihănirea Sa. Dacă 
te predai Lui şi-L primeşti ca Mântuitor al tău, atunci, oricât de păcătoasă 
îţi este viaţa, eşti socotit neprihănit în dreptul Său. Caracterul lui Hristos 
stă în locul caracterului tău, iar tu eşti primit înaintea lui Dumnezeu ca şi 
cum nu ai păcătuit niciodată.” – Calea către Hristos pag. 62 engl. (cap. 7: „Dovada 
adevăratei ucenicii”).

b.  Ce altceva doreşte Hristos să facă în şi prin noi – şi cum se întâm-
plă acest lucru? Galateni 2:20; Ioan 16:13 (p.p.).

„Hristos schimbă inima. El locuieşte în inima ta prin credinţă. Trebuie 
să menţii această legătură cu Hristos prin credinţă şi prin continua predare 
a voinţei tale Lui; şi, atât timp cât faci aceasta, El va lucra în tine voinţa şi 
înfăptuirea după buna Sa plăcere…. Când Hristos lucrează în tine, vei da 
pe faţă acelaşi spirit şi aceleaşi fapte bune – fapte ale neprihănirii, ale ascul-
tării.” – Idem., pag. 62, 63 engl. (cap. 7: „Dovada adevăratei ucenicii”).

„Când ne predăm lui Hristos, inima este unită cu inima Sa, voinţa se 
contopeşte cu a Sa, mintea devine una cu mintea Sa, gândurile sunt aduse 
Lui în supunere; trăim viaţa Sa. Aceasta înseamnă a fi îmbrăcaţi cu hainele 
neprihănirii Sale. Atunci când Domnul priveşte asupra noastră El vede, 
nu o haină din frunze de smochin, nu goliciunea şi sluţenia păcatului, ci 
propria Sa haină a neprihănirii, care este ascultarea desăvârşită de legea lui 
Iehova.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 312 engl. (cap. 24: „Fără haina de nuntă”).

„Biruinţa nu se câştigă fără multe rugăciuni serioase, fără umilirea eu-
lui la fiecare pas. Voinţa noastră nu trebuie forţată să lucreze în cooperare 
cu agenţii divini, ci ea trebuie să se supună de bună voie.” – The Signs of the 
Times, 18 mai 1904.

„Isus doreşte ca noi să exercităm o credinţă simplă, pentru a avea cu-
răţia Sa. Dacă doar ne-am atinge de credinţă, lumina, slava şi puterea lui 
Dumnezeu ne-ar fi împărtăşite nouă.” – Idem., 10 iunie 1889.

Rom 3:23-26 23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. 25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; 26 pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Rom 5:17-19 17 Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!) 18 …Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. 19 Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.

Gal 2:20 20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Ioan 16:13 13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
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Joi 6 decembrie

5.  ÎMBRĂCAŢI CA BIRUITORI
a.  Cum ilustrează Hristos faptul că este vital să ne îmbrăcăm cu 

hainele pe care ni le oferă El? Matei 22:1-4, 11-14. Explicaţi ce 
înseamnă aceasta pentru noi.

„Omul care a venit la ospăţ fără haina de nuntă reprezintă starea mul-
tora din lumea de astăzi. Ei pretind că sunt creştini, pretind binecuvântă-
rile şi privilegiile evangheliei; totuşi, ei nu simt nevoia de o transformare a 
caracterului. Ei nu au simţit niciodată o adevărată căinţă pentru păcat. Ei 
nu-şi dau seama de nevoia lor de Hristos sau de a exercita credinţă în El. 
Ei trebuie să biruiască tendinţele lor ereditare sau cultivate de a face răul. 
Totuşi, ei cred că sunt destul de buni în ei înşişi şi se bazează pe propriile 
merite în loc de a se încrede în Hristos. Ascultători ai cuvântului, ei vin la 
nuntă, dar nu s-au îmbrăcat cu haina neprihănirii lui Hristos.” – Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 315 engl. (cap. 24: „Fără haina de nuntă”).

b.  Descrieţi adevărata viaţă în Hristos. 2 Corinteni 10:5; Filipeni 
2:12, 13.

„Dumnezeu doreşte să aibă stăpânire asupra noastră. Dar El nu ne poate 
ajuta fără consimţământul şi cooperarea noastră. Spiritul divin lucrează prin 
puterile şi facultăţile date omului. Prin noi înşine, noi nu putem să aducem 
intenţiile, dorinţele şi înclinaţiile în armonie cu voinţa lui Dumnezeu; dar 
dacă suntem ‚gata să fim făcuţi gata’, Mântuitorul va împlini aceasta pentru 
noi.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 482 engl. (cap. 45: „Scrisori de la Roma”).

„Haina albă este curăţia de caracter, neprihănirea lui Hristos împăr-
tăşită păcătosului. Aceasta este într-adevăr un veşmânt dintr-un material 
ceresc, care poate fi cumpărat numai de la Hristos în schimbul unei vieţi 
de ascultare de bună voie.” – Testimonies, vol. 4, pag. 88 engl. (cap.: „Procesul de 
punere la probă”).

Vineri 7 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Care este semnificaţia spirituală a termenului „goliciune”?
2.  De ce ne aflăm în pericolul de a produce haine moderne din „frunze 

de smochin”?
3.  Explicaţi contrastul dintre fariseu şi vameş.
4.  Care este diferenţa dintre neprihănirea atribuită şi împărtăşită?
5.  Cât costă haina albă?

Mat 22:1-4 1 Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis: 2 „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. 3 A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină. 4 A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: „Spuneţi celor poftiţi: „Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.” Mat 22:11-14 11 Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. 12 „Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuţit. 13 Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

2Cor 10:5 5 Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Fil 2:12-13 12 Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. 
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     Lecţia 11  Sabat, 15 decembrie 2012

Alifia pentru ochi
„Te sfătuiesc să... ungi ochii cu alifie pentru ochi şi să vezi.” 

(Apocalipsa 3:18).
„Alifia divină pentru ochi va da claritate înţelegerii. Hristos este 

depozitarul tuturor virtuţilor. El spune: ‚Cumpăraţi de la Mine’ (Apo-
calipsa 3:18).” – Testimonies, vol. 4, pag. 89 engl. (cap.: „Procesul de punere la 
probă”).

Recomandare pentru studiu: Solii către tineret, pag. 260-264 engl. (cap. 83, 84).

Duminică 9 decembrie

1.  EXPLICÂND O VIZIUNE NECLARĂ
a.  Care este cea de-a treia recomandare a sfatului Martorului Cre-

dincios către Laodiceea – şi cum se aplică aceasta? Apocalipsa 
3:18 (u.p.); Matei 6:22.

„Uleiul pentru ungere este uleiul harului [lui Hristos], care va da ve-
dere spirituală sufletului care se află în orbire şi întuneric, ca să poată face 
deosebirea dintre lucrările Spiritului lui Dumnezeu şi spiritului vrăjmaşu-
lui.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 966 engl.

„Ochiul este conştiinţa sensibilă, lumina interioară, a minţii. Sănătatea 
spirituală a întregului suflet şi a întregii fiinţe depinde de felul corect de 
a vedea lucrurile. Aplicând ‚alifia pentru ochi’, Cuvântul lui Dumnezeu, 
aceasta dă agerime conştiinţei; pentru că ea convinge de păcat. Însă age-
rimea este necesară pentru ca să poată urma vindecarea, iar ochiul să fie 
doar spre slava lui Dumnezeu. Păcătosul, privindu-se în marea oglindă 
morală a lui Dumnezeu, se vede pe sine aşa cum îl vede Dumnezeu şi dă pe 
faţă pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţă faţă de Domnul Isus Hristos….

Laodiceenii…. nu erau cu totul orbi, altfel alifia pentru ochi nu ar fi fă-
cut nimic ca să le redea vederea, şi să-i facă în stare să discearnă adevărate-
le atribute ale lui Hristos. Hristos spune: Renunţând la mulţumirea voastră 
de sine, renunţând la toate lucrurile, oricât de dragi vouă, puteţi să cum-
păraţi aurul, hainele şi alifia pentru ochi ca să vedeţi.” – Idem., pag. 965 engl.

Apoc 3:18 18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Mat 6:22 22 Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină;
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Luni 10 decembrie

2.  CĂUTÂND DISCERNĂMÂNTUL
a.  Ce face ca simţurile noastre să sufere din cauza unui discernă-

mânt slab – şi cum se poate întâmpla aceasta chiar şi celor cărora 
le-a fost încredinţată o mare lumină? Iov 6:30; 1 Ioan 2:9-11.

„Trebuie ca mai întâi sufletul să fie declarat vinovat de păcat înainte 
ca păcătosul să simtă dorinţa de a veni la Hristos. ‚Păcatul este călcarea 
legii’ (1 Ioan 3:4 engl.). ‚Păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege’ (Romani 
7:7). Când porunca a pătruns în conştiinţa lui Pavel, păcatul a revenit la 
viaţă, iar el a murit. El s-a văzut condamnat de legea lui Dumnezeu. Păcă-
tosul nu poate fi convins de vina lui dacă nu înţelege ce înseamnă păcatul. 
Este imposibil ca cineva să aibă experienţa sfinţirii biblice cât timp susţine 
că, dacă el crede în Hristos, este irelevant dacă ascultă sau nu de legea lui 
Dumnezeu.

Cei care mărturisesc că ţin legea lui Dumnezeu şi care, în inimă, mai 
nutresc păcate sunt condamnaţi de Martorul Credincios. Ei pretind că sunt 
bogaţi în cunoştinţa adevărului; dar ei nu se află în armonie cu principiile 
lui sacre. Adevărul nu le sfinţeşte vieţile. Cuvântul lui Dumnezeu declară 
că pretinsul păzitor al poruncii, a cărui viaţă contrazice credinţa lui, este 
orb, nenorocit, sărac şi gol.

Legea lui Dumnezeu este oglinda care prezintă o reflectare completă 
a omului aşa cum este el şi ţine înaintea lui imaginea corectă. Unii îşi vor 
întoarce privirea şi vor uita de această imagine, în timp ce alţii vor folosi 
epitete exagerate împotriva legii, ca şi cum acest lucru le-ar îndrepta de-
fectele de caracter. Totuşi, alţii care sunt condamnaţi de lege se vor căi de 
călcările lor de lege şi, prin credinţa în meritele lui Hristos, îşi vor desăvârşi 
un caracter creştin.” – Faith and Works, pag. 31.

b.  Daţi un exemplu în care discernământul spiritual clar a fost con-
siderat o dovadă a prezenţei lui Dumnezeu. Care a fost subiectul 
rugăciunii lui Solomon şi de ce L-a mulţumit aceasta pe Dom-
nul? 1 Regi 3:9, 10.

„Dumnezeu a lăudat rugăciunea lui Solomon. Şi El va auzi şi va lăuda 
rugăciunile acelora care, în credinţă şi umilinţă, strigă la Dumnezeu după 
ajutor. El va răspunde cu siguranţă celui care se roagă fierbinte pentru o 
pregătire pentru slujire. Ca răspuns, El va spune: Iată-Mă. Ce doreşti să fac 
pentru tine?” – Comentarii biblice, vol. 2, pag. 1026.

Iov 6:30 30 Este vreo nelegiuire pe limba mea, şi nu deosebeşte gura mea ce este rău? 1Ioan 2:9-11 9 Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. 11 Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. 

1Imp 3:9-10 9 Dă, dar, robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de mare la număr!?” 10 Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului.
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Marţi 11 decembrie
3.  O PARALELĂ
a.  Cum a demonstrat Isus că iluminarea vederii poate fi o lucrare pro-

gresivă? Marcu 8:22-24. Explicaţi paralela spirituală în Laodiceea.

„Mi-a fost prezentat că mulţi din biserică îi văd pe oameni ca pe nişte 
copaci care umblă [n.tr.: În engleză apare expresia walking trees, aceeaşi care 
este folosită în Marcu 8:24]. Ei trebuie să aibă o experienţă diferită şi mai 
profundă înainte de a discerne capcanele împrăştiate ca ei să fie prinşi în 
mreaja înşelătorului. Nu trebuie ca lucrarea să se facă pe jumătate acum.” 
– Selected Messages, vol. 2, pag. 395.

„Oamenii care nu au o experienţă zilnică în lucrurile lui Dumnezeu…. 
vor confunda lumina cu rătăcirea şi vor spune că rătăcirea înşelătoare este 
lumină, confundând fantasmele cu lucrurile reale, iar lucrurile reale cu fan-
tasmele, numind lumea un atom, şi atomul, lume…. Isus doreşte ca omul 
să-i vadă pe oameni nu ca pe nişte copaci care umblă, ci să vadă toate lu-
crurile clar.” – Evanghelizarea, pag. 593, 594 engl. (cap. 18).

b.  Ca şi în cazul vindecării orbului, în ce sens aduce ungerea speci-
ală cu alifia de ochi a lui Hristos pricepere spirituală, reformă şi 
unitate între toţi credincioşii? Marcu 8:25; Efeseni 4:11-16.

„Adevărata religie, singura religie a Bibliei, care învaţă iertarea numai 
prin meritele unui Mântuitor răstignit şi înviat, care apără neprihănirea 
prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, a fost dispreţuită, ridiculizată şi res-
pinsă şi s-a vorbit împotriva ei. A fost denunţată cum că ar duce la en-
tuziasm şi fanatism. Dar numai viaţa lui Isus Hristos în suflet, principiul 
activ al dragostei atribuite prin Duhul Sfânt fac ca sufletul să fie roditor în 
fapte bune. Dragostea lui Dumnezeu este forţa, puterea fiecărei solii pen-
tru Dumnezeu care a ieşit vreodată de pe buzele omeneşti. Ce viitor avem 
înaintea noastră dacă nu vom ajunge la unitatea credinţei?

Când suntem uniţi în acea legătură pentru care S-a rugat Hristos, această 
luptă lungă ce a fost păstrată prin agentul satanic va înceta, şi nu-i vom mai 
vedea pe oameni concepând planuri după rânduiala lumească pentru că nu 
au alifia spirituală de ochi ca să discearnă lucrurile spirituale. Acum, ei îi 
văd pe oameni ca pe nişte copaci care umblă [n.tr.: În engleză apare expresia 
walking trees, aceeaşi care este folosită în Marcu 8:24] şi ei au nevoie de atinge-
rea divină, ca să vadă aşa cum vede Dumnezeu şi să lucreze aşa cum a lucrat 
Hristos. Atunci, străjerii din Sion vor suna la unison din trâmbiţă cu tonuri 
clare şi puternice.” – Mărturii către predicatori, pag. 468 engl. (cap. 17).

Mar 8:22-24 22 Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb şi L-au rugat să Se atingă de el. 23 Isus a luat pe orb de mână şi l-a scos afară din sat; apoi i-a pus scuipat pe ochi, Şi-a pus mâinile peste el şi l-a întrebat: „Vezi ceva?” 24 El s-a uitat şi a zis: „Văd nişte oameni umblând, dar mi se par ca nişte copaci.”

Mar 8:25 25 Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă; şi, când s-a uitat, a fost tămăduit şi a văzut toate lucrurile desluşit. Efe 4:11-16 11 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 12 pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; 15 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. 16 Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.
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Miercuri 12 decembrie

4.  DISCERNĂMÂNTUL ESENŢIAL
a.  Care este una dintre cele mai solemne răspunderi ale lucrători-

lor lui Dumnezeu, în special în mijlocul confuziei din zilele de 
pe urmă? Ezechiel 44:23.

„Alifia pentru ochi este acea înţelepciune şi acel har care ne face în sta-
re să facem deosebirea dintre rău şi bine, să identificăm păcatul sub orice 
formă ar fi el. Dumnezeu a dat bisericii Sale ochi şi El le cere să-i ungă cu în-
ţelepciune, ca să vadă clar; însă mulţi ar scoate ochii bisericii dacă ar putea; 
pentru că ei nu doresc ca faptele lor să fie aduse la lumină, ca să nu fie con-
damnaţi.” – Testimonies, vol. 4, pag. 88, 89 engl. (cap.: „Procesul de punere la probă”).

„Trebuie să fim foarte atenţi să umblăm în umilinţă înaintea lui Dum-
nezeu, ca să avem alifia spirituală de ochi ca să facem deosebirea dintre 
lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu şi lucrarea acelui spirit care ar in-
troduce fanatismul. ‚După faptele lor îi veţi cunoaşte’ (Matei 7:20). Cei care 
privesc cu adevărat la Hristos vor fi schimbaţi după chipul Său, chiar de 
Duhul Domnului şi vor creşte până la statura deplină de bărbaţi şi femei în 
Hristos. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi va inspira pe oameni cu dragoste 
şi puritate; iar în caracterele lor se va da pe faţă curăţie.” – Selected Messages, 
vol. 1, pag. 142.

b.  Descrieţi rezultatele dezvoltării discernământului spiritual – şi 
apelul făcut fiecăruia dintre noi. Eclesiastul 8:5.

„Alifia pentru ochi este discernământul spiritual care ne va face în stare 
să vedem şiretlicurile lui Satan şi să le evităm, să identificăm păcatul şi să-l 
urâm, să vedem adevărul şi să-l ascultăm.” – Testimonies, vol. 5, pag. 233 engl. 
(cap.: „Un apel”).

„Un spirit reverenţios înţelege că inima trebuie păstrată prin puterea 
lui Dumnezeu. Îngerii slujitori deschid ochii minţii şi ai inimii ca să vadă 
lucrurile minunate din legea divină, din lumea naturală şi din lucrurile 
veşnice descoperite de Duhul Sfânt.” – My Life Today, pag. 291.

„Dumnezeu a dat fiecărui om lucrarea lui, şi nimeni altcineva nu poate 
face acea lucrare în locul lui. O, dacă aţi aplica personal alifia pentru ochi, 
ca să vă vedeţi defectele de caracter şi să înţelegeţi cum priveşte Dumnezeu 
dragostea voastră faţă de lume, care dă afară dragostea de Dumnezeu.” – 
Testimonies, vol. 4, pag. 615 engl. (cap.: „Iubirea de lume”).

Ezec 44:23 23 Vor învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt şi vor arăta deosebirea dintre ce este necurat şi ce este curat.

Ecl 8:5 5 Pe cine păzeşte porunca, nu-l atinge nicio nenorocire, dar inima înţeleptului cunoaşte şi vremea şi judecata.
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Joi 13 decembrie

5.  RUGĂCIUNE ŞI ACŢIUNE
a.  Din nefericire, de ce vor pieri mulţi pentru că nu vor primi un-

gerea alifiei cereşti? 1 Corinteni 2:14.

„Astăzi, oamenii din poziţii de încredere din orice loc ar trebui să fie 
păzitori credincioşi ai curăţiei bisericii şi ai oricărui lucru legat de ea. Avem 
nevoie, o atât de mult, de discernământul ascuţit şi de vederea spirituală 
clară. În această zi a păcatului şi a nelegiuirii dominante, ochii noştri tre-
buie unşi cu alifia cerească, pentru a vedea lucrurile clar.” – The Review and 
Herald, 26 octombrie 1905.

b.  Pentru a primi binecuvântarea discernământului, care ar trebui 
să fie rugăciunea şi practica noastră zilnică? Psalmii 119:18; Evrei 
5:14.

„Biblia nu ar trebui studiată niciodată fără rugăciune. Numai Duhul 
Sfânt ne poate face să simţim importanţa acelor lucruri uşor de înţeles sau 
să ne împiedice să denaturăm adevărurile greu de înţeles…

Adesea, ispita pare irezistibilă deoarece, prin neglijarea rugăciunii şi a 
studiului Bibliei, cel ispitit nu poate să-şi amintească repede făgăduinţele 
lui Dumnezeu şi să-l înfrunte pe Satan cu armele Scripturii. Însă îngerii 
sunt în jurul acelora care sunt gata să fie învăţaţi în lucrurile cereşti; iar în 
timpul marii nevoi, ei le vor aduce aminte exact acele adevăruri care sunt 
necesare.” – Reflecting Christ, pag. 116.

Vineri 14 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  De ce avem nevoie de alifia pentru ochi a Martorului Credincios 

pentru Laodiceeni?
2.  Cum se aplică această alifie pentru ochi?
3.  De ce are această alifie pentru ochi tendinţa să înţepe?
4.  Numiţi felul în care mulţi îi văd pe „oameni ca pe nişte copaci care 

umblă”?
5.  Descrieţi atitudinea şi rugăciunea acelora care vor primi alifia pen-

tru ochi.

1Cor 2:14 14 Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.

Ps 119:18 18 Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! Evr 5:14 14 Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.
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  Lecţia 12 Sabat, 22 decembrie 2012

Pocăinţă şi biruinţă
„Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de 

râvnă, dar, şi pocăieşte-te.“ (Apocalipsa 3:19).
„Dumnezeu nu renunţă la noi din cauza păcatelor noastre. Poate 

că noi facem greşeli şi întristăm pe Duhul Său; dar când ne căim şi ve-
nim la El cu inimi căite, El nu ne va întoarce spatele.“ – Selected Messages, 
vol. 1, pag. 350.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 1, pag. 141-146 engl. (cap. V).

Duminică 16 decembrie

1.  UN EXEMPLU DE POCĂINŢĂ
a.  Ce avertisment ar trebui să extragem din experienţa ucenicului 

Petru? Matei 26:33, 69-74.

b.  Cum ne inspiră scenele din Ghetsimani cu o pocăinţă mai pro-
fundă decât am cunoscut până acum? Matei 26:33, 69-75; Evrei 
12:3, 4.

„Petru s-a lepădat de Omul Durerii obişnuit cu suferinţa în ceasul umi-
lirii Sale. Dar, după aceea, s-a căit şi a fost reconvertit. Sufletul lui a cunos-
cut o adevărată căinţă, iar el s-a predat din nou Mântuitorului său. Cu la-
crimi, el îşi croieşte drum spre locurile singuratice din Grădina Ghetsimani 
iar acolo se prosterne în locul în care L-a văzut pe Mântuitorul lui îngenun-
cheat când marea Sa agonie făcea ca sudori de sânge să iasă din porii Lui. 
Petru îşi aminteşte cu remuşcare că el adormise atunci când Isus Se ruga 
în timpul acelor ceasuri teribile. Inima lui mândră se frânge şi lacrimi pline 
de căinţă udă iarba pătată atât de recent de picăturile de sudoare şi sânge 
ale Fiului preaiubit al lui Dumnezeu. El a plecat din acea grădină ca un om 
convertit. Acum era pregătit să simtă cu cel ispitit. Era umilit şi putea să fie 
plin de înţelegere faţă de cel slab şi rătăcitor. El putea să-l avertizeze şi să-i 
atragă atenţia celui îngâmfat, şi era pregătit să-i întărească pe fraţii lui.” – 
Testimonies, vol. 3, pag. 416 engl. (cap.: „Individualismul”).

Mat 26:33 33 Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” Mat 26:69-74 69 Petru însă şedea afară în curte. O slujnică a venit la el şi i-a zis: „Şi tu erai cu Isus Galileeanul!” 70 Dar el s-a lepădat înaintea tuturor şi i-a zis: „Nu ştiu ce vrei să zici.” 71 Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică şi a zis celor de acolo: „Şi acesta era cu Isus din Nazaret.” 72 El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ, şi a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!” 73 Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba te dă de gol.” 74 Atunci el a început să se blesteme şi să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoşul.

Mat 26:33 33 Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” Mat 26:69-75 69 Petru însă şedea afară în curte. O slujnică a venit la el şi i-a zis: „Şi tu erai cu Isus Galileeanul!” 70 Dar el s-a lepădat înaintea tuturor şi i-a zis: „Nu ştiu ce vrei să zici.” 71 Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică şi a zis celor de acolo: „Şi acesta era cu Isus din Nazaret.” 72 El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ, şi a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!” 73 Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba te dă de gol.” 74 Atunci el a început să se blesteme şi să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoşul. 75 Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar. Evr 12:3-4 3 Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. 4 Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului.
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Luni 17 decembrie

2.  ÎNTOARCEREA LA CĂILE LUI DUMNEZEU
a.  Numiţi o mustrare căreia trebuie să i se acorde o atenţie deosebi-

tă astăzi. 1 Ioan 2:15-17.

„Există lucruri pentru care trebuie să vă pocăiţi. Atracţia spre lume, egois-
mul şi lăcomia au secat spiritualitatea şi viaţa poporului lui Dumnezeu. 

De câţiva ani, pericolul poporului lui Dumnezeu este dragostea faţă de 
lume. Din aceasta au izvorât păcatele egoismului şi ale lăcomiei.” – Testimo-
nies, vol. 1, pag. 141 engl. (cap. V).

b.  De ce este cuvântul lui Dumnezeu atât de important pentru ade-
vărata convertire? Evrei 4:12-14.

„Convertirea este o lucrare pe care cei mai mulţi nu o apreciază. Nu 
este uşor a schimba mintea pământească iubitoare de păcat şi a o aduce să 
înţeleagă iubirea de negrăit a lui Hristos, farmecul harului Său şi desăvâr-
şirea lui Dumnezeu, aşa încât sufletul să fie îmbibat cu dragostea divină şi 
captivat de tainele cereşti. Când înţelege aceste lucruri, viaţa lui anterioară 
i se pare dezgustătoare şi vrednică de dispreţ. El urăşte păcatul şi, frângân-
du-şi inima înaintea lui Dumnezeu, el Îl primeşte pe Hristos ca pe viaţa şi 
bucuria sufletului. El renunţă la plăcerile lui anterioare. El are o gândire 
nouă, afecţiuni noi, interese noi, voinţă nouă; durerile, dorinţele şi dragos-
tea lui sunt toate noi. Pofta firii, pofta ochilor şi mândria vieţii, care până 
acum au fost preferate în locul lui Hristos, sunt părăsite acum, iar Hristos 
reprezintă farmecul vieţii sale, coroana bucuriei lui….

Lucrările sfinţeniei, care păreau greu de suportat, sunt acum plăcerea 
sa. Cuvântul lui Dumnezeu, care era plictisitor şi neinteresant, este ales 
acum ca studiu al său, ca sfat al său. El este asemenea unei scrisori scrise 
pentru el de Dumnezeu, purtând inscripţia Celui Veşnic. Gândurile sale, 
cuvintele sale şi faptele lui sunt supuse acestei reguli şi încercate. El tremu-
ră la poruncile şi ameninţările care le conţine acesta, în timp ce cu hotărâ-
re se prinde de făgăduinţe şi îşi întăreşte sufletul însuşindu-şi-le. El alege 
acum societatea celor mai evlavioşi, iar cei răi, a căror companie îi făcuse 
plăcere cândva, nu-l mai încântă. Deplânge în ei acele păcate de care când-
va s-a bucurat. Iubirea de sine şi vanitatea sunt lepădate, iar el trăieşte în 
Dumnezeu şi este bogat în fapte bune. Aceasta este sfinţirea pe care o cere 
Dumnezeu. Nimic mai puţin decât atât nu este acceptat de El.” – Testimonies, 
vol. 2, pag. 294, 295 engl. (cap.: „Convertire adevărată”).

1Ioan 2:15-17 15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 17 Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

Evr 4:12-14 12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. 13 Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. 14 Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră.
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Marţi 18 decembrie

3.  ASCULTÂND DE SFATUL MARTORULUI CREDIN- 
 CIOS
a.  Ce asigurare avem atunci când ne căim cu râvnă de faptul că ne 

aflăm într-o stare de căldicel? Faptele Apostolilor 3:19, 20.

„Ascultaţi de sfatul Martorului Credincios. Cumpăraţi aur curăţit prin 
foc, ca să vă îmbogăţiţi, haine albe ca să vă îmbrăcaţi cu ele şi alifie pentru 
ochi ca să vedeţi. Depuneţi eforturi. Aceste comori preţioase nu vor coborî 
la noi fără să ne facem partea. Trebuie să cumpărăm – să fim plini de râvnă 
şi să ne pocăim de starea noastră de căldicel. Trebuie să ne trezim şi să ne 
vedem greşelile, să ne căim cu râvnă de ele.

Am văzut că fraţii care au proprietăţi au o lucrare de făcut ca să se 
despartă de aceste comori pământeşti şi să biruiască dragostea lor faţă de 
această lume. Mulţi dintre ei iubesc această lume, îşi iubesc comoara, dar 
nu sunt gata să vadă acest lucru. Ei trebuie să fie plini de râvnă şi să se că-
iască de lăcomia lor egoistă, pentru ca dragostea faţă de adevăr să înghită 
orice altceva. Am văzut că mulţi care au bogăţii nu vor cumpăra aurul, hai-
nele albe şi alifia pentru ochi. Râvna lor nu este la fel de intensă şi serioasă 
precum este valoarea obiectului pe care ei îl caută.

I-am văzut pe aceşti oameni luptându-se pentru proprietăţile pămân-
tului; ce râvnă dădeau ei pe faţă, ce seriozitate, ce energie ca să obţină o 
comoară pământească ce va dispărea în curând! Ce calcule au făcut! Ei fac 
planuri şi se zbat dimineaţa şi seara şi sacrifică pentru comoara pămân-
tească comoditatea şi confortul lor. O râvnă asemănătoare din partea lor 
pentru a obţine aur, haine albe şi alifie pentru ochi îi va face să ajungă în 
posesia acestor comori de dorit şi a vieţii, a vieţii veşnice în împărăţia lui 
Dumnezeu. Am văzut că, dacă cineva are nevoie de alifie pentru ochi, ace-
ia sunt cei care au proprietăţi pământeşti. Mulţi dintre ei sunt orbi faţă de 
propria lor stare, nu văd că s-au prins cu putere de această lume! O, de ar 
putea vedea!

‚Iată eu stau la uşă şi bat; dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, 
voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine.’ (Apocalipsa 3:20). Am văzut 
că mulţi au atât de multe gunoaie îngrămădite la uşa inimii lor încât nu 
pot deschide uşa. Unii au de îndepărtat greutăţi care există între ei şi fraţii 
lor. Alţii au de îndepărtat temperamente rele, lăcomie egoistă înainte ca să 
poată deschide uşa. Alţii au îngrămădit lumea înaintea uşii inimii lor, lucru 
care blochează uşa. Toate aceste gunoaie trebuie luate de acolo, iar atunci 
ei pot să deschidă uşa şi să-L primească pe Mântuitorul înăuntru.” – Testi-
monies, vol. 1, pag. 142, 143 engl. (cap. V).

Apoc 3:19-20 19 Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! 20 Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.
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Miercuri 19 decembrie

4.  PROCESUL CARE DUCE LA BIRUINŢĂ
a.  Ce înţelegere şi îndatorire duc la biruinţa spirituală din poporul 

lui Dumnezeu? Isaia 55:8, 9; 58:1. Cum sunt înşelaţi unii care 
încearcă să evite această realitate? 1 Regi 18:17.

„Unii, fiind ispitiţi, spun că nedumeririle şi greutăţile poporului lui 
Dumnezeu sunt din cauza mărturiilor de mustrare pe care le-am dat. Ei cred 
că problema se află la cei care poartă solia de avertizare, care atrag atenţia 
asupra păcatelor poporului şi-şi îndreaptă greşelile. Mulţi sunt înşelaţi de 
către vrăjmaşul sufletelor. Ei cred că lucrările fratelui şi sorei White ar fi ac-
ceptabile dacă nu ar condamna răul şi nu ar mustra păcatul mereu…

Mulţi nu vor primi mărturia pe care Dumnezeu ne-a dat-o s-o purtăm, 
măgulindu-se că poate noi suntem înşelaţi şi că ei poate au dreptate. Ei 
cred că poporul lui Dumnezeu nu are nevoie să fie tratat corect şi mustrat, 
ci că Dumnezeu este cu ei. Aceşti ispitiţi, ale căror suflete au fost întot-
deauna în război cu mustrarea credincioasă a păcatului, au strigat mereu: 
Spuneţi-ne despre lucruri plăcute. Ce vor face aceştia cu solia Martorului 
Credincios către laodiceeni? Nu poate exista nici o înşelătorie aici. Această 
solie trebuie dusă unei biserici încropite de către servii lui Dumnezeu. Tre-
buie să trezească poporul din siguranţa lor şi din înşelăciunea periculoasă 
cu privire la starea lor înaintea lui Dumnezeu. Această mărturie, dacă este 
primită, îi va trezi la acţiune şi-i va duce la umilire de sine şi la mărturisirea 
păcatelor….

Poporul lui Dumnezeu trebuie să-şi vadă greşelile şi să fie plin de râv-
nă şi să se pocăiască şi să îndepărteze acele păcate care i-au adus într-o 
stare atât de deplorabilă de sărăcie, orbire şi înşelăciune grozavă. Mi-a fost 
arătat că mărturia tăioasă trebuie să trăiască în biserică. Numai aceasta va 
răspunde la solia către laodiceeni. Greşelile trebuie condamnate, păcatul 
trebuie numit păcat, iar nelegiuirea trebuie întâmpinată cu promptitudine 
şi hotărâre şi îndepărtată de la noi ca popor.” – Testimonies, vol. 3, pag. 258-260 
engl. (cap.: „Biserica laodiceană”).

b. Ce se întâmplă atunci când consimţim să deschidem uşa inimii 
noastre lui Hristos? Apocalipsa 3:20 (ultima parte).

„De îndată ce consimţim să renunţăm la păcat, să ne recunoaştem vina, 
bariera este îndepărtată dintre suflet şi Mântuitorul.” – Selected Messages, vol. 
1, pag. 325.

Isa 55:8-9 8 „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 9 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. Isa 58:1 1 Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei! 1Imp 18:17 17 Abia a zărit Ahab pe Ilie şi i-a zis: „Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?”

Apoc 3:20 20 Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.
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Joi 20 decembrie

5.  VINDECARE ŞI APROBAREA LUI DUMNEZEU
a.  Ce solie plină de speranţă şi mângâiere însoţeşte sfatul către 

Laodiceea? Apocalipsa 3:19; Ieremia 3:22, 23.

„O, dragoste, dragoste minunată a lui Dumnezeu! În ciuda încropirii 
şi păcatelor noastre, El spune: ‚Întoarceţi-vă la Mine şi Eu Mă voi întoarce 
la voi şi vă voi ierta abaterile.’ Acest lucru a fost repetat de către înger de 
mai multe ori. ‚Întoarceţi-vă la Mine şi Eu Mă voi întoarce la voi şi vă voi 
ierta abaterile.’

I-am văzut pe unii care s-au întors cu bucurie. Alţii nu au dorit ca 
această solie către biserica laodiceană să facă vreo impresie asupra lor. Ei 
vor aluneca, în mare parte în acelaşi fel ca înainte, şi vor fi vărsaţi din gura 
Domnului. Numai aceia care sunt plini de râvnă şi se pocăiesc vor primi 
favoarea lui Dumnezeu….

Puteţi birui. Da; pe deplin, întru-totul. Isus a murit ca să ne deschidă o 
cale de scăpare pentru noi, ca să putem birui orice temperament rău, orice 
păcat, orice ispită şi, în cele din urmă, să fim cu El.

Este privilegiul nostru acela de a avea credinţă şi mântuire. Puterea lui 
Dumnezeu nu a scăzut. Am văzut că puterea Sa va fi revărsată acum la fel 
de liber ca înainte. Biserica lui Dumnezeu şi-a pierdut credinţa să pretindă, 
energia să se lupte, aşa cum a făcut Iacob, strigând: ‚Nu Te voi lăsa până 
nu mă vei binecuvânta.’ (Genesa 32:26). Credinţa persistentă se stinge. Ea 
trebuie redeşteptată în inima poporului lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui 
Dumnezeu trebuie pretinsă.” – Testimonies, vol. 1, pag. 143, 144 engl. (cap. V).

Vineri 21 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce ar trebui să învăţăm din biruinţa pe care Petru a câştigat-o din 

experienţa lui?
2.  Ce roadă însoţeşte adevărata convertire?
3.  Numiţi câteva obstacole care ar putea bloca uşa inimii.
4.  De ce este solia de avertizare şi o solie de speranţă?
5.  Explicaţi nădejdea oferită de Martorul Credincios laodiceenilor.

Apoc 3:19 19 Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! Ier 3:22-23 22 Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi vă voi ierta abaterile.” – „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul Dumnezeul nostru. 23 În adevăr, zadarnic se aşteaptă mântuire de la dealuri şi de la mulţimea munţilor; în adevăr, în Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israel.
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  Lecţia 13 Sabat, 29 decembrie 2012

Închinătorul altruist
„El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, 

ci pentru îndurarea Lui.” (Tit 3:5).
„Cei care trăiesc cel mai aproape de Isus simt cel mai profund pro-

pria lor nevrednicie, iar singura lor nădejde este în meritele unui Mân-
tuitor răstignit şi înviat.” – That I May Know Him, pag. 125 engl.

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pag. 390-404 engl. (cap.  
         28: „Răsplata harului”).

Duminică 23 decembrie

1.  ÎNVĂLUIT DE RECUNOŞTINŢĂ
a.  Cum descrie Hristos felul de închinare pe care Dumnezeu do-

reşte să-l vadă? Ioan 4:23.

„Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos; El ne cere să ne închinăm 
Lui în spirit şi-n adevăr, în frumuseţea sfinţeniei.” – Testimonies, vol. 5, pag. 592 
engl. (cap.: „Apariţia răului”).

„Când inimile noastre se unesc ca să-L laude pe Făcătorul nostru, nu 
numai cu psalmi şi imnuri şi cântări spirituale, ci şi prin viaţa noastră, vom 
trăi în comuniune cu Cerul…. Va exista recunoştinţă în inimă şi în cămin, 
în consacrare individuală cât şi publică. Acest lucru constituie adevărata 
închinare la Dumnezeu.” – That I May Know Him, pag. 322.

b.  Ce înţelegere inspiră adevărata închinare? Tit 3:5-7.

„Simţi că din cauză că eşti păcătos nu poţi spera să primeşti binecuvân-
tarea de la Dumnezeu? Nu uita că Hristos a venit în lume ca să-i mântu-
iască pe păcătoşi. Nu avem nimic care să ne recomande înaintea lui Dum-
nezeu; argumentul pe care îl putem prezenta acum şi oricând este starea 
noastră cu totul lipsită de ajutor, care face din puterea Sa mântuitoare o 
necesitate.” – Divina vindecare, pag. 65 engl. (cap.: „Atingerea credinţei”).

Ioan 4:23 23 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.

Tit 3:5-7 5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, 6 pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; 7 pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.
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Luni 24 decembrie

2.  CINE MERITĂ CINSTEA
a.  Cu ce scop am fost creaţi – şi ce ia Dumnezeu în considerare în 

dorinţa Sa de a ne da viaţa veşnică? Efeseni 2:4-10.

„În noi înşine nu se găseşte nimic cu care să ne mândrim. Nu există nici 
un motiv pentru înălţare de sine. Singura noastră speranţă se află în nepri-
hănirea lui Hristos atribuită nouă şi în acea lucrare făcută de Duhul Sfânt 
în şi prin noi.” – Calea către Hristos, pag. 63 engl. (cap. 7: Dovada adevăratei ucenicii).

b.  Asupra a ce trebuie să ne concentrăm privirea pentru a scăpa de 
principala cursă a naturii fireşti căzute? Ieremia 9:23, 24.

„[Hristos] a văzut că punctul slab, blestemul bisericii noastre, era un 
spirit de îndreptăţire de sine…. Unii care înaintaseră puţin se umflau de 
mândrie şi se considerau superiori altora. Le plăcea să fie măguliţi şi erau 
invidioşi dacă nu erau consideraţi ca fiind cei mai importanţi. Împotriva 
acestui pericol, Hristos caută să-i păzească pe ucenicii Săi.

Orice laudă cu privire la meritele noastre este nelalocul ei. [Ieremia 
9:23, 24 citat.]

Răsplata nu se dă după faptele noastre, ca să nu se laude nimeni; ci ea 
ne este dată numai prin har.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 400, 401 engl. (cap. 
28: „Răsplata harului”).

„Dragostea se bucură de adevăr şi nu face comparaţii mânate de invi-
die. Cel care are dragoste compară doar frumuseţea lui Hristos cu propriul 
lui caracter nedesăvârşit….

Ori de câte ori se cultivă mândria şi mulţumirea de sine, lucrarea are 
de suferit.

Nu durata timpului folosit în lucrare, ci voioşia şi credincioşia cu care 
lucrăm, acestea fac ca lucrarea noastră să fie primită de Dumnezeu. În tot 
ceea ce facem, se cere o predare completă a eului. Datoria cea mai neîn-
semnată, îndeplinită însă în sinceritate şi cu abnegaţie, este mai plăcută lui 
Dumnezeu, decât cea mai mare lucrare, care este mânjită de egoism. El Se 
uită să vadă cât din spiritul lui Hristos nutrim şi cât de multă asemănare cu 
El dăm pe faţă în lucrarea noastră. El preţuieşte mai mult iubirea şi credin-
cioşia cu care lucrăm, decât cantitatea lucrului făcut.

Numai atunci când egoismul este mort, când lupta pentru supremaţie 
a fost îndepărtată, când recunoştinţa umple inima iar dragostea înmires-
mează viaţa – numai atunci locuieşte Hristos în suflet iar noi suntem recu-
noscuţi ca lucrători împreună cu Dumnezeu.” – Idem., pag. 402  engl. (cap. 28: 
„Răsplata harului”).

Efe 2:4-10 4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5 măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 6 El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, 7 ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. 8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Ier 9:23-24 23 Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. 24 Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.
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Marţi 25 decembrie
3.  UMBLÂND ÎN DRAGOSTE
a.  Descrieţi umblarea înmiresmată a adevăratului credincios în 

Hristos. Efeseni 5:1-4.

„Păcătosul nu poate depinde de propriile lui  fapte bune cu care să se 
îndreptăţească. El trebuie să ajungă la punctul în care să renunţe la toate 
păcatele lui, să primească razele de lumină una după alta, aşa cum strălu-
cesc pe calea lui. El pur şi simplu se prinde prin credinţă de măsura fără 
plată şi cuprinzătoare luată în sângele lui Hristos. El crede făgăduinţele lui 
Dumnezeu, care prin Hristos sunt făcute pentru el sfinţenie, neprihănire şi 
răscumpărare. Dacă Îl urmează pe Isus, va umbla cu umilinţă în lumină, 
bucurându-se în lumină şi transmiţând acea lumină şi altora. Fiind îndrep-
tăţit prin credinţă, el este voios în ascultarea lui în întreaga lui viaţă.” – Co-
mentarii biblice, vol. 6, pag. 1071 engl.

b.  Cum este descrisă pe scurt viaţa creştină plină de reverenţă? 
Mica 6:8.

„Adevărata închinare constă în a lucra împreună cu Hristos.” – Christian 
Service, pag. 96.

„Noi avem siguranţa că suntem primiţi de Dumnezeu numai prin sân-
gele prea-iubitului Său Fiu, iar faptele bune nu sunt decât rezultatul lucrării 
iubirii Sale iertătoare de păcate. Ele nu sunt o garanţie pentru noi, şi nimic 
nu ne este dat datorită faptelor noastre bune prin care să putem pretinde 
o parte din mântuirea sufletelor noastre. Mântuirea este darul fără plată 
al lui Dumnezeu pentru credincios, dat lui de dragul lui Hristos. Sufletul 
obosit poate găsi pacea prin credinţa în Hristos şi pacea lui va fi potrivită 
cu credinţa şi încrederea lui. El nu poate prezenta faptele lui bune pentru a 
pretinde mântuirea sufletului lui.

Dar faptele bune nu au nici o valoare? Este păcătosul, care păcătuieşte 
în fiecare zi fără să simtă pericolul pedepsei, privit de Dumnezeu cu aceeaşi 
favoare ca cel care, prin credinţă în Hristos, încearcă să lucreze la integrita-
tea lui? Scriptura răspunde: ‚Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în 
Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinain-
te, ca să umblăm în ele.’ (Efeseni 2:10). În rânduiala divină, prin favoarea Sa 
nemeritată, Domnul a hotărât ca faptele bune să fie răsplătite. Noi suntem 
primiţi doar prin meritul lui Hristos; iar faptele de milă, de caritate pe care le 
facem, sunt roadele credinţei; ele devin o binecuvântare pentru noi; pentru că 
oamenii sunt răsplătiţi după faptele lor.” – Comentarii biblice, vol. 5, pag. 1122 engl.

Efe 5:1-4 1 Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. 2 Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. 3 Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. 4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.

Mic 6:8 8 Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?
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Miercuri 26 decembrie

4.  EVLAVIA PRACTICĂ
a.  Descrieţi înalta chemare pe care o face Hristos fiecărui credin-

cios. Matei 5:14-16; Galateni 5:5, 6.

„Cel care Îl iubeşte cel mai mult pe Hristos face cel mai mult bine. Nu 
există limită în utilitatea celui care, punând eul deoparte, face loc lucrării 
Duhului Sfânt asupra inimii lui şi trăieşte o viaţă consacrată pe deplin lui 
Dumnezeu. Dacă oamenii ar suporta disciplina necesară, fără să se plângă 
sau să cadă de oboseală pe cărare, Dumnezeu i-ar învăţa oră de oră şi zi de 
zi. El Îşi doreşte foarte mult să-Şi dea pe faţă harul Său. Dacă poporul Său 
ar dori să îndepărteze piedicile, El ar revărsa apele mântuirii ca nişte râuri 
bogate, care să curgă prin canale omeneşti. Dacă oamenii cu viaţă umilă 
ar fi încurajaţi să facă tot binele pe care l-ar putea face, dacă nu s-ar aşeza 
asupra lor mâini care să le înăbuşească zelul, ar fi o sută de lucrători pentru 
Hristos acolo unde acum este unul.

Dumnezeu îi ia pe oameni aşa cum sunt şi-i educă pentru slujirea Sa, 
dacă ei sunt gata să se supună Lui. Spiritul lui Dumnezeu, primit în su-
flet, va stimula toate facultăţile lui. Sub îndrumarea Duhului Sfânt, mintea 
care este fără rezervă de partea lui Dumnezeu se dezvoltă armonios şi este 
întărită să înţeleagă şi să împlinească cerinţele lui Dumnezeu. Caracterul 
slab, şovăielnic devine puternic şi statornic. Consacrarea continuă stabi-
leşte o relaţie atât de strânsă între Isus şi ucenicul Său, încât creştinul devi-
ne asemenea Lui în gândire şi caracter. Printr-o legătură cu Hristos, el va 
ajunge să aibă vederi mai clare şi mai largi. Discernământul lui va deveni 
mai pătrunzător, judecata lui mai echilibrată. Cel care doreşte să slujească 
lui Hristos este atât de înviorat de puterea dătătoare de viaţă a Soarelui 
Neprihănirii, încât este făcut în stare să aducă multe roade spre slava lui 
Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 250, 251 engl. (cap. 25: „Chemarea la mare”).

„Adevăratul caracter nu este modelat în exterior şi apoi însuşit; el ra-
diază din interior. Dacă dorim să-i îndrumăm pe alţii pe calea neprihănirii, 
principiile neprihănirii trebuie să se găsească mai întâi în inimile noastre. 
Mărturisirea noastră de credinţă poate face cunoscută teoria religiei, dar 
religia noastră practică este cea care proclamă cuvântul adevărului. O viaţă 
consecventă, o purtare sfântă, o integritate neclintită, un spirit activ şi bi-
nevoitor, o pildă de evlavie – toate acestea sunt mijloacele prin care se dă 
lumii lumina.” – Idem., pag. 307 engl. (cap. 31: „Predica de pe Munte”).

Mat 5:14-16 14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Gal 5:5-6 5 Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii. 6 Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste.
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Joi 27 decembrie

5.  ULTIMELE RAZE DE LUMINĂ
a.  Prin ce căi şi cu ce atitudine putem să răspândim în mod eficient 

ultima solie a lui Dumnezeu către oameni? Luca 17:3-10.

„Ultimele raze ale luminii îndurătoare, ultima solie de har ce trebuie 
dată lumii, este o descoperire a caracterului [lui Dumnezeu] plin de dra-
goste. Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe faţă slava Sa. În viaţa şi carac-
terul lor, ei trebuie să descopere ce a făcut harul lui Dumnezeu pentru ei.

Lumina Soarelui Neprihănirii trebuie să strălucească în fapte bune – în 
cuvintele adevărului şi faptele sfinţeniei.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 
415, 416 engl.

„Mireasma meritului lui Hristos face ca faptele noastre bune să fie pri-
mite de Dumnezeu, iar harul Său ne face în stare să facem faptele pentru 
care El ne răsplăteşte. În ele însele, faptele noastre nu au nici un merit. 
Atunci când am făcut tot ce ne stă în putinţă, trebuie să ne considerăm robi 
nevrednici. Nu merităm nici o mulţumire din partea lui Dumnezeu. Noi 
nu am făcut decât ceea ce eram datori să facem, iar faptele noastre nu putea 
fi făcute în tăria firii noastre păcătoase.

Domnul ne-a poruncit să ne apropiem de El şi El se va apropia de noi; 
şi, apropiindu-ne de El, primim harul prin care să facem acele fapte care 
vor fi răsplătite de mâna Sa.” – Comentarii biblice, vol. 5, pag. 1122 engl.

b.  Ce gând preţios va străluci cel mai puternic în veşnicie? Zaharia 
13:6.

„Fiecare urmă lăsată de cuie [în mâinile lui Isus] va spune povestea 
minunată a răscumpărării omului şi preţul scump plătit pentru ea.” – Expe-
rienţe şi viziuni, pag. 179 engl. (cap.: „Răstignirea lui Hristos”).

Vineri 28 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  De ce este recunoştinţa o cerinţă clară în serviciul lui Hristos?
2.  Cum se răspândeşte lumina în această lume întunecată?
3.  Ce se întâmplă când, în experienţa noastră, se strecoară puţină mân-

drie?
4.  Explicaţi relaţia care există între credinţă şi fapte în viaţa creştină.
5.  Care este ultima solie pentru pământ – şi tema principală din cer?

Luca 17:3-10 
3 Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare rău, iartă-l! 4 Şi, chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice: „Îmi pare rău!”, să-l ierţi.” 5 Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!” 6 Şi Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: „Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare”, şi v-ar asculta. 7 Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paşte oile, îi va zice, când vine de la câmp: „Vino îndată şi şezi la masă”? 8 Nu-i va zice mai degrabă: „Găteşte-mi să mănânc, încinge-te şi slujeşte-mi până voi mânca şi voi bea eu; după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu”? 9 Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. 10 Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”

Zah 13:6 6 Şi dacă-l va întreba cineva: „De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?”, el va răspunde: „În casa celor ce mă iubeau le-am primit.”



Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiaza

Istoria Faptelor Apostolilor

   6  - cap. 18: Predicarea printre păgâni: 
 13  - cap.  19: Iudei şi neamuri (prima parte)
  20  - cap. 19: Iudei şi neamuri (cont.)
 27  - cap. 20: Proslăvirea crucii
        

   3  - cap. 21: În ţinuturile mai depărtate
 10  - cap. 22: Tesalonic
 17  - cap. 23: Berea şi Atena (Prima parte)
 24  - cap.  23: Berea şi Atena (cont.)

   1  - cap.  24: Corint (prima parte)
    8  - cap.  24: Corint (cont.)
 15  - cap.  25: Epistolele către Tesaloniceni (prima parte)
 22  - cap.  25: Epistolele către Tesaloniceni (cont.)
 29  - cap.  26: Apolo la Corint

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Octombrie
  5. B: 18:49; CT: 18:39; IS: 18:40; MS: 18:53; SM: 18:59; AR: 19:06;
12. B: 18:36; CT: 18:26; IS: 18:26; MS: 18:40; SM: 18:46; AR: 18:53;
19. B: 18:24; CT: 18:15; IS: 18:13; MS: 18:27; SM: 18:32; AR: 18:41;
26. B: 18:13; CT: 18:04; IS: 18:01; MS: 18:16; SM: 18:20; AR: 18:29;

Noiembrie
  2. B: 17:03; CT: 16:54; IS: 16:50; MS: 17:05; SM: 17:09; AR: 17:18;
  9. B: 16:55; CT: 16:45; IS: 16:40; MS: 16:55; SM: 16:59; AR: 17:09;
16. B: 16:47; CT: 16:38; IS: 16:32; MS: 16:47; SM: 16:50; AR: 16:01;
23. B: 16:42; CT: 16:32; IS: 16:26; MS: 16:41; SM: 16:43; AR: 16:55;
30. B: 16:38; CT: 16:29; IS: 16:21; MS: 16:37; SM: 16:39; AR: 16:51;

Decembrie
  7. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:19; MS: 16:34; SM: 16:36; AR: 16:49;
14. B: 16:37; CT: 16:27; IS: 16:19; MS: 16:35; SM: 16:36; AR: 16:49;
21. B: 16:39; CT: 16:30; IS: 16:21; MS: 16:37; SM: 16:39; AR: 16:51;
28. B: 16:44; CT: 16:34; IS: 16:26; MS: 16:42; SM: 16:43; AR: 16:56.

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