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CuvânT înAInTE
Când auzim în jurul nostru atât de multe glasuri, unde ne putem duce 

ca să găsim adevărul? Cum putem ajunge să cunoaştem voinţa lui Dum-
nezeu şi să ne păzim de înşelătoriile lui Satan? Chiar contează ce credem?

‚La lege şi la mărturie: dacă nu vorbesc în acord cu acest cuvânt, aceasta 
se întâmplă pentru că nu este nici o lumină în ei.’ (Isaia 8:20 engl.). Poporul lui 
Dumnezeu este îndemnat să apeleze la Scripturi ca fiind singura lor apărare 
în faţa influenţei falşilor învăţători şi a puterii înşelătoare a duhurilor întune-
ricului. Satan se foloseşte de orice născocire posibilă ca să-i împiedice pe oa-
meni să obţină o cunoaştere a Bibliei; pentru că afirmaţiile ei clare dau pe faţă 
înşelăciunile sale. De câte ori are loc o reînviorare a lucrării lui Dumnezeu, 
prinţul răului lucrează şi mai intens; el depune toate eforturile acum pentru 
lupta finală împotriva lui Hristos şi a urmaşilor Săi. Ultima mare înşelăciu-
ne este gata să fie descoperită înaintea noastră. Antihristul va face lucrările 
lui uimitoare înaintea noastră. Atât de mult se va asemăna contrafacerea cu 
adevărul, încât va fi imposibil să facem deosebire între cele două fără Sfintele 
Scripturi. Fiecare afirmaţie şi fiecare minune trebuie testată prin mărturia ei.

„Cei care caută să asculte de poruncile lui Dumnezeu vor avea parte 
de împotrivire şi vor fi luaţi în râs. Ei pot sta în picioare doar în Dumnezeu. 
Pentru a suporta încercarea care se află înaintea lor, ei trebuie să înţeleagă 
voia lui Dumnezeu aşa cum este ea descoperită în cuvântul Său; ei Îl pot 
onora doar atunci când au o concepţie corectă despre caracterul Său, des-
pre guvernarea şi planurile Sale şi acţionează în concordanţă cu ele. Numai 
aceia care şi-au fortificat mintea cu adevărurile Bibliei vor sta în picioare în 
ultima mare luptă. La fiecare suflet va veni încercarea pătrunzătoare: Să as-
cult mai mult de Dumnezeu decât de oameni? Ceasul decisiv este chiar aici. 
Sunt picioarele voastre înfipte în stânca de neclintit a cuvântului lui Dum-
nezeu? Suntem pregătiţi să stăm în picioare fermi în apărarea poruncilor 
lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus?” – Marea luptă, pag. 593, 594 engl. (cap. 37).

„Glasul lui Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său, şi sunt multe gla-
suri pe care le vom auzi; însă Hristos ne-a spus să ne păzim de cei care vor 
spune: ‚Hristos este aici sau Hristos este acolo.’ Atunci cum putem să ştim că 
nu au adevărul dacă nu aducem totul la Scripturi?” – Faith and Works, pag. 55.

„Dumnezeu va avea pe pământ un popor care să păstreze Biblia, şi 
doar Biblia ca standard al tuturor doctrinelor şi bază a tuturor reformelor.” 
– Marea luptă, pag. 595.

Moştenirea noastră în calitate de creştini protestanţi în general şi ad-
ventişti reformişti în particular se bazează pe o credinţă fermă că glasul lui 
Dumnezeu trebuie respectat mai presus de oricare altul. Este rugăciunea 
noastră ca această serie de lecţii să fie un mijloc care să-i ajute pe cititorii 
noştri să discearnă, să înţeleagă şi să urmeze glasul lui Dumnezeu în fieca-
re aspect al vieţii lor.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 4 iulie 2015

Darul Sabatului întâi pentru  
renovarea unei biserici  

din ungaria

Ungaria este o ţară fără ieşire la 
mare din Europa Centrală şi are aproa-
pe 10 milioane de locuitori, majoritatea 
aparţinând religiei catolice. Solia reformei 
a existat în mica noastră ţară încă de la înce-
puturile Mişcării de Reformă din Europa. Din 
1990 ne bucurăm de multă libertate religioasă. 
Totuşi, hotărârile recente ale guvernului ne-au schimbat 
statutul de la o biserică recunoscută la o asociaţie religioasă. 
Acest lucru a aşezat asupra noastră noi poveri.

Înainte de 1990, credincioşii noştri se adunau în case particulare. Însă, 
după ce restricţiile politice ale erei comuniste au fost ridicate, ne-am hotă-
rât să cumpărăm sau să construim case pentru a ne închina lui Dumnezeu. 
În 1992, am început să construim un nou complex al bisericii în Mogyo-
rod, care se află la 20km de Budapesta, capitala noastră. Credincioşii din 
Ungaria au fost credincioşi în dărnicie şi harnici în muncă. Prin harul lui 
Dumnezeu, în 1995 am putut să ţinem o Conferinţă Internaţională de Ti-
neret în acest loc. A doua s-a ţinut aici în 1997 iar a treia în 2001. Astăzi, 
avem un număr crescând de vizitatori care participă la programele noastre 
evanghelistice. Locul este folosit şi pentru cursurile de gătit vegano-vege-
tariene. Acestea s-au ţinut în mod regulat mai bine de 10 ani şi s-au dovedit 
foarte populare. Cu toate acestea, această clădire, care include o sală de 
adunare, după 17 ani de folosire, are nevoie de renovări pentru a servi mai 
bine ca locaş de închinare plin de reverenţă.

Avem şi o clădire unde sunt adăpostiţi fraţii şi surorile în vârstă cu 
lipsuri. Şi această clădire are un locaş de închinare, dar este o clădire foarte 
veche care are nevoie de renovări. Totuşi, chiar dacă fraţii şi surorile au dă-
ruit cu generozitate, nu dispunem de suficiente mijloace financiare pentru 
această muncă.

De aceea, îi rugăm pe fraţii, surorile şi prietenii din întreaga lume să 
ofere cu generozitate după posibilităţile dumnealor în primul Sabat din 
iulie 2015. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi în darurile 
pe care le faceţi pentru acest proiect ca să putem să folosim în continuare 
aceste clădiri spre slava şi onoarea lui Dumnezeu.

Vă mulţumim pentru generozitatea dumneavoastră.
Fraţii şi surorile voastre din Ungaria
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   Lecţia 1 Sabat, 4 iulie 2015 

îmi acordaţi atenţia dumneavoastră?
„Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut?” (Isaia 5:4).
„Inima lui Dumnezeu tânjeşte după copiii Săi pământeşti cu o dra-

goste mai tare decât moartea. Prin aceea că L-a dat pe Fiul Său, El a 
revărsat asupra noastră tot cerul într-un singur dar. Viaţa, moartea şi 
mijlocirea Mântuitorului, slujirea îngerilor, mijlocirea pe lângă noi a 
Duhului, lucrarea Tatălui mai presus şi prin tot, interesul neîntrerupt 
al fiinţelor cereşti – toate sunt făcute pentru ca omul să fie salvat.” – 
Calea către Hristos, pag. 21 engl. (cap. 2).

Recomandare pentru studiu: The Signs of the Times, 15 aprilie 1889.

Duminică 29 iunie

1.  COnvERSAŢII Cu DuMnEzEu
a.  Doreşte Dumnezeu să comunice cu oamenii? Faptele Apostoli-

lor 17:27; Isaia 65:1.

„Ce gândesc îngerii cerului despre sărmanele fiinţe omeneşti neaju-
torate, care sunt supuse ispitei, când inima dragostei nemărginite a lui 
Dumnezeu tânjeşte după ele, gata să le dea mai mult decât pot cere sau 
gândi, şi totuşi se roagă atât de puţin şi au atât de puţină credinţă? În-
gerilor le place să se plece înaintea lui Dumnezeu; lor le place să fie în 
apropierea Sa. Ei consideră comuniunea cu Dumnezeu ca fiind cea mai 
mare bucurie a lor; totuşi copiii Săi de pe pământ, care au atât de mult 
nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, par mulţumiţi 
să umble fără lumina Duhului Său, fără tovărăşia prezenţei Sale.” – Calea 
către Hristos, pag. 94 engl. (cap.11).

b.  Cu câţi dintre noi doreşte Dumnezeu să comunice în mod perso-
nal? Evrei 8:11; Psalmii 4:3 (u.p.).

„Mântuitorul Se gândeşte cu o gingăşie nemărginită la sufletele pe 
care le-a cumpărat cu sângele Său. El le pretinde în virtutea dragostei 
Sale. El priveşte asupra lor cu dor de nespus.” – Hristos lumina lumii, pag. 517 
engl. (cap. 56).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Fapte 17:2727 ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Isa 65:11 „Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau; am zis: „Iată-Mă, iată-Mă!” către un neam care nu chema Numele Meu. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Evr 8:1111 Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Ps 4:33 Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când strig către El. 
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Luni 29 iunie

2.  DuMnEzEu DOREŞTE Să vORBEASCă OAMEnI- 
 LOR COnSACRAŢI
a.  Cum a vorbit Dumnezeu cu Moise? Exodul 33:11 (p.p.). Ce fel de 

om a fost Moise atunci când Dumnezeu i-a vorbit faţă în faţă? 
numeri 12:3; Evrei 3:1, 2.

„‚Urcaţi la Mine pe munte,’ ne îndeamnă Dumnezeu. Înainte ca Moise 
să poată deveni unealta lui Dumnezeu în eliberarea lui Israel, el a trebuit 
să petreacă patruzeci de ani în comuniune cu El în singurătatea munţilor. 
Înainte de a duce lui Faraon solia lui Dumnezeu, el a vorbit cu îngerul din 
rugul aprins…

Şi noi trebuie să punem timp deoparte pentru meditaţie şi rugăciune 
şi să primim reînviorare spirituală. Noi nu apreciem puterea şi beneficiul 
rugăciunii aşa cum ar trebui.” – Divina vindecare, pag. 508, 509 engl. (cap. 43).

b.  Ce fel de om a fost Samuel când Dumnezeu a vorbit cu el pentru 
prima dată? 1 Samuel 3:1 (p.p.). De ce nu l-a recunoscut Samuel 
pe Dumnezeu când l-a strigat prima dată? 1 Samuel 3:4, 5, 7.

„[Samuel] era amabil, generos, ascultător şi respectuos… [El] era servi-
abil şi iubitor.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 573 engl. (cap. 55).

c.  Ce fel de om era Corneliu când i-a vorbit Dumnezeu în viziune? 
Era, în acel moment, membru al bisericii? Faptele Apostolilor 
10:1, 2. Cum a răspuns Corneliu la mesajul lui Dumnezeu?  Fap-
tele Apostolilor 10:7, 8.

„Corneliu era un sutaş roman. El era un om înstărit şi de obârşie nobilă, 
iar poziţia lui era una de încredere şi onoare. Păgân prin naştere, instruire 
şi educaţie, el a ajuns la cunoştinţa lui Dumnezeu prin relaţiile cu evreii şi 
s-a închinat Lui cu o inimă curată, dând pe faţă sinceritatea lui prin com-
pasiunea pe care o arăta faţă de cei săraci. Era cunoscut aproape şi departe 
pentru binefacerile lui, iar viaţa sa dreaptă i-a câştigat o reputaţie bună atât 
între evrei cât şi între păgâni. Influenţa lui era o binecuvântare pentru toţi 
cei cu care intra în contact.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 132, 133 engl. (cap. 14).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Exod 33:1111 Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieşea deloc din mijlocul Cortului. Num 12:33 Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului. Evr 3:1-21 De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, 2 care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu.” 

www.azsmr.ro
Sticky Note
1Sam 3:11 Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, şi vedeniile nu erau dese. 1Sam 3:4-5, 74 Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: „Iată-mă!” 5 Şi a alergat la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă.” Şi s-a dus şi s-a culcat. 7 Samuel nu cunoştea încă pe Domnul, şi cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Fapte 10:1-21 În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”. 2 Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Fapte 10:7-87 Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale şi un ostaş cucernic din aceia care-i slujeau în tot timpul; 8 şi, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. 
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Marţi 30 iunie

3.  DuMnEzEu vORBEŞTE OAMEnILOR nECOnSA- 
 CRAŢI
a.  Ce fel de om era Cain când Dumnezeu a vorbit cu El? Genesa 

4:3-5, 8.

„Deşi Cain a nesocotit porunca divină, Dumnezeu nu l-a lăsat singur; 
ci a binevoit să stea de vorbă raţional cu omul care se dovedise atât de iraţi-
onal.  Şi Domnul i-a spus lui Cain: ‚Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a 
posomorât faţa? 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 stă-
pâneşti.’ (Genesa 4:6, 7). Alegerea era a lui Cain. Dacă dorea să se încreadă 
în meritele Mântuitorului făgăduit şi să asculte de cerinţele lui Dumnezeu, 
avea să se bucure de favoarea Sa. Dar dacă persista în necredinţă şi păcat, 
nu avea nici un motiv să se plângă de faptul că era respins de Domnul.” – 
Patriarhi şi profeţi, pag. 74 engl. (cap. 5).

b.  Ce fel de femeie era Agar atunci când i-a vorbit Dumnezeu? Ge-
nesa 16:1-9.

c.  Ce fel de persoană a fost femeia nenumită pe care cărturarii şi 
fariseii au adus-o la Hristos? Ioan 8:3, 4. Cum a fost ea după con-
versaţia ei cu El? Ioan 8:10, 11.

„Femeia stătuse înaintea lui Isus, ghemuită de teamă. Cuvintele Sale: 
‚Cine este fără de păcat să arunce primul cu piatra,’ i-au sunat ca o condam-
nare la moarte. Nu îndrăznea să-şi ridice privirea spre faţa Mântuitorului, 
ci, în linişte, îşi aştepta pieirea. Uimită, i-a văzut pe acuzatorii ei că pleacă 
fără nici o vorbă şi confuzi; apoi acele cuvinte de speranţă au ajuns la ure-
chea ei: ‚Nici eu nu te osândesc; du-te şi să nu mai păcătuieşti.’ (Versetul 11). 
Inima ei s-a înmuiat şi ea s-a aruncat la picioarele lui Isus, mărturisindu-şi 
printre suspine dragostea plină de recunoştinţă şi printre lacrimi păcatele ei.

Acesta a fost pentru ea începutul unei noi vieţi, o viaţa de curăţie şi 
pace, devotată slujirii lui Dumnezeu… Această femeie căită a devenit unul 
dintre cei mai statornici urmaşi ai Săi. Ea a răsplătit mila Sa iertătoare cu o 
dragoste jertfitoare de sine şi cu devotament.” – Hristos lumina lumii, pag. 462 
engl. (cap. 50).
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Sticky Note
Gen 4:3-5, 83 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.8 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. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Gen 16:1-91 Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. 2 Şi Sarai a zis lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat cele spuse de Sarai. 3 Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan. 4 El a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpâna sa. 5 Şi Sarai a zis lui Avram: „Asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea; şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine!” 6 Avram a răspuns Saraiei: „Iată, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place!” Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea; şi Agar a fugit de ea. 7 Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, şi anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Şur. 8 El a zis: „Agar, roaba Saraiei, de unde vii şi unde te duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea, Sarai.” 9 Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâna ei.” 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Ioan 8:3-43 Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului 4 şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Ioan 8:10-1110 Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” 11 „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” 
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Miercuri 1 iulie

4.  CânD DuMnEzEu REFuză Să vORBEASCă
a.  De ce nu a dorit Isus să vorbească cu Caiafa în timpul judecării 

Sale? Matei 26:62, 63; Isaia 53:7.

„Caiafa era un om mândru şi crud, tiranic şi intolerant.” – Hristos lumina 
lumii, pag. 539 engl. (cap. 59).

„Caiafa L-a privit pe Isus ca pe rivalul său. Dorinţa aprinsă a poporului 
de a-L asculta pe Mântuitorul şi faptul că părea că este gata să-I primească 
învăţăturile treziseră gelozia amară a marelui preot. Iar acum când Caiafa 
priveşte la prizonier, este cuprins de admiraţie faţă de statura Sa nobilă şi 
demnă. Are convingerea că acest Om este deopotrivă cu Dumnezeu. În 
clipa următoare, alungă acest gând cu dispreţ. Imediat glasul lui se aude 
în tonuri batjocoritoare şi arogante cerând ca Isus să facă una din minunile 
Sale măreţe înaintea lor. Dar Mântuitorul parcă nici nu a auzit cuvintele 
lui.” – Hristos lumina lumii, pag. 704, 705 engl. (cap. 75).

„Domnul citeşte inimile tuturor şi le înţelege motivele şi scopurile.” – 
Testiomonies vol. 4, pag. 534 engl. (cap. 50).

b.  A dorit Dumnezeu să vorbească regelui Saul aproape de sfârşi-
tul vieţii lui? 1 Samuel 28:5, 6. De ce S-a purtat Dumnezeu cu el 
în felul acesta? 1 Samuel 15:22, 23.

„Domnul nu întoarce spatele nici unui suflet care vine la El în sincerita-
te şi umilinţă. De ce S-a întors de la Saul fără să-i răspundă? Prin propriile 
fapte, regele pierduse binefacerile tuturor căilor de a-L întreba pe Dumne-
zeu. Lepădase sfatul profetului Samuel; îl exilase pe David, alesul lui Dum-
nezeu; îi ucisese pe preoţii Domnului. Putea el să aştepte răspuns de la 
Dumnezeu când întrerupsese căile de legătură rânduite de Cer? Păcătuise 
împotriva Duhului harului pe care-L izgonise; i se mai putea oare răspun-
de prin visuri şi descoperiri de la Domnul? Saul nu s-a întors la Dumnezeu 
cu umilinţă şi pocăinţă. El nu căuta acum iertare de păcat şi împăcare cu 
Dumnezeu, ci scăpare de vrăjmaş. Se despărţise de Dumnezeu prin pro-
pria lui încăpăţânare şi răscoală. Nu putea avea loc o întoarcere decât pe 
calea pocăinţei şi a sfâşierii de inimă; dar monarhul mândru, în chinul său 
sufletesc şi în disperarea sa, s-a hotărât să caute ajutor la un alt izvor.” – Pa-
triarhi şi profeţi, pag. 676 engl. (cap. 66).

www.azsmr.ro
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Mat 26:62-6362 Marele preot s-a sculat în picioare şi I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva Ta?” 63 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Isa 53:77 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. 
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1Sam 28:5-65 La vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică, şi un tremur puternic i-a apucat inima. 6 Saul a întrebat pe Domnul, şi Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim, nici prin proroci. 1Sam 15:22-2322 Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 23 Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.” 
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Joi 2 iulie

5.  DuMnEzEu DOREŞTE Să FIM ATEnŢI
a.  Cum a încercat Dumnezeu să atragă atenţia diferitelor persoane 

din trecut?
 
 - Moise: Exodul 3:2, 3.
 - Ilie: 1 Regi 19:9-13.
 - Balaam: numeri 22:27, 28.
b.  Cu ce condiţii ne va vorbi Dumnezeu astăzi? Psalmii 46:10.

„Toţi cei care sunt învăţaţi de Dumnezeu au nevoie de ora liniştită de 
comuniune cu propria inimă, cu natura şi cu Dumnezeu. În ei trebuie să se 
descopere o viaţă care nu este în armonie cu lumea, cu obiceiurile şi prac-
ticile ei; ei trebuie să aibă o experienţă personală în a ajunge să cunoască 
voinţa lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L auzim în mod personal vorbind ini-
mii. Când orice alt glas este adus la tăcere şi, în linişte, aşteptăm înaintea Sa, 
liniştea sufletului face ca glasul lui Dumnezeu să fie mai clar. El ne îndeam-
nă: ‚Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, 
Eu stăpânesc pe pământ.’ (Psalmii 46:10). Aceasta este pregătirea eficientă 
pentru orice lucrare pentru Dumnezeu. În mijlocul mulţimii grăbite şi al 
încordării din activităţile presante ale vieţii, cel care este împrospătat astfel 
va fi învăluit de o atmosferă de lumină şi pace. El va primi o nouă provizie 
de tărie fizică şi mentală. Viaţa lui va răspândi un miros plăcut şi va da pe 
faţă puterea divină care va atinge inima oamenilor.” – Divina vindecare, pag. 58 
engl. (cap.: „Cu natura şi cu Dumnezeu”).

„Cel care este făcut desăvârşit în Hristos trebuie ca mai întâi să fie golit 
de mândrie şi mulţumire de sine. Atunci în suflet va fi linişte iar glasul lui 
Dumnezeu va putea fi auzit.” – The Signs of theTimes, 9 aprilie 1902.

Vineri 3 iulie

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  De unde ştim că Dumnezeu doreşte să vorbească cu fiecare dintre 

noi în mod personal?
2.  De unde ştim că Dumnezeu vorbeşte oamenilor care îi sunt devotaţi?
3.  De unde ştim dacă Dumnezeu vorbeşte acelora care nu umblă cu El?
4.  Cui refuză Dumnezeu să vorbească? De ce?
5.  Cum încearcă Dumnezeu să ne câştige atenţia astăzi?
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Exod 3:2-32 Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc. 3 Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată şi pentru ce nu se mistuie rugul.” 1Imp 19:9-139 Şi acolo, Ilie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?” 10 El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa!” 11 Domnul i-a zis: „Ieşi şi stai pe munte înaintea Domnului!” Şi iată că Domnul a trecut pe lângă peşteră. Şi înaintea Domnului a trecut un vânt tare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Şi după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. 12 Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc: Domnul nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un susur blând şi subţire. 13 Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la gura peşterii. Şi un glas i-a vorbit, zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?” Num 22:27-2827 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a bătut măgăriţa cu un băţ. 28 Domnul a deschis gura măgăriţei, şi ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de mai bătut de trei ori?” 
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Ps 46:1010 „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” 
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  Lecţia 2 Sabat, 11 iulie 2015

Ascultarea practică
„învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor.” (Pro-

verbele 8:5).
„Glasul datoriei este glasul lui Dumnezeu – o călăuză moştenită şi 

trimisă de sus. Fie că este plăcută sau neplăcută, trebuie să ne îndepli-
nim datoria care se află direct în faţa noastră.” – The Review and Herald, 29 
decembrie 1910.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 3, pag. 521-544 engl. (cap. 47).

Duminică 5 iulie

1.  GLASuL LuI DuMnEzEu în vIAŢA DE zI Cu zI
a.  Care este calea obişnuită prin care Dumnezeu îşi descoperă vo-

inţa faţă de noi? Luca 17:10. Putem să ignorăm fără nici o primej-
die această metodă de comunicare a lui Dumnezeu? 

„Nimeni nu poate crede din inimă în neprihănire şi să primească în-
dreptăţirea prin credinţă în timp ce continuă să practice acele lucruri pe 
care le interzice Cuvântul lui Dumnezeu sau în timp ce îşi neglijează o da-
torie cunoscută.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 396.

„Cât timp avea o datorie cunoscută pe care o neglija, [Moise] nu putea 
fi în siguranţă; pentru că el nu putea fi apărat de îngerii lui Dumnezeu.” – 
Patriarhi şi profeţi, pag. 256 engl. (cap. 22).

„Datoria nu cunoaşte nici un rival, nu face nici un compromis cu pute-
rile împotrivitoare. Cei mai preţioşi prieteni şi rude nu trebuie să se pună 
între datoria ta şi Dumnezeul tău. Glasul datoriei este glasul lui Dumnezeu 
în sufletele noastre.” – The Review and Herald, 7 iunie 1887.

b.  De ce a fost nemulţumit stăpânul de slujitorul căruia i-a dat un 
talant? Matei 25:26, 27; Luca 16:10.

„Prin necredincioşie chiar şi în cele mai mici datorii, omul Îl jefuieşte 
pe Creatorul lui de slujirea care I se cuvine de drept.” – Parabolele Domnului, 
pag. 356 engl. (cap. 25).

www.azsmr.ro
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Luca 17:1010 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.” 
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Mat 25:26-2726 Stăpânul său i-a răspuns: „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat; 27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! Luca 16:1010 Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. 
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Luni 6 iulie

2.  REFuzânD Să AuDă
a.  De ce nu a dorit tânărul bogat să facă ceea ce îl rugase Isus să 

facă? Matei 19:21, 22. De care două unelte se foloseşte Dumne-
zeu pentru a ne învăţa datoria?

„Bărbatul sau femeia care părăseşte locul pe care Dumnezeu i l-a dat 
lui sau ei, pentru a plăcea înclinaţiei şi acţionează după planul făcut de ei, 
are parte de dezamăgire pentru că a ales calea omului în locul căii lui Dum-
nezeu.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 175 engl. 

„Sunt persoane care şi-ar înţelege bine datoria, dacă datoria lor ar fi 
în armonie cu înclinaţiile lor fireşti. Se poate ca raţiunea şi împrejurările 
să arate clar datoria lor; dar, atunci când calea datoriei nu este în acord 
cu înclinaţiile lor, aceste dovezi sunt adesea puse deoparte. Atunci, aceste 
persoane presupun că trebuie să meargă la Dumnezeu ca să afle care este 
datoria lor. Dar Dumnezeu nu Se lasă batjocorit. El va îngădui ca aceste 
persoane să urmeze dorinţelor inimii lor.” – The Watchman, 1 septembrie 1908.

„Cei care desconsideră cerinţele lui Dumnezeu în această viaţă nu vor 
respecta autoritatea Sa dacă vor ajunge în cer.” – Testimonies, vol. 4, pag. 312 
engl. (cap. 26).

b.  De ce uneori Dumnezeu nu ne învaţă care este voinţa Sa? Isaia 
59:1, 2; Psalmii 81:11, 12; Ioan 7:17.

„Nu există nici un ajutor pentru bărbatul, femeia sau copilul care nu 
doreşte să audă şi să asculte de glasul datoriei; deoarece glasul datoriei este 
glasul lui Dumnezeu. Ochii, urechile şi inima vor ajunge insensibile dacă 
bărbaţii şi femeile refuză să dea ascultare sfatului divin şi aleg calea care le 
place cel mai mult.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 175 engl. 

c.  Care este de obicei motivul neascultării de Dumnezeu? Deutero-
nomul 1:43; 1 Samuel 15:23.
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Mat 19:21-2221 „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.” 22 Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii. 
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Isa 59:1-21 Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 2 ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte! Ps 81:11-1211 Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu M-a ascultat. 12 Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor, şi au urmat sfaturile lor. Ioan 7:1717 Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 
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Deut 1:4343 Eu v-am spus, dar n-aţi ascultat; ci v-aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului şi v-aţi suit semeţi pe munte. 1Sam 15:2323 Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.” 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 201512

Marţi 7 iulie

3.  nu ESTE nEvOIE DE nICI un InTERMEDIAR
a.  Este necesar să aşteptăm pe altcineva care să ne înveţe voinţa lui 

Dumnezeu? Iacov 1:5, 6.

„Nu trebuie să aşezăm răspunderea datoriei noastre asupra altora şi să 
aşteptăm să ne spună ce să facem. Nu putem depinde de oameni pentru 
sfat. Domnul ne va învăţa datoria noastră la fel de bucuros cum i-ar învă-
ţa pe alţi. Dacă venim la El în credinţă, ne va transmite tainele Sale nouă 
personal. Inima noastră va arde adesea în interiorul nostru când El Se va 
apropia ca să comunice cu noi cum a comunicat cu Enoh. Cei care se hotă-
răsc să nu facă nimic în nici un domeniu care să-L supere pe Dumnezeu, 
vor cunoaşte, după ce îşi vor prezenta cazul înaintea Sa, ce cale să urmeze. 
Şi ei vor primi, nu numai înţelepciune, ci şi tărie. Puterea pentru ascultare, 
pentru slujire le va fi dată, aşa cum a promis Hristos.” – Hristos lumina lumii, 
pag. 668 engl. (cap. 73).

b.  Ce ne este făgăduit când îl rugăm pe Dumnezeu să ne călăuzeas-
că? Proverbele 3:5-7.

„Când apar nedumeriri, când vă confruntaţi cu greutăţi, nu căutaţi aju-
tor la oameni. Încredinţaţi totul lui Dumnezeu. Obiceiul de a spune greu-
tăţile noastre altora ne face slabi şi nu-i întăreşte nici pe ei. Pune asupra lor 
povara deficienţelor noastre spirituale pe care nu o pot uşura. Noi căutăm 
puterea omului supus greşelii şi mărginit, când putem avea tăria Dumne-
zeului celui nemărginit şi infailibil…

Trebuie să avem mult mai puţină încredere în ceea ce poate face omul 
şi mult mai multă încredere în ceea ce poate face Dumnezeu pentru fiecare 
suflet care crede. El tânjeşte ca tu să vii la El prin credinţă. El doreşte nespus 
ca tu să aştepţi mari lucruri de la El. el doreşte să-ţi dea înţelegere în chesti-
uni vremelnice cât şi în cele veşnice. El poate să-ţi ascute intelectul. El poate 
da tact şi iscusinţă.” – Parabolele Domnului, pag.  146 engl. (cap. 12).

„N-a spus Dumnezeu că va da Duhul Sfânt celor care Îl cer? Şi nu este 
acest spirit o călăuză reală, adevărată? Unora le este teamă să-L creadă pe 
Dumnezeu pe cuvânt ca şi cum aceasta ar însemna încumetare din partea 
lor. Ei se roagă ca Domnul să ne înveţe şi totuşi le este teamă să creadă 
cuvântul garantat al lui Dumnezeu şi să creadă că am fost învăţaţi de El. 
Atâta timp cât venim la Tatăl nostru ceresc în umilinţă şi cu un spirit care 
să fie învăţat, gata şi nerăbdător să înveţe, de ce să ne îndoim că Dumnezeu 
Îşi împlineşte propria promisiune?” – Comentarii biblice, vol. 3, pag. 115, 1156 engl.
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Iac 1:5-65 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 6 Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. 
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Prov 3:5-75 Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! 6 Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. 7 Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! 
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Miercuri 8 iulie

4.  ATITuDInEA LuI DuMnEzEu FAŢă DE nOI
a.  Ce a spus Hristos pentru a arăta cât de bucuros doreşte Dumne-

zeu să ne înveţe căile Sale în mod personal? Matei 7:7-11.

„Dumnezeu doreşte de la copiii Săi acele lucruri care Îl vor face în sta-
re să-Şi descopere harul prin ei înaintea lumii. El doreşte ca ei să caute 
sfatul Său, să recunoască puterea Sa. Hristos ridică pretenţii de iubire faţă 
de toţi aceia pentru care Şi-a dat viaţa; ei trebuie să asculte de voinţa Sa 
dacă doresc să împartă cu El bucuriile pe care le-a pregătit pentru toţi cei 
care reflectă caracterul Său aici. Este bine să ne simţim slăbiciunea, pentru 
că atunci vom căuta puterea şi înţelepciunea pe care Tatăl le dăruieşte cu 
plăcere copiilor Săi pentru lupta zilnică împotriva puterilor răului.” – Testi-
monies, vol. 9, pag. 284 engl. (cap. 36).

b.  Cât de răbdător este Dumnezeu când caută să comunice cu noi? 
Romani 14:5 (u.p.); 2 Petru 3:9.

c.  Cât de răbdători ar trebui să fim cu alţii în înţelegerea lor cu pri-
vire la căile lui Dumnezeu? Matei 7:12; Efeseni 4:2; Luca 6:37.

„Ca agenţi liberi ai lui Dumnezeu, toţi ar trebui să ceară înţelepciune 
de la El. Când cel care doreşte să înveţe depinde în întregime de gândurile 
altuia şi nu merge dincolo de acceptarea planurilor lui, el vede doar prin 
ochii acelui om şi este, în aceeaşi măsură, un ecou al altuia. Dumnezeu îi 
tratează pe oameni ca nişte fiinţe responsabile. El va lucra prin Duhul Său 
prin intermediul minţii pe care a pus-o în om, dacă omul I-ar da şansa de a 
lucra şi I-ar recunoaşte faptele Sale. Intenţia Sa este ca toţi să-şi folosească 
mintea şi conştiinţa pentru sine. El nu doreşte ca nici un om să devină um-
bra altuia, rostind doar simţămintele altuia…

Oamenii sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu în mod personal, 
şi fiecare trebuie să acţioneze aşa cum îl inspiră Dumnezeu, nu cum este 
influenţat de mintea altuia.” – Idem., vol. 5, pag. 724, 725 engl. (cap. 87).

„Nimeni nu trebuie să controleze mintea altuia, să judece pentru altul 
sau să-i prescrie datoria lui. Dumnezeu dă fiecărui suflet libertatea de a gân-
di şi de a urma propriile convingeri… Nimeni nu are dreptul de a-şi contopi 
individualitatea cu a altuia.” – Hristos lumina lumii, pag. 550 engl. (cap. 60).
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Mat 7:7-117 Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 8 Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. 9 Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? 10 Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe? 11 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer! 
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Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 201514

Joi 9 iulie

5.  CuM SE FOLOSEŞTE DuMnEzEu DE IMPRESII
a.  Pe lângă faptul că ne călăuzeşte prin glasul datoriei, prin ce altă 

cale ne vorbeşte Dumnezeu? Isaia 30:21. Cum a călăuzit-o Dum-
nezeu pe Maria prin impresiile Duhului Sfânt?

„Maria nu cunoştea întreaga semnificaţie a faptei ei de dragoste. Ea nu 
putea să răspundă acuzatorilor ei. Nu putea să explice de ce alesese acea 
ocazie ca să-L ungă pe Isus. Duhul Sfânt plănuise pentru ea, şi ea ascultase 
de imboldurile lui. Inspiraţia nu se apleacă să dea motive. Ca o prezenţă 
nevăzută vorbeşte minţii şi sufletului şi mişcă inima ca să acţioneze. Ea se 
justifică prin sine.” – Hristos lumina lumii, pag. 560 engl. (cap. 62).

„Un alt mod în care se aude glasul lui Dumnezeu este prin apelurile 
Duhului Său cel Sfânt, care lasă impresii asupra inimii care vor fi transpuse 
în caracter.” – Testimonies, vol. 5, pag. 512 engl. (cap. 58).

„Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu, care se aude în mijlocul conflic-
tului patimilor omeneşti; când i se opune rezistenţă, Duhul lui Dumnezeu 
este întristat.” – Idem., pag. 120 engl. (cap. 10).

„Dumnezeu ne vorbeşte prin faptele Sale providenţiale şi prin influen-
ţa Spiritului Său asupra inimii.” – Calea către Hristos, pag. 87 engl. (cap. 10).

b.  Faţă de ce standard trebuie să ne evaluăm impresiile? Isaia 8:20.

„Biblia … scoate în evidenţă datoria omului în orice împrejurare a vie-
ţii.” – Testimonies, vol. 4, pag. 312 engl. (cap. 26).

„Dacă eşti în nedumerire cu privire la un subiect, trebuie ca mai întâi să 
consulţi Scripturile.” – Idem., vol. 5, pag. 512 engl. (cap. 58).

Vineri 10 iulie

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  în cazul în care neglijăm o datorie cunoscută, care este starea noas-

tră spirituală?
2.  Cum stabilim care este datoria noastră?
3.  Ce trebuie să facem ca să ne cunoaştem datoria?
4.  Care este relaţia dintre datorie şi individualitate?
5.  Cum Se foloseşte Dumnezeu de impresii? Cum putem abuza de ele?
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Sabat, 18 iulie 2015

Dar special pentru Oradea

Iubiţi fraţi din Uniunea Română,
Oradea este reşedinţa şi cel mai mare municipiu al judeţului Bihor, 

situat în vestul României, pe râul Crişul Repede, în imediata apropiere a 
graniţei cu Ungaria. Totodată Oradea este şi cel mai important oraş din 
regiunea Crişana. Aflându-se în imediata apropiere a staţiunilor balneare 
Felix şi 1 Mai, este gazda unui număr impresionant de turişti din toată 
ţara şi nu numai. Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia 
municipiului Oradea se ridică la 196.367 de locuitori. Din punct de vedere 
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (55,8%), dar există şi mi-
norităţi de reformaţi (13,62%), romano-catolici (9,16%), penticostali (4,77%), 
baptişti (3,48%) şi greco-catolici (2,99%). Pentru 8,19% din populaţie, nu 
este cunoscută apartenenţa confesională. 

În urma căderii regimului comunist, Dumnezeu ne-a ajutat să cum-
părăm un loc de închinare, însă de câţiva ani acesta se dovedeşte tot mai 
nepotrivit, deoarece este situat într-o curte comună cu şase familii, iar în-
chinarea noastră este perturbată de activităţile vecinilor. Totodată acesta, 
pentru a putea fi folosit mai departe ar necesita o renovare capitală datorită 
condiţiilor nepotrivite în care se află.

De aceea, în urmă cu câţiva ani, Domnul a pus pe inimile noastre do-
rinţa de a avea un loc de închinare  mai potrivit, care să slujească în oraşul 
Oradea ca  mijloc de  răspândire a Evangheliei

În urmă cu un an, am reuşit să negociem un teren cu o suprafaţă de 
650 metri pătraţi, format din două parcele. Una dintre aceste parcele am 
cumpărat-o, însă avem nevoie de fonduri pentru cumpărarea celeilalte, 
urmând să demarăm procedurile pentru construcţia noului lăcaş de cult. 

Pentru aceasta, apelăm la dărnicia fiecăruia de a ne spriini în acest pro-
iect iniţiat cu ajutorul lui Dumnezeu. De asemenea, avem nevoie şi de ru-
găciunile dumneavoastră!

Dorim ca Tatăl ceresc să exprime aceleaşi cuvinte pline de făgăduinţe, 
ca în cazul lui Solomon: „Şi Domnul i-a zis: „Îţi ascult rugăciunea şi cererea 
pe care Mi-ai făcut-o, sfinţesc Casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea 
pentru totdeauna Numele Meu, şi ochii Mei şi inima Mea vor fi acolo pe 
vecie.” (1 Împăraţi 9:3).

Vă rugăm să vă aduceţi aminte de acest dar special pentru Oradea în 
Sabatul din 18 iulie 2015!

Vă suntem recunoascători şi dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze din 
plin dărnicia şi jertfa dumneavoastră!

Fraţii şi surorile voastre din comunitatea Oradea!
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    Lecţia 3 Sabat 18 iulie 2015

Glasul lui Dumnezeu în natură
„Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri mari 

pe care noi nu le înţelegem.” (Iov 37:5).
„Priviţi la lucrurile minunate şi frumoase din natură… Raza de 

soare şi ploaia care înveselesc şi împrospătează pământul, dealurile, 
mările şi câmpiile, toate ne vorbesc de dragostea Creatorului.” – Calea 
către Hristos, pag. 9 engl. (cap. 1).

Recomandare pentru studiu: Educaţia, pag. 113-120 engl. (cap.: „Alte parabole”);  
         Divina vindecare, pag. 50-58 engl. (cap.: „Cu natura  
         şi cu Dumnezeu”).

Duminică 12 iulie

1.  un GLAS unIvERSAL
a.  unde pe pământ nu se poate auzi glasul lui Dumnezeu în natu-

ră? Psalmii 19:1-3.

„Natura vorbeşte simţurilor [noastre], declarând că există un Dumne-
zeu viu, Creatorul, Conducătorul Suprem al tuturor… Frumuseţea care 
îmbracă pământul este un semn al dragostei lui Dumnezeu. Putem să o 
privim în dealurile fără sfârşit, în copacii falnici, în mugurii care se deschid 
în florile delicate. Toate ne vorbesc de Dumnezeu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 
48 engl. (cap. 2).

b.   Ce solie dă natura oamenilor din întreaga lume? Romani 1:20.

„Cei care au o cunoştinţă adevărată despre Dumnezeu nu vor deveni 
atât de încântaţi de legile materiei sau de procesele naturii, încât să treacă 
cu vederea sau să refuze să recunoască lucrarea continuă a lui Dumnezeu 
în natură. Natura nu este Dumnezeu şi n-a fost niciodată Dumnezeu. Gla-
sul naturii mărturiseşte despre Dumnezeu, dar natura nu este Dumnezeu. 
Ca lucrare creată de El, ea mărturiseşte pur şi simplu despre puterea lui 
Dumnezeu.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 293.
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Luni 13 iulie

2.  LECŢII DE LA PăSăRI
a.  Ce ne învaţă Dumnezeu prin comportamentul păsărilor? Isaia 

40:31.

„Uneori, vulturul din Alpi este doborât de furtună în defileurile în-
guste ale munţilor. Norii de furtună izolează această pasăre puternică a 
pădurii în vălul lor întunecos despărţind-o de înălţimile însorite unde şi-a 
făcut cuibul. Eforturile ei de a răzbate par în zadar. Zvâcneşte ca o săgeată 
încoace şi încolo, bătând aerul cu aripile ei puternice şi trezind ecourile 
munţilor cu ţipetele ei. Într-un târziu, cu un strigăt de triumf, se înalţă cu 
viteză şi, străpungând norii, iat-o din nou liberă în razele soarelui, cu întu-
necimea şi furtuna departe sub ea. În acelaşi fel, putem fi înconjuraţi şi noi 
de greutăţi, descurajare şi întuneric. Falsitatea, dezastrul şi nedreptatea ne 
despart de soare. Sunt nori pe care nu-i putem risipi. Degeaba ne luptăm 
noi cu împrejurările. Nu există decât o singură cale de scăpare, numai una. 
Ceţurile şi negura stau lipite de pământ; lumina lui Dumnezeu străluceşte 
dincolo de nori. Pe aripile credinţei ne putem înălţa în razele de soare ale 
prezenţei Sale.”  – Educaţia, pag. 118, 119 engl. (cap.: „Alte parabole”).

b.  Ce altă lecţie putem învăţa privind la păsări? Matei 6:25, 26.

„Lumea naturală nu are în sine nici o putere în afară de cea pe care o dă 
Dumnezeu.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 293.

„Păsările ne învaţă lecţia dulce a încrederii. Tatăl nostru cel ceresc Se 
îngrijeşte de ele; dar ele trebuie să strângă mâncarea, ele trebuie să-şi con-
struiască cuiburile şi să-şi crească puii. În orice moment, ele sunt expuse 
unor vrăjmaşi care caută să le distrugă. Totuşi, cu câtă voioşie se duc la 
lucrul lor! Câtă bucurie răzbate din cântecele lor micuţe!” – Educaţia, pag. 117, 
118 engl. (cap.: „Alte parabole”).

„Să nu murmurăm şi să nu ne întristăm pentru că viaţa noastră nu este 
fără dezamăgiri şi dureri. Dacă, în providenţa lui Dumnezeu, suntem che-
maţi să trecem prin încercări, să acceptăm crucea şi să bem paharul amar, 
amintindu-ne că o mână de Tată îl ţine pe buzele noastre. Să ne încredem 
în El în întuneric, cât şi în lumină.” – Testimonies, vol. 5, pag. 316 engl. (cap. 34).
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Marţi 14 iulie

3.  CREDInŢA CARE LuCREAză
a.  Ce alte lecţii de încredere doreşte Dumnezeu să ne înveţe din 

natură? Matei 6:27-30. Ar trebui să dedicăm mai mult interes, 
timp şi efort pentru a sluji lui Dumnezeu sau pentru a împlini 
nevoile noastre vremelnice de zi cu zi? Matei 6:30-33.

„Cel care v-a dat viaţă ştie care este nevoia voastră de hrană ca să o 
susţină. Cel care a creat corpul nu este nepăsător faţă de nevoia voastră de 
îmbrăcăminte. Cel care a revărsat cel mai mare dar, nu va revărsa şi ceea 
ce este necesar pentru a-l face deplin?” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 
95 engl. (cap. 4).

„Legea lui Dumnezeu este legea dragostei. El v-a înconjurat cu fru-
museţe ca să vă înveţe că nu sunteţi aşezaţi pe pământ doar ca să munciţi 
pentru eu, să săpaţi şi să zidiţi, să trudiţi şi să toarceţi, ci şi să daţi vieţii 
strălucire, bucurie şi frumuseţe prin dragostea lui Hristos – asemenea flori-
lor, să faceţi fericite şi alte vieţi prin slujirea dragostei.” – Idem., pag. 97 engl. 

b.  Ce lecţii putem învăţa de la alte creaturi ale lui Dumnezeu?  
Proverbele 6:6-11;30:25-28 (compară cu 2 Tesaloniceni 3:10).

„Furnicile ne învaţă lecţiile muncii răbdătoare, ale perseverenţei în de-
păşirea obstacolelor, ale prevederii pentru viitor.” – Educaţia, pag. 117 engl. 
(cap.: „Alte parabole”).

„Locuinţele pe care furnicile şi le construiesc dau pe faţă îndemânare 
şi perseverenţă. Ele pot lucra cu un singur bobuleţ o dată, dar, prin hărni-
cie şi perseverenţă, ele realizează minuni. Solomon prezintă lumii hărnicia 
furnicii ca un reproş adresat tuturor acelora care îşi irosesc orele în trân-
dăvie păcătoasă, în obiceiuri care pervertesc sufletul şi trupul. Furnica se 
pregăteşte pentru anotimpurile viitoare. Aceasta este o lecţie căreia mulţi 
dintre cei înzestraţi cu puteri raţionale nu-i dau atenţie. Ei nu se pregătesc 
deloc pentru viaţa viitoare nemuritoare pe care Dumnezeu a asigurat-o în 
providenţa Sa omenirii căzute.” – Comentarii biblice, vol. 3, pag. 1157, 1158 engl.

„Isus nu ne scuteşte de nevoia de a depune efort, ci ne învaţă că trebuie 
să facem din El primul, ultimul şi cel mai bun din toate. N-ar trebui să ne 
angajăm în nici o acţiune, să nu urmăm nici un scop şi să nu căutăm nici 
o plăcere care ar împiedica lucrarea neprihănirii Sale în caracterul şi viaţa 
noastră. Tot ce facem să facem din toată inima, ca pentru Domnul.” – Cuge-
tări de pe Muntele Fericirilor¸ pag. 99 engl. (cap. 4).
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Mat 6:27-3027 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? 28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; 29 totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. 30 Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Mat 6:30-3330 Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? 31 Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” 32 Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 
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Prov 6:6-116 Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 7 Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; 8 totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului. 9 Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? 10 Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!… 11 Şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat. Prov 30:25-2825 furnicile, care nu sunt un popor tare, dar îşi pregătesc hrana vara, 26 şoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar îşi aşază locuinţa în stânci; 27 lăcustele n-au împărat, şi totuşi pornesc toate în cete; 28 păianjenul îl poţi prinde cu mâinile, şi se găseşte totuşi în casele împăraţilor. 2Tes 3:1010 Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.” 
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Miercuri 15 iulie

4.  FII CA un COPAC
a.  De ce este studiul naturii atât de important? Ce putem învăţa 

despre Dumnezeu? Psalmii 111:4, 6-8; Isaia 40:26.

„Cât timp este petrecut de fiinţele omeneşti inteligente la cursele de cai, 
meciurile de cricket şi la jocurile cu mingea! Îngăduirea acestor sporturi îi 
vor inspira pe oameni să dorească să cunoască adevărul şi neprihănirea? Îl 
vor păstra pe Dumnezeu în gândurile lor? Îi vor face să întrebe: „Care este 
situaţia cu sufletul meu?...”

Dumnezeu îi cheamă pe oameni să-şi întoarcă atenţia de la confuzia 
şi încurcătura din jurul lor şi să admire lucrarea mâinilor Sale. În timp ce 
studiem lucrările Sale, îngerii din ceruri ne vor sta alături ca să ne lumineze 
minţile şi să le păzească de înşelăciunile lui Satan. Când priviţi lucrările 
minunate pe care le-a făcut mâna lui Dumnezeu, inima voastră mândră şi 
neînţeleaptă să-şi simtă dependenţa şi inferioritatea.” – Sfaturi pentru părinţi 
educatori şi elevi, pag. 456, 457 engl. (cap. 64).

b.  Cu ce este comparat creştinul? Psalmii 1:1-3; 92:12, 13.

„Palmierul reprezintă foarte bine viaţa unui creştin. El stă în picioa-
re drept în mijlocul nisipului deşertului arzător şi nu moare; pentru că îşi 
trage esenţa din izvoarele vieţii din adâncuri.” – Comentarii biblice , vol. 3, pag. 
1151 engl. 

c.  Care sunt câteva dintre lecţiile practice pe care le putem învăţa 
din natură?

„Multe sunt lecţiile care pot fi învăţate în felul acesta [din natură]. În-
crederea în sine – de la copacul, care crescând singur în câmpie sau pe coas-
ta muntelui, îşi înfige adânc rădăcinile în pământ şi, în tăria lui aspră, sfi-
dează furtuna. Puterea influenţei timpurii, de la trunchiul de copac strâmb 
şi diform, care a fost îndoit când era doar un puiet, căruia nici o putere 
omenească nu-i poate da înapoi simetria pierdută. Secretul unei vieţi sfinte, 
de la nufăr care, în mijlocul unui lac mlăştinos, înconjurat de buruieni şi 
murdării îşi afundă cu hotărâre tulpina către nisipurile curate de dedesubt 
şi, trăgându-şi viaţa de acolo, îşi înalţă spre lumină florile parfumate, într-o 
puritate desăvârşită.” – Educaţia, pag. 119 engl. (cap.: „Alte parabole”).
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Joi 16 iulie

5.  CuM Să înŢELEGEM MESAjELE nATuRII
a.  De a cui îndrumare este nevoie pentru ca să înţelegem natura? 

Ioan 16:13; 14:26.

„Învăţaţi-i [pe copii] să observe pretutindeni în natură dovezile că 
Dumnezeu Se gândeşte la noi, să observe  cum toate lucrurile sunt adapta-
te la nevoile şi fericirea noastră.

Numai acela care recunoaşte în natură lucrarea mâinilor Tatălui său, 
care în bogăţia şi frumuseţea pământului citeşte scrisul de mână al Tatălui 
– numai el învaţă din lucrurile naturii lecţiile cele mai profunde şi primeşte 
slujirea lor cea mai înaltă. Numai el poate înţelege pe deplin semnificaţia 
dealului şi a văii, a râului şi a mării, numai acela care le priveşte ca pe o 
expresie a gândului lui Dumnezeu, o descoperire a Creatorului.” – Educaţia, 
pag. 119, 120 engl. (cap.: „Alte parabole”).

b.  Despre ce eveniment ne învaţă mesajele naturii foarte clar? Ioan 1:4.

„Numai în lumina care străluceşte de la Calvar poate fi citită corect 
învăţătura naturii. Prin istoria Betleemului şi a crucii, să se arate cât de bine 
este ca răul să fie biruit, şi cum fiecare binecuvântare care ajunge la noi este 
un dar al răscumpărării.

În tufele de mărăcini şi spini, în scaieţi şi neghină este reprezentat răul 
care întinează şi murdăreşte. În pasărea care cântă, în mugurele care se des-
chide, în ploaie şi în raza de soare, în briza de vară şi în roua cea delicată, în 
zeci de mii de lucruri din natură, de la stejarul din pădure până la vioreaua 
care înfloreşte la rădăcina lui, se vede dragostea care reface. Iar natura încă 
ne vorbeşte despre bunătatea lui Dumnezeu.” – Educaţia, pag. 101 engl. (cap.: 
„Dumnezeu în natură”).

Vineri 17 iulie

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  Ce încearcă să vă spună Dumnezeu prin natură astăzi?
2.  Cum ne pot învăţa păsările lecţiile încrederii în Dumnezeu?
3.  Ce putem învăţa de la furnică, una dintre cele mai mici creaturi?
4.  Care sunt unele din lecţiile pe care le dau copacii?
5.  Cum explică Dumnezeu soliile naturii către noi astăzi?
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   Lecţia 4 Sabat, 25 iulie 2015

Ambasadorii lui Dumnezeu
„Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările 

mamei tale.” (Proverbele 1:8).

„Părinţii nu pot atrage mai mult neplăcerea [lui Dumnezeu] decât 
neglijând să-i educe pe copiii lor aşa cum trebuie. Dumnezeu le-a dat 
copii ca pe un dar sfânt, ca să-i educe pentru Sine. Într-un anume sens, 
ei stau în locul lui Dumnezeu înaintea copiilor lor.” – The Signs of the 
Times, 25 septembrie 1901.

Recomandare pentru studiu: Căminul advent, pag. 187-194 engl. (cap. 29,30).

Duminică 19 iulie

1.  AMBASADORI PEnTRu DuMnEzEu
a.  Care este mesajul poruncii a patra? Exodul 20:12.

„Părinţii sunt îndreptăţiţi să primească un nivel de dragoste şi respect 
care nu se cuvine nici unei alte persoane. Dumnezeu Însuşi, care a aşezat 
asupra lor o răspundere în ce priveşte sufletele încredinţate grijii lor, a ho-
tărât ca în primii ani de viaţă, părinţii să ţină locul lui Dumnezeu pentru 
copiii lor. Iar cel care respinge autoritatea de drept a părinţilor săi respinge 
autoritatea lui Dumnezeu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 308 engl. (cap. 27).

b.  Cum trebuie să-i ajute părinţii pe copiii mici? Proverbele 22:6.

„[Părinţii] trebuie să lucreze la mântuire acelora care sunt prea tineri 
ca să înţeleagă diferenţa dintre bine şi rău. În nici un caz să nu creadă că în 
inimile copiilor lor va predomina bunăvoinţa în mod natural. Ei trebuie să 
păzească atent cuvintele şi acţiunile celor micuţi ai lor, ca nu cumva vrăj-
maşul să aibă vreo influenţă asupra lor.” – The Signs of the Times, 25 septembrie 
1901.
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Luni 20 iulie

2.  O RăSPunDERE COPLEŞITOARE
a.  Cum ar trebui să împlinească părinţii cea mai serioasă răspun-

dere încredinţată vreodată omenirii? Efeseni 6:4.

„Din anumite motive, multor părinţi nu le face plăcere să dea copiilor 
lor o educaţie religioasă  şi-i lasă să adune în Şcoala de Sabat cunoştinţa 
pe care ei au privilegiul şi datoria de a o da… Dumnezeu porunceşte po-
porului Său să-şi crească copiii în mustrarea şi învăţătura  Domnului…Ce 
înseamnă aceasta – mustrarea şi învăţătura Domnului? Înseamnă a-i învăţa 
să-şi orienteze viaţa în funcţie de cerinţele şi lecţiile cuvântului; a-i ajuta să 
dobândească o înţelegere clară a condiţiilor de intrare în cetatea lui Dum-
nezeu. Porţile cetăţii nu se vor deschide pentru toţi cei care doresc să intre, 
ci numai pentru cei care au studiat ca să cunoască voinţa lui Dumnezeu şi 
şi-au supus viaţa controlului Său.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pag. 
109 engl. (cap. 13).

„Cu amabilitate, seriozitate şi gingăşie, părinţii să lucreze pentru copiii 
lor, cultivând fiecare trăsătură bună şi reprimând orice trăsătură rea care 
dezvoltă caracterul.”  - The Signs of the Times, 25 septembrie 1901.

„Nici un lucru să nu fie atât de important, încât să te împiedice să acorzi 
copiilor tăi tot timpul care este necesar ca să-i faci să înţeleagă ce înseamnă 
să asculţi şi să te încrezi în Domnul pe deplin.” – Căminul advent, pag. 183, 184 
engl. (cap. 28).

b.  Cine l-a învăţat pe Timotei în cămin? Cum i-au influenţat învă-
ţăturile lor viaţa lui de copil şi adult? 2 Timotei 1:5; 3:15.

„Tatăl lui Timotei era grec iar mama lui, iudaică. Din copilărie cunoştea 
Scripturile. Pietatea pe care o văzuse în viaţa căminului lui era sănătoasă 
şi sensibilă. Credinţa mamei şi a bunicii lui în rânduielile sfinte îi amintea 
mereu de binecuvântarea care se află în împlinirea voinţei lui Dumnezeu. 
Cuvântul lui Dumnezeu era regula după care îl îndrumaseră aceste două 
femei evlavioase pe Timotei. Puterea spirituală a lecţiilor pe care le primi-
se de la ele l-au păstrat curat în vorbire şi nemânjit de influenţele rele cu 
care era înconjurat. În felul acesta, instructorii lui din cămin cooperaseră cu 
Dumnezeu în pregătirea lui de a purta poveri.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 
203 engl. (cap. 20).
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Marţi  21 iulie

3.  ROLuL DISCIPLInEI
a.  Care este scopul disciplinei? Psalmii 144:12; Proverbele 25:28; 

16:32.

„Scopul disciplinei este de a-l învăţa pe copil stăpânirea de sine. El ar 
trebui învăţat încrederea de sine şi autocontrolul… Ajutaţi-l să vadă că toa-
te lucrurile sunt sub lege şi că neascultarea duce, în cele din urmă, la dez-
astru şi suferinţă…

Adevăratul scop al mustrării se atinge numai atunci când răufăcătorul 
însuşi este condus să-şi vadă greşeala şi doreşte să fie îndreptat. Când se 
realizează acest lucru, îndreptaţi-l spre izvorul iertării şi al puterii.” – Îndru-
marea copilului, pag. 223 engl. (cap. 41).

„Un copil, disciplinat cum se cuvine în principiile adevărului, care are 
dragostea şi teama de Dumnezeu întreţesute în caracter, va exercita o pute-
re spre bine în lume care nu poate fi estimată.” – Idem., pag. 163 engl. (cap. 31).

b.  Cum ar trebui să-i educăm pe copiii încredinţaţi grijii noastre? 
Proverbele 29:15; Coloseni 3:21.

„Mai întâi, cumpăniţi cu copiii voştri, arătându-le clar greşelile şi aju-
taţi-i să înţeleagă faptul că nu au păcătuit numai împotriva voastră, ci îm-
potriva lui Dumnezeu. Cu inima voastră plină de milă şi durere pentru 
copiii voştri greşiţi, rugaţi-vă cu ei înainte de a-i corecta. Atunci, vor vedea 
că nu-i pedepsiţi pentru că v-au provocat neplăceri, sau pentru că doriţi să 
vă daţi frâu liber supărării asupra lor, ci dintr-un simţ al datoriei, pentru 
binele lor; iar ei vă vor iubi şi respecta.” – Idem., pag. 252, 253 engl. (cap. 44).

„Părinţii ar trebui să fie foarte atenţi ca nu cumva să se poarte cu copiii 
lor într-un mod în care să provoace încăpăţânare, neascultare şi răscoală. 
Adesea, părinţii stârnesc cele mai rele patimi ale inimii omeneşti din cauza 
lipsei lor de stăpânire de sine. Ei îi corectează într-un spirit de mânie şi îi 
întăresc în căile lor rele şi spiritul lor sfidător, fără a-i influenţa pe calea 
binelui.” – The Review and Herald, 15 noiembrie 1892.

„Părinţi, niciodată să nu acţionaţi din impuls. Să nu vă pedepsiţi nicio-
dată copiii atunci când sunteţi mânioşi; pentru că, dacă faceţi aceasta, îi veţi 
modela după propriul vostru chip – impulsivi, pătimaşi şi iraţionali. Puteţi 
fi fermi fără ameninţări sau dojană violentă.” – Australasian Union Conference 
Record, 6 septembrie 1909.
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Miercuri 22 iulie

4.  DEPăŞInD GREŞELILE PAREnTALE
a.  Ce poruncă este dată tuturor copiilor cu privire la ascultarea de 

părinţii lor? Efeseni 6:1. Ce pot învăţa părinţii din sfatul dat pro-
fesorilor?

„Voinţa părintelui, atunci când este în armonie cu voinţa lui Dumne-
zeu, trebuie să fie lege.” – The Review and Herald, 18 decembrie 1900.

„Solii cereşti sunt trimişi ca să slujească celor care vor fi moştenitorii 
mântuirii; şi aceştia vor sta de vorbă cu profesorii dacă ei nu ar fi atât de 
mulţumiţi de calea bine bătătorită a tradiţiei, dacă nu s-ar teme atât de mult 
să iasă din umbra lumii. Profesorii ar trebui să fie atenţi să nu închidă por-
ţile astfel încât Domnul să nu mai poată găsi intrare la inimile tinerilor.” 
– Testimonies, vol. 6, pag. 161 engl. (cap.19).

b.  Ce ar trebui să facem atunci când trecem în revistă acele lucruri 
pe care le-am învăţat în copilăria noastră? 1 Tesaloniceni 5:21.

„În toţi cei care au fost aleşi să împlinească o lucrare pentru Dumnezeu 
se vede elementul uman. Cu toate acestea, ei nu sunt oameni cu obiceiuri şi 
caractere stereotipe, care să fie mulţumiţi să rămână în acea stare. Ei doresc 
cu seriozitate să obţină înţelepciune de la Dumnezeu şi să înveţe să lucreze 
pentru El… [Iacov 1:5 citat]. Dar Dumnezeu nu va da oamenilor lumină 
divină în timp ce ei sunt mulţumiţi să rămână în întuneric. Pentru a primi 
ajutorul lui Dumnezeu, omul trebuie să-şi înţeleagă slăbiciunea şi lipsa; el 
trebuie să-şi pună mintea la lucru pentru a putea realiza marea schimba-
re ce trebuie săvârşită în el. El trebuie să fie trezit la o viaţă de rugăciune 
zeloasă şi stăruitoare şi plină de eforturi. Deprinderile şi obiceiurile rele 
trebuie să fie lepădate, iar biruinţa poate fi câştigată numai printr-o stră-
duinţă hotărâtă de a corecta aceste greşeli şi a trăi conform cu principiile 
cele drepte. Mulţi nu ajung niciodată la poziţia pe care ar putea-o ocupa, 
pentru că aşteaptă ca Dumnezeu să facă pentru ei ceea ce el le-a dat putere 
să facă pentru sine. Toţi cei care sunt capabili să fie de folos trebuie să fie 
educaţi printr-o severă disciplină morală şi intelectuală, iar Dumnezeu îi 
va ajuta unind puterea divină cu efortul omenesc.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 
248 engl. (cap. 22).

c.  Câte generaţii de înaintaşi ne vor fi influenţat obiceiurile noas-
tre? Exodul 20:5.
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Joi 23 iulie

5.  BIRuInŢA POSIBILă
a.  Atunci când Moise era tânăr, ce alegere a făcut? Cum a putut 

birui efectele vieţii lui din Egipt? Evrei 11:24-27.

„Moise învăţase multe lucruri pe care trebuia să le dezveţe. Influenţele 
care îl înconjuraseră în Egipt – dragostea mamei lui adoptive, poziţia lui 
înaltă ca nepot al regelui, risipa de la tot pasul, rafinamentul, subtilităţi-
le şi misticismul unei religii false, splendoarea închinării idolatre, măre-
ţia solemnă a arhitecturii şi sculpturii – toate acestea lăsaseră urme adân-
ci asupra minţii sale în dezvoltare şi modelaseră, într-o oarecare măsură, 
obiceiurile şi caracterul lui. Timpul, schimbarea mediului înconjurător şi 
comuniunea cu Dumnezeu puteau îndepărta aceste impresii. Din partea 
lui Moise însuşi se cerea o luptă ca de viaţă şi de moarte ca să renunţe la ră-
tăcire şi să accepte adevărul, însă Dumnezeu a fost ajutorul lui când lupta 
era prea aspră pentru puterea omenească.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 248 engl. 
(cap.: „Moise”).

b.  Cum putem să-i încurajăm pe copiii noştri să biruiască păcatul? 
2 Petru 1:4; 1 Corinteni 15:57, 58; Proverbele 24:16 (u.p.).

„Copilul şi tânărul să fie învăţat că fiecare greşeală, fiecare defect, fie-
care greutate biruită devine o treaptă pentru lucruri mai bune şi mai înalte. 
Prin astfel de experienţe, au obţinut succesul toţi cei care au făcut vreodată 
viaţa vrednică de trăit.” – Îndrumarea copilului, pag. 255 engl. (cap. 44).

Vineri 24 iulie

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  Când sunt cuvintele părinţilor ca glasul lui Dumnezeu pentru 

copiii lor?
2.  Cum putem să ne creştem copiii în mustrarea şi învăţătura Domnului?
3.  Ce trebuie să se câştige pentru ca mustrarea sau pedepsirea să aibă 

succes?
4.  Prin ce mare schimbare trebuie să trecem pentru a fi folosiţi de 

Dumnezeu?
5.  Cum putem birui obiceiurile rele pe care ni le-am format în copilărie?
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Sabat, 1 august 2015

Darul Sabatului întâi  
pentru Şcolile Misionare

Ascultând cu dragoste de misi-
unea dată de Mântuitorul, „Mergeţi 
în toată lumea” şi învăţaţi toate naţi-
unile, Mişcarea de Reformă a Adven-
tiştilor de Ziua a Şaptea se străduieşte 
să pregătească lucrători calificaţi care să 
împlinească această însărcinare.

Şcolile misionare sunt unul din mijloacele 
principale pentru această pregătire. Aceste şcoli, 
înfiinţate în diferite părţi ale lumii, trebuie să se concentreze pe instruirea 
tinerilor noştri în „Adevărul Prezent” şi cum să-l vestească.

„Adevărata educaţie este instruirea misionară. Fiecare fiu şi fiică a lui 
Dumnezeu este chemat să fie misionar; noi suntem chemaţi să slujim lui 
Dumnezeu şi aproapelui nostru; pregătirea pentru această slujire ar trebui 
să fie obiectivul educaţiei noastre.” – Divina vindecare, pag. 395 engl. (cap. 34).

Prin împlinirea acestei lucrări de educaţie se obţine un dublu avantaj. 
Sunt binecuvântaţi nu numai cei sinceri şi doritori, ci şi solii care sunt şi ei 
întăriţi şi aduşi într-o comuniune mai apropiată cu Dumnezeu.

Solul Domnului a aprobat acest fel de activitate şi i-a încurajat pe cre-
dincioşi să se angajeze în ea:

„Cel care depune eforturi ca să obţină cunoştinţe pentru a putea lucra 
pentru cei ignoranţi şi  pe calea pierzării împlineşte în dreptul său marele 
scop pe care îl are Dumnezeu pentru omenire. În slujirea neegoistă pentru 
binecuvântarea altora, el împlineşte înaltul ideal al educaţiei creştine.” – 
Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pag. 545 engl. (cap. 81).

„Domnul îi cheamă pe tinerii puternici, devotaţi şi jertfitori de sine, 
care să iasă în faţă şi care, după ce petrec scurt timp în şcoală, să meargă 
înainte pregătiţi să dea lumii solia.” – Idem., pag. 549 engl. (cap.81).

De aceea, apelăm la toţi credincioşii din întreaga lume, să-şi deschidă 
inimile în faţa acestei nevoi şi să contribuie cu generozitate la dezvoltarea 
acestei ramuri răsplătitoare a lucrării lui Dumnezeu în acest Sabat, când se 
va strânge o colectă specială cu acest scop.

Dorim să vă mulţumim anticipat pentru dărnicia dumneavoastră 
şi credem că Dumnezeu va binecuvânta din abundenţa darurile şi pe 
dăruitori.

 Fraţii voştri din Departamentul de Educaţie
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   Lecţia 5 Sabat, 1 august 2015

Glasul lui Dumnezeu în biserică
„Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii 

împrejur? Oricum, sunt mari. Şi, mai întâi de toate, prin faptul că 
lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.” (Romani 3:1, 2).

„Dumnezeu l-a ales pe Israel… ca să păstreze pe pământ cunoştin-
ţa despre legea Sa şi despre simbolurile şi profeţiile care indicau spre 
Mântuitorul… Ei trebuia să-L descopere pe Dumnezeu oamenilor.” – 
Hristos lumina lumii, pag. 27 engl. (cap. 2).

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pag. 188-200 engl. (cap. 19).

Duminică 26 iulie

1.  DuMnEzEu vORBEŞTE PRIn BISERICA SA
a.  Care a fost prima instrucţiune pe care Isus i-a dat-o lui Saul din 

Tars după convertirea lui? Faptele Apostolilor 9:6.

„Mulţi cred că sunt răspunzători numai înaintea lui Dumnezeu pentru 
lumina şi experienţa lor, independent de urmaşii Săi recunoscuţi de pe pă-
mânt… Isus respectă mijloacele pe care le-a rânduit pentru iluminarea şi 
salvarea oamenilor; ei îi îndrumă pe păcătoşi către biserică.” – Istoria faptelor 
apostolilor, pag. 122 engl. (cap.12).

b.  Cât de important este să auzim glasul lui Dumnezeu care ne vor-
beşte prin biserica Sa şi să cooperăm cu poporul Său? Matei 
18:18-20.

„Domnul are un trup organizat prin care va lucra.” – Selected Messages, 
vol. 3, pag. 17.

„Mântuitorul lumii nu aprobă experienţa şi activitatea în chestiuni reli-
gioase independent de biserica Sa organizată şi recunoscută… Mântuitorul 
l-a aşezat [pe Saul] în legătură cu biserica Sa şi i-a lăsat pe ei să-i spună ce 
să facă… Totul se face în numele şi prin autoritatea lui Hristos; însă biserica 
este canalul de comunicare.” – Schiţe din viaţa lui Pavel, pag. 31, 32 engl.

www.azsmr.ro
Sticky Note
Fapte 9:66 Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Mat 18:18-2018 Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. 19 Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. 20 Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” 
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2.  AuzInDu-L PE DuMnEzEu vORBInD PRIn In- 
 TERMEDIuL BISERICII
a.  Trei ani mai târziu, după ce Isus l-a învăţat pe el personal, unde 

s-a dus Saul (numit acum Pavel)? Galateni 1:1, 15-19.

„Deşi Pavel era învăţat în mod personal de Dumnezeu, el nu avea idei 
exagerate cu privire la răspunderea personală. În timp ce căuta la Dumne-
zeu îndrumare directă, era tot timpul gata să recunoască autoritatea dată 
corpului de credincioşi uniţi în tovărăşia bisericii.” – Istoria faptelor apostolilor, 
pag. 200 engl. (cap. 19).

„Dumnezeu nu a dorit niciodată ca mintea şi judecata unui om să fie o 
putere care să controleze. El nu a dorit niciodată ca un om să conducă, să 
plănuiască şi să gândească fără judecata atentă şi cu rugăciunea întregului 
trup.” – Selected Messages, vol. 3, pag. 16, 17.

„Chiar şi cei mai buni oameni, dacă sunt lăsaţi singuri, vor greşi în 
judecată…

Cu cât sunt mai mari răspunderile aşezate pe agentul omenesc şi cu cât 
mai mari sunt ocaziile de a dicta şi controla, cu atât mai mult rău va face, şi 
aceasta în mod sigur, dacă nu urmează cu atenţie calea Domnului şi nu lu-
crează în armonie cu deciziile la care a ajuns trupul întreg al credincioşilor 
uniţi în consiliu.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 198, 199 engl. (cap. 19).

b.  Ce s-a întâmplat pe vremea vechiului Testament când conduce-
rea aleasă de Dumnezeu a fost criticată din invidie? numeri 12:1, 
2, 9, 10. Ce putem învăţa din aceasta?

„Cei care sunt înclinaţi să considere că judecata lor personală este su-
premă sunt într-un mare pericol. Satan depune eforturi să-i despartă pe 
aceştia de cei care sunt canale ale luminii prin care Dumnezeu a lucrat ca 
să-Şi zidească şi să-Şi extindă lucrarea pe pământ. A-i neglija sau dispreţui 
pe cei pe care Dumnezeu i-a desemnat să poarte răspunderile conducerii 
în vederea înaintării adevărului înseamnă a respinge mijloacele pe care El 
le-a rânduit pentru ajutarea, încurajarea şi întărirea poporului Său. Ca un 
lucrător din via Domnului să-i nesocotească pe aceştia şi să considere că lu-
mina sa trebuie să nu vină prin nici un alt canal, ci direct de la Dumnezeu,  
înseamnă să se aşeze într-o poziţie de unde este susceptibil să fie înşelat de 
vrăjmaş şi să fie biruit… Toate uneltele vor fi subordonate Duhului Sfânt şi 
toţi credincioşii vor fi uniţi.” – Idem., pag. 164 engl. (cap. 16).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Gal 1:11 Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos şi prin Dumnezeu Tatăl care L-a înviat din morţi, Gal 1:15-1915 Dar, când Dumnezeu – care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său – a găsit cu cale 16 să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe niciun om, 17 nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. 18 După trei ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el cincisprezece zile. 19 Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Num 12:1-21 Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană. 2 Şi au zis: „Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?” Şi Domnul a auzit-o. Num 12:9-109 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Şi a plecat. 10 Norul s-a depărtat de pe Cort. Şi iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria; şi iată că ea avea lepră. 
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Marţi 28 iulie

3.  COOPERAREA Cu DECIzIILE BISERICII
a.  Ce respect trebuie acordat deciziilor legitime ale bisericii? 1 Pe-

tru 5:5; Evrei 13:17; Proverbele 11:14.

„Adesea am fost instruită de Domnul că judecata nici unui om nu ar 
trebui supusă judecăţii altuia. Niciodată mintea unui om sau minţile câtor-
va oameni nu ar trebui privite ca având suficientă înţelepciune şi putere să 
controleze lucrarea sau să spună ce planuri să fie urmate. Dar, atunci când, 
într-o Conferinţă Generală, se exercită judecata fraţilor adunaţi din toate 
părţile câmpului, nu trebuie să se menţină în mod încăpăţânat indepen-
denţa şi judecata personală, ci ele trebuie supuse. Nici un lucrător nu ar 
trebui să considere că este o virtute menţinerea persistentă a poziţiei lui de 
independenţă în contradicţie cu decizia organizaţiei generale.

Uneori, când un mic grup de oameni cărora li se încredinţează răspun-
derea generală a lucrării, încearcă să pună în aplicaţie planuri neînţelepte 
şi să îngrădească lucrarea lui Dumnezeu, am spus că nu mai pot considera 
glasul Conferinţei Generale, reprezentate de aceşti câţiva oameni, ca fiind 
glasul lui Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă că deciziile unei Conferinţe 
Generale formate din reprezentanţi numiţi corect din toate părţile câmpu-
lui, nu ar trebui respectate. Dumnezeu a hotărât ca aceşti reprezentanţi ai 
bisericii Sale din toate părţile pământului, când sunt adunaţi într-o Confe-
rinţă Generală, să aibă autoritate. Greşeala pe care unii sunt în pericol să o 
comită este aceea de a încredinţa minţii şi judecăţii unui singur om sau a 
unui mic grup de oameni autoritate şi influenţă deplină, pe care Dumne-
zeu le-a investit în biserica Sa prin judecata şi glasul Conferinţei Generale 
adunate ca să plănuiască pentru prosperitatea şi înaintarea lucrării Sale…

Să dăm celei mai înalte autorităţi organizate din biserică ceea ce sun-
tem înclinaţi să dăm unui singur om sau unui mic grup de oameni.” – Tes-
timonies, vol. 9, pag. 260, 261 engl. (cap. 32).

„Dumnezeu a aşezat cea mai înaltă putere de sub cer asupra bisericii 
Sale. Glasul lui Dumnezeu în poporul Său unit în biserică trebuie respec-
tat.” – Idem., vol. 3, pag. 451 engl. (cap. 36).

b.  Ce fel de atitudine doreşte Domnul să aibă conducătorii biseri-
cii faţă de ceilalţi credincioşi? Filipeni 2:3-8.

www.azsmr.ro
Sticky Note
1Pet 5:55 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.” Evr 13:1717 Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Prov 11:1414 Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Fil 2:3-83 Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. 4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. 5 Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: 6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. 
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Miercuri  29 iulie

4.  BISERICA nu-L înLOCuIEŞTE nICIODATă PE  
 DuMnEzEu
a.  Poate orice membru sau slujbaş al bisericii să determine sau să dic-

teze care este datoria personală a altui membru? Matei 20:25-28.

„Toţi cei care acceptă autoritatea omenească, obiceiurile bisericii şi tra-
diţiile înaintaşilor, să ia seama la avertizările din cuvintele lui Hristos: ‚De-
geaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.’ (Matei 
15:9).” – Hristos lumina lumii, pag. 398 engl. (cap. 42).

„Credinţa şi încrederea ta să fie în Dumnezeu. Să nu depinzi de omul 
greşit ca el să-ţi traseze datoria…

Fiecare membru al bisericii ar trebui să înţeleagă că Dumnezeu este Cel 
la care trebuie să caute înţelegerea datoriei personale. Este drept ca fraţii să 
se sfătuiască împreună; însă atunci când oamenii stabilesc exact ce trebuie 
să facă fraţii lor, ei să răspundă că ei L-au ales pe Domnul ca sfătuitor al 
lor. Cei care Îl caută în umilinţă vor descoperi că harul Său este de ajuns. 
Dar atunci când un om permite unui alt om să se aşeze între el şi datoria pe 
care i-a arătat-o Dumnezeu, acordând omului încrederea lui şi acceptându-l 
ca îndrumător, atunci el coboară de pe adevărata temelie pe una falsă şi 
periculoasă. Un astfel de om, în loc să crească şi să se dezvolte, îşi va pierde 
spiritualitatea.” – Testimonies, vol. 9, pag. 279, 280 engl. (cap. 35).

b.  Ce sfat dat conducătorilor bisericii ar trebui să-i călăuzească pe 
toţi membrii ispitiţi să controleze comportamentul unei alte fiin-
ţe umane? Matei 23:8, 10-12.

„În loc de a crede că au datoria de a porunci, dicta şi comanda, [toţi cei 
care ocupă poziţii de răspundere] ar trebui să înţeleagă că ei înşişi ar trebui 
să fie învăţăcei. Atunci când un lucrător cu răspundere nu învaţă această 
lecţie, cu cât este eliberat din funcţie mai repede cu atât mai bine va fi pen-
tru el şi pentru lucrarea lui Dumnezeu. Poziţia nu va da niciodată sfinţenie 
şi desăvârşire caracterului. Cel care Îl onorează pe Dumnezeu şi păzeşte 
poruncile Sale este el însuşi onorat.” – Idem., pag. 282, 283 engl.

„Oamenii pe care Domnul îi cheamă să ocupe poziţii importante în 
lucrarea Sa trebuie să cultive o dependenţă umilă faţă de El. Ei nu trebuie 
să caute să aibă prea multă autoritate; pentru că Dumnezeu nu i-a chemat 
la o lucrare de stăpânire, ci să se sfătuiască şi să facă planuri cu împreună 
lucrătorii Săi.” – Idem., pag. 270 engl. (cap. 34).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Mat 20:25-2825 Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. 26 Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; 27 şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. 28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Mat 23:88 Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi. Mat 23:10-1210 Să nu vă numiţi „Dascăli”; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul. 11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 12 Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat. 
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Joi  30 iulie

5.  REzOLvânD COnFLICTE
a. Ce procedură a fost folosită pentru rezolvarea unui conflict în 

biserica timpurie? Faptele Apostolilor 15:1-4. Ce putem învăţa 
din aceasta?

„[Câţiva iudei] afirmau cu putere că nimeni nu putea fi mântuit fără să 
fie tăiat împrejur şi să ţină întreaga lege ceremonială.

Aceasta era o chestiune importantă care afecta biserica într-un grad 
foarte mare… Ea a dus la multe discuţii şi la nevoia de armonie în biserică, 
până când, în cele din urmă, biserica din Antiohia, înţelegând că între ei va 
avea loc o divizare dacă vor continua discuţiile pe această temă, a hotărât 
să-i trimită pe Paul şi Barnaba, împreună cu alţi câţiva bărbaţi cu răspunde-
re din Antiohia, la Ierusalim, ca să prezinte chestiunea înaintea apostolilor 
şi a presbiterilor. Acolo aveau să se întâlnească cu delegaţii din diferite 
biserici şi cu cei care veniseră ca să participe la sărbătorile anuale care se 
apropiau. Între timp, trebuia să înceteze orice controversă până când băr-
baţii cu răspundere din biserică aveau să ia o decizie finală. Apoi, decizia 
trebuia să fie universal acceptată de diferitele biserici din ţară.” – Schiţe din 
viaţa lui Pavel, pag. 63 engl.

b.  Rezumaţi explicaţia dată de Pavel cu privire la chestiunea dez-
bătută. Faptele Apostolilor 11:2-17. Pe ce anume şi-a bazat apos-
tolul Iacov argumentul? Faptele Apostolilor 15:13-17. Cine a re-
zolvat această dispută? Faptele Apostolilor 15:28.

Vineri 31 iulie

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  De unde ştim că Dumnezeu lucrează şi vorbeşte printr-un trup organizat?
2.  De ce nu i se încredinţează unui singur om răspunderea de a condu-

ce peste biserica lui Dumnezeu şi pentru a plănui pentru ea?
3.  Ce atitudine ar trebui să avem faţă de deciziile luate de reprezen-

tanţii bisericii în sesiune?
4.  Ce doreşte Dumnezeu ca noi să facem cu privire la datoria noastră 

personală în loc de a merge la cineva din biserică pentru sfat? De ce?
5.  Ce ar trebui să facem atunci când apare o controversă în biserică?

www.azsmr.ro
Sticky Note
Fapte 15:1-41 Câţiva oameni, veniţi din Iudeea, învăţau pe fraţi şi ziceau: „Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.” 2 Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite; şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei, să se suie la Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri. 3 După ce au fost petrecuţi de biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin Fenicia şi Samaria, istorisind întoarcerea Neamurilor la Dumnezeu; şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor. 4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de prezbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Fapte 11:2-172 Şi, când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiaţi împrejur 3 şi ziceau: „Ai intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei.” 4 Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis: 5 „Eram în cetatea Iope; şi, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească şi am avut o vedenie: un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, se cobora din cer şi a venit până la mine. 6 Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele şi păsările cerului. 7 Şi am auzit un glas care mi-a zis: „Petre, scoală-te, taie şi mănâncă.” 8 Dar eu am răspuns: „Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea.” 9 Şi glasul mi-a zis a doua oară din cer: „Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.” 10 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori; apoi toate au fost ridicate iarăşi în cer. 11 Şi iată că îndată, trei oameni trimişi din Cezareea la mine, au stat la poarta casei în care eram. 12 Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Aceşti şase fraţi m-au însoţit şi ei şi am intrat în casa omului. 13 El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui şi zicându-i: „Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru, 14 care-ţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta.” 15 Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca şi peste noi la început. 16 Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: „Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” 17 Deci dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar ca şi nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?” Fapte 15:13-1713 Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă! 14 Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele. 15 Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 16 „După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou: 17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, Fapte 15:2828 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 
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   Lecţia 6 Sabat, 8 august 2014

Ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu
„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cu-

vântul lui Hristos.” (Romani 10:17).
„Dumnezeu ne vorbeşte în cuvântul Său.” – Calea către Hristos, pag. 87 

engl. (cap. 10).

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 197-210 engl. (cap. 11).

Duminică  2 august

1.  AuTORITATEA SuPREMă
a.  Câtă autoritate are Cuvântul lui Dumnezeu asupra învăţăturii 

omeneşti? Psalmii 119:105; Isaia 8:20.

„Sfintele Scripturi sunt standardul desăvârşit al adevărului.” – Educaţia, 
pag. 17 engl. (cap. 1).

„ ‚Toate învăţăturile omeneşti trebuie să fie subordonate învăţăturilor 
lui Dumnezeu.’” – Marea luptă, pag. 204 engl. (cap.11).

„Domnul are o cale a siguranţei pentru poporul Său şi aceasta este ca-
lea ascultării de cuvântul Său. Cuvântul ne este dat ca îndrumător al nos-
tru.” – The Bible Echo, 19 august 1895.

b.  Cum putem să ne folosim puterile noastre raţionale pentru a în-
ţelege Cuvântul lui Dumnezeu? Isaia 1:16-18; 1 Corinteni 1:18, 
25; 2:14-16.

„Când ne apropiem de Biblie, raţiunea trebuie să recunoască o autori-
tate superioară ei, iar inima şi intelectul trebuie să se plece înaintea lui EU 
SUNT.” – Calea către Hristos, pag. 110 engl. (cap. 11).

„Trebuie să fim atenţi ca să nu divinizăm raţiunea care este supusă 
slăbiciunii şi neputinţei omeneşti.” – Testimonies, vol. 5, pag. 703 engl. (cap. 84).

„Cu Bibliile voastre deschise înaintea voastră, consultaţi-vă cu raţiunea 
sfinţită şi o conştiinţă bună. Inima voastră trebuie să fie mişcată, sufletul 
atins, raţiunea şi intelectul trezit de Spiritul lui Dumnezeu şi atunci prin-
cipiile sfinte descoperite în cuvântul lui Dumnezeu vor da lumină sufletu-
lui.” – The Review and Herald, 7 februarie 1893.
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Isa 1:16-1816 Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! 17 Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! – 18 Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna. 1Cor 1:1818 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. 1Cor 1:2525 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 1Cor 2:14-1614 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. 15 Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. 16 Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2015 33

Luni 3 august

2.  ASCuLTânD DE DuMnEzEu PRIn CuvânTuL Său
a.  Care va fi rezultatul dacă ascultăm personal de Dumnezeu prin 

cuvântul Său? Deuteronomul 4:6; Psalmii 119:94, 97-100.

„Cartea preţioasă a lui Dumnezeu conţine reguli de viaţă pentru oa-
menii din fiecare clasă socială şi fiecare profesie.” – Testimonies, vol. 4, pag. 416 
engl. (cap. 36).

„Vom înainta în adevărata cunoştinţă spirituală numai când ne dăm 
seama de nimicnicia noastră şi de dependenţa noastră totală de Dumne-
zeu; dar toţi cei care vin la Biblie cu un spirit care se roagă şi se lasă învăţat, 
ca să studieze afirmaţiile ei ca pe cuvântul lui Dumnezeu, vor primi ilumi-
nare divină.” – Idem., vol. 5, pag. 704 engl. (cap.84).

„Studiind Scripturile pentru tine, vei deveni întemeiat în credinţă. Este de 
cea mai mare importanţă ca tu să cercetezi Scripturile în mod continuu, strân-
gând în minte adevărurile lui Dumnezeu.” – The Bible Echo, 15 octombrie 1892.

„Tradiţiile conservatoare primite de la oamenii educaţi şi din scrierile 
marilor bărbaţi ai trecutului, nu sunt călăuze sigure pentru noi în aceste 
zile de pe urmă… În fiecare zi, în fiecare oră, trebuie să fim impulsionaţi 
de principiile adevărului Bibliei – neprihănirea, mila şi dragostea de Dum-
nezeu. Cel care doreşte să aibă putere morală şi intelectuală trebuie să le ia 
de la izvorul divin. De fiecare dată când trebuie să iei o hotărâre, întreabă: 
‚Este aceasta calea Domnului?’” – The Review and Herald, 7 februarie 1893.

b.  Ce asigurare avem că Dumnezeu ne va vorbi în mod personal 
prin intermediul Bibliei? Ioan 6:63; Ieremia 15:16; Psalmii 34:8.

„Cuvântul viului Dumnezeu nu este doar scris, ci şi rostit. Biblia este 
glasul lui Dumnezeu care ne vorbeşte, la fel de sigur ca şi cum l-am pu-
tea auzi cu urechile noastre. Dacă înţelegem aceasta, cu ce veneraţie am 
deschide cuvântul lui Dumnezeu, cu ce seriozitate am căuta în preceptele 
sale! Citirea şi contemplarea Scripturilor vor fi privite ca o audienţă cu Cel 
Nemărginit.” – Testimonies, vol. 6, pag. 393 engl. (cap. 48).

„Atunci când Satan insistă cu sugestiile sale asupra minţii noastre, pu-
tem, dacă nutrim un ‚Aşa zice Domnul’ să fim ‚ascunşi sub acoperişul cor-
tului Lui’.” – Idem.

„Atât de mulţi sunt ocupaţi cu planurile lor, sunt mereu activi; şi nu 
este timp sau loc pentru ca preţiosul Isus să fie un tovarăş apropiat şi drag. 
Ei nu-şi îndreaptă fiecare gând şi acţiune către El, întrebând: ‚Este aceasta 
calea Domnului?’ Dacă ar face aceasta, ar umbla cu Dumnezeu aşa cum a 
umblat şi Enoh.”- Idem.
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Marţi  4 august

3.  O COMunICARE ESEnŢIALă
a.  De ce au fost scrise Scripturile? Ioan 20:31.

b. Dacă respingem glasul lui Dumnezeu în Cuvântul Său scris, ne 
putem aştepta ca El să-Şi facă de cunoscut voinţa Sa către noi 
prin alte mijloace? Luca 16:31; Proverbele 28:9. De ce?

„Legea şi profeţii sunt agenţii stabiliţi de Dumnezeu pentru salvarea 
oamenilor… Dacă ei nu vor să asculte de glasul lui Dumnezeu în cuvântul 
Său, nici mărturia unui martor înviat din morţi nu va fi ascultată.

„Cei care ascultă de Moise şi de profeţi nu au nevoie de mai multă 
lumină decât le-a dat Dumnezeu; dar dacă oamenii resping lumina şi nu 
apreciază ocaziile date lor, ei nu vor auzi nici dacă la ei va veni unul din 
morţi cu mesajul. Ei nu vor fi convinşi nici de această dovadă; pentru că 
cei care resping legea şi profeţii îşi împietresc inimile ca să respingă toată 
lumina.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 265 engl. (cap. 21).

c.  De ce nu ne putem baza pe altcineva ca să asculte de Dumnezeu 
în locul nostru? Ezechiel 14:12-14; 33:14-16.

„Trebuie să studiem adevărul pentru noi înşine; nu trebuie să ne ba-
zăm pe nici un om care să gândească pentru noi indiferent cine ar fi el sau 
în ce poziţie s-ar afla. Nu trebuie să considerăm pe nici un om ca fiind un 
îndrumător perfect pentru noi. Trebuie să ne consultăm unii cu alţii şi să 
fim supuşi unii altora; dar, în acelaşi timp, trebuie să exercităm capacitatea 
pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să învăţăm ce este adevărul. Fiecare dintre 
noi trebuie să caute la Dumnezeu iluminarea divină, ca să putem dezvolta 
în mod personal un caracter care să reziste testului zilei celei mari…

Mulţi sunt purtaţi încoace şi în colo în întuneric şi necredincioşie, cău-
tând greşeli la Biblie, prezentând invenţii superstiţioase, teorii nebiblice şi 
speculaţii ale filosofiei deşarte; dar datoria fiecăruia este să caute o cunoş-
tinţă temeinică a Scripturilor. Importanţa şi beneficiul studiului Bibliei nu 
poate fi supraestimat. Cercetând Scripturile, minţile noastre sunt conduse 
să mediteze la sacrificiul nemărginit al lui Dumnezeu şi la mijlocirea Sa în 
favoarea noastră. Când căutăm dragostea Sa, când medităm la umilinţa şi 
suferinţele Sale, în inimile noastre se va aprinde acelaşi spirit de renunţare 
la sine şi sacrificiu pentru binele altora.” – The Bible Echo, 15 octombrie 1892.
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Miercuri  5 august

4.  ExPERIEnŢE DIRECTE Cu DuMnEzEu
a.  De ce au fost lăudaţi oamenii din Bereea? Faptele Apostolilor 

17:10-12.

„Nici un om nu poate încredinţa în siguranţă sufletul său predicatoru-
lui, sau oamenilor care sunt învăţaţi şi talentaţi. Isus i-a acuzat pe preoţii şi 
conducătorii care erau priviţi ca învăţaţi în Scripturi, că erau ignoranţi atât 
în Scripturi cât şi în ce priveşte puterea lui Dumnezeu. Cei pe care Dumne-
zeu i-a înzestrat cu talente sunt răspunzători de felul în care îşi folosesc da-
rurile şi ar trebui să studieze Biblia ca pe o carte care poate fi înţeleasă. Un 
singur verset s-a dovedit în trecut şi se va dovedi în viitor ca o mireasmă 
de viaţă spre viaţă pentru multe suflete. Când oamenii caută cu sârguinţă, 
Biblia va deschide noi comori ale adevărului care vor fi asemenea nestema-
telor strălucitoare pentru minte.” – The Signs of the Times, 20 august 1894.

„Dacă mintea nu este folosită, va înceta să se extindă; dacă gustul nu 
este cultivat ca să iubească Biblia, nu se va mai delecta cu adevărurile cu-
vântului lui Dumnezeu. Cercetătorul poate să vadă doar până la profunzi-
mea a ceea ce a explorat, şi nu poate aprecia ceea ce se află dincolo de întin-
derea limitelor sale. Dar tocmai ignoranţa lui îl vor face mulţumit, flecar şi 
lăudăros. Ce pot să vă spun tinerilor şi tinerelor ca să vă trezesc ca să daţi 
vigoare eforturilor voastre de a birui piedicile? Efortul mintal va deveni 
mai uşor şi mai satisfăcător când vă străduiţi să înţelegeţi lucrurile adânci 
ale lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să vă hotărâţi că nu veţi fi un student de 
mâna a doua, că nu veţi permite altora să gândească în dreptul vostru.” – 
The Review and Herald, 20 mai 1890.

b.  Ce i s-a spus lui Timotei să facă în timp ce îl aştepta pe Pavel să 
se întoarcă? 1 Timotei 4:13, 15, 16.

c.  Ce spune Isus despre cei care aud cuvintele Sale şi ascultă de 
ele? Matei 7:24, 25.

„Cei care aud şi ascultă de cuvintele lui Dumnezeu clădesc pe stâncă 
iar când vine furtuna, casa lor nu va fi dărâmată. Prin credinţa în Hristos 
Isus, vor câştiga viaţa veşnică.” – Astăzi cu Dumnezeu, pag. 215 engl.
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Joi  6 august

5.  PRIvInD MAI ADânC
a.  Cât de adânc trebuie să studiem Biblia? Coloseni 3:23; 1 Tesalo-

niceni 5:21.

„Nu se câştigă decât puţin din citirea în fugă a Scripturilor. Putem citi 
întreaga Biblie şi totuşi să nu reuşim să vedem frumuseţea ei sau să înţele-
gem înţelesul ei adânc şi ascuns. Un pasaj studiat până când semnificaţia 
lui este clară minţii iar relaţia lui cu planul de mântuire este evident, este 
de o mai mare valoare decât citirea atentă a multor capitole fără a avea în 
vedere nici un scop definit şi fără a învăţa din aceasta. Poartă Biblia cu tine. 
Atunci când ai ocazia, citeşte-o; caută să-ţi fixezi bine textele ei în minte. 
Chiar şi atunci când mergi pe stradă poţi citi un pasaj şi să meditezi asupra 
lui, fixându-l astfel bine în minte.” – Calea către Hristos, pag. 90 engl. (cap. 10).

„Nu poţi să-I oferi lui Dumnezeu ceva ce e mai puţin decât ce ai tu mai 
bun. Trebuie să-ţi faci lucrarea tot mai bine şi mai bine pe măsură ce pui în 
practică ceea ce înveţi. Ar trebui să cauţi să aprofundezi orice subiect care 
cere cercetarea ta, comparând nu numai ideile şi gândurile oamenilor cu pri-
vire la acea chestiune, ci comparând şi verset cu verset, ca să ştii că ştii fiecare 
punct de credinţă. Folosirea minţii tale nu va face decât să întărească puterile 
tale mentale pentru un efort mai mare.” – The Review and Herald, 20 mai 1890.

„Înţelegerea adevărului Bibliei nu depinde atât de mult de puterea in-
telectului celui ce studiază, cât de sinceritatea scopului, de dorinţa stărui-
toare după neprihănire.” – Marea luptă, pag. 599 engl. (cap. 37).

Vineri  7 august

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  Care sunt condiţiile pe baza cărora putem primi iluminare de la 

Dumnezeu când studiem Biblia?
2.  Ce întrebare trebuie să puneam atunci când luăm decizii?
3.  Ce efect va avea asupra noastră cercetarea Scripturilor?
4.  Ce devenim atunci când nu ne cunoaştem Biblia?
5.  în loc de a citi multe capitole din Biblie fără să învăţăm nimic, cum 

putem descoperi adevărurile adânci şi ascunse ale Bibliei?
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   Lecţia 7 Sabat, 15 august 2015

Cum să studiem Biblia
„înţelepciunea este lucrul principal; de aceea dobândeşte înţe-

lepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.” (Proverbele 4:7).
„ ‚Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.’ (2 Tesaloniceni 

3:10). Aceeaşi regulă se aplică la hrana noastră spirituală; dacă doreşte 
cineva să aibă pâinea vieţii veşnice, să depună eforturi să o obţină.” – 
Faith and Works, pag. 49.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 593-602 engl. (cap. 37).

Duminică  9 august

1.  EFORTuL CERuT
a.  Ce se cere atunci când studiem Biblia? Proverbele 2:1-5.

„Nu putem obţine înţelepciune fără o atenţie serioasă şi studiu făcut 
cu rugăciune. Unele părţi din Scriptură sunt într-adevăr prea clare ca să fie 
înţelese greşit, dar există altele a căror semnificaţie nu se află la suprafaţă 
pentru a putea fi văzută dintr-o privire. Trebuie comparat verset cu verset. 
Trebuie să existe o cercetare atentă şi o reflectare făcută cu rugăciune. Şi 
un astfel de studiu va fi răsplătit din abundenţă. După cum minerul des-
coperă vene de metal preţios ascunse sub suprafaţa pământului, la fel va 
descoperi şi cel care cercetează cu perseverenţă cuvântul lui Dumnezeu ca 
după o comoară ascunsă, va găsi adevăruri de cea mai mare valoare, care 
sunt ascunse de văzul căutătorului nepăsător.” – Calea către Hristos, pag. 90, 91 
engl. (cap. 10).

b.  Putem să stăm mulţumiţi cu ceea ce s-a descoperit deja din Scrip-
turi prin noi sau alţii? Matei 13:52; Proverbele 4:18.

„Trebuie să descoperim noi aspecte ale adevărului atât în Vechiul cât şi 
în Noul Testament, să privim lărgimea extraordinară şi întinderea adevă-
rurilor pe care ne imaginăm că le înţelegem, dar despre care nu avem decât 
o cunoştinţă superficială. Cel care cercetează Scripturile cu seriozitate, va 
vedea că există armonie între diferitele părţi ale Bibliei.” – The Bible Echo, 15 
octombrie 1892.
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Prov 2:1-51 Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, 2 dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; 3 dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, 4 dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, 5 atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. 
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Luni  10 august

2.  CERCETăTORII SInCERI vOR FI RăSPLăTIŢI
a.  Ce este mai important decât inteligenţa pentru a înţelege corect 

Biblia? Matei 11:25; Psalmii 25:9.

„Se întâmplă uneori ca bărbaţi care au o mare putere intelectuală dez-
voltată prin educaţie şi cultură să nu poată să înţeleagă anumite pasaje din 
Scriptură, în timp ce alţii, care nu sunt educaţi, a căror înţelegere pare slabă 
şi a căror minte este nedisciplinată, le vor înţelege, găsind putere şi mân-
gâiere în ceea ce cei din prima categorie declară că este tainic sau pe lângă 
care trec ca fiind neimportant. De ce se întâmplă astfel? Mi-a fost explicat 
că aceştia din urmă nu se bazează pe propria înţelegere. Ei merg la Izvorul 
luminii, la Cel care a inspirat Scripturile, şi cu umilinţă a inimii cer de la 
Dumnezeu înţelepciune şi o primesc. Există încă mine ale adevărului care 
să fie descoperite de către căutătorul sârguincios. Hristos a prezentat ade-
vărul ca pe o comoară ascunsă într-o ţarină. Ea nu zace la suprafaţă; trebuie 
să săpăm după ea. Dar succesul nostru de a o găsi nu depinde atât de mult 
de abilitatea noastră intelectuală, cât de umilinţa inimii şi de credinţa care 
se prinde de ajutorul divin.” – Testimonies, vol. 5, pag. 704 engl. (cap.84).

b.  Cine ne dă o înţelegere a adevărurilor esenţiale ale Bibliei? Prover-
bele 2:6; Luca 10:21; 24:45. De ce nu este esenţial pentru mântuirea 
noastră să putem explica tot ceea ce este greu de înţeles în Biblie?

„Mulţi simt că asupra lor zace răspunderea de a explica tot ceea ce pare 
dificil în Biblie pentru a face faţă criticii scepticilor şi necredincioşilor. Dar 
încercând să explice ceea ce ei înţeleg doar în parte, ei se află în pericolul 
de a deruta minţile altora cu privire la punctele care sunt clare şi uşor de 
înţeles. Nu aceasta este lucrarea noastră. Nici nu trebuie să ne plângem că 
există aceste dificultăţi, ci să le acceptăm ca fiind permise de către înţelep-
ciunea lui Dumnezeu. Datoria noastră este să primim cuvântul Său, care 
este clar în orice punct esenţial pentru mântuirea sufletului şi să practicăm 
principiile sale în viaţa noastră, învăţându-i pe alţii atât prin precept, cât şi 
prin exemplu. În felul acesta, lumea vede clar că avem o legătură cu Dum-
nezeu şi implicit încredere în cuvântul Său. O viaţă de evlavie, un exemplu 
zilnic de integritate, blândeţe şi dragoste altruistă vor fi o predare vie a 
cuvântului lui Dumnezeu şi un argument în favoarea Bibliei căruia puţini 
îi vor rezista.” – Idem., pag. 705, 706 engl.
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Marţi  11 august

3.  AvânD O ATITuDInE CORECTă
a.  Ce atitudine ar trebui să avem atunci când studiem Biblia? Psal-

mii 10:17; 46:10; Isaia 57:15.

„Ar trebui să venim cu reverenţă la studiul Bibliei, simţind că suntem 
în prezenţa lui Dumnezeu. Orice uşurătate şi neseriozitate ar trebui lăsate 
deoparte. În timp ce anumite părţi ale cuvântului sunt uşor de înţeles, ade-
vărata însemnătate a altor părţi nu este aşa de repede de găsit. Trebuie să se 
studieze cu răbdare, să se mediteze şi să se facă rugăciuni serioase. Fiecare 
cercetător, când deschide Biblia, trebuie să ceară iluminarea Duhului Sfânt 
iar făgăduinţa că aceasta va fi dată este sigură.

Spiritul cu care vii pentru a cerceta Scripturile va determina caracte-
rul ajutorului de partea ta. Îngerii din lumea luminii vor fi cu cei care, în 
umilinţa inimii, caută îndrumare divină. Dar dacă Biblia este deschisă cu 
lipsă de reverenţă, cu un sentiment de încredere de sine, dacă inima este 
plină de prejudecată, Satan este lângă tine şi pune afirmaţiile clare ale cu-
vântului lui Dumnezeu într-o lumină pervertită.” – Mărturii către predicatori, 
pag. 107, 108 engl. 

b.  Cum ar trebui să răspundem la concluziile altor oameni cu pri-
vire la ce spune Biblia? 2 Timotei 2:15; Faptele Apostolilor 17:11.

„Adevărul este veşnic iar lupta cu rătăcirea nu va face decât să dea pe 
faţă tăria lui. Niciodată nu ar trebui să refuzăm să cercetăm Scripturile cu cei 
care, avem motive să credem, doresc să cunoască ce este adevărul la fel de 
mult ca noi. Să presupunem că un frate are o părere diferită de a ta şi vine 
la tine propunându-ţi să staţi amândoi jos şi să cercetaţi respectivul punct 
în lumina Scripturilor; să te ridici oare plin de prejudecată şi să condamni 
ideile lui refuzând să-l asculţi? Singura cale corectă este aceea de a sta jos 
în calitate de creştini şi a cerceta poziţia prezentată în lumina Cuvântului 
lui Dumnezeu, care va da pe faţă adevărul şi va demasca rătăcirea. Faptul 
că ideile lui sunt ridiculizate, nu va slăbi poziţia lui, chiar dacă ar fi greşită, 
nici nu va întări poziţia ta, chiar dacă ar fi corectă. Dacă stâlpii credinţei 
noastre nu rezistă testului cercetării, este vremea să ştim asta; pentru că este 
nebunesc să fim fixaţi în ideile noastre şi să credem că nimeni nu ar trebui 
să se amestece în părerile noastre. Totul să fie adus la Biblie; pentru că ea 
este singura regulă de credinţă şi doctrină.” – The Bible Echo, 15 octombrie 1892.
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Ps 10:1717 Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei, Ps 46:1010 „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” – Isa 57:1515 Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. 
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Miercuri  12 august

4.  înŢELEGânD CuvânTuL LuI DuMnEzEu
a.  Cum putem fi siguri că înţelegem toate părţile Bibliei în mod 

corect? Isaia 28:10, 13; 2 Corinteni 13:1.

„ ‚Sfintele Scripturi trebuie să fie explicate de alte versete mai clare; … 
această Carte Sfântă este, în toate lucrurile necesare pentru creştin, uşor de 
înţeles, şi menite să risipească întunericul. Suntem hotărâţi, prin harul lui 
Dumnezeu, să menţinem predicarea curată şi exclusivă a cuvântului Său, 
aşa cum se află el scris în cărţile biblice ale Vechiului şi Noului Testament, 
fără a adăuga nimic care ar putea fi contrar lui. Acest cuvânt este singurul 
adevăr; este regula sigură a oricărei doctrine şi a întregii vieţi, şi niciodată 
nu poate da greş sau amăgi. Cel care clădeşte pe această temelie va sta 
în picioare împotriva tuturor puterilor iadului, în timp ce deşertăciunea 
omenească care se împotriveşte acesteia va cădea în faţa lui Dumnezeu.” – 
Marea luptă, pag. 203 engl. (cap.11).

„Cartea cărţilor pretinde atenţia noastră plină de reverenţă. Un studiu 
superficial nu poate împlini pretenţiile pe care ea le are asupra noastră, nici 
să ne ofere beneficiul care este promis. Ar trebui să căutăm să învăţăm care 
este însemnătatea deplină a cuvintelor adevărului şi să sorbim adânc din 
spiritul învăţăturilor divine.” – The Bible Echo, 1 octombrie 1892.

„Trebuie să săpaţi adânc în mina adevărului dacă doriţi să găsiţi como-
rile ei cele mai bogate. Comparând verset cu verset, puteţi găsi adevărata 
însemnătate a textului; dar dacă nu faceţi din învăţăturile sacre ale Cuvân-
tului lui Dumnezeu regula şi călăuza vieţii voastre, adevărul nu va fi nimic 
pentru voi.” – My Life Today, pag. 22.

b.  Cum a folosit Isus această metodă pentru a birui ispitele lui Sa-
tan? Matei 4:6, 7; Isaia 59:19.

„Ispitele par adesea irezistibile pentru că, prin neglijarea rugăciunii şi a 
studiului Bibliei, cel ispitit nu poate să-şi amintească imediat făgăduinţele 
lui Dumnezeu şi să-l întâmpine pe Satan cu armele Scripturii. Însă îngerii 
sunt în jurul celor care sunt gata să fie învăţaţi în lucrurile divine; iar în 
vremea unei mari nevoi, ei le vor aduce aminte exact adevărurile de care 
au nevoie.” – Marea luptă, pag. 600 engl. (cap. 37).
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Joi  13 august

5.  înCEPEŢI Cu RuGăCIunE
a.  De ce este nevoie să ne rugăm înainte de a deschide Biblia? 1 

Corinteni 2:11-13; Iacov 1:5; Psalmii 10:17.

„Fără îndrumarea Duhului Sfânt, suntem mereu predispuşi să denatu-
răm sau să interpretăm greşit Scripturile…

Mulţi citesc Biblia fără nici un folos şi în multe cazuri se produc şi pa-
gube. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu este deschis fără reverenţă şi 
fără rugăciune; când gândurile şi afecţiunile nu sunt îndreptate asupra lui 
Dumnezeu sau în armonie cu voinţa Sa, mintea este învăluită în îndoială; 
şi chiar prin studiul Bibliei, scepticismul este întărit. Vrăjmaşul preia con-
trolul asupra gândurilor şi sugerează interpretări care nu sunt corecte.” 
– Testimonies, vol. 5, pag. 704, 705 engl. (cap. 84).

b.  Al cui ajutor ar trebui să-l cerem în rugăciune? Luca 11:9-13. Ce 
va face acel Ajutor pentru noi? Ioan 16:13; 14:13, 16, 17, 26.

„Biblia nu ar trebui studiată niciodată fără rugăciune. Numai Spiritul 
Sfânt poate să ne facă să simţim importanţa acelor lucruri uşor de înţeles 
sau să ne împiedice să denaturăm adevărurile greu de înţeles. Lucrarea 
îngerilor cereşti este aceea de a pregăti inima ca să înţeleagă cuvântul lui 
Dumnezeu ca să fim fermecaţi de frumuseţea lui, mustraţi de avertismen-
tele sale sau însufleţiţi şi întăriţi de făgăduinţele lui. Ar trebui să facem din 
rugăciunea psalmistului propria noastră rugăciune: ‚Deschide-mi ochii, ca 
să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!’ (Psalmii 119:18).” – Marea luptă, pag. 
599, 600 engl. (cap. 37).

Vineri   14 august

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  Câtă atenţie şi concentrare ar trebui să acord studiului Bibliei?
2.  Ce este mai important decât inteligenţa atunci când studiem Scrip-

turile?
3.  Cum putem să ne asigurăm ajutorul îngerilor în înţelegerea Bibliei?
4.  De ce suntem adesea biruiţi de ispită?
5.  Cum ar trebui să ne pregătim de fiecare dată înainte de a începe să 

studiem Biblia?
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1Cor 2:11-1311 În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 13 Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. Iac 1:55 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Ps 10:1717 Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei, 
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   Lecţia 8 Sabat, 22 august 2015

Discernământul
„vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că în-

tunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în 
loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune! vai de cei ce se 
socotesc înţelepţi şi se cred pricepuţi!” (Isaia 5:20, 21).

„Poporul lui Dumnezeu să se roage Lui ca să primească discernă-
mânt spiritual, ca să poată face deosebirea între teoriile oamenilor şi 
Cuvântul viului Dumnezeu. Să studieze Scripturile.” – Manuscript Rele-
ases, vol. 18, pag. 151.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 668-672 engl. (cap. 73).

Duminică  16 august

1.  HOTăRâŢI Să ASCuLTE
a.  Cum putem fi siguri că auzim glasul lui Dumnezeu? Ioan 10:27; 

Matei 7:16-20, 24-27; Galateni 5:22, 23.

„Pomul bun va produce roade bune. Dacă roadele nu pot fi mâncate şi 
sunt fără valoare, pomul este rău. Aşa că roadele aduse în viaţă mărturisesc 
despre starea inimii şi excelenţa caracterului. Faptele bune nu pot niciodată 
cumpăra mântuirea, însă ele sunt o dovadă a credinţei care acţionează din 
dragoste şi curăţă sufletul. Şi deşi răsplata veşnică nu este revărsată datori-
tă meritului nostru, totuşi va fi proporţională cu lucrarea care s-a făcut prin 
harul lui Dumnezeu.

În felul acesta Hristos a prezentat principiile împărăţiei Sale şi le-a ară-
tat ca fiind marea regulă a vieţii. Pentru a face ca lecţia să se imprime, El a 
adăugat o ilustrare. Nu este de ajuns, spune El, ca să auziţi cuvintele Mele. 
Prin ascultare trebuie să faceţi din ele temelia caracterului vostru. Eul nu 
este decât nisip mişcător. În cazul în care clădiţi pe teorii şi invenţii ome-
neşti, casa voastră va cădea.” – Hristos lumina lumii, pag. 314 engl. (cap. 31).

b.  Ce arată că Isus a ascultat întocmai de Tatăl Său? Cum ar trebui 
ca această descriere a lui Isus să ni se aplice şi nouă? Ioan 5:19, 
20, 36.
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Ioan 5:19-2019 Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai. 20 Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi. Ioan 5:3636 Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. 
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Luni  17 august

2.  PRIvInD în ISTORIE
a.  Care a fost istoria schimbătoare a bisericii lui Dumnezeu de-a 

lungul veacurilor în ce priveşte ascultarea de glasul Domnului? 
2 Regi 22:13; 23:3; zaharia 7:11-13; Ieremia 29:17-19.

b.  Ce mărturie personală au dat Ieremia şi David cu privire la as-
cultarea lor de glasul lui Dumnezeu? Ieremia 15:16; Psalmii 
119:57-60.

c.  Ce putem învăţa din experienţa ucenicilor lui Isus în ce priveşte 
ascultarea de glasul lui Dumnezeu? Marcu 7:5-8; Matei 28:19, 20.

„A fost nespus de greu pentru [ucenicii lui Isus] să separe lecţiile Sale 
de tradiţiile şi preceptele cărturarilor şi ale fariseilor. Ei fuseseră educaţi să 
primească învăţătura rabinilor ca pe glasul lui Dumnezeu şi acestea încă 
aveau putere asupra minţilor lor şi le modelau simţămintele. Ideile pămân-
teşti, lucrurile vremelnice încă ocupau multe din gândurile lor. Ei nu înţe-
legeau natura spirituală a împărăţiei lui Dumnezeu, deşi El le-o explicase 
atât de des. Minţile lor erau confuze. Ei nu înţelegeau valoarea versetelor 
biblice prezentate de Hristos. Multe din lecţiile Sale păreau aproape pier-
dute în dreptul lor.” – Hristos lumina lumii, pag. 670 engl. (cap. 73).

„În însărcinarea dată ucenicilor, Hristos nu le-a arătat doar lucrarea lor, 
ci le-a dat şi solia lor. Învăţaţi-i pe oameni, a spus El ‚să păzească tot ceea ce 
v-am poruncit.’ (Matei 28:20). Ucenicii trebuia să înveţe pe alţii ceea ce îi în-
văţase Hristos. Aici se include ceea ce El spusese nu numai în persoană, ci 
prin toţi profeţii şi învăţătorii Vechiului Testament. Învăţătura umană este 
exclusă. Nu este loc pentru tradiţie, pentru teoriile şi concluziile omului 
sau pentru legislaţia bisericii. Nici o lege dată de autoritatea eclesiastică nu 
este inclusă în această însărcinare. Nici una din acestea nu trebuie învăţate 
de slujitorii lui Hristos. ‚Legea şi profeţii’ împreună cu raportul propriilor 
Sale cuvinte şi fapte, sunt comoara încredinţată ucenicilor pentru a fi dată 
lumii. Numele lui Hristos este lozinca lor, semnul lor distinctiv, legătura 
care îi ţine laolaltă, autoritatea din spatele faptelor lor şi sursa succesului 
lor. Nimic din ceea ce nu poartă inscripţia Sa nu va fi recunoscut în împă-
răţia Sa.” – Idem., pag. 826 engl. (cap. 86).
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2Imp 22:1313 „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru mine, pentru popor şi pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit; căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea.” 2Imp 23:33 Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc şi a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul şi să păzească poruncile, învăţăturile şi legile Lui, din toată inima şi din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Şi tot poporul a intrat în legământ. Zah 7:11-1311 Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele şi şi-au astupat urechile ca să n-audă. 12 Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oştirilor S-a aprins de o mare mânie. 13 Când chema El, ei n-au vrut s-asculte: „De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult, când au chemat ei, zice Domnul oştirilor. Ier 29:17-1917 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, voi trimite între ei sabie, foamete şi ciumă şi-i voi face ca nişte smochine grozave care, de rele ce sunt, nu se pot mânca. 18 Îi voi urmări cu sabie, cu foamete şi cu ciumă, îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărăţiile pământului, de blestem, de pustiire, de batjocură şi de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni, 19 pentru că n-au ascultat cuvintele Mele, zice Domnul, ei, cărora în nenumărate rânduri le-am trimis pe robii Mei prorocii; dar n-aţi vrut să ascultaţi, zice Domnul. 
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Ier 15:1616 Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor! Ps 119:57-6057 Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele Tale. 58 Te rog din toată inima mea: ai milă de mine, după făgăduinţa Ta! 59 Mă gândesc la căile mele şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale. 60 Mă grăbesc şi nu preget să păzesc poruncile Tale. 
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Mar 7:5-85 Şi fariseii şi cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?” 6 Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.” 8 Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.” Mat 28:19-2019 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. 
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Marţi  18 august

3.  ASCuLTânD DE GLASuL COnŞTIInŢEI
a.  Din experienţa apostolului Pavel, cât de important este să ascul-

tăm de glasul propriei conştiinţe? Faptele Apostolilor 24:16;  
1 Timotei 1:19; 1 Ioan 3:21.

b.  Ce se va întâmpla în cele din urmă dacă neglijăm să urmăm gla-
sul conştiinţei? Matei 6:22, 23; Tit 1:15; 1 Timotei 4:2.

„Atunci când o persoană neglijează să asculte de invitaţiile, mustrările 
şi avertismentele Duhului lui Dumnezeu, conştiinţa ei se toceşte şi urmă-
toarea dată când este mustrată va fi mai greu să dea ascultare decât înainte. 
La fel se întâmplă de fiecare dată. Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu, 
care se aude în mijlocul luptei pasiunilor omeneşti; atunci când i se opune 
rezistenţă, Duhul lui Dumnezeu este mâhnit.” – Testimonies, vol. 5, pag. 120 
engl. (cap. 10).

„Sinceritatea intenţiei, consacrarea din toată inima lui Dumnezeu este 
condiţia despre care vorbeşte Mântuitorul. Scopul de a deosebi adevărul şi 
a asculta de el oricare ar fi preţul, să fie sincer şi neşovăielnic şi atunci veţi 
primi iluminare divină. Adevărata pietate începe atunci când orice com-
promis cu păcatul ia sfârşit…

Dar când ochiul este orbit de dragostea faţă de sine, nu este decât întu-
neric. ‚Dacă ochiul tău e rău, tot trupul tău e plin de întuneric.’ (Matei 6:23). 
Acest întuneric înfricoşător i-a învăluit pe evrei în necredinţă încăpăţânată, 
astfel încât le-a fost imposibil să aprecieze caracterul şi misiunea Celui ce a 
venit ca să-i mântuiască de păcatele lor.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 
91, 92 engl. (cap. 4).

c. Ce ar trebui să facem cu fiecare impresie sau idee pe care o avem 
cu privire la ceea ce ne spune Dumnezeu? Ioan 5:39; Evrei 4:12.

„Impresiile şi sentimentele nu sunt o dovadă sigură că suntem conduşi 
de Domnul. Satan, dacă nu este suspectat, va da sentimente şi impresii. 
Acestea nu sunt o călăuza sigură. Toţi ar trebui să se familiarizeze temeinic 
cu dovezile credinţei noastre şi preocuparea lor de căpătâi trebuie să fie 
aceea de a face mărturisirea lor de credinţă să fie mai fructuoasă şi să aducă 
roadă spre slava lui Dumnezeu.”  – Testimonies, vol. 1, pag. 413 engl. (cap. 75).

„Dacă ai îndoială cu privire la un subiect, trebuie ca mai întâi să con-
sulţi Scripturile.” – Idem., vol. 5, pag. 512 engl. (cap. 58).
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Fapte 24:1616 De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 1Tim 1:1919 şi să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă. 1Ioan 3:2121 Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. 
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Mat 6:2222 Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; 23 dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! Tit 1:1515 Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate. 1Tim 4:22 abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. 
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Ioan 5:3939 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Evr 4:1212 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. 
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Miercuri  19 august

4.  CInSTEA
a. Care este atitudinea lui Dumnezeu faţă de orice necinste? Pro-

verbele 19:5; Faptele Apostolilor 5:3-5.

„Dumnezeu urăşte ipocrizia şi falsitatea. Anania şi Safira s-au folosit 
de înşelăciune în purtarea lor faţă de Dumnezeu; ei l-au minţit pe Duhul 
Sfânt iar păcatul lor a fost pedepsit cu o judecată rapidă şi aspră.” – Istoria 
faptelor apostolilor, pag. 72 engl. (cap. 7).

„Din pedeapsa aspră pe care au primit-o aceşti oameni care au jurat 
fals, Dumnezeu doreşte să învăţăm şi cât de adâncă este ura şi dispreţul 
Său faţă de orice fel de ipocrizie şi înşelăciune.” – Idem., pag. 75 engl.

„În mare parte din serviciul care se pretinde că se face pentru Dum-
nezeu, există înălţare de sine. Dumnezeu urăşte prefăcătoria. Atunci când 
bărbaţii şi femeile primesc botezul Duhului Sfânt, ei îşi mărturisesc păcate-
le şi le este acordată iertarea, care înseamnă îndreptăţire. Însă nu ne putem 
baza pe înţelepciunea agenţilor omeneşti care nu se căiesc, nu se umilesc, 
pentru că ei sunt orbi cu privire la însemnătatea neprihănirii şi a sfinţirii 
prin adevăr. Atunci când oamenii sunt goliţi de îndreptăţirea de sine, îşi 
văd sărăcia spirituală. Ei vor da pe faţă acea amabilitate frăţească ce va 
arăta că ei sunt în rezonanţă cu Hristos.” – This Day With God, pag. 326.

b.  Ce se poate întâmpla atunci când nu suntem sinceri cu noi înşi-
ne în studiul Scripturii? Ezechiel 14:3, 4. Ce putem face în legă-
tură cu aceasta? Ezechiel 14:6.

„Abordaţi Biblia fără prejudecată şi într-un spirit umil şi care se lasă în-
văţat şi, cu înţelegerea deschisă la impresiile Duhului lui Dumnezeu, lăsaţi 
ca puterea ei convingătoare să vă modeleze viaţa şi conştiinţa.” – The Bible 
Echo, 2 septembrie 1895.

„Nu ar trebui să cercetaţi cu scopul de a găsi texte în Scriptură care să 
le puteţi interpreta ca să vă dovediţi teoriile; deoarece cuvântul lui Dum-
nezeu declară că aceasta este o răstălmăcire a Scripturii spre pierzarea 
voastră. Trebuie să vă goliţi de orice prejudecată şi să veniţi în spiritul ru-
găciunii la cercetarea cuvântului lui Dumnezeu.” – Principiile fundamentale ale 
educaţiei creştine, pag. 308 engl. (cap. 55).
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Prov 19:55 Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. – Fapte 5:3-53 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? 4 Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” 5 Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi cei ce ascultau aceste lucruri. 
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Ezec 14:3-43 „Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei? 4 De aceea vorbeşte-le şi spune-le: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Orice om din casa lui Israel care îşi poartă idolii în inimă şi care îşi pironeşte privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui – dacă va veni să vorbească prorocului – Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulţimii idolilor lui, Ezec 14:66 De aceea, spune casei lui Israel: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la idolii voştri, întoarceţi-vă privirile de la toate urâciunile voastre! 
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Joi  20 august

5.  BLânDEŢE ŞI uMILInŢă
a.  Ce calitate a caracterului trebuie să învăţăm fiecare de la Isus? 

Matei 11:29; Psalmii 22:26; 25:9.

„Blândeţea şi umilinţa îi vor caracteriza pe toţi cei care sunt ascultători 
de legea lui Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 27 iulie 1897.

„Dacă voinţa noastră nu este în armonie cu cerinţele divine, trebuie să 
renunţăm la înclinaţiile noastre, să ne lepădăm dorinţele dragi şi să călcăm 
pe urmele paşilor lui Hristos.” – The Review and Herald, 22 octombrie 1900.

„Fiecare trebuie să aibă o experienţă personală şi să depună eforturi 
personale ca să ajungă la suflete. Dumnezeu cere ca toţi să-şi pună pu-
terile la lucru şi, prin efort continuu, să se educe să facă acea lucrare în 
mod acceptabil… Toţi lucrătorii trebuie să folosească tactul şi să-şi aducă 
facultăţile sub influenţa conducătoare a Duhului lui Dumnezeu. Trebuie 
să studieze continuu cuvântul Sau şi să asculte glasul lui Dumnezeu care 
le vorbeşte prin scrierile Sale vii, prin mustrări, învăţătură sau încurajare 
iar Duhul Său îi va întări ca ei, ca lucrători ai lui Dumnezeu, să înainteze 
în experienţa religioasă. În felul acesta, ei vor fi conduşi pas cu pas pe 
înălţimi mai mari, iar bucuria lor va fi deplină.” – Testimonies, vol. 5, pag. 576, 
577 engl. (cap. 70).

„Dacă sunteţi gata să învăţaţi blândeţea şi umilinţa în şcoala lui Hris-
tos, El vă va da cu siguranţă odihnă şi pace. A renunţa la propria voinţă 
şi la propria cale presupune o luptă grozav de grea. Dar după ce această 
lecţie este învăţată, veţi găsi linişte şi pace. Mândria,egoismul şi ambiţia 
trebuie biruite; trebuie să fiţi absorbiţi de voinţa lui Hristos.” – Comentarii 
biblice, vol. 5, pag. 1091 engl.

Vineri  21 august

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  Ce dovadă arată că am auzit glasul lui Dumnezeu?
2.  Ce l-a împiedicat pe poporul lui Dumnezeu să-L audă în trecut?
3.  Cum putem să menţinem o conştiinţă bună?
4.  Cum putem şti dacă suntem sinceri în relaţia cu Dumnezeu?
5.  Ce ar trebui să facem dacă ne dăm seama că voinţa noastră nu este 

în armonie cu cerinţele lui Dumnezeu?
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Mat 11:2929 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ps 22:2626 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura, cei ce caută pe Domnul, Îl vor lăuda: veselă să vă fie inima pe vecie! Ps 25:99 El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa. 
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   Lecţia 9 Sabat, 29 august 2015

Păziţi-vă de încăpăţânare!
„Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând. Daţi cinste 

Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia 
Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El!” (Psal-
mii 2:11, 12).

„Atunci când apelurile Duhului Sfânt ajung la inimă, singura noas-
tră siguranţă constă în aceea de a răspunde acestora fără întârziere… 
Este nesigur să amânaţi ascultarea. Poate că nu o să mai auziţi nicioda-
tă invitaţia.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 281 engl. (cap. 27).

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 617-622 engl. (cap. 60).

Duminică  23 august

1.  REGELE CARE A REFuzAT Să ASCuLTE
a.  Cum a vorbit Dumnezeu regelui Egiptului? Exodul 5:1; 6:10, 11.

„Dumnezeu a vorbit regelui egiptean prin gura lui Moise, dându-i cele 
mai izbitoare evidenţe ale puterii divine; însă monarhul a refuzat cu încă-
păţânare lumina care l-ar fi dus la căinţă. Dumnezeu nu a trimis o putere 
supranaturală ca să împietrească mintea regelui răzvrătit, însă atunci când 
Faraon s-a împotrivit adevărului, Duhul Sfânt a fost retras iar el a fost lăsat 
în întunericul şi necredinţa pe care le alesese.” – The Review and Herald, 20 iunie 
1882.

b.  Se aştepta Dumnezeu ca faraon să asculte? Exodul 3:19.

„Dumnezeu vorbeşte oamenilor prin servii Săi, dând avertismente şi 
mustrând păcatul. El dă fiecăruia ocazia de a-şi îndrepta greşelile înainte ca 
acestea să se fixeze în caracter; dar dacă omul refuză să fie corectat, puterea 
divină nu se interpune pentru a contracara tendinţa propriilor sale acţiuni. 
Lui îi va părea mai uşor să repete aceleaşi fapte. El îşi împietreşte inima 
faţă de influenţa Duhului Sfânt. O altă respingere a luminii îl aşază acolo 
unde o influenţă mult mai puternică va fi ineficientă în a face o impresie de 
durată.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 268 engl. (cap. 23).
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Exod 5:11 Moise şi Aaron s-au dus apoi la faraon şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Lasă pe poporul Meu să plece ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea Mea.” Exod 6:10-1110 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 11 „Du-te de vorbeşte lui faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă afară din ţara lui.” 
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Luni  24 august

2.  PREŢuL RăzvRăTIRII
a.  Care a fost răspunsul iniţial dat de Faraon lui Dumnezeu? Exo-

dul 5:2.

„Seminţele răzvrătirii pe care le-a semănat [Faraon] atunci când a res-
pins prima minune şi-au produs propria recoltă. Pe măsură ce continua 
să se aventureze pe propria cale de acţiune, devenind tot mai încăpăţânat, 
inima lui s-a împietrit tot mai mult, până când a fost chemat să vină să vadă 
feţele reci şi moarte ale întâilor născuţi.” – Idem., pag. 268 engl. 

b.  Cât de perseverent a fost Dumnezeu în a i se adresa lui Faraon? 
Exodul 7:15-18; 8:1, 2, 20, 21; 9:1-3; 13; 10:3, 4. Cine l-a încurajat pe 
Faraon să asculte de Dumnezeu? Exodul 8:19; 10:7.

„Dumnezeu i-a dat lui [Faraon] dovezi cu privire la puterea Sa făcând 
semne şi minuni înaintea lui. Marele EU SUNT i-a făcut de cunoscut lucră-
rile Sale măreţe, arătându-i că El era conducătorul cerului şi al pământului, 
dar regele a ales să-L sfideze pe Dumnezeul cerului. El nu dorea să renunţe 
la mândria lui, la inima lui încăpăţânată nici măcar în faţa Regelui regilor, 
ca să poată primi lumină; el era hotărât să urmeze propria lui cale şi să 
ducă la îndeplinire răzvrătirea lui. A ales să împlinească propria lui voin-
ţă şi să pună deoparte porunca lui Dumnezeu şi chiar dovada dată lui că 
Iehova era mai presus de toţi zeii popoarelor, mai presus de toţi înţelepţii 
şi vrăjitorii, care nu făceau decât să-i orbească mintea şi să-i împietrească 
inima.” – Conflict and Courage, pag. 89.

c.  Ce ar fi făcut Dumnezeu dacă Faraon s-ar fi pocăit? 2 Petru 3:9.

„Dacă Faraon ar fi acceptat dovada puterii lui Dumnezeu dată în prima 
plagă, el ar fi fost cruţat de toate judecăţile care au urmat. Dar încăpăţâna-
rea lui hotărâtă cerea manifestări mai măreţe ale puterii lui Dumnezeu, 
şi o plagă urma altei plăgi, până când în cele din urmă, a fost  chemat să 
privească faţa fără viaţă a întâiului său născut şi ai celor din poporul său; în 
timp ce copiii lui Israel, pe care îi vedea ca sclavi, fuseseră neatinşi de plăgi, 
neloviţi de îngerul nimicitor. Dumnezeu le-a arătat clar asupra cui se afla 
favoarea Sa, cine era poporul Său.” – Idem.

www.azsmr.ro
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Exod 5:22 Faraon a răspuns: „Cine este Domnul ca să ascult de glasul Lui şi să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul şi nu voi lăsa pe Israel să plece.” 
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Exod 7:15-1815 Du-te la faraon dis-de-dimineaţă, când are să iasă să se ducă la apă, şi să te înfăţişezi înaintea lui pe malul râului. Să-ţi iei în mână toiagul care a fost prefăcut în şarpe, 16 şi să zici lui faraon: „Domnul Dumnezeul evreilor m-a trimis la tine să-ţi spun: „Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească în pustiu. Dar iată că până acum n-ai ascultat. 17 Acum, aşa vorbeşte Domnul: „Iată cum vei cunoaşte că Eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea; şi ele se vor preface în sânge. 18 Peştii din râu vor pieri, râul se va împuţi, aşa că le va fi greaţă egiptenilor să bea din apa râului.” Exod 8:1-21 Domnul a zis lui Moise: „Du-te la faraon şi spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul: „Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească. 2 Dacă nu vrei să-l laşi să plece, am să aduc broaşte pe toată întinderea ţării tale. Exod 8:20-2120 Domnul a zis lui Moise: „Scoală-te dis-de-dimineaţă şi du-te înaintea lui faraon, când are să iasă să se ducă la apă. Să-i spui: „Aşa vorbeşte Domnul: „Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească. 21 Dacă nu vei lăsa pe poporul Meu să plece, am să trimit muşte câineşti împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău şi împotriva caselor tale; casele egiptenilor vor fi pline de muşte, şi pământul va fi acoperit de ele. Exod 9:1-31 Domnul a zis lui Moise: „Du-te la faraon şi spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul evreilor: „Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 2 Dacă nu vrei să-l laşi să plece şi dacă-l mai opreşti, 3 iată, mâna Domnului va fi peste turmele tale de pe câmp; peste cai, peste măgari, peste cămile, peste boi şi peste oi; şi anume va fi o ciumă foarte mare. Exod 13:1-221 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 2 „Pune-Mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât şi dintre dobitoace: este al Meu.” 3 Moise a zis poporului: „Aduceţi-vă aminte de ziua aceasta, când aţi ieşit din Egipt, din casa robiei; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncaţi pâine dospită. 4 Astăzi ieşiţi, în luna spicelor. 5 Când te va duce Domnul în ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, heviţilor şi iebusiţilor, pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, ţară unde curge lapte şi miere, să ţii următoarea slujbă în luna aceasta: 6 Timp de şapte zile, să mănânci azime; şi în ziua a şaptea, să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. 7 În timpul celor şapte zile, să mâncaţi azime; să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea ţării tale. 8 Să spui atunci fiului tău: „Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine, când am ieşit din Egipt.” 9 Să-ţi fie ca un semn pe mână şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta; căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. 10 Să ţii porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an. 11 Când te va aduce Domnul în ţara canaaniţilor, cum a jurat ţie şi părinţilor tăi, şi când ţi-o va da, 12 să închini Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea: orice parte bărbătească este a Domnului. 13 Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriţei; iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. 14 Şi când te va întreba fiul tău într-o zi: „Ce înseamnă lucrul acesta?”, să-i răspunzi: „Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; 15 şi, fiindcă faraon se încăpăţâna şi nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâii născuţi ai oamenilor până la întâii născuţi ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească şi răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. 16 Să-ţi fie ca un semn pe mână şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi; căci prin mâna Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.” 17 După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în ţara filistenilor, măcar că era mai aproape; căci a zis Dumnezeu: „S-ar putea să-i pară rău poporului, văzând războiul, şi să se întoarcă în Egipt.” 18 Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustiu, spre Marea Roşie. Copiii lui Israel au ieşit înarmaţi din ţara Egiptului. 19 Moise a luat cu el oasele lui Iosif; căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu, să luaţi cu voi oasele mele de aici.” 20 Au plecat din Sucot şi au tăbărât la Etam, la marginea pustiului. 21 Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea. 22 Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii. 
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Exod 10:3-43 Moise şi Aaron s-au dus la faraon şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul evreilor: „Până când ai de gând să nu vrei să te smereşti înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească. 4 Dacă nu vrei să laşi pe poporul Meu să plece, iată, voi trimite mâine nişte lăcuste pe toată întinderea ţării tale. Exod 8:1919 Şi vrăjitorii au zis lui faraon: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” Dar inima lui faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul. Exod 10:77 Slujitorii lui faraon i-au zis: „Până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceştia să plece şi să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul?” 
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2Pet 3:99 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. 
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Marţi  25 august

3.  O AvERTIzARE PEnTRu nOI
a.  Ce avertizare ar trebui să înţelegem din refuzul lui Faraon de a 

asculta de Dumnezeu? Evrei 3:12, 13.

„Cel care a cedat o dată ispitei va ceda mai repede a doua oară. Fiecare 
repetare a păcatului îi slăbeşte puterea de împotrivire, îi orbeşte ochii şi 
înăbuşe convingerea. Fiecare sămânţă de îngăduinţă semănată va aduce 
roadă. Dumnezeu nu face nici o minune pentru ca să împiedice recolta. ‚Ce 
seamănă omul, aceea va secera.’ (Galateni 6:7). Cel care dă pe faţă o îndrăz-
neală necredincioasă, o indiferenţă încăpăţânată faţă de adevărul divin, nu 
va recolta decât ceea ce el însuşi a semănat. Aşa se face că mulţimile vin şi 
ascultă cu mare indiferenţă adevărurile care cândva le-au tulburat proprii-
le suflete. Ei au semănat neglijenţă şi împotrivire faţă de adevăr, şi aceasta 
este şi recolta pe care o culeg.

Cei care îşi liniştesc o conştiinţă vinovată cu gândul că pot schimba 
cursul răului atunci când doresc, că pot glumi cu invitaţiile milei şi totuşi 
să fie impresionaţi iar şi iar, urmează această cale spre pierzarea lor. Ei cred 
că, după ce şi-au pus întreaga influenţă de parte marelui împotrivitor, într-
un moment de criză extremă, când primejdia îi înconjoară, ei vor schimba 
conducătorul. Dar acest lucru nu se face atât de uşor. Experienţa, educaţia, 
disciplina vieţii a îngăduinţei păcătoase au modelat caracterul atât de pro-
fund, încât ei nu pot primi atunci chipul lui Isus… Mila poate interveni şi 
le poate oferi ocazia de a primi invitaţiile ei; dar după ce lumina a fost res-
pinsă şi dispreţuită mult timp, ea se va retrage în cele din urmă.” – Patriarhi 
şi profeţi, pag. 268, 269 engl. (cap. 23).

„Un singur păcat nutrit va denatura caracterul puţin câte puţin, adu-
când puterile sale nobile în supunere faţă de dorinţa cea rea. Îndepărtarea 
unui singur dispozitiv de siguranţă din conştiinţă, îngăduirea unui singur 
obicei rău, o singură neglijare a înaltelor pretenţii ale datoriei, rupe mijloa-
cele de apărare ale sufletului şi deschide calea lui Satana de a intra şi a ne 
duce în rătăcire.” – Conflict and Courage, pag. 114.

b.  Dacă ne dăm seama că avem spiritul lui Faraon, ce trebuie să 
facem? Isaia 27:5.

„S-au luat toate măsurile pentru slăbiciunile noastre, ni s-a dat orice 
încurajare pentru a veni la Hristos.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 156 engl. 
(cap. 13).
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Evr 3:12-1312 Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu. 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. 
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Isa 27:55 afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.” 
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Miercuri  26 august

4.  REzuLTATELE REFuzuLuI DE A ASCuLTA
a.  în cele din urmă, de ce a făcut Faraon ceea ce i-a cerut Dumne-

zeu? Exodul 12:30-32.

b.  Cine a dorit Dumnezeu să beneficieze de pe urma mesajelor 
Sale adresate lui Faraon? Exodul 3:19, 20.

„‚Te-am lăsat să rămâi în picioare(engl: ‚te-am ridicat’) ca să vezi puterea 
Mea, şi Numele Meu să fie vestit în tot pământul.’ (Exodul 9:16). Aceasta nu 
înseamnă că Dumnezeu l-a adus [pe Faraon] la existenţă cu acest scop, dar 
providenţa Sa condusese evenimentele ca el să fie adus la tron chiar la timpul 
stabilit pentru eliberarea lui Israel. Chiar dacă acest tiran arogant pierduse 
mila lui Dumnezeu prin nelegiuirile lui, totuşi viaţa sa fusese păstrată ca prin 
încăpăţânarea lui, Domnul să poată să-Şi dea pe faţă minunile în ţara Egiptu-
lui. Felul cum sunt aranjate evenimentele ţine de providenţa lui Dumnezeu. 
El ar fi putut aşeza pe tron un rege mai îngăduitor, care nu ar fi îndrăznit 
să se împotrivească manifestărilor puternice ale puterii divine. Dar, în cazul 
acesta, planurile Domnului nu s-ar fi împlinit. Poporului Său i s-a îngăduit 
să guste din cruzimea nimicitoare a egiptenilor, pentru ca să nu mai poată 
fi înşelat cu privire la influenţa degradantă a idolatriei. Prin felul în care s-a 
purtat cu Faraon, Domnul Şi-a arătat ura faţă de idolatrie şi hotărârea lui de 
a pedepsi cruzimea şi apăsarea.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 267, 268 engl. (cap. 23).

c.  Dacă nu dorim să ascultăm de Dumnezeu, ce putem învăţa din 
exemplul lui Faraon? Proverbele 1:24-28; zaharia 7:11, 12; Evrei 
12:25.

„Dumnezeu i-a trimis [lui Faraon] o solie de avertizare şi îndurare, dar 
el a refuzat să-L recunoască pe Dumnezeul cerului şi nu a dorit să asculte 
de poruncile Sale. El a întrebat: ‚Cine este Domnul ca să ascult de glasul 
Său?’ (Exodul 5:2)…

Fiecare dovadă în plus cu privire la puterea lui Dumnezeu pe care mo-
narhul egiptean a respins-o, l-a condus la o sfidare şi mai puternică şi mai 
hotărâtă a lui Dumnezeu… Acest caz este un exemplu clar al păcatului 
împotriva Duhului Sfânt… Treptat, Domnul Şi-a retras Duhul Său. Înde-
părtând puterea Sa restrângătoare, El l-a predat pe rege în mâinile celui 
mai mare dintre tirani – eul.” – Conflict and Courage, pag. 89.
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Exod 12:30-3230 Faraon s-a sculat noaptea, el şi toţi slujitorii lui, şi toţi egiptenii; şi au fost mari ţipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. 31 În aceeaşi noapte faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „Sculaţi-vă, ieşiţi din mijlocul poporului meu, voi şi copiii lui Israel. Duceţi-vă de slujiţi Domnului, cum aţi zis. 32 Luaţi-vă şi oile şi boii, cum aţi zis, duceţi-vă şi binecuvântaţi-mă.” 
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Exod 3:19-2019 Ştiu că împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecaţi decât silit de o mână puternică. 20 Eu Îmi voi întinde mâna şi voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecaţi.” 
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Prov 1:24-2824 Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama, 25 fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele, 26 de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, 27 când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea. 28 Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi. Zah 7:11-1211 Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele şi şi-au astupat urechile ca să n-audă. 12 Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oştirilor S-a aprins de o mare mânie.  Evr 12:2525 Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci, dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri, 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2015 51

Joi  27 august

5.  PROFETuL CARE nu A DORIT Să ASCuLTE
a.  De câte ori a încercat Dumnezeu să câştige atenţia lui Balaam? 

numeri 22:22-27.

b.  Ce l-a împiedicat pe Balaam să recunoască solia lui Dumnezeu 
mai devreme? 2 Petru 2:20, 21. Atunci când suntem frustraţi şi cre-
dem că lucrurile nu se întâmplă aşa cum am vrea noi, înseamnă 
aceasta, poate, că Dumnezeu doreşte să câştige atenţia noastră?

„Balaam nu vedea intervenţia cerească şi nu ştia că Dumnezeu Îi tăia 
calea.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 441, 442 engl. (cap. 40).

„Un singur păcat nutrit a otrăvit întregul caracter [al lui Balaam] şi i-a 
cauzat nimicirea.” – Conflict and Courage, pag. 114.

„Atunci când vede clar care este datoria, să nu-şi ia libertatea şi să 
meargă la Dumnezeu cu rugăciunea ca el să fie scuzat ca să nu o împlineas-
că. Ci, mai degrabă, el ar trebui să ceară cu un spirit umil şi supus, putere 
divină şi înţelepciune pentru a putea împlini cerinţele ei.” – Idem., pag. 113.

„Suntem gata să privim la bărbaţii cu experienţă ca fiind în siguranţă 
faţă de vraja plăcerii păcătoase. Dar, totuşi, vedem adesea pe cei care în 
anii tinereţii au fost abătuţi de fascinaţiile păcatului şi şi-au sacrificat băr-
băţia satisfacerii eului personal. O vreme, ei au oscilat între îndemnurile 
principiului şi înclinaţia lor de a urma o cale interzisă; dar curentul răului 
se dovedeşte în cele din urmă prea puternic pentru hotărârile lor bune, aşa 
cum s-a întâmplat şi în cazul regelui Solomon cândva înţelept şi drept.” – 
The Health Reformer, 1 iunie 1878.

Vineri  28 august

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  Câtor oameni le vorbeşte Dumnezeu dacă aceştia nu sunt gata să 

asculte de El?
2.  Cum putem să-L sfidăm pe Dumnezeu aşa cum a făcut Faraon?
3.  Ce trebuie să facem dacă L-am ignorat pe Dumnezeu?
4.  Cum ne putem împietri inima astăzi împotriva lui Dumnezeu?
5.  Care sunt asemănările şi diferenţele dintre Faraon şi Balaam?
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Num 22:22-2722 Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Şi Îngerul Domnului S-a aşezat în drum, ca să i Se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, şi cei doi slujitori ai lui erau cu el. 23 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum şi a luat-o pe câmp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum. 24 Îngerul Domnului S-a aşezat într-o cărare dintre vii, şi de fiecare parte a cărării era câte un zid. 25 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului; s-a strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. 26 Îngerul Domnului a trecut mai departe şi S-a aşezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. 27 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a bătut măgăriţa cu un băţ. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
2Pet 2:20-2120 În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. 21 Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 
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Sabat,  5 septembrie 2015
Darul Sabatului întâi pentru o casă de 

rugăciune în Washington, D.C.

Ca popor care se pregăteşte pentru 
a doua venire a lui Isus, datorăm recu-
noştinţa noastră înaintaşilor noştri pro-
testanţi care, sub providenţa lui Dumne-
zeu, au fondat o ţară care apără libertatea 
religiei pentru toate persoanele – Statele 
Unite ale Americii. Capitala acestei naţiuni 
este Washington, din Districtul Columbia, a 
cărei zonă generală găzduieşte în jur de 650.000 de persoane, 
inclusiv pe oficialii guvernamentali, diplomaţi străini şi familiile lor şi o 
populaţie săptămânală de mai bine de o jumătate de milion de navetişti din 
suburbiile din Maryland şi Virginia. Aceasta face ca oraşul să fie al 23-lea 
cel mai populat oraş din Statele Unite şi a şaptea cea mai mare zonă me-
tropolitană. Acest mare centru cu comerţul lui economic, politic şi cultural 
este un teren fertil pentru răspândirea evangheliei.

Lucrarea de reformă a început în zona Washington, D. C. la sfârşitul 
anilor 1970 cu doar o mână de membri. Odată cu trecerea timpului, în 1980 
s-a cumpărat o casă mică în Temple Hills , Maryland (o suburbie a Distric-
tului) şi a fost reamenajată ca biserică. În timp, această casă mică de adu-
nare a slujit ca un far de lumină în această mare zonă. Mulţi fraţi au trecut 
prin Temple Hills şi au ajutat la întărirea misiunii din această zonă. Casa de 
adunare, care a fost folosită mulţi ani, cuprinde aproximativ 30 de locuri. 
Totuşi, ea a devenit prea mică pentru noi. Având un număr crescând de 
membri şi vizitatori care vin în mod regulat, avem nevoie de o clădire mai 
mare. După multe rugăciuni şi zile de post, s-a luat hotărârea de a cumpăra 
o proprietate mai mare, aşezată într-un loc strategic în această metropolă, 
permiţându-ne să împlinim mai bine misiunea dată de Domnul nostru de 
a „merge în toată lumea şi a învăţa toate popoarele.”  Vestirea evangheliei 
trebuie să ajungă la toate naţiunile, limbile şi la toate noroadele ca toţi să 
aibă ocazia de a auzi şi primi darul mântuirii.

Apelăm la toţi studenţii Şcolii de Sabat să ne ajute în acest proiect, la 
ridicare acestui nou far de lumină în capitala Statelor Unite. Domnul să 
vă răsplătească din abundenţă când oferiţi cu generozitate pentru cauza 
Sa. Vă mulţumim anticipat pentru contribuţia dvs. generoasă la acest plan 
vrednic.

 Fraţii şi surorile voastre din Washington, D.C., SUA
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  Lecţia 10  Sabat, 5 septembrie 2015

Ascultând fără a ne îndoi
„Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată ini-

ma lor.” (Psalmii 119:2).
„Multe suflete ar fi ruinate dacă s-ar baza mereu în mod necondi-

ţionat pe sentimentele fericite că sunt acceptate de Dumnezeu. Fără 
simţăminte, trebuie să învăţăm să ne bazăm pe cuvântul Său… Îndo-
ielile şi temerile împotriva cărora am fost chemaţi să luptăm sunt pre-
ţioasele încercări ale credinţei noastre, instrumentele lui Dumnezeu 
care lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.” 
– The Signs of the Times, 18 aprilie 1895.

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 105-113 engl. (cap. 12).

Duminică  30 august

1.  CE Să FACEM Cu înDOIALA
a.  Atunci când ne confruntăm cu îndoiala, ce putem face ca să-i 

rezistăm? Psalmii 37:3-7.

„Credinţa noastră trebuie să se bazeze pe dovezi, nu pe demonstra-
ţii. Cei care doresc să se îndoiască vor găsi ocazii; dar cei care doresc cu 
adevărat să cunoască adevărul vor găsi multe dovezi pe care să-şi bazeze 
credinţa.” – Calea către Hristos, pag. 105 engl. (cap. 12).

b.  De ce nu vom putea să răspundem la orice întrebare sau să rezol-
văm orice nesiguranţă? Isaia 55:8, 9.

„Dacă ar fi posibil ca fiinţele create să poată obţine o înţelegere deplină 
a lui Dumnezeu şi a lucrărilor Sale, atunci, când ajung acest nivel de înţe-
legere, nu ar mai exista pentru ele nimic din adevăr care să fie descoperit, 
nu va mai exista creştere în cunoştinţă, nici o dezvoltare a minţii sau inimii. 
Dumnezeu nu ar mai fi suprem; iar omul, ajungând la limita cunoştinţei şi 
a realizării, se va opri din înaintare. Să mulţumim lui Dumnezeu că nu aşa 
stau lucrurile.” – Idem., pag. 109 engl. (cap.12).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Ps 37:3-73 Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie. 4 Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. 5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra, 6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază. 7 Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Isa 55:8-98 „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. 
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Luni  31 august

2.  SOLuŢII PEnTRu înDOIALă
a.  Cât de important este să punem întrebări şi să ne dezvoltăm 

mintea din punct de vedere intelectual cât de mult cu putinţă? 
Proverbele 4:7. Ce exemplu a dat Isus? Luca 2:52.

„Sub influenţa conducătoare a lui Dumnezeu, intelectul omului poate 
atinge lucruri măreţe. Tinerii ar trebui încurajaţi să atingă cel mai înalt stan-
dard al realizării intelectuale. Dacă teama şi cunoştinţa de Dumnezeu sunt 
aşezate pe primul loc, nu există nici un pericol ca studentul să se avânte 
prea sus. Cunoştinţa de Dumnezeu, înţelegerea voinţei Sale din cuvântul 
Său, atât cât pot pricepe minţile omeneşti, încorporate în gânduri şi întreţe-
sute în caracter, îi vor face pe bărbaţi şi femei eficienţi. Mintea va fi îmbogă-
ţită, lărgită şi extinsă. Cei care studiază în felul acesta Cuvântul vor merge 
în sus şi înainte către cel mai înalt standard, pentru că sunt părtaşi ai naturii 
divine.” – The Youth Instructor, 31 august 1899.

b.  De ce anume este nevoie pentru a găsi răspunsuri la întrebările 
noastre? Iacov 1:5-8.

„Mulţi privesc la predicatorii lor şi aşteaptă ca ei să le aducă lumină de 
la Dumnezeu, părând să creadă că aceasta este o cale mai ieftină decât să se 
deranjeze să meargă ei înşişi după ea. Aceştia pierd multe. Dacă l-ar urma 
pe Hristos în fiecare zi şi ar face din El îndrumătorul şi sfătuitorul lor, ei ar 
obţine o cunoştinţă clară a voinţei Sale şi, în felul acesta, ar câştiga o expe-
rienţă preţioasă. Pentru că le lipseşte tocmai această experienţă, fraţi, care 
mărturisesc adevărul, umblă în lumina scânteilor altora; ei nu sunt familia-
rizaţi cu Spiritul lui Dumnezeu şi nu deţin o cunoştinţă a voinţei Sale şi, ca 
urmare, sunt îndepărtaţi de la credinţa lor cu uşurinţă. Ei sunt nestatornici, 
pentru că s-au încrezut în alţii ca aceştia să dobândească o experienţă în 
locul lor. S-au luat măsuri ample ca fiecare fiu şi fiică a lui Adam să obţină 
în mod individual o cunoştinţă a voinţei divine, să desăvârşească un carac-
ter creştin şi să fie curăţiţi prin adevăr. Dumnezeu este dezonorat prin cei 
care pretind că sunt urmaşi ai lui Hristos şi totuşi nu deţin o cunoştinţă din 
experienţă a voinţei divine sau a tainei evlaviei.” – Testimonies, vol. 2, pag. 644 
engl. (cap. 78).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Prov 4:77 Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. Luca 2:5252 Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Iac 1:5-85 Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 6 Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. 7 Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, 8 căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale. 
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Marţi  1 septembrie

3.  RESPInGânD TRADIŢIILE nEBIBLICE
a.  Ce trebuie despărţit de înţelegerea noastră personală a soliei lui 

Dumnezeu? Marcu 7:6-9.

„Biblia este regula de viaţă, care ne învaţă despre caracterul pe care tre-
buie să-l formăm pentru viitor, viaţa nemuritoare. Credinţa noastră, prac-
tica noastră pot face din noi epistole vii, cunoscute şi citite de toţi oamenii. 
Oamenii nu au nevoie de lumina slabă a tradiţiei şi obiceiului ca să facă 
Scripturile uşor de înţeles. Este ca şi când am susţine că soarele, în strălu-
cirea lui de la miezul zilei, are nevoie de licărirea unor torţe pământeşti ca 
să-i sporească slava. Nu este nevoie de poveştile sau născocirile preoţilor 
sau ale predicatorilor pentru salvarea studentului de la rătăcire. Consultaţi 
Cuvântul divin şi veţi avea lumină. În Biblie, fiecare datorie este arătată 
clar, fiecare lecţie este înţeleasă şi capabilă să îi facă pe oameni în stare să se 
pregătească pentru viaţa veşnică. Darul lui Hristos şi iluminarea Duhului 
Sfânt ne descoperă pe Tatăl şi pe Fiul. Cuvântul este adaptat în mod precis 
ca să-i facă pe bărbaţi, femei şi tineri înţelepţi pentru mântuire. În cuvânt se 
află ştiinţa mântuirii descoperită clar… ‚Cercetaţi Scripturile,’ pentru că în 
ele se află sfatul lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu care vorbeşte sufle-
tului.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pag 390, 391 engl. (cap.: „Marea 
carte de studiu”).

„Autoritatea omului poartă semnătura omului. Nu trebuie să permi-
tem ca poporul nostru să intre sub comanda sentimentelor slabe şi confuze 
ale omului. Autoritatea lui Dumnezeu trebuie să rămână în picioare ca fi-
ind supremă. Şi trebuie să fac apel la poporul Său să recunoască autoritatea 
Sa, care poartă dovada originii sale divine.” – Manuscris Releases, vol. 12, pag. 69.

b.  Atunci când aşezăm tradiţia deasupra Cuvântului lui Dumne-
zeu, ce vom fi conduşi să facem? Matei 23:23.

„Atunci când se posteşte şi se fac rugăciuni într-un spirit de îndreptăţi-
re de sine, acestea sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Adunarea sfân-
tă de închinare, şirul de ceremonii religioase, umilinţa exterioară, jertfirea 
impusă – toate mărturisesc înaintea lumii că cel care face aceste lucruri se 
consideră drept. Aceste lucruri atrag atenţia la împlinitorul datoriilor rigu-
roase, spunând: Acest om are drept la cer. Dar totul este doar înşelăciune. 
Faptele nu ne vor cumpăra intrarea în cer. Marea Jertfă care s-a făcut îi 
cuprinde pe toţi cei care cred.” – Selected Messsages, vol. 1, pag. 388.

www.azsmr.ro
Sticky Note
Mar 7:6-96 Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.” 8 Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.” 9 El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Mat 23:2323 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. 
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Miercuri  2 septembrie

4.  COnvInGEREA PERSOnALă: O PROTECŢIE FAŢă  
 DE înDOIALă
a.  Cum putem cunoaşte calea către cer? Ioan 14:6; 6:63; 8:31, 32. Pe 

de altă parte, cum vor pierde mulţi dintre noi cerul?

„Inima mea este tristă când mă gândesc câţi vor pierde calea către cer 
pentru că nu au studiat ghidul dat lor de Dumnezeu. Nu există nici un 
aranjament posibil prin care aceste suflete să poată fi mântuite, care, după 
ce au auzit glasul lui Dumnezeu vorbindu-le în Cuvântul Său, nu au nici 
un interes suficient ca să cerceteze şi să se familiarizeze cu instrucţiunile 
pe care li le-a dat Dumnezeu, indicând singura cale care duce spre cer. 
Întrebarea apostolului este îndreptăţită: ‚Cum vom scăpa noi dacă stăm 
nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?’ (Evrei 2:3). Tinerilor noştri să 
li se prezinte un angajament pe care să-l semneze cum că nu se vor atinge 
de fabulele fără rost, ci vor cerceta Scripturile ca să dea minţii lor cea mai 
hrănitoare şi sănătoasă hrană, pentru a deveni puternici în contemplarea 
lucrărilor lui Hristos care a devenit garantul omenirii căzute.” – The Youth’s 
Instructor, 31 august 1887.

b.  Ce ar trebui să-I cerem lui Dumnezeu pentru a ne apăra de îndo-
ială? Psalmii 139:23, 24.

„Să ne cercetăm cu atenţie şi critică. Nu sunt călcate juruinţele pe care 
le-am făcut la botezul nostru? Suntem morţi faţă de lume şi vii faţă de Hris-
tos? Căutăm acele lucruri care sunt de sus, unde Hristos şade la dreapta 
lui Dumnezeu? Este tăiat cablul care ne-a ancorat de Stânca cea veşnică? 
Suntem purtaţi de curent spre pierzare? Să nu facem nici un efort de a îna-
inta cu hotărâre şi de a ne face drum în susul curentului de apă? Să nu mai 
ezităm, ci să folosim vâslele cu vigoare; şi să facem faptele dintâi, înainte de 
a naufragia cu totul.” – The Review and Herald, 7 iunie 1887.

„Supuneţi-vă inima ca să fie înnobilată şi curăţită; atunci veţi deveni 
părtaşi ai naturii divine, eliberaţi de stricăciunea care este în lume prin pof-
tă. Atunci veţi fi ‚gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea 
care este în voi, dar cu blândeţe şi cu teamă.’ (1 Petru 3:15). Pacea lui Hris-
tos va fi a voastră.” – Testimonies, vol. 5, pag. 333 engl. (cap. 37).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Ioan 14:66 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 6:6363 Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă. Ioan 8:31-3231 Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Ps 139:23-2423 Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! 24 Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei! 
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Joi  3 septembrie

5.  SCHIMBAREA DE CARE AvEM nEvOIE
a.  Cum va fi experienţa noastră când biruim îndoiala? Matei 21:21, 22.

„Prin credinţa în Hristos, orice defect de caracter trebuie îndreptat, fie-
care întinăciune curăţită, orice greşeală corectată, orice virtute dezvoltată.

‚Voi sunteţi desăvârşiţi în El.’ (Coloseni 2:10 engl.).
Rugăciunea şi credinţa sunt strâns legate şi trebuie să fie studiate îm-

preună. În rugăciunea credinţei se află o ştiinţă divină; este o ştiinţă pe 
care trebuie să o înţeleagă toţi cei care vor să facă din viaţa lor un succes. 
Hristos spune: ‚De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, 
să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea.’ (Marcu 11:24). El arată clar că ceea 
ce cerem trebuie să fie în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu; trebuie să 
cerem lucruri pe care El le-a făgăduit, şi orice primim trebuie folosit pentru 
împlinirea voinţei Sale. Dacă sunt împlinite condiţiile, făgăduinţa este cla-
ră.” – Educaţia, pag. 257, 258 engl. (cap.: „Credinţa şi rugăciunea”).

b.  Care va fi atitudinea noastră faţă de ceilalţi credincioşi? Ioan 
17:20, 21.

„Cei care duc luptele Prinţului vieţii trebuie să-şi îndrepte armele de 
luptă spre exterior, şi să nu formeze un pătrat gol şi să-şi ţintească proiec-
tilele de nimicire spre cei care slujesc sub steagul Prinţului Emanuel. Nu 
avem timp să-i rănim şi să-i doborâm pe alţii.” – Christ Triumphant, pag. 235.

Vineri  4 septembrie

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  De ce îngăduie Dumnezeu posibilitatea de a ne îndoi?
2.  Care este răspunderea noastră în ce priveşte îndepărtarea îndoielii?
3.  Care este o sursă obişnuită a îndoielii?
4.  Cum putem birui toată îndoiala?
5.  Care va fi rezultatul faptului că suntem liberi de îndoială?

www.azsmr.ro
Sticky Note
Mat 21:21-2221 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: „Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare”, se va face. 22 Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.” 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Ioan 17:20-2120 Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 21 Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 
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   Lecţia 11  Sabat, 12 septembrie 2015

O istorie a ascultării de Dumnezeu
„Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfa-

tul meu.” (Proverbele 8:33).
„O parte din timpul [lui Adam şi al Evei] trebuia să fie petrecut 

cu primirea vizitelor îngerilor, cu ascultarea de instrucţiunile lor şi în 
meditaţie sfântă.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 25.

Recomandare pentru studiu: Educaţia, pag. 13-19 engl. (cap. 1).

Duminică  6 septembrie

1.  ADAM ŞI EvA
a.  Cum îl auzeau Adam şi Eva pe Dumnezeu? Genesa 3:8 (p.p).

„Munca fiecărei zile aducea [lui Adam şi Evei] sănătate şi mulţumi-
re, iar perechea fericită saluta cu bucurie vizitele Creatorului lor, când, în 
răcoarea zilei, El venea şi vorbea cu ei. Dumnezeu îi învăţa zilnic lecţiile 
Sale.” – Divina vindecare, pag. 261 engl. (cap. 19).

„Comuniunea faţă în faţă, inimă către inimă cu Făcătorul său era ma-
rele privilegiu [al lui Adam]. Dacă ar fi rămas credincios lui Dumnezeu, 
toate acestea ar fi fost ale lui pentru veşnicie.” – Educaţia, pag. 15 engl. (cap. 1).

b.  Cum au primit Adam şi Eva îndrumare divină după ce păcatul a 
intrat în lume? Genesa 3:16-19.

„Îngerii l-au informat pe Adam că, întrucât păcătuirea lui adusese 
moartea şi nenorocirea, viaţa şi nemurirea aveau să fie aduse la lumină 
prin jertfa lui Isus Hristos.

Lui Adam i-a fost descoperit viitorul, evenimentele importante, de la 
alungarea lui din Eden până la Potop şi mai departe până la prima venire a 
lui Hristos pe pământ.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 51.

www.azsmr.ro
Sticky Note
Gen 3:88 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. 

www.azsmr.ro
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Gen 3:16-1916 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.” 
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Luni  7 septembrie

2.  nOE ŞI AvRAAM L-Au AuzIT PE DuMnEzEu în  
 MOD DIRECT
a.  Cum a primit noe călăuzire divină? Genesa 6:13-21. Cum a răs-

puns noe la îndrumările lui Dumnezeu? Genesa 6:22.

„Orice comunicare dintre cer şi omenirea căzută a fost şi este prin Hris-
tos. Fiul lui Dumnezeu a fost Acela care a dat primilor noştri părinţi făgă-
duinţa răscumpărării. El a fost Cel care S-a descoperit patriarhilor. Adam, 
Noe, Avraam, Isaac, Iacov şi Moise au înţeles evanghelia. Ei au aşteptat 
mântuirea prin Înlocuitorul şi Garantul omului. Aceşti bărbaţi din vechime 
au fost în comuniune cu Mântuitorul care avea să vină în lumea noastră în 
trup omenesc; iar unii dintre ei au vorbit cu Hristos şi îngerii cereşti faţă 
în faţă…

Hristos a fost Cel care a vorbit poporului Său prin profeţi… Glasul lui 
Hristos ne vorbeşte prin Vechiul Testament.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 366, 367 
engl. (cap. 32).

b.  Cum a comunicat Dumnezeu cu Avraam? Care a fost răspunsul 
lui Avraam? Genesa 22:1, 2, 11, 12.

„Dumnezeu i-a făcut o mare onoare lui Avraam.  Îngeri din cer au venit 
şi au vorbit cu el aşa cum vorbeşte un om cu prietenul său.” – Idem., pag. 138 
engl. (cap. 12).

„Fiinţele cereşti încă vizitează pământul ca pe vremea când au um-
blat şi au vorbit cu Avraam şi cu Moise. În mijlocul activităţilor agitate din 
marile noastre oraşe, în mijlocul mulţimilor care se înghesuie pe arterele 
principale şi umplu pieţele unde de dimineaţa până seara oamenii acţio-
nează ca şi cum afacerile, sportul şi plăcerea ar fi totul în viaţă, unde atât 
de puţini sunt cei care contemplă la realităţile nevăzute – chiar aici cerul îşi 
are pe cei veghetori şi sfinţi ai săi. Există agenţi invizibili care notează orice 
cuvânt şi faptă a fiinţelor omeneşti. În orice întâlnire de afaceri sau plăcere, 
în fiecare adunare de închinare sunt mai mulţi ascultători decât se pot ve-
dea cu ochiul natural. Uneori inteligenţele cereşti dau la o parte vălul care 
ascunde lumea nevăzută pentru ca gândurile noastre să poată fi atrase de 
la învălmăşeala şi iureşul vieţii, pentru a ne da seama de faptul că martorii 
nevăzuţi sunt de faţă la tot ceea ce spunem sau facem.” – Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 176 engl. (cap. 14).
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Gen 6:13-2113 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. 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. 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. 16 Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s-o pui în latura corăbiei; şi să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus. 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.” Gen 6:2222 Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. 
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Gen 22:1-21 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 22:11-1211 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.” 
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Marţi  8 septembrie

3.  MOISE ŞI AROn
a.  Cum l-a călăuzit Dumnezeu pe Moise la timpul când Israel tre-

buia să plece din Egipt? Exodul 3:4, 10.

„Moise a vorbit cu Isus faţă în facă ca unul care vorbeşte cu un prieten.” 
– The Review and Herald, 2 martie 1886.

„Interpretarea manifestării divine la rugul aprins încurcă cel mai as-
cuţit intelect. Nu era un vis; nu era o viziune; era o realitate vie – ceva ce 
Moise a văzut cu ochii săi. El a auzit glasul lui Dumnezeu chemându-l din 
tufiş şi el şi-a acoperit faţa, înţelegând că stătea în imediata apropiere a lui 
Dumnezeu. Dumnezeu vorbea cu omul. Niciodată nu a putut Moise să 
descrie impresia făcută asupra minţii lui când a văzut ce a văzut şi a auzit 
glasul care-i vorbea; dar această impresie nu a fost eclipsată niciodată. Ce-
rul a venit foarte aproape de el când, cu teamă sfântă, a auzit cuvintele: ‚Eu 
sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac 
şi Dumnezeul lui Iacov.’ (Exodul 3:6). Ce bunătate minunată din partea lui 
Dumnezeu să părăsească curţile cereşti şi să Se arate lui Moise, vorbind cu 
el faţă în faţă, ‚aşa cum un om vorbeşte cu prietenul său.’(Exodul 33:11).” – 
Comentarii biblice, vol. 1, pag. 1099 engl.

b.  Cum a vorbit Moise mai târziu cu Dumnezeu? Exodul 33:18, 19.

„Încurajat de asigurarea prezenţei lui Dumnezeu, Moise s-a apropiat 
chiar mai mult şi a îndrăznit să ceară chiar mai multe binecuvântări. ‚Ara-
tă-mi slava Ta,’ a spus el. (Exodul 33:18). Credeţi că Dumnezeu l-a mustrat 
pe Moise pentru îndrăzneala lui? Nu, deloc. Moise nu a cerut acest lucru 
din curiozitate neîntemeiată. El avea în vedere un scop. El a văzut că în 
propria sa putere nu putea face lucrarea în aşa fel încât să fie aprobată de 
Dumnezeu. El ştia că, dacă avea să obţină o concepţie clară cu privire la 
slava lui Dumnezeu, el avea să fie în stare să meargă înainte în misiunea 
sa importantă, nu în propria sa putere, ci în puterea Domnului Dumnezeu 
Cel Atotputernic.” – The Review and Herald, 11 mai 1897.

c.  Care sunt diferitele căi pe care le-a folosit Dumnezeu ca să co-
munice cu Aron? Exodul 6:13; 8:5; Leveticul 10:8.

www.azsmr.ro
Sticky Note
Exod 3:44 Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!” Exod 3:1010 Acum, vino, Eu te voi trimite la faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.” 
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Exod 33:18-1918 Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” 19 Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!” 
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Exod 6:1313 Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel şi cu privire la faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din ţara Egiptului pe copiii lui Israel. Exod 8:55 Domnul a zis lui Moise: „Spune lui Aaron: „Întinde-ţi mâna cu toiagul peste râuri, peste pâraie şi peste iazuri, şi scoate broaşte din ele peste ţara Egiptului!” Lev 10:88 Domnul a vorbit lui Aaron şi a zis: 
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Miercuri 9 septembrie

4.  IzRAELIŢII RECunOSC GLASuL LuI DuMnEzEu
a.  Cum a vorbit Dumnezeu izraeliţilor lângă muntele Sinai? Deu-

teronomul 5:4, 22. 

„Dumnezeu a însoţit proclamarea Legii Sale sfinte cu manifestarea pu-
terii şi slavei Sale, pentru ca poporul Său să nu uite niciodată scena aceasta 
şi pentru ca să li se poată întipări în inimă o profundă veneraţie faţă de 
Autorul legii, Creatorul cerului şi al pământului. El a dorit, de asemenea, 
să arate tuturor oamenilor sfinţenia, importanţa şi caracterul permanent al 
legii Sale.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 309 engl. (cap. 27).

b.  Ce au preferat în loc de a vorbi direct cu Dumnezeu? De ce? De-
uteronomul 5:23-27.

„Poporul Israel era copleşiţi de groază. Puterea înspăimântătoare a cu-
vintelor rostite de Dumnezeu părea mai mult decât puteau suporta inimile 
lor tremurânde. Pentru că atunci când le-a fost prezentată marea regulă 
a lui Dumnezeu cu privire la ceea ce este drept, ei au înţeles ca nicioda-
tă mai înainte caracterul ofensator al păcatului şi propria lor vină în ochii 
unui Dumnezeu sfânt. Ei s-au tras înapoi de la munte cu teamă şi respect. 
Mulţimea a strigat lui Moise: ‚Vorbeşte-ne tu însuţi, şi te vom asculta; dar 
să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.’ Conducătorul a răs-
puns: ‚Nu vă înspăimântaţi; căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună 
la încercare şi ca să aveţi frica Lui înaintea ochilor voştri, pentru ca să nu 
păcătuiţi.’ Totuşi, poporul a rămas la distanţă, privind cu groază asupra 
scenei în timp ce ‚Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu’. (Exo-
dul 20:19-21).” – Idem., pag. 309, 310 engl. (cap. 27).

c. Cum a vorbit Dumnezeu cu izraeliţii de-a lungul veacurilor? 
Luca 1:70.

„Prin natură, prin forme şi simboluri, prin patriarhi şi profeţi, Dumne-
zeu vorbise lumii.” – Hristos lumina lumii, pag. 34 engl. (cap.

„O, dacă tu, naţiunea favorizată mai presus de oricare alta, ai fi cunos-
cut timpul cercetării tale şi lucrurile care să-ţi dea pacea!... Nu i-ai refuzat 
şi respins numai pe slujitori, delegaţi şi profeţi, ci pe Sfântul lui Israel, Răs-
cumpărătorul tău.” – Marea luptă, pag. 22 engl. (cap. 1).
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Deut 5:44 Domnul v-a vorbit faţă în faţă pe munte, din mijlocul focului. Deut 5:2222 Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nori şi din negură deasă, şi le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris pe două table de piatră şi mi le-a dat. 
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Deut 5:23-2723 Când aţi auzit glasul acela din mijlocul întunericului şi pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminţiilor voastre şi bătrânii voştri s-au apropiat toţi de mine, 24 şi aţi zis: „Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava şi mărimea Lui şi noi I-am auzit glasul din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, şi totuşi au rămas vii. 25 Şi acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă vom auzi şi mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. 26 Cine este, în adevăr, omul acela, care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui Viu vorbind din mijlocul focului, şi totuşi să fi rămas viu? 27 Apropie-te mai bine tu şi ascultă tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru, şi noi vom asculta şi vom face.” 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Luca 1:7070 cum vestise prin gura sfinţilor Săi proroci care au fost din vechime – 
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Joi 10 septembrie

5.  AuzInDu-L PE DuMnEzEu în ExPERIEnŢA  
 nOASTRă
a.  Cum doreşte Dumnezeu să ne vorbească acum? Evrei 1:2; Ioan 5:39.

„Adam şi Eva au primit cunoştinţa prin comuniune directă cu Dum-
nezeu; şi ei au învăţat de la El prin lucrările Sale… Dar prin păcat, omului 
nu i s-a mai permis să înveţe de la Dumnezeu printr-o comuniune directă 
şi, în mare măsură, nici prin lucrările Sale… Natura vorbeşte încă de Cre-
atorul ei. Totuşi aceste descoperiri sunt parţiale şi imperfecte. Iar în starea 
noastră decăzută, cu puterile limitate şi vederea slăbită, nu suntem în stare 
să interpretăm corect. Avem nevoie de o descoperire mai amplă, făcută de 
Dumnezeu în cuvântul Său scris.” – Educaţia, pag. 16, 17 engl. (cap.: „Sursa şi ţelul 
adevăratei educaţii”).

b.  Ce fel de experienţă personală doreşte Dumnezeu ca noi să avem 
cu Cuvântul Său? Psalmii 34:8; Ieremia 15:16; 29:13.

„Există o dovadă care este la îndemâna tuturor – atât a celui mai edu-
cat, cât şi a celui mai puţin învăţat – dovada experienţei. Dumnezeu ne 
invită să experimentăm pentru noi înşine realitatea cuvântului Său… În loc 
de a depinde de cuvântul altuia, trebuie să gustăm noi înşine pentru noi.” 
– Calea către Hristos, pag. 111 engl. (cap. 12).

„Creştinul ştie în cine a crezut. El nu doar citeşte Biblia; el experimen-
tează puterea învăţăturilor ei…

El poate mărturisi: ‚Aveam nevoie de ajutor şi l-am găsit în Isus… În-
trebi de ce cred în Isus? – Pentru că el îmi este un Mântuitor divin. De ce 
cred Biblia? – Pentru că am găsit că ea este glasul lui Dumnezeu.” – Credinţa 
prin care trăiesc, pag. 16 engl.

Vineri 11 septembrie

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  Cum a schimbat păcatul comunicarea dintre Dumnezeu şi Adam şi Eva?
2.  Cum a comunicat Dumnezeu cu patriarhii din vechime?
3.  Ce a înţeles Moise la rugul aprins? Cum a reacţionat el?
4.  Cum a vorbit Dumnezeu lui Israel în timpul vechiului Testament?
5.  Cum putem auzi glasul lui Dumnezeu astăzi?
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Evr 1:22 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. Ioan 5:3939 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. 
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Ps 34:88 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! Ier 15:1616 Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor! Ier 29:1313 Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. 
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  Lecţia 12 Sabat, 19 septembrie 2015

Isus îl aude pe Tatăl Său
„Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să în-

viorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezeşte în fiecare 
dimineaţă, El îmi trezeşte urechea să ascult cum ascultă nişte uce-
nici. Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, şi nu M-am împotri-
vit, nici nu M-am tras înapoi.” (Isaia 50:4, 5).

„[Isus] a dobândit cunoştinţă aşa cum putem şi noi dobândi.” – 
Hristos lumina lumii, pag. 70 engl. (cap. 7).

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 68-74 engl. (cap. 7).

Duminică 13 septembrie

1.  METODA LuI ISuS DE A învăŢA
a.  Cum a învăţat Isus adevărul? Evrei 2:10, 16-18; Matei 7:7.

b.  Cine a fost învăţătorul Său? Ioan 5:20.

„Copilul Isus nu a primit educaţie în şcolile sinagogilor. Mama Lui a 
fost primul lui învăţător pământesc. De pe buzele ei şi din sulurile profeţi-
lor, El a învăţat despre lucrurile cereşti. Tocmai cuvintele pe care El Însuşi 
le spusese lui Moise pentru Israel erau acum învăţate pe genunchii mamei 
Sale. Când a crescut şi a devenit dintr-un copil un adult, El nu a căutat 
şcolile rabinilor. El nu avea nevoie de educaţia care se obţinea din astfel de 
surse; pentru că Dumnezeu era învăţătorul Său…

Pentru că El a obţinut cunoştinţa aşa cum am putea şi noi să o obţinem, 
familiarizarea Sa apropiată cu Scripturile arată cu câtă sârguinţă a studiat 
în primii ani cuvântul lui Dumnezeu. Iar înaintea Sa era întinsă marea bi-
bliotecă a lucrărilor create ale lui Dumnezeu. Cel care făcuse toate lucrurile 
studia lecţiile pe care mâna Sa le scrisese pe pământ, pe cer şi în mare… El 
studia viaţa plantelor şi animalelor, şi viaţa omului.” – Hristos lumina lumii, 
pag. 70 engl. (cap. 7).
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Evr 2:1010 Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor. Evr 2:16-1816 Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. 17 Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. 18 Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. Mat 7:77 Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 
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Ioan 5:2020 Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi. 
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Luni 14 septembrie

2.  DE CE nu A MERS ISuS LA ŞCOALă
a.  De ce a refuzat Isus să înveţe de la rabini? Romani 10:3; Ioan 7:16.

„Pe vremea lui Hristos, educatorii tinerilor erau nişte formalişti. În tim-
pul slujirii Sale, Isus a spus despre rabini: ‚Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaş-
teţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.’ Şi El i-a acuzat că învaţă 
‚ca învăţături nişte porunci omeneşti.’ (Matei 22:29; 15:9). Se punea accent 
pe tradiţie care era explicată în detaliu şi privită cu mai mult respect decât 
Scripturile. Spusele oamenilor şi lungul şir de ceremonii ocupau atât de 
mult din viaţa elevului, încât educaţia care transmite cunoştinţa de Dum-
nezeu era neglijată. Marii învăţători argumentau la nesfârşit în jurul lucru-
rilor mărunte, specificând fiecare detaliu care să fie păstrat în ceremoniile 
religioase şi făcând din respectarea lor o chestiune de cea mai mare obli-
gativitate. Ei plăteau ‚zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen’ în timp 
ce lăsau ‚nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi 
credincioşia.’ (Matei 23:23). În felul acesta se introducea o mare cantitate 
de gunoi care ascundea de la vederea tinerilor chestiunile esenţiale pentru 
serviciul lui Dumnezeu.

În sistemul de educaţie, nu era loc pentru acea experienţă personală 
în care sufletul învaţă pentru sine puterea unui ‚Aşa zice Domnul’ şi câşti-
gă acea încredere în cuvântul lui Dumnezeu care este singurul care poate 
aduce pacea şi puterea de la Dumnezeu. Ocupaţi cu şirul de forme, elevii 
din aceste şcoli nu aveau nici o oră de linişte în care să aibă comuniune 
cu Dumnezeu şi să audă glasul Său vorbind inimilor lor. Ceea ce rabinii 
considerau a fi o educaţie superioară era în realitate cea mai mare piedică 
împotriva adevăratei educaţii. Ea se împotrivea întregii dezvoltări adevă-
rate. Sub îndrumarea lor, puterile tinerilor erau reprimate iar minţile lor 
erau limitate şi îngustate.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 438, 
439 engl. (cap.: „Exemplul lui Hristos în contrast cu formalismul”).

„Natura omenească se zbate mereu ca să se exprime. Cel care este făcut 
desăvârşit în Hristos trebuie ca mai întâi să fie golit de mândrie, de mulţu-
mirea de sine. Atunci în suflet este linişte, iar glasul lui Dumnezeu poate fi 
auzit.” – The Signs of the Times, 9 aprilie 1902.

b.  Ce a respins Isus din învăţătura lor? Matei 15:3, 9; Coloseni 2:8.
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Marţi 15 septembrie
a.  Cum a ascultat Isus şi a vorbit cu respect cu conducătorii propri-

ei Sale biserici când aceştia au înlocuit evanghelia cu tradiţia, 
ducând în rătăcire mii? Luca 2:46, 47.

„Dacă Isus ar fi arătat că încearcă să-i înveţe [pe rabini], ei ar fi refuzat 
plini de dispreţ să-L asculte. Dar ei se măguleau că ei erau cei care Îl învă-
ţau, sau cel puţin îi testau cunoştinţa în ce priveşte Scripturile. Modestia 
plină de viaţă şi harul lui Isus le-au dezarmat prejudecăţile.” – Hristos lumina 
lumii, pag. 80 engl. (cap. 8).

b.  Cine a considerat Isus că este familia Sa de pe pământ? Matei 
12:50. Cum a răspuns El atunci când propria lui familie a urmat 
tradiţiile omeneşti?

„Fraţii şi surorile lui Isus erau învăţaţi cu privire la nenumăratele tra-
diţii şi ceremonii ale rabinilor, dar Hristos nu a putut fi determinat să Se 
intereseze de aceste chestiuni. În timp ce auzea la tot pasul ‚să faci cutare’ 
şi ‚cutare să nu faci’, El Şi-a văzut de drum, fiind independent de aceste 
restricţii. Cerinţele societăţii şi cerinţele lui Dumnezeu se ciocneau conti-
nuu; şi, deşi în tinereţe nu a atacat în mod direct obiceiurile sau preceptele 
cărturarilor învăţaţi, El nu a frecventat şcolile lor.

Isus nu ar fi urmat nici un obicei care I-ar fi cerut să se depărteze de 
voinţa lui Dumnezeu, şi nici nu S-ar fi lăsat învăţat de cuvintele oameni-
lor mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu. El împiedica pătrunderea în 
mintea Sa a acelor sentimente şi ceremonii care nu ÎI aveau pe Dumnezeu 
la bază. El nu lăsa ca aceste lucruri să-L influenţeze. Astfel, El ne-a învăţat 
că este mult mai bine să previi răul decât să încerci să-l corectezi, după ce 
acesta a găsit un punct de sprijin în minte. Şi, prin exemplul Său, Domnul 
Hristos i-a învăţat şi pe alţii să nu se pună în situaţia unde s-ar fi putut înti-
na. Dar nici nu Se aşeza fără rost într-o poziţie care-L aducea în conflict cu 
rabinii, care, în decursul anilor, ar fi însemnat slăbirea influenţei Sale asu-
pra poporului. Din aceleaşi motive, El nu a putut fi determinat să păzească 
formele fără sens sau să repete acele obiceiuri pe care mai târziu în slujirea 
Sa le-a condamnat atât de hotărât.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, 
pag. 439 engl. (cap.: „Exemplul lui Hristos în contrast cu formalismul”).
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Miercuri  16 septembrie

4.  învăŢânD DE LA învăŢăTOR
a.  Cine răspundea de educaţia lui Isus? Luca 2:49; Ioan 8:28.

„Deşi Isus era supus părinţilor Săi, El a început la o vârstă fragedă să 
contribuie singur la formarea caracterului Său. În timp ce mama Lui a fost 
primul lui învăţător pământesc, El primea în mod constant o educaţie de la 
Tatăl Său din cer. În loc de a cerceta cu atenţie învăţăturile transmise de ra-
bini de la un secol la altul, Isus, călăuzit de Învăţătorul Divin, a studiat cu-
vintele lui Dumnezeu, curate şi neîntinate, şi a studiat de asemenea marea 
carte a naturii… El a adus o atmosferă mai curată în viaţa de cămin. Deşi 
nu s-a lăsat educat de rabini pentru că nu a devenit elev în şcolile lor, totuşi 
El era adesea adus în contact cu ei iar întrebările pe care le punea, ca şi cum 
era un învăţăcel, îi punea în încurcătură pe oamenii înţelepţi; şi aceasta 
pentru că practicile lor nu se armonizau cu Scripturile şi nu aveau înţelep-
ciunea care vine de la Dumnezeu. Chiar şi pentru cei care nu priveau cu 
ochi buni nerespectarea de către El a obiceiurilor populare, educaţia Lui 
părea mai înaltă decât a lor.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 439, 
440 engl. (cap. „Exemplul lui Hristos în contrast cu formalismul”).

b.  Ce ar trebui să învăţăm? Coloseni 3:1, 2; Matei 11:29. Cum ar tre-
bui să fim educaţi?

„Fiecare copil poate să obţină cunoştinţe aşa cum a obţinut şi Isus. Pe 
măsură ce încercăm să-L cunoaştem pe Tatăl nostru cel ceresc prin cuvântul 
Său, îngerii se vor apropia, minţile noastre se vor întări, caracterele noastre 
se vor eleva şi înnobila. Vom deveni mai asemănători cu Mântuitorul. Şi în 
timp ce privim la frumuseţea şi grandoarea naturii, inima noastră începe 
să-L caute pe Dumnezeu. În timp ce spiritul este copleşit, sufletul este învi-
orat venind în contact cu Cel nemărginit prin lucrările Sale. Comuniunea 
cu Dumnezeu prin rugăciune dezvoltă facultăţile mentale şi morale, iar 
puterile spirituale se întăresc pe măsură ce medităm asupra lucrurilor spi-
rituale.” – Hristos lumina lumii, pag. 70, 71 engl. (cap. 7).

„Lucrarea adevăratei educaţii este… de a-i educa pe tineri să gândeas-
că şi nu doar să reflecte gândirea altor oameni. În loc să-şi limiteze studiul 
la ceea ce au spus sau scris alţii, studenţii să fie îndrumaţi către izvoarele 
adevărului, către vastele câmpuri din natură şi revelaţie, deschise cercetă-
rii.” – Educaţia, pag. 17 engl. (cap.: „Sursa şi ţelul adevăratei educaţii”).
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Joi 17 septembrie

5.  ŞI nOI PuTEM AvEA SuCCES
a.  Cum S-a pregătit Isus pentru lucrarea vieţii Sale? Isaia 50:4, 5.

„Comuniunea cu Dumnezeu, o deplină consacrare faţă de El în împli-
nirea cuvântului Său, fără a ţine seama de educaţia falsă sau obiceiurile sau 
tradiţiile timpului Său, au marcat viaţa lui Isus.” – Principiile fundamentale ale 
educaţiei creştine, pag. 440 engl. (cap.: „Exemplul lui Hristos în contrast cu formalismul”).

b.  Cum ar trebui să studiem ca să avem succes? Isaia 55:6, 7.

„După părerea rabinilor, religia însemna să facă încontinuu ceva ca să-
şi arate superioritatea prin îndeplinirea unor fapte exterioare; în vreme ce, 
prin neascultarea continuă de Cuvântul lui Dumnezeu, ei au pervertit ca-
lea Domnului. Însă educaţia care Îl are la bază pe Dumnezeu, îi va conduce 
pe oameni să-L caute pe Dumnezeu… Cel nemărginit nu este şi nu va fi 
niciodată, limitat la organizaţiile omeneşti sau planurile omeneşti. Fiecare 
suflet trebuie să aibă o experienţă personală în obţinerea unei cunoştinţe 
cu privire la voinţa şi căile lui Dumnezeu. În toţi cei care sunt educaţi de 
Dumnezeu trebuie să se vadă o viaţă care să nu fie în armonie cu lumea, 
cu obiceiurile, practicile sau experienţele ei. Prin studiul Scripturilor, prin 
rugăciune serioasă, ei pot auzi mesajul adresat lor: ‚Fiţi liniştiţi şi să ştiţi că 
eu sunt Dumnezeu.’ (Psalmii 46:10). Când orice alt glas este adus la tăce-
re, când orice interes pământesc este îndepărtat, liniştea sufletului face ca 
glasul lui Dumnezeu să fie mai uşor de auzit. Odihna se află la El.” – Idem., 
pag. 440, 441 engl. 

Vineri 18 septembrie

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  Cum a învăţat Isus?
2.  Ce era greşit în sistemul de educaţie din timpul Său?
3.  Cum a arătat Isus că nu este de acord cu multe dintre obiceiurile 

dominante ale vremii?
4.  Cum putem să ne dezvoltăm facultăţile mentale?
5.  Cum putem avea succesul pe care l-a avut Isus?
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  Lecţia 13 Sabat, 26 septembrie 2015

„vorbeşte, Doamne”
„Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi;... Eu sunt Dumnezeu, Dum-

nezeul tău.” (Psalmii 50:7).
„Fiţi întotdeauna gata, spunând: ‚Vorbeşte, Doamne; căci robul 

Tău ascultă.’ (1 Samuel 3:9).” – The Review and Herald, 26 iulie 1898.

Recomandare pentru studiu: Faith and Works (Credinţă şi fapte), pag. 121, 122 engl.

Duminică 20 septembrie

1.  MARIA, SLujITOAREA DOMnuLuI
a.  Care a fost atitudinea Mariei când Dumnezeu i-a trimis o solie? 

Luca 1:38.

„[Observaţi] credinţa dulce şi ca a unui copil pe care a dat-o pe faţă 
Maria, fecioara din Nazaret.” – Hristos lumina lumii, pag. 98 engl. (cap. 10).

b.  Cine a mai profetizat despre Hristos ca să întărească credinţa 
Mariei? Luca 1:41-43, 67-69; 2:25-32, 36-38. Cine a încercat să ni-
micească credinţa ei în Isus?

„Maria L-a mustrat adesea pe Isus şi L-a îndemnat să se conformeze 
datinilor rabinilor. Dar El nu putea fi convins să-Şi schimbe obiceiurile de a 
contempla lucrările lui Dumnezeu şi a căuta să aline suferinţele oamenilor 
sau chiar ale animalelor necuvântătoare. Atunci când preoţii şi cărturarii 
cereau ajutorul Mariei în a-L controla pe Isus, ea era foarte tulburată; dar 
inima ei era umplută de pace când El prezenta spusele Scripturii care spri-
jineau practicile Sale.

Uneori ea oscila între Isus şi fraţii Săi, care nu credeau că El era Trimi-
sul lui Dumnezeu; dar existau din abundenţă dovezi care arătau că El avea 
un caracter divin. Ea L-a văzut jertfindu-Se pentru binele altora. Prezenţa 
Sa a adus o atmosferă mai curată în cămin, iar viaţa Sa era asemenea alua-
tului care lucra între membrii societăţii.” – Idem., pag. 90 engl.
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Luca 1:41-4341 Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. 42 Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. 43 Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu? Luca 1:67-6967 Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit şi a zis: 68 „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. 69 Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, – Luca 2:25-3225 Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste el. 26 Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. 27 El a venit în Templu, mânat de Duhul. Şi, când au adus părinţii înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea, 28 Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 29 „Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. 30 Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, 31 pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, 32 lumina care să lumineze Neamurile şi slava poporului Tău, Israel.” Luca 2:36-3836 Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. 37 Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. 38 A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului. 
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Luni 21 septembrie

2.  SAMuEL, SLujITORuL LuI DuMnEzEu
a.  Ce experienţă ar trebui să fie modelul nostru în fiecare zi?  

1 Samuel 3:7-10.

„Atunci când vă aşezaţi acolo unde ar trebui să puteţi auzi glasul lui 
Dumnezeu, veţi veni înaintea Sa în fiecare zi, spunând: ‚Vorbeşte, Doam-
ne, căci robul tău ascultă.’ ‚Doamne, ce vrei să fac?’ (1 Samuel 3:9; Faptele 
Apostolilor 9:6).” – General Conference Daily Bulletin, 20 martie 1891.

„Trebuie să ne umilim acum inimile înaintea lui Dumnezeu. Trebuie 
să nu mai aşteptăm acum într-o atitudine nepăsătoare, ci într-o atitudine 
plină de atenţie şi de reverenţă.” – Manuscript Releases, vol. 19, pag. 28.

b.  Cum ar trebui să privim orice talent, ocazie sau resursă pe care o 
avem? 1 Cronici 29:12-14. Ce poate nimici această atitudine şi 
ruina experienţa noastră spirituală?

„Oricât de mari sau oricât de mici ar fi talanţii voştri, nu uitaţi că ceea 
ce este al vostru este doar spre administrare. În felul acesta Dumnezeu vă 
încearcă, dându-vă ocazia să vă dovediţi credincioşi. Voi datoraţi Lui toate 
capacităţile voastre. Lui îi aparţin toate puterile trupului, minţii şi sufletu-
lui şi pentru El trebuie folosite aceste puteri. Timpul vostru, influenţa, ca-
pacităţile şi abilităţile voastre – pentru toate răspundem înaintea Celui care 
le dă pe toate. Cel care caută prin efort serios să împlinească marele plan al 
Domnului pentru ridicarea omenirii îşi foloseşte cel mai bine darurile sale.

Perseveraţi în lucrarea pe care aţi început-o, până când obţineţi biruin-
ţă după biruinţă. Educaţi-vă cu un scop. Aveţi în vedere cel mai înalt stan-
dard ca să puteţi face binele mai mare şi tot mai mare, reflectând în felul 
acesta slava lui Dumnezeu.” – The Youth’s Instructor, 25 ianuarie 1910.

„Eul are mult mai mult de a face cu experienţa noastră religioasă decât 
ne imaginăm. Atunci când eul este crucificat, când cel încăpăţânat se supu-
ne, atunci limbajul inimii va fi: ‚Nu voinţa mea, ci a Ta, să se împlinească, 
o Dumnezeule al cărui sunt şi căruia îi slujesc.’ ‚Vorbeşte, Doamne, căci 
robul tău ascultă.’ Nimeni nu va fi ca stelele fixe, reci şi imutabile. Această 
demnitate egoistă şi lumească nu va mai fi întreţinută. Va exista o ameste-
care minunată a curăţiei, elevării şi înnobilării, care este înţelepciunea de 
sus, blândeţea şi smerenia lui Isus Hristos. Un miel nevinovat a fost ales ca 
simbol al lui Hristos.” – Manuscript Releases, vol. 12, pag. 191.
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1Cro 29:12-1412 De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile. 13 Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm şi preamărim Numele Tău cel slăvit. 14 Căci ce sunt eu şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem. 
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Marţi 22 septembrie

3.  FIŢI ASEMEnEA LuI SAMuEL
a.  Care este sursa succesului pentru fiecare creştin? 1 Corinteni 15:10.

„Succesul oricărei lucrări depinde de binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Dacă Domnul lucrează cu voi, voi veţi fi în stare să faceţi ceea ce El a stabilit 
ca voi să faceţi. Împreună cu Dumnezeu, unul poate urmări o mie, iar doi 
pot pune pe fugă zece mii. Însă atâta timp cât menţineţi acest spirit de fa-
riseism, spiritul lui Dumnezeu nu poate şi nu va lucra cu voi, pentru că nu 
simţiţi totala dependenţă de El. Când deveniţi învăţăcei în şcoala lui Hris-
tos, veţi avea simplitatea şi umilinţa copilaşilor, şi veţi fi gata să vă sfătuiţi 
cu fraţii şi surorile voastre şi vă veţi ruga cu seriozitate ca să primiţi ajutor 
de la Dumnezeu. Atunci, urechile voastre vor fi deschise, iar voi veţi putea 
spune din toată inima: ‚Vorbeşte, Doamne, căci robul tău ascultă.’” – The 
Ellen G. White 1888 Materials, pag. 410.

b.  Care este cauza eşecului pentru creştin? Proverbele 12:15; Isaia 5:20.

„Dumnezeu doreşte să reverse asupra voastră spiritul Său; dar El nu 
poate face aceasta atâta timp cât sunteţi plini de eu. Atunci când eul moare, 
veţi simţi influenţa înviorătoare a duhului lui Dumnezeu. Poporului lui 
Dumnezeu i se porunceşte să caute unitatea… Acesta nu este un timp de 
înstrăinare şi de discordie, din cauza îngăduirii unui spirit egoist şi stricat. 
Vă veţi asuma răspunderea sau veţi fi gata să priviţi dispoziţia voastră în-
căpăţânată şi nesupusă ca dovadă a integrităţii credincioase? Să vă fereas-
că Dumnezeu să fiţi orbi, asemenea fariseilor şi să spuneţi răului bine, şi 
binelui rău. Nu veţi avea niciodată o dovadă mai mare decât aţi avut cu 
privire la locul unde lucrează Spiritul lui Dumnezeu. Domnul nu intenţi-
onează niciodată să îndepărteze toate ocaziile omului de a se îndoi. El dă 
dovezi suficiente pentru a conduce mintea sinceră la o decizie corectă; dar 
dacă sunteţi hotărâţi să mergeţi pe calea voastră, dacă sunteţi asemenea lui 
Saul, şi nu doriţi să vă schimbaţi umblarea din cauza mândriei şi a încăpă-
ţânării, pentru că nu vă cunoaşteţi propria stare de lipsă spirituală, nu veţi 
recunoaşte lumina. Veţi spune ca Saul: ‚Am împlinit porunca Domnului.’  
(1 Samuel 15:13).” – Idem., pag. 410, 411.
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Miercuri 23 septembrie

4.  O MuSTRARE
a.  Ce se va întâmpla cu cei care se încred în raţionamentele ome-

neşti şi nu urmează sfatul de la Dumnezeu? Proverbele 1:24-26.

„Când cugetăm la cuvintele solemne de avertizare adresate lui Israel, în 
imaginaţia noastră, suntem aduşi înaintea marelui tron alb unde, în prezenţa 
universului adunat, fiecare om va fi judecat după faptele săvârşite în trup…

Nimeni nu va fi atunci care să aibă milă de nebunia acelora care au dis-
preţuit şi părăsit pe Dumnezeu. Nimeni care să uşureze chinul lor. Ei l-au 
părăsit pe adevăratul şi iubitorul lor Prieten, ca să urmeze calea comodităţii 
şi a plăcerii lumeşti. Ei au intenţionat cândva să se întoarcă la Dumnezeu. 
Dar lumea, cu nebuniile şi decepţiile ei, absoarbe atenţia. Amuzamentele 
uşuratice, mândria în îmbrăcăminte, îngăduirea apetitului, împietresc ini-
ma şi întunecă conştiinţa, aşa încât glasul adevărului nu este auzit. Datoria 
este un cuvânt dispreţuit. Lucrurile de o valoare nemărginită sunt privite 
cu uşurătate, până când inima îşi pierde orice dorinţă de jertfire pentru Cel 
care a dat atât de mult pentru om. Iar la vremea seceratului, ei trebuie să 
strângă recolta pe care au semănat-o…

‚Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor 
găsi. Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului, pentru că n-au 
iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor 
hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.’ (Proverbele 
1:28-31).” – The Signs of the Times, 18 august 1881.

b.  Care este făgăduinţa făcută celor care ascultă de Dumnezeu? 
Proverbele 1:33.

„Putem vreodată să găsim un îndrumător mai sigur decât Domnul 
Isus? Adevărata religie se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu şi înseamnă a 
fi sub călăuzirea Celui Sfânt în gândire, cuvânt şi faptă. Cel care este Calea, 
Adevărul şi Viaţa îl ia pe căutătorul umil, serios şi sincer şi-i spune: Ur-
mează-Mă. El îl conduce pe calea cea îngustă spre sfinţenie şi cer. Hristos 
a deschis această cale pentru noi cu un mare preţ plătit de El. Nu suntem 
lăsaţi să ne împiedicăm pe calea noastră în întuneric. Isus este la dreapta 
noastră, proclamând: ‚Eu sunt Calea.’ Şi toţi cei care se hotărăsc să-L urme-
ze pe Domnul pe deplin vor fi conduşi pe calea regală, da, şi mai mult, pe 
calea pregătită pentru ca răscumpăraţii Domnului să umble pe ea.” – The 
Review and Herald, 29 martie 1906.
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www.azsmr.ro
Sticky Note
Prov 1:3333 dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 201572

Joi 24 septembrie

5.  un APEL
a.  Ce putem învăţa din rugăciunea lui David? Psalmii 119:33-38.

„Păcătosul care refuză să se predea lui Dumnezeu se află sub controlul 
unei alte puteri, ascultând de un alt glas, ale cărui sugestii sunt de un carac-
ter cu totul diferit. El este stăpânit de patimă, judecata lui este orbită, raţi-
unea este detronată iar dorinţele năvalnice îl poartă încoace şi încolo. Ade-
vărul va avea doar o mică influenţă asupra lui, pentru că în natura umană, 
când este despărţită de Izvorul adevărului, există o împotrivire continuă 
faţă de voinţa şi căile lui Dumnezeu. Fiinţa fizică, mentală şi morală se află 
sub stăpânirea impulsurilor nesăbuite. Afecţiunile sunt decăzute şi fiecare 
facultate dată omului pentru o folosire înţeleaptă este coruptă. Omul este 
mort în fărădelegi şi păcate. Înclinaţia mişcă, patima deţine controlul şi 
poftele sunt purtate încoace şi încolo de o putere de care nu este conştient. 
El vorbeşte despre libertate, despre libertatea de acţiune, în timp ce el se 
află în cea mai cumplită sclavie.” – The Review and Herald, 17 februarie 1891.

b.  Explicaţi cum putem evita să fim biruiţi de vrăjmaş. Iacov 4:7-10; 
Filipeni 4:13.

„Cei care pretind că sunt creştini sunt într-o continuă nevoie de putere 
din afara lor şi superioară lor. Ei trebuie să vegheze în rugăciune şi să se aşe-
ze sub paza lui Dumnezeu, altfel vor fi biruiţi de vrăjmaş. Creştinul trebuie 
să privească la Dumnezeu, ca un serv la stăpânul său, ca o servitoare la stă-
pâna ei, spunând: ‚Doamne, ce vrei să fac?’ (Faptele Apostolilor 9:6).” – Idem.

Vineri 25 septembrie

înTREBăRI RECAPITuLATIvE PERSOnALE
1.  Ce putem învăţa de la Maria?
2.  Ce putem învăţa din experienţa lui Samuel pe când era copil?
3.  Cum dovedim faptul că suntem învăţăcei în şcoala lui Hristos?
4.  Cum putem umbla pe calea regală?
5.  Cum îl putem auzi pe Dumnezeu şi să avem puterea Sa în viaţa 

noastră?
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Ps 119:33-3833 Învaţă-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale, ca s-o ţin până la sfârşit! 34 Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s-o ţin din toată inima mea! 35 Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea. 36 Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre câştig! 37 Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta! 38 Împlineşte-Ţi făgăduinţa faţă de robul Tău, făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine! 
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Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiaza
Pe urmele Marelui Medic

   4 - Lucrând pentru cei necumpătaţi
 11 - Ajutor pentru cei fără ocupaţie... (prima parte)
  18 - Ajutor pentru cei fără ocupaţie... („Familii misionare”)
 25 - Săracii lipsiţi de ajutor

   1 - Lucrarea pentru cei bogaţi
   8 - În camera bolnavului
  15 - Rugăciunea pentru cei bolnavi
 22 - Folosirea remediilor naturale
 29 - Vindecarea minţii (prima parte)

   4 - Vindecarea minţii („Făgăduinţe despre vindecare”)
 11 - În contact cu natura
  18 - Noţiuni generale de igienă
 25 - Igiena la copiii lui Israel

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Iulie
  4. B: 21:03; CT: 20:52; IS: 21:08; MS: 21:18; SM: 21:30; AR: 21:29;
11. B: 21:01; CT: 20:50; IS: 21:05; MS: 21:15; SM: 21:27; AR: 21:27;
18. B: 20:56; CT: 20:45; IS: 21:00; MS: 21:10; SM: 21:22; AR: 21:22;
25. B: 20:50; CT: 20:39; IS: 20:53; MS: 21:03; SM: 21:14; AR: 21:15.

August
  1. B: 20:42; CT: 20:32; IS: 20:45; MS: 20:55; SM: 21:06; AR: 21:07;
  8. B: 20:33; CT: 20:23; IS: 20:35; MS: 20:45; SM: 20:55; AR: 20:57;
15. B: 20:23; CT: 20:12; IS: 20:23; MS: 20:34; SM: 20:44; AR: 20:46;
22. B: 20:12; CT: 20:01; IS: 20:11; MS: 20:22; SM: 21:31; AR: 20:34;
29. B: 20:00; CT: 19:59; IS: 19:58; MS: 21:09; SM: 21:18; AR: 20:22.

Septembrie
  5. B: 19:48; CT: 19:37; IS: 19:45; MS: 19:56; SM: 20:04; AR: 20:09;
12. B: 19:35; CT: 19:24; IS: 19:31; MS: 19:42; SM: 19:50; AR: 19:55;
19. B: 19:22; CT: 19:11; IS: 19:16; MS: 19:28; SM: 19:36; AR: 19:41;
26. B: 19:08; CT: 18:58; IS: 19:02; MS: 19:14; SM: 19:21; AR: 19:27.

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