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Cuvânt înainte
În timpul primelor două trimestre ale acestui an am studiat lecţii de 

evanghelizare din istoria poporului lui Dumnezeu. Spre sfârşitul ultimu-
lui trimestru am urmărit istoria regatului de sud al lui Iuda, cu lecţiile 
sale despre evanghelizare. În acest trimestru ne vom întoarce şi vom privi 
la lecţiile de evanghelizare din experienţa regatului de nord. De aseme-
nea, vom observa eforturile lui Dumnezeu de a Se descoperi lumii antice 
prin servii Săi în perioada captivităţii. 

„Scopul lui Dumnezeu a fost acela ca prin revelarea caracterului Său 
prin Israel, oamenii să fie atraşi la El. Întregii lumi trebuia să i se dea invi-
taţia evangheliei. Prin învăţătura sistemului de jertfe, Hristos trebuia să fie 
înălţat înaintea naţiunilor, şi toţi cei care urmau să privească la El aveau să 
trăiască. Toţi cei care, ca şi Rahav, canaanita, şi Rut, moabita, se întorceau 
de la idolatrie la închinarea adevăratului Dumnezeu urmau să se unească 
cu poporul Său ales. Pe măsură ce numărul lui Israel creştea, ei urma să îşi 
lărgească graniţele până când împărăţia lor avea să cuprindă întreaga lume. 

Însă Israelul din vechime nu a îndeplinit scopul lui Dumnezeu. Dom-
nul a declarat: ‚‚Te sădisem ca o vie minunată şi de cel mai bun soi: cum 
te-ai schimbat şi te-ai prefăcut într-o coardă de viţă sălbatică?’ ‚Israel e o 
vie goală, aduce roade pentru sine însăşi.’ (Ieremia 2:21; Osea 10:1 engl., 
traducerea KJV).

Domnul prezentase în faţa poporului Său prin Moise urmările ne-
credincioşiei. Refuzând să ţină legământul Său, ei urmau să se separe de 
viaţa de la Dumnezeu, şi binecuvântarea Sa nu putea să vină asupra lor. 
Uneori aceste avertizări erau ascultate, iar binecuvântări abundente erau 
revărsate asupra naţiunii iudaice şi, prin ei, asupra popoarelor înconjură-
toare. Însă, mai adesea, în istoria lor ei Îl uitau pe Dumnezeu şi pierdeau 
din vedere marele lor privilegiu ca reprezentanţi ai Săi.”—Profeţi şi regi, 
pg.19, 20 engl. (ro.cap. „Via Domnului”).

Vom vedea că, într-un sens, exilul lor le-a adus o binecuvântare, pen-
tru că i-a condus pe mulţi din pretinsul popor al lui Dumnezeu să găseas-
că pocăinţă. Şi le-a dat o ocazie de a da mărturie în favoarea adevărului 
înaintea naţiunilor păgâne. De fapt, unii au lăsat ca lumina lor să strălu-
cească şi în prezenţa guvernatorilor şi a regilor, descoperind caracterul 
lui Dumnezeu în comportamentul şi vorbirea lor. Lecţiile care reies din 
aceste fapte sunt deosebit de importante pentru cei care doresc să devină 
evanghelişti eficienţi. 

Fie ca binecuvântările Tatălui nostru ceresc să fie cu toţi instructorii şi 
studenţii Şcolii noastre de Sabat.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 5 iulie 2014

Darul Sabatului Întâi  
pentru lucrarea de publicaţii  

din Europa de Est

„Faceţi ca publicaţiile care 
conţin adevărul biblic să fie răs-
pândite asemenea frunzelor toam-
na. Înălţaţi-L pe El, Salvatorul su-
fletelor, înălţaţi-L mai sus şi tot mai 
sus.”—In Heavenly Places, pg. 323.

Aceste cuvinte, rostite prin profe-
ta timpurilor noastre, E. G. White, sunt 
într-adevăr la timpul potrivit. Fraţii şi suro-
rile din Uniunea Est Europeană au aceeaşi dorinţă, 
aceeaşi aspiraţie. 

Întrucât au îndurat şaptezeci de ani de ateism impus de stat, credin-
cioşii din această parte a lumii cunosc valoarea libertăţii. Deşi noi încă 
avem libertate, vedem semnele sfârşitului care se apropie în curând. 
Legile care restrâng libertatea religioasă sunt deja în vigoare în regiune. 
Folosind această libertate dată de Dumnezeu, fraţii şi surorile merg în 
diferite oraşe şi sate, distribuind diferite tractate, precum şi altă literatu-
ră spirituală. Avem nevoie să tipărim sute de mii de copii de tractate şi 
broşuri, cum ar fi Calea către Hristos, Sabatul sau duminica, o varietate de 
cărţi de sănătate, lecţii biblice pentru Sabat pentru copii, şi alte materiale. 
Acum facem tot ce putem mai bine pentru a tipări aceste broşuri în dife-
rite limbi, întrucât această Uniune include majoritatea ţărilor care înainte 
aparţineau de URSS.

„Publicaţiile noastre ar trebui să ajungă pretutindeni. Să fie tipărite 
în multe limbi. Solia îngerului al treilea trebuie dată prin acest mijloc.”—
Mărturii, vol.9, pg. 62 (engl.) (ro. Secţiunea 2, „Literatura în Slujire”, subcap. „Publi-
caţiile noastre”).

Vă rugăm să ne ajutaţi financiar, întrucât teritoriul este vast şi biserica 
din regiunea noastră nu poate acoperi cheltuielile uriaşe cerute. 

Vă rugăm în mod serios să folosiţi această ocazie şi să vă amintiţi, 
prin darurile generoase şi rugăciunile voastre, de această lucrare de pu-
blicaţii vitală în această vastă regiune. Fie ca mâna dăruitorului să fie 
largă. Vă mulţumim pentru ajutorul vostru. 

Fraţii şi surorile voastre din Uniunea Est Europeană
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   Lecţia 1  Sabat, 5 iulie 2014

Programul misionar  
al lui Dumnezeu pentru lume

„Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi să ne 
suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne 
înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui.” (Isaia 2:3).

„Scopul lui Dumnezeu era ca prin descoperirea caracterului Său 
prin intermediul lui Israel, oamenii să fie atraşi către El.”—Parabolele 
Domnului, pg. 290 (engl.) (ro. cap. 23, „Via Domnului”).

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 17-22 (engl.) (ro. cap. „Via  
         Domnului”); Istoria faptelor apostolilor,  
         pg. 14-16 (engl.) (ro. cap. „Scopul lui  
         Dumnezeu pentru biserica Sa”).

Duminică  29 iunie

1.  O MARE RESPONSABILITATE
a.  Care a fost prima mare naţiune pe care a vrut Cerul să o binecu-

vânteze prin cunoaşterea adevăratului Dumnezeu? Psalmii 135:9.

„Descendenţii lui Avraam... au fost duşi în Egipt pentru ca .... să dea pe 
faţă principiile împărăţiei lui Dumnezeu. Integritatea lui Iosif şi lucrarea sa 
minunată în păstrarea vieţilor întregului popor egiptean erau o reprezen-
tare a vieţii lui Hristos. Moise şi mulţi alţii au fost martori pentru Dumne-
zeu.”—Parabolele Domnului, pg. 286 (engl.) (ro. cap. „Via Domnului”).

b.  Ce dovezi arată că regele, curtenii săi şi poporul în general alese-
seră să rămână în întuneric spiritual? Exodul 5:1, 2. 

„Domnul dorea să le dea Egiptenilor o ocazie să vadă cât de deşartă era 
înţelepciunea oamenilor lor puternici, cât de slabă era puterea dumnezei-
lor lor, când se împotriveau poruncilor lui Dumnezeu.”—Patriarhi şi profeţi, 
pg. 263 (engl.) (ro.cap. „Plăgile asupra Egiptului”).

„Dacă semănăm mândrie, vom secera mândrie; dacă semănăm încăpă-
ţânare, vom secera încăpăţânare.”—Lift Him Up, pg. 266.

Sticky Note
Ps 135:99 A trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule: împotriva lui faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui. 

Sticky Note
Exod 5:1-21 Moise şi Aaron s-au dus apoi la faraon şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Lasă pe poporul Meu să plece ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea Mea.” 2 Faraon a răspuns: „Cine este Domnul ca să ascult de glasul Lui şi să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul şi nu voi lăsa pe Israel să plece.” 
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Luni 30 iunie

2.  PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU ISRAEL
a.  Ce misiune importantă a fost încredinţată copiilor lui Israel 

când numărul lor era peste două milioane de suflete—şi sosise 
timpul eliberării lor din Egipt? Ioan 4:22; Deuteronom 4:6-8.

„Dumnezeu l-a ales pe Israel pentru a descoperi oamenilor caracterul 
Său. El a dorit ca ei să fie ca fântâni ale mântuirii în lume. Lor le-au fost 
încredinţate oracolele cerului, descoperirea voii lui Dumnezeu.”—Istoria fap-
telor apostolilor, pg.14 (engl.) (ro.cap. „Scopul lui Dumnezeu pentru biserica Sa”).

b.  Cu ce scop a aşezat Dumnezeu pe Israel într-un loc strategic, „în 
mijlocul neamurilor”? Ezechiel 5:5.

„Dumnezeu intenţionase ca poporul Său să fie lumina lumii. De la ei 
trebuia să strălucească slava legii Sale aşa cum era revelată în viaţa practi-
că. Pentru îndeplinirea acestui scop, El făcuse ca poporul ales să ocupe o 
poziţie strategică între naţiunile de pe pământ.

În zilele lui Solomon împărăţia lui Israel se întindea de la Hamat în nord, 
până la Egipt în sud, şi de la Marea Mediterană, până la râul Eufrat. Acest 
teritoriu era străbătut de multe drumuri (naturale) de comerţ ale lumii, iar 
caravane din ţări îndepărtate treceau în mod constant dintr-o parte în alta...

Pus în fruntea naţiunii care fusese aşezată ca un far de lumină pen-
tru naţiunile dimprejur, Solomon ar fi trebuit să îşi folosească... influenţa 
pentru.... a conduce o mare mişcare pentru iluminarea acelora care nu Îl 
cunoşteau pe Dumnezeu şi adevărul Său.”—Profeţi şi regi, pg. 70, 71 (engl.) (ro. 
cap. 4, „Rezultatele fărădelegii”).

c.  Cum au lucrat puterile întunericului pentru a zădărnici planul 
lui Dumnezeu? 1 Împăraţi 11:1, 2; Eclesiastul 2:8, 9; 10:1.

„Spiritul misionar pe care Dumnezeu îl implantase în inima lui Solo-
mon şi în inimile tuturor adevăraţilor Israeliţi a fost înlocuit de un spirit 
comercial. Oportunităţile oferite prin relaţiile cu multe naţiuni au fost fo-
losite pentru înălţare personală.”—Idem., pg. 71 (engl.) (ro. cap. 4, „Rezultatele 
fărădelegii”).

Sticky Note
Ioan 4:2222 Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la iudei. Deut 4:6-86 Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!” 7 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? 8 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? 

Sticky Note
Ezec 5:55 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Acesta este Ierusalimul! Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor, şi de jur împrejurul lui sunt ţări. 

Sticky Note
1Imp 11:1-21 Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui faraon; moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, 2 care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: „Să nu intraţi la ele, şi nici ele să nu intre la voi; căci v-ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon, târât de iubire. Ecl 2:8-98 Mi-am strâns argint şi aur, şi bogăţii ca de împăraţi şi ţări. Mi-am adus cântăreţi şi cântăreţe, şi desfătarea fiilor oamenilor: o mulţime de femei. 9 Am ajuns mare, mai mare decât toţi cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înţelepciunea. Ecl 10:11 Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava. 
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Marţi  1 iulie

3.  MILA ŞI DREPTATEA LUI DUMNEZEU
a.  De ce au fost descalificate alte naţiuni de la evanghelizarea lu-

mii? Leviticul 18:24, 25; Deuteronom 9:4. Ce lecţie au uitat treptat 
după potop locuitorii lumii? Geneza 6:5, 11, 17.

b.  Ce stări de lucruri predominante între multe naţiuni păgâne ce-
reau distrugerea lor? Romani 1:19, 21, 23-25.

„În multe naţiuni părinţii erau abandonaţi sau daţi la moarte imediat 
ce vârsta lor îi făcea practic incapabili de a se întreţine singuri... Prin con-
cepţiile pervertite despre atribuţiile divine, naţiunile păgâne au fost condu-
se să creadă că sacrificiile umane erau necesare pentru a asigura favoarea 
zeităţilor lor; şi cele mai îngrozitoare cruzimi erau comise sub diferitele 
forme de idolatrie. Între acestea era practica de a-şi trece copiii prin foc 
înaintea idolilor... Cele mai imorale şi mai urâcioase ritualuri au devenit o 
parte a închinării păgâne. Zeii înşişi erau reprezentaţi ca impuri, iar închi-
nătorii lor dădeau frâu liber pasiunilor lor josnice. Vicii nefireşti dominau 
şi festivalurile religioase erau caracterizate de necurăţie universală şi pe 
faţă.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 337, 338 (engl.) (ro. cap. 29, „Vrăjmăşia lui Satan împo-
triva Legii lui Dumnezeu”).

c. Aduce Dumnezeu nimicirea fără ca mai întâi să trimită averti-
zări şi chemări la pocăinţă? Ezechiel 18:21, 23; Amos 3:7. Ce se 
întâmplă cu acei care au epuizat răbdarea lui Dumnezeu şi sunt 
consideraţi incurabili? 2 Petru 3:5-7.

„Ar putea cei ale căror inimi sunt pline de ură faţă de Dumnezeu, de 
adevăr şi de sfinţenie, să se amestece cu oastea cerească şi să se alăture 
cântărilor lor de laudă? Ar putea ei să îndure slava lui Dumnezeu şi a Mie-
lului? Nu, nu; le-au fost acordaţi ani de probă, ca ei să îşi formeze caractere 
pentru cer; însă ei nu şi-au exersat niciodată mintea pentru a iubi puritatea; 
ei nu au învăţat niciodată limbajul cerului, iar acum este prea târziu. O via-
ţă de rebeliune împotriva lui Dumnezeu i-au făcut să fie nepotriviţi pentru 
cer.”—Marea luptă, pg. 542, 543 (engl.) (ro. cap. 33, „Prima mare amăgire”).
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Sticky Note
Lev 18:24-2524 Să nu vă spurcaţi cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. 25 Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Deut 9:44 Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta: „Pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea ţării acesteia.” Căci din pricina răutăţii neamurilor acelora le izgoneşte Domnul dinaintea ta. Gen 6:55 Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Gen 6:1111 Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Gen 6:1717 Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. 

Sticky Note
Rom 1:1919 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Rom 1:2121 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. Rom 1:23-2523 şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. 24 De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; 25 căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. 

Sticky Note
Ezec 18:2121 Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârşit şi păzeşte toate legile Mele, şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri. Ezec 18:2323 Doresc Eu moartea păcătosului – zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască? Amos 3:77 Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci. 2Pet 3:5-75 Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei 6 şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. 7 Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. 
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Miercuri  2 iulie

4.  MILA ŞI DREPTATEA LUI DUMNEZEU (CONTINUARE)
a.   De unde ştim că mila lui Dumnezeu a fost încă extinsă spre di-

feritele naţiuni care nu ajunseseră la punctul dincolo de care nu 
mai există întoarcere?  Ce le-a mai fost acordat amoriţilor în acest 
plan? Geneza 15:16.

„În zilele de început ale poporului Israel, naţiunile lumii, prin practici 
corupte, pierduseră cunoştinţa de Dumnezeu. Ele Îl cunoscuseră cândva; 
însă pentru că ‚nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci 
s-au dedat la gândiri deşarte, … inima lor fără pricepere s-a întunecat.’ 
(Romani 1:21). Totuşi în mila Sa Dumnezeu nu le-a curmat existenţa. El a 
intenţionat să le dea o ocazie de a deveni din nou familiarizaţi cu El prin 
poporul Său ales.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 14 (engl.) (ro. cap. „Scopul lui 
Dumnezeu pentru biserica Sa”).

b.  Ce lecţie putem învăţa din modul în care s-a purtat Dumnezeu 
cu Ninive? Iona 3:10; 4:10, 11. Ce fel de spirit misionar avea Iona?

„Când Iona a aflat despre scopul lui Dumnezeu de a cruţa cetatea care, 
în ciuda răutăţii ei, fusese călăuzită să se căiască în sac şi cenuşă, el ar fi tre-
buit să fie primul care să se bucure pentru harul uimitor al lui Dumnezeu; 
însă, în loc de aceasta, el a permis minţii sale să se ocupe cu posibilitatea că 
el va fi considerat un profet mincinos.”—Profeţi şi regi, pg. 271 (engl.) (ro.cap. 22, 
„Ninive, cetatea cea mare”).

c.  Ce mesaj încurajator trimite Dumnezeu fiecărui misionar care 
lucrează în oraşe? Fapte 18:9.

„Mesagerii lui Dumnezeu din marile oraşe nu trebuie să devină des-
curajaţi de răutatea, nedreptatea, depravarea, pe care sunt chemaţi să le 
înfrunte în timp ce încearcă să proclame vestea bună a mântuirii... Toţi cei 
angajaţi în lucrarea de salvare de suflete să-şi aducă aminte că în timp ce 
mulţi nu vor lua aminte la sfatul lui Dumnezeu din Cuvântul Său, nu toată 
lumea va întoarce spatele luminii şi adevărului, invitaţiei unui Mântuitor 
îndurător şi îndelung răbdător.”—Idem., pg. 277 (engl.) (ro.cap. 22, „Ninive, ce-
tatea cea mare”).

Sticky Note
Gen 15:1616 În al patrulea neam, ea se va întoarce aici; căci nelegiuirea amoriţilor nu şi-a atins încă vârful.” 

Sticky Note
Iona 3:1010 Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut. Iona 4:10-1110 Atunci şi Domnul a zis: „Ţie îţi este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă şi pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut şi într-o noapte a pierit. 11 Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!” 

Sticky Note
Fapte 18:99 Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea, 
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Joi  3 iulie

5.  JUDECĂŢILE LUI DUMNEZEU ÎNCĂ AMESTECATE  
 CU MILĂ
a.  Numiţi cele două efecte principale ale judecăţii rezervate pentru 

timpul sfârşitului. Isaia 24:4-6; 26:21, 9.

„E la uşi timpul când va fi o întristare în lume pe care niciun balsam 
omenesc nu o poate vindeca. Spiritul lui Dumnezeu se retrage. Dezastrele 
pe mare şi pe uscat urmează unul după altul într-o succesiune rapidă. Cât 
de frecvent auzim de cutremure şi vijelii, de distrugeri prin foc şi inundaţii, 
cu mari pierderi de vieţi şi de proprietăţi! Aparent, aceste calamităţi sunt 
izbucniri capricioase ale forţelor dezorganizate, neregulate, ale naturii, cu 
totul dincolo de controlul omenesc; însă în toate acestea se poate citi scopul 
lui Dumnezeu. Ele sunt între agenţii prin care El încearcă să îi trezească pe 
oameni, bărbaţi şi femei, să simtă primejdia lor.”—Profeţi şi regi, pg. 277 (engl.) 
(ro. cap. 22, „Ninive, cetatea cea mare”).

b.  Ce spune Dumnezeu în timp ce mâna Sa plină de milă este încă 
întinsă pentru a-i salva pe cei care vor să fie salvaţi? Isaia 55:6, 7. 

„În fiecare oraş, oricât de plin de violenţă şi crimă ar fi, sunt mulţi care, 
cu o învăţătură adecvată, pot învăţa să devină urmaşi ai lui Hristos. La mii 
se poate ajunge cu adevărul salvator şi ei pot fi conduşi să-L primească pe 
Hristos ca Mântuitor personal.”—Idem.

Vineri  4 iulie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce i-a scos Dumnezeu pe descendenţii lui Avraam din Egipt?
2. Ce trebuie să învăţăm astăzi din felul în care l-a aşezat strategic pe 

Israel „în mijlocul neamurilor”?
3. Cum au lucrat puterile întunericului pentru a zădărnici planul lui 

Dumnezeu? 
4. Cum ne învaţă cartea lui Iona că Dumnezeu este fericit, mai degra-

bă să salveze, decât să distrugă pe cei răi?
5. Ce vrea Dumnezeu ca noi să înţelegem referitor la cei din jurul nostru?
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Sticky Note
Isa 24:4-64 Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc; căpeteniile poporului sunt fără putere, 5 căci ţara a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile şi rupeau legământul cel veşnic! 6 De aceea mănâncă blestemul ţara şi suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiţi locuitorii ţării şi nu mai rămâne decât un mic număr din ei. Isa 26:2121 Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului; şi pământul va da sângele pe faţă, şi nu va mai acoperi uciderile. Isa 26:99 Sufletul meu Te doreşte noaptea, şi duhul meu Te caută înăuntrul meu. Căci, când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea. 

Sticky Note
Isa 55:6-76 Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. 7 Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” 
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   Lecţia 2 Sabat, 12 iulie 2014

Străjerii lui Dumnezeu
„O, fiu al omului, te-am pus străjer al casei lui Israel.” (Ezechiel 

33:7 engl. KJV).
„Ispravnicii tainelor lui Dumnezeu ar trebui să stea ca străjeri pe 

zidurile Sionului... Ambasadorii lui Hristos ar trebui să ia seama ca să 
nu îşi piardă, prin lipsa lor de credincioşie, sufletele lor şi a celor care 
îi ascultă.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pg. 403 (engl.) (ro. cap. 36, „Am-
basadorii lui Hristos”).

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 355 (engl.) (ro. cap. 37,  
                       „Primii evanghelişti”).

Duminică  6 iulie

1.  VEGHETORI PE ZIDURILE SIONULUI
a.  Care este diferenţa dintre un străjer credincios şi unul necredin-

cios? Ezechiel 33:2-6.

„În vremurile din vechime, pe zidurile cetăţilor erau adesea puşi stră-
jeri care, din locul de observaţie, puteau privi asupra obiectivelor impor-
tante care trebuiau păzite, să avertizeze despre apropierea unui duşman. 
De credincioşia lor depindea siguranţa tuturor celor dinăuntru. La anumi-
te intervale stabilite, ei trebuiau să se strige unul pe altul, pentru a se asi-
gura că toţi sunt treji şi că niciunul nu fusese vătămat. Strigătul de bucurie 
sau de avertizare era transmis de la unul la altul, fiecare repetând strigătul 
până când făcea împrejurul cetăţii.”—Slujitorii evangheliei, pg. 14 (engl.) (ro. cap. 
1, „Chemaţi cu o chemare sfântă”).

b. De ce e nevoie ca noi, creştini individuali, să fim preocupaţi de 
sufletele celor care sunt fără Dumnezeu şi fără mântuire? Eze-
chiel 33:7-9.

c.  Caută Domnul să distrugă—sau să salveze? Ezechiel 33:11.

Sticky Note
Ezec 33:2-62 „Fiul omului, vorbeşte copiilor poporului tău şi spune-le: „Când voi aduce sabia peste vreo ţară, şi poporul ţării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare şi-l va pune ca străjer, 3 dacă omul acela va vedea venind sabia asupra ţării, va suna din trâmbiţă şi va da de ştire poporului, 4 şi dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiţei nu se va feri, şi va veni sabia şi-l va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. 5 Fiindcă a auzit sunetul trâmbiţei, şi nu s-a ferit, de aceea, sângele lui să cadă asupra lui; dar, dacă se va feri, îşi va scăpa viaţa. 6 Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, şi nu va suna din trâmbiţă, şi dacă poporul nu va fi înştiinţat, şi va veni sabia şi va răpi viaţa vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului.” 

Sticky Note
Ezec 33:7-97 Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi din partea Mea. 8 Când zic celui rău: „Răule, vei muri negreşit!”, şi tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. 9 Dar, dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul. 

Sticky Note
Ezec 33:1111 Spune-le: „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?” 
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Luni  7 iulie

2.  SUNETE CLARE SAU NECLARE?
a.  Ce se întâmplă când străjerul sună din trâmbiţă însă nu dă un 

sunet clar? 1 Corinteni 14:8.

„Străjerul să aibă grijă ca nu cumva, prin ezitarea şi amânarea sa, sufle-
tele să fie lăsate să piară, iar sângele lor să fie cerut din mâna lui.”—Mărturii 
pentru comunitate, vol. 5, pg. 716 (engl.) (ro. cap. 86, „Conflictul care ne stă înainte”).

b.  Prin simbolul unui serv rău, cum a descris Hristos o clasă nume-
roasă de străjeri necredincioşi? Matei 24:48-51.

„Servul cel rău spune în inima lui: ‚Stăpânul meu întârzie să vină’ 
(Luca 12:45). El nu spune că Hristos nu va veni. El nu ia în râs ideea celei 
de-a doua veniri a Sa. Însă în inima lui şi prin acţiunile şi cuvintele lui, el 
declară că venirea Domnului este amânată. El alungă din minţile altora 
convingerea că Domnul vine curând. Influenţa sa îi conduce pe oameni 
spre o amânare semeaţă, neglijentă. Ei sunt întăriţi în spiritul lor lumesc şi 
amorţeala lor. Poftele pământeşti, gândurile stricate, pun stăpânire asupra 
minţii. Servul cel rău mănâncă şi bea cu beţivii şi se uneşte cu lumea în că-
utarea de plăceri. El îi bate pe conlucrătorii săi, acuzând şi condamnându-i 
pe cei care sunt credincioşi Stăpânului lor. El se amestecă cu lumea. Ceea 
ce se aseamănă creşte împreună în fărădelege.”—Hristos, lumina lumii, pg. 635 
(engl.) (ro. cap. 69, „Pe Muntele Măslinilor”).

c.  Ce avertizare ne-a dat apostolul Pavel despre aceşti străjeri?  
1 Tesaloniceni 5:3.

„Venirea lui Hristos îi va surprinde pe falşii învăţători. Ei spun ’pace şi 
siguranţă.’ Asemenea preoţilor şi învăţătorilor dinainte de căderea Ierusa-
limului, ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate şi glorie lumească. 
Ei interpretează semnele timpului ca prevestind acest lucru. Însă ce spune 
cuvântul Inspiraţiei? „O prăpădenie neaşteptată va veni peste ei” (1 Tesa-
loniceni 5:3). Asupra tuturor celor care locuiesc pe faţa întregului pământ, 
asupra celor care fac din această lume căminul lor, ziua Domnului va veni 
ca o cursă.”—Idem.

Sticky Note
1Cor 14:88 Şi, dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? 

Sticky Note
Mat 24:48-5148 Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!” 49 Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii, 50 stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie, 51 îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 

Sticky Note
1Tes 5:33 Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. 
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Marţi 8 iulie

3.  CARACTERISTICILE STRĂJERILOR INCOMPETENŢI
a.  Cum putem identifica un străjer descalificat? Isaia 56:10-12. 

„Unii dintre cei care ocupă poziţia de străjeri, pentru a-i avertiza pe 
oameni de pericol, au abandonat postul lor şi stau culcaţi comod. Ei sunt 
străjeri necredincioşi. Ei rămân inactivi, în timp ce vrăjmaşul lor viclean 
intră în fortăreaţă şi lucrează cu succes de partea lor pentru a dărâma ceea 
ce Dumnezeu a poruncit să fie clădit. Ei văd că Satan îi înşeală pe cei lipsiţi 
de experienţă, care nu suspectează nimic; totuşi, ei iau uşor totul, ca şi când 
nu ar avea niciun interes special, ca şi când aceste lucruri nu i-ar privi. Ei nu 
întrezăresc niciun pericol special; ei nu văd nicio cauză de a da alarma. Lor 
li se pare că totul merge bine şi nu văd nici o necesitate de a da sunete de 
averizare credincioasă din trâmbiţă, prin mărturii directe, pentru a le arăta 
oamenilor fărădelegile lor şi casei lui Iacov păcatele ei. Aceste reproşuri şi 
avertizări tulbură liniştea acestor străjeri somnoroşi, iubitori de plăceri şi 
sunt deranjaţi. Ei spun în inimă, dacă nu o fac prin cuvinte: ‚Aceasta nu 
e binevenită. Este prea severă, prea aspră. Aceşti oameni sunt tulburaţi şi 
agitaţi în mod nenecesar şi par că nu sunt binevoitori să ne dea odihnă şi 
linişte.’ ”—Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pg. 440 (engl.) (ro. cap. 59, „Un apel către 
biserică”).

b.  Ce avertizare ar trebui să avem noi în minte referitor la lucrarea 
străjerilor orbi spiritual? Matei 15:14. Cum descrie serva Dom-
nului un astfel de străjer din istoria Adventismului?

„Unii au fost atât de orbiţi de propria lor necredinţă încât nu au putut 
discerne spiritul fratelui B... El a refuzat să umble în lumina adevărului 
pe care Dumnezeu a dat-o poporului Său, iar pe acei care ar fi umblat în 
lumină el i-a împiedicat.

El simte ca şi când ar fi o onoare să sugerezi îndoieli şi necredinţă refe-
ritor la credinţa întemeiată a poporului care păzeşte poruncile lui Dumne-
zeu. Adevărul în care s-a bucurat cândva este acum întuneric pentru el şi, 
dacă nu îşi schimbă cursul, el va cădea într-un amestec de păreri ale dife-
ritelor denominaţiuni, însă nu va fi complet de acord cu nici unele dintre 
ele; el va fi, el însuşi, o altă  biserică ... Satan îl conduce în mod sigur, după 
cum i-a condus pe mulţi alţii, departe de corp, într-un curs al înşelăciunii şi 
rătăcirii.”—Ibid, vol. 3, pg. 441 (engl.) (ro. cap. 36, „Unirea în biserică”).

Sticky Note
Isa 56:10-1210 Toţi păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere; toţi sunt nişte câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi şi le place să doarmă. 11 Totuşi sunt nişte câini lacomi, care nu se mai satură. Sunt nişte păstori care nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere: – 12 „Veniţi – zic ei – am să caut vin, şi ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine vom face tot ca azi, ba încă şi mai rău!” – 

Sticky Note
Mat 15:1414 Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” 
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Miercuri  9 iulie

4.  CARACTERISTICILE SERVILOR CALIFICAŢI
a.  Descrie caracteristicile unui serv credincios al lui Hristos. 1 Ti-

motei 4:12-16; Tit 2:7, 8.

„Este privilegiul străjerilor de pe zidurile Sionului să trăiască atât de 
aproape de Dumnezeu şi să fie atât de susceptibili la impresiile Spiritului 
Său, încât El să poată lucra prin ei pentru a le spune păcătoşilor de peri-
colul lor şi să le indice locul de siguranţă. Aleşi de Dumnezeu, sigilaţi cu 
sângele consacrării, ei trebuie să îi salveze pe oameni, bărbaţi şi femei, de 
la distrugerea care stă înainte. În mod credincios trebuie să îi avertizeze pe 
semenii lor de rezultatele sigure ale fărădelegii şi să păzească cu credincio-
şie interesul bisericii. Ei nu îşi pot slăbi vigilenţa în niciun moment. Vocile 
lor trebuie să se ridice în sunete de trâmbiţă şi nu trebuie să dea nicicând un 
sunet ezitant, nesigur. Ei nu trebuie să muncească pentru plată, ci pentru 
că nu pot altfel, pentru că îşi dau seama că asupra lor este un vai dacă nu 
predică evanghelia.”—Slujitorii evangheliei, pg. 15 (engl.) (ro. cap. 1, „Chemaţi cu o 
chemare sfântă”).

b.  Ce lucrare ne-a încredinţat Hristos nouă, individual? Matei 
24:45; 2 Timotei 4:2, 5.

„Între locuitorii pământului, risipiţi în fiecare ţară, sunt acei care nu 
şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Asemenea stelelor cerului, care se 
văd doar noaptea, aceşti credincioşi vor străluci când întunericul acoperă 
pământul şi întuneric mare popoarele. În Africa păgână, în ţările catolice 
ale Europei şi Americii de Sud, în China, în India, în insulele mării şi în 
toate colţurile întunecate ale pământului, Dumnezeu are în rezervă o con-
stelaţie a celor aleşi, care vor străluci în mijlocul întunericului, descoperind 
clar unei lumi apostaziate puterea transformatoare a ascultării de Legea Sa. 
Chiar acum ei apar în fiecare naţiune, între cei de orice limbă şi popor. ... 
Cu cât mai neagră e noaptea, cu atât mai strălucitor vor lumina ei...

Atunci, să nu încerce nimeni să numere Israelul astăzi, ci fiecare să aibă 
o inimă de carne, o inimă de simpatie tandră, o inimă care, asemenea ini-
mii lui Hristos, caută salvarea unei lumi pierdute.”—Profeţi şi regi, pg. 188, 189 
(engl.) (ro. cap. 14, „În spiritul şi puterea lui Ilie”).

Sticky Note
1Tim 4:12-1612 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13 Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. 14 Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. 15 Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. 16 Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. Tit 2:7-87 şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, 8 de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi. 

Sticky Note
Mat 24:4545 Care este deci robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? 2Tim 4:22 propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. 2Tim 4:55 Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. 
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Joi  10 iulie

5.  CE BUCURIE VA FI!
a.  Când cei răscumpăraţi vor merge la cer, se vor recunoaşte ei unii 

pe alţii? 1 Corinteni 13:12. Ce vor auzi din gura acelora pe care 
i-au condus la Hristos? 

„Cei răscumpăraţi îi vor întâlni şi recunoaşte pe acei a căror atenţie 
au îndreptat-o spre Mântuitorul înălţat. Ce conversaţie binecuvântată vor 
avea cu aceste suflete! ’Am fost un păcătos,’ li se va spune, ’fără Dumnezeu 
şi fără speranţă în lume şi ai venit la mine şi mi-ai atras atenţia la preţiosul 
Salvator ca singura mea speranţă...’ Alţii vor spune: ’Eram păgân într-o 
ţară păgână. Ţi-ai părăsit prietenii şi căminul tău confortabil şi ai venit să 
mă înveţi cum să Îl găsesc pe Isus şi să cred în El ca singurul Dumnezeu 
adevărat. Am dărâmat idolii mei şi m-am închinat lui Dumnezeu, iar acum 
Îl văd faţă în faţă. Sunt salvat, pentru veşnicie salvat, pentru a-L privi pen-
tru totdeauna pe Cel pe care Îl iubesc.’ ”—Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pg. 
311 (engl.) (ro. cap. 29, „Unui tânăr predicator şi soţiei lui”).

b.  Ce le va declara Hristos acestora? Matei 25:34-40. 

„Alţii îşi vor exprima recunoştinţa faţă de acei care i-au hrănit pe cei 
flămânzi şi i-au îmbrăcat pe cei goi. ’Când disperarea a legat sufletul meu 
în necredinţă, Domnul te-a trimis la mine,’ spun ei, ’pentru a-mi spune cu-
vinte de speranţă şi mângâiere. Mi-ai adus hrană pentru nevoile mele fizice 
şi mi-ai deschis cuvântul lui Dumnezeu, trezindu-mă faţă de nevoile mele 
spirituale. M-ai tratat ca pe un frate.’”—Idem.

Vineri  11 iulie 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Prezentaţi diferenţa dintre străjerii credincioşi şi străjerii necredincioşi.
2. Cum îi descrie Hristos pe străjerii necredincioşi?
3. Cum sunt mulţi în pericolul cursei „Fratelui B” din Mărturii pentru comu- 
 nitate, vol. 3, pg. 441 (engl.) (ro. cap. 36, „Unirea în biserică”)?
4. Cum putem reflecta noi mai îndeaproape caracteristicile credinţei?
5. Relataţi cuvintele de recunoştinţă, care vor fi exprimate în ceruri, ca o  
 recompensă deosebită.

Sticky Note
1Cor 13:1212 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin. 

Sticky Note
Mat 25:34-4034 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 35 Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; 36 am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” 37 Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? 38 Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? 39 Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?” 40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” 
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   Lecţia 3 Sabat 19 iulie 2014

Reforma din timpul lui Ilie
„Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi, şi s-a rugat 

cu stăruinţă să nu plouă: şi nu a plouat deloc în ţară trei ani şi şase 
luni. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat 
rodul.” (Iacov 5:17, 18).

„Dumnezeu încerca să elibereze poporul [Israel] din înşelăciunea 
lor şi să îi conducă să înţeleagă responsabilitatea faţă de Cel căruia îi 
datorau viaţa şi toate lucrurile.”—The Review and Herald, 21 august 1913.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 119-154 (engl.) (ro. cap. 9, „Ilie  
        Tişbitul”, cap. 10, „Glasul unei mustrări aspre”,  
         cap. 11, „Carmel”).

Duminică 13 iulie

1.  O CHEMARE LA POCĂINŢĂ ŞI REFORMĂ
a.  Ce misiune a încredinţat Dumnezeu lui Ilie când Israel era con-

trolat de preoţii lui Baal şi ai Astarteei? Ce a spus Ahab, regele? 
1 Împăraţi 17:1.

„Solia lui Dumnezeu către Ahab i-a dat Izabelei şi preoţilor ei şi tuturor 
urmaşilor lui Baal şi ai Astarteei ocazia de a testa puterea dumnezeilor lor, 
şi, dacă era posibil, să dovedească falsitatea cuvântului lui Ilie.”—Profeţi şi 
regi, pg. 124 (engl.) (ro. cap. 9, „Ilie Tişbitul”).

b.  Când Dumnezeu încerca să îi vorbească regelui, conducătorilor şi 
poporului prin judecăţi—chemând la pocăinţă şi reformă, cum au 
încercat preoţii păgâni să menţină naţiunea în înşelăciune?

„Poporul a fost îndemnat de conducătorii săi să aibă încredere în pute-
rea lui Baal şi să dea la o parte ca vorbe zadarnice profeţia lui Ilie. Preoţii au 
insistat că prin puterea lui Baal cădea ploaia.”—Idem., pg. 123. 

Sticky Note
1Imp 17:11 Ilie, tişbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel al cărui slujitor sunt, că în anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu.” 
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Luni 14 iulie

2.  UN MIROS DE VIAŢĂ SAU DE MOARTE
a.  Când s-au întâlnit faţă în faţă, cu ce întrebare a încercat regele să 

îl mustre pe Ilie? 1 Împăraţi 18:17. La ce trebuie să se aştepte me-
sagerul lui Dumnezeu din partea acelora care refuză să primeas-
că adevărul?

„Profeţii lui Dumnezeu au fost urâţi de Israelul apostat pentru că prin 
ei erau aduse la lumină păcatele lor ascunse. Ahab l-a privit pe Ilie ca vrăj-
maş al său pentru că profetul era credincios în mustrarea fărădelegilor as-
cunse ale regelui. La fel şi astăzi servul lui Hristos, mustrătorul păcatului, 
întâmpină batjocuri şi respingeri.”—Hristos, lumina lumii, pg. 587 (engl.) (ro. cap. 
64, „Un popor blestemat”).

„Când oamenii văd că nu îşi pot menţine poziţia prin Scripturi, mulţi 
hotărăsc să o menţină cu orice risc şi, cu un spirit maliţios, ei atacă violent 
caracterul şi motivele celor care stau în apărarea adevărului nepopular. 
Este aceeaşi politică urmată în toate secolele. Ilie a fost declarat un tulbură-
tor în Israel, Ieremia un trădător, Pavel ca unul care mânjeşte templul. De 
atunci până astăzi, cei care au vrut să fie loiali adevărului au fost denunţaţi 
ca răzvrătiţi, eretici sau schismatici.”—Marea luptă, pg. 458, 459 (engl.) (ro. cap. 
26, „O lucrare de reformă”).

b.  La ce ne putem aştepta de la marea majoritate, chiar când le este 
prezentat adevărul? Isaia 59:14, 15; 2 Timotei 3:10-12. Cum trebu-
ie să ne afecteze aceasta?

„Mulţimile, care sunt necredincioase pentru a accepta cuvântul sigur 
al profeţiei, vor primi cu o credulitate neîntrebătoare acuzaţiile împotriva 
acelora care îndrăznesc să mustre păcatele la modă. Acest spirit va creşte 
din ce în ce mai mult...

Având în vedere acest fapt, care este datoria mesagerului adevărului? 
Să concluzioneze el că adevărul nu ar trebui prezentat, întrucât adesea sin-
gurul său efect este de a-i stârni pe oameni să ocolească sau să se împotri-
vească cerinţelor sale? Nu; el nu are niciun motiv în plus să reţină mărturia 
cuvântului lui Dumnezeu pentru că stârneşte opoziţie, decât au avut Re-
formatorii timpurii...

Marele obstacol aflat atât în calea acceptării cât şi a răspândirii adevă-
rului este faptul că aceasta implică inconvenienţe şi batjocură... Însă aceasta 
nu îi împiedică pe adevăraţii urmaşi ai lui Hristos. Ei nu aşteaptă ca ade-
vărul să devină popular. Fiind convinşi de datoria lor, ei acceptă în mod 
deliberat crucea.”—Idem.pg. 459, 460 (engl.) (ro. cap. 26, „O lucrare de reformă”).

Sticky Note
1Imp 18:1717 Abia a zărit Ahab pe Ilie şi i-a zis: „Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?” 

Sticky Note
Isa 59:14-1514 şi astfel izbăvirea s-a întors înapoi, şi mântuirea a stat deoparte; căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte, şi neprihănirea nu poate să se apropie. 15 Adevărul s-a făcut nevăzut, şi cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. 2Tim 3:10-1210 Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11 prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. 12 De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. 
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Marţi  15 iulie

3.  PERICOLUL PREDICILOR BLÂNDE
a.  Când regele Ahab l-a acuzat pe Ilie că e tulburătorul lui Israel, 

cum a răspuns profetul? 1 Împăraţi 18:18.

„Stând în inocenţă conştientă înaintea lui Ahab, Ilie nu face nicio în-
cercare de a se scuza sau de a-l flata pe rege. Nici nu încearcă să ocolească 
mânia regelui prin vestea bună că seceta aproape a trecut. El nu are de 
oferit nici o scuză. Indignat şi gelos pentru onoarea lui Dumnezeu, el arun-
că imputa înapoi asupra lui Ahab.”—Profeţi şi regi, pg. 140 (engl.) (ro. cap. 10, 
„Glasul unei mustrări aspre”).

b.  De ce fel de predici este nevoie în chemarea la pocăinţă şi refor-
mă? Isaia 58:1. Ce este greşit la predicile blânde?

„Predicile blânde prezentate atât de des nu fac nicio impresie durabilă; 
trâmbiţa nu dă un sunet clar. Oamenii nu sunt tăiaţi până în inimă de cu-
vintele simple, ascuţite ale cuvântului lui Dumnezeu.”—Idem.

„Acei predicatori care mulţumesc pe oameni, care strigă: ’Pace, pace’, 
când Dumnezeu nu a declarat pace, ar face bine să îşi umilească inimile 
înaintea lui Dumnezeu, cerându-i iertare pentru lipsa lor de sinceritate şi 
pentru lipsa lor de curaj moral. Nu din dragoste pentru semeni îndulcesc 
ei mesajul încredinţat lor, ci pentru că sunt îngăduitori de sine şi iubitori 
de plăceri...

Dumnezeu cheamă oameni ca Ilie, Natan şi Ioan Botezătorul, oameni 
care vor da mesajul Său cu credincioşie, indiferent de consecinţe; oameni 
care vor rosti adevărul cu curaj, chiar dacă aceasta ar cere sacrificarea a tot 
ce au ei.”—Ibid, pg. 141, 142 (engl.) (ro. cap. 10, „Glasul unei mustrări aspre”).

c.  Când va fi repetată împotriva servilor lui Dumnezeu acuzaţia lui 
Ahab? Apocalipsa 13:15-17.

„Când mânia poporului va fi stârnită de acuzaţii false, ei vor urma un 
curs faţă de ambasadorii lui Dumnezeu, care e foarte asemănător cu cel pe 
care l-a urmat Israelul apostaziat faţă de Ilie.”—Marea luptă, pg. 590 (engl.) (ro. 
cap. 36, „Conflictul care ne stă înainte”).

Sticky Note
1Imp 18:1818 Ilie a răspuns: „Nu eu nenorocesc pe Israel; ci tu şi casa tatălui tău, fiindcă aţi părăsit poruncile Domnului şi te-ai dus după Baali. 

Sticky Note
Isa 58:11 Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei! 

Sticky Note
Apoc 13:15-1715 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16 Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. 
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Miercuri  16 iulie

4.  O CONTROVERSĂ ÎNTRE DOUĂ PUTERI
a.  După ce l-a mustrat pe Ahab, ce a cerut Ilie? 1 Împăraţi 18:19, 20.

„[1 Împăraţi 18:19 citat] Porunca a fost dată de unul care părea să stea 
în chiar prezenţa lui Iehova; şi Ahab a ascultat imediat, ca şi când profetul 
era monarh, iar regele un supus. Soli repezi au fost trimişi în întreaga împă-
răţie cu somaţia de a-l întâlni pe Ilie şi profeţii lui Baal şi ai Astarteei.”—Pro-
feţi şi regi, pg. 143 (engl.) (ro. cap. 11, „Carmel”).

b.  Ce provocare a pus Ilie înaintea poporului? 1 Împăraţi 18:21 (pri-
ma parte). 

 (engl. „Cât timp şovăiţi între două păreri?”)

„Faţă în faţă cu regele Ahab şi cu profeţii falşi, şi înconjuraţi de oas-
tea adunată a lui Israel, Ilie stă în picioare, singurul care a venit să apere 
onoarea lui Iehova. El, asupra căruia întreaga împărăţie a aruncat toată 
greutatea blestemelor, era acum înaintea lor, în aparenţă fără apărare, în 
prezenţa monarhului lui Israel, a proorocilor lui Baal, a bărbaţilor de război 
şi a mulţimii din jur. Însă Ilie nu este singur. Deasupra lui şi în jurul lui sunt 
oştirile protectoare ale cerului, îngerii care excelează în putere.”—Idem., pg. 
147 (engl.) (ro. cap. 11, „Carmel”).

c. Ce răspuns a primit Ilie de la mulţimea adunată? 1 Împăraţi 
18:21 (partea a doua).

„Domnul urăşte indiferenţa şi lipsa de loialitate într-un timp de cri-
ză în lucrarea Sa. Întregul univers priveşte cu un interes de neexprimat 
la scenele de încheiere a marii controverse dintre bine şi rău. Poporul lui 
Dumnezeu se apropie de graniţele lumii veşnice; ce poate fi de o importan-
ţă mai mare pentru ei decât să fie loiali Dumnezeului cerului? Şi prin toate 
secolele, Dumnezeu a avut eroi morali şi El îi are şi acum—cei care, ca Iosif, 
Ilie şi Daniel, nu se ruşinează să se declare poporul Său deosebit.”—Idem., 
pg. 148 (engl.) (ro. cap. 11, „Carmel”).

Sticky Note
1Imp 18:19-2019 Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei patru sute cincizeci de proroci ai lui Baal şi pe cei patru sute de proroci ai Astarteii, care mănâncă la masa Izabelei.” 20 Ahab a trimis soli la toţi copiii lui Israel şi a strâns pe proroci la muntele Carmel. 

Sticky Note
1Imp 18:2121 pp Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis: „Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele?

Sticky Note
1Imp 18:2121 up Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic. 
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Joi  17 iulie

5.  PROTECŢIA TEMPORARĂ A LUI ISRAEL
a.  Când Ilie a propus, în confruntarea care stătea în faţă: „Dumne-

zeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumne-
zeu,” ce a spus poporul? 1 Împăraţi 18:22-24.

b.  După ce poporul a văzut că preoţii idolatri erau înşelători, ce a 
făcut Ilie? 1 Împăraţi 18:30-34. Şi apoi, ce s-a întâmplat când el 
s-a rugat Domnului să Se descopere?  1 Împăraţi 18:36-38.

c.  La încheierea confruntării, când poporul a văzut focul din cer 
consumând jertfa şi apa, ce au făcut şi ce au spus ei despre ade-
văratul şi singurul Dumnezeu? 1 Împăraţi 18:39. Ce poruncă a 
dat Ilie referitor la învăţătorii falşi? 1 Împăraţi 18:40.

„Preoţii lui Baal... au dorit să rămână în continuare profeţi ai lui Baal. 
Astfel ei s-au dovedit gata de distrugere. Pentru ca Israelul pocăit să fie 
protejat de momelile celor care i-au învăţat să se închine lui Baal, Ilie pri-
meşte de la Dumnezeu porunca să îi distrugă pe aceşti învăţători falşi.”—
Profeţi şi regi, pg. 153, 154 (engl.) (ro. cap. 11, „Carmel”).

Vineri  18 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Descrieţi operaţiunea marii lupte aşa cum a fost ea în cazul lui 

Ahab împotriva lui Ilie.
2. Explicaţi datoria noastră când avem de înfruntat mulţimile necre-

dincioase.
3. De ce sunt mesajele blânde, în mod special, periculoase astăzi?
4. Când, în viitorul apropiat, va fi repetată acuzaţia lui Ahab contra 

servilor credincioşi ai lui Dumnezeu?
5. Cum suntem avertizaţi împotriva învăţătorilor religioşi falşi?

Sticky Note
1Imp 18:22-2422 Şi Ilie a zis poporului: „Eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când proroci ai lui Baal sunt patru sute cincizeci. 23 Să ni se dea doi junci. Ei să-şi aleagă un junc, pe care să-l taie în bucăţi şi să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Şi eu voi pregăti celălalt junc şi-l voi pune pe lemne, fără să pun foc. 24 Apoi voi să chemaţi numele dumnezeului vostru; şi eu voi chema Numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Şi tot poporul a răspuns şi a zis: „Bine!” 

Sticky Note
1Imp 18:30-3430 Ilie a zis atunci întregului popor: „Apropiaţi-vă de mine!” Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. 31 A luat douăsprezece pietre, după numărul seminţiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: „Israel îţi va fi numele” 32 şi a zidit cu pietrele acestea un altar în Numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un şanţ, în care încăpeau două măsuri de sămânţă. 33 A aşezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăţi şi l-a pus pe lemne. Apoi a zis: „Umpleţi patru vedre cu apă şi vărsaţi-le pe arderea de tot şi pe lemne.” Şi au făcut aşa. 34 Apoi a zis: „Mai faceţi lucrul acesta o dată.” Şi l-au făcut încă o dată. Apoi a zis: „Mai faceţi-l şi a treia oară.” Şi l-au făcut şi a treia oară. 1Imp 18:36-3836 În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat şi a zis: „Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel! Fă să se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău şi că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. 37 Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le întorci astfel inima spre bine!” 38 Atunci a căzut foc de la Domnul şi a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul, şi a supt şi apa care era în şanţ. 

Sticky Note
1Imp 18:3939 Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu faţa la pământ şi au zis: „Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!” 1Imp 18:4040 „Puneţi mâna pe prorocii lui Baal”, le-a zis Ilie, „niciunul să nu scape!” Şi au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la pârâul Chison şi i-a înjunghiat acolo. 
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   Lecţia 4 Sabat, 26 iulie 2014

 Ispitit de îndoială
„Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun de-

cât părinţii mei.” (1 Împăraţi 19:4).
„Fugar, departe de locuinţele oamenilor, cu spiritul său zdrobit de 

dezamăgire amară, [Ilie] dorea să nu mai vadă niciodată chipul oame-
nilor.”—The Review and Herald, 16 octombrie 1913.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 155-176 (engl.) (ro. cap. 12, „De  
                        la Izreel la Horeb”, cap. 13, „Ce faci tu aici, Ilie?”)

Duminică  20 iulie

1. CREDINŢA LUI ILIE ÎNCERCATĂ SEVER
a.  Când Izabela, regina idolatră, a auzit de uciderea profeţilor min-

cinoşi, ce mesaj i-a trimis ea lui Ilie? 1 Împăraţi 19:1, 2. 

„Izabela, împietrită şi nepocăită, s-a înfuriat. Ea a refuzat să recunoască 
în evenimentele de pe Carmel providenţa călăuzitoare a lui Dumnezeu şi, 
încă sfidătoare, ea a declarat cu îndrăzneală că Ilie va muri.”—Profeţi şi regi, 
pg. 159 (engl.) (ro. cap. 12, „De la Izreel la Horeb”).

b.  După ce a dovedit curaj neînfricat în confruntarea de pe Muntele 
Carmel, cum a dat pe faţă Ilie slăbiciune omenească? 1 Împăraţi 19:3. 

„Ilie nu ar fi trebuit să fugă de la postul datoriei sale. El ar fi trebuit să 
întâmpine ameninţarea Izabelei cu un apel pentru protecţie către Cel care 
îi dăduse misiunea de a apăra onoarea lui Iehova. El ar fi trebuit să spună 
solului că Dumnezeul în care se încredea el avea să îl protejeze de ura regi-
nei.”—Idem., pg. 160 (engl.) (ro. cap. 12, „De la Izreel la Horeb”).

c.  La ce avertizare ar trebui să ofere atenţie serioasă fiecare lucrător 
în cauza lui Dumnezeu? 1 Corinteni 10:12.

Sticky Note
1Imp 19:1-21 Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese cu sabia pe toţi prorocii. 2 Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.” 

Sticky Note
1Imp 19:33 Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo. 

Sticky Note
1Cor 10:1212 Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 
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Luni  21 iulie

2.  DESCURAJAT
a.  Profund descurajat, ce i-a cerut Ilie lui Dumnezeu în rugăciunea 

sa? 1 Împăraţi 19:4. Ce trebuie să se aştepte să sufere fiecare mar-
tor din lucrarea lui Dumnezeu? 2 Corinteni 4:8, 9.

„În experienţa tuturor vin timpuri de dezamăgire aspră şi descurajare 
profundă—zile când necazul este partea lor şi este greu să crezi că Dum-
nezeu este încă binefăcătorul îndurător al copiilor Săi de pe pământ; zile 
când necazurile hărţuiesc sufletul, până când moartea pare preferabilă vieţii. 
Atunci mulţi îşi pierd legătura cu Dumnezeu şi sunt duşi în sclavia îndoielii, 
robia necredinţei.”—Profeţi şi regi, pg. 162 (engl.) (ro. cap. 13, „Ce faci tu aici, Ilie?”).

„Servii Domnului trebuie să se aştepte la orice fel de descurajare. Ei vor 
fi încercaţi, nu doar prin mânia, dispreţul şi cruzimea vrăjmaşilor, ci de indo-
lenţa, inconsecvenţa, indiferenţa şi trădarea prietenilor şi ajutoarelor... Chiar 
unii care doresc ca lucrarea lui Dumnezeu să prospere vor slăbi mâinile ser-
vilor lui Dumnezeu prin faptul că ascultă, transmit şi cred pe jumătate bârfe-
le, laudele şi ameninţările adversarilor lor.”—Christian Service, pg. 239, 240.

b.  Care este remediul pentru descurajare? Luca 21:36; 1 Tesaloni-
ceni 5:8, 17. Cum a luptat apostolul Pavel contra descurajării?  
2 Corinteni 12:10.

„Pentru cei descurajaţi există un remediu sigur—credinţa, rugăciunea, 
lucrarea. Credinţa şi activitatea vor da asigurare şi satisfacţie care vor creş-
te zi după zi. Eşti ispitit să dai frâu liber sentimentelor de presimţiri rele sau 
descurajare amară? În cele mai întunecate zile, când perspectivele par cele 
mai groaznice, nu te teme. Ai credinţă în Dumnezeu. El cunoaşte nevoia 
ta. El are toată puterea. Iubirea Sa infinită şi compasiunea Sa nu obosesc 
niciodată. Nu te teme că El nu îşi va împlini promisiunea Sa.”—Profeţi şi regi, 
pg. 164, 165 (engl.) (ro. cap. 12, „De la Izreel la Horeb”).

c.  În loc de a împlini cererea necugetată a servului Său, cum i-a 
arătat Dumnezeu că lucrarea Sa nu era încă încheiată? 1 Împăraţi 
19:5-8.

Sticky Note
1Imp 19:44 El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.” 2Cor 4:8-98 Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; 9 prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. 

Sticky Note
Luc 21:36
36 Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” 
1Tes 5:8
8 Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. 
1Tes 5:17
17 Rugaţi-vă neîncetat. 
2Cor 12:10
10 De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare. 

Sticky Note
1Imp 19:5-85 S-a culcat şi a adormit sub un ienupăr. Şi iată, l-a atins un înger şi i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă.” 6 El s-a uitat, şi la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un ulcior cu apă. A mâncat şi a băut, apoi s-a culcat din nou. 7 Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins şi a zis: „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.” 8 El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. 
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Marţi  22 iulie

3.  O ÎNTREBARE DIRECTĂ
a.  Ce a cerut Dumnezeu lui Ilie după ce acesta s-a refugiat într-o 

peşteră? 1 Împăraţi 19:9. Ce mustrare era conţinută în întrebare?

„[Domnul Dumnezeul oştirilor] te-a trimis la pârâul Cherit şi după aceea 
la văduva din Sarepta. Te-am însărcinat să te întorci la Israel şi să stai înain-
tea preoţilor idolatri de pe Carmel şi te-am încins cu putere pentru a conduce 
carul regelui la poarta Izreelului. Dar cine te-a trimis în această fugă grăbită 
în pustie?”—Profeţi şi regi, pg. 168 (engl.) (ro. cap. 13, „Ce faci tu aici, Ilie?”).

b.  În amărăciune sufletească, ce plângere a făcut Ilie? 1 Împăraţi 
19:10. Ce lecţie credeţi că îl învăţa Dumnezeu pe servul Său prin 
această experienţă?

„Dumnezeu dorea să îl înveţe pe Ilie faptul că nu întotdeauna lucrarea 
care face cea mai mare demonstraţie este cea mai de succes în îndeplinirea 
scopului Său...

În timp ce Ilie aştepta descoperirea lui Dumnezeu, a venit o furtună, 
fulgerele scânteiau şi a trecut un foc devastator; însă Dumnezeu nu era în 
acestea. Apoi a venit o voce blândă, înceată, şi profetul şi-a acoperit faţa 
înaintea prezenţei lui Dumnezeu. Iritarea sa a fost liniştită, spiritul său îm-
blânzit şi supus. El ştia acum că o încredere liniştită, o sprijinire fermă în 
Dumnezeu, vor găsi pentru el întotdeauna un ajutor prezent în vreme de 
nevoie.”—Ibid, pg. 168, 169 (engl.) (ro. cap. 13, „Ce faci tu aici, Ilie?”).

c.  Cum se aşteptase Ilie să îşi manifeste Dumnezeu puterea? 1 Îm-
păraţi 19:11, 12. Ce a înţeles în cele din urmă Ilie când a meditat 
la calea Domnului de a converti sufletele? Zaharia 4:6.

„Nu întotdeauna se întâmplă că cea mai erudită prezentare a adevăru-
lui lui Dumnezeu convinge şi converteşte sufletul. Nu prin elocvenţă sau 
logică sunt atinse inimile oamenilor, ci prin influenţele dulci ale Spiritului 
Sfânt, care lucrează în tăcere, totuşi, transformând şi dezvoltând caracterul. 
Vocea blândă şi dulce a Duhului lui Dumnezeu este cea care are puterea de 
a schimba inima.”—Idem., pg. 169 (engl.) (ro. cap. 13, „Ce faci tu aici, Ilie?”)

Sticky Note
1Imp 19:99 Şi acolo, Ilie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?” 

Sticky Note
1Imp 19:1010 El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa!” 

Sticky Note
1Imp 19:11-1211 Domnul i-a zis: „Ieşi şi stai pe munte înaintea Domnului!” Şi iată că Domnul a trecut pe lângă peşteră. Şi înaintea Domnului a trecut un vânt tare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Şi după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. 12 Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc: Domnul nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un susur blând şi subţire. Zah 4:66 Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor! 
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Miercuri  23 iulie

4.  ÎNCEPUTUL UNEI REFORME HOTĂRÂTE
a.  Ce întrebare i-a adresat Domnul din nou lui Ilie, şi ce plângere a 

repetat el Domnului? 1 Împăraţi 19:13, 14. Cum l-a asigurat 
Dumnezeu pe Ilie că cei rebeli şi nepocăiţi din Israel urmau să 
fie pedepsiţi? 1 Împăraţi 19:15-17.

„Domnul i-a răspuns lui Ilie că cei ce înfăptuiau răul în Israel nu ur-
mau să rămână nepedepsiţi. Oameni special aleşi urmau să îndeplinească 
scopul divin în pedepsirea regatului idolatru. Trebuia îndeplinită o lucrare 
riguroasă, pentru ca toţi să aibă ocazia să ia poziţie de partea adevăratului 
Dumnezeu. Ilie însuşi trebuia să se întoarcă în Israel şi să poarte împreună 
cu alţii povara de a îndeplini o reformă.”—Profeţi şi regi, pg. 169 (engl.) (ro. cap. 
13, „Ce faci tu aici, Ilie?”).

b.  Printre alţii, cine a fost ales să îl ajute pe Ilie să promoveze refor-
ma care începuse? 1 Împăraţi 19:19-21.

c.  Ce paralelă poate fi trasă între apostazia dominantă din zilele lui 
Ilie şi apostazia care se răspândeşte în lume astăzi? 2 Petru 3:3-5.

„Legea lui Dumnezeu, standardul divin al neprihănirii, este declarată 
ca fiind fără efect [în acest secol]. Vrăjmaşul a tot adevărul lucrează cu pu-
tere înşelătoare pentru a-i face pe oameni, bărbaţi şi femei, să aşeze institu-
ţiile omeneşti acolo unde ar trebui să fie Dumnezeu, şi să uite ceea ce a fost 
menit pentru fericirea şi salvarea omenirii.

Totuşi această apostazie, oricât de răspândită a ajuns, nu este univer-
sală. Nu toţi cei din lume sunt nelegiuiţi şi păcătoşi; nu toţi s-au aliat cu 
vrăjmaşul lui Dumnezeu. Dumnezeu are multe mii care nu şi-au plecat 
genunchiul înaintea lui Baal, mulţi care tânjesc să înţeleagă mai pe deplin 
pe Hristos şi legea, mulţi care speră împotriva oricărei nădejdi că Isus va 
veni curând să pună capăt domniei păcatului şi morţii. Şi sunt mulţi care se 
închină lui Baal din neştiinţă, dar cu care Spiritul lui Dumnezeu luptă încă. 

Aceştia au nevoie de ajutorul personal al acelora care au învăţat să Îl 
cunoască pe Dumnezeu şi puterea Cuvântului Său. Într-un timp ca acesta, 
fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să fie angajat activ în ajutarea alto-
ra.”—Idem., pg. 170, 171. (engl.) (ro. cap. 13, „Ce faci tu aici, Ilie?”).

Sticky Note
1Imp 19:13-1413 Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la gura peşterii. Şi un glas i-a vorbit, zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?” 14 El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa.” 1Imp 19:15-1715 Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc; şi când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. 16 Să ungi şi pe Iehu, fiul lui Nimşi, ca împărat al lui Israel; şi să ungi pe Elisei, fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. 17 Şi se va întâmpla că, pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Iehu; şi pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorî Elisei. 

Sticky Note
1Imp 19:19-2119 Ilie a plecat de acolo şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, arând. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, şi el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el şi şi-a aruncat mantaua pe el. 20 Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie şi a zis: „Lasă-mă să sărut pe tatăl meu şi pe mama mea şi te voi urma.” Ilie i-a răspuns: „Du-te, şi apoi întoarce-te: dar gândeşte-te la ce ţi-am făcut.” 21 După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors şi a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert carnea şi a dat-o oamenilor s-o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie şi a fost în slujba lui. 

Sticky Note
2Pet 3:3-53 Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor 4 şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” 5 Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei 
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Joi  24 iulie

5.  RESPONSABILITATEA NOASTRĂ EVANGHELIS- 
 TICĂ ASTĂZI
a.  Când Ilie s-a plâns că a rămas singur, ce i-a descoperit Domnul? 

1 Împăraţi 19:18.

„Ce lucrare ciudată ar fi făcut Ilie să numere Israelul în timpul când 
judecăţile lui Dumnezeu cădeau asupra poporului care dădea înapoi în 
credinţă! El putea să numere doar o persoană care era de partea Domnu-
lui.”—Profeţi şi regi, pg. 189 (engl.) (ro. cap. 14, „În spiritul şi puterea lui Ilie”).

b.  Care este datoria noastră ţinând cont de faptul că „Dumnezeu 
are multe mii care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal”, şi 
cu care „Spiritul lui Dumnezeu încă luptă”? Matei 28:19, 20.

„Între locuitorii pământului, risipiţi în toate ţńrile, sunt cei care nu şi-au 
plecat genunchiul înaintea lui Baal. Asemenea stelelor cerului, care apar doar 
noaptea, aceste suflete credincioase vor străluci când întunericul acoperă pă-
mântul şi negură mare popoarele... Dumnezeu are păstrat un firmament de 
aleşi care vor străluci încă în mijlocul întunericului, descoperind în mod clar 
unei lumi apostaziate puterea transformatoare a ascultării de Legea Sa... Cu 
cât mai neagră e noaptea, cu atât mai puternic vor străluci ei...

De aceea, să nu încerce nimeni să numere Israelul astăzi, ci fiecare să 
aibă o inimă de carne, o inimă plină de simpatie tandră, o inimă care, ase-
menea inimii lui Hristos, merge să salveze o lume pierdută.”—Idem., pg. 
188, 189 (engl.) (ro. cap. 14, „În spiritul şi puterea lui Ilie”).

Vineri  25 iulie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum a arătat Ilie laşitate spirituală după ce a dat dovadă de o mare 

tărie morală?
2. La ce îndemn ar trebui să mediteze în mod serios fiecare credin-

cios—întrucât fiecare dintre noi suntem chemaţi să fim martori pen-
tru Hristos?

3. Care este remediul pentru descurajare?
4. Când Ilie s-a plâns de faptul că este singur, ce a declarat Dumnezeu?
5. Care este datoria noastră faţă de toţi cei care nu şi-au plecat nicioda-

tă genunchiul înaintea lui Baal?

Sticky Note
1Imp 19:1818 Dar voi lăsa în Israel şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi a căror gură nu l-au sărutat.” 

Sticky Note
Mat 28:19-2019 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. 
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Sabat 2 august 2014

Darul Special al Sabatului Întâi  
pentru o şcoală misionară în  

Republica Democrată Congo

Republica Democrată Congo este 
una dintre cele mai mari ţări ale con-
tinentului African, cu o populaţie de 
aproximativ 75 milioane de locuitori. 
Această naţiune central-africană este bo-
gată în resurse minerale, inclusiv cobalt, di-
amante industriale şi naturale, aur şi cupru. Se 
învecinează cu Republica Central-Africană şi Sudanul de Sud în nord; 
Zambia şi Angola în sud; Republica Congo şi o foarte mică fâşie de coastă 
către Atlantic în vest; şi Uganda, Ruanda, Burundi şi Tanzania în est.

Principalele religii practicate în Republica Democrată Congo sunt Ca-
tolicismul, Protestantismul şi Islamul. Există o varietate de religii creşti-
ne—de fapt, Republica Democrată Congo ocupă locul al doilea în ceea ce 
priveşte populaţia creştină în Africa—aproximativ 96%. Există libertate 
religioasă deplină. Franceza este limba oficială. 

În 1972, lucrarea AZSMR a fost organizată pentru prima dată în Re-
publica Democrată Congo (pe atunci denumită Zair), ca o culminare a 
eforturilor voluntare depuse timp de 12 ani de lucrători locali laici care 
refuzaseră să compromită principiile adevăratei păziri a Sabatului, chiar 
când o astfel de poziţie însemna a suferi greutăţi financiare serioase. 

Astăzi, biserica noastră din Congo este compusă din 7 misiuni, cu un 
număr total de aproximativ 1.500 membri—dintre care 40% sunt tineri. În 
timp ce lumea hrăneşte tinerii cu filozofii deşarte, noi trebuie să îi hrănim 
cu adevăruri biblice solide! Pentru a îndeplini acest scop este necesar un 
bun curs şcolar misionar. Interesul viu pe care îl avem faţă de tineri ne 
îndeamnă să înaintăm cu un astfel de proiect—să construim o şcoală mi-
sionară puternică, ce poate să fie un mare beneficiu pentru tinerii noştri 
vorbitori de limba franceză. 

Mai presus de orice, ne rugăm ca după încheierea programului lor de in-
struire, aceşti tineri să devină misionari adevăraţi şi apărători ai adevărului, 
motivaţi de marea lor dragoste pentru Hristos, care şi-a dat viaţa pe Calvar. 

Astfel apelăm la toţi credincioşii din întreaga lume să ne ajute în acest 
plan important cu rugăciunile şi resursele lor financiare. Fie ca Domnul 
să binecuvânteze din abundenţă pe toţi cei care vor susţine direct sau 
indirect acest proiect misionar vital!

Secretarul Regional pentru Africa
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   Lecţia 5   Sabat, 2 august 2014

Chemat la slujire
„Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi, nu este destoinic 

pentru împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 9:62).
„Fiecăruia care devine părtaş al harului Său, Domnul îi încredin-

ţează o lucrare de îndeplinit pentru alţii.”—Pe urmele marelui medic, pg. 148 
(engl.) (ro. cap. 9, „Învăţând şi vindecând”).

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 217-228 (engl.) (ro. cap. 17,  
        „Chemarea lui Elisei”).

Duminică  27 iulie

1.  „CREDINCIOS ESTE CEL CARE V-A CHEMAT”
a.  Cum a venit chemarea divină la profeţii lui Dumnezeu? 1 Împă-

raţi 12:22; 1 Cronici 17:3; Luca 3:2. Explicaţi diferenţa dintre adevă-
raţii profeţi şi cei auto-declaraţi profeţi. Ieremia 14:14, 15; 23:21, 32. 

b.  Cum a venit chemarea profetică la Elisei? 1 Împăraţi 19:16. Ce carac-
teristici dovedise el înainte de această chemare? 1 Împăraţi 19:19. 

„Chemarea profetică a venit la Elisei în timp ce, împreună cu servitorii 
tatălui său, el ara pe câmp. El se apucase de lucrarea care îi era cel mai la în-
demână. El poseda atât capacităţile unui lider între oameni cât şi blândeţea 
unuia care este gata să slujească. Având un spirit liniştit şi blând, el era cu 
toate acestea energic şi statornic. Era caracterizat de integritate, fidelitate, 
dragoste şi temere de Dumnezeu, iar în rânduiala umilă a datoriilor zilnice, 
el a câştigat tăria scopului şi nobleţea de caracter, crescând în mod constant 
în har şi cunoştinţă. În timp ce coopera cu tatăl său în datoriile vieţii casni-
ce, el învăţa să coopereze cu Dumnezeu.

Prin credincioşie în lucrurile mici, Elisei se pregătea pentru răspunderi 
mai mari... El a învăţat să slujească; şi învăţând aceasta, el a învăţat, de ase-
menea, cum să instruiască şi să conducă. Lecţia este pentru toţi. Nimeni nu 
poate şti care este scopul lui Dumnezeu în disciplinarea sa; însă toţi pot fi 
siguri căci credincioşia în lucrurile mici este dovada unei pregătiri pentru 
responsabilităţi mai mari.”—Profeţi şi regi, pg. 218 (engl.) (ro. cap. 17, „Chemarea 
lui Elisei”)

Sticky Note
1Imp 12:22
22 Dar cuvântul lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Şemaia, omul lui Dumnezeu: 
1Cro 17:3
3 În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: 
Luc 3:2
2 şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa – cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. 
Ier 14:14-15
14 Dar Domnul mi-a răspuns: „Prorocii lor prorocesc minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă şi nu le-am vorbit; ci ei vă prorocesc nişte vedenii mincinoase, prorociri deşarte, înşelătorii şi închipuiri scoase din inima lor. 15 De aceea aşa vorbeşte Domnul despre prorocii care măcar că nu i-am trimis Eu, prorocesc totuşi în Numele Meu şi zic: „Nu va fi nici sabie, nici foamete în ţara aceasta.” – Prorocii aceştia vor pieri ucişi de sabie şi de foamete! 
Ier 23:21
21 Eu n-am trimis pe prorocii aceştia, şi totuşi ei au alergat; nu le-am vorbit, şi totuşi au prorocit. 
Ier 23:32
32 Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc vise neadevărate, care le istorisesc şi rătăcesc pe poporul Meu cu minciunile şi cu îndrăzneala lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat poruncă şi nu sunt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul. 

Sticky Note
1Imp 19:1616 Să ungi şi pe Iehu, fiul lui Nimşi, ca împărat al lui Israel; şi să ungi pe Elisei, fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. 1Imp 19:1919 Ilie a plecat de acolo şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, arând. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, şi el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el şi şi-a aruncat mantaua pe el. 
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Luni  28 iulie

2. CERTITUDINEA CHEMĂRII LUI DUMNEZEU
 a.  După cum se întâmplă cu fiecare serv al lui Dumnezeu, ce factori 

a trebuit Elisei să ia în considerare când a venit la el chemarea 
divină? 1 Împăraţi 19:20, 21; Luca 14:28.

„Elisei a trebuit să socotească preţul—să decidă pentru sine însuşi dacă 
să accepte sau să refuze chemarea...

Chemarea de a pune totul pe altarul slujirii vine la fiecare. Nouă nu ni 
se cere tuturor să slujim aşa cum a slujit Elisei, nici nu ni se cere să vindem 
tot ce avem; însă Dumnezeu ne cere să dăm serviciului Său primul loc în 
vieţile noastre, să nu permitem să treacă vreo zi fără să facem ceva pentru 
a înainta lucrarea Sa pe pământ... Dumnezeu acceptă jertfa fiecăruia. Con-
sacrarea vieţii şi a tuturor intereselor ei, este ceea ce e necesar. Cei care fac 
această consacrare vor auzi şi vor asculta de chemarea Cerului.” —Profeţi şi 
regi, pg. 220, 221 (engl.) (ro. cap. 17, „Chemarea lui Elisei”).

b.  Care a fost singura cerere a lui Elisei la încheierea asocierii sale 
cu Ilie? 2 Împăraţi 2:9.

„Elisei nu a cerut onoare lumească sau o poziţie înaltă între oamenii 
mari ai pământului. Ceea ce dorea el cu ardoare era o măsura mare din 
Spiritul pe care Dumnezeu îl revărsase cu atâta generozitate asupra celui 
care era pe punctul de a fi onorat cu strămutarea la cer. El ştia că nimic în 
afară de Spiritul care se odihnise asupra lui Ilie nu îl putea califica să ocupe 
în Israel locul la care îl chemase Dumnezeu.”—Idem., pg. 226, 227 (engl.) (ro. 
cap. 17, „Chemarea lui Elisei”).

c. Ce putem pierde neglijându-ne datoriile, abilităţile şi ocaziile 
noastre? Matei 25:28, 29 (ultima parte). Ce se va întâmpla, pe de 
altă parte, dacă suntem conştiincioşi în folosirea credincioasă şi 
onestă a „capitalului” pe care l-am primit deja de la Dumnezeu? 
Versetul 29 (prima parte).

„Isus ne-a indicat calea vieţii, El a făcut vizibilă lumina adevărului, El 
a dat Duhul Sfânt şi ne-a înzestrat din abundenţă cu orice lucru esenţial 
pentru desăvârşirea noastră.”—Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pg. 218 
(engl.) (ro. cap. 28, „Nevoia de lucrători instruiţi”).

Sticky Note
1Imp 19:20-21
20 Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie şi a zis: „Lasă-mă să sărut pe tatăl meu şi pe mama mea şi te voi urma.” Ilie i-a răspuns: „Du-te, şi apoi întoarce-te: dar gândeşte-te la ce ţi-am făcut.” 21 După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors şi a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert carnea şi a dat-o oamenilor s-o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie şi a fost în slujba lui. 
Luc 14:28
28 Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? 

Sticky Note
2Imp 2:99 După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ţi fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!” 

Sticky Note
Mat 25:28-2928 Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. 29 Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are! 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 201428

Marţi  29 iulie 

3.  DISPONIBILITATEA LUI ELISEI DE A ÎNVĂŢA
a.  Ce ar trebui să învăţăm din disponibilitatea lui Elisei de a înde-

plini îndatoriri umile? 2 Împăraţi 3:11 (ultima parte).

„Ceea ce s-a cerut iniţial lui Elisei nu era o lucrare însemnată; datori-
ile obişnuite constituiau disciplina sa. Despre el se spune că turna apă pe 
mâinile lui Ilie, stăpânul lui. El era dispus să facă orice îi indica Domnul 
şi, la fiecare pas, el învăţa lecţii de umilinţă şi slujire. Ca slujitor personal 
al profetului, el a continuat să se dovedească credincios în lucruri mici, în 
timp ce cu un scop zilnic mai ferm se devota misiunii desemnate lui de 
Dumnezeu.”—Profeţi şi regi, pg. 222 (engl.) (ro. cap. 17, „Chemarea lui Elisei”).

b.  Ce trebuie să demonstreze un serv al lui Dumnezeu înainte de a 
putea fi promovat pentru a purta responsabilităţi mai mari? Luca 
16:10-12. 

„Nimeni nu poate şti care poate fi scopul lui Dumnezeu în disciplina Sa; 
însă toţi pot fi siguri că prin credincioşia în lucrurile mici se dovedeşte califi-
carea pentru responsabilităţi mai mari. Fiecare act al vieţii este o descoperire 
a caracterului.”—Idem., pg. 218 (engl.) (ro. cap. 17, „Chemarea lui Elisei”).

c.  Cum se aseamănă gândirea şi acţiunile multora cu atitudinea 
servului leneş care primise doar un talant? Matei 25:14, 18, 24-28.

„Pentru că nu sunt în legătură cu o lucrare explicit religioasă, mulţi 
simt că vieţile lor sunt inutile, că nu fac nimic pentru înaintarea împărăţiei 
lui Dumnezeu. Dacă ar putea face vreun lucru mare, cât de bucuros l-ar 
îndeplini ei! Însă pentru că pot sluji doar în lucruri mici, ei se cred îndrep-
tăţiţi să nu facă nimic. În aceasta greşesc. Un om poate fi activ în serviciul 
lui Dumnezeu în timp ce este angajat în datorii obişnuite, de fiecare zi—în 
timp ce doboară copaci, curăţând terenul sau mergând în urma plugului. 
Mama care îşi instruieşte copiii pentru Hristos îndeplineşte la fel de sigur 
o lucrare pentru Dumnezeu ca şi predicatorul la amvon.”—Idem., pg. 219 
(engl.) (ro. cap. 17, „Chemarea lui Elisei”).

Sticky Note
2Imp 3:1111 Dar Iosafat a zis: „Nu este aici niciun proroc al Domnului, prin care să putem întreba pe Domnul?” Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: „Este aici Elisei, fiul lui Şafat, care turna apă în mâinile lui Ilie.” 

Sticky Note
Luc 16:10-12
10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. 11 Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 12 Şi, dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? 

Sticky Note
Mat 25:1414 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. Mat 25:1818 Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. Mat 25:24-2824 Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: „Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat: 25 mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!” 26 Stăpânul său i-a răspuns: „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat; 27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! 28 Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. 
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Miercuri  30 iulie

4.  SLUJIREA INCLUDE INSTRUIREA TINERILOR
a.  Care este una dintre cele mai importante datorii ale unui predi-

cator competent şi credincios? 2 Timotei 2:1, 2. 

„Slujirea cuprinde mult mai mult decât predicarea cuvântului. Înseam-
nă instruirea tinerilor la fel cum Ilie l-a instruit pe Elisei, luându-i de la 
îndatoriri obişnuite, şi dându-le să poarte responsabilităţi în lucrarea lui 
Dumnezeu—responsabilităţi mici la început şi, apoi, unele mai mari pe 
măsură ce câştigă tărie şi experienţă... Lucrătorii tineri, lipsiţi de experi-
enţă, ar trebui instruiţi prin muncă efectivă în legătură cu aceşti slujitori 
experimentaţi ai lui Dumnezeu. Astfel ei vor învăţa cum să poarte poveri. 

Cei care se ocupă cu această instruire a lucrătorilor tineri fac o lucrare 
nobilă. Domnul însuşi cooperează cu eforturile lor. Şi tinerii cărora le-a fost 
rostit cuvântul consacrării, al căror privilegiu este de a fi aduşi în asociere 
strânsă cu lucrătorii serioşi, evlavioşi, ar trebui să folosească din plin oca-
zia lor. Dumnezeu i-a onorat alegându-i pentru slujirea Sa şi aşezându-i 
acolo unde pot obţine cea mai mare calificare pentru aceasta şi ar trebui să 
fie umili, credincioşi, ascultători şi dispuşi să se sacrifice. Dacă se supun 
disciplinei lui Dumnezeu, îndeplinind instrucţiunile sale şi alegându-şi 
drept sfătuitori pe slujitorii Săi, ei se vor dezvolta ca oameni neprihăniţi, 
cu principii înalte, statornici, cărora Dumnezeu le poate încredinţa respon-
sabilităţi...

Timp de câţiva ani după chemarea lui Elisei, Ilie şi Elisei au lucrat îm-
preună, tânărul dobândind zilnic o pregătire mai înaltă pentru lucrarea 
sa.”—Profeţi şi regi, pg. 222-224 (engl.) (ro. cap. 17, „Chemarea lui Elisei”).

b.  Ce puncte a accentuat Pavel în instruirea lui Timotei? 2 Timotei 
1:5; 3:14-17. 

„Evlavia şi influenţa vieţii din căminul [lui Timotei] nu erau de o na-
tură ieftină, ci pură, sensibilă şi necoruptă de sentimente false. Influenţa 
morală a căminului său era substanţială, nu capricioasă, nici impulsivă, 
nici schimbătoare. Cuvântul lui Dumnezeu era regula care îl conducea pe 
Timotei... Instructorii săi din cămin au cooperat cu Dumnezeu în educarea 
acestui tânăr pentru a purta poverile care urmau să vină asupra sa la o 
vârstă fragedă.”—The SDA Bible Commentary [E.G.White], vol.7, pg. 918. (engl.) (ro. 
Comentarii Biblice ale Noului Testament, cap. referitor la 2 Timotei 3:14, 15.)

Sticky Note
2Tim 2:1-21 Tu, dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. 2 Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. 

Sticky Note
2Tim 1:55 Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine. 2Tim 3:14-1714 Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; 15 din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. 16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 
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Joi  31 iulie

5.  PREDÂND ŞI ÎNVĂŢÂND; ÎNVĂŢÂND ŞI PREDÂND
a.  Cum a fost încercată credinţa lui Elisei în timp ce călătorea cu 

Ilie? 2 Împăraţi 2:5, 6.

„Şcolile profeţilor, întemeiate de Samuel, se degradaseră în timpul ani-
lor de apostazie ai lui Israel. Ilie a reîntemeiat aceste şcoli, luând măsuri ca 
tinerii să obţină o educaţie care urma să îi conducă să înalţe legea şi să o 
facă onorabilă. Trei dintre aceste şcoli, una la Ghilgal, una la Betel şi una la 
Ierihon, sunt menţionate în raportul sfânt. Chiar înainte ca Ilie să fie luat la 
cer, el şi Elisei au vizitat aceste centre de instruire. Lecţiile pe care profetul 
lui Dumnezeu le dăduse în vizite anterioare, le-a repetat acum... El a impri-
mat, de asemenea, asupra minţilor lor importanţa de a lăsa ca simplitatea 
să marcheze fiecare trăsătură a educaţiei lor. Doar în acest mod puteau ei 
să primească amprenta cerului şi să meargă să lucreze în căile Domnului.

Pe când Elisei îl însoţea pe profet în circuitul său de slujire de la o şcoală 
la alta, credinţa şi hotărârea lui au fost testate încă odată... Şi acum servul 
încercat al omului lui Dumnezeu a rămas aproape de el.”—Profeţi şi regi, pg. 
224, 225 (engl.) (ro. cap. 17, „Chemarea lui Elisei”).

b.  Ce lecţie putem să învăţăm toţi din colaborarea încununată de 
succes a acestor doi lucrători credincioşi şi harnici ai lui Dumne-
zeu? 1 Corinteni 3:8, 9.

„Îngerii lui Dumnezeu vor fi mult mai mulţumiţi şi vor fi atraşi către 
noi când servii din câmp pot să se asocieze, şi să se plece împreună, şi să 
se roage cu lacrimi şi cu inima zdrobită; când pot vorbi împreună despre 
lucrare, indiferent a cui va fi lucrarea aceea.”—Sermons and Talks, vol. 2, pg. 15.

Vineri  1 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce a cerut Elisei lui Ilie chiar înainte de înălţarea sa?
2. Explicaţi pericolul neglijării ocaziilor. 
3. Cât de mult putem câştiga folosind bine ceea ce deja avem?
4. Ce trebuie să descoperim înainte de a primi responsabilităţi mai mari?
5. Ce putem învăţa din colaborarea lui Ilie şi a lui Elisei?

Sticky Note
2Imp 2:5-65 Fiii prorocilor, care erau la Ierihon, s-au apropiat de Elisei şi i-au zis: „Ştii că Domnul răpeşte azi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Şi el a răspuns: „Ştiu şi eu; dar tăceţi.” 6 Ilie i-a zis: „Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan.” El a răspuns: „Viu este Domnul şi viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi.” Şi amândoi şi-au văzut de drum. 

Sticky Note
1Cor 3:8-98 Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt totuna; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. 9 Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 
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DAR SPECIAL PENTRU PROIECTUL MEDIA 
„Abundant Life” (Viaţă din belşug) 

STRÂNS ÎN 9 AUGUST 2014

Iubiţilor noştri fraţi şi prieteni din întreaga lume:
„Media” a fost folosită de solii lui Dumnezeu pentru a ajunge la ome-

nire cu adevărul prezent în toate perioadele istoriei lumii. 
În zilele lui Noe, mediul oral a fost folosit pentru a avertiza lumea des-

pre distrugerea iminentă şi pentru a-i invita pe oameni să fie salvaţi. Sub 
călăuzire divină, Moise, de asemenea, a folosit comunicarea verbală şi scri-
să (media din zilele sale) pentru mişcarea Exodului. Aceleaşi resurse au 
fost folosite în zilele lui Solomon când teritoriul lui Israel includea „multe 
căi naturale de acces ale lumii comerţului, iar caravanele din ţări îndepăr-
tate treceau în mod constant dintr-o parte în alta. Astfel i-a fost dată lui So-
lomon şi poporului său ocazia de a descoperi oamenilor din toate naţiunile 
caracterul Regelui regilor şi de a-i învăţa să Îl adore şi să Îl asculte.”—Profeţi 
şi regi, pg. 70 (engl.) (ro. cap. 4, „Rezultatele fărădelegii”).

Un alt exemplu a fost metoda folosită de Hristos: „[Hristos] profita de 
oportunităţile ce se găseau de-a lungul arterelor principale de călătorie. În 
intervalele dintre călătoriile Sale dintr-o parte în alta, Isus locuia în Ca-
pernaum, care a ajuns să fie cunoscut drept ’cetatea Sa.’ (Matei 9:1). Situat 
pe drumul principal de la Damasc spre Ierusalim şi Egipt şi spre Marea 
Mediterană, acesta era bine adaptat pentru a fi centrul lucrării Mântuitoru-
lui.”—Idem., pg. 73 (engl.) (ro. cap. 4, „Rezultatele fărădelegii”).

Prima carte tipărită vreodată a fost Biblia, permiţând ca solia mântuirii 
să ajungă la mulţimile de oameni într-un mod mai uşor. La începutul miş-
cării advente, Dumnezeu l-a instruit pe James White să publice solia ade-
vărului prezent într-o broşură mică, din care urmau să strălucească torente 
de lumină în întreaga lume.
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Pe baza acestor gânduri, Con-
ferinţa Generală a aprobat un 
proiect de înfiinţare a unui studio 
de emisie prin televiziune pen-
tru Mişcarea de Reformă, care să 
transmită în trei limbi, engleză, 
portugheză şi spaniolă. Consiliul 
Conferinţei Generale a decis ca 
acest proiect să fie dezvoltat în 
Brazilia. De aceea, din suprafaţa 
totală a sediului proprietăţii Uni-
unii Braziliene de Sud a fost deli-
mitată o suprafaţă de teren şi s-a 
început construcţia propriu-zisă 
pentru proiectul media Abundant 
Life (Viaţă din belşug).

Noua clădire are o suprafa-
ţă de aproximativ 1.200 m2, şi va 
avea spaţiu pentru două studiouri 
de filmări, un studio pentru înre-
gistrări audio, plus încăperi su-
plimentare pentru traducere, editare şi birouri administrative. Construcţia 
clădirii a început în august 2012 şi prima fază a fost deja îndeplinită. Până 
acum, costurile clădirii au fost achitate de Conferinţa Generală împreună cu 
aproximativ 1.500 fraţi, surori şi prieteni din întreaga Brazilie, care contribuie 
lunar cu darurile şi donaţiile lor pentru realizarea acestui mare proiect. 

A doua etapă—finisarea—a început acum, însă această parte va solici-
ta o cantitate mai mare de fonduri, întrucât implică cea mai scumpă fază 
a proiectului. În afară de finalizarea clădirii, punctul culminant al acestui 
proiect va fi achiziţionarea echipamentului tehnic necesar pentru a da în 
folosinţă studioul.

Trebuie să accentuăm faptul că scopul acestui proiect este de a duce 
cunoştinţa adevărului prezent în locuri unde solia de Reformă nu a ajuns 
încă, şi de a proclama evanghelia veşnică prin cele mai puternice şi avan-
sate mijloace de comunicare disponibile astăzi. De aceea, a venit ocazia 
ca dumneavoastră să vă implicaţi în această mare lucrare, contribuind cu 
generozitate la acest proiect evanghelistic mondial. Rezultatele acestei în-
treprinderi se vor vedea doar în timp şi în veşnicie... Apelul nostru este ca 
dumneavoastră să contribuiţi cu amabilitate, punând deoparte o parte din 
resursele  cu care Dumnezeu v-a binecuvântat—şi să donaţi cu generozitate 
pentru realizarea acestui proiect monumental! Mulţumindu-vă anticipat,

Departamentul Media al Conferinţei Generale
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   Lecţia 6 Sabat, 9 august 2014

Un profet al păcii
„Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău”  

(2 Împăraţi 2:9).
„Când Domnul în providenţa Sa vede că e potrivit să îndepărteze 

din lucrare pe cei cărora le-a dat înţelepciune, El îi ajută şi îi întăreşte 
pe succesorii lor, dacă aceştia vor privi spre El pentru ajutor şi vor 
umbla în căile Sale.”—Conflict and Courage, pg. 223.

Recomandare pentru studiu:  Profeţi şi regi, pg. 235-264 (engl.) (ro. cap. 19, „Un  
         profet al păcii”, cap. 20, „Naaman”, cap. 21 „În- 
         cheierea lucrării misionare a lui Elisei”).

Duminică  3 august

1.  SLUJIREA LUI ELISEI CA PROFET
a.  Ce i s-a întâmplat lui Ilie după lucrarea sa reformatoare în Iuda 

şi Israel? 2 Împăraţi 2:11, 12. 

b.  Rezumând, cum a beneficiat Elisei de timpul petrecut cu Ilie?  
2 Împăraţi 2:2. Care era diferenţa fundamentală între lucrările 
încredinţate lor? 1 Împăraţi 17:1, 2; 2 Împăraţi 2:20-22. 

„Ca succesor al lui Ilie, Elisei, prin instruire atentă, răbdătoare, trebuia 
să încerce să îl călăuzească pe Israel pe cărări sigure. Asocierea sa cu Ilie, 
cel mai mare profet de după zilele lui Moise, l-a pregătit pentru lucrarea pe 
care în curând trebuia să o înceapă singur.”—Profeţi şi regi, pg. 224 (engl.) (ro. 
cap. 17, „Chemarea lui Elisei”).

„Lucrarea lui Elisei ca profet a fost în unele privinţe foarte diferită de 
cea a lui Ilie. Lui Ilie i-au fost încredinţate solii de condamnare şi judecată; 
vocea sa era vocea mustrării neînfricate, chemându-i pe rege şi popor să se 
întoarcă de la căile lor rele. Misiunea lui Elisei era una mai paşnică; el trebuia 
să clădească şi să întărească lucrarea pe care o începuse Ilie; să îi înveţe pe 
oameni calea Domnului. Inspiraţia îl prezintă ca venind în contact personal 
cu oamenii, înconjurat de fiii profeţilor, aducând prin miracolele sale şi sluji-
rea sa vindecare şi bucurie.”—Idem., pg. 235 (engl.) (ro. cap. 19, „Un profet al păcii”).

Sticky Note
2Imp 2:11-1211 Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt. 12 Elisei se uita şi striga: „Părinte! Părinte! Carul lui Israel şi călărimea lui!” Şi nu l-a mai văzut. Apucându-şi hainele, le-a sfâşiat în două bucăţi 

Sticky Note
2Imp 2:22 Ilie a zis lui Elisei: „Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel.” Elisei a răspuns: „Viu este Domnul şi viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Şi s-au coborât la Betel. 1Imp 17:1-21 Ilie, tişbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel al cărui slujitor sunt, că în anii aceştia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu.” 2 Şi cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: 2Imp 2:20-2220 El a zis: „Aduceţi-mi un blid nou şi puneţi sare în el.” Şi i-au adus. 21 Apoi s-a dus la izvorul apelor şi a aruncat sare în el şi a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune.” 22 Şi apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care-l rostise Domnul. 
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Luni  4 august

2.  CHIAR ŞI SIRIENII ŞTIAU!
a.  Când regele Siriei a suspectat trădare în guvernarea sa, cum au 

încercat ei să afle de unde venea aceasta? 2 Împăraţi 6:8-11. Cine 
era de fapt sursa informaţiilor care îi erau date regelui lui Israel? 
2 Împăraţi 6:12. 

b.  Ce ordin a dat împăratul Siriei pentru a rezolva problema care îl 
tulbura? Când spionul (spionii) au descoperit care era domici-
liul profetului, ce a făcut regele? 2 Împăraţi 6:13, 14.

„În războaie prelungite cu Sirienii, Ioahaz, succesorul lui Iehu, pier-
duse unele din cetăţile de la răsărit de Iordan. Pentru un timp părea ca şi 
când sirienii urmau să obţină controlul întregii împărăţii.”—Profeţi şi regi, 
pg. 254 (engl.) (ro. cap. 21, „Încheierea lucrării misionare a lui Elisei”). 

„Cu o ocazie, în timpul invaziei siriene, regele Siriei a încercat să îl dis-
trugă pe Elisei din cauza activităţii sale de a face cunoscut regelui lui Israel 
planurile inamicului. Regele sirian se sfătuise cu servii săi, spunând, ’Ta-
băra mea va fi în cutare loc.’ (2 Împăraţi 6:8). Acest plan a fost descoperit 
de Domnul lui Elisei.”—Idem., pg. 255, 256 (engl.) (ro. cap. 21, „Încheierea lucrării 
misionare a lui Elisei”).

c.  Împlinirea cărei promisiuni ar trebui să o ceară servii lui Dum-
nezeu când sunt într-o dificultate foarte serioasă sau când viaţa 
le este ameninţată? Psalmii 34:7.

„Când poporul lui Dumnezeu este adus în locuri strâmte, când aparent 
nu este nici o scăpare pentru ei, doar Domnul trebuie să fie Cel de care să 
depindă.”—Idem., pg. 257 (engl.) (rom .cap. 21, „Încheierea lucrării misionare a lui 
Elisei”).

„Tatăl nostru ceresc are o mie de căi de a se îngriji de noi, despre care 
noi nu ştim nimic. Cei care acceptă acel unic principiu de a face serviciul lui 
Dumnezeu suprem, vor descoperi că nedumeririle dispar şi vor găsi o cale 
dreaptă pentru picioarelor lor...

În cele mai întunecate zile, când perspectivele par cele mai sumbre, 
aveţi credinţă în Dumnezeu.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 481, 482 (engl.) (ro. 
cap. 40, „Ajutor în viaţa zilnică”).

Sticky Note
2Imp 6:8-118 Împăratul Siriei era în război cu Israel. Şi, într-un sfat pe care l-a ţinut cu slujitorii săi, a zis: „Tabăra mea va fi în cutare loc.” 9 Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: „Fereşte-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunşi sirienii.” 10 Şi împăratul lui Israel a trimis nişte oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese şi despre care îl înştiinţase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori. 11 Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi şi le-a zis: „Nu voiţi să-mi spuneţi care din noi este pentru împăratul lui Israel?” 2Imp 6:1212 Unul din slujitorii săi a răspuns: „Nimeni, împărate, domnul meu; dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare.” 

Sticky Note
2Imp 6:13-1413 Şi împăratul a zis: „Duceţi-vă şi vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă.” Au venit şi i-au spus: „Iată că este la Dotan.” 14 A trimis acolo cai, care şi o oaste puternică. Au ajuns noaptea şi au înconjurat cetatea. 

Sticky Note
Ps 34:77 Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. 
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Marţi  5 august

3.  LOVIŢI CU ORBIRE
a.  Ce solie a adus slujitorul îngrozit al lui Elisei stăpânului său?   

2 Împăraţi 6:15. Ce răspuns a dat Elisei servului său pentru a-l 
linişti? 2 Împăraţi 6:16. 

„Între servul lui Dumnezeu şi oastea de vrăjmaşi înarmaţi era un cor-
don înconjurător de îngeri cereşti. Ei coborâseră cu putere mare, nu pentru 
a distruge, nici pentru a aştepta omagiu, ci pentru a tăbărî în jurul servului 
slab şi neajutorat al lui Dumnezeu şi a-i sluji.”—Profeţi şi regi, pg. 257 (engl.) (ro. 
cap. 21, „Încheierea lucrării misionare a lui Elisei”).

b.  Ce adevăr de necontestat ne învaţă răspunsul lui Elisei? Romani 8:31. 

„Comparativ cu milioanele lumii, poporul lui Dumnezeu va fi, aşa 
cum a fost întotdeauna, o mică turmă; însă dacă stau pentru adevăr aşa 
cum este descoperit în cuvântul Său, Dumnezeu va fi refugiul lor. Ei stau 
sub scutul cuprinzător al Atotputerniciei. Dumnezeu formează întotdeau-
na majoritatea.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 590 (engl.) (ro. cap. 57, „Apocalipsa”).

c.  Ce trebuie să cumpănim în mod profund din felul cum Elisei a 
tratat oastea siriană? 2 Împăraţi 6:17-20.

„Un singur act de nedreptate sau de amărăciune, invidie, gelozie sau 
bănuială rea vor înăbuşi Spiritul lui Dumnezeu şi vor alunga din inima ta 
adevărata fericire...

Chiar ura faţă de un lucrător rău te va pune într-o poziţie unde jude-
cata ta va fi denaturată şi nu vei fi un îndeplinitor al lucrării lui Hristos 
de a întoarce bine pentru rău. În timp ce dispreţuieşti păcatul, ar trebui 
să iubeşti sufletele celor pentru care Hristos a plătit preţul propriului Său 
sânge.

Dorinţa de răzbunare sau orice altă emoţie în afară de acea iubire tan-
dră, compătimitoare pe care Isus o exercită faţă de noi, omenirea căzută, 
păcătoasă, vatămă sufletul şi este înregistrată împotriva noastră în cer.”—
Manuscript Releases, vol. 21, pg. 164, 165. 

Sticky Note
2Imp 6:1515 Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: „Ah! domnul meu, cum vom face?” 2Imp 6:1616 El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.” 

Sticky Note
Rom 8:3131 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 

Sticky Note
2Imp 6:17-2017 Elisei s-a rugat şi a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei. 18 Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: „Loveşte, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Şi Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. 19 Elisei le-a zis: „Nu este aceasta calea şi nu este aceasta cetatea; veniţi după mine, şi vă voi duce la omul pe care-l căutaţi.” Şi i-a dus la Samaria. 20 Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: „Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă!” Şi Domnul le-a deschis ochii şi au văzut că erau în mijlocul Samariei. 
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Miercuri  6 august

4.  OAMENII ÎNŢELEPŢI ÎNCEARCĂ SĂ FACĂ PACE;  
 NEBUNII FAC RĂZBOI
a.  Ce ar trebui să învăţăm din sfatul pe care Elisei l-a dat regelui lui 

Israel? 2 Împăraţi 6:21-23. Care este cel mai bun mod de a dezar-
ma un vrăjmaş? Romani 12:20. 

„Noi nu cultivăm o dispoziţie spre amabilitate; ci vrem ca totul să ne 
întâmpine într-un mod uşor. Însă problema de cea mai mare importanţă, 
pentru fiecare dintre noi, nu ar trebui să fie cum putem să ne îndeplinim 
planurile noastre împotriva planurilor altora, ci cum putem avea puterea 
de a trăi pentru Hristos în fiecare zi. Hristos a venit pe pământ şi Şi-a dat 
viaţa pentru ca noi să avem mântuire veşnică. El vrea să ne înconjoare 
pe fiecare cu atmosfera cerului, pentru ca să putem da lumii un exemplu 
care va onora religia lui Hristos.”—Loma Linda Messages, pg. 602.

b.  Ce s-a întâmplat cu Israeliţii după ce s-au îndepărtat de la Dum-
nezeu? Cum au căzut asupra lor, pe vremea împăraţilor Siriei 
judecăţile prezise în Deuteronom 5:9? 2 Împăraţi 6:24, 25.

c.  Ce s-a întâmplat când foametea din Samaria i-a condus, pe rege 
şi popor, la măsuri disperate? 2 Împăraţi 7:1-9, 16, 20.

„Datorită iubirii Sale pentru Israelul rătăcitor, Dumnezeu a permis si-
rienilor să îi biciuiască. Datorită compasiunii Sale pentru cei a căror putere 
morală era slabă, El l-a ridicat pe Iehu pentru a o ucide pe nelegiuita Izabe-
la şi toată casa lui Ahab. Încă odată, printr-o lucrare providenţială, preoţii 
lui Baal şi ai Astarteei au fost înlăturaţi şi altarele lor păgâne au fost dobo-
râte. Dumnezeu în înţelepciunea Sa a prevăzut că dacă ispitele vor fi înde-
părtate, unii îşi vor părăsi păgânismul şi îşi vor întoarce faţa spre ceruri şi, 
din acest motiv, El a permis ca o calamitate după alta să cadă asupra lor. 
Judecăţile Sale erau amestecate cu milă; şi când scopul Său a fost împlinit, 
El a întors valul în favoarea celor care învăţaseră să Îl caute.”—Profeţi şi regi, 
pg. 254, 255 (engl.) (ro. cap. 21, „Încheierea lucrării misionare a lui Elisei”).

Sticky Note
2Imp 6:21-2321 Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: „Să-i măcelăresc? Să-i măcelăresc, părinte?” 22 „Să nu-i măcelăreşti”, a răspuns Elisei. „Obişnuieşti tu oare să măcelăreşti pe aceia pe care îi iei prinşi cu sabia şi cu arcul tău? Dă-le pâine şi apă, ca să mănânce şi să bea; apoi să se ducă la stăpânul lor.” 23 Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare, şi ei au mâncat şi au băut; apoi le-a dat drumul, şi au plecat la stăpânul lor. Şi oştile sirienilor nu s-au mai întors pe ţinutul lui Israel. Rom 12:2020 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” 

Sticky Note
Deut 5:99 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc; 2Imp 6:24-2524 După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-şi toată oştirea, s-a suit şi a împresurat Samaria. 25 În Samaria a fost o mare foamete, şi atât de mult au strâmtorat-o încât un cap de măgar preţuia optzeci de sicli de argint, şi un sfert de cab de găinaţ de porumbel cinci sicli de argint. 

Sticky Note
2Imp 7:1-91 Elisei a zis: „Ascultaţi cuvântul Domnului! Aşa vorbeşte Domnul: „Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu, şi două măsuri de orz, cu un siclu.” 2 Călăreţul pe braţul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: „Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” Şi Elisei a zis: „Vei vedea cu ochii tăi: dar tu nu vei mânca din ele.” 3 La intrarea porţii erau patru leproşi, care au zis unul către altul: „La ce să şedem aici până vom muri? 4 Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete, şi vom muri; şi dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem, dar, să ne aruncăm în tabăra Sirienilor; dacă ne vor lăsa cu viaţă, vom trăi, iar dacă ne vor omorî, vom muri.” 5 Au plecat, dar, în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Şi când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. 6 Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care şi un vuiet de cai, vuietul unei mari oştiri, şi îşi ziseseră unul către altul: „Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împăraţii hetiţilor şi pe împăraţii egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră.” 7 Şi s-au sculat şi au luat-o la fugă în amurg. Şi-au lăsat corturile, caii şi măgarii, tabăra aşa cum era, şi au fugit ca să-şi scape viaţa. 8 Leproşii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat şi au băut, au luat din el argint, aur şi haine, şi s-au dus şi le-au ascuns. S-au întors iarăşi, au pătruns într-un alt cort şi au luat şi de acolo lucruri pe care s-au dus şi le-au ascuns. 9 Apoi şi-au zis unul altuia: „Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea şi dacă vom aştepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiţi. Veniţi acum şi haidem să dăm de ştire casei împăratului.” 2Imp 7:1616 Poporul a ieşit şi a jefuit tabăra sirienilor. Şi s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu, şi două măsuri de orz, cu un siclu, după cuvântul Domnului. 2Imp 7:2020 În adevăr aşa i s-a şi întâmplat: a fost călcat în picioare la poartă de popor şi a murit. 
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Joi  7 august

5.  O LECŢIE IMPORTANTĂ PENTRU NOI
a.  Ce lecţie a încercat să îl înveţe Elisei pe regele lui Israel în ulti-

mele sale zile? 2 Împăraţi 13:14-17. 

b.  Cum s-a aşteptat profetul ca tânărul rege să arate că a înţeles 
lecţia? 2 Împăraţi 13:18, 19.

„Lecţia este pentru toţi cei care se află în poziţii de încredere. Când 
Dumnezeu deschide calea pentru îndeplinirea unei anumite lucrări şi dă 
asigurarea de succes, instrumentele alese trebuie să facă tot ce stă în pute-
rea lor pentru a face să apară rezultatul promis. Succesul oferit va fi pro-
porţional cu entuziasmul şi perseverenţa cu care este dusă înainte lucrarea. 
Dumnezeu poate să îndeplinească minuni pentru poporul Său doar pe mă-
sură ce ei îşi îndeplinesc partea cu energie neobosită. El cheamă bărbaţi de-
votaţi în lucrarea Sa, bărbaţi care au curaj moral, cu iubire arzătoare pentru 
suflete şi cu un zel care nu se ofileşte niciodată. Astfel de lucrători nu vor 
considera nicio sarcină prea grea, nicio perspectivă prea lipsită de speranţă; 
ei vor continua să lucreze, neînfricaţi, până când aparenta înfrângere este 
schimbată într-o victorie glorioasă. Nici chiar zidurile închisorii, nici rugul 
de martir de după aceasta nu îi vor face să se dea înapoi de la scopul lor de 
a lucra împreună cu Dumnezeu pentru zidirea împărăţiei Sale.”—Profeţi şi 
regi, pg. 263 (engl.) (ro. cap. 21, „Încheierea lucrării misionare a lui Elisei”).

Vineri 8 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Mă cheamă Dumnezeu să fiu acum un martor pentru El ca şi Ilie sau 

unul ca Elisei?
2. Explicaţi cum este Dumnezeu dispus să ne dea discernământ divin 

astăzi, la fel cum a făcut în zilele lui Elisei.
3. Contrar intenţiei ostile a regelui, ce sfat i-a dat Elisei—şi de ce?
4. Numiţi unele exemple prin care noi—în împrejurările în care ne aflăm 

astăzi—putem reflecta felul în care Elisei a abordat oastea siriană.
5. Explicaţi formula pentru succesul spiritual, aşa cum i-a fost predată 

lui Ioas.

Sticky Note
2Imp 13:14-1714 Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe faţa lui şi a zis: „Părinte, părinte! Carul lui Israel şi călărimea lui.” 15 Elisei i-a zis: „Ia un arc şi săgeţi!” Şi a luat un arc şi nişte săgeţi! 16 Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: „Încordează arcul cu mâna ta.” Şi după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei şi-a pus mâinile pe mâinile împăratului 17 şi a zis: „Deschide fereastra dinspre răsărit.” Şi a deschis-o. Elisei a zis: „Trage.” Şi a tras. Elisei a zis: „Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor: vei bate pe sirieni la Afec până îi vei nimici.” 

Sticky Note
2Imp 13:18-1918 Elisei a mai zis: „Ia săgeţi.” Şi a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: „Loveşte în pământ!” Şi a lovit de trei ori, apoi s-a oprit. 19 Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el şi a zis: „Trebuia să loveşti de cinci sau şase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit, acum îi vei bate numai de trei ori.” 
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   Lecţia 7 Sabat, 16 august 2014

Iona
„Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva 

ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!” (Iona 1:2).
„Răspunderea pusă asupra lui Iona, în misiunea dată lui de a aver-

tiza pe locuitorii oraşului Ninive, era într-adevăr mare; totuşi Cel care 
îi poruncise să meargă era în stare să îl susţină pe servul Său şi să îi dea 
succes.”—The Review and Herald, 4 decembrie 1913.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 265-278 (engl.) (ro. cap. 22,  
       „Ninive, cetatea cea mare”).

Duminică  10 august

1.  NINIVE, CETATEA CEA MARE
a.  Care era starea morală a cetăţii Ninive când Iona a fost trimis 

acolo? Naum 3:1.

„În timpul prosperităţii ei vremelnice, Ninive era un centru al nelegiu-
irii şi răutăţii...

Totuşi, Ninive, oricât ajunsese de nelegiuită, nu era cu totul pradă ră-
ului. Cel care ’vede pe toţi fiii oamenilor’ (Psalmii 33:13) şi ’vede tot ce este 
de preţ’ (Iov 28:10), a văzut în cetatea aceea pe mulţi care doreau după ceva 
mai bun şi mai înalt, cărora dacă li s-ar fi oferit ocazia de a învăţa despre 
Dumnezeul cel viu, ar fi părăsit faptele lor rele şi s-ar fi închinat Lui.”—Pro-
feţi şi regi, pg. 265, 266 (engl.) (ro. cap. 22, „Ninive, cetatea cea mare”).

b.  Comparaţi cetăţile Sodoma şi Ninive, luând în considerare nu-
mărul de suflete care erau dispuse a fi atinse de Duhul Sfânt? 
Geneza 18:32; Iona 4:11. Ce avertizare răsună până la noi astăzi? 

„Păcatele Sodomei se repetă în zilele noastre şi pământul este distrus 
şi stricat de locuitorii săi; însă cea mai rea formă de nelegiuire este o for-
mă de evlavie fără puterea acesteia. Cei care pretind că au mare lumină se 
află printre cei neglijenţi şi indiferenţi, iar cauza lui Hristos este vătămată 
în casa pretinşilor ei prieteni. Fie ca toţi cei care doresc să fie salvaţi să se 
trezească din letargia lor şi să dea un sunet clar din trâmbiţă; pentru că sfâr-
şitul tuturor lucrurilor este aproape.”—The Signs of the Times, 16 octombrie 1893.

Sticky Note
Nau 3:11 Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie şi care nu încetează să se dedea la răpire!… 

Sticky Note
Gen 18:3232 Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.” Iona 4:1111 Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!” 
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Luni  11 august

2.  CREDINŢA LUI IONA ÎNCERCATĂ
a.  Cine a primit misiunea de a-i chema la pocăinţă pe cei din Nini-

ve? Cum a încercat diavolul să-l ispitească să se îndoiască, să 
ezite şi, în cele din urmă, să respingă chemarea lui Dumnezeu? 
Iona 1:2, 3. 

„Când profetul s-a gândit la dificultăţile şi aparentele imposibilităţi ale 
misiunii acesteia, el a fost ispitit să pună la îndoială înţelepciunea chemării. 
Dintr-un punct de vedere omenesc părea ca şi când nimic nu putea fi obţi-
nut prin vestirea unei astfel de solii în acel oraş mândru. El a uitat pentru 
moment că Dumnezeul, căruia îi slujea, era atotînţelept şi atotputernic. În 
timp ce el ezita, îndoindu-se încă, Satan l-a copleşit cu descurajare. Profetul 
a fost cuprins de o mare groază şi ’s-a sculat să fugă la Tars’... 

În misiunea încredinţată lui, Iona fusese învestit cu o mare responsa-
bilitate; totuşi Cel care îi poruncise să meargă, era în stare să îl susţină pe 
servul Său şi să îi dea succes. Dacă profetul ar fi ascultat fără să pună între-
bări, el s-ar fi scutit de multe experienţe amare şi ar fi fost binecuvântat din 
abundenţă.”—Profeţi şi regi, pg. 266 (engl.) (ro. cap. 22, „Ninive, cetatea cea mare”).

b.  Ce s-a întâmplat în timp ce Iona dormea având impresia că fuge în 
siguranţă de responsabilitatea dată lui de Dumnezeu? Iona 1:4, 5. 

„Dacă, atunci când chemarea a venit pentru prima dată la el, Iona s-ar 
fi oprit să judece calm, el ar fi ştiut cât de nebunesc ar fi orice efort de a 
scăpa de responsabilitatea pusă asupra sa. Însă nu i s-a permis să meargă 
departe, netulburat în fuga sa nebună.”—Idem., pg. 267 (engl.) (ro. cap. 22, „Ni-
nive, cetatea cea mare”).

c.  Ce ar trebui să înveţe toţi din mustrarea cu care căpitanul l-a 
trezit pe profetul care dormea? Iona 1:6. Ce au făcut marinarii ca 
ultimă soluţie pentru a linişti furtuna? Iona 1:7.

„Rugăciunile omului care se întorsese din calea datoriei nu ajutau cu 
nimic.”—Idem.

Sticky Note
Iona 1:2-32 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!” 3 Şi Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de faţa Domnului. S-a coborât la Iafo şi a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit preţul călătoriei şi s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de faţa Domnului. 

Sticky Note
Iona 1:4-54 Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic şi a stârnit o mare furtună. Corabia ameninţa să se sfărâme. 5 Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la dumnezeul lui şi au aruncat în mare uneltele din corabie, ca s-o facă mai uşoară. Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat şi a adormit dus. 

Sticky Note
Iona 1:66 Cârmaciul s-a apropiat de el şi i-a zis: „Ce dormi? Scoală-te şi cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu va voi să Se gândească la noi şi nu vom pieri!” Iona 1:77 Şi au zis unul către altul: „Veniţi să tragem la sorţi, ca să ştim din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta!” Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Iona. 
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Marţi 12 august

3.  EVANGHELIZARE PRIN CIRCUMSTANŢE PROVI- 
 DENŢIALE
 a.  Când echipajul bărcii l-a interogat pe Iona, cum s-a legitimat 

profetul? Iona 1:8, 9.

b.  Cum au ajuns în cele din urmă marinarii să Îl cunoască pe ade-
văratul Dumnezeu? Iona 1:10-16.

c.  Ce oportunităţi şi privilegii de a mărturisi pierdem noi adesea şi 
de ce? 1 Petru 3:15.

„Dacă nevoile cauzei lui Dumnezeu ar fi prezentate într-o lumină po-
trivită înaintea acelora care au mijloace şi influenţă, aceşti oameni ar putea 
face mult pentru a înainta cauza adevărului prezent. Poporul lui Dumne-
zeu a pierdut multe privilegii de care s-ar fi putut folosi, dacă nu ar fi ales 
să stea separaţi de lume. 

În providenţa lui Dumnezeu suntem aduşi zilnic în legătură cu cei ne-
convertiţi. Prin propria Sa mână dreaptă Dumnezeu pregăteşte calea îna-
intea noastră, pentru ca lucrarea Sa să progreseze rapid. Ca şi conlucrători 
cu El, noi avem de făcut o lucrarea sacră. Trebuie să lucrăm pentru sufletul 
acelora care sunt în locuri înalte; trebuie să extindem către ei invitaţia plină 
de har de a veni la ospăţul nunţii.”—Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 186 (engl.) (ro. 
cap. 37, „Pregătind calea”).

„Mulţi se măgulesc că ar putea face lucruri mari dacă ar avea oportuni-
tatea; însă ceva i-a împiedicat întotdeauna; Providenţa le-a baricadat calea 
aşa încât ei nu au putut face ceea ce au vrut. Noi nu aşteptăm ca vreo mare 
ocazie să ne iasă în cale, ci prin acţiune promptă şi viguroasă să prindem 
ocaziile, să ne creăm oportunităţi şi să înfrângem dificultăţile.

Ai nevoie de energie vitală din cer. În lucrarea noastră trebuie nu doar 
să batem fierul până e cald, ci şi să încălzim fierul bătându-l. Mişcările în-
cete, comode, indolente nu vor face nimic pentru noi în această lucrare. 
Trebuie să fim neîntârziaţi, când e timpul şi când nu e timpul. Sunt timpuri 
critice pentru lucrare. Prin ezitare şi amânare pierdem multe ocazii de aur...

Ceea ce stă cel mai mult în calea îndeplinirii datoriei tale este lipsa de 
hotărâre, lipsa de scop, starea de indecizie.”—Evanghelizarea, pg. 647 (engl.) (ro. 
cap. 19, „Lucrătorul şi calificările sale”).

Sticky Note
Iona 1:8-98 Atunci ei i-au zis: „Spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai şi de unde vii? Care îţi este ţara şi din ce popor eşti?” 9 El le-a răspuns: „Sunt evreu, şi mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea şi uscatul!” 

Sticky Note
Iona 1:10-1610 Oamenii aceia au avut o mare teamă şi i-au zis: „Pentru ce ai făcut lucrul acesta?” Căci oamenii aceia ştiau că fugea de faţa Domnului, pentru că le spusese el. 11 Ei i-au zis: „Ce să-ţi facem, ca să se potolească marea faţă de noi?” Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. 12 El le-a răspuns: „Luaţi-mă şi aruncaţi-mă în mare, şi marea se va linişti faţă de voi! Căci ştiu că din vina mea vine peste voi această mare furtună!” 13 Oamenii aceştia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. 14 Atunci au strigat către Domnul şi au zis: „Doamne, nu ne pierde din pricina vieţii omului acestuia şi nu ne împovăra cu sânge nevinovat! Căci Tu, Doamne, faci ce vrei!” 15 Apoi au luat pe Iona şi l-au aruncat în mare. Şi furia mării s-a potolit. 16 Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul, şi au adus Domnului o jertfă, şi I-au făcut juruinţe. 

Sticky Note
1Pet 3:1515 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, 
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Miercuri  13 august

4.  O LECŢIE PENTRU SOLII LUI DUMNEZEU
a.  După ce Iona a fost „vărsat” pe uscat, ce poruncă a primit el de la 

Domnul a doua oară? Iona 3:1, 2.

b.  Ce a făcut el imediat ce a intrat în cetatea blestemată? Iona 3:3, 4. 
În ce mod şi-a demonstrat Dumnezeu mila faţă de Ninive şi de 
ce? Iona 3:5-10.

„Când Iona a intrat în cetate, el a început imediat ’să strige împotriva 
ei’ solia: ’Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi nimicită!’ (Iona 3:4). A mers 
din stradă în stradă, dând avertizarea...

Întrucât regele şi nobilii, împreună cu oamenii de rând, cei de sus şi cei 
de jos, ’s-au pocăit la propovăduirea lui Iona’ (Matei 12:41), şi s-au unit în 
strigătul lor către Dumnezeul cerului, mila Sa le-a fost oferită... Sentinţa lor 
a fost abătută, Dumnezeul lui Israel a fost înălţat şi onorat în întreaga lume 
păgână, iar legea Sa a fost onorată... Ninive urma să cadă pradă naţiunilor 
înconjurătoare prin faptul că au uitat pe Dumnezeu, prin mândria lor se-
meaţă, doar după mulţi ani mai târziu.”—Profeţi şi regi, pg. 270, 271 (engl.) (ro. 
cap. 22, „Ninive, cetatea cea mare”).

c.  Ce comparaţie a făcut Isus între păgânii pocăiţi şi evreii care re-
fuzau să se căiască? Matei 12:41.

„Dumnezeu le oferă oamenilor o perioadă de probă; însă există un ho-
tar dincolo de care răbdarea divină ajunge la capăt, iar judecăţile lui Dum-
nezeu urmează în mod sigur. Domnul rabdă îndelung oamenii, dându-le 
în mod milostiv avertizări pentru a-i salva prin mila divină; însă vine un 
timp când implorările după milă nu vor mai fi auzite şi elementul rebel 
care continuă să respingă lumina adevărului va fi eliminat, din milă faţă de 
ei înşişi şi de cei care altfel ar fi influenţaţi de exemplul lor.”—Idem., pg. 276 
(engl.) (ro. cap. 22, „Ninive, cetatea cea mare”). 

„Nu vom fi consideraţi răspunzători de lumina care nu a ajuns la în-
ţelegerea noastră, ci pentru cea căreia ne-am împotrivit şi pe care am res-
pins-o.”—The Review and Herald, 25 aprilie 1893.

Sticky Note
Iona 3:1-21 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: 2 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!” 

Sticky Note
Iona 3:3-43 Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile. 4 Iona a început să pătrundă în oraş, cale de o zi, strigând şi zicând: „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!” Iona 3:5-105 Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. 6 Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în cenuşă. 7 Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi mai marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc! 8 Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile! 9 Cine ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!” 10 Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut. 

Sticky Note
Mat 12:4141 Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona. 
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Joi 14 august

5.  IONA ESTE TREZIT LA REALITATE
a.  În loc să se bucure de căinţa oraşului Ninive, cum s-a plâns Iona 

Domnului şi ce scuză a adus el pentru îndoielile şi neascultarea 
sa? Iona 4:1-3.

b.  Ce ar trebui să învăţăm din felul în care a încercat Dumnezeu să 
îl trezească pe Iona la realitate? Iona 4:5-11.

„Încurcat, umilit şi incapabil de a înţelege scopul lui Dumnezeu în cru-
ţarea oraşului Ninive, Iona a îndeplinit cu toate acestea însărcinarea dată 
lui de a avertiza acel mare oraş; şi deşi evenimentul prezis nu s-a întâmplat, 
totuşi, mesajul de avertizare a fost de la Dumnezeu. Şi a realizat scopul pe 
care a intenţionat Dumnezeu ca el să îl îndeplinească. Slava harului Său a 
fost descoperită între neamuri.”—Profeţi şi regi, pg. 272, 273 (engl.) (ro. cap. 22, 
„Ninive, cetatea cea mare”).

„Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al milei. El se poartă cu călcă-
torul legii Sale cu îndelungă răbdare şi compasiune gingaşă. Şi totuşi, în 
ziua de astăzi, când oamenii, bărbaţi şi femei, au atât de multe ocazii de a se 
familiariza cu legea divină aşa cum este ea descoperită în Sfânta Scriptură, 
marele Guvernator al Universului nu poate privi cu satisfacţie oraşele rele, 
în care domneşte violenţa şi crima.” —Idem., pg. 275, 276 (engl.) (ro. cap. 22, 
„Ninive, cetatea cea mare”).

„Toţi îngerii slavei sunt interesaţi de lucrarea care se face pentru salva-
rea sufletelor. Nu suntem pe atât de treji pe cât ar trebui să fim.”—Evanghe-
lizarea, pg. 282 (engl.) (ro. cap. 9, „Menţinând interesul”).

Vineri  15 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Care era principala diferenţă dintre Sodoma şi Ninive?
2. Numiţi unele căi prin care putem fi în pericol de a imita ezitarea, 

îndoiala lui Iona şi încercarea sa de a fugi de vocea lui Dumnezeu.
3. Cum ar putea să ne surprindă Dumnezeu la fel cum l-a surprins pe 

Iona după ce şi-a îndeplinit datoria sa de a da avertizarea despre 
judecata imediată?

4. Cum este atitudinea noastră prea adesea ca cea a lui Iona după vic-
torie?

5. Pentru a ne trezi, ce fel de ilustraţii ne oferă Dumnezeu astăzi?

Sticky Note
Iona 4:1-31 Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, şi s-a mâniat. 2 S-a rugat Domnului şi a zis: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi că Te căieşti de rău! 3 Acum, Doamne, ia-mi viaţa, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc!” 

Sticky Note
Iona 4:5-115 Şi Iona a ieşit din cetate şi s-a aşezat la răsărit de cetate. Acolo şi-a făcut un umbrar şi a stat sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. 6 Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui şi să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. 7 Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înţepat curcubetele, şi curcubetele s-a uscat. 8 Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit, şi soarele a bătut peste capul lui Iona, şi Iona a leşinat. Atunci a dorit să moară şi a zis: „Mai bine să mor decât să trăiesc!” 9 Dar Dumnezeu a zis lui Iona: „Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui?” El a răspuns: „Da, bine fac că mă mânii până la moarte!” 10 Atunci şi Domnul a zis: „Ţie îţi este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă şi pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut şi într-o noapte a pierit. 11 Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!” 
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   Lecţia 8 Sabat, 23 august 2014

Căi extraordinare  
de a ajunge la cei lumeşti

„Îmi voi arăta slava între neamuri” (Ezechiel 39:21).
„Chiar între neamuri erau oameni prin care Hristos lucra pentru a 

ridica poporul din păcatul şi degradarea lor.”—Hristos, lumina lumii, pg. 
35 (engl.) (ro. cap. 3, „Împlinirea vremii”).

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 244-253 (engl.) (ro. cap. 20,  
        „Naaman”).

Duminică  17 august

1.  EDUCAŢIA ÎN CĂMIN
a.  Care sunt unele nume menţionate în Biblie în legătură cu felul 

corect de educaţie din cămin? 1 Samuel 1:20; 2 Împăraţi 5:2; Rut 
4:22; Daniel 1:6.

„Dumnezeu a poruncit evreilor să îi înveţe pe copiii lor cerinţele Sale  şi 
să le facă de cunoscut felul în care S-a purtat El cu părinţii lor. Aceasta era 
una dintre datoriile speciale ale fiecărui părinte — una care nu era delegată 
altcuiva. În locul buzelor străinilor, inimile iubitoare ale tatălui şi mamei 
trebuia să ofere instruire copiilor lor. Gânduri despre Dumnezeu trebuia 
să fie asociate cu toate evenimentele vieţii zilnice.”—Patriarhi şi profeţi, pag. 592 
(engl.) (ro. cap. 58, „Şcolile profeţilor”).

b.  Care este prima datorie a  părinţilor creştini? Proverbele 22:6.

„Să îi învăţăm [pe copiii noştri] care sunt aşteptările pe care Dumne-
zeu le are şi că este datoria lor de a duce religia în fiecare aspect al vieţii, 
că trebuie să Îl iubească pe Dumnezeu în mod suprem şi să îl iubească pe 
aproapele lor, fără a neglija micile amabilităţi ale vieţii care sunt esenţiale 
pentru fericire.”—The Health Reformer, 1 mai 1877.

Sticky Note
1Sam 1:2020 Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel „căci”, a zis ea, „de la Domnul l-am cerut.” 2Imp 5:22 Şi sirienii ieşiseră în cete la o luptă şi aduseseră roabă pe o fetiţă din ţara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Rut 4:2222 Obed a fost tatăl lui Isai; şi Isai a fost tatăl lui David. Dan 1:66 Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. 

Sticky Note
Prov 22:66 Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – 
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Luni  18 august

2.  O FETIŢĂ MICĂ ÎN CAPTIVITATE
a.  Cum a slujit o fetiţă mică, ce a fost educată în mod potrivit de 

părinţii ei, drept martoră pentru Dumnezeu între păgâni? 2 Îm-
păraţi 5:2, 3.

„Părinţii acelei fetiţe evreice nu ştiau, când o învăţau despre Dumne-
zeu, care va fi destinul ei. Însă au fost credincioşi misiunii lor; şi în căminul 
căpitanului oştirii siriene copilul lor a dat mărturie despre Dumnezeul pe 
care învăţase să Îl onoreze.”—Profeţi şi regi, pg. 246 (engl.) (ro. cap. 20, „Naaman”).

b.  Numiţi cel mai preţios dar cu care îi putem înzestra pe copiii 
noştri. Deuteronom 4:10. 

„Nu există nicio misiune mai importantă decât cea încredinţată taţilor 
şi mamelor de a avea în grijă şi a-i instrui pe copiii lor. Părinţii au de a face 
chiar cu temeliile obiceiului şi ale caracterului. Prin exemplul şi învăţătura 
lor se hotărăşte, în mare măsură, viitorul copiilor lor... Părinţii care oferă 
copilului un astfel de dar, îl înzestrează cu o comoară mai preţioasă decât 
bogăţia tuturor veacurilor, o comoară la fel de durabilă ca veşnicia.

Nu ştim în ce domeniu pot fi chemaţi să slujească copiii noştri. Ei îşi 
pot petrece vieţile în cercul căminului; se pot angaja în vocaţiile obişnuite 
ale vieţii sau pot merge ca învăţători ai evangheliei în ţări păgâne; însă toţi 
sunt în egală măsură chemaţi să fie misionari pentru Dumnezeu, slujitori 
ai milei pentru lume. Ei trebuie să obţină o educaţie care îi va ajuta să stea 
de partea lui Hristos în slujire neegoistă.”—Idem., pg. 245 (engl.) (ro. cap. 20, 
„Naaman”).

c.  Ce trebuie să realizăm uneori când ne gândim la lucrurile neo-
bişnuite care ni se întâmplă? Ieremia 10:23; Proverbele 16:9. 

„O sclavă, departe de căminul ei, această fetiţă era totuşi o martoră 
pentru Dumnezeu, îndeplinind în mod inconştient scopul pentru care 
Dumnezeu alesese Israelul ca popor al Său.”—Idem., pg. 244 (engl.) (ro. cap. 
20, „Naaman”).

Sticky Note
2Imp 5:2-32 Şi sirienii ieşiseră în cete la o luptă şi aduseseră roabă pe o fetiţă din ţara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. 3 Şi ea a zis stăpânei sale: „Of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui!” 

Sticky Note
Deut 4:1010 Adu-ţi aminte de ziua când te-ai înfăţişat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ; şi să înveţe şi pe copiii lor să le păzească.” 

Sticky Note
Ier 10:2323 Ştiu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă să-şi îndrepte paşii spre ţintă. Prov 16:99 Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. – 
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Marţi 19 august

3.  NAAMAN
a.  Cum a răspuns Ioram, regele lui Israel, când a citit scrisoarea de la 

regele Siriei şi cum a încercat Elisei să îl încurajeze? 2 Regi 5:7, 8.

b.  Când Naaman a ajuns la uşa locuinţei lui Elisei, cum a fost testa-
tă credinţa sa? 2 Regi 5:9-12. Descrieţi minunea care a slujit atât 
la vindecarea lui Naaman cât şi spre convertirea sa la închinarea 
înaintea Dumnezeului lui Israel. 2 Regi 5:13, 14. 

„Naaman se aşteptase să vadă vreo manifestare deosebită a puterii din 
cer. ’Eu credeam,’ spuse el, ’că va ieşi la mine, se va înfăţişa el însuşi, va 
chema numele Domnului, Dumnezeului lui, îşi va duce mâna pe locul rănii 
şi va vindeca lepra.’ Când i s-a spus să se spele în Iordan, mândria sa a fost 
atinsă şi umilit şi dezamăgit, el a exclamat: ’Nu sunt Abana şi Parpar, râu-
rile Damascului, mai bune decât toate apele Israelului? N-aş fi putut oare 
să mă spăl în ele şi să mă fac curat?’ Şi s-a întors şi a plecat plin de mânie. 
(2 Împăraţi 5:11, 12).

Spiritul mândru al lui Naaman s-a răsculat împotriva urmării cursului 
indicat de Elisei. Râurile menţionate de căpitanul sirian erau înfrumuseţate 
de dumbrăvi înconjurătoare şi mulţi se îngrămădeau pe malurile acestor 
râuri plăcute pentru a se închina zeilor lor idoleşti. Nu l-ar fi costat o mare 
umilire a sufletului pe Naaman să se coboare în unul din aceste râuri. Însă 
doar urmând instrucţiunile specifice ale profetului putea el să găsească 
vindecare. Doar ascultarea de bună voie urma să aducă rezultatul dorit.”—
Profeţi şi regi, pg. 248, 249 (engl.) (ro. cap. 20, „Naaman”).

c.  Cum a mărturisit Naaman convertirea sa la adevăratul Dumne-
zeu? 2 Împăraţi 5:15, 16, 19. Multe secole mai târziu, în ce mod a 
recomandat Isus credinţa lui Naaman? Luca 4:27.

„La sute de ani după ce Naaman s-a întors în căminul său sirian, vin-
decat la trup şi convertit în spirit, Salvatorul face referire la minunata sa 
credinţă şi o recomandă ca o lecţie pentru toţi cei care pretind că îi slujesc 
lui Dumnezeu.”—Idem., pg. 252, 253 (engl.) (ro. cap. 20, „Naaman”).

Sticky Note
2Imp 5:7-87 După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel şi-a rupt hainele şi a zis: „Oare sunt eu Dumnezeu, ca să omor şi să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să ştiţi dar, şi să înţelegeţi că el caută prilej de ceartă cu mine.” 8 Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel şi-a sfâşiat hainele, a trimis să spună împăratului: „Pentru ce ţi-ai sfâşiat hainele? Lasă-l să vină la mine şi va şti că este un proroc în Israel.” 

Sticky Note
2Imp 5:9-129 Naaman a venit cu caii şi cu carul lui şi s-a oprit la poarta casei lui Elisei. 10 Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: „Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan; şi carnea ţi se va face sănătoasă şi vei fi curat.” 11 Naaman s-a mâniat şi a plecat, zicând: „Eu credeam că va ieşi la mine, se va înfăţişa el însuşi, va chema Numele Domnului Dumnezeului lui, îşi va duce mâna pe locul rănii şi va vindeca lepra. 12 Nu sunt oare râurile Damascului, Abana şi Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aş fi putut oare să mă spăl în ele şi să mă fac curat?” Şi s-a întors şi a plecat plin de mânie. 2Imp 5:13-1413 Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească şi au zis: „Părinte, dacă prorocul ţi-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ţi-a spus: „Scaldă-te, şi vei fi curat.” 14 S-a coborât atunci şi s-a cufundat de şapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu; şi carnea lui s-a făcut iarăşi cum este carnea unui copilaş, şi s-a curăţat. 

Sticky Note
2Imp 5:15-16
15 Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfăţişat înaintea lui şi a zis: „Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel. Şi acum, primeşte, rogu-te, un dar din partea robului tău.” 16 Elisei a răspuns: „Viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu voi primi.” Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. 
2Imp 5:19
19 Elisei i-a zis: „Du-te în pace.” După ce a plecat Naaman de la Elisei şi a fost la o depărtare bunicică, 
Luc 4:27
27 Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea prorocului Elisei; şi totuşi niciunul din ei n-a fost curăţat, afară de Naaman, sirianul.” 
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Miercuri 20 august

4.  GHEHAZI
a.  Cum a fost folosit Ghehazi de către diavol pentru a pune o piatră 

de poticnire înaintea celor pe care Duhul Sfânt încerca să îi sal-
veze? 2 Împăraţi 5:20-24.

„Ghehazi, slujitorul lui Elisei, avusese ocazia în aceşti ani să dezvolte 
spiritul de tăgăduire de sine care caracteriza lucrarea stăpânului său. Avu-
sese privilegiul de a deveni un nobil purtător de stindard în oştirea Dom-
nului. Cele mai bune daruri ale Cerului fuseseră la îndemâna sa; totuşi, 
întorcându-se de la acestea, în schimb el tânjise, după momeala josnică a 
bogăţiei lumeşti. Şi acum dorinţele ascunse ale spiritului său avar l-au con-
dus să cedeze în faţa unei ispite copleşitoare.”—Profeţi şi regi, pg. 250 (engl.) (ro. 
cap. 20, „Naaman”).

„[Ghehazi] locuia în gospodăria sfântului profet Elisei, văzuse viaţa sa 
evlavioasă, auzise rugăciunile sale stăruitoare, şi insuflarea principiilor corec-
te. Totuşi el nu a fost făcut mai bun.”—The Ellen G. White 1888 Materials, pg. 1529.

b.  Ce se cere de la fiecare creştin, în special de la cei care lucrează ca 
profesori, slujbaşi ai bisericii sau evanghelişti? Evrei 12:13. 

„Relele comise de cei ce cred adevărul aduc mare slăbiciune asupra 
bisericii. Ele sunt pietre de poticnire în calea păcătoşilor şi îi împiedică să 
vină la lumină.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pg. 252 (engl.) (ro. cap. 22, „Sfin-
ţenia poruncilor lui Dumnezeu”).

„Cei care pretind a păzi şi a învăţa sfânta lege a lui Dumnezeu şi, totuşi, 
încalcă în mod continuu acea lege, sunt pietre de poticnire atât pentru pă-
cătoşi cât şi pentru cei care cred adevărul. Modul neglijent, neclar, în care 
privesc legea lui Dumnezeu şi darul Fiului Său este o insultă la adresa lui 
Dumnezeu. Singura cale prin care putem corecta acest rău larg răspândit, 
este de a examina îndeaproape fiecare persoană care urmează să devină un 
învăţător al Cuvântului. Acei asupra cărora zace această responsabilitate, 
ar trebui să se familiarizeze cu istoria respectivei persoane de când pretin-
de a crede adevărul. Experienţa sa creştină şi cunoştiinţa sa din Scripturi, 
modul în care ţine adevărul prezent, trebuie să fie toate înţelese. Nimeni nu 
trebuie să fie acceptat ca lucrător în cauza lui Dumnezeu, până când nu do-
vedeşte că are o experienţă reală, vie, în lucrurile lui Dumnezeu.”—Slujitorii 
evangheliei, pg. 437, 438 (engl.) (ro. cap. 10, „Responsabilitatea Conferinţei”).

c.  De ce depinde siguranţa noastră spirituală? 1 Corinteni 10:12;  
2 Corinteni 13:5.

Sticky Note
2Imp 5:20-2420 Ghehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine: „Iată că stăpânul meu a cruţat pe sirianul acela, Naaman, şi n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul, că voi alerga după el şi voi căpăta ceva de la el.” 21 Şi Ghehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să-i iasă înainte şi a zis: „Este bine totul?” 22 El a răspuns: „Totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ţi spun: „Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor; dă-mi pentru ei, te rog, un talant de argint şi două haine de schimb.” 23 Naaman a zis: „Fă-mi plăcerea şi ia doi talanţi.” A stăruit de el şi a legat doi talanţi de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb, şi a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Ghehazi. 24 Ajungând la deal, Ghehazi le-a luat din mâinile lor şi le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. 

Sticky Note
Evr 12:1313 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. 

Sticky Note
1Cor 10:1212 Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 2Cor 13:55 Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi. 
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Joi  21 august

5.  OAMENII NU ÎL POT ÎNŞELA PE DUMNEZEU
a.  Ce s-a întâmplat cu Ghehazi imediat ce a exprimat a doua min-

ciună? 2 Împăraţi 5:25-27.

b.  Ce spune Biblia despre cei care spun minciuni? Proverbele 19:5; 
Coloseni 3:25; Apocalipsa 22:15. 

„Adevărul este de la Dumnezeu; înşelăciuna, în nenumăratele ei for-
me, este de la Satan şi oricine se îndepărtează în vreun fel de calea dreaptă 
a adevărului se vinde puterii celui rău. Cei care au învăţat de la Hristos nu 
au ’nici o părtăşie cu faptele neroditoare ale întunericului’ (Efeseni 5:11). 
În vorbire, ca şi în viaţă, ei vor fi simpli, direcţi şi sinceri, pentru că se pre-
gătesc pentru părtăşia acelora în gura cărora nu s-a găsit minciună. Vezi 
Apocalipsa 14:5.”—Profeţi şi regi, pg. 252 (engl.) (ro. cap. 20, „Naaman”).

„Vorbirea neadevărată în vreo chestiune, fiecare încercare sau scop de 
a-l înşela pe semenul nostru, este inclus aici [în porunca a noua]. Intenţia 
de a înşela constituie minciuna. Printr-o privire a ochiului, o mişcare a mâi-
nii, o expresie a feţei, se poate spune la fel de eficient o minciună ca şi prin 
cuvinte. Toate exagerările intenţionate, fiecare aluzie sau insinuare menită 
să ofere o impresie greşită sau exagerată, chiar şi relatarea faptelor într-un 
asemenea mod încât să inducă în eroare, este înşelăciune. Acest precept 
interzice orice efort de a vătăma reputaţia semenului nostru prin repre-
zentare greşită sau bănuială rea, prin bârfă sau clevetire. Chiar ascunderea 
intenţionată a adevărului, prin care poate rezulta o vătămare altora, este o 
încălcare a poruncii a noua.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 309 (engl.) (ro. cap. 27, „Legea 
dată lui Israel”).

Vineri  22 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum îi putem pregăti pe copiii noştri să fie ca micuţa servitoare is-

raelită?
2. Care este chemarea tinerilor noştri—indiferent în ce domeniu slu-

jesc ei?
3. Cum pot fi mişcaţi astăzi oamenii, la fel cum a fost Naaman?
4. Ce spirit al lui Ghehazi poate ruina chiar şi cele mai bune eforturi 

evanghelistice ale noastre?
5. Ce se cere de la toţi creştinii—în special când depun mărturie?

Sticky Note
2Imp 5:25-2725 După aceea s-a dus şi s-a înfăţişat înaintea stăpânului său. Elisei i-a zis: „De unde vii, Ghehazi?” El a răspuns: „Robul tău nu s-a dus nicăieri.” 26 Dar Elisei i-a zis: „Oare n-a fost duhul meu cu tine, când a lăsat omul acela carul şi a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi şi roabe? 27 Lepra lui Naaman se va lipi de tine şi de sămânţa ta pentru totdeauna.” Şi Ghehazi a ieşit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. 

Sticky Note
Prov 19:55 Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. – Col 3:2525 Căci cine umblă cu strâmbătate îşi va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; şi nu se are în vedere faţa omului. Apoc 22:1515 Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună! 

Doru
Cross-Out
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   Lecţia 9 Sabat, 30 august 2014

Patru misionari de succes
„Dintre [captivii] din fiii lui Iuda erau Daniel, Hanania, Mişael 

şi Azaria” (Daniel 1:6, NKJV engl.)
„Printre copiii lui Israel care au fost duşi robi în Babilon la începu-

tul celor şaptezeci de ani de captivitate se aflau patrioţi creştini.—Che-
maţi să fim diferiţi, pg. 52 (engl.) (ro. cap. 14).

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 479-490, 499-502, 510-513, 539-548  
         (engl.) (ro. cap. 39, „La curtea Babilonului”, cap. 40,  
         „Visul lui Nebucadneţar”, cap. 41, „Cuptorul de foc”,  
          cap. 44„În groapa cu lei”).

Duminică  24 august

1.  LA CURTEA BABILONULUI
a.  Ce decizie providenţială l-a pus pe regele Nebucadneţar în legă-

tură cu cei patru captivi evrei şi, mai apoi, cu Dumnezeul lor? 
Daniel 1:3-5.

b.  Care erau numele tinerilor aleşi cu acel scop? Daniel 1:6. După 
ce au fost aprobaţi pentru a participa la cursul de pregătire de 
trei ani, cum şi de ce au fost schimbate numele lor? Daniel 1:7.

„Regele babilonian nu i-a constrâns pe tinerii evrei să renunţe la cre-
dinţa lor în favoarea idolatriei, însă spera să obţină acest lucru treptat. Dân-
du-le nume ce semnificau idolatria, aducându-i zilnic în asociere strânsă cu 
obiceiurile păgâne şi sub influenţa ritualurilor seducătoare ale închinării 
idolatre, el spera să îi facă să renunţe la religia naţiunii lor şi să se unească 
cu închinarea babilonienilor.”—Profeţi şi regi, pg. 481 (engl.) (ro. cap. 39, „La curtea 
Babilonului”).

„Când vrăjmaşul îşi strecoară în sufletele noastre îndoielile şi ispitele 
sale subtile, noi trebuie să închidem imediat uşa şi să risipim influenţa su-
gestiilor sale.”—The Review and Herald, 7 august 1888.

Sticky Note
Dan 1:3-53 Împăratul a dat poruncă lui Aşpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câţiva din copiii lui Israel de neam împărătesc şi de viţă boierească, 4 nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să slujească în casa împăratului şi pe care să-i înveţe scrierea şi limba haldeilor. 5 Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui şi din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de trei ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. 

Sticky Note
Dan 1:66 Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. Dan 1:77 Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, şi anume: lui Daniel i-a pus numele Beltşaţar, lui Hanania, Şadrac, lui Mişael, Meşac, şi lui Azaria, Abed-Nego. 
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Luni  25 august

2.  CREDINCIOŞIA ÎNSOŢITĂ DE BINECUVÂNTĂRILE  
 LUI DUMNEZEU
a.  Cum i-a ajutat Dumnezeu pe acei tineri evrei să fie o lumină 

strălucitoare între păgâni în  situaţiile lor dificile? Daniel 1:17.

„În ţara robiei lor, aceşti [copii ai lui Israel] urmau să îndeplinească 
scopul lui Dumnezeu, dând naţiunilor păgâne binecuvântările care vin 
printr-o cunoaştere a lui Iehova. Ei urmau să fie reprezentanţii Săi.”—Pro-
feţi şi regi, pg. 479 (engl.) (ro. cap. 39, „La curtea Babilonului”).

b.  Care a fost decizia lor în faţa ispitei care îi înconjura? Iacov 1:12. 

„[Daniel 1:8 citat.] Luând această decizie, tinerii evrei nu au acţionat cu 
încumetare, ci încrezându-se ferm în Dumnezeu. Ei nu au ales să fie aparte, 
însă au preferat să fie, mai degrabă aşa, decât să Îl dezonoreze pe Dum-
nezeu. Dacă ar fi făcut compromis cu răul în acest caz, cedând presiunii 
împrejurărilor, îndepărtarea lor de la principiu ar fi slăbit simţul lor pentru 
ceea ce este drept şi repulsia lor faţă de rău. Primul pas greşit ducea la alţi 
paşi greşiţi, până când, având legătura cu cerul tăiată, aveau să fie purtaţi 
de ispită.”—Idem., pg. 483 (engl.) (ro. cap. 39, „La curtea Babilonului”).

c.  Cum a binecuvântat Dumnezeu eforturile lor credincioase? Da-
niel 1:19.

„Timp de trei ani tinerii evrei au studiat pentru a-şi însuşi ’învăţătura şi 
limba haldeilor.’ În acest timp ei şi-au menţinut credincioşia faţă de Dum-
nezeu şi au depins constant de puterea Sa. Cu obiceiurile lor de tăgăduire 
de sine ei au unit seriozitatea scopului, hărnicie şi statornicie. Nu mândria 
sau ambiţia erau cele care i-au adus la curtea regelui, în compania celor 
care nu Îl cunoşteau, nici nu se temeau de Dumnezeu; ei erau captivi într-o 
ţară străină, aşezaţi acolo de Înţelepciunea Infinită. Despărţiţi de influenţe-
le căminului şi de asocierile sacre, ei au încercat să se achite de îndatoririle 
lor pentru onoarea poporului lor înjosit şi pentru slava Aceluia, ai cărui 
servi erau.” —Idem., pg. 484 (engl.) (ro. cap. 39, „La curtea Babilonului”).

Sticky Note
Dan 1:1717 Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele. 

Sticky Note
Iac 1:1212 Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. 

Sticky Note
Dan 1:1919 Împăratul a stat de vorbă cu ei: dar între toţi tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. De aceea, ei au fost primiţi în slujba împăratului. 
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Marţi  26 august

3.  PUTEREA DIVINĂ COMBINATĂ CU EFORTUL  
 OMENESC
a.  Cum şi de ce au excelat tinerii evrei? Daniel 1:20.

„La curtea Babilonului erau strânşi reprezentanţi din toate ţările, oa-
meni de cel mai mare talent, oamenii cei mai înzestraţi cu daruri naturale, 
şi care deţineau cea mai largă cultură pe care o putea oferi lumea; totuşi, 
între toţi aceştia, tinerii evrei erau fără egal. În tărie fizică şi frumuseţe, 
în tărie mentală şi realizări literare, ei stăteau fără rivali. Statura dreaptă, 
pasul ferm, elastic, înfăţişarea frumoasă, simţurile netocite, respiraţia ne-
viciată—toate erau atât de multe certificate de obiceiuri bune, însemne ale 
nobleţii cu care natura îi onorează pe cei care sunt ascultători de legile ei. 

În acumularea înţelepciunii Babilonienilor, Daniel şi tovarăşii săi erau 
cu mult mai mult succes decât ceilalţi colegi de studiu ai lor; însă învăţătu-
ra lor nu venea la întâmplare. Ei şi-au obţinut cunoştinţa printr-o folosire 
credincioasă a puterilor lor, sub călăuzirea Duhului Sfânt.”—Profeţi şi regi, 
pg. 485, 486 (engl.) (ro. cap. 39, „La curtea Babilonului”).

b.  Ce şi-au dat ei seama—şi ce ar trebui în mod similar luat în con-
siderare de toţi cei care sunt chemaţi să reprezinte adevărata re-
ligie? 2 Timotei 2:15. 

„[Daniel şi tovarăşii săi] şi-au dat seama că pentru a sta ca reprezen-
tanţi ai adevăratei religii în mijlocul religiilor false ale păgânismului ei 
trebuie să aibă un intelect clar şi trebuie să îşi desăvârşească un caracter 
creştin.”—Idem., pg. 486 (engl.) (ro. cap. 39, „La curtea Babilonului”).

c.  Ce metodă de evanghelizare cu succes a predat Isus—în special 
întrucât oamenii din jurul nostru caută ceva mai sfânt în noi de-
cât în ei înşişi? Matei 5:13-16.

„În timp ce Dumnezeu lucra în Daniel şi tovarăşii săi ’să vrea şi să facă 
după buna Sa plăcere’ (engl.), ei lucrau la propria lor mântuire (Filipeni 
2:13).”—Profeţi şi regi, pg. 486 (engl.) (ro. cap. 39, „La curtea Babilonului”).

Sticky Note
Dan 1:2020 În toate lucrurile care cereau înţelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele care erau în toată împărăţia lui. 

Sticky Note
2Tim 2:1515 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. 

Sticky Note
Mat 5:13-1613 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. 14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. 
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Miercuri 27 august

4.  NEBUCADNEŢAR ÎI DĂ SLAVĂ LUI DUMNEZEU
a.  Imediat ce Daniel şi tovarăşii săi au intrat în slujba regelui Babi-

lonian, ce eveniment i-a oferit lui Daniel ocazia de a da mărturie 
în favoarea lui Dumnezeu? Daniel 2:1, 2.

b.  Ca răspuns la descoperirea prin Daniel a visului regelui, cum l-a 
recunoscut Nebucadneţar pe Dumnezeul cerului? Daniel 2:47. 
Ce declaraţie a făcut mai târziu Nebucadneţar ca răspuns la măr-
turia credincioasă pe care au dat-o tovarăşii lui Daniel în câmpia 
Dura? Daniel 3:27-29.

„Cei trei evrei au declarat întregii naţiuni a Babilonului credinţa lor în 
Cel căruia I se închinau. Ei s-au bazat pe Dumnezeu. În ceasul încercării 
lor, ei şi-au amintit făgăduinţa ’Când vei trece prin ape, eu voi fi cu tine; 
şi prin râuri, acestea nu te vor îneca: când vei trece prin foc, nu te va arde; 
nici flacăra nu te va aprinde’ (Isaia 43:2). Şi într-un mod minunat credinţa 
lor în Cuvântul viu a fost onorată în faţa tuturor. Vestea despre scăparea 
lor minunată a fost dusă în multe ţări de reprezentanţii diferitelor naţiuni 
care fuseseră invitaţi de Nebucadneţar la inaugurare.”—Profeţi şi regi, pg. 512 
(engl.) (ro. cap. 41, „Cuptorul de foc”).

c.  În mila şi răbdarea Sa cu Nebucadneţar, cum l-a avertizat Dum-
nezeu pe monarh? Daniel 4:5, 10-16, 19-22. După ce i-a explicat 
regelui cel de-al doilea vis, ce apel a făcut Daniel la rege? Daniel 
4:27. Ce experienţă umilitoare l-a condus pe Nebucadneţar la o 
convertire deplină? Daniel 4:30-34, 37.

„Sub mustrarea lui Dumnezeu, inima mândră a lui Nebucadneţar a 
fost umilită.”—The Review and Herald, 8 septembrie 1896. 

„Regele cândva mândru devenise un copil umil al lui Dumnezeu; con-
ducătorul tiran cu aer de stăpân, un rege înţelept şi plin de milă... Sub mus-
trarea Celui care este Regele regilor şi Domnul domnilor, Nebucadneţar 
învăţase ultima lecţie pe care toţi conducătorii au nevoie să o înveţe—că 
adevărata măreţie constă în adevărată bunătate.”—Profeţi şi regi, pg. 521 (engl.) 
(ro. cap. 42, „Adevărata măreţie”).

Sticky Note
Dan 2:1-21 În al doilea an al domniei lui Nebucadneţar, Nebucadneţar a avut nişte vise. Duhul îi era tulburat şi i-a pierit somnul. 2 Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititorii în stele, pe descântători şi pe haldei ca să-i spună visele. Ei au venit şi s-au înfăţişat înaintea împăratului. 

Sticky Note
Dan 2:4747 Împăratul a vorbit lui Daniel şi a zis: „Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul împăraţilor, şi El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!” Dan 3:27-2927 Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii şi sfetnicii împăratului s-au strâns şi au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate şi nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. 28 Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor! 29 Iată acum porunca pe care o dau: orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego va fi făcut bucăţi, şi casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca El.” 

Sticky Note
Dan 4:55 Am visat un vis care m-a înspăimântat; gândurile de care eram urmărit în patul meu şi vedeniile duhului meu mă umpleau de groază. Dan 4:10-1610 Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam şi iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. 11 Copacul acesta s-a făcut mare şi puternic, vârful lui se înălţa până la ceruri şi se vedea de la marginile întregului pământ. 12 Frunza lui era frumoasă şi avea roade multe; în el se găsea hrană pentru toţi; fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului îşi făceau cuibul în ramurile lui şi orice făptură vie se hrănea din el. 13 În vedeniile care-mi treceau prin cap în patul meu, mă uitam şi iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. 14 El a strigat cu putere şi a vorbit aşa: „Tăiaţi copacul şi rupeţi ramurile; scuturaţi-i frunza şi risipiţi roadele; fugăriţi fiarele de sub el şi păsările din ramurile lui! 15 Dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsaţi-l în pământ şi legaţi-l cu lanţuri de fier şi de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului şi să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. 16 Inima lui de om i se va preface într-o inimă de fiară şi vor trece şapte vremuri peste el. Dan 4:19-2219 Atunci Daniel, numit Beltşaţar, a rămas uimit o clipă, şi gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul şi a zis: „Beltşaţare, să nu te tulbure visul şi tâlcuirea!” Şi Beltşaţar a răspuns: „Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmaşii tăi, şi tâlcuirea lui, pentru potrivnicii tăi! 20 Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare şi puternic, încât i se înălţa vârful până la ceruri şi se vedea de la toate capetele pământului; 21 copacul acesta a cărui frunză era aşa de frumoasă şi care avea roade atât de multe, şi în care era hrană pentru toţi, sub care se adăposteau fiarele câmpului şi în ramurile căruia îşi făceau cuibul păsările cerului, 22 eşti tu, împărate, care ai ajuns mare şi puternic, a cărui mărime a crescut şi s-a înălţat până la ceruri şi a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Dan 4:2727 De aceea, împărate, placă-ţi sfatul meu! Pune capăt păcatelor tale şi trăieşte în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale şi ai milă de cei nenorociţi, şi poate că ţi se va prelungi fericirea!” Dan 4:30-3430 împăratul a luat cuvântul şi a zis: „Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de şedere împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?” 31 Nu se sfârşise încă vorba aceasta a împăratului, şi un glas s-a coborât din cer şi a zis: „Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia! 32 Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, şi vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi, şi vor trece peste tine şapte vremuri, până vei recunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea!” 33 Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadneţar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului şi unghiile, ca ghearele păsărilor. 34 După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer şi mi-a venit iarăşi mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic, Acela a cărui stăpânire este veşnică şi a cărui Împărăţie dăinuie din neam în neam. Dan 4:3737 Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” 
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Joi  28 august

5.  LUMINA CERULUI STRĂLUCEŞTE ASUPRA LUI  
 DARIUS
a.  Cum a fost testată credinţa lui Daniel când slujea sub guverna-

rea lui Darius, pe care deja îl influenţase pentru adevăr? Expli-
caţi cursa pregătită pentru el. Daniel 6:1, 2, 5-9.

b.  Cum a răspuns Daniel la decret? Daniel 6:10-13.

c.  Cum s-a simţit Darius când şi-a dat seama că fusese înşelat de chiar 
oamenii care pretindeau să fie îngrijoraţi de siguranţa tronului 
său? Daniel 6:14, 18-23. Cum l-a înălţat regele păgân pe Dumneze-
ul lui Daniel ca singurul Dumnezeu adevărat? Daniel 6:25, 26.

„Din istoria eliberării lui Daniel putem învăţa că în timpurile de în-
cercare şi întuneric copiii lui Dumnezeu trebuie să fie exact ceea ce au fost 
când perspectivele lor străluceau de speranţă şi împrejurările lor erau tot 
ce îşi puteau dori. Daniel în groapa cu lei era acelaşi Daniel care stătea în 
faţa regelui ca primul între miniştrii de stat şi ca profet al Celui Prea Înalt. 
Un om a cărui inimă este fixată asupra lui Dumnezeu va fi acelaşi în ora 
celei mai mari încercări a sa ca şi în prosperitate, când lumina şi favoarea 
lui Dumnezeu şi a omului strălucesc asupra sa...

Cerul este foarte aproape de cei care suferă de dragul neprihănirii.”—
Profeţi şi regi, pg. 545 (engl.) (ro. cap. 44, „În groapa cu lei”).

Vineri  29 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Explicaţi cum sunt puse curse subtile în faţa noastră şi a tinerilor de 

astăzi, exact aşa cum a fost în cazul celor trei evrei în Babilon.
2. Care a fost secretul succesului tinerilor?
3. Când mulţimile nesfinte ne întâlnesc, ce speră mulţi?
4. Ce lecţie predată de Nebucadneţar trebuie să fie păstrată cu sfinţe-

nie în fiecare dintre noi—fie că suntem sau nu oameni proeminenţi?
5. Prezentaţi dovada lucrării Duhului Sfânt în inima lui Darius.

Sticky Note
Dan 6:1-21 Darius a găsit cu cale să pună peste împărăţie o sută douăzeci de dregători, care trebuiau să fie răspândiţi în toată împărăţia; 2 a pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era şi Daniel. Dregătorii aceştia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Dan 6:5-95 Atunci oamenii aceştia au zis: „Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui!” 6 Apoi aceste căpetenii şi dregătorii aceştia s-au dus cu mare zarvă la împărat şi i-au vorbit aşa: „Să trăieşti veşnic, împărate Darius! 7 Toate căpeteniile împărăţiei, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii şi cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoţită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălţa, în timp de treizeci de zile, rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. 8 Acum, împărate, întăreşte oprirea şi iscăleşte porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba, după legea mezilor şi perşilor, care, odată dată, rămâne neschimbată.” 9 În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca şi oprirea. 

Sticky Note
Dan 6:10-1310 Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte. 11 Atunci oamenii aceştia au dat năvală în casă şi au găsit pe Daniel rugându-se şi chemând pe Dumnezeul lui. 12 Apoi s-au înfăţişat înaintea împăratului şi i-au zis cu privire la oprirea împărătească: „N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălţa, timp de treizeci de zile, rugăciuni vreunui dumnezeu sau vreunui om, afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei?” Împăratul a răspuns: „Lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor şi perşilor, care nu se poate schimba!” 13 Ei au luat din nou cuvântul şi au zis împăratului: „Daniel, unul din prinşii de război ai lui Iuda, nu ţine deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o, şi îşi face rugăciunea de trei ori pe zi!” 

Sticky Note
Dan 6:1414 Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta; s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel, şi până la asfinţitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dan 6:18-2318 Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio ţiitoare şi n-a putut să doarmă. 19 În revărsatul zorilor însă împăratul s-a sculat şi s-a dus în grabă la groapa cu lei. 20 Şi apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel: „Daniele, robul Dumnezeului celui Viu, a putut Dumnezeul tău căruia Îi slujeşti necurmat să te scape de lei?” 21 Şi Daniel a zis împăratului: „Veşnic să trăieşti, împărate! 22 Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!” 23 Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult şi a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă şi nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Dan 6:25-2625 După aceea, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile, care locuiau în toată împărăţia: „Pacea să vă fie dată din belşug! 26 Poruncesc ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă şi să se înfricoşeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel Viu şi El dăinuie veşnic; Împărăţia Lui nu se va nimici niciodată, şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit. 
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Sabat, 6 septembrie 2014

Darul Sabatului Întâi pentru  
sediul din Namibia

Iubiţi fraţi şi surori din în-
treaga lume:

Salutări creştine cu 2 Co-
rinteni 9:6-8. Amintiţi-vă că 
„Cel care seamănă puţin, pu-
ţin va secera; iar cine seamănă 
mult, mult va secera. Fiecare să 
dea după cum a hotărât în inima lui: 
nu cu părere de rău sau de silă, căci ’pe 
cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu’.”

Namibia este situată în sudul Africii, învecinându-se cu Angola şi 
Zambia la nord, Botswana la est, Africa de Sud la sud şi est şi Oceanul 
Atlantic la vest. Un mare număr de oameni sunt creştini, în principal 
luterani. Catolicii, metodiştii, anglicanii, reformaţii olandezi, mormonii 
şi adventiştii au un număr mai mic de adepţi. Această ţară se bucură de 
libertate religioasă completă. 

Mişcarea de Reformă a început în Namibia în 1992, când un grup de 
fraţi din Angola au fugit de război şi s-au stabilit în Osire. Aceşti credin-
cioşi refugiaţi au început cu zelul lor misionar să contacteze, nu doar per-
soane care erau ei înşişi refugiaţi, ci au căutat şi ocazii de a-i evangheliza 
pe localnicii din Namibia. A fost greu să găseşti suflete sensibile la solie, 
însă după ani primele roade au început să se arate printr-un botez de 10 
suflete. 

Misiunea Angoleză de Sud a oferit un suport excelent noilor suflete, 
trimiţându-le Lecţiile Biblice pentru Şcoala de Sabat şi pastori care să în-
deplinească ritualurile sfinte ale botezului şi Cinei Domnului. 

În prezent Misiunea are în Namibia 20 membrii botezaţi şi alţi can-
didaţi care se pregătesc pentru următorul botez. Lucrarea creşte, însă nu 
există un loc potrivit ce poate fi folosit ca sediu al lucrării. 

Apelăm la fraţii din întreaga lume să ne ajute în acest proiect din 
Windhoek, capitala Namibiei, cu rugăciunile lor şi cu resursele lor finan-
ciare. Fie ca Domnul să îi binecuvânteze pe toţi cei care vor ajuta direct 
sau indirect acest proiect.

Secretarul Regional pentru Africa
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      Lecţia 10 Sabat, 6 septembrie 2014

O mare criză în Israel
„Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împără-

ţie?” (Estera 4:14).
„În providenţa lui Dumnezeu, Estera, o evreică ce se temea de Cel 

Preaînalt, fusese făcută regină a împărăţiei Medo-Persane.”—Conflict 
and Courage, pg. 244. 

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 598-606 (engl.) (ro. cap. 59,  
        „În zilele împărătesei Estera”).

Duminică  31 august

1.  CRUZIMEA UNUI DECRET CAUZEAZĂ O MARE CRIZĂ
a.  Cum se numeau regii medo-persani care au semnat primele 

două decrete (în 536 î.Hr. şi respectiv 528 î.Hr) prin care se per-
mitea evreilor să se întoarcă în patria lor? Ezra 1:1-3; 6:1, 2, 6-8. 

b.  Prin ce criză au trecut copiii lui Israel în timpul domniei lui 
Ahaşveroş în 510 î. Hr.? Estera 3:8-13. Ce chin sufletesc a cauzat 
decretul între evrei? Estera 4:3.

c.  Ce solie le trimisese Domnul înainte de criză? Zaharia 2:6-9.

„Domnul a prevăzut timpurile tulburi care urmau să vină în timpul 
domniei lui Xerxes—Ahaşveroş din cartea Esterei—şi el nu doar că a pro-
vocat o schimbare de simţăminte în inimile bărbaţilor cu autoritate ci l-a 
inspirat şi pe Zaharia să pledeze pe lângă exilaţi să se întoarcă....

Era încă în planul lui Dumnezeu, după cum fusese de la început, ca 
poporul Său să fie o laudă pe pământ, spre slava numelui Său.”—Profeţi şi 
regi, pg. 598, 599 (engl.) (ro. cap. 49, „În zilele împărătesei Estera”).

Sticky Note
Ezra 1:1-31 În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea aceasta în toată împărăţia lui: 2 „Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: „Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim în Iuda. 3 Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el, şi să se suie la Ierusalim în Iuda, şi să zidească acolo Casa Domnului Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim. Ezra 6:1-21 Atunci împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor, unde se puneau vistieriile în Babilon. 2 Şi s-a găsit la Ahmeta, capitala ţinutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte: Ezra 6:6-86 Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de Râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii voştri de slujbă din Afarsac, care locuiţi dincolo de Râu, depărtaţi-vă de locul acesta. 7 Lăsaţi să meargă înainte lucrările acestei Case a lui Dumnezeu; dregătorul iudeilor şi bătrânii iudeilor s-o zidească iarăşi pe locul unde era. 8 Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veţi avea de făcut faţă de aceşti bătrâni ai iudeilor, pentru zidirea acestei Case a lui Dumnezeu: cheltuielile, luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de Râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucrul. 

Sticky Note
Est 3:8-138 Atunci Haman a zis împăratului Ahaşveroş: „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniştit. 9 Dacă împăratul găseşte cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciţi, şi eu voi cântări zece mii de talanţi de argint în mâinile slujbaşilor, ca să-i ducă în vistieria împăratului.” 10 Împăratul şi-a scos inelul din deget şi l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, vrăjmaşul iudeilor. 11 Şi împăratul a zis lui Haman: „Îţi dăruiesc şi argintul şi pe poporul acesta; fă cu el ce vei voi.” 12 Logofeţii împăratului au fost chemaţi în a treisprezecea zi a lunii întâi şi au scris în totul cum a poruncit Haman mai marilor oştirii, dregătorilor fiecărui ţinut şi căpeteniilor fiecărui popor, fiecărui ţinut după scrierea lui şi fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahaşveroş şi au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului. 13 Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ţinuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare şi să piardă pe toţi iudeii, tineri şi bătrâni, prunci şi femei, şi anume într-o singură zi, în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar, şi să li se prade averile. Est 4:33 În fiecare ţinut unde ajungea porunca împăratului şi hotărârea lui a fost o mare jale printre iudei; posteau, plângeau şi se boceau, şi mulţi se culcau în sac şi cenuşă. 

Sticky Note
Zah 2:6-96 Fugiţi, fugiţi din ţara de la miazănoapte! – zice Domnul. Căci v-am împrăştiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul. 7 Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!” 8 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „După slavă M-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui. 9 Iată, Îmi ridic mâna împotriva lor – zice Domnul – şi ele vor fi prada celor ce le erau supuşi, ca să ştiţi că Domnul oştirilor M-a trimis. 
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Luni 1 septembrie

2.  PROVIDENŢA LUI DUMNEZEU DEJOACĂ PLANUL  
 LUI SATAN
a.  Când este confruntat cu o criză, ce ar trebui să îşi amintească 

întotdeauna poporul lui Dumnezeu? Romani 8:31. Cum a lucrat 
providenţa lui Dumnezeu pentru a dejuca planul vrăjmaşului? 
Estera 2:15, 16. 

„Satan însuşi, instigatorul nevăzut al acestei uneltiri, încerca să cureţe pă-
mântul de cei care păstrau cunoştinţa adevăratului Dumnezeu... Însă com-
ploturile vrăjmaşului au fost dejucate de o Putere care domneşte între copiii 
oamenilor.”—Profeţi şi regi, pg. 601 (engl.) (ro. cap. 49, „În zilele împărătesei Estera”).

b.  A ştiut regele că decretul său urma să o includă în masacrul aş-
teptat pe însăşi soţia sa evreică? De ce a considerat Mardoheu că 
era providenţial faptul că Estera era acum regină? Estera 4:13, 14. 

„Mardoheu era o rudă apropiată [a Esterei]. În situaţia lor disperată, ei 
au decis să apeleze la Xerxes în favoarea poporului lor. Estera trebuia să se 
aventureze în prezenţa sa ca mijlocitor.”—Idem. 

c.  Ce instrucţiune a trimis regina Estera lui Mardoheu? Ce arată 
faptul că ea era gata să îşi sacrifice chiar viaţa în favoarea popo-
rului ei? Estera 4:16.

„Criza pe care o înfrunta Estera avea nevoie de acţiune rapidă, serioa-
să; însă atât ea, cât şi Mardoheu au înţeles că dacă Dumnezeu nu va lucra 
cu putere în favoarea lor, eforturile lor vor fi inutile. Aşa că Estera şi-a luat 
timp de comuniune cu Dumnezeu, sursa tăriei ei.”—Idem. 

„Experienţele chinuitoare care au venit asupra poporului lui Dumne-
zeu în zilele Esterei nu au fost caracteristice doar pentru acel secol....

Acelaşi spirit care în veacurile trecute i-a condus pe oameni să persecu-
te adevărata biserică, va conduce în viitor la urmarea unui curs asemănător 
faţă de cei care îşi menţin loialitatea faţă de Dumnezeu. Chiar acum se fac 
pregătiri pentru ultimul mare conflict.”—Idem., pg. 605 (engl.) (ro. cap. 49, „În 
zilele împărătesei Estera”).
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Sticky Note
Rom 8:3131 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Est 2:15-1615 Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului şi păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. 16 Estera a fost dusă la împăratul Ahaşveroş, în casa împărătească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al şaptelea an al domniei lui. 

Sticky Note
Est 4:13-1413 Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: „Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi iudeii, pentru că eşti în casa împăratului. 14 Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” 

Sticky Note
Est 4:1616 „Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri.” 
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Marţi  2 septembrie

3.  CE POT FACE POSTUL ŞI RUGĂCIUNEA
a.  După ce Estera a petrecut trei zile în post şi rugăciune, ce reacţie 

favorabilă a primit ea când a apărut în faţa soţului ei? Estera 5:1-3.

„Într-un timp când părea că nicio putere nu putea să îi salveze, Estera 
şi femeile asociate cu ea au înfruntat problema cu post, rugăciune şi acţiune 
imediată.”—Conflict and Courage, pg. 245.

b.  Ce invitaţie a făcut ea soţului ei şi lui Haman şi care a fost reacţia 
lui Haman după împlinirea acesteia? Estera 5:4, 5, 12, 13. Ce i-a 
sugerat nevasta lui Haman când a văzut ura sa faţă de Mardo-
heu? Estera 5:14. 

c.  Cum a lucrat providenţa lui Dumnezeu în noaptea dinaintea ce-
lui de-al doilea banchet? Estera 6:1-3. Ce i-a spus regele lui Ha-
man să facă imediat ce a ajuns să ceară permisiunea de a-l ucide 
pe Mardoheu? Estera 6:4-10.

d.  Cum s-a simţit Haman când s-a întors grăbit acasă pentru a spu-
ne ceea ce tocmai se întâmplase? Estera 6:11, 12. Ce avertizare i-a 
dat Zereş soţului ei? Estera 6:13.

„Iubirea lui Dumnezeu pentru noi se dovedeşte zilnic; totuşi noi nu ne 
gândim la favorurile Sale şi suntem indiferenţi faţă de rugăminţile sale stă-
ruitoare. El caută să ne impresioneze cu Spiritul Său de gingăşie, cu iubirea 
şi îndelunga Sa răbdare; însă noi abia dacă recunoaştem semnele bunătăţii 
Sale şi avem un slab sens al lecţiei de iubire pe care doreşte El să ne înveţe. 
Unii, asemenea lui Haman, uită toate favorurile lui Dumnezeu pentru că 
Mardoheu este înaintea lor şi nu este aruncat în dizgraţie; pentru că ini-
mile lor sunt umplute cu vrăjmăşie şi ură, mai degrabă decât de iubirea şi 
spiritul scumpului nostru Răscumpărător, care şi-a dat preţioasa Sa viaţă 
pentru vrăjmaşii Săi. Noi pretindem că avem acelaşi Tată, că mergem spre 
acelaşi cămin nepieritor, că ne bucurăm de aceeaşi credinţă solemnă şi că 
toţi credem aceeaşi solie care ne încearcă; şi totuşi, mulţi se ceartă unii cu 
alţii, ca nişte copii certăreţi.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pg. 222 (engl.) (ro. 
cap. 20, „Nevoia de armonie”).

Sticky Note
Est 5:1-31 A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărăteşti şi a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul şedea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească, în faţa uşii casei. 2 Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Şi împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care-l ţinea în mână. Estera s-a apropiat şi a atins vârful toiagului. 3 Împăratul i-a zis: „Ce ai tu, împărăteasă Estero, şi ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, îţi voi da.” 

Sticky Note
Est 5:4-54 Estera a răspuns: „Dacă împăratul găseşte cu cale, să vină împăratul astăzi cu Haman la ospăţul pe care i l-am pregătit.” 5 Şi împăratul a zis: „Duceţi-vă îndată şi aduceţi pe Haman, cum doreşte Estera.” Împăratul s-a dus cu Haman la ospăţul pe care-l pregătise Estera. Est 5:12-1312 Şi a adăugat: „Eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospăţul pe care l-a făcut, şi sunt poftit şi pe mâine la ea cu împăratul. 13 Dar toate acestea n-au niciun preţ pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, şezând la poarta împăratului.” Est 5:1414 Nevasta sa, Zereş, şi toţi prietenii lui i-au zis: „Să se pregătească o spânzurătoare înaltă de cincizeci de coţi, şi mâine dimineaţă cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăţ cu împăratul.” Părerea aceasta a plăcut lui Haman şi a pus să pregătească spânzurătoarea. 

Sticky Note
Est 6:1-31 În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă şi a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, Cronicile. Le-au citit înaintea împăratului, 2 şi s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan şi Tereş, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahaşveroş. 3 Împăratul a zis: „Ce cinste şi mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta?” – „Nu i s-a făcut nimic”, au răspuns cei ce slujeau împăratului. Est 6:4-104 Atunci împăratul a zis: „Cine este în curte?” – Haman venise în curtea de afară a casei împăratului să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care-l pregătise pentru el. – 5 Slujitorii împăratului i-au răspuns: „Haman este în curte.” Şi împăratul a zis: „Să intre.” 6 Haman a intrat, şi împăratul i-a zis: „Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul?” Haman şi-a zis în sine: „Pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească?” 7 Şi Haman a răspuns împăratului: „Omului pe care vrea împăratul să-l cinstească 8 trebuie să i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, şi calul pe care călăreşte împăratul şi să i se pună cununa împărătească pe cap. 9 Să se dea haina şi calul uneia din căpeteniile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetăţii şi să se strige înaintea lui: „Aşa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!” 10 Împăratul a zis lui Haman: „Ia îndată haina şi calul, cum ai zis, şi fă aşa iudeului Mardoheu, care şade la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus.” 

Sticky Note
Est 6:11-1211 Şi Haman a luat haina şi calul, a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetăţii şi a strigat înaintea lui: „Aşa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!” 12 Mardoheu s-a întors la poarta împăratului, şi Haman s-a dus în grabă acasă, mâhnit şi cu capul acoperit. Est 6:1313 Haman a istorisit nevestei sale, Zereş, şi tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Şi înţelepţii lui şi nevasta sa, Zereş, i-au zis: „Dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui.” 
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Miercuri 3 septembrie

4.  DUMNEZEU POATE RĂSTURNA SITUAŢII DIFICILE
a.  Ce cerere a făcut Estera regelui Ahaşveroş la al doilea banchet? 

Estera 7:3-4. Uimit de cuvintele Esterei, ce i-a cerut regele? Estera 
7:5, 6. 

b.  Ce au sugerat famenii regelui când au văzut mânia lui împotriva 
lui Haman? Estera 7:7, 9, 10. Ce ar trebui să ţină minte cei nelegiu-
iţi când intenţionează să îi rănească pe alţii? Proverbe 26:27. 

„Mardoheu a primit poziţia de onoare ocupată înainte de Haman. El 
era ‚cel dintâi după împăratul Ahaşveroş. El era cu vază între Iudei şi iubit 
de mulţimea fraţilor săi’ (Estera 10:3); şi a căutat să promoveze bunăstarea 
Israelului. Astfel Dumnezeu a adus pe poporul Său ales încă odată în fa-
voarea curţii Medo-Persane, făcând posibilă îndeplinirea scopului Său de 
a-i restaura în ţara lor. Însă au trecut alţi câţiva ani, până în anul al şapte-
lea al împăratului Artaxerxes I, urmaşul lui Xerxes cel Mare, înainte ca un 
număr considerabil să se întoarcă la Ierusalim, sub Ezra.”—Profeţi şi regi, pg. 
602-605 (engl.) (ro. cap. 49, „În zilele împărătesei Estera”).

c.  Ce contradecret a fost emis de Ahaşveroş? Estera 8:5, 13. Cum au 
fost scăpaţi evreii care căutaseră faţa Domnului prin rugăciune 
şi post? Estera 9:1, 2, 16, 17.

„Dumnezeu a lucrat în mod minunat pentru poporul Său căit; şi un 
contradecret emis de rege, permiţându-le să lupte pentru vieţile lor, şi care 
a fost transmis cu grabă în toate părţile împărăţiei, prin curieri călare, care 
erau ’grăbiţi şi presaţi de porunca împăratului’ (Estera 8:14 engl.).”—Idem., 
pg. 602 (engl.) (ro. cap. 49, „În zilele împărătesei Estera”).

„Pentru anumite lucruri, postul şi rugăciunea sunt recomandate şi po-
trivite. În mâna lui Dumnezeu ele sunt mijloace de a curăţi inima şi de a 
încuraja o structură receptivă a minţii. Primim răspunsuri la rugăciunile 
noastre pentru că ne umilim sufletele înaintea lui Dumnezeu.”—Dietă şi hra-
nă, pg. 187, 188 (engl.) (ro. cap. 10, „Postul”).
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Sticky Note
Est 7:3-43 Împărăteasa Estera a răspuns: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, şi dacă găseşte cu cale împăratul, dă-mi viaţa: iată cererea mea; şi scapă pe poporul meu: iată dorinţa mea! 4 Căci eu şi poporul meu suntem vânduţi să fim nimiciţi, înjunghiaţi şi prăpădiţi. Măcar dacă am fi vânduţi să fim robi şi roabe, aş tăcea, dar vrăjmaşul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului.” Est 7:5-65 Împăratul Ahaşveroş a luat cuvântul şi a zis împărătesei Estera: „Cine şi unde este acela care are de gând să facă aşa?” 6 Estera a răspuns: „Apăsătorul, vrăjmaşul este Haman, răul acesta!” Haman a rămas îngrozit în faţa împăratului şi a împărătesei. 

Sticky Note
Est 7:77 Şi împăratul, în mânia lui, s-a sculat şi a părăsit ospăţul, şi s-a dus în grădina casei împărăteşti. Haman a rămas să-şi ceară viaţa de la împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. Est 7:9-109 Şi Harbona, unul din fameni, a zis în faţa împăratului: „Iată, spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în casa lui Haman, la o înălţime de cincizeci de coţi.” Împăratul a zis: „Haman să fie spânzurat pe ea!” 10 Şi au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Şi mânia împăratului s-a potolit. Prov 26:2727 Cine sapă groapa altuia cade el în ea, şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte. 

Sticky Note
Est 8:55 Ea a zis atunci: „Dacă împăratul găseşte cu cale şi dacă am căpătat trecere înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului şi dacă eu sunt plăcută înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, şi scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ţinuturile împăratului. Est 8:1313 Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ţinut şi dădeau de ştire tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune pe vrăjmaşii lor. Est 9:1-21 În luna a douăsprezecea, adică luna Adar, în a treisprezecea zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca şi hotărârea împăratului şi când vrăjmaşii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că iudeii au stăpânit asupra vrăjmaşilor lor. 2 Iudeii s-au strâns în cetăţile lor, în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica de ei apucase pe toate popoarele! Est 9:16-1716 Ceilalţi iudei din celelalte ţinuturi ale împăratului s-au strâns şi şi-au apărat viaţa. Au căpătat astfel odihnă, scăpând de vrăjmaşii lor, şi au ucis şaptezeci şi cinci de mii din cei ce le erau vrăjmaşi. Dar n-au pus mâna pe averile lor. 17 Aceste lucruri s-au întâmplat în a treisprezecea zi a lunii Adar. În ziua a paisprezecea, iudeii s-au odihnit şi au făcut din ea o zi de ospăţ şi de bucurie. 
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Joi  4 septembrie

5.  CUM SE VA REPETA ISTORIA
a.  Ce cuvinte profetice va vedea împlinite în viitorul apropiat poporul 

păzitor al poruncilor lui Dumnezeu? Matei 24:9; Apocalipsa 12:17. 

„Acelaşi spirit care în secolele trecute i-a făcut pe oameni să persecute 
adevărata biserică se va manifesta în viitor în urmarea unui curs similar 
faţă de cei care îşi menţin loialitatea faţă de Dumnezeu. Chiar acum se fac 
pregătiri pentru acest ultim mare conflict. 

Decretul care va fi dat în cele din urmă împotriva poporului rămăşiţei 
lui Dumnezeu va fi foarte similar cu cel emis de Ahaşveroş împotriva evre-
ilor. Astăzi vrăjmaşii adevăratei biserici va vedea în mica grupă de păzitori 
ai Sabatului un Mardoheu în poartă...

Satan va stârni indignare împotriva minorităţii care refuză să accepte 
obiceiuri şi tradiţii populare. Oameni de poziţie şi reputaţie se vor alătura 
celor nelegiuiţi şi josnici pentru a se sfătui împotriva poporului lui Dumne-
zeu. Bogăţia, geniul, educaţia, se vor combina pentru a-i acoperi cu dispreţ. 
Conducători persecutori, predicatori şi membri ai bisericii vor conspira îm-
potriva lor. Cu vocea şi pana, prin laude, ameninţări şi ridiculizare, ei vor 
încerca să le doboare credinţa. Prin reprezentări greşite şi apeluri furioase, 
oamenii vor agita pasiunile poporului. Neavând un ’aşa zice Scriptura’ pe 
care să îl aducă împotriva apărătorilor Sabatului Biblic, ei vor recurge la 
măsuri opresive pentru a înlocui lipsa... Pe acest câmp de bătaie se va da 
ultimul mare conflict în controversa dintre adevăr şi rătăcire.”—Profeţi şi regi, 
pg. 605, 606 (engl.) (ro. cap. 49, „În zilele împărătesei Estera”).

Vineri  5 septembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum a prezis Dumnezeu criza din timpul domniei Esterei, prin care 

au trecut evreii?
2. Care a fost primul pas al Esterei în încercarea de a abate nenorocicea?
3. Cum a schimbat Dumnezeu planurile oamenilor răi şi ale diavoli-

lor în timpul Esterei? Va face El acest lucru astăzi? 
4. Cum l-a pedepsit Dumnezeu pe Haman pentru că a instigat criza?
5. Cum a folosit Dumnezeu această criză în mod providenţial, ca o 

unealtă pentru evanghelizare? Explicaţi modul în care istoria se va 
repeta în mod victorios. 

Sticky Note
Mat 24:99 Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. Apoc 12:1717 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos. 
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     Lecţia 11 Sabat, 13 septembrie 2014

Ezra, talentatul cărturar
„Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea 

Domnului şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi po-
runcile.” (Ezra 7:10).

„Experienţa lui Ezra...  a atras remarca favorabilă a regelui Arta-
xerxes, cu care Ezra conversa liber despre puterea Dumnezeului ceru-
lui şi despre scopul Său de a restaura poporul Său în Ierusalim.”—The 
Review and Herald, 30 ianuarie 1908.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 607-624 (engl.) (ro. cap. 50,  
        „Ezra, preot şi cărturar”, cap. 51, „O reînviorare  
         spirituală”).

Duminică 7 septembrie

1.  EZRA ŞI ARTAXERXES
a.  Ce semnificaţie are numele Artaxerxes Longimanul, regele Me-

do-Pesiei, în istoria poporului lui Dumnezeu? Ezra 7:8, 10-14. În 
ce an a fost emis decretul lui Artaxerxes?

„În timpul domniei [lui Artaxerxes] au trăit şi au lucrat Ezra şi Nee-
mia. El este cel care a emis în 457 î. Hr. decretul al treilea şi ultimul pen-
tru restaurarea Ierusalimului.”—Profeţi şi regi, pg. 607 (engl.) (ro. cap. 50, „Ezra, 
preot şi cărturar”).

b.  Ce poziţie deţinea Ezra la curtea lui Artaxerxes? Cum a fost el 
capabil să ajute poporul lui Dumnezeu în timp ce era încă în 
captivitate? Ezra 7:1, 6, 10, 21. 

„În timpul lungii sale domnii [Artaxerxes] a arătat adesea favoare po-
porului lui Dumnezeu, în prietenii săi de încredere şi mult iubiţi, evreii 
Ezra şi Neemia, el a recunoscut oameni numiţi de Dumnezeu, ridicaţi pen-
tru o lucrare specială.

Experienţa lui Ezra în timp ce trăia între evreii care au rămas în Babilon 
a fost atât de neobişnuită, încât a atras atenţia favorabilă a regelui Arta-
xerxes, dialogând despre puterea Dumnezeului cerului şi despre scopul 
divin în restaurarea evreilor în Ierusalim.”—Idem., pg. 607, 608 (engl.) (ro. cap. 
50, „Ezra, preot şi cărturar”).

Sticky Note
Ezra 7:88 Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al şaptelea al împăratului. Ezra 7:10-1410 Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile. 11 Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe preotului şi cărturarului Ezra, care învăţa poruncile şi legile Domnului cu privire la Israel: 12 „Artaxerxe, împăratul împăraţilor, către Ezra, preotul şi cărturarul iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, şi aşa mai departe…: 13 Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoţii şi din leviţii lui care se află în împărăţia mea şi care vor să plece cu tine la Ierusalim. 14 Tu eşti trimis de împăratul şi de cei şapte sfetnici ai lui să cercetezi în Iuda şi Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale, 

Sticky Note
Ezra 7:11 După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul perşilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, Ezra 7:66 Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit în Legea lui Moise dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Şi, fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Ezra 7:1010 Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile. Ezra 7:2121 Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de Râu să dea îndată lui Ezra, preot şi cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, 
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Luni  8 septembrie

2.  PRINCIPALA LUCRARE A LUI EZRA
a.  Ce altă lucrare importantă a realizat el? Ezra 7:10.

„Eforturile lui Ezra de a trezi interesul pentru studiul Scripturilor au 
primit caracter permanent prin lucrarea sa sârguincioasă, de o viaţă, de a 
păstra şi multiplica scrierile Sfinte. El a strâns toate copiile legii pe care le 
putea găsi şi s-a îngrijit să fie transcrise şi distribuite. Cuvântul pur, mul-
tiplicat astfel şi pus în mâinile multor oameni, a dat cunoştinţa care era de 
o valoare inestimabilă.”—Profeţi şi regi, pg. 609 (engl.) (ro. cap. 50, „Ezra, preot şi 
cărturar”).

b.  Ce a făcut credinţa în Dumnezeu, şi ce l-au condus să facă iubi-
rea sa pentru poporul lui Israel, şi relaţiile sale prietenoase cu 
regele? Ezra 7:9. 

„Credinţa lui Ezra, că Dumnezeu va face o lucrare mare pentru popo-
rul Său, l-a condus să îi spună lui Artaxerxes despre dorinţa sa de a se în-
toarce la Ierusalim pentru a redeştepta interesul pentru studiul Cuvântului 
lui Dumnezeu şi pentru a-i ajuta pe fraţii săi să restaureze Sfânta Cetate. Pe 
când Ezra îşi declara încrederea sa desăvârşită în Dumnezeul lui Israel, ca 
unul care este cu totul capabil să îşi protejeze poporul şi să se îngrijească de 
el, regele era adânc impresionat. El înţelegea bine că israeliţii se întorceau 
la Ierusalim pentru a-I putea sluji lui Iehova; cu toatea acestea, încrederea 
regelui în integritatea lui Ezra era atât de mare, încât i-a arătat o favoare 
evidentă, îndeplinindu-i cererea şi oferindu-i daruri bogate pentru servi-
ciul templului. El l-a făcut un reprezentant special al împărăţiei Medo-Per-
sane şi i-a acordat puteri extinse pentru îndeplinirea scopurilor care erau 
în inima sa. 

Decretul lui Artaxerxes Longimanul pentru restaurarea şi reclădirea 
Ierusalimului, al treilea emis de la încheierea celor şaptezeci de ani de cap-
tivitate, este remarcabil pentru expresiile sale referitoare la Dumnezeul ce-
rurilor, pentru recunoaşterea realizărilor lui Ezra şi pentru generozitatea 
drepturilor acordate poporului rămăşiţei lui Dumnezeu.”—Idem., pg. 609, 
610 (engl.) (ro. cap. 50, „Ezra, preot şi cărturar”).

c.  Rezumaţi decretul regelui Artaxerxes. Ezra 7:12-21.

Sticky Note
Ezra 7:1010 Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile. 

Sticky Note
Ezra 7:99 Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi şi a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el. 

Sticky Note
Ezra 7:12-2112 „Artaxerxe, împăratul împăraţilor, către Ezra, preotul şi cărturarul iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, şi aşa mai departe…: 13 Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoţii şi din leviţii lui care se află în împărăţia mea şi care vor să plece cu tine la Ierusalim. 14 Tu eşti trimis de împăratul şi de cei şapte sfetnici ai lui să cercetezi în Iuda şi Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale, 15 şi să duci argintul şi aurul pe care împăratul şi sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuinţă este la Ierusalim, 16 tot argintul şi aurul pe care-l vei găsi în tot ţinutul Babilonului şi darurile de bunăvoie făcute de popor şi preoţi pentru Casa Dumnezeului lor la Ierusalim. 17 Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viţei, berbeci, miei şi ce trebuie pentru darurile de mâncare şi jertfele de băutură şi să le aduci pe altarul Casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. 18 Cu celălalt argint şi aur să faceţi ce veţi crede de cuviinţă, tu şi fraţii tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. 19 Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care-ţi vor fi încredinţate pentru slujba Casei Dumnezeului tău. 20 Să scoţi din casa vistieriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la Casa Dumnezeului tău. 21 Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de Râu să dea îndată lui Ezra, preot şi cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, 
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Marţi  9 septembrie

3.  LECŢII DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE
a.  Ce precauţie a fost folosită în transferul comorii sacre (aur şi ar-

gint) din Babilon la Ierusalim? Ezra 8:24-29.

„Cu toate acestea, binecuvântarea lui Dumnezeu nu a făcut nenecesară 
exercitarea prudenţei şi a grijii în ce priveşte viitorul anticipat. Ca o măsură 
specială în păzirea comorii, Ezra a ’ales douăsprezece căpetenii dintre pre-
oţi’—bărbaţi, a căror credinţă şi fidelitate fuseseră dovedite—şi ’am cântă-
rit înaintea lor argintul, aurul şi uneltele, date în dar pentru Casa Dumne-
zeului nostru de împărat, sfetnicii şi căpeteniile lui şi de toţi cei din Israel 
cari se aflau acolo.’ (Ezra 8:24, 25). Aceşti oameni au fost în mod solemn 
însărcinaţi să acţioneze ca administratori ai comorii încredinţate grijii lor....

Prin numirea slujbaşilor credincioşi care să acţioneze ca şi trezorieri ai 
bunurilor Domnului, Ezra a recunoscut necesitatea şi valoarea ordinii şi a 
organizării în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu.”—Profeţi şi regi, pg. 616, 617 
(engl.) (ro. cap. 50, „Ezra, preot şi cărturar”). 

b.  Ce lecţie ar trebui să înveţe toţi—şi, în special, conducătorii şi 
slujbaşii bisericii—din grija şi prudenţa manifestate în transfe-
rul vistieriei Domnului?

„Grija exercitată de Ezra în măsurile luate pentru transportul şi sigu-
ranţa vistieriei Domnului ne învaţă o lecţie demnă de studiu atent. Au fost 
aleşi doar cei al căror caracter demn de încredere fusese dovedit, iar aceştia 
au fost instruiţi clar referitor la responsabilitatea care zăcea asupra lor.”—
Idem., pg. 617 (engl.) (ro. cap. 50, „Ezra, preot şi cărturar”).

„Îngerii lui Dumnezeu vor păstra poporul Său în timp ce ei merg pe 
calea împlinirii datoriei, însă nu există nicio asigurare de protecţie pentru 
cei care în mod deliberat se aventurează pe terenul lui Satan.” —Mărturii 
pentru comunitate, vol. 5, pg. 198 (engl.) (ro. cap. 21, „Să consultăm medici spiritişti?”)

c.  Când au fost pregătiţi pentru lunga şi periculoasa călătorie, ce 
au făcut Ezra şi tovarăşii săi înainte de plecare? Ezra 8:21, 23.

„Spiritul adevăratului post şi al rugăciunii este spiritul care supune 
mintea, inima şi voinţa lui Dumnezeu.”—Manuscript Releases, vol. 3, pg. 324.

Sticky Note
Ezra 8:24-2924 Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoţi, pe Şerebia, Haşabia şi zece din fraţii lor. 25 Am cântărit înaintea lor argintul, aurul şi uneltele date în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de împărat, sfetnicii şi căpeteniile lui, şi de toţi cei din Israel care se aflau acolo. 26 Am dat în mâinile lor şase sute cincizeci de talanţi de argint, unelte de argint de o sută de talanţi, o sută de talanţi de aur, 27 douăzeci de pahare de aur de o mie de darici şi două vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. 28 Apoi le-am zis: „Sunteţi închinaţi Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte, şi argintul şi aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinţilor voştri. 29 Fiţi cu ochii în patru şi luaţi lucrurile acestea sub paza voastră, până le veţi cântări înaintea căpeteniilor preoţilor şi înaintea leviţilor, şi înaintea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările Casei Domnului.” 

Sticky Note
Ezra 8:21-2321 Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru tot ce era al nostru. 22 Îmi era ruşine să cer împăratului o oaste de însoţire şi călăreţi, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmaşului pe drum, căci spusesem împăratului: „Mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mânia Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc.” 23 Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat. 
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Miercuri  10 septembrie

4.  EZRA ESTE CONSECVENT ÎN MĂRTURIA SA
a.  De ce a decis Ezra să nu ceară vreun grup de soldaţi pentru pro-

tecţie pe drumul de la Babilon la Ierusalim? Ezra 8:22. 

„Ezra şi tovarăşii săi au văzut o ocazie de a mări numele lui Dumnezeu 
înaintea păgânilor. Credinţa în puterea viului Dumnezeu urma să fie întărită 
dacă israeliţii însuşi urmau să descopere acum credinţă implicită în Condu-
cătorul lor divin. De aceea au hotărât să îşi pună cu totul încrederea în El. Ei 
urmau să nu ceară nicio gardă de soldaţi. Ei nu aveau să dea păgânilor nicio 
ocazie de a atribui tăriei omului slava ce îi aparţine doar lui Dumnezeu. Ei nu 
îşi puteau permite să trezească în minţile prietenilor lor păgâni vreo îndoială 
referitor la sinceritatea dependenţei lor de Dumnezeu ca popor al Său.”—
Profeţi şi regi, pg. 615, 616 (engl.) (ro. cap. 50, „Ezra, preot şi cărturar”). 

„Toţi au fost păstraţi în siguranţă. Vrăjmaşii lor au fost împiedicaţi de 
a le face vreun rău.”—Idem., pg. 617 (engl.) (ro. cap. 50, „Ezra, preot şi cărturar”). 

b.  Ce expresii ale regelui, în scrisoarea sa către Ezra, arată că acesta 
a avut o influenţă religioasă benefică asupra regelui şi a consili-
erilor săi? Ezra 7:11, 15, 21. 

c.  Cum a folosit Dumnezeu risipirea evreilor pentru a aduce cu-
noştinţa adevărului în atenţia păgânilor? Când a mai folosit 
Domnul o metodă similară? Fapte 8:1.

„Din toate ţările în care erau risipiţi, evreii s-au strâns la Ierusalim... 
Când aceştia s-au întors la locurile unde locuiau ei, puteau vesti în întreaga 
lume vestea despre venirea lui Mesia.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 32 (engl.) (ro. 
cap. 3, „Împlinirea vremii”).

„Adesea israeliţii păreau incapabili sau nedoritori de a înţelege sco-
pul lui Dumnezeu pentru păgâni... Hristos a venit să doboare orice zid de 
despărţire, să deschidă fiecare compartiment al curţii templului, pentru ca 
fiecare suflet să aibă liber acces către Dumnezeu.”—Profeţi şi regi, pg. 367, 370 
(engl.) (ro. cap. 31, „Speranţă pentru păgâni”).

Sticky Note
Ezra 8:2222 Îmi era ruşine să cer împăratului o oaste de însoţire şi călăreţi, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmaşului pe drum, căci spusesem împăratului: „Mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mânia Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc.” 

Sticky Note
Ezra 7:1111 Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe preotului şi cărturarului Ezra, care învăţa poruncile şi legile Domnului cu privire la Israel: Ezra 7:1515 şi să duci argintul şi aurul pe care împăratul şi sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuinţă este la Ierusalim, Ezra 7:2121 Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de Râu să dea îndată lui Ezra, preot şi cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, 

Sticky Note
Fapte 8:11 Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. 
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Joi 11 septembrie

5.  O MINUNATĂ REDEŞTEPTARE ŞI REFORMĂ
a.  La sosirea sa în Ierusalim, ce stare spirituală a găsit Ezra între cei 

care se întorseseră mai devreme? Ezra 9:1-3. 

b.  Care erau punctele principale ale rugăciunii făcute de Ezra la 
deschiderea adunării? Ezra 9:6-15.

c.  Ce au decis preoţii şi poporul să facă în acea adunare? Ezra 10:3-5, 7-12.

„Între acei [primi exilaţi] care se întorseseră la Ierusalim în anii prece-
denţi, existau mulţi care rămăseseră credincioşi lui Dumnezeu atât timp 
cât au trăit; însă un număr considerabil din copii şi copiii copiilor pierdu-
seră din vedere caracterul sacru al Legii lui Dumnezeu. Chiar unii dintre 
oamenii însărcinaţi cu responsabilităţi trăiau în păcat pe faţă. Cursul lor 
neutraliza în mare parte eforturile făcute de alţii pentru a avansa cauza lui 
Dumnezeu; pentru că atât timp cât încălcări flagrante ale legii treceau ne-
mustrate, binecuvântarea cerului nu se putea odihni asupra poporului.”—
Profeţi şi regi, pg. 618, 619 (engl.) (ro. cap. 51, „O redeşteptare spirituală”).

„[Ezra 9:1—10:5 citat.] Acesta era începutul unei lucrări minunate de 
reformă. Cu infinită răbdare şi tact, cu o consideraţie plină de grijă pentru 
drepturile şi bunăstarea fiecărui individ implicat, Ezra şi asociaţii săi au 
luptat să îl conducă pe Israelul căit pe calea cea dreaptă.”—Idem., pg. 622 
(engl.) (ro. cap. 51, „O redeşteptare spirituală”).

Vineri                                                                           12 septembrie 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum a putut Ezra să ajute poporul lui Dumnezeu sub domnia lui 

Artaxerxes?
2. Ce lucrare a făcut Ezra pentru a ajuta la păstrarea scrierilor sfinte?
3. Cum l-a ajutat Dumnezeu prin prietenia sa cu regele?
4. Ce lecţii despre protecţia divină şi responsabilitate personală pu-

tem învăţa din modul în care a fost transportată vistieria?
5. Cum a fost risipirea evreilor un instrument în evanghelizare?

Sticky Note
Ezra 9:1-31 După ce s-a sfârşit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine şi au zis: „Poporul lui Israel, preoţii şi leviţii nu s-au despărţit de popoarele acestor ţări şi au făcut urâciunile lor, ale canaaniţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor, amoniţilor, moabiţilor, egiptenilor şi amoriţilor. 2 Căci şi-au luat neveste din fetele lor pentru ei şi pentru fiii lor, şi au amestecat neamul sfânt cu popoarele ţărilor acestora. Şi căpeteniile şi dregătorii au fost cei dintâi care au săvârşit păcatul acesta.” 3 Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâşiat hainele şi mantaua, mi-am smuls părul din cap şi perii din barbă şi am stat jos mâhnit. 

Sticky Note
Ezra 9:6-156 „Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre, şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri. 7 Din zilele părinţilor noştri am fost foarte vinovaţi până în ziua de azi, şi din pricina fărădelegilor noastre am fost daţi, noi, împăraţii noştri şi preoţii noştri, în mâinile împăraţilor străini, pradă sabiei, robiei, jafului şi ruşinii care ne acoperă astăzi faţa. 8 Şi totuşi Domnul Dumnezeul nostru S-a îndurat de noi, lăsându-ne câţiva oameni scăpaţi şi dându-ne un adăpost în locul Lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii şi să ne dea puţină răsuflare în mijlocul robiei noastre. 9 Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa împăraţilor perşilor, şi ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru şi să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda şi la Ierusalim. 10 Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, 11 pe care ni le porunciseşi prin robii Tăi prorocii, zicând: „Ţara în care intraţi s-o stăpâniţi este o ţară întinată de necurăţiile popoarelor din aceste ţinuturi, de urâciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurăţiile lor. 12 Să nu daţi deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luaţi pe fetele lor de neveste pentru fiii voştri, şi să nu vă pese niciodată nici de propăşirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veţi ajunge tari, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării şi o veţi lăsa pe veci moştenire fiilor voştri.” 13 După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele şi marilor greşeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fărădelegile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai păstrat pe aceşti oameni scăpaţi, 14 să începem iarăşi să încălcăm poruncile Tale şi să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase? N-ar izbucni atunci iarăşi mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămăşiţă, nici robi izbăviţi? 15 Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu eşti drept; căci astăzi noi suntem o rămăşiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea Ta ca nişte vinovaţi, şi din această pricină nu putem sta înaintea Ta.” 

Sticky Note
Ezra 10:3-53 Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei şi a copiilor lor, după părerea domnului meu şi a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Şi facă-se după Lege. 4 Scoală-te, căci treaba aceasta te priveşte. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te şi lucrează.” 5 Ezra s-a sculat şi a pus pe căpeteniile preoţilor, leviţilor şi întregului Israel să jure că vor face ce se spusese. Şi ei au jurat. Ezra 10:7-127 S-a dat de veste în Iuda şi la Ierusalim că toţi fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim 8 şi că, după părerea căpeteniilor şi bătrânilor, oricui nu va veni în trei zile, i se vor lua averile, şi el însuşi va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. 9 Toţi bărbaţii lui Iuda şi Beniamin s-au strâns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia şi de ploaie. 10 Preotul Ezra s-a sculat şi le-a zis: „Aţi păcătuit luând femei străine şi aţi făcut pe Israel şi mai vinovat. 11 Mărturisiţi-vă acum greşeala înaintea Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi faceţi voia Lui! Despărţiţi-vă de popoarele ţării şi de femeile străine.” 12 Toată adunarea a răspuns cu glas tare: „Trebuie să facem cum ai zis! 
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  Lecţia 12 Sabat, 20 septembrie 2014

Neemia, un reformator hotărât
„Adu-ţi aminte de mine spre bine, Dumnezeule!” (Neemia 13:31).
„Prin [Neemia]... Dumnezeu intenţiona să aducă binecuvântare 

asupra poporului Său din ţara părinţilor lor.”—Conflict and Courage,  pg. 262.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 628-660 (engl.) (ro. cap. 52, „Un om  
      al ocaziei”; cap. 53, „Clăditorii de pe ziduri”; cap. 54,  
      „O mustrare împotriva asupririi”).

Duminică  14 septembrie

1.  DUMNEZEU ÎL AJUTĂ PE NEEMIA
a.  Cine era Neemia? Ce veşti a primit el de la Ierusalim, care l-au 

făcut să plângă, să postească şi să se roage? Neemia 1:2-5 

„Neemia îşi vărsase adesea sufletul în rugăciune în favoarea poporului 
său. Însă acum, pe când se ruga, un scop sfânt s-a format în mintea sa. El s-a 
hotărât că dacă ar putea obţine consimţământul regelui şi ajutorul necesar 
în procurarea mijloacelor şi materialelor necesare, el se va implica personal 
în sarcina de a reclădi zidurile Ierusalimului şi de a restaura puterea naţio-
nală a lui Israel. Şi el i-a cerut Domnului să îi ofere favoare în ochii regelui, 
ca acest plan să poată fi îndeplinit.”—Profeţi şi regi, pg. 629, 630 (engl.) (ro.cap. 52, 
„Un om al ocaziei”).

b.  Cât timp a trebuit să aştepte Neemia pentru o ocazie de a vorbi 
regelui despre dorinţa sa? Relataţi conversaţia lor. Neemia 2:2, 3.

c.  Cum a adus rugăciunea lui Neemia puterea lui Dumnezeu în 
ajutorul său? Cum s-a rugat el? Neemia 2:4-6.

Sticky Note
Neem 1:2-52 a venit Hanani, unul din fraţii mei, şi câţiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpaţi care mai rămăseseră din robie şi despre Ierusalim. 3 Ei mi-au răspuns: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară; zidurile Ierusalimului sunt dărâmate, şi porţile sunt arse de foc.” 4 Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor 5 şi am zis: „Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! 

Sticky Note
Neem 2:2-32 Împăratul mi-a zis: „Pentru ce ai faţa tristă? Totuşi nu eşti bolnav; nu poate fi decât o întristare a inimii.” Atunci m-a apucat o mare frică 3 şi am răspuns împăratului: „Trăiască împăratul în veac! Cum să n-am faţa tristă, când cetatea în care sunt mormintele părinţilor mei este nimicită, şi porţile ei sunt arse de foc?” 

Sticky Note
Neem 2:4-64 Şi împăratul mi-a zis: „Ce ceri?” Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor 5 şi am răspuns împăratului: „Dacă găseşte cu cale împăratul şi dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinţilor mei, ca s-o zidesc din nou.” 6 Împăratul, lângă care şedea şi împărăteasa, mi-a zis atunci: „Cât va ţine călătoria ta şi când te vei întoarce?” Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec, şi i-am hotărât o vreme. 
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Luni 15 septembrie

2.  LECŢII IMPORTANTE PENTRU NOI
a.  Ce lecţie ar trebui să învăţăm din rugăciunea lui Neemia? Nee-

mia 2:4 (ultima parte).

„A ne ruga cum s-a rugat Neemia, în ceasul său de nevoie, este o resursă 
la dispoziţia oricărui creştin, în circumstanţe când alte forme de rugăciune 
pot fi imposibile. Truditorii în căile agitate ale vieţii, aglomeraţi şi aproape 
copleşiţi de nedumeriri, pot trimite o cerere către Dumnezeu pentru călău-
zire divină. Călătorii pe mare şi uscat, când sunt ameninţaţi de vreun mare 
pericol, se pot încredinţa astfel protecţiei cerului. În momente de dificultăţi 
neaşteptate sau pericol, inima îşi poate trimite strigătul după ajutor către 
Unul care s-a angajat că va veni în ajutorul celor credincioşi ai Săi ori de 
câte ori Îl cheamă. În orice împrejurare, în orice situaţie, sufletul apăsat de 
mâhnire şi grijă sau asaltat crunt de ispită, poate găsi asigurare, sprijin şi 
mângâiere în iubirea şi puterea statornică a unui Dumnezeu care îşi păstrea-
ză legământul.”—Profeţi şi regi, pg. 631, 632 (engl.) (ro. cap. 52, „Un om al ocaziei”).

b.  Explicaţi grija lui Neemia de a obţine o definire clară a autorită-
ţii sale şi a privilegiilor acordate lui. Neemia 2:7-9.

„Acest exemplu [din partea lui Neemia] de prevedere înţeleaptă şi acţi-
une hotărâtă ar trebui să fie o lecţie pentru toţi creştinii. Copiii lui Dumne-
zeu nu trebuie doar să se roage cu credinţă, ci să şi lucreze cu grijă, cu înţe-
lepciune şi cu prevedere. Ei au multe greutăţi şi adesea împiedică lucrarea 
Providenţei în favoarea lor, deoarece consideră că prudenţa şi efortul stă-
ruitor au puţin de a face cu religia. Neemia nu şi-a considerat încheiată 
datoria după ce a plâns şi s-a rugat în faţa Domnului. El şi-a unit cererile 
sale cu sforţări sfinte, depunând eforturile cele mai serioase şi mai pline de 
rugăciune pentru succesul acţiunii în care era angajat. O gândire plină de 
grijă şi planuri bine dezvoltate sunt esenţiale pentru realizarea acţiunilor 
sfinte, astăzi, la fel ca şi în timpul reclădirii zidurilor Ierusalimului...

Şi Domnul este încă dispus să mişte inimile celor care posedă bunurile 
pământeşti, în favoarea lucrării Sale. Cei care lucrează pentru El trebuie 
să se folosească de ajutorul pe care El îi îndeamnă pe oameni să îl dea.” —
Idem., pg. 633, 634 (engl.) (ro. cap. 52, „Un om al ocaziei”).

Sticky Note
Neem 2:44 Şi împăratul mi-a zis: „Ce ceri?” Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor 

Sticky Note
Neem 2:7-97 Apoi am zis împăratului: „Dacă găseşte împăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de Râu, ca să mă lase să trec şi să intru în Iuda, 8 şi o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porţile cetăţuii de lângă casă, pentru zidul cetăţii şi pentru casa în care voi locui.” Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. 9 M-am dus la dregătorii de dincolo de Râu şi le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoţească nişte mai mari ai oştii şi nişte călăreţi. 
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Marţi  16 septembrie

3.  ÎNVĂŢÂND SĂ LUCRĂM PENTRU DUMNEZEU
a.  Care a fost prima lucrare a lui Neemia în Ierusalim şi cum a ob-

ţinut el cooperarea localnicilor? Neemia 2:11-16.

„În taină şi pe tăcute şi-a încheiat Neemia circuitul în jurul zidurilor. 
[Neemia 2:16]. Restul nopţii l-a petrecut în rugăciune; pentru că ştia că di-
mineaţa urma să depună un efort serios pentru a trezi şi uni pe conaţionalii 
săi descurajaţi şi divizaţi.

Neemia avea o însărcinare regală care cerea locuitorilor să coopereze 
cu el la reclădirea zidurilor cetăţii, însă el nu a depins de exercitarea auto-
rităţii. El a căutat mai degrabă să câştige încrederea şi simpatia poporului, 
ştiind că în marea lucrare din faţa sa era esenţială o unire a inimilor precum 
şi a mâinilor.”—Profeţi şi regi, pg. 636, 637 (engl.) (ro. cap. 53, „Clăditorii de pe zid”).

b.  Ce apel a făcut Neemia la popor şi care a fost răspunsul lor? Ne-
emia 2:17, 18.

„Când dimineaţa el a chemat poporul să se adune, el le-a prezentat 
astfel de argumente care erau calculate să trezească energiile lor adormite 
şi să unească numărul lor risipit.

Ascultătorii lui Neemia nu au ştiut, nici el nu le-a spus, despre circuitul 
său de la miezul nopţii trecute. Însă faptul că el a făcut această cercetare a 
contribuit într-o mare măsură la succesul său; pentru că a fost capabil să 
vorbească despre starea oraşului cu o acurateţe şi precizie care i-a uimit pe 
ascultătorii săi. Impresia făcută asupra sa când privise asupra slăbiciunii şi 
degradării Ierusalimului a dat seriozitate şi putere cuvintelor sale...

După ce a arătat că el era susţinut de autoritatea combinată a Dumneze-
ului lui Israel şi a regelui persan, Neemia a întrebat în mod direct poporul 
dacă vrea să folosească această ocazie şi să se ridice şi să clădească zidul. 

Apelul a mers direct la inimile lor. Gândul despre cum se manifestase 
faţă de ei favoarea cerului le-a dat de ruşine temerile...

Întregul suflet al lui Neemia era în lucrarea pe care o preluase. Speran-
ţa sa, energia sa, entuziasmul său, hotărârea sa, erau contagioase, inspirân-
du-i pe alţii cu acelaşi curaj înalt şi scop nobil.”—Idem., pg. 637, 638 (engl.) (ro. 
cap. 53, „Clăditorii de pe zid”).

Sticky Note
Neem 2:11-1611 Am ajuns la Ierusalim şi am rămas acolo trei zile. 12 După aceea, m-am sculat noaptea cu câţiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream. 13 Am ieşit noaptea pe poarta văii şi m-am îndreptat spre izvorul balaurului şi spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului şi la porţile lui arse de foc. 14 Am trecut pe la poarta izvorului şi pe la iazul împăratului, şi nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. 15 M-am suit noaptea pe la pârâu şi m-am uitat iarăşi cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii, şi astfel m-am întors. 16 Dregătorii nu ştiau unde fusesem şi ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoţilor, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. 

Sticky Note
Neem 2:17-1817 Le-am zis atunci: „Vedeţi starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul este dărâmat, şi porţile sunt arse de foc. Veniţi să zidim iarăşi zidul Ierusalimului şi să nu mai fim de ocară!” 18 Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm şi să zidim!” Şi s-au întărit în această hotărâre bună. 
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Miercuri  17 septembrie

4.  ÎMPOTRIVIRE DIN PARTEA VRĂJMAŞILOR
a.  Ce metodă vor folosi unii pentru a-şi ascunde mânia sau teama? 

Când vrăjmaşii lui Israel au auzit că evreii începuseră din nou să 
clădească, cum au râs aceştia de ei? Neemia 4:1-4.

b. Când vrăjmaşii lui Israel au văzut că temerile lor se adeveresc, ce 
plan au adoptat ei? Neemia 4:11. Cum a încercat Satan să-i des-
curajeze pe clăditori prin evreii care refuzaseră să colaboreze în 
lucrare? Neemia 4:12.

„Descurajarea mai venea din încă o parte. ’Iudeii care locuiau lângă ei’, 
cei care nu luau parte la lucrare, au strâns afirmaţii şi rapoarte ale vrăjma-
şilor lor şi le-au folosit pentru a slăbi curajul şi a crea nemulţumire.”—Profeţi 
şi regi, pg. 643 (engl.) (ro. cap. 53, „Clăditorii de pe zid”).

c.  Ce s-a întâmplat când iudeii au fost informaţi de planul vrăjma-
şilor lor? În loc de a fi intimidaţi, în ce condiţii şi-au continuat ei 
lucrarea? Neemia 4:15-18.

„Opoziţia şi descurajarea pe care le-au întâmpinat clăditorii din zilele 
lui Neemia de la vrăjmaşii declaraţi şi de la pretinşii prieteni este tipică 
pentru experienţa pe care o vor avea astăzi cei care lucrează pentru Dum-
nezeu. Creştinii sunt încercaţi nu doar de mânia, dispreţul şi cruzimea 
vrăjmaşilor, ci şi de indolenţa, nestatornicia, lipsa de entuziasm şi trădarea 
pretinşilor prieteni şi ajutoarelor. Derâderea şi ocara sunt aruncate spre ei. 
Şi acelaşi vrăjmaş care conduce la dispreţ, cu o ocazie favorabilă foloseşte 
măsuri mai crude şi mai violente.

Satan se foloseşte de fiecare element neconsacrat pentru îndeplinirea 
scopurilor sale. Între cei care pretind a fi susţinătorii cauzei lui Dumnezeu se 
află cei care se unesc cu vrăjmaşii Săi şi astfel expun cauza Sa la atacurile ce-
lor mai cruzi adversari ai Săi... Însă, la fel ca Neemia, poporul lui Dumnezeu 
nu trebuie să se teamă de ei, nici să îşi dispreţuiască vrăjmaşii. Punându-şi 
încrederea în Dumnezeu, ei trebuie să înainteze constant, îndeplinindu-şi lu-
crarea fără egoism, încredinţând providenţei Sale cauza pe care o apără.”—
Idem., pg. 644, 645 (engl.) (ro. cap. 53, „Clăditorii de pe ziduri”).

Sticky Note
Neem 4:1-41 Când a auzit Sanbalat că zidim iarăşi zidul, s-a mâniat şi s-a supărat foarte tare. Şi-a bătut joc de iudei 2 şi a zis înaintea fraţilor săi şi înaintea ostaşilor Samariei: „La ce lucrează aceşti iudei neputincioşi? Oare vor fi lăsaţi să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viaţă unor pietre înmormântate sub mormane de praf şi arse de foc?” 3 Tobia, amonitul, era lângă el şi a zis: „Să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră.” 4 „Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriţi! Fă să cadă ocările lor asupra capului lor şi dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. 

Sticky Note
Neem 4:1111 Şi vrăjmaşii noştri ziceau: „Nu vor şti şi nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor; îi vom ucide şi vom face astfel să înceteze lucrarea.” Neem 4:1212 Şi iudeii care locuiau lângă ei, au venit de zece ori şi ne-au înştiinţat despre toate locurile pe unde veneau la noi. 

Sticky Note
Neem 4:15-1815 Când au auzit vrăjmaşii noştri că am fost înştiinţaţi, Dumnezeu le-a nimicit planul, şi ne-am întors cu toţii la zid, fiecare la lucrarea lui. 16 Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu suliţe, cu scuturi, cu arcuri şi cu platoşe. Căpeteniile erau înapoia întregii case a lui Iuda. 17 Cei ce zideau zidul şi cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta ţineau arma. 18 Fiecare din ei, când lucra, îşi avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiţă stătea lângă mine. 
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Joi 18 septembrie

5.  DETECTÂND PLANURILE LUI SATAN
a.  Ce s-a întâmplat când vrăjmaşii lui Israel şi-au dat seama că 

evreii aproape terminaseră zidul? Cum şi-au schimbat vrăjmaşii 
tactica? Neemia 6:1-3.

„Pretinzând că doresc un compromis între părţile opuse [Sanbalat şi aso-
ciaţii lui] au cerut o întâlnire cu Neemia şi l-au invitat să se întâlnească într-un 
sat din câmpia Ono. Însă, iluminat de Duhul Sfânt, referitor la scopul lor real, 
el a refuzat.”—Profeţi şi regi, pg. 653 (engl.) (ro. cap. 53, „Clăditorii de pe zid”).

b.  Ce nouă stratagemă au folosit Sanbalat şi asociaţii săi? Ce le-a 
răspuns Neemia? Neemia 6:5-8. Ce greşeală a fost atent să evite 
Neemia?

„Cel care printr-un act neatent expune cauza lui Dumnezeu ocării sau 
slăbeşte mâinile conlucrătorilor săi, aduce asupra caracterului său o pată 
care nu se îndepărtează uşor şi pune un obstacol serios în calea utilităţii 
sale viitoare.”—Idem., pg. 659 (engl.) (ro. cap. 55, „Comploturi păgâne”).

c.  Descrieţi revărsarea de emoţie la finalizarea zidului şi a porţilor. 
Neemia 8:16, 17. Cum s-au simţit vrăjmaşii poporului lui Dum-
nezeu? Neemia 6:15, 16. 

Vineri 19 septembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce a făcut Neemia înainte de a răspunde regelui Artaxerxes?
2. Cum a exercitat Neemia grijă în toate măsurile luate?
3. Ce a făcut mai întâi reformatorul în Ierusalim—şi de ce?
4. Cum putem câştiga avantaj asupra tacticilor lui Satan astăzi—aşa 

cum au făcut clăditorii de pe zid în timpul lor?
5. Ce a descoperit Neemia în legătură cu vrăjmaşii săi?

Sticky Note
Neem 6:1-31 Nu pusesem încă uşile porţilor, când Sanbalat, Tobia, Gheşem, arabul, şi ceilalţi vrăjmaşi ai noştri au auzit că zidisem zidul şi că n-a mai rămas nicio spărtură. 2 Atunci Sanbalat şi Gheşem au trimis să-mi spună: „Vino şi să ne întâlnim în satele din valea Ono.” Îşi puseseră de gând să-mi facă rău. 3 Le-am trimis soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut şi nu pot să mă cobor; cât timp l-aş lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta.” 

Sticky Note
Neem 6:5-85 Sanbalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ţinea în mână o scrisoare deschisă. 6 În ea era scris: „Se răspândeşte zvonul printre popoare, şi Gaşmu spune că tu şi iudeii aveţi de gând să vă răsculaţi şi că în acest scop zideşti zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor 7 şi că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Şi acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoştinţa împăratului. Vino, dar, şi să ne sfătuim împreună.” 8 Am trimis următorul răspuns lui Sanbalat: „Ce ai spus tu în scrisoare nu este; tu de la tine le născoceşti!” 

Sticky Note
Neem 8:16-1716 Atunci poporul s-a dus şi a adus ramuri şi au făcut corturi pe acoperişul caselor lor, în curţile lor, în curţile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porţii apelor şi pe locul deschis de la poarta lui Efraim. 17 Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi şi au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta nu mai făcuseră copiii lui Israel aşa ceva. Şi a fost foarte mare veselie. Neem 6:15-1615 Zidul a fost isprăvit în a douăzeci şi cincea zi a lunii Elul, în cincizeci şi două de zile. 16 Când au auzit toţi vrăjmaşii noştri, s-au temut toate popoarele dimprejurul nostru; s-au smerit foarte mult şi au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. 
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  Lecţia 13 Sabat, 27 septembrie 2014

Continuând reforma!
„Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri, şi 

nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru Casa Dumnezeului 
meu şi pentru lucrurile care trebuie păzite în ea!” (Neemia 13:14).

„Lumea s-a rătăcit de Dumnezeu şi starea ei fără de lege ar trebui 
să lovească inima cu groază, şi să îi conducă pe toţi cei care sunt loiali 
marelui Rege să îndeplinească o lucrare de reformă.”—The Signs of the 
Times, 17 ianuarie 1884.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 669-678 (engl.) (ro. cap. 57,  
        „Reformă”)

Duminică  21 septembrie

1.  PRIMELE ACŢIUNI ALE LUI NEEMIA
a.  După ce iudeii s-au stabilit în patria lor şi s-au angajat să asculte 

de Dumnezeu, ce s-a întâmplat în absenţa lui Neemia? Neemia 
8:18: 9:1, 2; 10:28-31; 13:6.

b.  Ce situaţie a găsit el la întoarcerea sa în Ierusalim? Neemia 13:7.

„Cei idolatri nu doar că au găsit un loc în care să se stabilească în cetate, 
ci au contaminat prin prezenţa lor chiar domeniul templului. Prin relaţii de 
căsătorie mixtă se formase o prietenie între Eliaşib, marele preot şi Tobia, 
Amonitul, vrăjmaşul înverşunat al lui Israel. Ca rezultat al acestei alian-
ţe nesfinte, Eliaşib îi permisese lui Tobia să ocupe un apartament ce avea 
legătură cu templul, care până aici fusese folosit ca spaţiu de depozitare 
a zecimilor şi darurilor poporului.”—Profeţi şi regi, pg. 669 (engl.) (ro.cap. 57, 
„Reformă”).

c.  Sfidând cuvântul lui Dumnezeu (Deuteronom 23:3-6), ce a făcut 
Eliaşib, marele preot? Ce prim pas a făcut Neemia în lucrarea de 
reformă? Neemia 13:7-9. 

Sticky Note
Neem 8:1818 Au citit în cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea dintâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea şapte zile şi a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta, cum este poruncit. Neem 9:1-21 În a douăzeci şi patra zi a aceleiaşi luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcaţi în saci şi presăraţi cu ţărână, pentru ţinerea unui post. 2 Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se de toţi străinii, au venit şi şi-au mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor. Neem 10:28-3128 Cealaltă parte a poporului, preoţii, leviţii, uşierii, cântăreţii, slujitorii Templului şi toţi cei ce se despărţiseră de popoarele străine ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii şi fetele lor, toţi cei ce aveau cunoştinţă şi pricepere 29 s-au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ şi au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească şi să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile şi legile Lui. 30 Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele ţării şi să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noştri; 31 să nu cumpărăm nimic în ziua Sabatului şi în zilele de sărbătoare de la popoarele ţării, care ar aduce de vânzare în ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, şi să lăsăm nelucrat pământul în anul al şaptelea, şi să nu cerem plata niciunei datorii. Neem 13:66 Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al treizeci şi doilea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârşitul anului am căpătat de la împărat învoire 

Sticky Note
Neem 13:77 să mă întorc la Ierusalim, şi am văzut răul pe care-l făcuse Eliaşib, pregătind o cămară pentru Tobia în curţile Casei lui Dumnezeu. 

Sticky Note
Deut 23:3-63 Amonitul şi moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam, pe vecie, 4 pentru că nu v-au ieşit înainte cu pâine şi apă, pe drum, la ieşirea voastră din Egipt, şi pentru că au adus, pe preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca să te blesteme. 5 Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam; şi Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu eşti iubit de Domnul Dumnezeul tău. 6 Să nu-ţi pese nici de propăşirea lor, nici de bunăstarea lor, toată viaţa ta, pe vecie. Neem 13:7-97 să mă întorc la Ierusalim, şi am văzut răul pe care-l făcuse Eliaşib, pregătind o cămară pentru Tobia în curţile Casei lui Dumnezeu. 8 Mi-a părut foarte rău şi am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. 9 Apoi am poruncit să se cureţe odăile şi am pus iarăşi în ele uneltele Casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare şi tămâia. 
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Luni  22 septembrie

2.  CÂND SĂ APELEZI LA COOPERARE?
a.  Întrucât darurile fuseseră întrebuinţate greşit, în ce sens s-au 

descurajat mulţi din popor? Neemia 13:4, 5. Din cauza nevoii, ce 
fuseseră împinşi să facă mulţi slujitori ai templului? Neemia 
13:10. 

„Ca sfidare a poruncii [lui Dumnezeu], marele preot scosese afară da-
rurile care erau stocate în cămara casei lui Dumnezeu, pentru a face loc 
pentru acest reprezentant al unui neam proscris. Nu s-ar fi putut arăta un 
dispreţ mai mare faţă de Dumnezeu decât conferind această favoare aces-
tui vrăjmaş al lui Dumnezeu şi al adevărului Său.

La întoarcerea sa din Persia, Neemia află despre această profanare în-
drăzneaţă şi luă măsuri rapide pentru a-l da afară pe intrus....

Nu doar templul fusese profanat, ci darurile fuseseră întrebuinţate greşit. 
Aceasta tindea să descurajeze dărnicia poporului. Ei îşi pieduseră zelul lor 
şi fervoarea şi erau reţinuţi în a-şi da zecimile. Vistieria casei Domnului era 
slab aprovizionată; mulţi dintre cântăreţi şi alţi angajaţi în serviciul templu-
lui—pentru că nu primiseră suficient sprijin—părăsiseră lucrarea Domnului 
pentru a lucra altundeva.”—Profeţi şi regi, pg. 670 (engl.) (ro. cap. 57, „Reformă”).

b.  Cum a răspuns poporul faţă de conducerea hotărâtă a lui Nee-
mia în eforturile lui reformatoare? Neemia 13:11-13.

„Neemia s-a pus la lucru să corecteze aceste abuzuri. El i-a strâns laolaltă 
pe toţi aceia care părăsiseră serviciul casei Domnului şi ’i-am pus iarăşi în 
slujba lor.’ Aceasta a inspirat poporul cu încredere şi tot Iuda a adus ’zeciu-
ială din grâu, din must şi din untdelemn.’ Bărbaţii care ’erau socotiţi credin-
cioşi’ au fost făcuţi ’vistiernici peste vistierie’ şi ’au fost însărcinaţi să facă 
împărţirile cuvenite fraţilor lor.’ [Neemia 13:11-13, engl.].”—Idem.

„Succesul care a însoţit eforturile lui Neemia arată ce vor realiza rugă-
ciunea, credinţa şi acţiunea înţeleaptă şi energică. Neemia nu era un preot; 
el nu era un profet; el nu a ridicat nicio pretenţie de titlu înalt. El era un 
reformator ridicat pentru un timp important. Scopul său era de a pune po-
porul în relaţie bună cu Dumnezeu. Inspirat de un mare scop, el şi-a con-
centrat fiecare energie a fiinţei sale pentru realizarea sa.”—Idem., pg. 675, 676 
(engl.) (ro. cap. 57, „Reformă”).

Sticky Note
Neem 13:4-54 Înainte de aceasta, preotul Eliaşib, care era pus peste cămările Casei Dumnezeului nostru şi rudă cu Tobia, 5 pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn, părţile rânduite pentru leviţi, cântăreţi şi uşieri şi darurile ridicate pentru preoţi. Neem 13:1010 Am auzit de asemenea că părţile leviţilor nu li se dăduseră şi că leviţii şi cântăreţii însărcinaţi cu slujba fugiseră fiecare în ţinutul lui. 

Sticky Note
Neem 13:11-1311 Am mustrat pe dregători şi am zis: „Pentru ce a fost părăsită Casa lui Dumnezeu?” Şi am strâns pe leviţi şi pe cântăreţi, şi i-am pus iarăşi în slujba lor. 12 Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn. 13 Am dat cămările în grija preotului Şelemia, cărturarului Ţadoc şi lui Pedaia, unul din leviţi, şi le-am adăugat şi pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioşi. Ei au fost însărcinaţi să facă împărţirile cuvenite fraţilor lor. 
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Marţi  23 septembrie

3.  PĂZIREA SABATULUI RESTAURATĂ
a.  Cum era desconsiderat de către păgâni semnul distinctiv al Isra-

eliţilor în timpul absenţei lui Neemia? Neemia 13:15, 16. 

„Un alt rezultat al legăturilor cu idolatrii era o desconsiderare faţă de 
Sabat, semnul care distingea Israelul de toate celelalte naţiuni ca închină-
tori ai adevăratului Dumnezeu. Neemia a găsit că vânzătorii şi comerci-
anţii păgâni din ţările învecinate, venind la Ierusalim, i-au făcut pe mulţi 
din Israeliţi să se angajeze în comerţ în Sabat. Erau unii care nu au putut fi 
convinşi să îşi sacrifice principiul, însă alţii l-au încălcat şi s-au unit cu pă-
gânii în eforturile lor de a învinge scrupulele celor mai conştiincioşi. Mulţi 
îndrăzneau să calce Sabatul pe faţă...

Această stare de lucruri ar fi putut fi evitată dacă conducătorii şi-ar 
fi exercitat autoritatea; însă dorinţa de a-şi promova interesele proprii îi 
condusese să îi favorizeze pe cei nelegiuiţi.”—Profeţi şi regi, pg. 671 (engl.) (ro. 
cap. 57, „Reforma”).

b.  Cum şi de ce i-a mustrat Neemia pe conducători pentru neglijen-
ţa lor în serviciu? Neemia 13:17, 18. 

„Fără vreo înclinaţie de a-şi abandona scopul, ’comercianţii şi vân-
zătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea odată şi de două ori în 
afara Ierusalimului,’ sperând să găsească ocazie pentru comerţ (Neemia 
13:20).”—Idem., pg. 672 (engl.) (ro. cap. 57, „Reformă”).

c.  Cum a acţionat Neemia pentru a corecta această stare de lucruri? 
Neemia 13:19-23. 

„[Neemia] a cerut leviţilor, de asemenea, să păzească porţile, ştiind că 
ei urmau să impună mai mult respect decât oamenii de rând, în timp ce 
din legătura lor strânsă cu serviciul lui Dumnezu era de aşteptat ca ei să 
fie mai zeloşi în impunerea ascultării de legea Sa.”—Idem., pg. 673 (engl.) (ro. 
cap. 57, „Reformă”).

„Pentru relele pe care le-am fi putut împiedica, noi suntem exact la fel 
de responsabili ca şi când am fi noi înşine vinovaţi de acele fapte.”—Hristos, 
Lumina lumii, pg. 441 (engl.) (ro. cap. 48, „Cine este cel mai mare?”).

Sticky Note
Neem 13:15-1615 Pe vremea aceasta am văzut în Iuda nişte oameni călcând la teasc în ziua Sabatului, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri şi aducându-le la Ierusalim în ziua Sabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua când îşi vindeau mărfurile. 16 Mai erau şi nişte tirieni, aşezaţi în Ierusalim, care aduceau peşte şi tot felul de mărfuri şi le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Sabatului şi în Ierusalim. 

Sticky Note
Neem 13:17-1817 Am mustrat pe mai marii lui Iuda şi le-am zis: „Ce înseamnă această faptă rea pe care o faceţi, pângărind ziua Sabatului? 18 Oare n-au lucrat aşa părinţii voştri, şi nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta? Şi voi aduceţi din nou mânia Lui împotriva lui Israel, pângărind Sabatul!” 

Sticky Note
Neem 13:19-2319 Apoi am poruncit să se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra, şi să nu se deschidă decât după Sabat. Şi am pus câţiva din slujitorii mei la porţi să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Sabatului. 20 Şi aşa negustorii şi vânzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea o dată şi de două ori afară din Ierusalim. 21 I-am mustrat şi le-am zis: „Pentru ce staţi noaptea înaintea zidului? Dacă veţi mai face încă o dată lucrul acesta, voi pune mâna pe voi.” Din clipa aceea, n-au mai venit în timpul Sabatului. 22 Am poruncit şi leviţilor să se cureţe şi să vină să păzească porţile, ca să sfinţească ziua Sabatului. Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, şi pentru aceste lucruri şi ocroteşte-mă după marea Ta îndurare! 23 Tot pe vremea aceea, am văzut pe nişte iudei, care îşi luaseră neveste asdodiene, amonite şi moabite. 
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Miercuri  24 septembrie

4.  STÂND FERMI LÂNGĂ CONVINGERILE NOASTRE
a.  Cum l-a ajutat Dumnezeu pe Neemia să trezească înţelegerea 

poporului faţă de nevoia unei reforme hotărâte în problema re-
laţiilor de căsătorie? Neemia 13:23-27. 

„Aceste alianţe nepermise [formate din căsătorii mixte şi asocierea cu 
idolatrii] duceau la o mare confuzie în Israel; pentru că unii care intrase-
ră în aceste legături erau oameni din poziţii înalte, conducători spre care 
poporul avea dreptul să privească pentru sfat şi pentru un exemplu sigur. 
Prevăzând ruina din faţa naţiunii dacă acestui rău i s-ar fi permis să conti-
nue, Neemia a discutat serios cu cei greşiţi...

Când le-a pus în faţă poruncile lui Dumnezeu şi ameninţările Sale, jude-
căţile de temut care se abătuseră asupra lui Israel în trecut, tocmai din pricina 
acestui păcat, conştiinţele lor au fost trezite şi s-a început o lucrare de refor-
mă care a abătut mânia cu care ameninţa Dumnezeu şi a adus aprobarea şi 
binecuvântarea Sa.”—Profeţi şi regi, pg. 673, 674 (engl.) (ro.cap. 57, „Reformă”)

b.  Care a fost lucrul pe care Neemia, în slăbiciunea lui, l-a făcut, 
lucru pe care un lucrător în via Domnului nu ar trebui să îl facă 
niciodată? Neemia 13:25. 

„Reformatorii trebuie să înainteze, nu să se retragă. Ei trebuie să fie 
categorici, fermi, hotărâţi, neşovăielnici; însă fermitatea nu trebuie să dege-
nereze într-un spirit dominant.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pg. 151 (engl.) 
(ro. secţiunea a III-a, cap. „Către profesori şi administratori”). 

c.  Care a fost principalul motiv pentru care Eliaşib, marele preot, 
fiul său şi nepotul său s-au descalificat de la preoţie? Neemia 
13:28, 29. Ce se întâmplă cu cei care au opinii, dar nu şi convin-
geri? Matei 15:14. 

„Erau unii în slujbele sfinte care au pledat pentru soţiile lor păgâne, de-
clarând că ei nu se pot despărţi de ele. Însă nu s-a făcut nicio distincţie; nu 
s-a ţinut cont de rang sau poziţie. Oricine, dintre preoţi sau conducători, re-
fuza să îşi întrerupă legătura cu idolatrii, era imediat despărţit de serviciul 
Domnului. Un nepot al marelui preot, care se căsătorise cu fiica renumitului 
Sanbalat, a fost nu doar îndepărtat din slujba sa, ci în mod prompt alungat 
din Israel.”—Profeţi şi regi, pg. 674 (engl.) (ro.cap. 57, „Reforma”).

Sticky Note
Neem 13:23-2723 Tot pe vremea aceea, am văzut pe nişte iudei, care îşi luaseră neveste asdodiene, amonite şi moabite. 24 Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană şi nu ştiau să vorbească limba evreiască; nu cunoşteau decât limba cutărui sau cutărui popor. 25 I-am mustrat şi i-am blestemat; am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul şi i-am pus să jure în Numele lui Dumnezeu, zicând: „Să nu vă daţi fetele după fiii lor şi să nu luaţi fetele lor de neveste nici pentru fiii voştri, nici pentru voi. 26 Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulţimea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui, şi Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuşi femeile străine l-au târât şi pe el în păcat. 27 Şi acum trebuie să auzim despre voi că săvârşiţi o nelegiuire atât de mare şi că păcătuiţi împotriva Dumnezeului nostru luând neveste străine?” 

Sticky Note
Neem 13:2525 I-am mustrat şi i-am blestemat; am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul şi i-am pus să jure în Numele lui Dumnezeu, zicând: „Să nu vă daţi fetele după fiii lor şi să nu luaţi fetele lor de neveste nici pentru fiii voştri, nici pentru voi. 

Sticky Note
Neem 13:28-2928 Unul din fiii lui Ioiada, fiul marelui preot, Eliaşib, era ginerele lui Sanbalat, horonitul. L-am izgonit de la mine. 29 Adu-Ţi aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoţia şi legământul încheiat de preoţi şi leviţi. Mat 15:1414 Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” 
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Joi  25 septembrie

5.  LECŢII PENTRU NOI ASTĂZI
a.  Ce lecţii ar trebui să învăţăm noi din lucrarea lui Ezra şi a lui 

Neemia? Isaia 57:12-14; Romani 15:4. 

„În lucrarea de reformă care trebuie dusă înainte astăzi, este nevoie de 
oameni, ca Ezra şi Neemia, care nu vor micşora sau scuza păcatul, nici nu 
se vor da înapoi de la a apăra onoarea lui Dumnezeu. Cei asupra cărora 
zace povara acestei lucrări nu vor tăcea când se comite răul, nici nu vor 
acoperi răul cu o manta de falsă iubire. Ei îşi vor aminti că Dumnezeu nu 
caută la faţa omului, că severitatea faţă de câţiva se poate dovedi milă pen-
tru mulţi. Ei îşi vor aminti, de asemenea, că în cel care mustră răul trebuie 
să se vadă întotdeauna spiritul lui Hristos.

În lucrarea lor, Ezra şi Neemia s-au umilit înaintea lui Dumnezeu măr-
turisindu-şi păcatele şi pe cele ale poporului lor, cerând iertare ca şi când 
ei ar fi fost cei care au greşit. Cu răbdare ei au trudit, s-au rugat şi au sufe-
rit.”—Profeţi şi regi, pg. 675 (engl.) (ro. cap. 57, „Reforma”).

„[Această] lucrare de restaurare şi reformă... prezintă o imagine a lu-
crării de restaurare spirituală care trebuie să fie îndeplinită în zilele de în-
cheiere a istoriei acestui pământ...

În timpul sfârşitului fiecare instituţie divină trebuie restaurată. Spărtura 
făcută în lege la timpul când Sabatul a fost schimbat de om trebuie reparată. 
Poporul rămăşiţei lui Dumnezeu, stând înaintea lumii ca reformatori, trebu-
ie să arate că Legea lui Dumnezeu este temelia tuturor reformelor durabile 
şi că Sabatul poruncii a patra trebuie să stea ca memorial al creaţiunii, amin-
tind mereu de puterea lui Dumnezeu. În linii clare, distincte, ei trebuie să 
prezinte necesitatea de a asculta de toate preceptele Decalogului. Constrânşi 
de iubirea lui Hristos, ei trebuie să coopereze cu El în refacerea locurilor 
pustii. Ei trebuie să fie dregători de spărturi şi ca cel ce drege drumurile şi 
face ţara cu putinţă de locuit.”—Idem., pg. 677, 678 (engl.) (ro. cap. 57, „Reforma”).

Vineri  26 septembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum a promovat Neemia eforturile sale reformatoare?
2. Cum a fost restaurată păzirea Sabatului?
3. Dumnezeu are un adevăr prezent în fiecare generaţie. Care este voia 

Sa astăzi referitor la sfinţenia şi păstrarea căsătoriei?
4. Explicaţi relevanţa experienţelor lui Ezra şi Neemia pentru timpul nostru. 
5. Ce întrebare ar trebui să ne punem fiecare ca martori ai lui Hristos?

Sticky Note
Isa 57:12-1412 Dar acum îţi voi da pe faţă neprihănirea, şi faptele tale nu-ţi vor folosi! 13 Şi atunci să strigi, şi să te izbăvească mulţimea idolilor tăi! Căci îi va lua vântul pe toţi, o suflare îi va ridica. Dar cel ce se încrede în Mine va moşteni ţara şi va stăpâni muntele Meu cel sfânt.” – 14 Şi El zice: „Croiţi, croiţi drum, pregătiţi calea, luaţi orice piedică din calea poporului Meu!” Rom 15:44 Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. 
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