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Introducere
În acest trimestru vom învăţa cum, în timpul judecătorilor şi regilor,
Israel nu şi-a îndeplinit misiunea sfântă încredinţată lui de Dumnezeu şi,
din această cauză, Dumnezeu l-a împrăştiat între popoare.
Totuşi, Biblia arată că nu totul a fost pierdut. În mijlocul apostaziei
naţionale, Dumnezeu a păstrat o mică rămăşiţă de închinători credincioşi.
Între aceste puţine suflete vrednice, s-au aflat unii prin care Dumnezeu
a făcut o mare lucrare. Unii – chiar şi cei care au comis mari greşeli, dar
mai târziu s-au pocăit – sunt menţionaţi printre aceşti eroi ai credinţei.
Apostolul Pavel scrie: „Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea,
dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de
David, de Samuel şi de proroci! Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au
făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost
viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe. Femeile şi-au primit
înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună,
n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi. Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre,
tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit
îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi
– ei, de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi,
prin peşteri şi prin crăpăturile pământului. Toţi aceştia, măcar că au fost
lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi, n-au primit ce le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă
ei la desăvârşire fără noi.” (Evrei 11:32-40).
Experienţele pozitive ale acestor eroi conţin lecţii pentru predicatorii
noştri, lucrătorii şi slujbaşii bisericii noastre, dar şi pentru noi toţi.
Fie ca Domnul să-i binecuvânteze pe studenţii Şcolii de Sabat în timp
ce studiază aceste lecţii!
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 5 aprilie 2014
Darul Sabatului Întâi pentru Şcoala
Misionară din Honduras
„Marea lucrare a părinţilor şi profesorilor este lucrarea de formare a caracterului – căutând să restaureze chipul
lui Dumnezeu în cei aşezaţi în grija lor.
Cunoaşterea ştiinţelor devine nesemnificativă în comparaţie cu această înaltă ţintă; dar întreaga şi adevărata educaţie ajută la
dezvoltarea unui caracter neprihănit. Formarea
caracterului este o lucrare ce durează o viaţă întreagă şi se face pentru veşnicie.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pg. 61 engl. (cap. 8).
„Caracterul format după asemănarea divină este singura comoară pe
care o poate lua omul din lumea aceasta în cealaltă.” – The Youth’s Instructor,
17 august 1899.

Uniunea Central-Americană este o organizaţie a bisericii formată dintr-un număr de ţări mai mici din centrul continentului American. Această
Uniune a depus multe eforturi pentru dezvoltarea educaţiei. În ultimii ani,
scopul educaţiei a fost acela de a-i învăţa pe copiii şi tinerii noştri în propriile noastre şcoli. Aceasta a fost o lucrare grea, însă Domnul ne-a binecuvântat cu rezultate excelente şi mulţi oameni care au intrat în legătură cu
lucrarea noastră de educaţie sunt interesaţi de solia evangheliei.
Ştim că porunca spune: educaţi, educaţi, educaţi! Cu toate acestea, resursele noastre financiare nu sunt suficiente pentru a continua această lucrare. Inimile noastre sunt apăsate de acest gând. Cum putem să-i lăsăm pe
copiii şi tinerii noştri să primească o educaţie lumească, să se descurajeze
şi apoi să devină o pradă în capcanele vrăjmaşului? Dorim nespus să continuăm această lucrare, dar avem nevoie de ajutorul dumneavoastră.
Din acest motiv, apelăm la toţi fraţii şi surorile noastre din întreaga
lume ca să ne ajute în această mare lucrare. Prin Darul din acest Sabat, vă
rugăm să nu uitaţi de acei copii şi tineri din Uniunea de Conferinţe CentralAmericană. Vă mulţumim anticipat şi vă transmitem următorul citat din
pana inspiraţiei:
„În cel mai înalt sens, lucrarea de educaţie şi lucrarea de răscumpărare
sunt una şi aceeaşi lucrare – pentru că în educaţie, la fel ca şi în răscumpărare‚ nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este
Isus Hristos’ (1 Corinteni 3:11).” – Sfaturi pentru biserică, pg. 202 engl.
Fraţii şi surorile voastre din Uniunea Central-Americană
4
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Lecţia 1

Sabat, 5 aprilie 2014

„Israel a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua şi în tot
timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua şi care cunoşteau tot
ce făcuse Domnul pentru Israel.” (Iosua 24:31).
„Israeliţii au ascultat numai în parte de porunca lui Dumnezeu [de
a alunga pe toţi locuitorii Canaanului] şi, timp de multe generaţii, ei
au fost tulburaţi de o rămăşiţă de oameni idolatri.” – The Signs of the Times, 13 ianuarie 1881.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 543-548 engl. (cap. 53).

Duminică

30 martie

1. LegăMântuL ReÎnnoIt ŞI apoI uItat
a. La sfârşitul vieţii lui, cum l-a îndemnat Iosua pe popor să rămână credincios Domnului? Cum au răspuns ei la îndemnul lui?
Iosua 24:15, 16, 20-26.

„Dumnezeu Îşi aşezase poporul în Canaan ca pe o stavilă puternică
pentru a opri valul de răutate morală, ca să nu inunde lumea. Dacă aveau
să rămână credincioşi Lui, Dumnezeu dorea ca Israel să continue să cucerească tot mai mult. El dorea să dea în mâinile lor naţiuni care erau mai
mari şi mai puternice decât canaaniţii.” – Idem., pg. 544 engl. (cap. 53).
b. totuşi, ce au făcut ei după moartea lui Iosua? Judecători 2:7, 8,
11, 12; 3:5-7.

„Prin aceea că au nesocotit restricţiile Domnului, cei care au intrat în
stăpânirea Canaanului au semănat seminţele răului care au continuat să
aducă roade amare timp de multe generaţii… Prin păcatele lor, israeliţii
s-au despărţit de Dumnezeu; tăria Sa a fost îndepărtată de la ei şi ei nu-i
mai puteau birui pe vrăjmaşii lor.” –Idem., pg. 545 engl. (cap. 53).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2014
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Israel în Canaan

Luni

31 martie

2. „ÎntotDeauna a exIStat o RăMăŞIţă”
a. Ce termen foloseşte Biblia pentru a-i desemna pe reformatorii
din această perioadă a istoriei bisericii? Ce cuvânt este folosit
pentru a descrie lucrarea reformatoare a acestor slujitori ai lui
Dumnezeu? Judecători 2:16, 18.
b. Descrieţi cât de mult a căzut poporul lui Dumnezeu. psalmii
78:56-62. amintindu-şi de legământul şi promisiunile făcute lui
avraam, cum a lucrat Dumnezeu pentru eliberarea poporului
Său de vrăjmaşii lor? psalmii 78:65, 66.
c. Indiferent cât de mulţi întorc spatele lui Dumnezeu, ce asigurare
avem că adevărul nu va fi lăsat niciodată fără purtători credincioşi ai stindardului? Isaia 1:9; Romani 11:1-5. Ce sugerează faptul că Dumnezeu va folosi o rămăşiţă credincioasă să reformeze
pe poporul Său în vremea sfârşitului? eclesiastul 3:15.

„[Dumnezeu] nu Şi-a părăsit cu totul poporul. Întotdeauna a existat o
rămăşiţă care a fost credincioasă lui Iehova; şi, din când în când, Domnul a
ridicat bărbaţi credincioşi şi curajoşi ca să înăbuşe idolatria şi să-i izbăvească pe israeliţi de vrăjmaşii lor.” – Idem., pg. 545 engl.
„Marele Conducător care merge prin mijlocul sfetnicelor nu va fi niciodată fără biserică… Dacă refuzăm să lăsăm ca lumina noastră să lumineze
pentru Maestru, … alţii vor face exact acea lucrare pe care am fi putut-o
face, dar am refuzat.” – The Review and Herald, 7 iunie 1897.
„Mulţi dintre cei care au avut multă lumină nu au apreciat-o şi nu au
folosit-o… Ei vor tăgădui principiile adevărului prin faptele lor şi vor aduce ocară asupra cauzei lui Dumnezeu. Hristos spune că pe aceştia Îi va vărsa din gura Lui… Domnul va da solia Sa celor care au umblat în conformitate cu lumina pe care au avut-o şi îi va recunoaşte ca loiali şi credincioşi…
Aceştia vor lua locul acelora care, deşi au avut lumină şi cunoştinţă, nu au
umblat pe calea Domnului, ci au urmat după pornirea inimii lor nesfinţite.” – Solii Alese, vol. 3, pg. 421, 422 engl.
„În ceasul celei mai mari primejdii a bisericii, o rămăşiţă credincioasă va
aduce cele mai fierbinţi rugăciuni pentru ea.” – Testimonies, vol. 5, pg. 524 engl.
6
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Marţi

1 aprilie

3. StRIgătuL pLIn De DeznăDeJDe aL LuI ISRaeL
CătRe DuMnezeu

„La Ghedeon a venit chemarea de a elibera pe poporul lui… El a cugetat cu tristeţe la starea în care se afla Israel şi s-a gândit cum poate fi
îndepărtat jugul apăsătorului de pe poporul lui.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 546
engl. (cap. 53).

b. De ce a cerut ghedeon un semn de la Cel care vorbea cu el?
Judecători 6:17-21.

„Ghedeon dorea un semn care să-i arate că Acela care i se adresa era
Îngerul Legământului, care în trecut lucrase pentru Israel. Îngerii lui Dumnezeu, care au comunicat cu Avraam, zăboviseră cândva să se bucure de
ospitalitatea lui; iar Ghedeon l-a rugat fierbinte pe Solul divin să rămână ca
oaspete al lui. Grăbindu-se în cortul lui, a pregătit din provizia lui sărăcăcioasă un ied şi pâini nedospite pe care le-a adus şi le-a aşezat înaintea Lui.
Însă Îngerul i-a poruncit: ‚Ia carnea şi azimele, pune-le pe stânca aceasta
şi varsă zeama.’ Ghedeon a făcut aşa şi apoi semnul pe care şi l-a dorit i-a
fost dat: cu toiagul pe care Îl avea în mână, Îngerul a atins carnea şi azimile
şi o flacără care a ieşit din stâncă a mistuit jertfa. Atunci Îngerul S-a făcut
nevăzut.” – Idem., pg. 547 engl. (cap. 53).
c. După ce şi-a aţintit privirea asupra lui Hristos, ca Îngerul Legământului şi a început să se teamă pentru viaţa lui, ce asigurare
l-a liniştit pe ghedeon? Judecători 6:22, 23.
„Aceste cuvinte binevoitoare au fost rostite de acelaşi Mântuitor plin
de compasiune care a spus ucenicilor ispitiţi pe marea furtunoasă: ‚Eu sunt;
nu vă temeţi’ (Marcu 6:50) – Acela care a apărut înaintea celor întristaţi din
camera de sus şi le-a spus aceleaşi cuvinte ca cele adresate lui Ghedeon:
‚Pace vouă.’” – The Signs of the Times, 23 iunie 1881.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2014
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a. numiţi pe câţiva dintre eliberatorii din mijlocul rămăşiţei credincioase pe care i-a ridicat Dumnezeu pe vremea judecătorilor.
Judecători 3:9, 15, 31; 4:4, 6. După aceşti eroi, cine a fost chemat
să rupă jugul apăsătorilor? Judecători 6:11-14.

Miercuri

2 aprilie

4. pRIMa LuCRaRe – o RefoRMă În CăMIn
a. unde a început ghedeon lucrarea de reformă din Israel? Judecători 6:25, 27, 28.

„Tatăl lui Ghedeon, Ioas, care se făcuse părtaş la apostazia concetăţenilor lui, ridicase în Ofra, unde locuia, un mare altar lui Baal la care se
închina poporul din cetate. Lui Ghedeon i s-a poruncit să nimicească acest
altar şi să ridice un altar lui Iehova pe stânca pe care fusese mistuită jertfa şi
acolo să aducă o jertfă Domnului. Aducerea de jertfe lui Dumnezeu fusese
încredinţată preoţilor şi nu putea fi îndeplinită decât pe altarul de la Silo;
dar Acela, care rânduise serviciul ceremonial şi Căruia îi aparţineau toate
jertfele ce se aduceau, avea putere să schimbe prescripţiile cu privire la ele.
Eliberarea lui Israel trebuia să fie precedată de un solemn protest faţă de
închinarea la Baal. Ghedeon trebuia să declare război idolatriei înainte de a
merge la luptă cu vrăjmaşii poporului său.
Porunca divină a fost împlinită cu credincioşie. Fiindcă ştia că i se vor
împotrivi, dacă va încerca să facă lucrul acesta în văzul tuturor, Ghedeon
a înfăptuit lucrarea în taină; cu ajutorul slugilor lui, el a îndeplinit lucrul
acesta într-o noapte.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 547 engl. (cap. 53).
b. a doua zi dimineaţa, care a fost reacţia oamenilor din cetate când
au văzut că altarul lui Baal fusese nimicit? Judecători 6:30.

c. Cum a stat Ioas, ca bărbat de vază în cetate, în apărarea fiului
său? Ce a spus el mulţimii? Judecători 6:31, 32.

„Mare a fost mânia oamenilor din Ofra când au venit a doua zi dimineaţa să-i aducă închinare lui Baal. L-ar fi omorât pe Ghedeon dacă Ioas
– căruia i se spusese despre vizita Îngerului – nu ar fi stat în apărarea fiului
său. [Judecători 6:31 citat]. Dacă Baal nu putea să-şi apere propriul altar,
cum i se putea încredinţa protecţia închinătorilor lui?” – Idem., pg. 547, 548
engl. (cap. 53).
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Joi

3 aprilie

5. CaLItăţI neCeSaRe SoLDaţILoR LuI HRIStoS

„Domnul este gata să facă lucruri mari pentru noi. Nu vom câştiga biruinţa prin număr, ci prin predare deplină a sufletului lui Isus. Trebuie să
mergem înainte în puterea Sa, încrezându-ne în tăria Dumnezeului lui Israel… Şi acum este Domnul la fel de gata să lucreze prin eforturi omeneşti
şi să facă lucruri mari prin instrumente slabe. Este important să deţinem o
cunoştinţă inteligentă a adevărului; căci cum altfel putem face faţă împotrivitorilor lui vicleni? Biblia trebuie studiată nu numai pentru doctrinele
conţinute în ea, ci şi pentru lecţiile ei practice. Niciodată nu ar trebui să fii
luat prin surprindere, niciodată să nu fii găsit fără armură. Fii pregătit pentru orice urgenţă, pentru orice chemare la datorie. Aşteaptă orice ocazie de
a prezenta adevărul, familiarizează-te cu profeţiile, cu lecţiile lui Hristos.
Dar nu te încrede în argumentele bine pregătite. Doar argumentul nu este
de ajuns. Dumnezeu trebuie căutat pe genunchi; trebuie să mergi înainte
să-i întâmpini pe oameni prin puterea şi influenţa Duhului Sfânt.
Acţionează prompt. Dumnezeu doreşte ca voi să fiţi bărbaţi minuţioşi, aşa cum au fost cei care au compus oastea lui Ghedeon. De multe ori,
predicatorii sunt prea minuţioşi, prea precauţi. În timp ce se pregătesc să
facă o mare lucrare, ocazia de a face o lucrare bună trece fără a fi folosită.
Predicatorul se mişcă aşa ca şi cum întreaga povară ar zăcea pe el, un biet
om limitat, când Isus îl poartă atât pe el, cât şi povara sa. Fraţilor, încredeţivă mai puţin în eu şi mai mult în Isus.” – Comentarii biblice, vol. 2, pg. 1003 engl.

Vineri

4 aprilie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. atunci când evreii s-au stabilit în Canaan, ce s-a întâmplat imediat
după moartea lui Iosua?
2. Ce asigurare avem că adevărul nu va fi lăsat niciodată fără purtători
credincioşi de stindard?
3. unde a început ghedeon lucrarea de reformă în Israel?
4. Cum a încercat Ioas să liniştească mânia poporului?
5. În ce mod mă pot pregăti mai bine pentru a fi în permanenţă gata
pentru luptă?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2014
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a. Ce lecţie trebuie să înveţe soldaţii crucii de la ghedeon? Romani
15:4; 1 petru 3:15.

Lecţia 2

Sabat, 12 aprilie 2014

ghedeon
„aceasta nu este altceva decât sabia lui ghedeon, fiul lui Ioas,
bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată
tabăra.” (Judecători 7:14).
„Toţi cei care doresc să fie soldaţii crucii lui Hristos, trebuie să se
îmbrace cu armătura şi să se pregătească de luptă. Ei nu ar trebui să se
lase intimidaţi de ameninţări, nici să fie îngroziţi de pericole. Ei trebuie
să fie precauţi faţă de primejdie, dar fermi şi curajoşi în faţa vrăjmaşului,
în lupta lor pentru Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 30 iunie 1881.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 548-556 engl. (cap. 53).

Duminică

6 aprilie

1. un BăRBat gata Să aSCuLte De DuMnezeu
a. atunci când madianiţii şi amaleciţii au aflat că ghedeon nimicise altarul lui Baal şi că era pe cale să adune o oaste, ce au făcut ei?
Judecători 6:33.

b. Ce a făcut ghedeon, cu ajutorul Domnului, pentru a intra în luptă cu invadatorii? Judecători 6:34, 35.

c. Ce instrucţiuni de la Domnul au făcut ca oastea lui ghedeon să
fie redusă la trei sute de bărbaţi? Judecători 7:2-7.

„[Ghedeon] a fost umplut de uimire când a auzit că oastea lui era prea
mare. Însă Domnul a văzut mândria şi necredinţa din inima poporului
Său… Mulţi au fost cuprinşi de teamă când au văzut mulţimile madianiţilor. Totuşi, dacă Israel ar fi câştigat izbânda, exact aceştia şi-ar fi însuşit
slava în loc de a atribui biruinţa lui Dumnezeu.” – Idem., pg. 549 engl. (cap. 53).
10
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Luni

7 aprilie

2. nu eSte LoC pentRu CeI nepăSătoRI ŞI RoBI
aI ÎngăDuIRII De SIne
a. Ce lecţie putem învăţa din felul în care au fost încercaţi cei 32.000
de bărbaţi? Marcu 8:34. Care sunt unele dintre calităţile importante pe care ar trebui să le căutăm atunci când alegem bărbaţi şi
femei pentru lucrarea evangheliei astăzi? Romani 12:11.
„Domnul nu are loc în lucrarea Sa pentru cei nepăsători şi robi ai îngăduirii de sine. Oamenii pe care i-a ales El au fost acei puţini care nu au
permis ca nevoile lor proprii să îi facă să întârzie în îndeplinirea datoriei.
Cei trei sute de bărbaţi aleşi, nu numai că erau curajoşi şi stăpâni pe sine,
dar ei erau şi bărbaţi de credinţă. Ei nu se mânjiseră cu idolatria. Dumnezeu putea să-i îndrume şi prin ei putea să aducă la îndeplinire eliberarea lui
Israel. Succesul nu depinde de număr. Dumnezeu poate izbăvi prin puţini
cât şi prin mulţi. El nu este atât de mult onorat printr-un mare număr, cât
prin caracterul celor care Îi slujesc.” – Idem., pg. 549, 550 engl. (cap. 53).
„Avem nevoie de misionari care sunt misionari în cel mai deplin sens
al cuvântului, care să dea la o parte interesele egoiste şi să pună cauza lui
Dumnezeu pe primul loc; de misionari care, lucrând cu singurul scop de a-L
slăvi pe Dumnezeu, să fie gata tot timpul de luptă, gata să meargă oriunde
îi trimite El şi să lucreze în orice domeniu pentru a răspândi cunoştinţa adevărului.” – Slujitorii evangheliei, pag 459 engl. (cap.: „Economia în lucrarea misionară”).
b. având în vedere răspunderea dată părinţilor de a-i educa pe cei
mici ca să fie utili (proverbele 22:6), la ce întrebare va trebui să
răspundă părinţii? Ieremia 13:20 (u.p.).
„Părinţii nu pot comite un păcat mai mare decât acela de a neglija răspunderile date de Dumnezeu, prin aceea că-i lasă pe copii să nu facă nimic;
pentru că aceşti copii vor învăţa în curând să iubească trândăvia şi vor
creşte ca să fie nişte bărbaţi şi femei incapabili şi inutili.” – Îndrumarea copilului,

pg. 122 engl. (cap.: „Hărnicie”).

„Dumnezeu…nu-şi găseşte nicio plăcere în acei care sunt prea neglijenţi sau prea indolenţi ca să devină lucrători eficienţi şi bine documentaţi.
Dumnezeu ne cere să-L iubim cu toată inima noastră, din tot sufletul nostru şi cu toată puterea noastră, dar şi cu toată capacitatea noastră intelectuală. Faptul acesta aşează asupra noastră obligaţia de a ne dezvolta mintea
până la deplina ei capacitate, pentru ca să putem cunoaşte şi iubi pe Creatorul nostru cu toată puterea minţii noastre.” – Parabolele Domnului Hristos, pg.

333 engl. (cap.: „Facultăţile mintale”).
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Marţi

8 aprilie

3. SaBIa LuI gHeDeon
a. După ce ghedeon petrecuse noaptea temându-se de întâlnirea
iminentă cu madianiţii şi amaleciţii, ce i-a spus Domnul pentru
a-l încuraja? Judecători 7:9-11.

b. Ce a auzit ghedeon de la doi soldaţi din oastea inamică? Care a
fost răspunsul lui ghedeon? Judecători 7:13-15.

„Ghedeon a recunoscut glasul lui Dumnezeu vorbindu-i prin acei străini madianiţi. Întorcându-se la cei câţiva oameni pe care îi avea sub comanda lui, el a spus: ‚Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre oştirea lui
Madian’ (Judecători 7:15).” – Patriarhi şi profeţi, pg. 550 engl. (cap. 53).
c. Descrieţi planul de atac care i-a fost sugerat prin descoperire divină. Judecători 7:16-20. Ce a făcut oştirea cuprinsă de panică,
atunci când s-a creat confuzie în mijlocul ei, datorită acestui
plan? versetele 21, 22.

„Prin îndrumare divină, lui [Ghedeon] i-a fost sugerat un plan de atac,
pe care el a pornit imediat să-l pună în aplicare. Cei trei sute de oameni au
fost împărţiţi în trei grupe. Fiecărui bărbat i-a fost dată câte o trâmbiţă şi
o torţă ascunsă într-un ulcior de pământ. Ei au fost aşezaţi în aşa fel încât
să se apropie de tabăra madianită din diferite direcţii. În liniştea nopţii, la
semnul trâmbiţei de război a lui Ghedeon, cei trei sute de bărbaţi au sunat
din trâmbiţele lor; apoi, spărgând ulcioarele lor şi scoţând la iveală torţele
aprinse, ei s-au năpustit asupra vrăjmaşului cu strigătul groaznic de război: ‚Sabia Domnului şi a lui Ghedeon.’ (Judecători 7:20).
Oastea care dormea a fost trezită dintr-o dată. În toate părţile se vedea
lumina torţelor aprinse. În toate direcţiile se auzea sunetul trâmbiţelor împreună cu strigătul atacatorilor. Crezând că se află la mila unei forţe copleşitoare, madianiţii au fost cuprinşi de panică. Strigând cu putere, ei fugeau
să-şi scape viaţa şi, confundându-i pe tovarăşii lor de luptă cu duşmanii,
s-au măcelărit unii pe alţii.” – Idem., pg. 550-553. (cap. 53).
12
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Miercuri

9 aprilie

4. gHeDeon În faţa unuI ConfLICt InteRn
a. Ce au făcut mii de bărbaţi din seminţiile lui Israel de îndată ce
chemarea lui ghedeon a ajuns la ei? Judecători 7:23. Ce au făcut
bărbaţii lui efraim când i-a chemat ghedeon? Judecători 7:24, 25.
b. De ce s-au mâniat bărbaţii lui efraim? Cum a domolit răspunsul
modest şi înţelept al lui ghedeon mânia nejustificată a bărbaţilor lui efraim? Judecători 8:1-3.
„Spiritul geloziei ar fi dus lesne la o ceartă care ar fi adus după sine acte
de violenţă şi vărsări de sânge, dar răspunsul modest al lui Ghedeon a potolit
mânia bărbaţilor lui Efraim, care s-au întors în pace la casele lor. Puternic şi
neclintit când era vorba de principii, iar în război viteaz, Ghedeon a dat pe faţă
un spirit de amabilitate, cum rareori s-a văzut.” – Idem., pg. 555 engl. (cap. 53).
c. Ce trebuie să învăţăm înainte de a avea succes în lucrarea de
câştigare de suflete? proverbele 15:1, 33; 25:15; Coloseni 4:6;
1 petru 3:15.
„Liderul pe care Dumnezeu l-a ales să-i învingă pe madianiţi, nu ocupa
nicio poziţie remarcabilă în Israel. El nu era nici conducător, nici preot şi
nici levit. El credea despre sine că este cel mai mic în casa tatălui său. Însă
Dumnezeu a văzut în el un bărbat plin de curaj şi integru. El nu se încredea
în sine şi era gata să urmeze îndrumarea Domnului. Dumnezeu nu alege
întotdeauna pentru lucrarea Sa bărbaţi cu talente deosebite, ci El îi alege pe
cei pe care îi poate folosi cel mai bine… Domnul poate lucra cel mai eficient
prin cei care simt cel mai mult slăbiciunea lor şi care doresc să se bazeze pe
El ca lider şi sursă a puterii lor. El îi va face puternici, unind slăbiciunea lor
cu tăria Sa şi înţelepţi, legând neştiinţa lor de înţelepciunea Sa.
Dacă ar nutri adevărata umilinţă, Domnul ar putea face mult mai mult
pentru poporul Său; însă sunt puţini cei cărora li se pot încredinţa multe
răspunderi sau care pot avea succes fără să devină încrezători în sine şi fără
să uite de dependenţa lor de Dumnezeu. De aceea, în alegerea uneltelor
pentru lucrarea Sa, Domnul trece pe lângă cei pe care lumea îi onorează ca
fiind mari, talentaţi şi eminenţi. Prea adesea, ei sunt mândri şi mulţumiţi
de sine. Ei se simt capabili să acţioneze fără sfatul lui Dumnezeu.” – Idem.,

pg. 553, 554 engl. (cap. 53).
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Joi

10 aprilie

5. În CeLe DIn uRMă, gHeDeon aJunge Confuz
a. După ce oştirea lui Israel a câştigat o biruinţă răsunătoare asupra madianiţilor şi amaleciţilor, cum a lucrat Satan prin mintea
lui ghedeon pentru a duce poporul lui Israel în rătăcire? Judecători 8:24, 27.
„Întrucât [lui Ghedeon] i s-a poruncit să aducă jertfa pe stânca unde
i s-a arătat Îngerul, Ghedeon a concluzionat că el fusese desemnat să oficieze ca preot. Fără să aştepte aprobarea divină, el s-a hotărât să ofere un
loc potrivit şi să instituie un sistem de închinare asemănător celui care se
desfăşura la cortul întâlnirii… Acţiunea lui s-a dovedit a fi o cursă pentru
sine şi familia lui, cât şi pentru Israel. Închinarea neautorizată i-a condus pe
mulţi din popor să-l părăsească în cele din urmă cu totul pe Domnul ca să
slujească idolilor. După moartea lui Ghedeon, mulţi, printre care şi propria
lui familie, s-a alăturat în această apostazie. Poporul a fost îndepărtat de
Dumnezeu chiar de acela care, cândva, înăbuşise idolatria.
Sunt puţini cei care înţeleg cât de cuprinzătoare este influenţa cuvintelor şi faptelor lor. Cât de adesea, greşelile părinţilor au cele mai dezastruoase efecte asupra copiilor lor şi asupra copiilor copiilor lor, multă vreme
după ce făptuitorii înşişi au fost aşezaţi în mormânt. Toţi exercită o influenţă asupra altora şi vor fi răspunzători de rezultatul acelei influenţe. Cuvintele şi acţiunile au o putere grăitoare şi viaţa de apoi va da pe faţă efectele
vieţii de aici. Impresia lăsată de cuvintele şi faptele noastre va duce cu siguranţă la binecuvântare sau la blestem.” – Idem., pg. 555, 556 engl. (cap. 53).

Vineri

11 aprilie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. De ce a fost ghedeon surprins atunci când Domnul i-a spus să-şi
reducă oastea?
2. având în vedere împrejurările existente, de ce a fost nevoie de o
asemenea acţiune?
3. Ce a spus Domnul lui ghedeon înainte de zorii zilei?
4. Ce a făcut ca ghedeon să poată da un răspuns atât de înţelept ca să
domolească mânia nejustificată a efraimiţilor?
5. Ce trebuie să învăţăm înainte de a putea avea succes în lucrarea de
câştigare a sufletelor?
14

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2014

Lecţia 3

Sabat, 19 aprilie 2014

Samson
„Duhul Domnului a început să-l mişte [pe Samson] uneori” (Judecători 13:25 engl.).
„Făgăduinţa lui Dumnezeu că prin Samson ‚va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor’ s-a împlinit (Judecători 13:5); dar cât
de întunecat şi de groaznic a fost raportul acelei vieţi care ar fi putut
fi o laudă la adresa lui Dumnezeu şi o slavă pentru naţiune.” – Conflict

and Courage, pg. 132.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 560-568 engl. (cap. 54).

Duminică

13 aprilie

1. ISRaeL IaRăŞI SuB aSupRItoRI
a. Ce au făcut israeliţii în vreme de prosperitate şi pace după biruinţele lui ghedeon şi Iefta? Judecători 10:6, 7; 13:1.
b. Cum a răspuns Domnul la strigătul lor şovăielnic pentru izbăvire într-una din acele ocazii? Judecători 10:13, 14. ar spune Dumnezeu acelaşi lucru poporului Său de astăzi?
c. Cum trebuia ca poporul lui Dumnezeu din acele timpuri să sprijine lucrarea de reformă pentru a câştiga eliberarea din păcat şi
apăsare? Cum trebuie să facă poporul Său astăzi acelaşi lucru? 2
Cronici 7:14.
„Atunci când poporul [lui Dumnezeu] a lăsat deoparte păcatele care au
îndepărtat prezenţa Sa, El le-a ascultat rugăciunile şi imediat a început să
lucreze pentru ei.” – Idem., pg. 558 engl. (cap. 53).
„Prima noastră lucrare este să lăsăm deoparte păcatul; dar pentru a
face aceasta, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu atât de mult, încât să
putem înţelege caracterul Său şi cerinţele Sale şi, în felul acesta, să ne măsurăm păcătoşenia şi nevoia noastră de un Mântuitor.” – The Review and Herald,

4 martie 1884.
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Luni

14 aprilie

2. RoBIa unuI eLIBeRatoR aLeS
a. Cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunile lui Israel pentru a fi
eliberaţi de asuprirea filistenilor? Judecători 13:24, 25.

„Deşi aparent nu exista niciun răspuns [de eliberare a lui Israel], deşi an
după an puterea apăsătorului se simţea tot mai mult în ţară, providenţa lui
Dumnezeu pregătea un ajutor pentru ei. Chiar în primii ani ai asupririi din
partea filistenilor, se născuse un copil prin care Dumnezeu intenţiona să umilească puterea acestor vrăjmaşi tari.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 560 engl. (cap. 54).
b. În loc de a se consacra acestei misiuni, cum a îngăduit Samson
lui Satan să-l ducă în rătăcire şi să facă din el un rob al puterilor
întunericului? Judecători 14:1-3.

„Dacă Samson ar fi ascultat de poruncile divine la fel de credincios
precum părinţii lui, destinul lui ar fi fost unul mai nobil şi mai fericit. Însă
întovărăşirea cu idolatrii l-a stricat. Oraşul Ţorea se afla în apropiere de
ţara filistenilor, astfel că Samson a început să se amestece cu ei în relaţii de
prietenie. În felul acesta, în tinereţea lui au luat naştere prietenii a căror influenţă a întunecat întreaga lui viaţă. O tânără care locuia în oraşul filistean
Timna a câştigat afecţiunile lui Samson şi el s-a hotărât să o ia de soţie.” –

Idem., pg. 562. (cap. 54).

„El nu a întrebat dacă putea să-L slăvească pe Dumnezeu mai bine
dacă se unea cu cea pe care o alesese el sau dacă se aşeza într-o poziţie de
unde nu putea împlini scopul ce trebuia realizat prin viaţa lui. Tuturor celor care caută mai întâi onoarea Sa, Dumnezeu le-a făgăduit înţelepciune;
însă nu există nicio făgăduinţă pentru cei care sunt hotărâţi să-şi placă sieşi.
Câţi nu urmează aceeaşi cale ca Samson! Cât de adesea se încheie căsătorii între cei evlavioşi şi cei neevlavioşi şi, aceasta, pentru că înclinaţia
conduce în alegerea soţului sau a soţiei!” – Idem., pg. 563 engl. (cap. 54).
c. Ce a făcut Samson după ce a aflat că propria lui mireasă l-a înşelat? Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la nuntă? Ce s-a întâmplat
după ce s-a potolit mânia lui Samson? Judecători 14:15-20; 15:1, 2.

16
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Marţi

15 aprilie

3. LuMIna LuI SaMSon DevIne ÎntuneRIC
a. auzind că soţia lui a fost dată altui bărbat, cum s-a răzbunat
Samson faţă de filisteni? Judecători 15:4, 5.
b. Cum a pedepsit Samson răzbunarea filistenilor de a-i ucide soţia
şi pe tatăl acesteia? Judecători 15:6-8.
„Răzbunarea [lui Samson], prin pustiirea tuturor câmpurilor şi viilor
filistenilor, i-a provocat să o omoare, deşi ameninţările lor o duseseră la
înşelăciunea aceea cu care a început necazul. Samson dovedise deja că are
o putere mare când, cu mâna goală, a ucis un leu tânăr, iar la Ascalon a
omorât treizeci de bărbaţi. De această dată, stăpânit de mânie din cauza
uciderii barbare a soţiei sale, a pus mâna pe filisteni şi i-a bătut ‚cu mare
măcel’. (Judecători 15:8 engl.).” – Idem., pg. 563, 564 engl. (cap. 54).
c. Descrieţi procesul prin care Samson a dezvoltat un caracter nepotrivit pentru misiunea lui de reformator. Cum se repetă adesea această istorie cu cei care au fost chemaţi să fie lumina lumii?
Comparaţi Matei 6:23 cu galateni 5:9; 1 Ioan 2:11.
„Dacă nu alegem să ne predăm cu totul lui Dumnezeu, atunci suntem
în întuneric. Când reţinem ceva, lăsăm o uşă deschisă prin care Satan poate
intra ca să ne conducă în rătăcire prin ispitele sale. El ştie că, dacă ne poate
întuneca privirea, aşa încât ochiul credinţei să nu-L poată vedea pe Dumnezeu, nu va exista nicio stavilă împotriva păcatului.
Dacă dorinţa păcătoasă domină, aceasta arată că sufletul este înşelat.
Fiecare îngăduinţă a acelei dorinţe întăreşte sufletul în împotrivirea lui faţă
de Dumnezeu. Urmând calea pe care doreşte Satan, noi suntem învăluiţi
de umbrele răului şi fiecare pas ne conduce într-un întuneric mai mare şi
creşte orbirea din inimă…
Prin cultivarea continuă a răului, prin nesocotirea voită a apelurilor
dragostei divine, păcătosul pierde dragostea pentru bine, dorinţa după
Dumnezeu, chiar capacitatea de a primi lumina cerului. Invitaţia harului
este încă plină de dragoste, lumina străluceşte la fel de puternic ca atunci
când s-a ivit asupra sufletului lui pentru prima dată; dar glasul cade în
urechi surde, iar lumina în ochi orbiţi.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 92

engl. (cap. 5).
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Miercuri

16 aprilie

4. „fILIStenII L-au Luat”
a. În ciuda planului lui Dumnezeu de a-l elibera pe Israel prin
Samson, ce faptă a dat pe faţă degradarea spirituală a israeliţilor? Judecători 15:10-13. În multe cazuri şi în primul rând, cine
sunt de condamnat atunci când lucrurile stau astfel în mijlocul
poporului lui Dumnezeu? Isaia 3:12; Matei 15:14.

„În poziţiile cu răspundere, se află bărbaţi care învaţă ceva şi practică
altceva. Deşi au fost primii să-i condamne pe fraţii lor, propriul lor caracter
este mai păcătos în ochii lui Dumnezeu, decât acelea pe care ei le-au criticat
şi condamnat. Aceştia sunt conducători orbi ai unor orbi; şi atât conducătorii cât şi cei conduşi de ei vor pieri, dacă nu se căiesc cu adevărat şi nu-şi
mărturisesc din inimă păcatele înaintea lui Dumnezeu.” – Special Testimony to

the Battle Creek Church (Mărturii speciale către biserica din Battle Creek), pg. 13.

b. După ce a fost judecător în Israel timp de douăzeci de ani (Judecători 15:20), cum l-a făcut Satan pe Samson un rob al vrăjmaşilor lui Israel? Judecători 16:1, 4-6, 16-20.

„Ce schimbare la acela care fusese judecătorul şi campionul lui Israel! – acum slab, orb, întemniţat, înjosit să facă cel mai umil serviciu! Puţin
câte puţin, el violase condiţiile chemării sale sacre. Dumnezeu îl îngăduise
mult timp; dar când s-a supus în aşa măsură puterilor păcatului, încât săşi divulge secretul, Domnul S-a depărtat de la el.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 566

engl. (cap. 54).

c. Samson nu a ştiut cum să-şi controleze ochii (în sens spiritual,
Matei 5:28, 29). Ca urmare, ce a permis Dumnezeu filistenilor să
facă (în sens literal)? Judecători 16:21.

„În suferinţă şi umilinţă, fiind batjocura filistenilor, Samson a învăţat
mai mult despre propria lui slăbiciune decât ştiuse înainte; iar necazurile
lui l-au adus la pocăinţă. Pe măsură ce părul îi creştea, îi revenea treptat şi
puterea; dar vrăjmaşii lui, care-l priveau ca pe un prizonier închis şi neajutorat, nu-şi făceau nicio grijă.” – Idem.
18
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Joi

17 aprilie

5. ÎntRe eRoII CReDInţeI
a. De ce credeţi că numele lui Samson este menţionat printre eroii
credinţei? evrei 11:32; Judecători 16:28-30.
b. De care avertizare ar trebui să asculte toţi creştinii, în special cei
care sunt direct implicaţi în lucrarea Domnului? 1 Corinteni 10:12.
„Grija providenţială a lui Dumnezeu fusese asupra lui Samson ca să
poată fi pregătit să îndeplinească lucrarea pe care fusese chemat s-o facă.
Chiar de la începutul vieţii sale, fusese înconjurat de situaţii favorabile dezvoltării tăriei fizice, vigorii intelectuale şi curăţiei morale. Dar, sub influenţa tovarăşilor lui stricaţi, el s-a desprins din legătura lui cu Dumnezeu,
singura capabilă să-l păstreze pe om în siguranţă şi a fost smuls de curentul răului. Aceia care sunt ispitiţi pe calea datoriei trebuie să fie siguri că
Dumnezeu îi sprijină; dar dacă oamenii se aşează de bunăvoie sub puterea
ispitei, vor cădea mai curând sau mai târziu.
Satan se străduieşte cu toată puterea lui să-i ducă în rătăcire, tocmai pe
aceia pe care are de gând să-i folosească Dumnezeu ca unelte ale Sale, în
vederea realizării unei lucrări speciale. El ne atacă în părţile noastre slabe şi
caută ca, prin defectele din caracterul nostru, să stăpânească asupra întregii fiinţe; şi el ştie că va avea succes dacă omul nutreşte aceste defecte. Dar
nu e nevoie ca cineva să fie înfrânt. Omul nu este lăsat singur ca să biruie
puterea răului prin eforturile lui slabe. Ajutorul este la îndemână şi va fi
dat fiecărui suflet care îl doreşte cu adevărat.” – Idem., pg. 568 engl. (cap. 54).

Vineri

18 aprilie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. atunci când puţinii credincioşi din Israel s-au rugat ca să fie eliberaţi, pe cine a ridicat Dumnezeu din familia lui Manoah?
2. Care a fost primul pas greşit al lui Samson?
3. Cât de repede a înţeles Samson că o căsătorie dintre un credincios şi
un necredincios, care aduce multă suferinţă, este o mare greşeală?
4. Descrieţi cum pas cu pas Samson a îngăduit ca lumina lui să devină
întuneric.
5. În ce condiţii nefericite a găsit Samson căinţa?
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Lecţia 4

Sabat, 26 aprilie 2014

eli şi fiii săi
„fiii lui eli erau nişte oameni răi. nu cunoşteau pe Domnul.”
(1 Samuel 2:12).
“Eli nu şi-a condus casa în conformitate cu regulile lui Dumnezeu
cu privire la guvernarea familiei.” – The Signs of the Times, 6 aprilie 1888.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 575-580 engl. (cap. 56).

Duminică

20 aprilie

1. CopILuL SaMueL
a. Ce funcţii importante urma să deţină în viitor copilul născut lui
elcana şi anei? 1 Samuel 1:20; 3:20; 7:15-17.

b. pentru a-şi împlini legământul faţă de Dumnezeu, ce a făcut
ana atunci când băiatul a fost înţărcat? 1 Samuel 1:24. Ce a spus
ea lui eli, marele preot? 1 Samuel 1:26-28.

„Rugăciunea Anei a fost ascultată; ea a primit darul pentru care se rugase atât de fierbinte şi stăruitor. Când s-a uitat la copil, i-a pus numele
Samuel – „căci de la Domnul l-am cerut”. Îndată ce copilul era destul de
mare ca să poată fi despărţit de mama lui, ea şi-a împlinit juruinţa. Îşi iubea
copilul cu tot devotamentul unei inimi de mamă; când îl vedea cum creşte
în putere şi când asculta vorbirea lui copilărească, iubirea ei îl învăluia tot
mai mult în fiecare zi. Era singurul ei băiat, darul deosebit al Cerului; dar
ea l-a primit ca pe o comoară dedicată lui Dumnezeu şi nu dorea să reţină
de la Dătător ceea ce era al Său…
Eli a fost adânc mişcat de credinţa şi evlavia acestei femei din Israel.
El însuşi, un tată mult prea indulgent, a fost copleşit şi umilit când a privit
marele sacrificiu al acestei mame care se despărţea de unicul ei copil, ca să-l
dedice serviciului lui Dumnezeu. El s-a simţit mustrat pentru dragostea
lui egoistă şi, în umilinţă şi reverenţă, s-a plecat înaintea Domnului şi s-a
închinat.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 570, 571 engl. (cap. 55).
20
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21 aprilie

2. o aveRtIzaRe tRIMISă MaReLuI pReot
a. Ce spune Biblia despre copilul Samuel? 1 Samuel 2:26.

„Dumnezeu dă tuturor ocazia să-şi dezvolte caracterul în această viaţă.
Toţi pot să-şi ocupe locul stabilit lor în marele Său plan. Domnul l-a primit
pe Samuel încă de când era un copilaş, pentru că inima lui era curată şi
avea respect faţă de Dumnezeu. El a fost încredinţat lui Dumnezeu, o jertfă
consacrată, iar Domnul a făcut din el, încă de când era copil, un canal de
lumină. O viaţa consacrată, aşa cum a fost cea a lui Samuel, are o mare
valoare în ochii lui Dumnezeu. Dacă tinerii de astăzi se consacră aşa cum a
făcut Samuel, Domnul îi primeşte şi îi foloseşte în lucrarea Sa.” – Comentarii

biblice, vol. 2, pg. 1010 engl.

b. Cum a avut Samuel de câştigat prin influenţa educativă a lui eli?
Ce lecţie ar trebui să înveţe tinerii în timpul nostru din exemplul
lui Samuel?

„Samuel a fost lăsat în grija lui Eli, iar drăgălăşenia caracterului lui a
atras dragostea caldă a preotului în vârstă. El era amabil, generos, ascultător şi respectuos. Eli, îndurerat de îndărătnicia fiilor lui, a găsit odihnă,
mângâiere şi binecuvântare în prezenţa ucenicului său. Samuel era gata să
slujească, era iubitor şi niciun tată nu şi-a iubit copilul cu mai multă gingăşie decât l-a iubit Eli pe acest tânăr. Era ceva neobişnuit ca între înaltul
judecător al naţiunii şi acest copil umil să fie legături atât de strânse. Când
îl cuprindeau slăbiciunile bătrâneţii şi era copleşit de griji şi mustrări de
conştiinţă din pricina purtării stricate a propriilor săi fii, Eli se apropia de
Samuel ca să găsească mângâiere.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 573 engl. (cap. 55).
c. În timp ce eli era întristat de purtarea fiilor lui, ce avertizare i-a
trimis Domnul printr-un profet şi prin ce semn avea să fie întărită aceasta? 1 Samuel 2:27-30, 34.

„[Eli] a atras neplăcerea Domnului asupra sa prin aceea că nu a mustrat
păcatul şi nu a exercitat dreptatea împotriva păcătosului. Dumnezeu nu se
putea bizui pe el pentru a-l păstra pe Israel curat.” – Idem., pg. 578 engl. (cap. 56).
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Marţi

22 aprilie

3. puRtaRea neCInStItă a pReoţILoR CoRupţI ŞI
RezuLtatuL aCeSteIa
a. Descrieţi eşecul lui eli, marele preot şi judecătorul suprem al
naţiunii, în ce priveşte educarea fiilor lui. 1 Samuel 2:12, 17, 22.

„Preotul şi judecătorul lui Israel nu fusese lăsat în întuneric cu privire
la datoria de a-i stăpâni şi îndruma pe copiii pe care îi lăsase Dumnezeu
purtării sale de grijă…
Însă Eli a permis copiilor lui să-l conducă. Tatăl a devenit supus copiilor. Blestemul neascultării s-a văzut prin decăderea şi răutatea care au
marcat comportamentul fiilor lui.” – Idem., pg. 575 engl. (cap. 57).
b. Ce efect au avut mustrările blânde ale marelui preot asupra fiilor
lui răi? 1 Samuel 22:23-25.

„Deşi nu erau deloc potriviţi pentru slujbă, [fiii lui Eli] au fost aşezaţi ca
preoţi în sanctuar ca să slujească înaintea lui Dumnezeu…
Aceşti preoţi necredincioşi au călcat legea lui Dumnezeu şi au dezonorat serviciul sacru prin practicile lor josnice şi pătimaşe; totuşi, au continuat
să profaneze prin prezenţa lor cortul lui Dumnezeu. Mulţi din popor, plini
de indignare faţă de purtarea decăzută a lui Hofni şi Fineas, au încetat să
mai urce la locul desemnat pentru închinare. În felul acesta, serviciul pe
care Dumnezeu îl rânduise a fost dispreţuit şi neglijat, asociat cu păcatele
unor oameni răi, în timp ce acei ale căror inimi erau înclinate spre rău au
fost încurajaţi să continue să trăiască în păcat. Lipsa de evlavie, depravarea
şi chiar idolatria au ajuns să se răspândească într-un chip înspăimântător.”
– Idem., pg. 576, 577 engl. (cap. 57).
c. Ce efect a avut apostazia din Israel asupra naţiunilor înconjurătoare?
„Şi cei din popoarele înconjurătoare, care nu erau în necunoştinţă cu
privire la nelegiuirile practicate pe faţă în Israel, au devenit şi mai îndrăzneţi în idolatria şi răutatea lor. Ei nu aveau niciun simţământ al vinovăţiei,
pe care l-ar fi avut dacă israeliţii şi-ar fi păstrat integritatea.” – Idem., pg. 582,

583 engl. (cap. 57).
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23 aprilie

4. SaMueL: puRtătoRuL De Cuvânt aL LuI
DuMnezeu
a. Întrucât Dumnezeu nu mai putea comunica cu eli sau fiii lui, pe
cine a chemat el să transmită ultima solie de mustrare pentru
casa marelui preot? 1 Samuel 3:2-4.
b. Crezând că îl cheamă marele preot, ce a făcut Samuel? 1 Samuel
3:5, 6. atunci când Domul l-a strigat pe Samuel pentru a treia
oară, ce i-a spus eli băiatului să facă? 1 Samuel 3:8, 9.
„Eli era convins că acea chemare tainică era glasul lui Dumnezeu.
Domnul trecuse pe lângă servul Său ales, pe lângă bărbatul cu păr cărunt,
ca să comunice cu un copil. Aceasta era o mustrare amară, dar meritată
pentru Eli şi casa lui.” – Idem., pg. 581 engl. (cap. 56).
c. Ce l-a însărcinat Domnul pe Samuel să-i spună bătrânului mare
preot? 1 Samuel 3:11-14. Ce i-a spus eli lui Samuel pentru a-l convinge să vorbească şi care a fost răspunsul lui eli? 1 Samuel 3:16-18.

„În mustrarea lui Eli făcută fiilor lui se află cuvinte de o importanţă
solemnă şi grozavă – cuvinte la care toţi cei care slujesc în lucrurile sfinte
ar face bine să se gândească: ‚Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om,
îl va judeca Dumnezeu; dar dacă păcătuieşte împotriva Domnului, cine se
va ruga pentru el?’(1 Samuel 2:25).
Totuşi Eli nu a dat pe faţă roadele adevăratei pocăinţe. El şi-a mărturisit vina, dar nu a renunţat la păcat. An de an, Domnul îşi amâna judecăţile
Sale ameninţătoare. Multe s-ar fi putut face în acei ani pentru a răscumpăra
greşelile trecutului, însă preotul în vârstă nu a luat nicio măsură eficientă
ca să îndrepte relele care pângăreau sanctuarul Domnului şi-i conduceau
pe mulţi din Israel la ruină. Îndurarea lui Dumnezeu i-a făcut pe Hofni şi
Fineas să-şi împietrească inima şi să devină chiar mai îndrăzneţi în păcatul
lor. Eli a făcut de cunoscut întregului popor soliile de avertizare şi mustrare
faţă de casa lui. Prin aceasta, el a căutat ca, într-o oarecare măsură, să contracareze influenţa rea a neglijenţei lui din trecut. Însă avertismentele nu au
fost luate în seamă de către popor, aşa cum nu au fost ascultate nici de către
preoţi.” – Idem., pg. 582 engl. (cap. 56).
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Joi

24 aprilie

5. o LeCţIe pentRu BISeRICa De azI
a. Cum au fost pedepsiţi preoţii cei răi, Hofni şi fineas? prin ce
eveniment tragic a chemat Dumnezeu întreaga naţiune la pocăinţă? 1 Samuel 4:2, 14-18.
„Poporul [Israel] era copt pentru a primi judecăţile lui Dumnezeu, totuşi [bătrânii] nu au văzut că păcatele lor fuseseră cauza pentru această
nenorocire grozavă.” – Idem., pg. 583 engl. (cap. 56).
b. Cât de atentă ar trebui să fie biserica atunci când aprobă anumitor bărbaţi să intre în lucrare? 1 timotei 3:5-7.
„Biserica trebuie să dea pe faţă zel pentru Dumnezeu în tratarea celor
care, în timp ce pretind că au mare credinţă, Îl fac de ruşine pe Domnul
Hristos. Ei au pus adevărul în primejdie. Au fost nişte străjeri necredincioşi.
Ei au adus ocară şi dezonoare asupra cauzei lui Dumnezeu. A sosit timpul
pentru eforturi serioase şi puternice pentru a curăţa biserica de murdăria
care o întinează.” – Mărturii către predicatori, pg. 450 (subcap.: „Înălţaţi standardul”).
„Standardul moralităţii nu este înălţat cât trebuie în mijlocul poporului
lui Dumnezeu… Cei care sunt predicatori sau slujitori ai amvonului sfânt
trebuie să fie bărbaţi cu o reputaţie fără reproş… Există o stranie abandonare a principiului, o coborâre a standardului moralităţii… Dacă cei care
mărturisesc că sunt depozitarii legii lui Dumnezeu devin călcători ai acelei
legi, grija Sa protectoare va fi retrasă.” – Testimonies, vol. 5, pg. 597-601 engl. (cap.:

„Dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoşi).

Vineri

25 aprilie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. Ce lecţie ar trebui să înveţe tinerii din timpul nostru din exemplul
lui Samuel?
2. Care a fost lipsa lui eli în educaţia fiilor săi?
3. Cum îl va influenţa mărturisirea noastră inconsecventă pe aproapele nostru?
4. Ce eveniment dezastruos a folosit Dumnezeu pentru a chema întreaga naţiune la pocăinţă?
5. Cât de atentă ar trebui să fie biserica atunci când aprobă bărbaţi
pentru lucrarea de predicare?
24
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Sabat, 3 mai 2014
Darul Sabatului Întâi pentru
Misiunile mondiale
Dragi fraţi şi surori din întreaga lume:
Trăim ultimele clipe ale
istoriei planetei Pământ, iar
Domnul nostru ne aşteaptă cu
nerăbdare, de mult timp, să ne
ia acasă. Evenimentele profetice
care se desfăşoară chiar înaintea
ochilor noştri ne spun că cea de-a
doua venire a lui Isus este aproape,
chiar la uşă. Din nefericire, solia evangheliei
nu a ajuns la capătul lumii şi nu orice fiinţă a avut ocazia să audă adevărul.
„În curând, oamenii vor fi obligaţi să ia decizii grele şi ei trebuie să aibă
ocazia să audă şi să înţeleagă adevărul Bibliei, pentru ca să-şi ocupe poziţia
pe baza unei decizii inteligente de partea dreaptă.” (Evanghelizare, pg. 25 engl.)
Ca membri ai bisericii lui Dumnezeu, avem privilegiul de a reprezenta
caracterul Său şi de a lua parte în răspândirea evangheliei până la marginile pământului, dedicând pentru această lucrare specială timpul, puterea şi
resursele noastre financiare.
Datorită rugăciunilor şi contribuţiilor financiare ale membrilor şi prietenilor noştri, sunt înfiinţate noi misiuni în multe regiuni. Aceste misiuni
noi încă au nevoie de sprijin, până când sunt bine închegate şi se pot întreţine singure, în timp ce se deschid alte câmpuri noi.
În fiecare an strângem o colectă specială pentru a oferi mijloacele necesare răspândirii soliei în multe părţi ale globului.
„Moştenirea Domnului a fost neglijată în mod ciudat, iar Dumnezeu va
judeca pe poporul Său pentru acest lucru. Mândria şi dragostea de etalare
sunt satisfăcute prin avantajele acumulate, în timp ce câmpuri noi rămân
neatinse. Mustrarea Domnului se află asupra ispravnicilor pentru părtinirea lor şi pentru că şi-au însuşit în mod egoist bunurile Sale.” (Testimonies,

vol. 8, pg. 59 engl.).

Doriţi să alegeţi să vă uniţi eforturile cu cele ale misionarilor şi familiilor lor prin daruri generoase din resursele voastre aşa încât pământul să
fie umplut de slava lui Dumnezeu şi Isus să vină în curând? Sperăm că da.
În numele unei lumi în nevoie,
Fraţii voştri din Departamentul Misionar la Conferinţei Generale
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Lecţia 5

Sabat, 3 mai 2014

În zilele lui Samuel
„tot Israelul… a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc
al Domnului.” (1 Samuel 3:20).
“Samuel a fost… învestit de Dumnezeul lui Israel într-o triplă
funcţie, aceea de judecător, de profet şi preot… [El] a adunat grupe de
bărbaţi tineri care erau pioşi, inteligenţi şi sârguincioşi. Aceştia au fost
numiţi fiii profeţilor.” – The Signs of the Times, 22 iunie 1882.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 592-606 engl. (cap. 58, 59).

Duminică

27 aprilie

1. SaMueL CHeaMă La RefoRMă
a. În timp ce israeliţii ca naţiune încă mai continuau să practice
idolatria, ce apel le-a făcut Samuel? 1 Samuel 7:3.

b. Care a fost rezultatul acestor apeluri? 1 Samuel 7:4-6.

c. Ce au făcut filistenii când au auzit că israeliţii s-au adunat la
Miţpa? 1 Samuel 7:7-9. Cum Şi-a ajutat Domnul poporul ca răspuns la pocăinţa lor adevărată? 1 Samuel 7:10-13.

„Cel Puternic care S-a coborât pe Sinai în mijlocul focului, al fumului şi
al tunetelor, care a despărţit Marea Roşie şi a deschis un drum prin Iordan
pentru copiii lui Israel, Şi-a arătat încă o dată puterea. O furtună puternică
a izbucnit în oastea care înainta, iar pământul a fost acoperit cu trupurile
moarte ale războinicilor puternici.
Israeliţii au stat în picioare cu teamă şi în linişte, tremurând cu speranţă
şi frică. Atunci când au văzut măcelul vrăjmaşilor lor, au ştiut că Dumnezeu primise pocăinţa lor.” – Idem., pg. 591 engl. (cap. 58).
26
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28 aprilie

2. ŞCoLILe pRofeţILoR

„Adevăratul scop al educaţiei este acela de a restaura chipul lui Dumnezeu în suflet. La început, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său…
Păcatul a stricat şi aproape a şters chipul Său din om. Şi, pentru a-l restaura,
a fost conceput planul de mântuire, iar omului i-a fost acordat un timp în
care să fie încercat. A-l aduce înapoi la desăvârşirea în care a fost creat la
început este marele scop al vieţii – scopul care se află la baza tuturor celorlalte.” – Idem., pg. 595 engl. (cap. 58).
b. Cu ce scop a înfiinţat Samuel şcolile profeţilor? Maleahi 2:7.

„Şcolile profeţilor au fost înfiinţate de către Samuel pentru a pune stavilă decăderii răspândite şi pentru a se îngriji de binele moral şi intelectual al tineretului, pentru a promova prosperitatea viitoare a naţiunii, dând
poporului oameni pregătiţi să acţioneze în temere de Dumnezeu ca lideri
şi sfătuitori…
În zilele lui Samuel, existau două astfel de şcoli – una la Rama, căminul
profetului şi alta la Chiriat-Iearim, unde se afla chivotul. Altele au fost înfiinţate mai târziu.” – Idem., pg. 593 engl. (cap. 58).
c. Care erau principalele materii de studiu din aceste şcoli? Deuteronomul 6:21-25; psalmii 19:7-11; 71:22.

„Principalele materii de studiu din aceste şcoli erau legea lui Dumnezeu împreună cu instrucţiunile date lui Moise, istoria sfântă, muzica sacră
şi poezia… În acele şcoli din vechime, marele obiectiv al întregului studiu
era acela de a învăţa care este voinţa lui Dumnezeu şi datoria omului faţă
de El… Marile adevăruri prezentate prin simboluri erau aduse înainte, iar
prin credinţă era înţeles obiectivul central al acelui întreg sistem – Mielul
lui Dumnezeu avea să ridice păcatul lumii.” – Idem., pg. 593, 594 engl. (cap. 58).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2014

27

Darul Sabatului Întâi pentru Misiunile mondiale

a. Cum a fost adusă în atenţia israeliţilor nevoia de o adevărată
educaţie? Deuteronomul 6:6, 7; psalmii 119:130.

Marţi

29 aprilie

3. IMpaCtuL eDuCaţIonaL aL InfLuenţeI păRInteŞtI
a. Cum explică Legea lui Dumnezeu că cei mici sunt influenţaţi de
părinţii lor spre bine sau spre rău? exodul 20:5, 6.
„Cei care doresc să spună şi altora despre adevăr trebuie ca ei înşişi
să-i practice principiile. Numai reflectând caracterul lui Dumnezeu prin
integritatea, nobleţea şi altruismul din vieţile lor îi pot impresiona pe alţii.
Adevărata educaţie nu înseamnă a instrui cu forţa o minte nepregătită şi nereceptivă. Puterile minţii trebuie trezite, la fel şi interesul. Pentru
aceasta, este dată metoda lui Dumnezeu de predare. Cel care a creat mintea
şi a rânduit legile acesteia, S-a îngrijit şi de dezvoltarea ei în conformitate
cu acestea…Dumnezeu i-a dat lui Israel lecţii care ilustrau principiile Sale
şi păstrau în memorie lucrările Sale minunate. Atunci când se puneau întrebări, instrucţiunea dată impresiona mintea şi inima.” – Educaţie, pg. 41 engl.

(cap.: „Educaţia poporului Israel”).

b. Ce persoană se remarcă atât în vechiul cât şi noul testament ca
mamă care nu a exercitat o influenţă pozitivă asupra fiicelor ei?
Luca 17:32.
„Soţia lui Lot a fost o femeie egoistă, lipsită de religiozitate.” – Patriarhi

şi profeţi, pg. 174 engl. (cap. 15).

„În timp ce corpul ei era în câmpie, inima ei era legată de Sodoma şi
a pierit odată cu ea. Ea s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu pentru că judecăţile Sale au adus nimicirea proprietăţilor ei şi a copiilor ei.” – Idem., pg.

161 (cap. 14).

c. De ce a fost nimicit împreună cu acan „tot ce era a lui” inclusiv
copiii lui? Iosua 7:15, 20, 21, 25.
„[Casa lui Acan] nu fusese educată în conformitate cu instrucţiunile date
lor în marele standard al legii lui Dumnezeu. Părinţii lui Acan îşi educaseră
fiul în aşa fel încât el se simţea liber să nu asculte de cuvântul Domnului.
Principiile inoculate în viaţa lui l-au făcut să-i crească pe copiii lui în aşa fel
încât şi ei erau decăzuţi. Mintea acţionează şi reacţionează asupra altei minţi,
iar pedeapsa celor din familia lui Acan arată faptul că ei toţi avuseseră o
implicaţie în păcat.” – Îndrumarea copilului, pg. 234 engl. (cap.: „Disciplina în cămin”).
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30 aprilie

4. ISRaeLIţII CeR un Rege

„Cazurile de abuz din mijlocul poporului [Israel] nu fuseseră aduse la
cunoştinţa lui Samuel. Dacă i s-ar fi spus ce purtări rele au fiii săi, el i-ar fi
îndepărtat din slujbă fără întârziere; dar nu acest lucru îl doreau petiţionarii. Samuel a văzut că adevăratul lor motiv era mândria şi nemulţumirea,
şi că cererea lor era rezultatul unei intenţii bine cumpănite şi hotărâte.” –

Patriarhi şi profeţi, pg. 604 engl. (cap. 59).

b. Când Samuel s-a rugat la Domnul în legătură cu cererea poporului, ce i-a spus Domnul? 1 Samuel 8:6, 7.

c. Ce a răspuns poporul lui Samuel când nu doreau să primească
mustrarea Domnului? Cum a afectat greşeala lor, relaţia lor cu
Dumnezeu? 1 Samuel 8:19, 22.

„Prin profeţii Săi, Domnul prezisese că Israel avea să fie guvernat de
un rege; dar aceasta nu însemna că această formă de guvernare era cea mai
bună pentru ei sau în conformitate cu voinţa Sa. El a îngăduit poporului
să-şi urmeze propria alegere, pentru că a refuzat să fie îndrumat de sfatul
Său. Osea declară că Dumnezeu i-a dat un rege în mânia Sa (Osea 13:11).
Atunci când oamenii aleg să-şi urmeze propria cale, fără să caute sfat de la
Dumnezeu sau împotriva voinţei Sale descoperite, adesea El le împlineşte
dorinţele, pentru ca, prin experienţele amare care urmează, ei să poată fi
conduşi să vadă propria lor nebunie şi să se căiască de păcatul lor…
Simţind dependenţa lor de Dumnezeu, ei sunt mereu atraşi mai aproape de El. Ei devin elevaţi şi sunt înnobilaţi, pregătiţi pentru înaltul destin
la care i-a chemat El ca popor ales. Însă atunci când un om a fost aşezat pe
tron, acesta avea tendinţa să întoarcă gândurile poporului de la Dumnezeu. Ei aveau să se încreadă mai mult în puterea omenească şi mai puţin în
cea divină, iar greşelile regelui lor avea să-i conducă la păcat şi la despărţirea naţiunii de Dumnezeu.” – Idem., pg. 605, 606 engl. (cap. 59).
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Darul Sabatului Întâi pentru Misiunile mondiale

a. Ce pretext au invocat israeliţii în favoarea planului lor de a avea
un rege care să conducă naţiunea? 1 Samuel 8:4, 5.

Joi

1 mai

5. popoRuL CeRe MonaRHIe
a. De ce au crezut copiii lui Israel că, pentru ei, monarhia avea să
fie cea mai bună formă de guvernământ? 1 Samuel 8.19, 20. Care
a fost adevărata problemă? Deuteronomul 1:30-32; 1 Samuel
10:17-19.

„Disensiunile interioare l-au făcut [pe Israel] slab; ei erau expuşi continuu la invazia vrăjmaşilor păgâni iar poporul ajunse să creadă că, pentru
a-şi menţine poziţia între naţiuni, seminţiile trebuia unite sub o guvernare
centrală puternică. Pe măsură ce s-au depărtat de ascultarea de legea lui
Dumnezeu, au dorit să fie eliberaţi de conducerea Suveranului lor divin;
şi, în felul acesta, cererea de a avea o monarhie s-a răspândit în întregul
Israel.” – Idem., pg. 603 engl. (cap. 59).
b. Cum l-a aclamat poporul pe Saul, un beniamit, ca rege al lui Israel chiar înainte de a fi înscăunat? 1 Samuel 10:20-24.

c. De ce au fost nemulţumiţi unii din popor cu alegerea lui Saul, în
special pentru că Beniamin era una dintre cele mai mici seminţii? 1 Samuel 10:27.

Vineri

2 mai

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1.
2.
3.
4.

Cum a fost adusă în atenţia israeliţilor nevoia de o educaţie adevărată?
De ce l-a încurajat Dumnezeu pe Samuel să înfiinţeze şcoli?
Ca părinte cum pot să-mi influenţez copiii chiar fără să-mi dau seama?
De ce nu a reuşit soţia lui Lot şi alţii să exercite o influenţă pozitivă
asupra copiilor lor?
5. Ce face adesea Dumnezeu când poporul alege să meargă pe calea
lui, contrar voinţei Sale clar descoperite?
30
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Sabat, 10 mai 2014

primul rege al lui Israel
„tot poporul s-a dus la ghilgal şi au pus pe Saul împărat, înaintea Domnului.” (1 Samuel 11:15).
„Prin profetul Samuel, Domnul îl instruise pe Saul că, în calitate de
rege al lui Israel, purtarea lui trebuia să fie de cea mai înaltă integritate.” – Conflict and Courage, pg. 174.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 607-636 engl. (cap.59, 60, 61).

Duminică

4 mai

1. pRIMuL Rege aL LuI ISRaeL ÎnveStIt
a. În ciuda faptului că Israel a fost clar mustrat pentru alegerea
unei monarhii, care a fost ultimul mesaj din cuvântarea lui Samuel? 1 Samuel 12:20, 25.

„Samuel nu a lăsat poporul într-o stare de descurajare, pentru că aceasta ar fi împiedicat orice efort pentru o viaţă mai bună.” – Idem., pg. 615 engl.

(cap. 59).

b. Deşi lui Dumnezeu nu-I făcea plăcere că poporul Israel a ales o
monarhie (osea 13:11), de ce a pus un rege peste ei? 1 Samuel
12:13; ezechiel 14:4. În ce sens erau ei orbi în păcatele lor?

„Zilele celei mai mari prosperităţi ale lui Israel fuseseră acelea în care ei
Îl recunoscuseră pe Iehova ca Rege al lor – când legile şi conducerea pe care
El le stabilise erau privite ca fiind superioare celor ale altor naţiuni… Însă,
prin depărtarea de legea lui Dumnezeu, evreii nu deveniseră acel popor pe
care dorea Dumnezeu să-l facă, iar apoi toate relele care erau rezultatul păcatului şi nebuniei lor le-au pus pe seama guvernării lui Dumnezeu. Atât
de mult fuseseră orbiţi de păcat.” – Idem., pg. 605 engl. (cap. 59).
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Luni

5 mai

2. ISRaeL nu evangHeLIzează
a. Ce binecuvântare promisă a fost în mod repetat supusă atenţiei
poporului ales din zilele lui Moise? Deuteronomul 7:6, 11, 14, 18.

„Planul pe care Dumnezeu caută să-l împlinească prin poporul Său
astăzi este acelaşi pe care a dorit să-l împlinească prin Israel atunci când
l-a scos din Egipt. Privind la bunătatea, mila, dreptatea şi dragostea lui
Dumnezeu date pe faţă în biserică, lumea trebuie să aibă o reprezentare a
caracterului Său. Iar când legea lui Dumnezeu este exemplificată în felul
acesta în viaţă, chiar lumea va recunoaşte superioritatea celor care iubesc,
se tem şi slujesc lui Dumnezeu mai presus de orice alt popor de pe pământ.
Domnul Îşi are îndreptată privirea asupra fiecăruia din poporului Său; El
are un plan al Său pentru fiecare. Scopul Său este ca cei care practică preceptele Sale sfinte să fie un popor deosebit.” – Testimonies, vol. 6, pg. 12 engl.

(cap.: „Scopul lui Dumnezeu cu biserica”).

b. De ce nu au fost israeliţii pregătiţi să evanghelizeze neamurile
în timpul judecătorilor? 1 Cronici 5:25.

„Taţii şi mamele au devenit indiferenţi faţă de obligaţiile lor faţă de
Dumnezeu, indiferenţi faţă de obligaţiile lor faţă de copiii lor. Prin necredincioşia în cămin şi influenţe idolatre din afara lui, mulţi tineri evrei au
primit o educaţie care se deosebea mult de cea pe care Dumnezeu o plănuise pentru ei. Ei au învăţat calea păgânilor.” – Educaţia, pg. 45, 46 engl. (cap.:

„Şcolile profeţilor”).

c. Deşi forma de guvernământ al lui Israel s-a schimbat, cum i-a
avertizat Samuel, pe cei din timpul lui, cu privire la scopul lui
Dumnezeu cu ei de a fi o lumină pentru neamuri? 1 Samuel 12:15.

„Disciplina şi educaţia pe care Dumnezeu a prevăzut-o pentru Israel,
i-ar fi făcut ca în toate căile vieţii lor, să difere de alte popoare. Această particularitate a lor… nu era pe placul lor.” – Idem., pg. 49 engl.
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3. ISRaeL nu MaI eSte un popoR DeoSeBIt
a. Ce arată că israeliţii dispreţuiau privilegiul de a fi un popor deosebit? 1 Samuel 8:20.

„Dumnezeu i-a despărţit pe israeliţi de oricare alt popor ca să facă din
ei comoara Sa deosebită. Însă ei, neluând în seamă această mare onoare, au
dorit foarte mult să imite exemplul păgânilor! Totuşi, în mijlocul pretinsului popor al lui Dumnezeu există încă dorinţa de a se conforma la practicile
şi obiceiurile lumeşti. Când se depărtează de Domnul, ei devin ambiţioşi
pentru a obţine câştiguri şi onoruri lumeşti.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 607 engl.

(cap. 59).

b. Cum este avertizat poporul lui Dumnezeu de astăzi cu privire la
repetarea greşelii evreilor? 1 petru 2:9; 2 Corinteni 6:17, 18.

„Creştinii caută mereu să imite practicile acelora care se închină dumnezeului acestei lumi. Mulţi susţin că, prin unirea cu cei lumeşti şi prin
conformarea la obiceiurile lor, ei pot exercita o mai mare influenţă asupra
celor necredincioşi. Însă toţi care urmează această cale se vor despărţi prin
aceasta de Izvorul puterii lor. Devenind prieteni cu lumea, ei sunt vrăjmaşi
cu Dumnezeu. De dragul onoarei lumeşti, ei sacrifică onoarea de nedescris
la care i-a chemat Dumnezeu de a vesti puterile minunate ale Celui ce i-a
chemat din întuneric la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).” – Idem.
c. Împotriva cărui pericol îi va avertiza slujitorii lui Dumnezeu
mereu pe cei din adunarea lor? Iacov 4:4; 1 Ioan 2:15, 16.

„Isus vine; va găsi El un popor care s-a conformat lumii? Îi va recunoaşte pe aceştia ca fiind poporul Său pe care l-a curăţit pentru Sine? O, nu.
Nimeni în afară de cei curaţi şi sfinţi nu va fi recunoscut ca fiind al Său. Cei
care s-au curăţit şi înălbit prin suferinţă şi au rămas despărţiţi, nepătaţi de
lume, El îi va recunoaşte ca fiind ai Săi.” – Testimonies, vol. 1, pg. 133 engl. (cap.:

„Asemănarea cu lumea”).
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Miercuri

7 mai

4. SauL eSte ÎnCeRCat
a. Ce s-a întâmplat atunci când israeliţii au încercat să facă pace cu
invadatorii amoniţi? 1 Samuel 11:1-4, 8, 11. În loc de a se încrede
în Domnul atunci când a fost pus la încercare, ce păcat a comis
Saul? 1 Samuel 13:5-13. Cu toate acestea, cum i-a ajutat Dumnezeu, în continuare, pe israeliţi? 1 Samuel 14:31.

„Sosise vremea ca Saul să fie încercat. El trebuia să arate acum dacă
era gata sau nu să depindă de Dumnezeu şi să aştepte cu răbdare aşa cum
poruncise El, dovedind în felul acesta că este un bărbat în care Dumnezeu
Se putea încrede în zilele grele ca într-un conducător al poporului Său sau
dacă se clatină, demonstrând că este nevrednic de răspunderea sfântă pe
care o avea.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 618 engl. (cap.60).
b. Cum a dat Saul pe faţă încumetare şi înălţare de sine pentru a
doua oară? 1 Samuel 14:24-29, 43-45.

„Chiar cu preţul fiului [lui Saul], el dorea să arate supuşilor lui că autoritatea regească trebuia păstrată… Atunci când propria lui poruncă a fost
călcată – deşi porunca era lipsită de raţiune şi fusese călcată din neştiinţă
– regele şi tatăl şi-a condamnat fiul la moarte. Poporul a refuzat ca sentinţa
să fie executată.” – Idem., pg. 625 engl. (cap. 60).
c. Ce lecţii ar trebui să învăţăm noi şi, în special, predicatorii şi
lucrătorii, din greşelile regelui Saul? Matei 7:2.

„Cei care sunt cel mai gata să-şi scuze sau să-şi justifice păcatul, sunt
adesea cei mai aspri în a-i judeca şi condamna pe alţii. Asemenea lui Saul,
mulţi aduc asupra lor dizgraţia lui Dumnezeu, însă ei resping sfatul şi dispreţuiesc mustrarea. Chiar şi când sunt convinşi că Domnul nu este cu ei,
ei refuză să vadă în ei cauza necazului lor. Ei nutresc un spirit mândru şi
lăudăros, în timp ce-şi permit să judece fără milă sau să mustre cu asprime
pe alţii care sunt mai buni decât ei.” – Idem.
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8 mai

5. ReSpIngeRea fInaLă a LuI SauL
a. atunci când a fost din nou încercat, cum a arătat Saul că autoritatea şi onoarea regească erau mai importante pentru el decât ascultarea de porunca lui Dumnezeu? 1 Samuel 15:1-3, 7-9, 20, 21.
b. În cele din urmă, de ce a trebuit ca Dumnezeu să-l respingă pe
regele Saul? 1 Samuel 15:22-24.
„Este un pas periculos acela de a desconsidera mustrările şi avertizările
Cuvântului lui Dumnezeu sau ale Duhului Sfânt. Ca şi Saul, mulţi cedează
ispitei, până ajung să fie orbi faţă de adevăratul caracter al păcatului. Ei se
măgulesc că au avut în vedere un scop bun şi nu au făcut nimic rău când
s-au depărtat de cerinţele Domnului. În felul acesta, se împotrivesc Duhului harului, până când glasul său nu se mai aude, iar ei sunt lăsaţi pradă
ispitelor pe care le-au ales.” – Idem., pg. 635 engl. (cap. 61).
„Atunci când Saul a ales să acţioneze independent de Dumnezeu,
Domnul nu a mai putut fi îndrumătorul lui şi a fost forţat să-l lepede.” –

Idem., pg. 636 engl.

c. După ce Spiritul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la rege, unde a
căutat Saul să găsească ajutor? 1 Samuel 16:14; 28:6, 7; Isaia 8:19.
„În tot cursul purtării sale răzvrătite, Saul a fost linguşit şi înşelat de
Satan.” – Idem., pg. 680 engl. (cap. 66).

Vineri

9 mai

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. Ce avertizare a dat Samuel poporului atunci când a fost încoronat Saul?
2. După moartea lui Samuel, cum au arătat israeliţii că nu erau pregătiţi să evanghelizeze neamurile?
3. numiţi câteva constrângeri lumeşti la care poporul lui Dumnezeu
de astăzi ar putea fi predispus să cedeze?
4. Ce greşeală majoră a comis Saul la ghilgal?
5. În ce fel trebuie să evităm spirala descendentă în care a intrat Saul?
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Lecţia 7

Sabat, 17 mai 2014

Regele David
„Domnul a zis lui Samuel: ‚…pe unul din fiii lui [Isai] Mi l-am
ales ca împărat’” (1 Samuel 16:1).
„Frumuseţea exterioară nu poate recomanda sufletul înaintea lui
Dumnezeu. Înţelepciunea şi desăvârşirea, date pe faţă în caracter şi
purtare, exprimă adevărata frumuseţe a omului; şi prin valoarea interioară, prin perfecţiunea inimii suntem acceptaţi înaintea Domnului
oştirilor.” – Conflict and Courage, pg. 160.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 637-663 engl. (cap. 62-65).

Duminică

11 mai

1. DavID La CuRtea RegeLuI SauL
a. Ce lecţie a dorit Dumnezeu să-l înveţe pe Samuel atunci când a
fost nevoie de un înlocuitor pentru regele Saul care fusese lepădat? 1 Samuel 16:7 (u.p.).

b. Ce eveniment providenţial l-a ajutat pe David să câştige experienţă în ce priveşte viaţa de la curtea regească înainte de încoronarea lui? 1 Samuel 16:17-21. De ce i-a dat Dumnezeu această
experienţă?

„În providenţa lui Dumnezeu, David, ca un cântăreţ priceput la harpă,
a fost adus înaintea regelui… [David] fusese educat în calea Domnului, iar
acum se hotărâse în inima lui să facă voia lui Dumnezeu mai mult ca oricând înainte. Avea noi subiecte la care să mediteze. Fusese la curtea regelui
şi văzuse ce răspunderi implică regalitatea. El văzuse unele din ispitele
care asaltau sufletul lui Saul şi pătrunsese în unele din tainele caracterului şi faptelor primului rege al lui Israel… Dumnezeu îl învăţa pe David
lecţiile încrederii. După cum Moise a fost educat pentru lucrarea lui, la fel
Domnul îl pregătea pe fiul lui Isai să devină conducătorul poporului Său
ales.” – Idem., pg. 643, 644 engl. (cap. 63).
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2. pLanuL uCIgaŞ aL LuI SauL ÎMpotRIva LuI
DavID
a. Cum l-a inspirat Dumnezeu pe David să accepte provocarea lui
goliat adresată lui Israel? 1 Samuel 17:23, 24, 37, 45-49. Ce putem
învăţa din această experienţă când ne străduim ca prin propriile
noastre eforturi să evanghelizăm astăzi întreaga lume?

„Predicatorii noştri nu ar trebui să sfideze pe ceilalţi şi să provoace
discuţii… [Unii predicatori] nu s-au încrezut asemenea umilului David în
Dumnezeul lui Israel şi nu au făcut din El tăria lor. Ei au mers înainte plini
de încredere şi trufaşi, asemenea lui Goliat, cu laudă şi fără să se ascundă
în spatele lui Isus…
Predicatorii tineri ar trebui să studieze învăţăturile practice ale lui Hristos, cât şi cele teoretice şi să înveţe de la Isus ca să poată avea harul Său,
blândeţea, smerenia şi umilinţa minţii pe care le-a avut El.” – Testimonies, vol.

3, pg. 219, 220 engl. (cap.: „Către un tânăr pastor şi soţia sa”).

b. Când şi cum a început Saul să dea pe faţă cele mai slabe puncte
din caracterul său? 1 Samuel 18:6-9.

„Nimeni nu este în siguranţă când trăieşte ca să placă oamenilor şi nu
caută mai întâi aprobarea lui Dumnezeu. Ambiţia lui Saul era aceea de a fi
cel mai preţuit de oameni; iar când se cânta acest cântec de laudă, în inima
regelui s-a aprins convingerea sigură că David avea să câştige inima poporului şi să cârmuiască în locul lui.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 650 engl. (cap. 64).
c. Ce incidente arată că Saul era acum stăpânit de un spirit rău?
1 Samuel 19:11, 17; 20:27-31.

„Saul şi-a deschis inima în faţa spiritului invidiei prin care sufletul lui
a fost otrăvit... Monarhul lui Israel se împotrivea voinţei Celui Nemărginit.
Saul nu învăţase, în timp ce cârmuia pe Israel, că el trebuia să-şi cârmuiască
propriul spirit. El a permis impulsurilor să-i controleze judecata până când
a fost cuprins de furia patimii. A ajuns să aibă accese de furie în care era
gata să omoare pe oricine îndrăznea să se opună voinţei lui.” – Idem.
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3. DavID un fugaR
a. Care au fost diferitele locuri în care David şi-a căutat refugiul
după ce a înţeles că viaţa lui era în pericol? 1 Samuel 21:1, 10;
22:1. era teama lui justificată? 1 Samuel 21:16-18, 20, 21. trebuia
să se teamă de Saul? 1 Ioan 4:18.

„Orice eşec suferit de copiii lui Dumnezeu se datorează lipsei lor de
credinţă. Atunci când umbrele înconjoară sufletul, când dorim după lumină şi îndrumare, trebuie să privim în sus; dincolo de întuneric există lumină. David nu ar fi trebuit să se îndoiască nicio clipă de Dumnezeu.” – Idem.,

pg. 657 engl. (cap. 64).

b. În timp ce fugea de socrul lui, regele Saul, ce fapte de necinste
au arătat că David nu avea credinţă în protecţia lui Dumnezeu?
1 Samuel 21:2, 8, 13-15.

„David a spus preotului că fusese trimis de rege cu o misiune tainică ce
trebuia să fie îndeplinită foarte grabnic. Aici el a dovedit lipsă de credinţă
în Dumnezeu, iar păcatul său a adus moartea marelui preot. Dacă faptele ar
fi fost prezentate aşa cum erau, Ahimelec ar fi ştiut ce avea de făcut ca să-şi
apere viaţa. Dumnezeu doreşte ca poporul Său să dea pe faţă sinceritate chiar
şi în cele mai mari primejdii.” – Idem., pg. 656 engl. (cap. 64).
c. Deşi niciodată nu ar trebui să aducem asupra noastră persecuţia
în mod nenecesar, cum se poate repeta experienţa lui David în
zilele noastre? Matei 10:22, 23. Ce făgăduinţă putem pretinde în
astfel de ocazii? 2 Corinteni 12:19.
„Între neprihănire şi păcat, dragoste şi ură, adevăr şi falsitate, există
o luptă de nestăpânit. Când cineva prezintă dragostea lui Hristos şi frumuseţea sfinţeniei, el îi atrage pe supuşii împărăţiei lui Satan de la el, iar
prinţul răului este provocat să se împotrivească. Pe cei care sunt inundaţi
de Duhul lui Hristos îi aşteaptă persecuţia şi batjocura. Caracterul persecuţiei se schimbă odată cu vremurile, însă principiul – spiritul care stă la baza
ei – este acelaşi cu cel care i-a omorât pe aleşii Domnului, începând cu zilele
lui Abel.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 29 engl. (cap. 3).
38
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4. MăRInIMIa LuI DavID
a. În ce fel s-au oferit oamenii din zif să-l trădeze pe David şi pe
oamenii lui? Ce anume a zădărnicit planul lor? 1 Samuel 23:19,
20, 25-28.

b. atunci când, după alungarea filistenilor, Saul s-a întors să-l urmărească pe David, cum a demonstrat David mărinimia sa?
1 Samuel 24:1, 3, 4, 8, 10, 15. Cum a reacţionat Saul? 1 Samuel
24:16-20.

„[1 Samuel 24:9-11.] Atunci când Saul a auzit cuvintele lui David, s-a
ruşinat şi a trebuit să recunoască adevărul lor. Inima lui a fost adânc zguduită când a văzut că a fost cu totul în puterea omului a cărui viaţă o căuta.
David stătea înaintea lui cu conştiinţa curată.
Vrăjmăşia pe care o arată faţă de servii lui Dumnezeu, aceia care s-au
predat puterii lui Satan, se transformă uneori într-un simţământ de împăcare şi bunăvoinţă, dar schimbarea aceasta nu se dovedeşte întotdeauna a
fi de durată. După ce oamenii rău intenţionaţi au vorbit şi acţionat împotriva slujitorilor Domnului, ei sunt uneori impresionaţi de o convingere
profundă că au făcut răul. Duhul Domnului se luptă cu ei, iar ei îşi umilesc
inimile înaintea lui Dumnezeu şi înaintea acelora a căror influenţă căutau
să o nimicească şi se poate ca ei să-şi schimbe purtarea faţă de aceştia. Dar,
îndată ce deschid din nou uşa pentru şoptirile celui rău, vechile îndoieli
se trezesc, vechea duşmănie reînvie şi pornesc la aceeaşi lucrare de care se
căiseră şi pe care o părăsiseră pentru o vreme.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 662, 663

engl. (cap. 65).

c. În lucrarea de predicare a evangheliei astăzi, ce lecţii trebuie să
înveţe soldaţii crucii din mărinimia lui David? Romani 12:17-21.
„Dumnezeu Îşi aduce la îndeplinire planurile, deşi sunt tăinuite faţă
de ochii omeneşti. Oamenii nu pot înţelege căile lui Dumnezeu; şi, privind
la aparenţe, ei consideră că necazurile şi încercările pe care Dumnezeu le
îngăduie sunt lucruri care sunt împotriva lor şi care duc doar la nimicirea
lor.” – Idem., pg. 672.
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5. o LeCţIe La vReMea potRIvItă
a. Ce greşeală a continuat David să facă după ce a cruţat pentru a
doua oară viaţa lui Saul? 1 Samuel 27:1.
„Dumnezeu a fost dezonorat de necredinţa lui David. Filistenii se temuseră de David mai mult decât de Saul şi oştirea lui; aşezându-se sub
protecţia filistenilor, David le-a trădat acestora slăbiciunea propriului său
popor… Prin această faptă, a dat ocazie [fraţilor săi] ca motivele lui să fie
greşit interpretate şi mulţi au fost determinaţi să aibă prejudecăţi faţă de el.
El a fost călăuzit să facă exact ce dorea Satan; deoarece, atunci când a căutat
adăpost la filisteni, David a adus o mare bucurie în rândurile vrăjmaşilor
lui Dumnezeu şi ale poporului Său. David nu a renunţat la închinarea lui la
Dumnezeu, nici nu a încetat să fie devotat cauzei Sale; însă el şi-a sacrificat
încrederea în El în ceea ce priveşte siguranţa personală şi, în felul acesta, a
întinat caracterul sincer şi credincios pe care Dumnezeu îl cere de la servii
Săi.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 672, 673 engl. (cap. 65).
b. Cu câtă răbdare trebuie să luptăm, petrecând multe ore pe genunchi, atunci când lucrăm pentru îndreptarea acelora care au
devenit vrăjmaşii adevărului? evrei 12:3, 12-14.

„Să luăm aminte ca să nu ne purtăm cu cei rătăciţi într-un fel care să
spună altora că noi nu avem nevoie de răscumpărare. Să nu denunţăm,
condamnăm şi distrugem ca şi cum am fi fără vină. Lucrarea lui Hristos
este de a repara, de a vindeca şi de a restaura.” – In Heavenly Places, pg. 291.

Vineri

16 mai

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. De ce a fost adus David în mod providenţial la curtea lui Saul?
2. Care a fost unul dintre cele mai slabe puncte din caracterul lui Saul?
Când a început ca acesta să iasă la iveală?
3. Ce avertisment al lui Isus trebuie să ne vină în minte atunci când ne
gândim la persecuţia suferită de David?
4. De ce nu s-a încrezut David în mărturisirea lui Saul de la en-ghedi?
5. Ce lecţii ar trebui să înveţe soldaţii crucii din mărinimia lui David?
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Lecţia 8

Sabat, 24 mai 2014

pocăinţa şi pedepsirea lui David
„Să se prindă de puterea Mea, ca să facă pace cu Mine; da, va face
pace cu Mine.” (Isaia 27:5).
„Toţi cei care se află sub mustrarea lui Dumnezeu şi-şi umilesc
sufletul prin mărturisire şi căinţă aşa cum a făcut David, să fie siguri
că există speranţă pentru ei.” – To Be Like Jesus, pg. 383.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 727-745 engl. (cap. 72).

Duminică

18 mai

1. „tu eŞtI oMuL aCeLa”
a. Cum a tulburat dintr-o dată Dumnezeu simţământul fals de pace
pe care l-a avut David, imediat după ce a comis păcate mari?
2 Samuel 12:1-4. Ca răspuns, ce sentinţă a pronunţat David asupra sa fără să-şi dea seama? 2 Samuel 12:5, 6.

b. Ce mărturie directă i-a dat profetul natan lui David? Cum a răspuns David? 2 Samuel 12:7-10, 13 (p.p.); psalmii 51:4.

„Conştiinţa îi spuneau adevăruri dureroase şi umilitoare lui David. În
timp ce supuşii lui credincioşi se mirau de această răsturnare subită a sorţii,
pentru împărat nu era o taină. Deseori avusese presimţirea că va veni un
timp ca acesta. Pentru el fusese de mirare că Dumnezeu a avut atât de mult
îndelungă răbdare faţă de păcatele lui şi că amânase atât de mult răsplata
cuvenită…
Mulţi făcători de rele îşi scuză păcatele arătând spre căderea lui David,
dar cât de puţini sunt aceia care dau pe faţă pocăinţa şi umilinţa lui David.
Cât de puţini sunt gata să suporte mustrarea şi răsplata cu răbdare şi curaj
ca el.” – Idem., pg. 737 engl. (cap. 72).
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2. ConSeCInţe aMaRe
a. Cum a fost afectată personalitatea lui David de păcatele lui?
psalmii 51:3, 17.

„În David însuşi avusese loc o mare schimbare. Era zdrobit sufleteşte
pentru că îşi dădea seama de păcatul său şi de larg răspândita lui influenţă.
Se simţea umilit în ochii supuşilor lui. Influenţa lui fusese slăbită.” – Idem.,

pg. 723 engl. (cap. 71).

b. Cum şi-a pierdut David, prin purtarea lui păcătoasă, respectul
poporului şi, în special, al fiilor lui? psalmii 27:6-7. Ce consecinţe au urmat imediat şi de ce? 2 Samuel 12:14.

„Acum, cunoscându-i păcatul, supuşii lui aveau să fie ispitiţi să păcătuiască mult mai fără frâu. Slăbise şi autoritatea lui în propria casă, cât
şi de a pretinde respect şi ascultare din partea fiilor lui. Gândul că este
vinovat l-a făcut să tacă atunci când ar fi trebuit să condamne păcatul; i-au
slăbit braţele ca să nu poată aplica dreptatea în casa lui. Exemplul lui rău
şi-a exercitat influenţa asupra fiilor lui, iar Dumnezeu nu avea să intervină
pentru a împiedica urmările.” – Idem.
„Dumnezeu şi cuvântul Său fuseseră huliţi, sufletele s-au împietrit în necredinţă şi mulţi, sub mantaua evlaviei, au devenit îndrăzneţi în păcat.” – Idem.
c. De ce a permis Dumnezeu ca istoria căderii lui David să fie trecută în Biblie? 1 Corinteni 10:12.

„Cei care, arătând spre exemplul lui David, încearcă să minimalizeze
vina propriilor păcate, ar trebui să înveţe din raportul biblic că drumul
păcatului este plin de durere. Chiar dacă s-ar întoarce, asemenea lui David,
de la calea lor rea, urmările păcatului, chiar şi în viaţa aceasta, vor fi amare
şi greu de suportat.
Dumnezeu a dorit ca istoria căderii lui David să slujească drept avertizare, ca nici chiar cei pe care i-a binecuvântat şi favorizat în mod deosebit,
să nu se simtă în siguranţă şi să neglijeze vegherea şi rugăciunea.” – Idem.,

pg. 724 engl. (cap. 71).
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3. peDepSIRe pRIn RăSCoaLă
a. Cum a răzbunat fiul lui David, absalom nelegiuirea comisă faţă
de sora lui de către amnon? 2 Samuel 13:28, 29. Ce s-a întâmplat la
trei ani după fuga lui absalom de la David? 2 Samuel 13:37-39;
4:23, 24, 28.
b. După o împăcare aparentă cu tatăl lui, cum a „furat absalom
inima” poporului lui Israel? 2 Samuel 14:33; 15:1-6. Ce atitudine
din partea lui David era, în parte, cauza răscoalei lui absalom?
eclesiastul 8:11.

„Prin influenţa lui Ioab, lui Absalom i s-a îngăduit din nou să vină în
prezenţa tatălui său; dar, deşi exista o împăcare exterioară, el a continuat cu
uneltirile lui ambiţioase. Acum şi-a asumat un titlu aproape regal, având
care şi cai şi cincizeci de oameni care alergau înaintea lui. Şi, în timp ce
regele era tot mai dornic după singurătate şi linişte, Absalom căuta în mod
viclean să câştige favoarea poporului.
Influenţa atitudinii lui David de nepăsare şi nehotărâre s-a extins asupra supuşilor săi; neglijenţa şi delăsarea se dădeau pe faţă în administrarea
justiţiei. Cu pricepere, Absalom întorcea spre folosul său orice pricină de
nemulţumire.” – Idem., pg. 729 engl. (cap. 72).
c. Ce instrucţiuni a transmis absalom tuturor seminţiilor lui Israel
prin spionii lui? 2 Samuel 15:10. atunci când a primit vestea răscoalei lui absalom, ce s-a hotărât David să facă pentru a nu aduce vărsare de sânge în Ierusalim? 2 Samuel 15:13, 14.
„David s-a trezit dintr-o dată văzând că răscoala izbucneşte chiar lângă
tronul lui. Propriul lui fiu – fiul pe care îl iubise şi în care avusese încredere – plănuise să-i ia coroana şi, fără îndoială, chiar şi viaţa. În această mare
primejdie, David s-a scuturat de depresia care-l cuprinsese de mult timp,
redobândind spiritul din tinereţe, pregătindu-se să facă faţă acestei situaţii
urgente şi groaznice… Hotărârea a fost luată. Ororile războiului nu aveau
să cadă asupra cetăţii alese. El va pleca din Ierusalim şi, în felul acesta, va
pune la încercare fidelitatea poporului său, dându-i ocazia să se alăture
pentru a-i veni în ajutor.” – Idem., pg. 731 engl. (cap. 72).
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4. RăSCoaLa ÎnăBuŞItă
a. atunci când David şi oamenii lui fugeau, de ce a trimis pe anumiţi prieteni înapoi la Ierusalim?
1. pe bărbaţii care purtau chivotul. 2 Samuel 15:24, 25, 29.

„Dumnezeu, care Se afla între heruvimi, a spus despre Ierusalim:
‚Acesta este locul Meu de odihnă’ (Psalmii 132:14); şi fără autoritatea divină nici preotul şi nici regele nu avea dreptul de a muta de acolo simbolul
prezenţei Sale.” – Idem., pg. 732.
2. Huşai. 2 Samuel 15:32-37. Care a fost sfatul lui? De ce? 2 Samuel 17:7, 14-16, 23.

„Din nou, David a fost constrâns să recunoască în aceste nenorociri ale
lui rezultatele propriului păcat. Trădarea lui Ahitofel, cel mai capabil şi
mai abil dintre conducătorii politici, pornea din răzbunare pentru ruşinea
făcută familiei prin dezonoarea Batşebei, al cărei bunic era… La cererea lui
David, Huşai s-a întors la Ierusalim ca să-şi ofere serviciile lui Absalom şi
să zădărnicească sfatul iscusit al lui Ahitofel.” – Idem., pg. 735.
b. Ce a spus regele unuia dintre soldaţii lui care dorea să-l omoare
pe omul care îl blestema pe David? 2 Samuel 16:9, 11, 12.

„Spiritul care îl face pe om să se bucure de nenorocirea cuiva, să-l ocărască sau să-l amărască când se află în nenorocire este spiritul lui Satan.”
– Idem., pg. 736 engl. (cap. 72).
c. având o şansă să scape, cum şi-a împărţit David forţele? Ce instrucţiune a dat el cu privire la fiul său absalom? 2 Samuel 17:24;
18:1, 2, 5.
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5. o nouă LeCţIe pentRu ISRaeLuL MoDeRn
a. Care a fost rezultatul luptei dintre forţele regale şi armata răsculătorilor? 2 Samuel 18:7, 8.
b. Care a fost sfârşitul lui absalom, instigatorul la răscoală? 2 Samuel 18:9-11, 14, 16, 17.

c. Ce lecţie putem învăţa din istoria lui absalom în lucrarea noastră ca evanghelişti astăzi? Romani 15.4.
„Mereu şi mereu, Israelul din vechime a fost chinuit de murmurele
răsculătoare… În multe cazuri, bărbaţi cu renume, conducători în Israel,
s-au întors împotriva conducerii providenţiale ale lui Dumnezeu şi s-au
luptat să dărâme ceea ce ei zidiseră cândva cu zel. Am văzut unele din
aceste lucruri repetându-se de multe ori în experienţa noastră… Biserica va
cunoaşte totuşi vremuri tulburi. Va profeţi în sac. Dar, deşi va trebui să facă
faţă ereziilor şi persecuţiilor, deşi trebuie să se lupte cu cel necredincios
şi apostat, totuşi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ea va zdrobi capul lui Satan.
Domnul va avea un popor foarte loial, cu o credinţă la fel de tare precum
stânca de granit.” – Testimonies, vol. 4, pg. 594 engl. (cap.: „Societăţile de tractate”).

Vineri

23 mai

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. atunci când profetul natan i-a spus lui David: „tu eşti omul acela”, ce acuzaţie a adus el împotriva regelui?
2. Descrieţi consecinţele care au urmat după marele păcat săvârşit de
David asupra domniei sale ca rege.
3. Cum a adus această pată serioasă din reputaţia regelui David ocara
asupra religiei iudeo-creştine?
4. Cu ce scop a îngăduit Dumnezeu ca istoria căderii lui David să fie
inclusă în Biblie?
5. În ce sens a fost istoria lui absalom înregistrată ca o mustrare pentru liderii bisericii, pentru evanghelişti şi credincioşi în general?
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Lecţia 9

Sabat, 31 mai 2014

Solomon
„noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos
printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea
pierzării: pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă.” (2 Corinteni 2:15, 16).
„Este îngrozitor gândul că influenţa noastră este o miasmă de
moarte spre moarte, totuşi este posibil. Un suflet îndrumat greşit, care
pierde binecuvântarea veşnică – cine poate estima pierderea!” – Profeţi
şi regi, pg. 86 engl. (cap. 5).

Recomandare pentru studiu: The Spirit of Prophecy, vol. 1, pg. 390-398.

Duminică

25 mai

1. „DoMnuL Dă ÎnţeLepCIune”
a. atunci când Solomon a început să domnească peste Israel, ce i-a
spus Dumnezeu într-un vis? Care a fost cerinţa lui Solomon?
1 Regi 3:5-9.
b. Ce a făgăduit Domnul lui Solomon după cererea lui înţeleaptă?
1 Regi 3:11-14; proverbele 2:6.
c. Ce ar trebui să înţeleagă fiecare lucrător din via Domnului?
Iacov 1:5-7.
„Cei care astăzi ocupă poziţii de încredere ar trebui să caute să înveţe lecţia dată de rugăciunea lui Solomon. Cu cât poziţia pe care o ocupă
omul este mai înaltă, cu atât mai mare este răspunderea pe care trebuie să
o poarte, cu atât mai extinsă va fi influenţa pe care o va exercita şi cu atât
mai mare nevoia lui de dependenţă de Dumnezeu. El nu ar trebui să uite
niciodată că odată cu chemarea la lucru, vine şi chemarea de a umbla cu
prevedere înaintea semenilor lui. El trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu
ca învăţăcel.” – Profeţi şi regi, pg. 30 engl. (cap. 1).
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2. toţI puRtătoRII De poveRI au nevoIe De
ÎnţeLepCIune
a. Cum descrie Biblia pe adevăratul purtător de poveri? Matei
24:45-47; Ioan 21:15-17; faptele apostolilor 20:28.

„Atunci când purtătorul de poveri doreşte înţelepciune, mai mult decât doreşte bogăţie, putere sau faimă, el nu va fi dezamăgit. Unul ca acesta
va învăţa de la Marele Învăţător nu numai ce să facă, ci şi cum să facă, în
aşa fel, încât să primească aprobarea divină.
Atâta timp cât rămâne consacrat, omul pe care Dumnezeu l-a înzestrat
cu discernământ şi capacităţi, nu va da pe faţă o dorinţă puternică după poziţii înalte, nici nu va căuta să conducă sau să stăpânească. Oamenii trebuie
să poarte răspunderi pentru că este nevoie; dar, în loc de a se lupta pentru
supremaţie, cel care este cu adevărat un lider se va ruga pentru o inimă
pricepută, ca să facă deosebirea dintre bine şi rău.
Calea oamenilor care sunt puşi ca lideri nu este uşoară. Însă ei trebuie să
vadă în orice greutate o chemare la rugăciune. Ei nu trebuie niciodată să renunţe a cere sfatul marelui Izvor a toată înţelepciunea. Întăriţi şi luminaţi de
Maestrul Lucrător ei vor fi făcuţi în stare să stea fermi împotriva influenţelor
nesfinte şi să facă deosebirea dintre ceea ce este corect şi greşit, bun şi rău.
Ei vor aproba ceea ce Dumnezeu aprobă şi se vor lupta cu seriozitate împotriva introducerii de principii greşite în cauza Sa.” – Idem., pg. 31 engl. (cap. 1).
b. Ce stă scris despre prima parte a domniei lui Solomon? 1 Regi
3:28; 4:29, 34.

„Timp de mulţi ani, viaţa lui Solomon a fost marcată de consacrare faţă
de Dumnezeu, de integritate şi principiu hotărât şi de ascultare strictă de
poruncile lui Dumnezeu. El dădea îndrumări în toate acţiunile importante
şi administra cu înţelepciune problemele legate de împărăţie. Bogăţia şi
înţelepciunea lui, clădirile impunătoare şi lucrările publice pe care le-a realizat în primii ani ai domniei, energia, evlavia, dreptatea şi generozitatea
pe care le-a dat pe faţă în cuvânt şi fapte au câştigat loialitatea supuşilor săi
şi admiraţia şi respectul conducătorilor din multe ţări.” – Idem., pg. 32 engl.
„Nimeni nu a înţeles mai bine [decât Solomon] că aceste daruri [ale puterii, înţelepciunii şi slavei] au fost revărsate ca să poată da lumii cunoştinţa
lui Dumnezeu.” – The Review and Herald, 7 decembrie 1905.
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3. teMpLuL ConStRuIt Cu ÎnţeLepCIune DIvInă
a. Care a fost lucrarea grandioasă a regelui Solomon? 1 Regi 6:1, 7, 38.

„Clădirea somptuoasă înălţată de Solomon şi de asociaţii lui pentru
Dumnezeu şi pentru închinarea Sa era de o frumuseţe neîntrecută şi de o
splendoare fără seamăn… Locul [Muntelui Moria] pe care a fost construit
templul fusese privit de mult timp ca un loc consacrat. Aici Avraam, tatăl
credincioşilor, arătase că era gata să-şi jertfească propriul fiu în ascultare
de porunca lui Iehova. În acest loc, Dumnezeu a reînnoit cu Avraam legământul binecuvântării care cuprindea făgăduinţa mesianică slăvită, făgăduinţa eliberării pentru neamul omenesc prin jertfa Fiului Celui Preaînalt.
(Vezi Genesa 22:9, 16-18). Aici, atunci când David a adus arderile de tot şi
jertfele de mâncare pentru a opri sabia răzbunătoare a îngerului nimicitor,
Dumnezeu i-a răspuns prin foc din cer. (Vezi 1 Cronici 21.) Iar acum, încă
odată, închinătorii lui Iehova erau aici ca să se întâlnească cu Dumnezeu
şi să-şi reînnoiască voturile de loialitate faţă de El.” – Profeţi şi regi, pg. 36, 37

engl. (cap. 2).

b. De îndată ce clădirea măreaţă a fost terminată, ce a fost adus în
templu? 2 Cronici 5:1-5.

c. Descrieţi ceremonia solemnă care a avut loc în timp ce chivotul
legământului era adus în templu. 2 Cronici 5:12, 13. Rezumaţi
rugăciunea de consacrare făcută de Solomon. 1 Regi 8:23-53.

„Solomon… a îngenuncheat pe platformă şi în auzul întregului popor
a înălţat rugăciunea de consacrare. Ridicându-şi mâinile spre cer, în timp
ce adunarea îşi aplecase feţele spre pământ, regele s-a rugat [lui Dumnezeu].” – Idem., pg. 40.
„Când Solomon şi-a încheiat rugăciunea, ‚s-a coborât foc din cer şi a
mistuit arderea de tot şi jertfele.’ Preoţii nu au putut să intre în templu căci
‚slava Domnului umplea casa Domnului.’ (2 Cronici 7:1, 2).” – Idem., pg. 45

engl.
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4. ÎnţeLepCIune Rău foLoSItă
a. Cum a deplâns Solomon folosirea greşită a înţelepciunii lui în
anii de mai târziu? eclesiastul 2:1-3, 7, 10, 15.

b. În contrast cu umblarea greşită a lui Solomon, care a fost calea
urmată de Hristos? Matei 8:20; faptele apostolilor 10:38. Ce putem învăţa din studiul metodelor de lucru ale lui Hristos?

„Aceia care, ca răspuns la chemarea vremii, intră în slujba Maestrului
ar face bine să studieze metodele Sale. El a folosit din plin ocaziile oferite
de marile răspântii de drumuri.
Între călătoriile Sale dintr-un loc în altul, Isus a locuit la Capernaum,
care a ajuns să fie cunoscut ca fiind ‚cetatea Sa’ (Matei 9,1). Aşezat pe drumul principal care mergea de la Damasc la Ierusalim şi dinspre Egipt la
Marea Mediterană, el era foarte potrivit ca centru al lucrării Mântuitorului.
Călători din multe ţări treceau prin cetate sau se opreau pentru odihnă.
Acolo, Isus Se întâlnea cu oameni din toate popoarele şi din toate categoriile şi, în felul acesta, învăţăturile Sale erau duse în alte ţări şi în multe familii.
Pe această cale, era trezit interesul cu privire la profeţiile care arătau către
Mesia, atenţia era îndreptată către Mântuitorul, iar lucrarea Lui era prezentată lumii.” – Idem., pg. 73 engl. (cap. 4).
c. Ce a spus Solomon când şi-a venit în fire? eclesiastul 2:16-18. Ce
lecţie ar trebui să învăţăm din eşecul lui Solomon?

„Lupta care se află înaintea noastră cere exercitarea spiritului de lepădare de sine, de neîncredere în sine şi dependenţa numai de Dumnezeu,
pentru folosirea înţeleaptă a fiecărei ocazii spre mântuirea sufletelor. Binecuvântarea lui Dumnezeu va însoţi biserica Sa atunci când înaintează
unită, descoperind lumii care zace în întunericul rătăcirii frumuseţea sfinţeniei, aşa cum se dă pe faţă într-un spirit de jertfire de sine, asemenea lui
Hristos, într-o înălţare a celor dumnezeieşti, mai presus de cele omeneşti
şi într-o slujire iubitoare şi neobosită pentru aceia care au atâta nevoie de
binecuvântările Evangheliei.” – Idem., pg. 74 engl.
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Joi

29 mai

5. poCăInţa LuI SoLoMon
a. În cele din urmă, cum a trezit Duhul Sfânt conştiinţa adormită a
lui Solomon? 1 Regi 11:11, 12. Ce efect a avut sentinţa Domnului
asupra lui? eclesiastul 2:11, 13.

„[1 Regi 11:11-28 citat.] Trezit ca dintr-un vis de această sentinţă de
judecată pronunţată împotriva lui şi a casei lui, Solomon, a cărui conştiinţă
s-a trezit, a început să-şi vadă nebunia în adevărata ei lumină. Cu mustrări
de conştiinţă, având mintea şi trupul slăbite, el s-a întors obosit şi însetat de
la fântânile crăpate ale lumii, ca să mai bea odată din Izvorul vieţii… Multă
vreme fusese chinuit de teama unei ruine depline din cauza neputinţei de
a se întoarce de la nebunie; dar acum a întrezărit în solia dată lui o rază de
speranţă.” – Idem., pg. 77 engl. (cap. 5).
b. În scrierile lui de mai târziu, împotriva cărui pericol a avertizat
Solomon în mod deosebit pe tineri? eclesiastul 11:9; 12:13, 14.
„Până la încheierea luptei, vor exista unii care se vor depărta de Dumnezeu. Satan va conduce în aşa fel împrejurările că, dacă nu suntem susţinuţi de puterea divină, acestea vor slăbi aproape imperceptibil fortificaţiile
sufletului. Trebuie să întrebăm la fiecare pas: ‚Este aceasta calea Domnului?’ Cât timp durează viaţa, este nevoie de păzirea afecţiunilor şi patimilor
cu un scop hotărât. Nu putem fi în siguranţă nicio clipă dacă nu încredinţăm lui Dumnezeu viaţa ascunsă în Hristos. Vegherea şi rugăciunea sunt
păzitorii curăţiei.” – Idem., pg. 83, 84 engl.

Vineri

30 mai

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. În ce fel putem fi încurajaţi de răspunsul lui Dumnezeu la cerinţa
lui Solomon?
2. explicaţi succesul lui Solomon din primii ani şi motivul acestuia.
3. Descrieţi modul în care mulţi repetă astăzi experienţa lui Solomon
în anii de mai târziu.
4. Care este rezultatul emoţional al trăirii unei vieţi egoiste?
5. Ce realitate somemnă ar trebui să păstrăm în minte în timp ce căutăm
plăcerile şi un drum în viaţă?
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Sabat, 7 iunie 2014
Darul Sabatului Întâi pentru
andhra pradesh, India
„Andhra Pradesh este unul dintre
cele 28 de state din India şi se află pe
coasta de sud-est a ţării. Este al patrulea
stat ca mărime din India şi al cincilea ca
populaţie.” – Wikipedia.
În 2008, câteva grupe de oameni din
Visakhapatnam au scris Conferinţei Generale exprimând interesul nostru şi dorinţa de
a cunoaşte şi studia solia Reformei. Conferinţa
Generală a transmis informaţia despre interesul nostru fraţilor cu responsabilitate din regiunea noastră. În scurt timp, doi predicatori ne-au vizitat
şi au împărtăşit cu noi solia minunată de redeşteptare şi reformă sub solia
îngerului al treilea. Ca rezultat al acestor studii, şaisprezece suflete au fost
botezate mai târziu şi s-au unit cu familia lui Dumnezeu de pe pământ.
După ce am primit adevărul, ne-am aventurat să răspândim vestea bună
sufletelor care locuiesc în zonele învecinate. De atunci, lucrarea a înaintat
constant. Nu ne vom odihni până când lucrarea nu este încheiată prin revărsarea bogată a Duhului Sfânt.
Din cauza distanţei, una dintre grupele noastre se închină într-un loc
închiriat, iar celelalte grupe se închină în case particulare. Domnul Şi-a întins mâna acum ca să ne ajute, de aceea plănuim să construim o casă de
închinare pentru nevoile noastre prezente. A fost cumpărată o proprietate
pentru a construi un sanctuar. În acest moment, noi, aşa cum a făcut Moise, apelăm la toţi fraţii şi surorile noastre din lumea întreagă să-şi unească
mâinile cu noi în această mare cauză. Fără rugăciunile şi suportul dumneavoastră financiar, ne va fi mult mai greu să realizăm acest scop.
„Sumele date ca să se înceapă lucrarea într-un câmp va duce la întărirea lucrării din alte locuri. Când lucrătorii sunt ajutaţi să iasă din dificultăţile financiare, eforturile lor pot fi extinse; când sufletele sunt aduse la adevăr şi se înfiinţează biserici, puterea financiară va creşte. Nu după multă
vreme, aceste biserici vor putea nu numai să ducă mai departe lucrarea în
regiunea lor, dar vor putea ajuta şi alte câmpuri. În felul acesta povara care
se află pe bisericile din ţară va fi împărţită.” – Testimonies, vol. 6, pg. 27 engl.
(cap.: „Extinderea lucrării în câmpurile externe”).

Apelăm la dumneavoastră, dragii noştri fraţi, să ne întindeţi o mână de
ajutor şi să oferiţi cu generozitate pentru ca dorinţa noastră de a înălţa un
loc de închinare spre slava Dumnezeului nostru să fie împlinită. Vă mulţumim anticipat pentru ajutorul dumneavoastră.
Fraţii şi surorile voastre din Andhra Pradesh
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Lecţia 10

Sabat, 7 iunie 2014

Lecţii dintr-o greşeală dureroasă
„pana inspiraţiei a trasat raportul trist al urmaşului lui Solomon
ca unul care a dat greş în a exercita o influenţă puternică de loialitate
faţă de Iehova.” – Conflict and Courage, pg. 201.
Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 87-98 engl. (cap. 6).

Duminică

1 iunie

1. RoBoaM
a. Ce a cerut poporul de la fiul lui Solomon, Roboam, când a devenit rege? Ce le-a răspuns el? 2 Cronici 10:3-5.

b. În ce sens este sfatul prietenilor lui Roboam diferit de sfatul dat
de cei cu mai multă experienţă? Ce sfat a urmat el? 2 Cronici
10:6-14.

„Măgulit de posibilitatea de a exercita autoritatea supremă, Roboam
s-a hotărât să nu ţină seama de sfatul bătrânilor din regatul lui şi să facă din
tineri sfătuitorii lui.” – Idem., pg. 89, 90 engl. (cap. 6).
„La întâlnirea de la Sihem, chiar la începutul domniei lui, Roboam ar
fi putut adopta o conduită care ar fi trezit încrederea în capacitatea lui de
a sta în fruntea naţiunii. Dacă s-ar fi arătat gata să aibă mereu în vedere
bunăstarea supuşilor lui, poporul l-ar fi acceptat ca un conducător înţelept.
Dar în acest ceas al ocaziei, pentru că nu a gândit de la cauză la efect, şi-a
slăbit pentru totdeauna influenţa asupra celei mai mari părţi a poporului.”
– The Review and Herald, 3 iulie 1913.
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Luni

2 iunie

2. o DeCIzIe neÎnţeLeaptă

„Deşi Solomon dorise foarte mult să-i pregătească mintea lui Roboam,
succesorul lui ales, să facă faţă cu înţelepciune crizelor prezise de profetul
lui Dumnezeu, nu a putut niciodată să exercite o puternică influenţă modelatoare asupra minţii fiului său, a cărui educaţie timpurie fusese atât de
mult neglijată… Uneori căuta să-I slujească lui Dumnezeu şi avea parte de
oarecare prosperitate; însă el nu a fost statornic şi, în cele din urmă, a cedat
influenţelor răului care îl înconjuraseră încă din pruncie.” – Profeţi şi regi, pg.
88 engl. (cap. 6).

b. Cum au reacţionat oamenii împotriva atitudinii de neclintit a
regelui nesăbuit? 2 Cronici 10:16.

„Dacă Roboam şi sfătuitorii lui lipsiţi de experienţă ar fi înţeles voinţa
divină cu privire la Israel, ar fi dat ascultare cerinţei poporului de a face reforme hotărâte în administrarea guvernării. Dar în ceasul ocaziei care le-a
fost dat în timpul întâlnirii de la Sihem, ei nu au judecat de la cauză la efect
şi, în felul acesta, şi-au slăbit pentru totdeauna influenţa asupra unui mare
număr de oameni din popor. Hotărârea lor de a menţine şi de a spori apăsarea introdusă în timpul domniei lui Solomon, era în directă contradicţie
cu planul lui Dumnezeu pentru Israel şi a dat poporului motive serioase de
a se îndoi de sinceritatea motivelor lor. În această încercare neînţeleaptă şi
neîndurătoare de a exercita puterea, regele şi sfătuitorii lui aleşi au dat pe
faţă mândria pentru poziţia şi autoritatea lor…
Printre seminţii se aflau mii de oameni extrem de agitaţi din cauza
măsurilor apăsătoare din timpul domniei lui Solomon, iar aceştia simţeau
că nu puteau face altfel decât să se răscoale împotriva casei lui David.” –

Idem., pg. 90.

c. atunci când Roboam şi-a văzut greşeala, cum a încercat să remedieze situaţia? Care a fost răspunsul poporului? 1 Regi 12:18.
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a. având în vedere decizia lui, cum aţi descrie caracterul lui Roboam?

Marţi

3 iunie

3. aRe LoC o DIvIzaRe
a. atunci când Roboam a văzut că numai seminţiile lui Iuda şi Beniamin au rămas loiale lui şi că celelalte zece seminţii s-au răsculat, cum a fost pregătit să reacţioneze? 2 Cronici 11:1.

b. Cum i-a vorbit Domnul lui Roboam printr-un profet pentru a-l
scuti de o altă greşeală mai rea decât prima? 2 Cronici 11:2-4.

„Timp de trei ani, Roboam a încercat să profite de experienţa tristă de
la începutul domniei lui; şi în acest efort a reuşit. El ‚a zidit cetăţi întărite în
Iuda,’ şi le-a întărit şi a pus în ele căpitani şi magazii de bucate, de untdelemn şi vin.’ El s-a îngrijit ca aceste cetăţi să fie ‚foarte tari’ (2 Cronici 11:6,
11, 12). Dar secretul prosperităţii lui Iuda din timpul primilor ani de domnie a lui Roboam nu se afla în aceste măsuri. Ci faptul că l-au recunoscut
pe Dumnezeu ca Supremul lor Conducător, a făcut ca seminţiile lui Iuda şi
Beniamin să ajungă într-o poziţie avantajoasă.” – Idem., pg. 92, 93.
c. În cele din urmă, ce faptă a lui Roboam a făcut ca Israel să nu
mai fie lumina lumii? 2 Cronici 12:1.

„Regele era încăpăţânat din fire, încrezător în sine, îndărătnic şi înclinat
spre idolatrie; dar dacă şi-ar fi pus încrederea numai în Dumnezeu, el ar
fi dezvoltat o tărie de caracter, o credinţă de neclintit şi supunere faţă de
cerinţele divine. Dar pe măsură ce timpul trecea, regele şi-a pus încrederea
în puterea poziţiei şi în fortăreţele pe care le întărise. Puţin câte puţin, el s-a
lăsat pradă slăbiciunilor moştenite, până când s-a dedat cu totul idolatriei.
‚Când s-a întărit Roboam în domnie şi a căpătat putere, a părăsit Legea
Domnului şi tot Israelul a părăsit-o împreună cu el.’ (2 Cronici 12:1).
Cât de triste, cât de pline de semnificaţie sunt cuvintele: ‚Şi tot Israelul
împreună cu el’! Poporul pe care Dumnezeu îl alesese să fie o lumină pentru naţiunile înconjurătoare s-a întors de la Izvorul puterii lui şi a căutat să
devină asemenea naţiunilor din jur.” – Idem., pg. 93, 94 engl.
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Miercuri

4 iunie

4. IeRoBoaM

„Cea mai mare teamă a lui Ieroboam era ca nu cumva, cândva, în viitor, inima supuşilor lui să fie câştigată de conducătorul care ocupa tronul
lui David. El se gândea că, atâta timp cât celor zece seminţii li se îngăduie
să viziteze frecvent vechea reşedinţă a monarhiei iudaice, unde slujbele de
la templu se desfăşurau tot ca în anii domniei lui Solomon, mulţi puteau
fi înclinaţi să-şi reînnoiască devotamentul faţă de guvernarea cu centrul la
Ierusalim. Consultându-se cu sfătuitorii lui, Ieroboam s-a hotărât ca, printr-o
acţiune îndrăzneaţă, să slăbească cât mai mult cu putinţă probabilitatea unei
răscoale împotriva conducerii lui. El a reuşit acest lucru, rânduind înăuntrul
graniţelor împărăţiei două centre de închinare, unul la Betel şi altul la Dan.
În aceste locuri şi nu la Ierusalim, cele zece seminţii aveau să fie invitate să se
adune, ca să se închine lui Dumnezeu.” – Idem., pg. 99, 100 engl. (cap. 7).
b. pe lângă faptul că a înfiinţat două locuri idolatre de închinare, ce
a mai a făcut Ieroboam? 1 Regi 12:31, 32.

c. Cum a oprit şi pedepsit Dumnezeu atitudinea sfidătoare a lui
Ieroboam? 1 Regi 13:1-6.

„Domnul caută să mântuiască, nu să nimicească. Lui îi face plăcere să-i
salveze pe păcătoşi. ‚ Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc
moartea păcătosului’ (Ezechiel 33:11). Prin avertismente şi rugăminţi, El îi
cheamă pe cei rătăcitori să nu mai facă răul şi să se întoarcă la El ca să trăiască. El dă solilor Săi aleşi o îndrăzneală sfântă, ca cei ce aud să se teamă şi
să fie aduşi la pocăinţă. Cât de hotărât a fost omul lui Dumnezeu în mustrarea adusă regelui! Şi această hotărâre era esenţială; în niciun alt mod nu
puteau fi mustrate relele existente. Domnul a dat servului Său îndrăzneală,
pentru a face o impresie trainică asupra celor care îl auzeau.” – Idem., pg. 103

engl. (cap. 7).
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a. După ce Ieroboam, regele rival, a fost aşezat pe tron de către cele
zece seminţii răsculătoare, de ce s-a temut el foarte tare? Ce a
făcut? 1 Regi 12:26-29.

Joi

5 iunie

5. pRIMeJDIa uneI InfLuenţe gReŞIte
a. Înţelegând că suntem chemaţi să fim lumina lumii, cât de atenţi
ar trebui să fim de a nu accepta sau exercita o influenţă rea? evrei
12:13; 2 Corinteni 2:15, 16.
„Cum s-a întâmplat cu Solomon, aşa s-a întâmplat şi cu Roboam – influenţa exemplului rău i-a condus pe mulţi în rătăcire. Şi aşa cum s-a întâmplat în cazul lor, la fel se întâmplă şi astăzi, mai mult sau mai puţin,
cu toţi cei care se supun lucrării celui rău – influenţa faptelor rele nu se
mărgineşte doar la făptuitor. Nimeni nu trăieşte pentru sine. Nimeni nu
piere singur în nelegiuirea lui. Fiecare viaţă este o lumină care luminează
şi înveseleşte calea altora sau o influenţă întunecată şi pustiitoare care duce
spre disperare şi ruină.” – Idem., pg. 94 engl. (cap. 6).
b. Cum a asigurat Domnul pe Israel că încă îl iubeşte şi că doreşte
să-l ierte? Isaia 1:17-20; Ieremia 3:11-13, 22.

„În ciuda stricăciunii celor care alunecau în practicile idolatre, Dumnezeu, în mila Sa, a făcut tot ce a stat în puterea Lui ca să salveze împărăţia
divizată de distrugerea totală. Şi, pe măsură ce anii treceau, iar planul Său
cu Israel părea să fie cu totul zădărnicit de uneltirile oamenilor inspiraţi de
agenţii satanici, El încă Îşi dădea pe faţă intenţiile Sale binevoitoare, prin
robia şi restatornicirea poporului ales.” - Idem., pg. 96, 97 engl.

Vineri

6 iunie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. Înainte de încoronarea lui Roboam, ce au dorit să ştie reprezentanţii seminţiilor de la rege?
2. Comparaţi sfatul primit de Roboam de la bărbaţii cu experienţă
care fuseseră sfătuitorii tatălui său şi cel primit de la bărbaţii tineri, lipsiţi de experienţă.
3. Cum a reacţionat poporul faţă de răspunsul regelui? De ce?
4. Ce a făcut Ieroboam când a văzut că se afla într-o stare deznădăjduită?
5. Ce lecţie ar trebui să învăţăm din greşeala lui Roboam?
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Lecţia 11

Sabat, 14 iunie 2014

Regele asa
„asa a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său” (2 Cronici 14:2).
„Deşi forţele [lui Asa] erau mai puţine la număr decât cele ale inamicului, credinţa în Cel în care îşi pusese încrederea nu a slăbit.” – Conflict

and Courage, pg. 203.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 109-113 engl. (cap. 8).

Duminică

8 iunie

1. CReDInţa LuI aSa ÎnCeRCată
a. Ce spune Biblia despre asa, nepotul lui Solomon? 2 Cronici
14:2-5.

b. Cum şi-a dat asa pe faţă credinţa în timp de încercare atunci
când etiopienii au invadat Iuda? 2 Cronici 14:9-11. Cum a fost
răsplătită credinţa lui? 2 Cronici 14:12.

„[2 Cronici 14:9 citat]. În această criză Asa nu şi-a pus încrederea în
‚cetăţile întărite ale lui Iuda’ pe care le-a construit ‚cu ziduri, cu turnuri, cu
porţi şi cu zăvoare’ nici în ‚oamenii viteji şi de valoare’ din armata lui atent
instruită (versetele 6-8). Încrederea regelui era în Iehova, Domnul oştirilor,
în al cărui nume avuseseră loc minunate eliberări ale lui Israel în vechime…
Rugăciunea lui Asa este un model pentru orice creştin. Ne luptăm
într-un război, nu împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva căpeteniilor,
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile de sus. (Vezi Efeseni 6:12
engl.). În lupta vieţii trebuie să dăm piept cu agenţii răului care s-au unit
împotriva a ceea ce este drept. Nădejdea noastră nu este în om, ci în viul
Dumnezeu. Având asigurarea deplină a credinţei, putem să ne aşteptăm
ca El să-Şi unească atotputernicia cu eforturile uneltelor omeneşti, pentru
slava numelui Său. Îmbrăcaţi în armura neprihănirii Sale, putem câştiga
victoria asupra oricărui vrăjmaş.” – Idem., pg. 110, 111 engl. (cap. 8).
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Luni

9 iunie

2. SInguRa CaLe SpRe SuCCeS
a. Cum i-a amintit azaria, profetul, lui asa despre sursa biruinţei
lui? 2 Cronici 15:1, 2, 7.

b. Ce a făcut asa pentru a continua reforma care fusese începută
deja? 2 Cronici 15:8.

„[2 Cronici 15:1, 2, 7 citat]. Foarte încurajat de aceste cuvinte, Asa a
realizat o a doua reformă în Iuda.” – Idem., pg. 112 engl.
c. Comparând zilele lui asa cu cele de acum, ce nevoie a noastră
trebuie să înţelegem? Ce ar trebui să sprijinim din toată inima?
Isaia 48:16-18.

„În acest veac al lumii când Satan caută prin multe mijloace să orbească
ochii bărbaţilor şi femeilor faţă de pretenţiile obligatorii ale legii lui Dumnezeu, este nevoie de bărbaţi care să-i facă pe mulţi să ‚tremure la porunca
Dumnezeului nostru’ (Ezra 10:3 engl.). Este nevoie de reformatori adevăraţi, care îi vor îndrepta pe păcătoşi către marele Legiuitor şi-i va învăţa
că ‚legea Domnului este desăvârşită şi converteşte sufletul’ (Psalmii 19:7).
Este nevoie de bărbaţi puternici în Scripturi, bărbaţi ale căror cuvinte şi
fapte înalţă legile lui Iehova, bărbaţi care caută să întărească credinţa. Este
nevoie de instructori, o, atât de multă nevoie, care să inspire inimile cu
reverenţă şi dragoste pentru Scripturi.
Nelegiuirea larg răspândită, care predomină astăzi, este cauzată în
mare măsură de faptul că nu se studiază şi nu se ascultă de Scripturi, pentru că atunci când cuvântul lui Dumnezeu este pus deoparte, puterea lui
de a pune stavilă patimilor rele ale inimii fireşti este respinsă. Oamenii seamănă în carne şi din carne culeg stricăciune.
O dată cu îndepărtarea Bibliei a venit şi întoarcerea de la legea lui
Dumnezeu. Învăţătura că oamenii sunt scutiţi de ascultare faţă de preceptele divine a slăbit forţa obligaţiei morale şi a dat frâu liber nelegiuirii în
lume. Nelegiuirea, desfrâul şi depravarea năvălesc ca un potop nimicitor.”
– Idem., pg. 623, 624 engl. (cap. 51).
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3. „eI au ÎnCHeIat LegăMânt”
a. Ce a promis poporul în lumina experienţei lor anterioare avute
în apostazie, printr-un jurământ solemn cu ocazia unei adunări
speciale? 2 Cronici 15:12-15.

b. În eforturile noastre de a câştiga sufletele la Hristos, cum poate
fi exemplul lui asa, cu această ocazie, dat ca o încurajare pentru
noi? 2 Cronici 15:9.

„Căutaţi să-L cunoaşteţi pe Domnul. Dacă veţi face aceasta, veţi câştiga
suflete pentru Hristos. Nu numai că sufletul vostru va fi mântuit; dar puterea care vă converteşte sufletul vă va face în stare să daţi un aşa exemplu
încât alţii vor fi câştigaţi pentru Hristos.” – The Youth Instructor, 9 iunie 1914.
c. Cum vor fi convinşi cei sinceri, din afară, de puterea mântuitoare a adevărului – ascultându-ne sau văzându-ne? Matei 5:16; 1
timotei 4:12, 16.

„Cel care poartă într-un mod vrednic numele de creştin, nume ce înseamnă a fi asemenea lui Hristos, va fi umplut de evlavie şi curăţie, de
dragoste şi reverenţă faţă de Dumnezeu şi Isus Hristos pe care L-a trimis
El; iar spiritul lui, cuvintele şi acţiunile lui vor purta amprenta Cerului.
Alţii vor vedea că el a fost cu Isus şi a învăţat de la El; rugăciunile lui vor fi
simple şi arzătoare şi se vor înălţa la Dumnezeu pe aripile credinţei. Pentru
că a învăţat în şcoala lui Hristos, va avea o părere umilă despre sine; şi deşi
poate sărac în bunurile acestei lumi, el este bogat în darurile Duhului lui
Dumnezeu şi-i poate binecuvânta şi îmbogăţi pe alţii prin spiritul şi influenţa lui, pentru că Hristos este în El un izvor de apă care va ţâşni în viaţa
veşnică. El va răspândi în jurul său o atmosferă de speranţă, curaj şi tărie
şi-i va da de ruşine pe cei care sunt lumeşti, egoişti, mărturisitori formali,
cărora le merge numele că trăiesc dar sunt morţi.” – Fii şi fiice, pg. 85 engl.
„Lumea poate fi avertizată numai atunci când vede că cei care cred
adevărul sunt sfinţiţi prin adevăr şi acţionează în conformitate cu nişte
principii înalte şi sfinte.” – Comentarii biblice, vol. 7, pg. 980 engl.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2014

59

Miercuri

11 iunie

4. gReŞeLILe LuI aSa
a. După ce a făcut un legământ solemn cu Domnul, cum a fost încercată credinţa lui asa? Cum a dat el greş? 2 Cronici 16:7-9.

„Lungul raport de slujire credincioasă din partea lui Asa a fost pătat de
greşeli făcute atunci când nu şi-a pus încrederea pe deplin în Dumnezeu.
Atunci când, cu o oarecare ocazie, regele lui Israel a pătruns în împărăţia
lui Iuda şi a luat Rama, o cetate întărită ce se afla la numai 8 km de Ierusalim, Asa a căutat scăpare încheind o alianţă cu Benhadad, regele Siriei.”
– Profeţi şi regi, pg. 113 engl. (cap. 8).
b. atunci când lipsa de încredere în Dumnezeu în timp de nevoie
a fost mustrată de profetul lui Dumnezeu, cum a făcut asa o a
doua greşeală? 2 Cronici 16:10.

c. De ce vorbeşte Biblia atât despre biruinţe cât şi eşecuri, despre
trăsături pozitive şi negative de caracter ale bărbaţilor şi femeilor
care au fost implicaţi în lucrarea lui Dumnezeu? psalmii 39:4.

„Pana inspiraţiei, loială misiunii ei, ne spune de păcatele care i-au biruit pe Noe, Lot, Moise, Avraam, David şi Solomon şi despre faptul că şi
chiar spiritul cel puternic al lui Ilie a căzut sub ispită în timpul marii lui
încercări. Neascultarea lui Iona şi idolatria lui Israel sunt înregistrate cu
credincioşie. Tăgăduirea lui Hristos de către Petru, disputa aprinsă dintre
Pavel şi Barnaba, greşelile şi slăbiciunile profeţilor şi ale apostolilor, sunt
toate descoperite de Duhul Sfânt, care ridică vălul de pe inima omenească.
Înaintea noastră se află vieţile credincioşilor, cu toate greşelile şi nebuniile
lor, care sunt menite să fie o lecţie pentru toate generaţiile următoare. Dacă
nu ar fi avut nicio slăbiciune, ar fi fost mai mult decât fiinţe umane, iar natura noastră păcătoasă ar fi căzut în disperare în încercarea de a ajunge un
grad atât de înalt de excelenţă. Dar când vedem unde au luptat şi au căzut,
unde au prins iar curaj şi au biruit prin harul lui Dumnezeu, suntem încurajaţi să înaintăm peste piedici pe care firea degenerată le aşează în calea
noastră.” – Testimonies, vol. 4, pg. 12 engl. (cap.: „Biografii biblice”).
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5. pRIMeJDIa De a DISpReţuI MuStRaRea
a. Ce lecţie putem învăţa din cea de-a doua greşeală a lui asa? proverbele 10:17; 15:10.
„În loc de a se umili înaintea lui Dumnezeu din cauza greşelii sale, ‚Asa
s-a mâniat pe văzător’ (2 Cronici 16:10).” – Profeţi şi regi, pg. 113 engl. (cap. 8).
„Vor exista bărbaţi şi femei care dispreţuiesc mustrarea şi ale căror
sentimente vor fi mereu stârnite împotriva ei. Nu este plăcut să ni se spună despre greşelile noastre. Aproape de fiecare dată când este nevoie de
mustrare, vor fi unii care vor trece cu vederea că Duhul Domnului a fost
întristat şi cauza Sa batjocorită. Aceştia îi vor compătimi pe cei care merită mustrarea, pentru că au fost rănite sentimente personale. Toată această
compătimire nesfântă îi fac pe simpatizanţi să poarte aceeaşi vină cu cel
mustrat.” – Testimonies, vol. 3, pg. 359 engl. (cap.: „Marea răzvrătire”).
„Creatorul şi Conducătorul nostru, nemărginit în putere, grozav în
judecată, caută ca prin orice mijloc să-i aducă pe oameni să vadă şi să se
căiască de păcatele lor. Prin gura servilor Săi, El face de cunoscut care sunt
primejdiile neascultării; El dă avertizarea şi mustră păcatul cu credincioşie.
Poporul Său se bucură încă de prosperitate numai prin harul Său, prin purtarea de grijă vigilentă din partea instrumentelor alese. El nu poate susţine
şi păzi un popor care respinge sfatul Său şi dispreţuieşte mustrările Sale.”–

Profeţi şi regi, pg. 425 engl. (cap. 35).

„Să mulţumim Domnului pentru avertismentele pe care ni le-a dat ca să
ne mântuiască de pe căile noastre rele.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 260 engl.

Vineri

13 iunie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. Cum şi-a dat asa pe faţă credinţa în Domnul atunci când armata
etiopiană a atacat Iuda?
2. După ce a auzit solia Domnului, ce alţi paşi a făcut asa în lucrarea de reformă?
3. explicaţi cum pot fi atraşi spre adevăr cei care ne înconjoară.
4. Ce anume va convinge sufletele sincere de puterea mântuitoare
a adevărului?
5. Ce lecţie putem învăţa din greşelile lui asa făcute atunci când
credinţa lui a fost încercată din nou mai târziu?
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Lecţia 12

Sabat, 21 iunie 2014

Regele ezechia
„Dar ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i
s-a îngâmfat inima.” (2 Cronici 32:25).
„Perspectiva părea cu totul întunecată; totuşi regele se mai putea
ruga la Acela care până aici fusese ‚adăpostul şi tăria lui, un ajutor care
nu lipseşte niciodată în nevoi.’ (Psalmii 46:1). – Conflict and Courage, pg. 240.
Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 340-348 engl. (cap. 29).

Duminică

15 iunie

1. RegeLe ezeCHIa Se Roagă pentRu o MInune
a. Ce s-a spus despre domnia lui ezechia peste regatul lui Iuda?
2 Regi 18:1-3.

„Ezechia urcase la tron hotărât să facă tot ce-i sta în putinţă ca să-l salveze pe Iuda de la soarta pe care o avea regatul de nord. Soliile profeţilor
nu încurajau deloc jumătăţile de măsură. Numai prin cea mai hotărâtă
reformă puteau fi prevenite judecăţile care ameninţau.” – Idem., pg. 331
engl. (cap. 28).

b. Ce s-a întâmplat cu împăratul ezechia în mijlocul domniei lui
prospere? 2 Regi 20:1. Cum a reacţionat ezechia la mesajul descurajator al profetului? 2 Regi 20:2, 3.

c. Ce solie a adus profetul înapoi lui ezechia? 2 Regi 20:4-6.

„Bucuros, profetul s-a întors cu cuvinte de asigurare şi speranţă. După
ce a poruncit ca pe locul bolnav să se pună o turtă cu smochine, Isaia a dat
regelui solia milei lui Dumnezeu şi a grijii Sale protectoare.” – Idem., pg. 342

engl. (cap. 29).
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2. BIneCuvântaRea MIRaCuLoaSă a LuI ezeCHIa
a. pentru că a dorit să fie sigur că solia era de la Dumnezeu, ce a
cerut ezechia? 2 Regi 20:8.

„Asemenea lui Moise în Madian, a lui Ghedeon în prezenţa mesagerului ceresc, a lui Elisei înainte de înălţarea învăţătorului lui, Ezechia a cerut
un semn că solia era din cer…
Numai prin intervenţia directă a lui Dumnezeu putea să se dea înapoi
umbra pe cadranul solar cu zece grade; şi aceasta trebuia să fie un semn
pentru Ezechia cum că Domnul ascultase rugăciunea lui. Ca urmare, ‚prorocul s-a rugat Domnului, şi Domnul a dat cu zece trepte înapoi umbra din
locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz’ (2 Regi 20:11).” –

Profeţi şi regi, pg. 342 engl. (cap. 29).

b. prin ce minune a fost Domnul gata să-i arate mila Sa slujitorului
Său? 2 Regi 20:7.

„Cei care caută vindecarea prin rugăciune să nu neglijeze să folosească
agenţii vindecători care le sunt la îndemână. Faptul că se folosesc aceste
remedii aşa cum le-a lăsat Dumnezeu pentru alinarea durerii şi a ajuta natura în lucrarea ei de refacere, nu înseamnă o trădare a credinţei. Faptul că
noi cooperăm cu Dumnezeu şi ne aşezăm în condiţiile cele mai favorabile
pentru vindecare nu înseamnă o tăgăduire a credinţei.” – Divina vindecare, pg.

231, 232 engl. (cap. 16).

c. Ce cântare a compus ezechia ca recunoaştere a milei lui Dumnezeu? Isaia 38:10-20.

„Readus la starea lui normală de tărie, regele lui Iuda a recunoscut prin
cuvintele cântării îndurarea lui Iehova şi a jurat să-şi petreacă restul zilelor
slujind din toată inima Regelui regilor. Recunoştinţa lui faţă de felul îndurător cu care Dumnezeu s-a purtat cu el este o inspiraţie pentru toţi cei care
doresc să-şi petreacă anii spre slava Făcătorului lor.” – Profeţi şi regi, pg. 342

engl. (cap. 29).
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17 iunie

3. CăDeRea LuI ezeCHIa
a. Ce greşeală a făcut ezechia atunci când i-a primit pe ambasadorii de la Babilon? 2 Regi 20:12, 13.

„Vizita acestor soli din partea conducătorului dintr-o ţară îndepărtată
i-a dat lui Ezechia ocazia de a-L preamări pe viul Dumnezeu. Cât de uşor
i-ar fi fost să le spună de Dumnezeu, susţinătorul tuturor lucrurilor create,
prin a cărui favoare propria lui viaţă fusese cruţată când dispăruse oricare
altă speranţă! Ce schimbări impresionante ar fi avut loc dacă aceşti căutători după adevăr din câmpiile Haldeii ar fi fost conduşi să recunoască
suveranitatea supremă a viului Dumnezeu.” – Idem., pg. 344 engl.
b. De ce ne permite adesea Dumnezeu să facem greşeli aşa cum s-a
întâmplat în cazul lui ezechia? 2 Cronici 32:25, 31.

„Dacă Ezechia ar fi folosit ocazia dată lui de a mărturisi despre puterea,
bunătatea, îndurarea Dumnezeului lui Israel, raportul ambasadorilor ar fi
fost asemenea luminii care străpunge întunericul. Însă el s-a glorificat mai
presus de Domnul oştirilor.” – Idem., pg. 346 engl.
c. Ce lecţie ar trebui să învăţăm din istoria căderii lui ezechia? proverbele 2:6-11; 11:2; 16:18; 21:2.

„Faptul că Ezechia nu s-a dovedit credincios răspunderii lui când a fost
vizitat de ambasadori este plin de învăţături importante pentru toţi. Trebuie ca, mult mai mult decât o facem acum, să vorbim despre capitolele preţioase din experienţa noastră, despre îndurarea şi bunătatea lui Dumnezeu,
despre adâncimile fără seamăn ale dragostei Mântuitorului. Atunci când
mintea şi inima sunt umplute de dragostea lui Dumnezeu, nu va fi greu
să dăm mai departe ceea ce pătrunde în viaţa spirituală. Gânduri măreţe, aspiraţii nobile, percepţii clare ale adevărului, scopuri altruiste, dorinţe
arzătoare după evlavie şi sfinţenie îşi vor găsi exprimarea în cuvinte care
descoperă natura comorii inimii.” – Idem., pg. 347, 348 engl.
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18 iunie

4. ezeCHIa pLIn De ReMuŞCăRI
a. De îndată ce ambasadorii babilonieni au plecat, Domnul l-a trimis pe Isaia să-l mustre pe ezechia pentru greşeala lui. Ce a spus
profetul? 2 Regi 20:16-18.

„Lui Isaia i s-a descoperit că ambasadorii care se întorceau acasă duceau
cu ei un raport despre bogăţiile pe care le văzuseră, că regele Babilonului şi
sfetnicii lui aveau să plănuiască să-şi îmbogăţească propria ţară cu comorile
din Ierusalim. Ezechia păcătuise grav; ‚de aceea mânia Domnului a venit
peste el, peste Iuda şi peste Ierusalim’ (2 Cronici 32:25).” – Idem., pg. 346 engl.
b. plin de remuşcări, ce a spus regele umilindu-se înaintea Domnului? 2 Cronici 32:26; 2 Regi 20:19.

„Sămânţa rea fusese semănată şi avea să răsară în timp şi să aducă o
recoltă de pustiire şi suferinţă. În anii care i-au rămas, regele lui Iuda avea
să se bucure de mare prosperitate datorită intenţiei lui ferme de a răscumpăra trecutul şi de a aduce onoare numelui lui Dumnezeu căruia îi servea;
totuşi, credinţa lui a fost aspru încercată şi el trebuia să înveţe că, numai
punându-şi încrederea pe deplin în Dumnezeu, putea să spere că va triumfa asupra puterilor întunericului care plănuiau distrugerea lui şi nimicirea
desăvârşită a poporului lui.” – Idem., pg. 347 engl.
c. La ce succes ne putem aştepta ca misionari dacă nu dăm un
exemplu bun altora? 1 timotei 4:12, 16; evrei 12:13.

„Cei cu care ne asociem în fiecare zi au nevoie de ajutorul, de îndrumarea noastră. Poate că se află într-o astfel de dispoziţie a minţii încât un
cuvânt spus la vremea potrivită să fie ca un cui bine bătut. Mâine poate nu
mai putem ajunge la unele din aceste suflete. Care este influenţa noastră
asupra celor din jur care călătoresc împreună cu noi?... O mişcare nesăbuită, un pas imprudent şi valurile mari ale unei ispite puternice mătură
sufletul, împingându-l pe cale în jos.” – Idem., pg. 348 engl.
„Un exemplu valorează mai mult decât multe precepte.” – Divina vinde-

care, pg. 149 engl. (cap. 9).
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5. vegHInD aSupRa guRII ŞI paŞILoR noŞtRI
a. Ce aşteaptă Dumnezeu de la toţi adevăraţii urmaşi ai lui Hristos? Iacov 2:12.

b. Ce ne va lăsa fără scuză înaintea scaunului de judecată al lui
Dumnezeu? Romani 2:1-3.

„Fiecare zi a vieţii este încărcată cu răspunderi pe care trebuie să le
purtăm. Fiecare zi, cuvintele şi faptele noastre lasă impresii asupra acelora
cu care ne asociem. Cât de necesar este să punem o strajă buzelor noastre
şi să ne păzim paşii cu atenţie! O mişcare nesăbuită, un pas imprudent şi
valurile mari ale unei ispite puternice mătură sufletul împingându-l pe cale
în jos. Nu putem strânge înapoi gândurile pe care le-am semănat în mintea
altor oameni. Dacă au fost rele, poate că am pus în mişcare un şir de împrejurări, un val al răului pe care nu avem putinţa să-l oprim.
Pe de altă parte, dacă prin exemplul nostru i-am ajutat pe alţii să dezvolte principii bune, le dăm puterea să facă bine. La rândul lor, ei exercită
aceeaşi influenţă benefică asupra altora. În felul acesta, sute şi mii sunt ajutaţi prin influenţa noastră involuntară. Adevăratul urmaş al lui Hristos întăreşte principiile bune în toţi aceia cu care vine în contact. În faţa unei lumi
necredincioase şi iubitoare de păcat, el descoperă puterea harului lui Dumnezeu şi desăvârşirea caracterului Său.” – Profeţi şi regi, pg. 348 engl. (cap. 29).

Vineri

20 iunie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. Când asemenea lui ezechia ne aflăm în faţa unei crize, ce ar trebui să
răspundem?
2. După ce s-a rugat cu seriozitate Domnului, ce răspuns a primit el?
3. De ce a avut atitudinea lui ezechia faţă de ambasadorii din Babilon
o importanţă atât de mare?
4. Ce lecţie ar trebui să învăţăm din istoria căderii lui ezechia?
5. pentru a avea succes ca misionari creştini, cum trebuie să veghem
asupra buzelor noastre şi a paşilor noştri?
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Lecţia 13

Sabat, 28 iunie 2014

Lecţii dintr-o greşeală naţională
„De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale
ţării; dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi”
(Isaia 1:19, 20).
„Prin apostazie şi răzvrătire, cei care ar fi trebuit să stea în picioare
ca purtători de lumină între popoare au invitat judecăţile lui Dumnezeu.” – The Review and Herald, 4 martie 1915.
Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 306-321 engl. (cap. 25, 26).

Duminică

22 iunie

1. o MăRtuRIe puteRnICă Dată LuMII
a. Ce cântare au cântat copiii lui Israel în timpul sărbătorilor sfinte
în Canaan? Deuteronomul 31:30; 32:1-3. Ce influenţă ar fi trebuit
să aibă această cântare asupra naţiunilor înconjurătoare? psalmii 67:2.

„În călătoria lor prin pustie, israeliţii aduceau laudă lui Dumnezeu prin
cântări sfinte… Iar în Canaan, când se întâlneau cu ocazia sărbătorilor lor
sfinte, erau povestite lucrările minunate ale lui Dumnezeu şi se aducea numelui Său mulţumiri pline de recunoştinţă. Dumnezeu dorea ca întreaga
viaţă a poporului Său să fie o viaţă de laudă.” – Parabolele Domnului Hristos, pg.

298, 299 engl. (cap.: „Biserica de astăzi”).

b. Care este mijlocul cel mai eficient de a arăta lumii că am primit
mari binecuvântări de la Dumnezeu prin evanghelia lui Isus
Hristos? psalmii 145:5, 6.

„Mult mai mult decât o facem, trebuie să vorbim de capitolele preţioase din experienţa noastră.” – Idem., pg. 299 engl.
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23 iunie

2. SfatuRI Repetate
a. prin ce cuvinte a prezentat Domnul poporului Său consecinţele
necredincioşiei lor? Deuteronomul 8:18-20.

„[Deuteronomul 28 citat.] Pentru ca adevărurile acestea să se imprime şi mai bine în toţi cei de faţă, marele conducător le-a îmbrăcat în versuri sfinte. Această cântare nu era doar istorică, ci şi profetică. În timp ce
povestea despre purtarea minunată a lui Dumnezeu faţă de poporul Său
din trecut, prevestea şi marile evenimente din viitor, victoria finală a celor
credincioşi când Hristos avea să vină a doua oară în putere şi slavă. Oamenii au fost instruiţi să memoreze această istorie poetică şi să o imprime şi
în mintea copiilor şi a copiilor copiilor lor. Ea trebuia cântată de adunare
atunci când se strângeau pentru închinare şi să fie repetată de popor când
mergeau la munca lor zilnică. Era de datoria părinţilor să imprime aceste
cuvinte în mintea susceptibilă a copiilor lor ca să nu fie uitate niciodată.” –

Patriarhi şi profeţi, pg. 467, 468 engl. (cap. 42).

b. Ce sfat a dat Moise poporului lui Israel la sfârşitul peregrinajului lor prin pustie? Deuteronomul 28:1, 2, 9-11, 58, 59, 64.

„Moise le-a atras atenţia la ‚ziua când te-ai înfăţişat înaintea Domnului
Dumnezeului tău, la Horeb.’ Şi el a provocat oştirea lui Israel: ‚Care este,
în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa
de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl
chemăm? Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci
aşa de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?’
(Deuteronomul 4:10, 7, 8). Astăzi, provocarea adresată lui Israel poate fi repetată. Legile pe care le-a dat Dumnezeu poporului Său din vechime erau
mai înţelepte, mai bune şi mai umane decât cele ale celor mai civilizate
naţiuni de pe pământ. Legile naţiunilor poartă amprenta slăbiciunilor şi
patimilor inimii neînnoite; dar legea lui Dumnezeu poartă amprenta divinului… Totuşi, marele conducător [Moise] era plin de teamă ca nu cumva
poporul să se depărteze de Dumnezeu. În cea mai sublimă şi mişcătoare
cuvântare, el le-a pus înainte binecuvântările care aveau să fie ale lor cu
condiţia ascultării şi blestemele care aveau să urmeze păcatului.” – Idem.,

pg. 465, 466 engl.
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Marţi

24 iunie

3. o MaRe DezaMăgIRe
a. Cum a tratat Israel ca naţiune răspunderea sfântă primită de la
Dumnezeu? Ieremia 2:21; osea 10:1.

„Israeliţii au pierdut din vederea înaltele lor privilegii ca reprezentanţi
ai lui Dumnezeu. Ei au uitat de Dumnezeu şi nu şi-au împlinit misiunea
sfântă. Binecuvântările pe care le-au primit nu au adus nicio binecuvântare
asupra lumii. Toate avantajele lor le-au folosit pentru propria lor slavă.” –

Istoria faptelor Apostolilor, pg. 14 engl. (cap. 1).

b. Cum s-a împlinit în timpul regilor lui Iuda sfatul profetic al lui
Dumnezeu, dat prin Moise? 2 Cronici 36:14-17, 20; Ieremia 39:8, 9.

„Copiii lui Israel au fost luaţi prizonieri în Babilon pentru că s-au despărţit de Dumnezeu şi nu au mai păstrat principiile care le-au fost date
pentru a-i ţine departe de metodele şi practicile naţiunilor care Îl dezonorau pe Dumnezeu. Domnul nu putea să le dea prosperitate, El nu putea
să-Şi împlinească legământul făcut cu ei, cât timp ei erau necredincioşi
principiilor pe care li le-a dat ca să le păzească cu zel. Prin spiritul şi acţiunile lor, ei I-au reprezentat greşit caracterul Său şi a îngăduit ca ei să fie
luaţi şi duşi în captivitate. Pentru că s-au despărţit de El, i-a umilit. El i-a
lăsat pe calea aleasă de ei, iar cel nevinovat a suferit împreună cu cel vinovat.” – Comentarii biblice, vol. 2, pg. 1040 engl.
c. Cum a arătat Dumnezeu că a fost dezamăgit de Israel? Isaia 5:1, 2, 25.

„Poporul evreu nu a ascultat de avertisment. Ei L-au uitat pe Dumnezeu şi au pierdut din vedere înaltul lor privilegiu ca reprezentanţi ai Săi.
Binecuvântările pe care le-au primit nu a adus nicio binecuvântare asupra
lumii. Toate avantajele lor le-au folosit spre propria glorificare. Ei l-au jefuit pe Dumnezeu de slujirea pe care El a pretins-o de la ei, şi i-au jefuit pe
semenii lor de îndrumare religioasă şi exemplu sfânt.” – Parabolele Domnului

Hristos, pg. 291, 292 engl. (cap. 23).
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Miercuri

25 iunie

4. ISRaeL ÎMpRăŞtIat pRIntRe popoaRe
a. Ce stă scris despre conduita şi soarta ultimului rege al lui Iuda?
2 Cronici 36:11-13; Ieremia 39:4-7.

„Ce avertizare tristă şi grozavă este aceasta [acest raport cu privire la
sfârşitul dezastruos al lui Zedechia] pentru cei care se împietresc faţă de
mustrare şi care nu doresc să se umilească în pocăinţă pentru ca Dumnezeu
să-i mântuiască!” – Comentarii biblice, vol. 2, pg. 1040 engl.
b. Ce trebuia să se realizeze prin împrăştierea poporului ales al lui
Dumnezeu printre naţiuni, chiar dacă ei se dovediseră nevrednici?

„Domnul l-a împrăştiat [pe poporul Său] pentru ca să fie dusă lumii
cunoştinţa adevărului Său. Dacă ei aveau să fie loiali, credincioşi şi supuşi,
Dumnezeu urma să-i aducă înapoi în ţara lor.
Între copiii lui Israel, se aflau patrioţi creştini care erau foarte credincioşi principiului şi asupra acestor oameni credincioşi Domnul a privit cu
mare plăcere. Aceştia erau bărbaţii care nu puteau fi pătaţi de egoism, care
nu aveau să vatăme lucrarea lui Dumnezeu prin urmarea de metode şi
practici greşite, bărbaţi care aveau să-L onoreze pe Dumnezeu cu preţul
pierderii tuturor bunurilor lor. Ei au trebuit să sufere împreună cu cel vinovat, însă în providenţa lui Dumnezeu, robia lor în Babilon a fost mijlocul
prin care ei au fost aduşi în faţă iar exemplul lor de integritate de neclintit
luceşte de o strălucire cerească.” – Idem.
c. Care a fost urmarea persecuţiei care a venit asupra credincioşilor
din Ierusalim? faptele apostolilor 8:1, 4, 5.

„În loc de a-i educa pe noii convertiţi ca să ducă evanghelia la cei care
nu auziseră de ea, [ucenicii] se aflau în pericolul de a urma o cale care avea
să-i facă pe toţi să fie mulţumiţi cu ceea ce realizaseră. Pentru a-i răspândi
pe reprezentanţii Săi spre alte ţări, unde ar fi putut lucra pentru alţii, Dumnezeu a îngăduit să vină persecuţia asupra lor. Alungaţi din Ierusalim,
credincioşii predicau cuvântul pe oriunde mergeau. (Faptele Apostolilor
8:40).” – Istoria faptelor Apostolilor, pg. 105 engl. (cap. 11).
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5. MaReLe peRICoL aL SIguRanţeI faLSe
a. Cum a zdruncinat Ioan Botezătorul siguranţa falsă a poporului
evreu? Matei 3:9.
„Poporul iudeu nutrea ideea că este favoritul cerului şi că avea să fie tot
timpul înălţat ca biserică a lui Dumnezeu. Ei erau copiii lui Avraam, spuneau ei, iar temelia prosperităţii lor li se părea atât de sigură încât au sfidat
atât pământul cât şi cerul, când acestea stăteau în calea drepturilor lor. Ducând o viaţă de necredincioşie, ei se pregăteau pentru condamnarea cerului
şi despărţirea de Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 294 engl. (cap. 23).
„Iudeii interpretaseră greşit făgăduinţa lui Dumnezeu în ce priveşte
bunăvoinţa veşnică a lui Dumnezeu faţă de Israel: [Ieremia 31:35-37 citat].
Iudeii considerau că descendenţa lor naturală din Avraam le dădea dreptul
la această făgăduinţă. Dar ei treceau cu vederea condiţii pe care le pusese
Dumnezeu…
Binecuvântarea lui Dumnezeu este asigurată oamenilor care au Legea
Lui scrisă în inimă. Ei sunt una cu El. Dar iudeii se despărţiseră de Dumnezeu… Din cauză că, în trecut, Dumnezeu avusese milă de ei, îşi scuzau
păcatele. Se amăgeau că sunt mai buni ca alţi oameni şi că au drept la binecuvântările Lui. Aceste lucruri ‚au fost scrise pentru învăţătura noastră,
peste care a venit sfârşiturile veacurilor’ (1 Corinteni 10:11). Cât de adesea
interpretăm greşit binecuvântările lui Dumnezeu şi ne măgulim că suntem
favorizaţi, datorită vreunui lucru bun care se află în noi! Dumnezeu nu
poate să facă pentru noi ceea ce doreşte atât de mult să facă. Darurile Sale
sunt folosite pentru plăceri personale şi pentru a împietri inima în necredinţă şi păcat.” – Hristos lumina lumii, pg. 106 engl. (cap. 10).

Vineri

27 iunie

ÎntReBăRI De RevIzuIRe peRSonaLă
1. Descrieţi care ar trebui să fie tema conversaţiilor noastre în această
lume.
2. În ce fel ar trebui ca noi, în sfera noastră, să repetăm declaraţia făcută de Moise prin pustie?
3. În ce mă folosesc azi de lucrurile sfinte care mi-au fost încredinţate?
4. În ce fel ar fi putut fi evitată captivitatea Babiloniană?
5. Cu ce scop a împrăştiat Domnul pe poporul lui Israel între celelalte
naţiuni?
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