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Introducere
Seria de Lecţii pentru Şcoala de Sabat pregătite pentru acest an, 2014,
poartă titlul „Lumina lumii”.
Isus a spus: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12). Acest lucru a fost
valabil de la începutul lumii. Servii Celui Atotputernic nu au fost niciodată
lăsaţi în întuneric.
„În modul în care Dumnezeu s-a prezentat poporului Său, lumina a
fost întotdeauna un simbol al prezenţei Sale. La cuvântul creator de la început, lumina a strălucit din întuneric. Lumina a fost învăluită în stâlpul de
nor ziua şi stâlpul de foc noaptea, conducând marile armate ale lui Israel.
Lumina a strălucit cu măreţie înfricoşătoare în jurul Domnului pe Muntele
Sinai. Lumina s-a aşezat pe tronul harului în cortul întâlnirii. Lumina a
umplut templul lui Solomon la dedicarea sa. Lumina a strălucit pe dealurile Betleemului, atunci când îngerii au adus mesajul de răscumpărare
păstorilor veghetori.
Dumnezeu este lumină, şi prin cuvintele: ‚Eu sunt Lumina lumii’, Hristos şi-a declarat unirea Sa cu Dumnezeu, şi relaţia Sa cu întreaga familie
umană. El a fost Cel care la început a făcut ‚Să lumineze lumina din întuneric’ (2 Corinteni 4:6)...
Putem urmări şirul de mari profesori ai lumii, atât cât există înregistrări scrise în rapoartele omeneşti; dar Lumina a existat înaintea lor. Aşa
cum luna şi stelele [de ex. planetele] din sistemul solar strălucesc prin reflectarea luminii date de soare, la fel, în măsura în care învăţătura lor este
adevărată, marii gânditori ai lumii reflectă razele Soarelui Neprihănirii.
Orice nestemată a gândirii, orice strălucire a intelectului, provine din Lumina lumii.” - Hristos Lumina lumii, pg. 464, 465 engl.
În studiile noastre, cititorul va observa accentul pus pe caracterul, influenţa şi lucrarea urmaşilor lui Hristos de-a lungul secolelor.
„Aşa după cum soarele îşi continuă lucrarea sa de iubire, risipind umbrele nopţii şi trezind lumea la viaţă, la fel, urmaşii lui Hristos trebuie să-şi
continue misiunea, răspândind lumina cerului asupra celor care sunt în
întunericul rătăcirii şi păcatului.” - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 39.
Ne rugăm ca studenţii noştri de la Şcoala de Sabat să fie binecuvântaţi
pe măsură ce învaţă în această lecţie despre modul în care Dumnezeu a
folosit instrumente umane alese pentru a răspândi lumină acolo unde era
nevoie urgentă de lumină, începând din timpul lui Adam până la sfârşitul
pelerinajului lui Israel prin pustie.
			

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 4 ianuarie 2014
Darul Sabatului Întâi pentru
Câmpul Misionar din Bulgaria
Dragi fraţi şi surori în Hristos, vă salutăm cu Evrei 13:16:
„Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.”
Republica Bulgaria, oficial
parte a Uniunii Europene, este
o ţară din Balcani, aflată pe malul
de vest al Mării Negre. Ea este înconjurată de România la nord, Serbia şi
Macedonia la vest, Grecia şi Turcia la sud,
şi Marea Neagră la est. Aşezarea sa a făcut-o un
amalgam istoric de diferite civilizaţii prezente din cele mai vechi timpuri.
Astăzi, populaţia sa de 7.360.000 de locuitori este concentrată în special în
centrele urbane ale ţării. Mai mult de trei sferturi din populaţie consideră
Ortodoxia ca religie a lor.
Mesajul Reformei a prins rădăcini în primele decenii ale secolului
al XX-lea. Au trecut anii când biserica noastră se închina în „subteran”.
Odată cu apariţia democraţiei, am fost în măsură să înregistrăm biserica
noastră în mod oficial şi în prezent ea lucrează în mod legal şi în libertate. Cu mult efort şi ajutorul lui Dumnezeu, începând de la înregistrarea
noastră, am reuşit să dobândim două case de rugăciune, una în sudul
Bulgariei, iar cealaltă în partea de nord a ţării. Însă Bulgaria este o ţară
săracă, cu venituri mici. Criza financiară globală a înrăutăţit mult situaţia noastră. Din cauza unei epuizări de fonduri pentru întreţinere, casele
noastre de cult au acum mare nevoie de reparaţii.
De asemenea, dorim să evanghelizăm mai multe locuri din ţară, ceea
ce va necesita mijloace pentru tipărirea de cărţi şi alte tipuri de literatură.
Până acum am tipărit materialul periodic, în cantităţi mici, în funcţie de
posibilităţile noastre. Dar acest lucru nu este suficient pentru realizarea
unei evanghelizări pe scară largă, organizată, nu doar prin colportaj, ci şi
prin efectuarea de cursuri biblice în anumite instituţii publice.
În acest scop, facem apel la toţi studenţii Şcolii de Sabat să deschidă
cu generozitate mâna atunci când va fi strâns Darul Sabatului Întâi în
această săptămână.
Vă mulţumim anticipat. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze din plin!
Fraţii şi surorile voastre din Bulgaria
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Lecţia 1

Sabat, 4 ianuarie 2014

„Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au
fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur Om, cei mulţi
vor fi făcuţi neprihăniţi.” Romani 5:19.
„De îndată ce a existat păcat, a existat şi Mântuitor. Hristos ştia că
urma să sufere, şi totuşi El a devenit înlocuitorul omului. De îndată ce
Adam a păcătuit, Fiul lui Dumnezeu S-a prezentat pe Sine ca şi garant
pentru rasa umană.” - Comentariile biblice AZS [Comentariile E. G. White], vol. 1,
pg. 1084 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 63-70 engl.

Duminică

29 decembrie

1. ADAM, PRIMUL EVANGHELIST
a. Cum a fost mesajul Evangheliei veşnice predicat pentru prima dată
de către Adam şi Eva? Geneza 3:15; (compară cu Galateni 3:16).
„Deşi tristeţea şi întunericul planau ca vălul morţii asupra viitorului,
totuşi, în făgăduinţa Mântuitorului, Steaua speranţei lumina viitorul întunecat...
Ce iubire! Ce bunătate uimitoare! Împăratul slavei dorea să se smerească în faţa omenirii căzute! El urma să calce pe urmele lui Adam. El urma
să ia natura căzută a omului, şi să se angajeze să-l învingă pe duşmanul
puternic care a triumfat asupra lui Adam. El avea să-l învingă pe Satan şi,
prin aceasta, deschidea calea pentru răscumpărarea din ruşinea eşecului
şi căderii lui Adam, a tuturor celor ce urmau să creadă în El.” – Comentariile

biblice AZS [Comentarii E. G. White], vol. 1, pg. 1084, 1085 engl.

b. Ca primul purtător al mesajului Evangheliei, cum a împărtăşit
Adam această solie cu copiii lui? Deuteronom 6:6, 7.
„Lui [Adam] i s-a poruncit să-şi educe urmaşii pe calea Domnului; şi
el a păstrat cu mare grijă ceea ce Dumnezeu îi descoperise şi le-a repetat
aceasta generaţiilor următoare.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 82 engl.
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Darul Sabatului întâi pentru Câmpul Misionar Bulgaria

Primii evanghelişti

Luni

30 decembrie

2. ABEL ŞI SET
a. Ce fel de oameni a avut Dumnezeu printre urmaşii lui Adam?
„În ciuda nelegiuirii ce predomina, a existat un şir de descendenţi sfinţi
care, elevaţi şi înnobilaţi prin comuniunea cu Dumnezeu, au trăit ca în societatea cerului. Ei au fost oameni cu un intelect extraordinar, cu aptitudini
minunate. Ei au avut o misiune mare şi sfântă - aceea de a dezvolta un
caracter neprihănit, de a da o lecţie de evlavie, nu numai pentru oamenii
din timpul lor, ci şi pentru generaţiile viitoare.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 84 engl.
b. În ce fel a fost Abel un martor credincios al mesajului Evangheliei? Geneza 4: 4,10; 1 Ioan 3:12; Evrei 11:4.

„Abel a înţeles marile principii ale răscumpărării. El s-a recunoscut ca
păcătos, şi a văzut păcatul şi pedeapsa sa, moartea, stând între sufletul său
şi comuniunea cu Dumnezeu. El a adus jertfa ucisă, viaţa sacrificată, recunoscând astfel cerinţele legii care fusese încălcată. Prin sângele vărsat a privit la jertfa viitoare, Hristos, murind pe crucea de la Golgota, şi punându-şi
încrederea în ispăşirea care urma să fie făcută acolo, el a primit mărturia că
era neprihănit şi jertfa lui fusese acceptată.” - Idem., pg. 72 engl.
c. Ce încurajare putem dobândi din viaţa lui Set? Geneza 4:25.

„Set a fost la statură mai nobil decât Cain şi Abel şi semăna cu Adam
mai mult decât ceilalţi fii ai săi. El avea o fire nobilă, călcând pe urmele lui
Abel. Cu toate acestea, el nu a moştenit mai multă bunătate decât Cain. În
ceea ce priveşte crearea lui Adam se spune: ‚l-a făcut după asemănarea lui
Dumnezeu’ (Geneza 5:1), dar omul, după cădere, ‚a născut un fiu după
chipul şi asemănarea lui...’ (versetul 3). În timp ce Adam a fost creat fără
păcat, după chipul lui Dumnezeu, Set, ca şi Cain, a moştenit natura căzută
a părinţilor săi. Însă el a mai primit şi cunoştinţe despre un Răscumpărător
precum şi învăţătură despre neprihănire. Prin harul divin el L-a slujit şi
onorat pe Dumnezeu, şi a lucrat, aşa cum ar fi făcut-o Abel dacă ar fi trăit,
pentru a întoarce minţile oamenilor păcătoşi să respecte şi să asculte de
Creatorul lor.” - Idem., pg. 80 engl.
6

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2014

Marţi

31 decembrie

3. ENOH

„Enoh a devenit un propovăduitor al neprihănirii, făcând cunoscut oamenilor ceea ce Dumnezeu i-a descoperit.” - Idem., pg. 86 engl .
b. Care a fost temelia credincioşiei lui Enoh ca evanghelist? Geneza
5:22. Cum înţelegeţi afirmaţia: „Enoh a umblat cu Dumnezeu”?

„Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu nu era în transă sau viziune, ci în
toate îndatoririle vieţii sale de zi cu zi. El nu a devenit pustnic, izolându-se
cu totul de lume, pentru că avea o lucrare de făcut pentru Dumnezeu în
lume. În familie şi în relaţiile cu oamenii, ca soţ şi tată, ca prieten, ca cetăţean, el a fost slujitorul statornic, neclintit al Domnului. Inima lui era în armonie cu voia lui Dumnezeu, pentru că „merg oare doi oameni împreună
fără să fie învoiţi?” (Amos 3:3)...
Mâhnit adânc de răutatea mereu crescândă a celor nelegiuiţi, şi temându-se ca nu cumva necredinţa lor să nu-i micşoreze respectul pentru Dumnezeu, Enoh a evitat permanent asocierea cu ei, şi a petrecut mult timp în
singurătate, în meditaţie şi rugăciune. Astfel, el s-a încrezut în Domnul,
căutând să cunoască mai bine voia Sa pentru a o împlini.” – Idem., pg. 85 engl.
c. Ce paralelă se poate face între Enoh şi cei drepţi în viaţă la venirea lui Hristos? Geneza 5:24 ; Evrei 11:5; 1 Tesaloniceni 4:17.
„Caracterul evlavios al acestui profet [Enoh] reprezintă starea de sfinţenie care trebuie dobândită de către cei care urmează să fie „răscumpăraţi
de pe pământ” (Apocalipsa 14:3) la a doua venire a lui Hristos. Atunci, la
fel ca în lumea dinainte de potop, nelegiuirea va exista pretutindeni... Dar,
la fel ca Enoh, poporul lui Dumnezeu se va strădui să aibă curăţia inimii
şi supunere faţă de voia Sa, până când vor reflecta asemănarea cu Hristos.
Ca Enoh, ei vor avertiza lumea cu privire la a doua venire a Domnului şi a
pedepselor care urmează să cadă asupra celor păcătoşi, şi, prin exemplul
şi conversaţia lor sfântă ei vor condamna păcatele celor nelegiuiţi. După
cum Enoh a fost ridicat la cer înainte de distrugerea lumii prin apă, la fel,
neprihăniţii cei vii vor fi ridicaţi de pe pământ înainte de distrugerea lui
prin foc.” - Idem., pg. 88, 89 engl.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2014
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Darul Sabatului întâi pentru Câmpul Misionar Bulgaria

a. Ce adevăruri profetice au fost predicate de Enoh? Iuda 14, 15.

Miercuri

1 ianuarie

4. NOE, UN ÎNVĂŢĂTOR AL NEPRIHĂNIRII
a. La cine se referă Biblia ca „fii ai lui Dumnezeu”, şi care ar trebui să fie atitudinea lor? Romani 8:14; 1 Ioan 3:1; 2 Corinteni
6:14, 17,18.

b. După moartea lui Adam, ce greşeală a „fiilor lui Dumnezeu” arată că distincţia dintre slujitorii Domnului şi slujitorii lui Satan
dispărea rapid? Geneza 6:1, 2.

„Copiii lui Set, atraşi de frumuseţea fiicelor urmaşilor lui Cain, l-au mâniat pe Domnul căsătorindu-se cu ele. Mulţi dintre slujitorii lui Dumnezeu
au fost amăgiţi să păcătuiască de femeile ademenitoare aflate permanent
înaintea lor şi şi-au pierdut caracterul lor deosebit şi sfânt. Amestecânduse cu cei depravaţi, au devenit asemenea lor în spirit şi în fapte; restricţiile
puse de porunca a şaptea nu au fost luate în considerare, ‚şi din toate şi-au
luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales.’(Geneza 6:2). Copiii lui Set au
‚mers pe calea lui Cain’ (Iuda 11), ei şi-au aţintit mintea asupra prosperităţii
şi distracţiei lumeaşti şi au neglijat poruncile Domnului.” - Patriarhi şi profeţi,

pg. 81, 82 engl.

c. Din cauza răutăţii ce predomina în omenire, pe cine a chemat
Dumnezeu să predice o solie de avertizare? Geneza 6:5-8; 2 Petru
2:5. În ce fel este aceasta o paralelă la ceea ce se întâmplă în zilele noastre? Matei 24:37-39; 2 Petru 3:3-6.

„Înainte de potop, Dumnezeu l-a trimis pe Noe să avertizeze lumea,
ca oamenii să fie conduşi la pocăinţă, şi să scape astfel de distrugerea care
îi ameninţa... Timp de o sută douăzeci de ani predicatorul neprihănirii a
avertizat lumea cu privire la distrugerea iminentă, dar mesajul său a fost
respins şi dispreţuit.” – Idem., pg. 102 engl.
„Păcatele care au cerut răzbunare asupra lumii antediluviene există astăzi. Frica de Dumnezeu este izgonită din inimile oamenilor, şi Legea Sa
este tratată cu indiferenţă şi dispreţ. Caracterul extrem de lumesc al acelei
generaţii este egalat de cel al generaţiei prezente.” - Idem., pg. 101 engl.
8
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Joi

2 ianuarie

5. Noe, purtător de cuvânt pentru Hristos

„[1 Ioan 3:8 citat]. Hristos a fost angajat în războiul din zilele lui Noe.
Vocea lui a fost cea care a vorbit locuitorilor lumii vechi prin mesaje de avertizare, mustrare, şi invitaţie. El a dat oamenilor un timp de har de 120 de ani,
în care să se poată pocăi. Dar ei au ales înşelăciunile lui Satan, şi au pierit în
apele potopului.” - Comentariile biblice AZS [Comentarii E.G: White], vol. 1, pg. 1089.
b. În timp ce Noe a fost mişcat de Duhul Sfânt să predice, cum îi
descrie Biblia pe ascultătorii săi? 1 Petru 3:18-20, 4:6, Isaia 42:7.

c. Ce ar fi făcut Evanghelia pentru ascultătorii lui Noe, şi ce va face
pentru noi, dacă o vom accepta? Isaia 61:1; Efeseni 2:1-5.

„Aşa cum Dumnezeu L-a înviat pe Hristos din morţi, ca să aducă viaţă
şi nemurire care să lumineze prin Evanghelie, şi astfel să poată mântui pe
poporul Său de păcatele lor, tot aşa şi Hristos a trezit fiinţele umane căzute
la viaţa spirituală, însufleţindu-le cu viaţa Sa, umplând inimile lor cu speranţă şi bucurie.” - The Review and Herald, 31 martie 1904.

Vineri

3 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum au păstrat urmaşii lui Adam vie povestirea creaţiei şi a căderii
lui Adam şi Eva?
2. Cum putem folosi metoda lui Adam de evanghelizare în viaţa noastră de astăzi?
3. Care a fost mesajul lui Enoh către generaţia sa?
4. Cum i-a avertizat Hristos, prin Noe, pe oamenii legaţi în lanţurile
păcatului?
5. Pentru cât timp a stăruit Duhul Sfânt în zilele lui Noe pe lângă cei
care erau „morţi în greşeli şi în păcate”?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2014
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Darul Sabatului întâi pentru Câmpul Misionar Bulgaria

a. Cine vorbea prin Noe, şi cum? Evrei 1:1; 2 Petru 1:21.

Lecţia 2

Sabat, 11 ianuarie 2014

Primii soli ai lui Dumnezeu
„Avraam s-a apropiat si a zis: ‚Vei nimici Tu oare şi pe cel bun
împreună cu cel rău?’ ” (Geneza 18:23).
„În timp ce Avraam avea acel sentiment de umilinţă adevărată pe
care fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să-l aibă, el avea un interes
deosebit de mare faţă de sufletele păcătoşilor... Interesul şi îngrijorarea lui Avraam pentru Sodoma sunt o lecţie pentru noi că ar trebui să
avem un interes deosebit de mare pentru cei din jurul nostru.” - Christ
Triumphant, pg. 75 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 139, 140, 158-165 engl.

Duminică

5 ianuarie

1. CHEMAREA LUI AVRAAM
a. După Sem, pe cine a chemat Dumnezeu ca sol al Său special, şi
cum a reacţionat acesta? Geneza 12:1-4; Evrei 11:8, 9.

„Dumnezeu a păstrat permanent o rămăşiţă care să-I slujească.
Adam, Set, Enoh, Metusala, Noe, Sem, în linie neîntreruptă, au păstrat
veac după veac descoperirile preţioase ale voinţei Sale... [Domnul] i-a comunicat voia Sa lui Avraam, şi i-a dat o cunoaştere clară a cerinţelor Legii
Sale şi a mântuirii care urma să fie dobândită prin Hristos.” - Patriarhi şi

profeţi, pg. 125 engl.

b. De ce a fost necesar ca Avraam să-şi părăsească rudele şi prietenii? Matei 10:37, 38; Faptele Apostolilor 7:2-4; Amos 3:3.

„Avraam trebuia să fie despărţit de societatea în care trăise primii ani
ai vieţii sale. Influenţa exercitată de rudele şi prietenii săi ar fi afectat pregătirea pe care Domnul îşi propusese să o dea robului Său... Mulţi sunt încă
puşi la probă aşa cum a fost Avraam.” - Idem., pg. 126 engl.
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Luni

6 ianuarie

2. AVRAAM, PRIETEN AL LUI DUMNEZEU
a. Ce exemplu demn de urmat a lăsat Avraam pentru noi? Geneza
12:7, 8; 13:4, 18.

„Oriunde îşi ridica [Avraam] cortul, în apropiere de acesta se ridica şi
altarul său, chemându-i pe toţi din tabăra lui la jertfa de dimineaţă şi de
seară. Când îşi muta cortul, altarul rămânea. În anii ce au urmat, au existat
unii canaaniţi nomazi care au primit învăţătură de la Avraam, şi de fiecare
dată când unul dintre aceştia ajungea la altar, ştia cine fusese acolo înaintea
lui, şi după ce-şi ridica cortul, el repara altarul, şi se închina acolo Dumnezeului celui viu.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 128 engl.
b. Ce doreşte Dumnezeu ca să facă poporul Său? Matei 5:14-16.
Daţi exemple din viaţa lui Avraam care să-l prezinte ca fiind un
misionar creştin eficient. Geneza 14:21-24; 18:19.

„Atâta timp cât Hristos locuieşte în inimă, este imposibil ca lumina
prezenţei Sale să fie ascunsă, sau ca lumina să se micşoreze. Dimpotrivă,
aceasta va deveni tot mai strălucitoare pe măsură ce zilnic ceaţa egoismului
şi păcatului este risipită de razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii.
Poporul lui Dumnezeu este reprezentantul Său pe pământ, şi El doreşte ca ei să fie lumini în întunericul moral al acestei lumi.” – Idem., pg.
134 engl.

c. De ce a fost Avraam numit prietenul lui Dumnezeu? Iacov 2:2123; Geneza 26:5. Cum putem fi consideraţi prieteni ai lui Hristos? Ioan 15:14; Filipeni 2:15.

„Caracterul şi calea creştinului este în contrast izbitor cu aceelea ale celor lumeşti. Creştinul nu poate găsi plăcere în petrecerile şi diferitele tipuri
de distracţii din lume. El are pasiuni mai înalte şi mai sfinte. Creştinii vor
demonstra că ei sunt prietenii lui Dumnezeu prin ascultarea pe care o dau
pe faţă.” - Înalta noastră chemare, pg. 149.
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7 ianuarie

3. O CASĂ OSPITALIERĂ
a. Ce obicei a reprezentat o trăsătură esenţială a caracterului lui
Avraam? Geneza 18:1-8.
„În amiaza fierbinte de vară patriarhul şedea la uşa cortului, privind
peisajul liniştit, când a văzut în depărtare trei călători ce se apropiau. Înainte
de a ajunge la cortul său, străinii s-au oprit, ca şi când doreau să se consulte
referitor la ce vor face mai departe. Fără să mai aştepte ca ei să-i ceară adăpost, Avraam s-a ridicat repede şi, deoarece părea că ei se îndreaptă într-o
altă direcţie, el a pornit grăbit după ei, şi cu cea mai mare curtoazie le-a
cerut să-l onoreze rămânând la el pentru odihnă şi hrană. Cu mâinile sale a
adus apă ca ei să se spele de praful care se aşezase pe picioare lor în timpul
călătoriei. El însuşi a ales hrana pentru ei şi, în timp ce se odihneau la umbra
răcoroasă, le-a fost pregătit un ospăţ, iar el a stat respectuos alături de ei în
timp ce ei se bucurau de ospitalitatea lui. ” - Patriarhi şi profeţi, pg. 138 engl.
b. Ce lecţie a desprins apostolul Pavel din experienţa lui Avraam?
Evrei 13:2.

c. În ce fel putem urma exemplul lui Avraam astăzi? Isaia 58:7;
Matei 25:35; Luca 14:12-14.

„Momentele noastre de destindere socială nu ar trebui să fie reglementate de eticheta obiceiurilor lumeşti, ci de Duhul lui Hristos şi de învăţătura
Cuvântului Său. Israeliţii, în toate sărbătorile lor, îi includeau pe cei săraci,
pe străini, şi pe leviţii, care erau atât ajutoare pentru preot în sanctuar cât şi
învăţători religioşi şi misionari. Aceştia erau consideraţi ca oaspeţi ai poporului pentru a împărtăşi ospitalitatea lor în toate ocaziile de bucurie socială
şi religioasă, şi ei trebuia să fie îngrijiţi cu blândeţe în caz de boală sau când
se aflau în nevoi. Unora ca aceştia ar trebui să le spunem bun venit în casele
noastre. Cât de mult ar putea face un astfel de bun venit pentru a ridica moralul şi încuraja pe profesor sau pe asistenta medicală misionară, pe mama
care munceşte din greu, împovărată de griji sau pe cel slab şi în vârstă, care
atât de des nu are un cămin şi se luptă cu sărăcia şi multe descurajări.” -

Divina vindecare, pg. 352, 353 engl.

12

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2014

Miercuri

8 ianuarie

4. AVRAAM, UN MIJLOCITOR HOTĂRÂT
a. Cine i-a dezvăluit personal lui Avraam răutatea Sodomei precum şi hotărârea distrugerii ei? Geneza 18:16, 17, 20-22.

„Doi dintre solii cereşti au plecat, lăsându-l pe Avraam singur cu Acela
pe care Îl recunoştea acum ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Şi omul de credinţă
a pledat pentru locuitorii Sodomei. Cândva îi salvase cu sabia, acum el s-a
străduit să-i salveze prin rugăciune.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 139 engl.
b. Cum a stăruit Avraam după mila lui Dumnezeu? Geneza 18:23-33.
Ce roadă a Duhului a inspirat rugăciunea lui? Ioan 15:12, 13, 17.

„Cu profund respect şi umilinţă el şi-a formulat pledoaria stăruitoare: ‚Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi
cenuşă.’ (Geneza 18:27). Nu a existat nici cea mai slabă încredere în sine,
nici o mândrie referitoare la propria neprihănire. El nu a pretins favoare
pe temeiul ascultării sale, sau a sacrificiilor pe care le-a făcut pentru a face
voia lui Dumnezeu. El însuşi un păcătos, a pledat în favoarea păcătosului.
Un astfel de spirit ar trebui să aibă toţi cei care se apropie de Dumnezeu.”
- Idem., pg. 139 engl.
„Dragostea pentru sufletele care pier a inspirat rugăciunea lui Avraam.
În timp ce ura păcatele acelei cetăţi decăzute, el dorea ca păcătoşii să poată
fi salvaţi. Interesul său profund pentru Sodoma ne înfăţişează neliniştea pe
care ar trebui s-o simţim pentru cei nepocăiţi. Noi ar trebui să cultivăm ură
faţă de păcat, dar milă şi iubire pentru păcătos.” - Idem., pg. 140 engl.
c. Ce scop ar trebui să fie primordial în viaţa fiecărui creştin de astăzi, în timp ce căutăm să ajungem la lumea din jurul nostru?
1 Corinteni 9:19-23; 2 Corinteni 5:14, 15.

„Trebuie să existe mult mai puţine dispute, şi mult mai multă prezentare a lui Hristos. Răscumpărătorul nostru este centrul a toată credinţa şi
speranţa noastră. Cei care pot prezenta iubirea Lui fără seamăn şi pot inspira inimile să-I dedice sentimentele cele mai bune şi sfinte, fac o lucrare
mare şi sfântă.” - Colporteur Ministry, pg. 42 engl.
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5. LOT, UN MISIONAR LA POARTA SODOMEI
a. Prin ce obicei a încercat Lot să-şi îndeplinească responsabilităţile sale misionare? Geneza 19:1-3.

„Văzând agresiunile la care erau supuşi străinii în Sodoma, Lot şi-a
asumat ca datorie a sa aceea de a-i proteja, aşteptându-i la intrare, oferindu-le ospitalitate în propria sa casă. El stătea la poartă şi, studiindu-i pe
călători în timp ce se apropiau, se ridică de la locul lui pentru a-i întâmpina.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 158 engl.
b. Ce situaţie i-a răpit lui Lot liniştea sufletească în timp ce locuia
în Sodoma? 2 Petru 2:7, 8. Cum au tratat oamenii din Sodoma
religia lui Avraam şi a lui Lot? Luca 17:28-30; Iuda 17, 18.

„Avraam nu era un străin pentru oamenii din Sodoma, şi faptul că se
închina unui Dumnezeu nevăzut a fost o chestiune de batjocură în mijlocul
lor.” - Idem., pg. 157 engl.
c. În ciuda celor mai bune intenţii de a fi un misionar credincios în
Sodoma, ce exemplu avem cu privire la pericolul de a locui la
oraş pentru creştinii de astăzi? Geneza 19:14-17, 26.

Vineri

10 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum a reuşit Avraam să predice Evanghelia contemporanilor săi,
chiar şi în absenţa lui?
2. De unde ştim că Avraam a fost un mijlocitor stăruitor?
3. Cât de importantă a fost ospitalitatea în viaţa lui Avraam?
4. Creştini fiind, care ar trebui să fie scopul nostru principal?
5. Cum ar fi putut fi mărturia lui Lot mai eficientă ca misionar pentru
locuitorii Sodomei?
14
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Lecţia 3

Sabat, 18 ianuarie 2014

Iosif în Egipt
„Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânţa vie
în ţară şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire.”(Geneza 45:7).
„Mulţi sunt... puşi la probă... Ei nu aud glasul lui Dumnezeu vorbindu-le direct din ceruri, însă El îi cheamă prin învăţăturile Cuvântului Său şi prin evenimentele providenţei Sale.” - Christian Service, pg.
181 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 213-223 engl.

Duminică

12 ianuarie

1. PROVIDENŢA LUI DUMNEZEU
a. Cum şi-a exprimat Iosif convingerea că el a fost dus în Egipt,
datorită atotştiinţei şi purtării de grijă a lui Dumnezeu? Ce
scop al lui Dumnezeu a văzut îndeplinindu-se prin el? Geneza
45:5, 7; 50:20.

„Prin Iosif atenţia regelui şi a marilor oameni ai Egiptului a fost îndreptată spre adevăratul Dumnezeu.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 222 engl.
b. Deoarece urmaşii lui Avraam au fost chemaţi să devină „lumina
lumii” şi, astfel, o binecuvântare „pentru toate neamurile”, unde
urma să se deschidă cea mai bună oportunitate de a deveni un
popor numeros într-un timp scurt? Psalmii 105:17, 23, 24.

„Cu toate acestea, Egiptul, a oferit condiţiile necesare pentru îndeplinirea scopul divin. O parte a ţării bine udată şi fertilă le era la dispoziţie,
oferindu-le toate avantajele de creştere rapidă a numărului lor. Iar antipatia căreia ei trebuia să-i facă faţă în Egipt din cauza ocupaţiei lor – căci orice
păstor era „o urâciune înaintea egiptenilor” (Geneza 46:34) - le-a permis să
rămână un popor distinct şi separat şi a servit astfel la îndepărtarea lor de
a participa la idolatria din Egipt.” - Idem., pg. 232 engl.
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13 ianuarie

2. SLUJIREA PLINĂ DE SUCCES A LUI IOSIF
a. Ce a dat pe faţă Iosif în timp ce servea ca un sclav în casa lui Potifar? Geneza 39:1, 2.

„La sosirea în Egipt, Iosif a fost vândut lui Potifar, căpetenia străjerilor
împăratului, în a cărui slujbă a rămas zece ani. Aici el a fost expus unor ispite deosebite. El se afla în mijlocul idolatriei. Închinarea la idoli era înconjurată de toată pompa regală, susţinută de bogăţia şi cultura naţiunii celei
mai civilizate din acea vreme... Lui nu i-a fost ruşine de religia părinţilor
săi, şi nu a făcut nici un efort pentru a ascunde faptul că el era un închinător
al lui Iehova.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 214 engl.
b. Ce a ajuns Potifar să-şi dea seama referitor la motivul pentru care
lucrarea de administrare a lui Iosif era însoţită de atâta prosperitate? Geneza 39:3. Prin urmare, ce-a făcut Potifar? Geneza 39:4, 5.

„Prosperitatea deosebită a tot ceea ce era pus în grija lui Iosif nu a
fost rezultatul unui miracol produs pe loc, însă hărnicia, grija şi energia
investite de el au fost încununate cu binecuvântarea divină. Iosif a atribuit succesul său favorii lui Dumnezeu, şi chiar şi stăpânul său idolatru a
acceptat acest lucru ca fiind secretul prosperităţii sale de neegalat. Totuşi,
fără efort statornic, bine ţintit, succesul nu ar fi putut fi atins niciodată.”
- Idem., pg. 214-217 engl.
c. Ce promisiuni îi sunt făcute fiecărei persoane cinstite şi harnice?
Psalmii 1:1-3; 128:1, 2; Proverbelele 12:24, 22:29.

„Nimeni să nu-şi bată joc de responsabilităţile pe care le are. Chiar dacă
nu vă ocupaţi de afaceri mari, amintiţi-vă că binecuvântarea lui Dumnezeu
este dată hărniciei neobosite. El nu dispreţuieşte ziua în care ne ocupăm de
lucruri mici. O înţeleaptă utilizare a lucrurilor mici va produce o creştere
minunată. Un talant folosit cu înţelepciune va aduce doi la Dumnezeu.” -

Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 48 engl.
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14 ianuarie

3. INTEGRITATEA LUI IOSIF
a. Cum au fost credinţa şi integritatea lui Iosif puse la probă în
timp ce se afla în casa lui Potifar, şi care a fost răspunsul lui Iosif? Geneza 39:7-9.

„Răspunsul lui Iosif descoperă puterea principiului religios. El nu a
vrut să trădeze încrederea stăpânului său de pe pământ, şi, indiferent de
consecinţe, el a rămas credincios Stăpânului său din ceruri. Sub ochiul cercetător al lui Dumnezeu şi al sfinţilor îngeri mulţi îşi permit să facă lucruri
de care nu s-ar face vinovaţi în prezenţa semenilor lor, însă, primul gând al
lui Iosif a fost la Dumnezeu.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 217 engl.
b. În ciuda faptului că Iosif a rămas credincios stăpânului său, cum
a acţionat Potifar pentru a da impresia că el credea acuzaţiile false
ale soţiei sale imorale aduse împotriva lui Iosif? Geneza 39:20,
Psalmii 105:17, 18.

„Iosif a suferit pentru integritatea sa, pentru că ispititorul său s-a răzbunat, acuzându-l de o faptă necomisă, şi făcând să fie aruncat în închisoare. Dacă Potifar ar fi crezut acuzaţiile soţiei sale împotriva lui Iosif, tânărul
evreu şi-ar fi pierdut viaţa, dar modestia şi corectitudinea care au caracterizat permanent comportamentul său au fost o dovadă a nevinovăţiei sale;
totuşi, pentru a salva reputaţia casei stăpânului său, el a fost lăsat pradă
ruşinii şi sclaviei.” – Idem., pg. 218 engl.
c. Unde se afla închisoarea? Compară Geneza 39:1 şi 41:9, 10. Cum
l-au folosit Dumnezeu şi Potifar pe Iosif în timp ce era în închisoare? Geneza 40:1, 2, 5, 8, 12-19, 23.

„Paharnicul regelui îi promisese cea mai profundă recunoştinţă lui Iosif, atât pentru interpretarea încurajatoare a visului său, cât şi pentru numeroasele fapte de amabilitate; şi, în schimb, acesta din urmă, referindu-se
într-un mod emoţionant la captivitatea sa nedreaptă, l-a rugat ca să aducă
în faţa regelui cazul său... Dar atunci când a redobândit favoarea regală,
[paharnicul] nu s-a mai gândit la binefăcătorul său.” - Idem., pg. 219 engl.
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15 ianuarie

4. IOSIF ÎNAINTEA LUI FARAON
a. Cum a lucrat Dumnezeu, providenţial, pentru a-l scoate pe Iosif
din închisoare? Geneza 41:1-7. Cum S-a descoperit adevăratul
Dumnezeu lui Faraon? Geneza 41:9, 12, 14-16.

b. Cum a atras Iosif atenţia lui Faraon asupra adevăratului Dumnezeu la începutul interpretării visului? Geneza 41:25. Rezumaţi
interpretarea visului. Geneza 41:26-31.

c. Ce sfat i-a dat Iosif lui Faraon? Geneza 41:33-36.

„Interpretarea a fost atât de raţională şi clară, iar soluţia pe care a recomandat-o a fost atât de înţeleaptă şi ingenioasă, încât corectitudinea ei nu
putea fi pusă la îndoială.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 221 engl.
d. Ce dovezi avem că Faraon a început să creadă în adevăratul
Dumnezeu? Geneza 41:38-41.

„Paharnicul, care îşi reproşa acum atitudinea, s-a străduit să-şi ispăşească fosta sa ingratitudine, aducând cele mai calde laude binefăcătorului
său, şi cercetările suplimentare făcute de către rege au dovedit corectitudinea raportului său. Din toată împărăţia Iosif a fost singurul om înzestrat cu
înţelepciunea de a sublinia pericolul care ameninţa regatul şi de a pregăti
cele necesare pentru a-i face faţă; şi regele a fost convins că el era cel mai
potrivit pentru a executa planurile pe care le propusese. Era clar că o putere divină era cu el, şi că nu era nici unul între oficialii împăratului atât
de capabil încât să conducă treburile naţiunii în această criză. Faptul că el
era evreu şi sclav n-avea mare importanţă în comparaţie cu înţelepciunea
lui evidentă şi cu judecata lui sănătoasă. ‚Am putea noi oare să găsim un
om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?’ (Geneza 41:38), a zis
împăratul consilierilor lui.” - Ibid.
18
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16 ianuarie

5. IOSIF, UN EXEMPLU DEMN DE RESPECT
a. Care este una dintre primele lecţii pe care câştigătorii de suflete
ar trebui să le înveţe din experienţa lui Iosif? Luca 16:10.

„Atenţia deosebită faţă de datorie în orice lucru, de la cel mai de jos
până la cel mai înălţat, i-a pregătit fiecare capacitate pentru cel mai mare
serviciu al său. Cel care trăieşte în conformitate cu voinţa Creatorului îşi
asigură cea mai adevărată şi cea mai nobilă dezvoltare a caracterului. ‚Iată,
frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.’ (Iov 28:28).
Sunt puţini cei care îşi dau seama de influenţa pe care lucrurile mici
din viaţă le au asupra dezvoltării caracterului. Nimic din cele cu care interacţionăm nu este cu adevărat neimportant. Circumstanţele diferite în
care ne aflăm zi de zi sunt concepute pentru a testa credincioşia noastră şi
a ne pregăti pentru însărcinări mai mari. Prin respectarea principiului în
tranzacţiile obişnuite ale vieţii, mintea devine obişnuită să pună cerinţele
datoriei mai presus de cele ale plăcerii şi înclinaţiei. O minte astfel disciplinată nu oscilează între bine şi rău, ca o trestie bătută de vânt; ea este loială
datoriei, deoarece ea s-a antrenat să aibă obiceiuri de fidelitate şi adevăr.
Prin credincioşia în lucrurile cele mai neînsemnate ei dobândesc puterea
de a fi credincioşi în lucruri mai mari.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 222, 223.

Vineri

17 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Când şi-a dat Iosif seama că mutarea sa în Egipt a fost urmarea unui
plan divin?
2. Ce binecuvântări poate aduce, prin munca sa credincioasă, un angajat creştin unei companii?
3. Prin providenţă divină, cum a atras Iosif atenţia lui Faraon spre
adevăratul Dumnezeu?
4. Ce sugerează că Faraon a început să creadă în Dumnezeu?
5. Care este una dintre primele lecţii pe care câştigătorii de suflete trebuie să le înveţe din exemplul lui Iosif?
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Lecţia 4

Sabat, 25 ianuarie 2014

Moise
„Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul
fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui
Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El
socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.” (Evrei 11:24-26).
„[Moise] a privit dincolo de palatul măreţ, dincolo de coroana de
monarh, la onorurile mai mari care vor fi acordate sfinţilor Celui Prea
Înalt într-un regat neatins de păcat.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 246 engl.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 241-256 engl.

Duminică

19 ianuarie

1. CĂMINUL – PRIMUL CÂMP DE EVANGHELIZARE
a. Ce responsabilitate a simţit Iochebed cu privire la educaţia fiului ei? Exodul 2:7-9; Faptele Apostolilor 7:20, 21.

„Dumnezeu a ascultat rugăciunile mamei, credinţa ei a fost răsplătită...
Ea a folosit cu credincioşie şansa de a-şi educa copilul pentru Dumnezeu.
Ea era sigură că el fusese păstrat pentru o lucrare mare,... să fie înconjurat
de influenţe care ar tinde să-l conducă departe de Dumnezeu... Ea a încercat să imprime în mintea sa frica de Dumnezeu şi dragostea de adevăr şi
dreptate, şi s-a rugat fierbinte ca să fie ferit de orice influenţă corupătoare.”
- Patriarhi şi profeţi, pg. 243, 244 engl.
b. Cum ar trebui să-i educe părinţii pe copii? Proverbelele 22:6.

„Întreaga viaţă viitoare a lui Moise, marea misiune pe care a îndeplinit-o ca lider al poporului Israel, dă dovadă despre importanţa lucrării
mamei creştine. Nu există nici o altă lucrare pe care o poate egala aceasta.” - Idem., pg. 244 engl.

20
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2. A DOUA ŞCOALĂ A LUI MOISE: CURTEA REGELUI
a. Ce educaţie a primit Moise la curtea regelui Egiptului? Faptele
Apostolilor 7:22.

„La curtea lui Faraon, Moise a primit cea mai înaltă pregătire civilă şi
militară. Monarhul se hotărâse să facă din nepotul său adoptat succesorul
său la tron, iar tânărul a fost educat pentru această funcţie înaltă. ‚Moise a
învăţat toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic în cuvinte şi în fapte.’
(Faptele Apostolilor 7:22). Capacitatea sa de lider militar a făcut din el un
favorit al armatelor Egiptului, şi a fost, în general, privit ca o personalitate
remarcabilă.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 245 engl.
b. Discutaţi despre impactul pe care l-a avut educaţia pe care Moise
a primit-o în căminul său ebraic.

„Conform legilor Egiptului, toţi cei care ocupau tronul faraonilor trebuia să devină membri ai ordinului preoţesc; şi Moise, ca moştenitor evident, urma să fie iniţiat în tainele religiei naţionale. Această sarcină a fost
atribuită preoţilor. Dar, în timp ce el a fost un elev silitor şi studios, el nu
a putut fi determinat să participe la închinarea la zei... El a fost neclintit în
hotărârea sa de a nu se închina nimănui altcuiva decât singurului Dumnezeu, Creator al cerului şi al pământului.” - Ibid.
c. Când Moise a fost ameninţat cu pierderea coroanei, ce alegere a
făcut? De ce? Evrei 11:24-26.

„Moise era capabil să se afle în fruntea mai marilor pământului, să strălucească la curţile împărăţiei celei mai glorioase şi să deţină sceptrul puterii
sale. Măreţia intelectuală îl plasează deasupra celor mai mari oameni ai
tuturor timpurilor. Ca istoric, poet, filosof, general de armate şi legiuitor, el
stă fără egal.” - Idem., pg. 246 engl.
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3. A TREIA ŞCOALĂ A LUI MOISE: ÎNGRIJIREA OILOR
a. De ce a fost această a treia şcoală de îngrijire a oilor esenţială pentru un om pe care Dumnezeu a vrut să-l pregătească pentru marea
lucrare care-i sta în faţă? Exodul 2:15, 16, 21; 3:1; Evrei 11:27.

„În şcoala de lepădare de sine şi privaţiuni [Moise] avea să înveţe răbdarea şi stăpânirea pasiunilor sale. Înainte de a putea guverna cu înţelepciune,
el trebuia educat să asculte. Inima lui trebuia să fie pe deplin în armonie
cu Dumnezeu, înainte de a-l putea învăţa pe Israel cunoştinţa voii Lui. Prin
propria sa experienţă el trebuia să fie pregătit să exercite o grijă părintească
faţă de toţi cei care aveau nevoie de ajutorul lui.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 247 engl.
b. Ce rezultat au avut asupra caracterului lui Moise cei patruzeci
de ani de şcolarizare în pustie? Numeri 12:3.

c. Ce ar trebui să înveţe o persoană, înainte să poată face o muncă
ce implică lucrul cu oamenii şi care să fie bine primită de Dumnezeu? Romani 12:18.
„Elementul uman se vede la toţi cei care au fost aleşi să facă o lucrare
pentru Dumnezeu. Cu toate acestea, ei nu au fost oameni cu obiceiuri şi
caractere stereotipice, mulţumiţi să rămână în acea stare. Ei au dorit cu sinceritate să obţină înţelepciune de la Dumnezeu şi să înveţe să lucreze pentru
El. Apostolul spune: ‚Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o
ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea
îi va fi dată.’ (Iacov 1:5). Dar Dumnezeu nu va da oamenilor lumină divină
cât timp ei sunt mulţumiţi să rămână în întuneric. Pentru a primi ajutorul
lui Dumnezeu, omul trebuie să-şi dea seama de slăbiciunile şi deficienţele
sale, el trebuie să-şi adapteze mintea în marea schimbare care se produce în
el însuşi. El trebuie să-şi dea seama de necesitatea rugăciunii şi a efortului
serios şi perseverent. Obiceiurile greşite trebuie să fie îndepărtate; şi, doar
printr-un efort hotărât de a corecta aceste defecte şi prin conformarea la
principii corecte, poate fi obţinută biruinţa. Mulţi nu ajung la poziţia pe care
ar putea-o ocupa, pentru că ei aşteaptă ca Dumnezeu să facă pentru ei ceea
ce El le-a dat puterea să facă pentru ei înşişi.” - Idem., pg. 248 engl.
22
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4. NICI O SCUZĂ PENTRU SLĂBICIUNEA OMENEASCĂ
a. Atunci când Moise a motivat că are o „vorbire greoaie”, cum a
demontat Dumnezeu această scuză care dovedea timiditate şi
lipsă de încredere în sine? Exod 4:10-12.

„Un om va dobândi putere şi eficienţă pe măsură ce el acceptă răspunderile pe care Dumnezeu le aşează asupra lui, şi, cu tot sufletul încearcă
să dobândească pricepere pentru a le purta corect. Oricât de umilă ar fi
poziţia lui sau oricât de limitate ar fi capacităţile lui, acel om va atinge măreţia adevărată dacă, încrezându-se în puterea divină, se străduieşte să îşi
desfăşoare activitatea cu credincioşie.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 255 engl.
b. Ce slăbiciune a lui Moise l-a mâniat pe Dumnezeu? Cum a dus
la neascultare faţă de Dumnezeu tendinţa sa de a ceda la cererile
soţiei? Exodul 4:24, 25.

„Pe drum, plecând din Madian, Moise a primit un avertisment surprinzător şi teribil referitor la nemulţumirea Domnului. Un înger i-a apărut
într-un mod ameninţător, ca şi când urma să-l distrugă pe loc. Nu i s-a dat
nici o explicaţie, dar Moise şi-a amintit că el nesocotise una dintre cerinţele
lui Dumnezeu; cedând stăruinţelor soţiei sale, el a neglijat să efectueze ritualul circumciziei asupra fiului lor cel mai mic... O astfel de neglijare din
partea liderului ales pentru ei nu ar fi avut altă consecinţă decât să reducă
efectul preceptelor divine asupra poporului.” - Idem., pg. 255, 256 engl.
c. Când oamenii sunt chemaţi să facă o lucrare pentru Domnul, ce
arată că ei trebuie să fie atenţi să-şi cunoască şi să-şi îndeplinească datoria? 1 Samuel 15:22; Iacov 4:17.

„În timp ce [mulţi oameni] refuză să creadă şi să asculte unele cerinţe
ale Domnului, ei stăruie în a-I oferi lui Dumnezeu serviciile lor religioase
de formă. Duhul lui Dumnezeu nu răspunde în nici un fel pentru astfel de
slujire. Nu contează cât de zeloşi sunt oamenii în respectarea ceremoniilor
religioase, Domnul nu le poate accepta, dacă ei persistă în încălcarea intenţionată a uneia dintre poruncile Lui.” - Idem., pg. 634 engl.
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5. CALIFICAREA ESENŢIALĂ PENTRU SERVICIUL
CREşTIN
a. Care este prima şi cea mai importantă calitate pe care fiecare câştigător de suflete trebuie să o aibă? Ioan 21:15-17.
„Întrebarea pe care Hristos i-a pus-o lui Petru a fost semnificativă. El
a menţionat doar o condiţie a uceniciei şi servirii. ‚Mă iubeşti?’ a spus El.
Aceasta este calificarea esenţială. Deşi Petru ar fi putut să le aibă pe toate celelalte, totuşi, fără iubirea lui Hristos, el nu ar fi putut fi un păstor credincios
peste turma Domnului. Cunoştinţe, bunăvoinţa, elocvenţa, recunoştinţa şi
râvna sunt toate ajutoare în lucrarea cea bună, dar, fără iubirea lui Isus în inimă, lucrarea slujbaşului creştin este un eşec.” - Hristos lumina lumii, pg. 815 engl.
b. Care este dovada că Moise a obţinut această calificare esenţială?
Exodul 32:9-12, 32, 33. Chiar a vrut Dumnezeu să-l distrugă pe
Israel sau a vrut doar să-l pună la probă pe Moise?

„Dacă Dumnezeu şi-ar fi propus să-l distrugă pe Israel, cine ar fi putut
mijloci pentru ei?... În timp ce Moise mijlocea pentru Israel, timiditatea lui
a fost lăsată la o parte de interesul său profund şi de dragostea avută pentru cei pentru care, în mâinile lui Dumnezeu, el fusese mijlocul de a face
atât de multe. Domnul a ascultat ruga sa fierbinte, şi a răspuns la rugăciunea lui neegoistă. Dumnezeu pusese la probă pe slujitorul Său; El îi testase
credincioşia şi iubirea pentru cei greşiţi şi nemulţumitori, şi, cu nobleţe,
Moise a trecut testul.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 318, 319 engl.

Vineri

24 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.
2.
3.
4.

Care a fost prima şcoală frecventată de Moise?
Care a fost cea de a doua şcoală frecventată de el?
Care a fost a treia şcoală frecventată de el?
Cum a fost fiecare dintre aceste şcoli necesară să-l educe pe Moise
pentru lucrarea vieţii lui?
5. Care este prima întrebare care i se pune fiecărui potenţial câştigător
de suflete?
24
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Sabat, 1 februarie 2014
Darul Sabatului Întâi pentru fondul
de ajutor în caz de dezastre
Ce este adevărata religie? „Religia
curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm
pe orfani şi pe văduve în necazurile
lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.”
(Iacov 1:27). Fondul mondial de ajutorare în caz de dezastre răspunde la apelul de a-i ajuta pe cei care se află în cea mai
mare nevoie – cei care supravieţuiesc experienţelor traumatizante produse de cutremure, uragane
sau alte dezastre. Îi puteţi ajuta pe cei care au cu adevărat nevoie?
„Oricare ar fi numărul talanţilor noştri, fie că este unul, doi sau cinci,
nici un bănuţ din banii noştri nu ar trebui irosit pe vanitate, mândrie sau
egoism. Fiecare dolar din agoniseala noastră este imprimat cu chipul şi inscripţia lui Dumnezeu. Cât timp în lumea lui Dumnezeu există flămânzi de
hrănit, oameni goi care să fie îmbrăcaţi, suflete care pier că nu au pâinea şi
apa mântuirii, orice îngăduinţă nenecesară, orice surplus din venit, pledează pentru cei săraci şi goi.” – The Signs of the Times, 20 iunie 1892.
Fondului mondial de ajutorare în caz de dezastre îi revine răspunderea
de a coordona acest ajutor. Fiind o acţiune bazată exclusiv pe voluntariat,
fără angajaţi şi fără cheltuieli suplimentare, 100% din fiecare donaţie merge
direct şi în întregime în lucrarea de binefacere. Toate cheltuielile administrative ale Fondului mondial de ajutorare în caz de dezastre sunt făcute
din darurile regulate ale bisericii. Aceasta permite Fondului mondial de
ajutorare în caz de dezastre să dedice fiecare bănuţ strâns celor care se află
în cea mai mare nevoie.
De la distribuţia de hrană în Sri Lanka la ajutorarea săracilor din partea
de sud a Indiei, Fondul mondial de ajutorare în caz de dezastre a lucrat peste tot în lume. În acest Sabat, de asemenea, aveţi şansa de a sprijini lucrarea
de binefacere. „Banii pe care Dumnezeu i-a încredinţat oamenilor trebuie
să fie folosiţi spre binecuvântarea omenirii, pentru a uşura nevoia celor în
suferinţă şi nevoiaşi… În planul înţelept al lui Dumnezeu, le sunt aduşi în
mod constant în faţă cei care au nevoie de ajutorul lor. Ei trebuie să-i aline
pe cei în suferinţă, să-i îmbrace pe cei goi, să-i ajute pe cei mulţi care se află
în împrejurări grele şi aspre, care se luptă cu toate energiile lor ca ei şi familiile lor să nu ajungă cerşetori.” - The Review and Herald, 4 ianuarie 1898.
Departamentul de binefacere al Conferinţei Generale
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Lecţia 5

Sabat, 1 februarie 2014

Pregătindu-ne pentru a fi
purtători de lumină (I)
„Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul
Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu;
Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.” (Exodul 19:5, 6).
„[Domnul] este Cel care a scos pe copiii lui Israel din Egipt, şi şi-a
asumat educarea lor pentru a putea fi poporul Lui. Prin ei, El dorea să
binecuvânteze şi să educe lumea. El le-a dat hrana cea mai potrivită
pentru acest scop, nu carne, ci mana, ‚pâinea din cer’.” - Divina vindecare,

pg. 311 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 377-382 engl.

Duminică

26 ianuarie

1. O SITUAŢIE PERICULOASĂ
a. Ce măsuri luate de izraeliţi au demonstrat că nu erau pregătiţi
pentru ca Dumnezeu să-i folosească în calitate de purtători de
lumină? Exodul 16:2, 3.

„A fost necesar pentru [copiii lui Israel] să întâmpine dificultăţi şi să îndure lipsuri. Dumnezeu îi scotea dintr-o stare de degradare pentru a-i face
capabili să ocupe un loc de cinste între popoare şi pentru a-i face în stare
de a li se încredinţa lucruri importante şi sfinte. Dacă ar fi avut credinţă în
El, având în vedere tot ceea ce El făcuse pentru ei, aceştia ar fi suportat cu
bucurie neplăceri, lipsuri, şi chiar suferinţă reală; dar ei nu erau dispuşi
să aibă încredere în Domnul, mai mult decât ţineau dovezile continue ale
puterii Lui.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 292, 293 engl.
b. Ca răspuns la cârtirile mulţimii, ce instrucţiuni le-a dat Domnul
prin Moise în scopul de a le reeduca apetitul pervertit? Exodul
16:4, 12-15, 31, 35.

26
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2. PLANUL LUI DUMNEZEU

„Mi s-a arătat mereu şi mereu că Dumnezeu lucrează pentru a-şi aduce
poporul înapoi la planul original, şi anume, să nu-şi întreţină viaţa folosind
carnea animalelor moarte. El doreşte ca noi să-i învăţăm pe oameni o cale
mai bună... Dacă este părăsită carnea, dacă gustul nu este educat pentru a o
dori, dacă este încurajată plăcerea de a consuma fructe şi cereale, în curând
va fi aşa cum a dorit Dumnezeu la început. Poporul Său nu va consuma
nici un fel de carne.” - Îndrumarea copilului, pg. 383 engl.
b. Ce ar fi trebuit să-şi amintească permanent Israel ca popor ales
de Dumnezeu ca să ducă lumina lumii? Deuteronom 6:24; 7:6.
„Dumnezeu a scos pe copiii lui Israel din Egipt, ca să-i aşeze în ţara Canaanului, ca un popor curat, sfânt şi fericit. Pentru realizarea acestui scop
El a trebuit să-i disciplineze, atât pentru binele lor cât şi pentru binele urmaşilor lor. Dacă ar fi fost dispuşi să-şi tăgăduiască apetitul, în ascultare de
restricţiile Sale înţelepte, slăbiciunea şi boala ar fi fost necunoscute printre
ei... Dar refuzul lor de a se supune restricţiilor şi cerinţelor lui Dumnezeu,
i-a împiedicat, în mare măsură, să atingă standardul înalt pe care El a dorit
ca ei să-l atingă, şi să primească binecuvântările pe care El era gata să le
reverse asupra lor.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 378 engl.
c. De ce a împietrit Satan inima copiilor lui Israel şi i-a făcut „să
poftească după lucruri interzise”? Psalmii 78:18.
„Satan i-a ispitit să considere această restricţie ca fiind nedreaptă şi plină de cruzime. El i-a făcut să poftească după lucruri interzise, pentru că
a văzut că îngăduirea nestăpânită a apetitului conduce la senzualitate, şi
prin aceasta poporul ar putea fi mai uşor de adus sub controlul său. Autorul bolii şi nefericirii îi va asalta pe oameni acolo unde poate avea cel mai
mare succes. Prin ispite adresate apetitului, el i-a condus pe oameni, într-o
mare măsură, la păcat încă din momentul în care a determinat-o pe Eva să
mănânce din fructul oprit.” - Ibid.
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a. Ce trebuie să păstrăm permanent în minte pentru a fi lumina
lumii? 1 Corinteni 10:31. Care a fost dieta originală a lui Adam şi
a Evei în Eden? Geneza 1:29.

Marţi

28 ianuarie

3. RĂSCOALĂ PE FAŢĂ
a. La scurt timp după plecarea lor de la Muntele Sinai, ce au făcut
copiii lui Israel şi cum a răspuns Dumnezeu? Numeri 11:1.
b. De ce a considerat Dumnezeu, de această dată, cârtirile lor ca fiind păcatul răscoalei? Psalmii 78:17, 18; Evrei 10:26.
„Murmurări şi nemulţumiri au fost frecvent exprimate în timpul călătoriei de la Marea Roşie la Sinai, dar din milă pentru ignoranţa şi orbirea
lor, Dumnezeu nu a pedepsit păcatul. Dar, în momentul în care El S-a descoperit lor la Horeb, ei au primit o mare lumină, pentru că au fost martori
la măreţia, puterea, şi mila lui Dumnezeu, iar necredinţa şi nemulţumirea
lor au atras o mai mare vină. Mai mult decât atât, ei au făcut legământ să-L
accepte pe Iehova ca Rege al lor şi să se supună autorităţii Sale. Cârtirea lor
era acum răscoală, şi, ca atare, trebuia să primească pedeapsa promptă şi
vizibilă, pentru a-l feri pe Israel de la anarhie şi ruină. ‚S-a aprins între ei
focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei…’ Cei mai vinovaţi dintre răsculaţi au fost ucişi de un fulger coborât din nor.” - Patriarhi şi

profeţi, pg. 379 engl.

c. Cum au mers mai departe supravieţuitorii în răzvrătirea lor?
Numeri 11:4-6.
„Dar răul a fost în curând mai mare decât înainte. În loc de a-i determina pe supravieţuitori la umilinţă şi pocăinţă, această pedeapsă înfricoşătoare părea doar a creşte cârtirile lor. În toată tabăra, oamenii s-au adunat la
uşa corturilor lor, plângând şi văitându-se... Astfel şi-au manifestat nemulţumirea cu privire la hrana ce le era dată de către Creatorul lor. Cu toate
acestea, ei avuseseră dovezi constante că aceasta era adaptată la nevoile lor,
căci în ciuda greutăţilor îndurate, nu era nici unul slăbit în toate seminţiile
lui Israel.” - Ibid.
„Fiecare suflet va fi încercat şi pus la probă. Toţi să fie atenţi la modul
în care tratează avertismentele, mustrările şi cerinţele Duhului lui Dumnezeu. Cei care resping lumina pentru că nu se armonizează cu înclinaţiile lor, vor fi lăsaţi în întuneric, pentru a alege lucrurile pe care le iubesc,
lucrurile care-i separă de favoarea lui Dumnezeu.” - The Review and Herald, 16
octombrie 1883.
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4. MOISE STĂRUIE DUPĂ AJUTOR

„Domnul i-a permis lui Moise să-şi aleagă cei mai credincioşi şi mai
eficienţi bărbaţi pentru a împărţi responsabilităţile cu el. Influenţa lor urma
să ajute la ţinerea în frâu a violenţei poporului şi la înăbuşirea răscoalei; cu
toate acestea, promovarea acestora avea să dea naştere la probleme serioase. Ei nu ar fi fost niciodată aleşi dacă Moise ar fi dat pe faţă o credinţă pe
măsura dovezilor cu privire la puterea şi bunătatea lui Dumnezeu la care
fusese martor.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 380 engl.
b. Ce a fost instruit Moise să spună poporului ca răspuns la plângerile lor? Numeri 11:18-20.

c. Cum a mustrat Domnul lipsa de credinţă şi nemulţumirea lui
Moise? Numeri 11:21-23.

d. Deşi Dumnezeu a oferit acum mâncarea de carne pentru satisfacerea poftelor oamenilor, cum au fost pedepsiţi pentru răzvrătirea lor? Numeri 11:31-33; Psalmii 106:13-15.

„Dumnezeu a dat poporului ceea ce nu a fost spre binele lor suprem,
pentru că au persistat în dorinţa de a-l avea, ei nu s-au mulţumit cu acele
lucruri care s-ar fi dovedit a le face într-adevăr bine. Dorinţele lor răsculate
au fost satisfăcute, dar ei au fost lăsaţi să sufere consecinţele. Ei s-au ospătat
fără înfrânare, iar lipsa lor de cumpătare a fost pedepsită rapid. ‚Domnul a
lovit poporul cu o urgie foarte mare.’ (Numeri 11:33). Un număr foarte mare
a fost doborât de febră, în timp ce, cei mai vinovaţi dintre ei au fost loviţi de
îndată ce au gustat din hrana pe care o poftiseră.” - Idem., pg. 382 engl.
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a. Tulburat peste măsură de această situaţie periculoasă, ce cerere
a făcut Moise la Domnul? Numeri 11:11-15. Ce asigurare a primit
Moise de la Dumnezeu acum? Numeri 11:16.

Joi

30 ianuarie

5. ALEGÂND ÎNTRE LUMINĂ ŞI ÎNTUNERIC
a. Cum îi tratează Dumnezeu pe cei care nu au văzut niciodată lumina, care nu au cunoscut niciodată voia Sa sau care nu au înţeles niciodată planul Său? Faptele Apostolilor 17:30.

„În cazul în care lumina este oferită, şi acea lumină este dată la o parte
sau respinsă, atunci vine condamnarea şi mânia lui Dumnezeu; dar înainte
de a veni lumina, nu există nici un păcat, pentru că nu a existat nici o lumină pe care ei să o respingă.” - Testimonies, vol. 1, pg. 116 engl.
b. Însă, cum vor fi trataţi cei care refuză să asculte de Dumnezeu
după ce voinţa Lui le-a fost descoperită? Luca 12:47, 48; Iacov 4:17;
1 Samuel 15:23.

„În timp ce [mulţi oameni] refuză să creadă şi să asculte unele cerinţe
ale Domnului, ei stăruie în a-I oferi lui Dumnezeu serviciile lor religioase
de formă. Duhul lui Dumnezeu nu răspunde în nici un fel pentru astfel de
slujire. Nu contează cât de zeloşi sunt oamenii în respectarea ceremoniilor
religioase, Domnul nu le poate accepta, dacă ei persistă în încălcarea intenţionată a uneia dintre poruncile Lui.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 634.

Vineri

31 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Care a fost răspunsul lui Israel la planul lui Dumnezeu de reeducare în domeniul sănătăţii?
2. De ce a considerat Dumnezeu această murmurare ca fiind răscoală?
3. Cum de le-a dat Dumnezeu hrana dorită?
4. Cum îi tratează Dumnezeu pe cei care ignoră sincer adevărul?
5. Cum îi tratează Dumnezeu pe cei care nu ascultă în mod intenţionat
de voia Sa clar descoperită?
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Lecţia 6

Sabat, 8 februarie 2014

Pregătindu-ne pentru a fi
purtători de lumină (II)
„O! de M-ar asculta poporul Meu, de ar umbla Israel în căile
Mele! Într-o clipă aş înfrunta pe vrajmaşii lor, Mi-aş întoarce mâna
împotriva potrivnicilor lor. (Psalmii 81:13, 14).
„Cei pe care se bazează povara acestei lucrări [de reformă] nu vor
tăcea atunci când se face răul, nici nu vor acoperi răul cu o mantie de
iubire falsă.” - Profeţi şi regi, pg. 675 engl.
Recomandare pentru studiu: Parabolele lui Hristos, pg. 187-190 engl.

Duminică

2 februarie

1. DE LA UN STANDARD MAI SCĂZUT LA UNUL
MAI ÎNALT
a. În planul lui Dumnezeu de a aşeza pe Israel în Canaan ca lumină
a lumii, cum ar fi fost ajutaţi dacă ar fi acceptat planul Său de a-i
conduce înapoi la dieta originală a lui Adam? Psalmii 78:23-25;
81:13, 14.

„[Domnul] le-a luat carnea animalelor moarte pentru a le schimba caracterul şi pentru a le pune la lucru puterile superioare ale minţii. El le-a
dat hrana îngerilor, mana căzută din cer.” – Comentariile biblice AZS [Comentariile

E.G. White], vol. 1, pg. 1113 engl.

b. Deoarece consumul de carne a fost permis temporar după potop
în Geneza 9:3, 18:7, 27:9, de ce au fost copiii lui Israel pedepsiţi
pentru că au cerut carne? Numeri 11:33; Psalmi 78:27-32, 106:14, 15.

„Când o persoană vede în mod clar care îi este datoria, să nu îndrăznească să meargă la Dumnezeu cu cererea de a fi scutit de a şi-o îndeplini.
El ar trebui, mai degrabă, cu un spirit umil, supus, să ceară putere divină şi
înţelepciune pentru a o împlini.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 441 engl.
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Luni

3 februarie

2. INDULGENŢĂ FAŢĂ DE INIMILE ÎMPIETRITE
a. Cum a dovedit Domnul, în unele privinţe, răbdare şi toleranţă
în conducerea poporului Său, atunci când aceştia nu erau pregătiţi să se ridice la un standard mai înalt? Psalmii 81:11, 12; Ezechiel 14:4, 5.
b. Din cauza „împietririi inimii lor”, ce a permis Dumnezeu în cele
din urmă copiilor lui Israel să mănânce? Din motive de sănătate,
ce restricţii a pus Dumnezeu la ceea ce le permisese? Leviticul
11:1-4, 9, 10; 3:17; 22:8.

„La aşezarea lor în Canaan, israeliţilor li s-a permis folosirea de hrană
de origine animală, dar cu restricţii clare date cu scopul de a reduce rezultatele rele ale acesteia.” - Divina vindecare, pg. 311, 312 engl.
c. Ce fel de legi şi porunci le-a dat Dumnezeu prin Moise atunci
când aceştia nu au fost pregătiţi să se ridice la un standard mai
înalt? Ezechiel 20:23-25. Ce sfat ar trebui să-şi amintească mereu
liderii bisericii şi evangheliştii? Ioan 14:17; 16:13.

„Nu trebuie să mergem mai repede decât îi putem lua cu noi pe cei ale
căror conştiinţe şi minţi sunt convinse de adevărurile pe care le susţinem.
Trebuie să lucrăm cu oamenii de la nivelul la care se găsesc. Unora dintre
noi ne-a luat mulţi ani pentru a ajunge la poziţia în care ne aflăm acum cu
privire la reforma sanitară. Lucrarea reformei în dietă este o lucrare care
înaintează încet. Avem de luptat cu un apetit puternic; căci această lume
este dedată lăcomiei în mâncare. Dacă ar fi să le acordăm celorlalţi la fel de
mult timp cât am avut noi nevoie pentru a ajunge la starea actuală avansată
în ce priveşte reforma, am fi foarte răbdători cu ei, şi le-am permite să progreseze pas cu pas, aşa cum am făcut şi noi, până când picioarele lor sunt
bine fixate pe platforma reformei sanitare. Dar ar trebui să fim foarte atenţi
să nu avansăm prea repede, ca să nu fim obligaţi să dăm înapoi. Când este
vorba de reforme, ar fi mai bine să ne aflăm cu un pas în urma standardului
decât cu unul înaintea lui. Şi dacă e să greşim, mai bine să o facem în favoarea oamenilor.” - Testimonies, vol. 3, pg. 20, 21 engl.
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Marţi

4 februarie

3. ÎNAINTE DE A INTRA ÎN CANAAN
a. Pe lângă dieta originală, ce alte instituţii importante de la început urmau să fie restaurate printre ei, înainte de intrarea lui Israel în Canaan, aşa încât să poată fi apţi pentru a fi lumina lumii?
1) Odihna dată de Dumnezeu - Sabatul. Geneza 2:2, 3; Exodul 16:29,
30; Evrei 4:1-3, 9-11. De ce nu au reuşit să intre în odihna lui
Dumnezeu într-un sens complet (atât la propriu cât şi spiritual)?
Evrei 3:18, 19.
2) Instituţia căsătoriei. Deşi Moise a dorit o restaurare a căsătoriei,
de ce nu au fost eforturile sale încununate de succes? Matei 19:4,
7, 8; Ezechiel 20:25. Ce eforturi ulterioare s-au făcut în acest sens?
Maleahi 2:14-16.
b. Având în vedere împietrirea inimii Israelului antic, cum suntem
uneori tentaţi să repetăm exemplul lor?
„Istoria vieţii din pustie a lui Israel a fost înregistrată pentru binele Israelului lui Dumnezeu până la sfârşitul timpului. Consemnarea modului în
care a lucrat Dumnezeu cu pribegii din deşert, în umblarea lor încoace şi
încolo, în expunerea lor la foame, sete şi oboseală, precum şi în manifestările
izbitoare ale puterii Sale în vederea sprijinirii lor, este plină de avertismente şi instrucţiuni pentru poporul Lui din toate veacurile. Experienţa diversă
a evreilor a fost o şcoală de pregătire pentru casa lor promisă din Canaan.
Dumnezeu doreşte ca poporul Său din aceste zile să recapituleze, cu o inimă
umilă şi un spirit primitor, încercările prin care a trecut Israelul din vechime,
aşa încât ei să fie educaţi pentru pregătirea lor pentru Canaanul ceresc.
Mulţi privesc înapoi la copiii lui Israel, şi se minunează de necredinţa
şi murmurarea lor, considerând că ei nu ar fi fost atât de nerecunoscători; dar atunci când credinţa lor este pusă la probă, chiar şi în chestiuni
mărunte, ei nu manifestă mai multă credinţă sau răbdare decât a făcut-o
Israelul din vechime. Când sunt aduşi în strâmtorări, ei sunt nemulţumiţi
de procesul pe care Dumnezeu l-a ales pentru a-i purifica.” - Patriarhi şi

profeţi, pg. 293 engl.
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Miercuri

5 februarie

4. PREGĂTIREA PENTRU NOUL PĂMÂNT
a. La timpul sfârşitului, înainte de intrarea noastră în Canaanul ceresc, vor fi complet restaurate instituţiile originale ale lui Dumnezeu? Matei 17:11; Faptele Apostolilor 3:20, 21. Care sunt acestea?
1) Odihna lui Dumnezeu, Sabatul. Isaia 56:1, 6-8; 58:12-14.
2) Instituţia căsătoriei. 1 Corinteni 7:1, 2, 10, 11, 24, 29, 39.
3) Dieta fără carne dată iniţial lui Adam şi Eva.
1 Corinteni 10:5,6, 11; Isaia 22:12-14.
„La vremea sfârşitului fiecare instituţie divină va fi restaurată. Spărtura
făcută în lege la momentul în care Sabatul a fost schimbat de către om urmează să fie reparată. Rămăşiţa poporului lui Dumnezeu, stând în faţa lumii
ca reformatori, trebuie să arate că Legea lui Dumnezeu este temelia oricărei
reforme durabile şi că Sabatul poruncii a patra trebuie să stea ca un memorial
al creaţiunii, o reamintire constantă a puterii lui Dumnezeu. Exprimându-se
clar şi lămurit ei trebuie să prezinte nevoia de a asculta de toate preceptele
Decalogului. Constrânşi de iubirea lui Hristos, ei vor coopera cu El în a zidi
iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte. Ei vor fi reparatori de spărturi, cei care
fac ţara cu putinţă de locuit.” - Profeţi şi regi, pg. 678 engl.
b. Înţelegând că, în planul lui Dumnezeu, „fiecare instituţie divină
urmează să fie restaurată”, cum sunt descrişi cei care dau lumii
ultima solie a Evangheliei? Isaia 58:12; 61:4.

„Profetul [Isaia] descrie aici un popor care, într-un timp în care toţi
se îndepărtează de adevăr şi neprihănire, se străduieşte să restabilească
principiile care stau la baza Împărăţiei lui Dumnezeu. Ei sunt dregătorii
spărturii care a fost făcută în Legea lui Dumnezeu.” - Idem., pg. 677, 678.
„În contrast marcant cu această mulţime se află o mică grupă care nu
se va abate de la loialitatea lor faţă de Dumnezeu. ‚Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.’ (Apocalipsa
14:12). Aceştia sunt cei despre care vorbeşte Isaia: ‚Ai tăi vor zidi iarăşi pe
dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi
numit ‚Dregător de spărturi’, ‚Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă
de locuit’ (Isaia 58:12)”. - Signs of the Times, 8 februarie 1910.
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Joi

6 februarie

5. „AM AUZIT GLASUL LUI”
a. Cine a fost Îngerul care a coborât pe muntele Sinai, ca să ne dea
cuvintele lui Dumnezeu? Faptele Apostolilor 7:37-39, 3:22, 23;
1 Corinteni 10:1-4.
b. Cum ştim că Hristos nu a venit în această lume pentru a prezenta o nouă religie, ci mai degrabă pentru a restaura ceea ce se pierduse prin lucrările lui Satan? Luca 19:10; 1 Ioan 3:8; Matei 5:17.
„Marele plan de răscumpărare are ca rezultat aducerea deplină a lumii
înapoi în harul lui Dumnezeu. Tot ce a fost pierdut prin păcat este restabilit.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 342 engl.
c. Care trebuie să fie experienţa şi responsabilitatea noastră ca împreună lucrători cu Hristos? Compară Ioan 16:13 cu Amos 4:12.
„Noi avem un adevăr mai mare şi mai solemn decât orice adevăr încredinţat vreodată muritorilor, şi suntem răspunzători de modul în care tratăm acest adevăr. Fiecare dintre noi ar trebui să fie implicat cu pasiune în a
salva suflete. Noi ar trebui să arătăm puterea adevărului asupra inimilor şi
caracterelor noastre, în timp ce facem tot ce putem pentru a câştiga pe alţii
să iubească adevărul.” - Testimonies, vol. 5, pg. 307.

Vineri

7 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum ar trebui să răspundem când vedem în mod clar care ne este
datoria?
2. Ce foloseşte uneori Dumnezeu, atunci când conduce pe poporul
Său, iar ei nu sunt pregătiţi să ia o poziţie mai înaltă?
3. Numiţi cele trei instituţii originale pe care Dumnezeu a dorit să
restabilească înainte de a conduce poporul în Canaan.
4. Ce urmează a fi restaurat înainte de intrarea noastră în Canaanul ceresc?
5. A venit Hristos în această lume pentru a prezenta o nouă religie sau
pentru a restaura ceea ce se pierduse?
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Lecţia 7

Sabat, 15 februarie 2014

Dumnezeu îl învaţă pe Israel
să nu mai murmure
„Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustiu, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă
dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.” (Deuteronomul 8:2).
„Deoarece copiii lui Israel au cultivat spiritul de murmurare şi răzvrătire, ei au dobândit tendinţa de a găsi vină chiar şi în binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat din abundenţă asupra lor.” - Signs
of the Times, 28 octombrie 1880 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 428-432 engl.

Duminică

9 februarie

1. PLÂNGÂNDU-SE DIN NOU
a. Spre sfârşitul pelerinajului lor prin deşert, cum se plângea încă
poporul împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise? Numeri 21:5.

b. Cum a încercat Moise să-i convingă că plângerile lor nu erau
justificate? Deuteronomul 8:3, 4, 14-16.

„În fiecare zi a călătoriei lor [israeliţii] fuseseră păziţi printr-o minune a
milei divine. Pe tot parcursul călăuzirii lui Dumnezeu ei găsiseră apă pentru a-şi astâmpăra setea, pâine din cer pentru a-şi potoli foamea, şi pace şi
siguranţă sub norul umbros ziua şi stâlpul de foc noaptea. Îngeri îi slujiseră
în timp ce urcau culmile stâncoase sau păşeau pe cărările accidentate din
pustie. În ciuda greutăţilor îndurate, în toate rândurile lor nu exista nici un
om lipsit de forţă. Picioarele nu li se umflaseră în călătoriile lor lungi şi nici
hainele nu li se tociseră.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 429 engl.
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Luni

10 februarie

2. ŞARPELE DE ARAMĂ
a. Ce răspuns a dat Domnul la plângerile poporului? Numeri 21:6.

„Deoarece [israeliţii] fuseseră păziţi de puterea divină, nu şi-au dat seama de nenumăratele pericole care-i înconjurau continuu. În nerecunoştinţa
şi necredinţa lor, ei anticipaseră că vor muri, iar acum Domnul a îngăduit ca
moartea să vină peste ei. Şerpii veninoşi care existau pretutindeni în pustie
se numeau şerpi înfocaţi din cauza efectelor teribile produse de muşcătura
lor, acestea provocând inflamaţie intensă şi moarte rapidă. Deoarece mâna
ocrotitoare a lui Dumnezeu fusese retrasă de deasupra lui Israel, un mare
număr de oameni au fost atacaţi de aceste animale veninoase.” - Patriarhi şi
profeţi, pg. 429 engl.

b. Ce au făcut israeliţii când au înţeles că, deoarece se tot plânseseră fără nici un motiv real, Dumnezeu le-a dat un motiv ca să aibă
de ce să se plângă? Numeri 21:7. În ce fel este aceasta o lecţie
pentru noi?

„Acum era teroare şi confuzie în toată tabăra. Aproape în fiecare cort se
aflau morţi sau muribunzi. Nimeni nu era în siguranţă... Toţi erau implicaţi
în slujirea celor aflaţi în suferinţă, sau, plini de grijă chinuitoare, făceau eforturi mari pentru a-i proteja pe cei care nu fuseseră încă muşcaţi. Nici o murmurare nu le scăpa acum de pe buze. În comparaţie cu suferinţa prezentă,
greutăţile şi încercările anterioare păreau nedemne de luat în seamă.
Acum poporul s-a umilit înaintea lui Dumnezeu. Ei au venit la Moise
mărturisind şi implorând: ‚Am păcătuit,’ au spus ei ‚căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta.’ (Numeri 21:7). Numai puţin înainte, îl
acuzaseră că este cel mai mare duşman al lor, cauza tuturor necazurilor
şi suferinţelor lor. Dar, chiar atunci când pronunţaseră acele cuvinte, ei
ştiau că acuzaţia era falsă; şi, de îndată ce probleme s-au abătut asupra
lor, ei au venit în grabă la el ca singurul care putea mijloci la Dumnezeu
pentru ei.” - Idem, pg. 429, 430 engl.
„Când vom vedea păcătoşenia noastră nu trebuie să disperăm şi să ne
temem că nu avem Mântuitor sau că El nu se gândeşte la noi cu milă. Chiar
în acel moment El ne invită să venim la El în starea noastră de neajutorare
ca să fim mântuiţi.” - Idem., pg. 431 engl.
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Marţi

11 februarie

3. „PRIVEŞTE ŞI VEI TRĂI”
a. Ce i s-a poruncit lui Moise să facă pentru a rezolva problema cu
şerpii şi care a fost rezultatul? Numeri 21:8, 9.
„Unii nu doreau să creadă că simplul act de a privi la şarpele din
metal i-ar vindeca; aceştia au pierit în necredinţa lor. Cu toate acestea,
au existat mulţi care au avut credinţă în mijlocul pregătit de Dumnezeu.
Taţi, mame, fraţi şi surori erau, plini de îngrijorare, implicaţi în a ajuta suferinzilor, prietenilor aflaţi pe moarte, să-şi fixeze privirea stinsă la şarpe.
Dacă aceştia, deşi slabi şi muribunzi, puteau privi o singură dată, ei erau
cu totul vindecaţi.
Oamenii ştiau bine că nu exista nici o putere în şarpele de aramă care
să provoace o astfel de schimbare la cei care priveau. Puterea de vindecare venea de la Dumnezeu şi numai de la El. În înţelepciunea Sa, El a ales
acest mod de manifestare a puterii Sale. Prin acest mijloc simplu oamenii
au fost determinaţi să înţeleagă că această suferinţă fusese adusă asupra-le
de păcatele lor. Ei au fost, de asemenea, asiguraţi că atâta timp cât ascultă
de Dumnezeu, nu au nici un motiv să se teamă, pentru că El îi va păzi.” -

Patriarhi şi profeţi, pg. 430 engl.

b. Ce sfat ar trebui să dea pastorii noştri celor care au astăzi obiceiul de a se plânge? Filipeni 2:14; Isaia 45:22; 1 Petru 5:6, 7.
„Ridicarea şarpelui de aramă urma să-l înveţe pe Israel o lecţie importantă. Ei nu se puteau salva singuri de efectul fatal al otrăvii din rănile lor.
Numai Dumnezeu putea să-i vindece. Cu toate acestea, lor li se cerea să
dea dovadă de credinţă în mijlocul pus la dispoziţie de El. Ei trebuia să
privească pentru a trăi. Credinţa lor era cea care era primită de Dumnezeu,
şi prin privirea la şarpe ei îşi dovedeau credinţa. Ei ştiau că nu exista nici
un fel de putere în şarpele propriu-zis, ci el era un simbol al lui Hristos, şi
astfel era prezentată minţilor lor necesitatea de a crede în meritele Lui...
În timp ce păcătosul nu se poate salva singur, el are totuşi ceva de făcut
pentru a-şi asigura mântuirea. ‚Pe cel ce vine la Mine,’ spune Hristos ‚nu-l
voi izgoni afară’ (Ioan 6:37). Trebuie doar să venim la El; şi când ne pocăim
de păcatele noastre, trebuie să credem că El ne acceptă şi ne iartă. Credinţa
este darul lui Dumnezeu, dar puterea de a o exercita este a noastră. Credinţa este mâna prin care sufletul se prinde de darurile divine ale harului
şi îndurării date în dar de Dumnezeu.” - Idem., pg. 430, 431 engl.
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Miercuri

12 februarie

4. „NU ESTE NICI UN ALT NUME”
a. Ce lecţie, legată de şarpele de aramă, a devenit foarte clară în
învăţătura lui Isus când se afla printre ucenici? Ioan 3:14-17.

„Toţi cei care au trăit vreodată pe pământ au simţit înţepătura ucigaşă
a ‚şarpelui cel vechi, numit Diavolul şi Satan’ (Apocalipsa 12:9). Efectele
letale ale păcatului pot fi îndepărtate numai prin mijloacele asigurate de
Dumnezeu. Israeliţii şi-au salvat vieţile privind la şarpele înălţat. Acea privire însemna a crede. Ei au trăit pentru că au crezut cuvântul lui Dumnezeu şi au avut încredere în mijlocul prevăzut pentru refacerea lor. La fel,
păcătosul poate privi la Hristos şi să trăiască. El primeşte iertarea prin credinţa în jertfa ispăşitoare. Spre deosebire de simbolul inert şi lipsit de viaţă,
Hristos are El însuşi puterea şi dreptul de a vindeca pe păcătosul care se
pocăieşte.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 431 engl.
b. Numai prin cine putem primi binecuvântările legământului harului? Ioan 6:37; Faptele Apostolilor 4:12.

„Nimic în afară de neprihănirea lui Hristos nu ne poate îndreptăţi să
primim vreuna dintre binecuvântările legământului harului. Există mulţi
care au dorit mult timp aceste binecuvântări şi au încercat să le obţină, dar
nu le-au primit, pentru că ei au cultivat ideea că ar putea face ceva pentru
a se face vrednici de ele. Ei nu şi-au îndepărtat privirea de la sine ca să
creadă că Isus este un Mântuitor a tot - suficient. Nu trebuie să credem că
propriile noastre merite ne vor salva, Hristos este singura noastră nădejde
de mântuire...
Când ne încredem în Dumnezeu pe deplin, atunci când ne bazăm pe
meritele lui Isus ca Mântuitor iertător de păcate, vom primi tot ajutorul
pe care l-am putea dori. Nimeni să nu privească la sine ca şi cum ar avea
puterea de a se mântui singuri. Isus a murit pentru noi, pentru că noi nu
puteam face acest lucru. În El este speranţa noastră, îndreptăţirea noastră,
neprihănirea noastră. Când ne vedem păcătoşenia nu trebuie să disperăm
şi să ne temem că nu avem nici un Mântuitor, sau că El nu are milă faţă de
noi. Chiar în acel moment El ne invită să venim la El în starea noastră de
neajutorare şi pentru a fi mântuiţi.” - Ibid.
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Joi

13 februarie

5. ISTORIA SE REPETĂ
a. De ce şi cum au ezitat mulţi israeliţi să primească ajutorul trimis
de Dumnezeu atunci când au fost atacaţi de şerpi? Evrei 3:9, 17-19.
„Mulţi israeliţi... au continuat să se plângă de rănile lor, de durerile lor,
de moartea lor sigură, până au rămas fără putere, iar ochii lor au devenit
sticloşi, atunci când ar fi putut avea parte de vindecare pe loc.” - Patriarhi şi

profeţi, pg. 432 engl.

b. În ce fel suntem avertizaţi să nu urmăm exemplul lui Israel?
Evrei 3:7, 8, 12-14.
„Mulţi nu sunt dispuşi să-L accepte pe Hristos până când nu li se lămureşte întrega taină a planului de mântuire. Ei refuză să privească prin credinţă, deşi văd că mii de oameni au privit şi au simţit eficienţa acestei priviri spre crucea lui Hristos. Mulţi rătăcesc în labirintul filosofiei, în căutare
de motive şi dovezi pe care ei nu le vor găsi niciodată, în timp ce resping
dovezile pe care Dumnezeu a avut plăcerea să li le dea. Ei refuză să umble
în lumina Soarelui Neprihănirii, până când motivele strălucirii sale vor fi
explicate. Toţi cei care persistă pe această cale nu vor reuşi să ajungă la cunoştinţa adevărului. Dumnezeu nu va îndepărta niciodată toate motivele
de îndoială. El dă suficiente dovezi pe care să ne bazăm credinţa, iar dacă
acestea nu sunt acceptate, mintea este lăsată în întuneric. Dacă cei care au
fost muşcaţi de şerpi s-ar fi oprit să cerceteze şi să-şi pună întrebări înainte
de a fi fost de acord să privească, ei ar fi pierit. Este de datoria noastră, în
primul rând, să privim; iar privirea plină de credinţă ne va da viaţă.” - Ibid.

Vineri

14 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Când israeliţii continuau încă să cârtească în timp ce se apropiau de
graniţa Canaanului, ce lecţie i-a învăţat Domnul?
2. Ce sfat ar trebui dat celor care au obiceiul de a murmura?
3. Cum pot fi vindecaţi păcătoşii pocăiţi?
4. Ce s-a întâmplat cu cei care au ezitat să primească ajutorul lui Dumnezeu pentru muşcăturile de şarpe?
5. În ce fel urmează mulţi dintre noi, astăzi, exemplul lui Israel?
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Lecţia 8

Sabat, 22 februarie 2014

Lecţii de evanghelizare
de la graniţa Canaanului
„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în
ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu.” (Evrei 3:7, 8).
„Când oamenii îşi lasă inimile pradă necredinţei, ei se aşază sub
controlul lui Satan şi nimeni nu poate spune până unde îi va duce.” The Review and Herald, 29 octombrie 1903 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 387-394 engl.

Duminică

16 februarie

1. CREDINţĂ TESTATĂ PÂNĂ LA EXTREM
a. Ce relatare a dovedit lipsa de credinţă din partea copiilor lui Israel, şi de ce? Deuteronomul 1:21; Numeri 13:1, 2, 17-20, 27-32.

„Oamenii nu au stat să chibzuiască, ei nu s-au gândit că El, Cel care
îi condusese până aici le va da cu siguranţă ţara; ei nu şi-au amintit cât
de minunat îi eliberase Dumnezeu de asupritorii lor deschizându-le o cale
prin mare şi distrugând oştile lui Faraon care-i urmăreau. Ei au uitat de
Dumnezeu şi au acţionat ca şi cum trebuia să se bazeze numai pe puterea
armelor.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 388 engl.
b. Cum a dovedit Israel, prin necredinţa lor, că nu erau pregătiţi să
ia în stăpânire ţara? Deuteronomul 1:26; Numeri 14:1-4. Cum împiedică, şi astăzi, necredinţa evanghelizarea? Evrei 3:16-19.

„Raportul fals al spionilor necredincioşi a fost acceptat şi prin aceasta
întreaga adunare a fost înşelată... Doar doi au fost de partea dreptăţii, în
timp ce zece au fost de partea răscoalei.” - Idem., pg. 390 engl.
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Luni

17 februarie

2. „FĂRĂ MINE NU PUTEţI FACE NIMIC”
a. Cum a pus Dumnezeu din nou la probă dragostea lui Moise
pentru Israel? Numeri 14:11, 12, 19, 20. Cum va pleda pentru păcătoşi un adevărat câştigător de suflete? Ioel 2:17.

b. Care a fost reacţia celor din popor atunci când Moise le-a comunicat decizia Domnului? Numeri 14:33-35, 39, 40.

„Domnul nu le-a poruncit deloc ‚să se scoale şi să meargă la luptă’. Nu
a fost scopul Său ca ei să câştige ţara prin război, ci prin ascultare strictă de
poruncile Lui.
„Deşi inimile lor erau neschimbate, poporul a fost determinat să-şi
mărturisească păcătoşenia şi nebunia răzvrătirii lor cu privire la rapoartele
aduse de iscoade. Ei au văzut acum valoarea binecuvântării la care renunţaseră cu atâta grabă. Ei au mărturisit că propria lor necredinţă nu-i lăsase
să intre în Canaan.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 392 engl.
c. Ce s-a întâmplat atunci când israeliţii au încercat să-şi asume
cucerirea Canaanului, şi de ce? Numeri 14:41-45. Cum putem fi
tentaţi să repetăm greşeala lor? Ioan 15:5.

„[Israeliţii] nu au avut încredere în puterea lui Dumnezeu de a lucra
împreună cu eforturile lor la a câştiga stăpânirea Canaanului; dar acum ei
au îndrăznit să realizeze această lucrare prin propria lor putere, fără ajutor
divin. ‚Am păcătuit împotriva Domnului;’ au strigat ei ‚ne vom sui şi ne
vom bate, cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru’. (Deuteronomul
1:41). Atât de orbiţi ajunseseră de păcat. Domnul nu le poruncise niciodată
‚să se scoale şi să meargă la luptă’. Nu a fost scopul Său ca ei să câştige ţara
prin război, ci prin ascultare strictă de poruncile Lui.” – Ibid.
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18 februarie

3. PATRUZECI DE ANI MAI TÂRZIU, PRIMA EVANGHELIZARE ÎN CANAAN
a. Patruzeci de ani mai târziu, în pregătirea pentru cucerirea Ierihonului, ce a făcut Iosua şi de ce? Iosua 2:1 (prima parte).

„La câţiva kilometri dincolo de râul [Iordan], chiar vizavi de locul unde
copiii lui Israel şi-au aşezat tabăra, era oraşul mare şi puternic fortificat Ierihon. Acest oraş era practic cheia pentru întreaga ţară şi reprezenta un obstacol formidabil pentru succesul lui Israel. Prin urmare, Iosua a trimis doi tineri ca spioni să viziteze acest oraş şi să afle date despre populaţia, resursele
şi despre tăria fortificaţiilor sale.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 482 engl.
„În ce priveşte cucerirea Ierihonului, nici una dintre armatele lui Israel
nu se putea lăuda că a folosit o putere cât de mică ca să răstoarne zidurile
oraşului, dar Căpetenia oştirii Domnului a planificat lupta cu cea mai mare
simplitate, aşa încât doar Domnul să primească slava şi nu omul să fie înălţat.” – Comentariile biblice AZS [Comentariile E. G. White], vol. 2. pg. 995 engl.
b. La ce pericol s-au expus cei doi spioni şi cine i-a adăpostit? Iosua
2:1 (a doua parte), 2.

„Locuitorii din oraşul [Ierihon], îngroziţi şi suspicioşi, erau în mod constant în alertă, iar solii erau în mare pericol.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 482 , 483 engl.
c. Potrivit raportului lui Rahav, cum au reacţionat ea şi poporul, în
general, atunci când vestea despre puterea lui Dumnezeu a ajuns
la Ierihon? Iosua 2:9-11.

d. Ce raport au adus spionii şi cu ce rezultat? Iosua 2:22-24.

„Ordine au fost emise acum pentru a pregăti înaintarea. Oamenii urmau să pregătească rezerve de mâncare pentru trei zile, iar armatei i s-a
cerut să fie gata de luptă. Cu toţii au acceptat din inimă planurile conducătorului lor şi l-au asigurat de încrederea şi sprijinul lor.” - Idem., pg. 483 engl.
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Miercuri

19 februarie

4. MERGÂND DIN UşĂ ÎN UşĂ PENTRU A-I CĂUTA
PE CEI PIERDUţI
a. Care a fost scopul principal al lui Dumnezeu atunci când a îndrumat cele două iscoade spre casa lui Rahav? Iosua 2:12-16;
Evrei 11:31.

„Scopul lui Dumnezeu a fost acela ca prin descoperirea caracterului
Său prin Israel oamenii să fie atraşi la El. Invitaţia Evangheliei urma să fie
adresată întregii lumi. Prin învăţătura sistemului de jertfe, Hristos trebuia
să fie înălţat înaintea neamurilor, şi toţi cei care aveau să privească la El urmau să trăiască. Toţi cei care asemenea lui Rahav canaanita şi Rut moabita
, s-au întors de la idolatrie la închinarea la adevăratul Dumnezeu, urmau să
se unească cu poporul Său ales.” - Parabolele Domnului, pg. 290 engl.
b. Cum l-a îndrumat Duhul lui Dumnezeu pe Petru să meargă la o
casă a neamurilor, unde suflete preţioase aşteptau să fie „adăugate la Domnul”? Faptele Apostolilor 10:11-15, 19-28.

„Vino aproape de oameni; când poţi pătrunde în familiile lor; nu aştepta ca oamenii să-l caute pe păstor. Păstrează încrederea şi asigurarea
credinţei care dovedeşte că nu te încrezi în basme, ci într-un clar ‚Aşa zice
Domnul.’ ...
Există numeroase familii la care adevărul Cuvântului lui Dumnezeu nu
va ajunge decât dacă ispravnicii harului felurit al lui Hristos intră în casele lor,
şi prin lucrare serioasă, sfinţită de aprobarea Duhului Sfânt, dărâmă barierele
şi pătrund în inimile oamenilor. Pe măsură ce oamenii vor vedea că aceşti
lucrători sunt solii milei, predicatorii harului, ei sunt gata să asculte cuvintele
rostite de ei. Însă inimile celor care fac această lucrare trebuie să bată la unison
cu inima lui Hristos. Ele trebuie să fie în întregime consacrate în slujba lui
Dumnezeu, gata să facă voia Lui, să meargă oriunde providenţa Sa le conduce, şi să vorbească cuvintele date de El.” - Evanghelizarea, pg. 158, 159 engl.
c. Ce adevăr reiese din comparaţia între zilele lui Noe, zilele lui
Lot în Sodoma şi ultimele zile ale Ierihonului? Luca 13:23, 24;
2 Petru 2:5-9; Iosua 6:17.
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20 februarie

5 . „ORICINE CREDE...”
a. Ce a vrut să spună Hristos în Matei 21:28-31 când i-a mustrat pe
preoţii cei mai de seamă şi bătrânii poporului?
„Mântuitorul nu a trecut niciodată nepăsător pe lângă un suflet, indiferent cât de adânc era scufundat în păcat, dacă acesta era dispus să
primească adevărurile preţioase ale cerului. Pentru vameşi şi desfrânate
cuvintele Lui au reprezentat începutul unei vieţi noi.” - Cugetări de pe Mun-

tele Fericirilor, pg. 129 engl.

b. Cum trebuie să urmăm noi exemplul Său în domeniul misionar?
Marcu 16:15.
„Trebuie să arătăm lumii şi tuturor fiinţelor cereşti că apreciem dragostea minunată a lui Dumnezeu pentru omenirea căzută şi că aşteptăm
binecuvântări tot mai mari din plinătatea Lui infinită. Mult mai mult
decât o facem, trebuie să vorbim despre capitolele preţioase din experienţa noastră...
Aceste acţiuni îndepărtează puterea lui Satan. Ele înlătură spiritul de
murmurare şi plângere, iar ispititorul nu mai are succes. Ele cultivă acele
caracteristici ale caracterului care îi vor face pe locuitorii pământului potriviţi pentru locaşurile cereşti.
O astfel de mărturie va avea influenţă asupra altora. Nici un altfel de
mijloc nu poate fi mai eficient pentru a câştiga suflete la Hristos.” - Parabo-

lele lui Hristos, pg. 299, 300 engl.

Vineri

21 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum au reacţionat israeliţii când au auzit raportul celor douăsprezece iscoade?
2. Cum a dovedit Moise că-şi iubea încă poporul?
3. Patruzeci de ani mai târziu, de ce au fost trimise doar două iscoade?
4. De ce au fost cele două iscoade îndreptate anume spre casa lui Rahav?
5. Cum se repetă astăzi, adesea, istoria atunci când misionarii noştri
sunt în căutarea celor pierduţi care au nevoie de mântuire?
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Sabat, 1 martie 2014
Darul Sabatului Întâi
pentru Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia
Bolivia este o ţară fără
ieşire la mare situată în centrul Americii de Sud. Este o
republică democratică, cu o
populaţie de peste 10 milioane de locuitori. Populaţia
este multiculturală şi include
amerindieni, metişi, europeni,
asiatici şi africani. Principala limbă vorbită este spaniola (88%), deşi
limbile quechua (28%), aymara (18%)
şi guarani (1%) sunt, de asemenea, folosite.
Aceste limbi, precum şi alte 34 de limbi indigene, sunt limbi oficiale.
Conform recensământului din 2001 realizat de Institutul Naţional
de Statistică din Bolivia, 78% din populaţia Boliviei este romano-catolică, în timp ce 19% practică protestantismul, iar 3% au alte diferite credinţe creştine.
Solia reformei a sosit în Bolivia între 1940 şi 1950. Pe măsură ce solia
adevărului câştiga noi credincioşi, a existat o nevoie urgentă de a construi
o casă de rugăciune. La acel moment, Domnul a atins inima unui frate cu
caracter nobil din oraşul Santa Cruz de la Sierra, care a decis să doneze o
bucată din terenul său aflat în inima oraşului pentru a construi un sanctuar pentru Domnul. Între anii 1965-1966, un frate lucrător din Brazilia a
venit în Bolivia şi cu mare dăruire şi efort, precum şi cu ajutorul constant
al puţinilor credincioşi ai bisericii locale, a început construcţia unei mici
case de rugăciune. La acel moment, proiectul făcut părea prea mare.
Cu toate acestea, după aproape 50 de ani, lucrarea din Bolivia a
crescut prin harul lui Dumnezeu şi casa de rugăciune iniţială trebuie
acum extinsă. Este, de asemenea, necesar să fie construite alte clădiri
pe aceeaşi proprietate, care vor reprezenta sediul câmpului local şi al
Uniunii de Conferinţe.
Fraţii şi surorile de aici din Bolivia sunt recunoscători anticipat pentru contribuţia dumneavoastră generoasă la dezvoltarea cauzei lui Dumnezeu în această ţară.
Cu stimă,
fraţii şi surorile voastre din Uniunea Bolivia
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Lecţia 9

Sabat, 1 martie 2014

„[Balaam] a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a
pus frâu nebuniei prorocului.” (2 Petru 2:16).
„Un pas greşit îl face pe următorul mai uşor, şi [bărbaţi şi femei]
devin tot mai îndrăzneţi. Ei vor comite şi vor îndrăzni să facă lucrurile
cele mai groaznice odată ce se vor fi supus stăpânirii lăcomiei şi dorinţei de putere.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 440 engl.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 438-452 engl.

Duminică

23 februarie

1 . CERÂND AJUTOR DE LA PUTERILE ÎNTUNERICULUI
a. Când israeliţii se pregăteau să traverseze Iordanul pentru a invada Canaanul, cine, în afară de locuitorii din Ierihon, s-au supărat
din cauza prezenţei lor? Numeri 22:1-4.

„Moabiţii... erau hotărâţi, aşa cum a făcut şi Faraon, să facă apel la puterea vrăjitoriei pentru a contracara lucrarea lui Dumnezeu. Ei voiau să-l
blesteme pe Israel.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 438 engl.
b. Pe cine au încercat liderii moabiţilor şi madianiţilor să atragă de
partea lor în efortul de a neutraliza atacul aşteptat? Ce i-au cerut
să facă? Numeri 22:5-7.

„Balaam, un locuitor din Mesopotamia, era cunoscut ca având puteri
supranaturale, şi faima lui a ajuns în ţara Moabului... Soli... au fost trimişi
pentru a-l determina să prorocească şi să facă vrăjitorii împotriva lui Israel.” - Ibid.
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Darul Sabatului Întâi pentru Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Balaam

Luni

24 februarie

2. UN PROFET APOSTAZIAT
a. Când solii din Moab şi Madian au venit la Balaam cu invitaţia
regelui Balac, ce impresie a încercat Balaam să le dea? Numeri
22:8. Acţionând în felul acesta, a ignorat intenţionat Balaam diferenţa dintre bine şi rău?
„Balaam fusese cândva un om bun şi un profet al lui Dumnezeu, dar el
apostaziase şi se dedase la lăcomie; cu toate acestea, el încă mai mărturisea
a fi slujitor al Celui Prea Înalt. El nu era în necunoştinţă cu privire la lucrarea lui Dumnezeu în favoarea lui Israel, şi atunci când solii şi-au anunţat
însărcinarea, el ştia bine că era de datoria lui să refuze darurile lui Balac şi
să-i respingă ambasadorii. Dar el a îndrăznit să se joace cu ispita şi a cerut
solilor să rămână la el în acea noapte, declarând că nu putea da un răspuns
hotărât până nu cerea sfat de la Domnul.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 439 engl.
b. Deşi Balaam a fost un profet apostaziat, ce avertizare i-a trimis
Dumnezeu printr-un înger? De ce a denaturat Balaam adevărul
atunci când a vorbit cu solii lui Balac? Numeri 22:12, 13.
„În timpul nopţii îngerul lui Dumnezeu a venit la Balaam cu solia: ‚Să
nu te duci cu ei; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat.’
(Numeri 22:12).
Dimineaţa, Balaam a dat, fără tragere de inimă, drumul solilor, dar nu
le-a spus ceea ce Domnul spusese...
Balaam ‚a iubit plata fărădelegii’ (2 Petru 2:15). Păcatul lăcomiei, despre
care Dumnezeu declară a fi idolatrie, a făcut din el un oportunist, şi prin
această singură vină Satan a câştigat întregul control asupra lui. Aceasta a
provocat ruina lui.” - Idem., pg. 439, 440 engl.
c. Care sunt câteva dintre principiile biblice prin care cei care pretind a fi profeţi şi cei care spun că fac minuni trebuie să fie testaţi? Isaia 8:20; Matei 7:20-23; Ioan 8:31, 32.

d. Ce pericol ar trebui să fie capabili păstorii lui Dumnezeu de a
detecta mai ales în timpul sfârşitului? Matei 24:23, 24. Care este
una dintre diferenţele dintre adevăratul păstor şi cel plătit? Ioan
10:12, 13.
48
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25 februarie

3. BALAAM ESTE SERIOS PUS LA PROBĂ

„Când solii i-au transmis lui Balac refuzul profetului de a-i însoţi, ei
n-au lăsat să se înţeleagă că Dumnezeu îi interzisese. Presupunând că întârzierea lui Balaam a fost doar o metodă de a asigura o recompensă mai
bogată, regele a trimis mai multe căpetenii şi cu rang mai înalt, cu promisiuni de onoruri mai mari, şi cu autoritatea de a accepta termenii lui Balaam
oricare ar fi fost aceştia.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 440 engl.
b. Când solii au venit la profetul apostaziat a doua oară, cum a răspuns Balaam? Numeri 22:18, 19.

„Balaam a fost pus la probă pentru a doua oară. Ca răspuns la solicitările ambasadorilor el a părut a da pe faţă o mare conştiinciozitate şi integritate, asigurându-i că nici o cantitate de aur şi argint nu l-ar putea determina
să meargă contrar voinţei lui Dumnezeu. Însă el dorea din tot sufletul să
accepte cererea regelui, şi, deşi voia lui Dumnezeu îi fusese clar arătată, el
a cerut solilor să mai zăbovească, ca să-L mai întrebe pe Dumnezeu, ca şi
când Cel Nemărginit era un om ce putea fi convins.”- Ibid.
c. După ce a căzut la al doilea test, în ce condiţii i-a fost permis lui
Balaam să meargă cu ei? Numeri 22:20. L-au chemat?

„Balaam primise permisiunea de a merge cu solii din Moab, în cazul în
care veneau dimineaţa să-l cheme.” - Idem., pg. 441 engl.
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a. Având în vedere că informaţiile primite de către Balac au fost
mult distorsionate, în primul rând în raportul dintre Balaam şi
soli, şi apoi de însăşi solii lui Balac (Numeri 22:14), ce concluzie
a tras Balac, şi ce-a făcut? Numeri 22:15-17.

Miercuri

26 februarie

4. BALAAM ÎL MÂNIE PE DUMNEZEU
a. În ce fel şi-a arătat Domnul mânia împotriva lui Balaam pentru
că nu a luat în seamă instrucţiunile Sale? Numeri 22:21-27.
„[Solii lui Moab] au pornit la drum spre casă fără a mai vorbi cu [Balaam]. Orice scuză de a ceda cererii lui Balac a fost acum eliminată. Dar
Balaam era hotărât să dobândească recompensa, şi, luând animalul pe care
călărea de obicei, a pornit la drum. El se temea că, chiar şi acum permisiunea divină putea fi retrasă, iar el mergea grăbit înainte, nerăbdător ca nu
cumva din vreun motiv oarecare să nu reuşească să obţină recompensa
râvnită.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 441 engl.
„Există mii în ziua de azi care se comportă în mod asemănător. Lor nu
le-ar fi greu să înţeleagă care le este datoria, dacă aceasta ar fi în armonie
cu înclinaţiile lor. Ea le este clar prezentată în Biblie sau le este clar indicată
prin circumstanţe şi raţiune. Dar, pentru că aceste dovezi sunt contrare dorinţelor şi înclinaţiilor lor, ei le dau adesea la o parte şi îndrăznesc să meargă
la Dumnezeu pentru a afla care le este datoria. Cu o conştiinciozitate deosebită dar prefăcută, se roagă mult şi stăruitor pentru lumină. Însă Dumnezeu
nu se lasă batjocorit. El adesea le permite unor astfel de persoane să-şi urmeze propriile dorinţe şi să sufere rezultatul.” - Idem., pg. 440, 441 engl.
b. Ce s-a întâmplat atunci când ochii lui Balaam au fost deschişi?
Numeri 22:31. Ce i-a spus îngerul Domnului lui Balaam? Care a
fost reacţia acestuia? Numeri 22:32-34. Ce restricţie regreta profetul? Numeri 22:35-38.

c. În timp ce profetul apostaziat a fost împiedicat să blesteme pe
Israel, ce a fost el forţat să spună? Numeri 23:20-24.
d. Cum a folosit Dumnezeu chiar şi un profet apostaziat pentru a
predica evanghelia regelui şi conducătorilor Moabului? Numeri
24:4-9, 14-17. Au păcătoşii vreo scuză legitimă în faţa lui Dumnezeu dacă evanghelia le este predicată de cine nu trebuie? Filipeni 1:15-18.
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27 februarie

5. CREDINţA şI ÎNCUMETAREA

„Ţinând cont de lumina pe care [moabiţii] o primiseră, vina lor nu a
fost atât de mare înaintea Cerului cum a fost cea a lui Balaam. Iar dacă pretindea a fi profetul lui Dumnezeu, tot ce trebuia să spună ar fi trebuit să fie
rostit prin autoritate divină.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 441 engl.
„Când vine criza în viaţa cuiva, şi încerci să dai sfat sau mustrare, cuvintele tale vor avea doar atâta influenţă spre bine cât ţi-ai dobândit prin
fiinţa ta şi prin propriul exemplu... Nu poţi exercita o influenţă care să-i
transforme pe alţii până ce inima ta nu a fost umilită, curăţată şi sensibilizată prin harul lui Hristos.” - Evanghelizarea, pg. 458, 459 engl.
b. În ce condiţii, şi de ce le permite Domnul de multe ori slujitorilor Săi să meargă pe calea lor şi să sufere consecinţele? Psalmii
81:11, 12; Ezechiel 14:4 ; Galateni 6:7.
„Când omul se înalţă mai presus de influenţa Duhului, el culege o recoltă de nelegiuire. Asupra unui astfel de om Duhul are tot mai puţină
influenţă în a-l opri de la a semăna seminţe de neascultare.” – Comentariile

biblice AZS [Comentariile EG White], vol. 6, pg. 1112 engl.

Vineri

28 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Când un serv declarat al lui Dumnezeu trece de partea puterilor
întunericului, cum încearcă el, adesea, să-şi ascundă adevăratul caracter?
2. Cum l-a determinat Dumnezeu pe Balaam să dea pe faţă ceea ce era
în inima lui?
3. Cum putem fi în pericolul de a denatura adevărul lui Dumnezeu?
4. Cum l-a folosit Dumnezeu pe Balaam ce era deja apostaziat pentru
a da lumină conducătorilor Moabului?
5. De ce ne permite Dumnezeu, de multe ori, să mergem pe propriul
nostru drum şi să suferim consecinţele?
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a. De ce este un predicator mult mai răspunzător pentru cuvintele
şi acţiunile sale decât un membru laic? Maleahi 2:7-9; 1 Timotei
4:16 ; 1 Corinteni 11:1.

Lecţia 10

Sabat, 8 martie 2014

Dezastru în Israel
„Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S-a aprins de mânie
împotriva lui Israel.” (Numeri 25:3).
„Dar oricât de plăcute erau locurile în care se aflau, israeliţii urmau
să întâlnească aici un rău mai teribil decât fuseseră oştile puternice de
oameni înarmaţi sau fiarele sălbatice din pustie.” - Signs of the Times, 18
noiembrie 1880 engl.

Sugestii de lectură: Patriarhi şi profeţi, pg. 453-461 engl.

Duminică

2 martie

1. O ÎNFRÂNGERE NEAşTEPTATĂ
a. În timp ce Moise se pregătea să traverseze râul Iordan cu armatele lui Israel pentru ocuparea Canaanului, ce a aprins mânia
Domnului împotriva lui Israel? Numeri 25:1-3.

b. Cine a inspirat acest mare rău? Apocalipsa 2:14; Numeri 31:15, 16.

„La sugestia lui Balaam, a fost organizat, de către împăratul Moabului,
o sărbătoare mare în onoarea zeilor [moabiţilor] şi, în secret, s-a hotărât ca
Balaam să-l îndemne pe Israel să participe... Un mare număr de oameni
din [Israel] i s-au alăturat pentru a urmări festivităţile. Ei s-au aventurat pe
un teren interzis şi au fost prinşi în curse de Satan. Fermecaţi de muzică şi
dans, şi ademeniţi de frumuseţea vestalelor păgâne, au dat la o parte fidelitatea faţă de Iehova. În timp ce au început să ia parte la veselie şi ospăţ,
consumul de vin le-a întunecat simţurile şi au dărâmat barierele auto-controlului. Pasiunea a avut frâu liber, şi deoarece îşi întinaseră conştiinţele
prin nelegiuire, au fost convinşi să se închine la idoli. Ei au oferit jertfe pe
altarele păgâne şi au participat la ritualuri din cele mai degradante.” - Patri-

arhi şi profeţi, pg. 454 engl.
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3 martie

2. CUM S-A PUS CAPĂT RĂULUI
a. Ce li s-a poruncit lui Moise şi judecătorilor lui Israel să facă înainte
ca pedeapsa lui Dumnezeu să fie abătută de la ei? Numeri 25:4, 5.

„Practicile nelegiuite ale [moabiţilor şi madianiţilor] au făcut pentru
Israel ceea ce toate farmecele lui Balaam nu au putut face, i-au despărţit
de Dumnezeu. Prin pedepse venite rapid, poporul a fost făcut conştient de
enormitatea păcatului săvârşit. O ciumă teribilă a izbucnit în tabără şi zeci
de mii de oameni i-au căzut rapid pradă. Dumnezeu a poruncit ca liderii
acestei apostazii să fie omorâţi de către judecători. Acest ordin a fost imediat ascultat. Călcătorii legii au fost ucişi, apoi trupurile lor au fost spânzurate în văzul întregului Israelul aşa încât adunarea, văzându-şi liderii atât de
aspru pedepsiţi, să-şi dea seama de profundul sentiment de oroare pe care
păcatele lor i-l provocau lui Dumnezeu şi de teroarea mâniei Lui împotriva
lor. - Patriarhi şi profeţi, pg. 455 engl.
b. Ce s-a întâmplat în timp ce oamenii plângeau şi îşi mărturiseau
păcatele? Numeri 25:6-8, 12, 13.
„Toţi au considerat că pedeapsa a fost dreaptă, şi poporul s-a grăbit
spre cortul întâlnirii, şi cu lacrimi şi adâncă umilinţă, şi-au mărturisit păcatul. În timp ce ei plângeau astfel înaintea lui Dumnezeu la uşa cortului,
în timp ce ciuma continua să aducă moarte, iar judecătorii îşi aduceau la
îndeplinire teribila lor însărcinare, Zimri, unul dintre nobilii din Israel, a
venit cu îndrăzneală în tabără, însoţit de o prostituată madianită, o prinţesă
‚căpetenia unei case a lui Madian’ (Numeri 25:15), pe care a condus-o la
cortul său. Nu a existat vreodată un viciu mai îndrăzneţ sau mai încăpăţânat. Sub influenţa vinului, Zimri a declarat păcatul său ‚ca sodomiţii’ (Isaia
3:9), şi s-a mândrit cu ruşinea lui.” - Ibid.
c. Câţi au pierit din mâna lui Dumnezeu prin ciumă? Numeri 25:9.
Ce a mai dezvăluit recensământul făcut la scurt timp după aceea? Numeri 26:1, 2, 63-65.

„Pedepsele abătute asupra lui Israel pentru păcatul lor de la Sitim, i-au
distrus pe supravieţuitorii acelui mare grup.” - Idem., pg. 456 engl.
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Marţi

4 martie

3. MĂSURI SUPLIMENTARE DE PROTECţIE
a. Deoarece madianiţii au fost printre cei mai depravaţi inamici ai
lui Dumnezeu şi printre cei mai periculoşi vecini ai lui Israel, ce
i s-a poruncit lui Moise să facă? Numeri 31:1-3, 8.

b. Ce le va face Dumnezeu celor ce urzesc planuri rele împotriva
poporului Său? Psalmii 94:1, 2, 20-23.

„[Dumnezeu] care nu dormitează, care este în permanenţă la lucru
pentru realizarea planurilor Sale, va duce mai departe lucrarea Sa. El va
zădărnici planurile oamenilor răi, şi va încurca sfaturile celor care complotează împotriva poporului Său. El care este Regele, Domnul oştirilor, şade
între heruvimi, în mijlocul conflictelor şi tumultului naţiunilor îi păzeşte
încă pe copii Săi. - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 121 engl.
c. Cu ce condiţie a promis Dumnezeu să protejeze pe poporul Său?
Deuteronomul 28:1-7.

„Biserica este mijlocul lui Dumnezeu pentru proclamarea adevărului,
împuternicită de El să facă o lucrare specială, iar dacă ea îi este loială, dacă
ascultă de toate poruncile Lui, în ea va locui măreţia harului divin. Dacă ea
va fi credincioasă principiilor ei, dacă ea va onora pe Domnul Dumnezeul
lui Israel, nu există nici o putere care să i se poată împotrivi...
Dacă biserica va îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos, retrăgându-se
din toate legăturile cu lumea, înaintea ei stau zorii unei zile strălucitoare şi
glorioase. Promisiunea lui Dumnezeu pentru ea este veşnică. El o va face
desăvârşită pentru veşnicie, o va face bucuria multor generaţii. Adevărul,
trecut cu vederea de către cei care-l dispreţuiesc şi resping, va triumfa. Deşi
poate uneori părea prea lent, progresul său nu a fost niciodată împiedicat.
Când solia lui Dumnezeu întâmpină opoziţie, El îi dă forţe suplimentare,
ca ea să poată exercita o influenţă mai mare. Înzestrată cu energie divină,
îşi va face drum prin cele mai puternice bariere şi va triumfa asupra oricărui obstacol.” - Istoria faptelor apostolilor, pg. 600, 601 engl.
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5 martie

4. PENTRU ÎNVĂţĂTURA NOASTRĂ
a. De ce ar trebui ca noi, şi mai ales cei care au fost chemaţi să ia
parte la lucrarea lui Dumnezeu, să studiem momentele bune şi
pe cele rele din istoria lui Israel? Romani 15:4. De ce merită o
atenţie specială apostazia care a avut loc la Iordan?

„Israeliţii, care nu putuseră fi biruiţi prin forţa armelor sau prin vrăji
de Madian, au căzut pradă prostituatelor lui. Aşa de mare este puterea pe
care a exercitat-o femeia, înrolată în serviciul lui Satan, pentru a prinde în
capcană şi a distruge sufletele... Prin aceasta au fost seduşi copiii lui Set de
la integritatea lor, şi sămânţa sfântă a devenit coruptă. Astfel a fost ispitit
Iosif. Aşa şi-a trădat Samson sursa puterii lui, cea care-l apăra pe Israel, în
mâinile filistenilor. Aici s-a poticnit David. Iar Solomon, cel mai înţelept
dintre regi, care a fost numit de trei ori preaiubitul lui Dumnezeul, a devenit un sclav al pasiunii, unul care şi-a sacrificat integritatea de dragul
aceleaşi puteri fermecătoare.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 457 engl.
b. Ce avertizare este adresată acestei ultime generaţii de creştini?
1 Corinteni 10:8, 11.

„Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, când poporul lui
Dumnezeu stă la graniţele Canaanului ceresc, Satan îşi va dubla forţele, ca
în vechime ca să ne împiedice să intrăm în ţara cea frumoasă. El întinde
curse pentru fiecare suflet. Nu doar cel ignorant şi incult trebuie să se păzească; el va pregăti ispitele sale pentru cei aflaţi în cele mai înalte poziţii, în
cele mai sfinte funcţii; în cazul în care el îi poate face să-şi mânjească sufletul, el îi va putea distruge pe mulţi. Mai mult, el foloseşte aceleaşi metode
acum ca şi în urmă cu trei mii de ani. Prin prietenii lumeşti, prin farmecul
frumuseţii, prin căutarea de plăceri, distracţie, petreceri sau prin paharul
de vin, el ispiteşte la încălcarea poruncii a şaptea.
Satan l-a sedus pe Israel la imoralitate înainte de a-l face să cadă în
idolatrie. Cei care vor dezonora chipul lui Dumnezeu şi vor mânji Templul
Său în propria lor persoană nu vor ezita să aducă dezonoare lui Dumnezeu
pentru a-şi satisface dorinţele inimilor lor depravate. Tolerarea senzualităţii slăbeşte mintea şi înjoseşte sufletul.” - Idem., pg. 457, 458 engl.
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Joi

6 martie

5. CALEA SPRE PĂCĂTUIRE A FOST PREGĂTITĂ
a. Ce situaţie (sau situaţii) a pregătit calea pentru ca poporul lui
Israel să cadă pradă ispitelor senzuale ale lui Satan atunci când
au ajuns la râul Iordan? Ezechiel 16:49, 50.

„Israeliţii au fost duşi în păcat tocmai când erau într-o stare de linişte
exterioară şi de siguranţă. Ei au neglijat să privească permanent la Dumnezeu, ei au neglijat rugăciunea şi au întreţinut un spirit de încredere în
sine. Confortul şi necumpătarea au lăsat cetăţuia sufletului nepăzită, iar
gânduri josnice şi-au găsit intrare. Trădătorii din interiorul zidurilor au fost
cei care au răsturnat cetăţuia principiului şi l-au lăsat pe Israel în puterea
Satanei. Aşa încearcă încă Satan să producă ruina sufletului. Un proces de
pregătire lung, necunoscut lumii, are loc în inimă înainte ca un creştin să
comită păcatul pe faţă. Mintea nu se degradează dintr-o dată de la puritate
şi sfinţenie la depravare, decădere şi nelegiuire. Este nevoie de timp pentru a-i degrada pe cei făcuţi după chipul lui Dumnezeu până la a deveni
brutali sau satanici. Privind suntem schimbaţi. Prin îngăduirea de gânduri
necurate omul îşi poate educa mintea astfel încât păcatul pe care îl detesta
cândva să devină o plăcere pentru el.”- Patriarhi şi profeţi, pg. 459 engl.
b. Ce avertizare ar trebui să avem întotdeauna în minte? 1 Corinteni 10:12; 1 Petru 5:8.

Vineri

7 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cine a fost creierul din spatele marii apostazii care a avut loc în Israel cu puţin timp înainte de traversarea râului Iordan?
2. Cum a fost pregătită calea pentru ca, cu această ocazie, Israel să cadă?
3. Cum au fost pedepsiţi cei mai vinovaţi?
4. Ce lecţie ar trebui să învăţăm din faptul că a fost nevoie ca madianiţii să fie nimiciţi fără să se fi făcut în prealabil eforturi pentru a-i
evangheliza?
5. Ce va putea spune un adevărat slujitor al lui Dumnezeu dacă va
urma exemplul lui Pavel din Filipeni 4:9?
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Lecţia 11

Sabat, 15 martie 2014

Cucerirea Ierihonului
„Domnul a zis lui Iosua: ‚Iată, dau în mâinile tale Ierihonul şi pe
împăratul lui, pe vitejii lui ostaşi.’ ” (Iosua 6:2).
„[Ierihonul era] o fortăreaţă păgână, centrul închinării la Astarteea, cea mai josnică şi mai degradantă formă de idolatrie dintre toate
cele canaanite.” —Profeţi şi regi, pg. 229 engl. (cap. 18, „Vindecarea apelor”).
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 487-493 engl. (cap. 45,
				
„Căderea Ierihonului”).

Duminică

9 martie

1. Căpetenia OŞTIRII DOMNULUI
a. Când Israeliţii erau tăbărâţi pe malul estic al râului Iordan, Iosua
căuta ajutor de la Domnul în perspectiva cuceririi Ierihonului. Pe
cine a văzut el când s-a ridicat de la rugăciune? Iosua 5:13-15.

„Hristos, Cel Înălţat, era cel care stătea în faţa conducătorului lui Israel.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 488 engl. (cap. 45, „Căderea Ierihonului”).
b. Ce instrucţiune a dat El? Iosua 6:2-5. Ce asigurări date mai înainte de Hristos i-au oferit lui Iosua curaj pentru a-şi îndeplini misiunea? Iosua 1:5, 6, 9.

„În ascultare de porunca divină Iosua a condus în marş armatele lui
Israel... Ei trebuia să facă doar înconjorul cetăţii, purtând chivotul lui Dumnezeu şi sunând din trâmbiţi... Chivotul lui Dumnezeu, îmbrăcat în lumina
măririi divine, era dus de preoţi îmbrăcaţi în veşmintele care indicau slujba
lor sfântă. Armata lui Israel îi urma, fiecare seminţie sub steagul său. Astfel
era procesiunea care înconjura cetatea blestemată.”—Ibid.
c. Cu ce condiţie avem şi noi aceeaşi asigurare mângâietoare astăzi? Matei 28:20; Iacov 1:5.
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10 martie

2. MILA ŞI DREPTATEA LUI DUMNEZEU
a. Ce s-a întâmplat în a şaptea zi? Iosua 6:15, 16, 20, 21.

„Toţi locuitorii oraşului [Ierihon], şi fiecare fiinţă vie care era în el, ‚bărbaţi, femei, tineri şi bătrâni, boi şi oi şi măgari’ (Iosua 6:21), au fost trecuţi
prin sabie... Cetatea a fost arsă; palatele şi templele, locuinţele măreţe cu
toate apartamentele sale luxoase, draperiile bogate şi hainele scumpe, au
fost date flăcărilor. Ceea ce nu a putut fi distrus de foc, ‚argintul şi aurul,
şi vasele de alamă şi de fier’ (versetul 24), trebuia devotate serviciului templului. Chiar locul pe care se aflase oraşul era blestemat; Ierihon nu trebuia
să mai fie reclădit niciodată ca o fortăreaţă; asupra oricui urma să se încumete să restaureze zidurile pe care puterea divină le doborâse erau rostite
judecăţi ameninţătoare... Distrugerea completă a poporului din Ierihon era
doar o împlinire a poruncilor date anterior prin Moise referitor la locuitorii
Canaanului.”—Patriarhi şi Profeţi, pg. 491, 492 engl. (cap. 45, „Căderea Ierihonului”).

b. După cum demonstrase deja Domnul în cazul Sodomei (Geneza
18:32), cum a arătat El din nou că nu îi distruge pe cei neprihăniţi
împreună cu cei răi? Iosua 6:22, 23.

„Doar credincioasa Rahav, împreună cu casa ei, au fost cruţaţi, ca împlinire a promisiunii făcute de iscoade.”— Ibid., pg. 491 engl. (cap. 45 „Căderea

Ierihonului”).

c. Ce declaraţie a lui Isus arată că există speranţă pentru toţi păcătoşii, cu condiţia pocăinţei? Matei 21:28-31; Luca 13:1-5. Ce asigurare le dă El? Ioan 6:37.

„Oricare ar fi aparenţele, fiecare viaţă centrată asupra eului este o viaţă
irosită. Oricine încearcă să trăiască departe de Dumnezeu îşi iroseşte proprietăţile. El iroseşte anii preţioşi, îşi iroseşte puterile minţii, inimii şi sufletului, şi lucrează spre faliment pentru veşnicie. Omul care se desparte de
Dumnezeu ca să îşi poată sluji sieşi este robul mamonei.”—Parabolele Domnu-

lui, pg. 200, 201 engl. (cap. 16, „Pierdut, şi găsit din nou”).
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11 martie

3. MILA ŞI DREPTATEA LUI DUMNEZEU (CONTINUARE)
a. De ce a fost necesară distrugerea Ierihonului şi a locuitorilor
lui? Nu ar fi fost mai bine să încerce să îi evanghelizeze? Geneza
15:13-16; Deuteronom 9:4; Isaia 26:10.

„[Deuteronom 7:2, 20:16 citat.] Pentru mulţi aceste porunci par contrare spiritului iubirii şi milei recomandat în alte părţi ale Bibliei, însă ele erau
cu adevărat dictate de înţelepciunea şi bunătatea infinită...
Locuitorii Canaanului avuseseră ocazii abundente de căinţă. Cu patruzeci de ani mai înainte, deschiderea Mării Roşii şi judecăţile asupra Egiptului mărturisiseră despre puterea supremă a Dumnezeului lui Israel... Toate
aceste evenimente erau cunoscute locuitorilor Ierihonului.”—Patriarhi şi pro-

feţi, pg. 492 engl. (cap. 45, „Căderea Ierihonului”).

b. Cum sunt avertizaţi evangheliştii de astăzi referitor la împotrivitorii adevărului care sunt împietriţi? Matei 7:6. Cum ne îndeamnă apostolul Pavel să nu risipim prea mult timp cu astfel
de oameni? Tit 3:10, 11.

„[Matei 7:6 citat.] Isus se referă aici la o clasă care nu are nici o dorinţă de
a scăpa din robia păcatului. Complăcându-se în firea lor coruptă şi decăzută
ei au devenit atât de degradaţi încât se agaţă de rău şi nu vor să fie despărţiţi
de el. Servii lui Hristos nu ar trebui să îşi îngăduie să fie împiedicaţi de cei
care ar face evanghelia doar o chestiune de dispută şi ridiculizare.”—Cugetări
de pe Muntele Fericirilor, pg. 129 engl. (cap. 6, „Nu judecând, ci făcând”).

c. De ce ar trebui să fim întotdeauna gata să le oferim altora favoarea de a alege? 1 Samuel 16:7 (a doua parte).

„Mulţi aleg întunericul mai degrabă decât lumina, pentru că faptele
lor sunt rele. Însă există persoane care, dacă adevărul le-ar fi fost prezentat
într-un mod diferit, în alte circumstanţe, dându-le o şansă dreaptă de a
cântări argumentele pentru ei înşişi şi de a compara verset cu verset, ar fi
încântaţi de claritatea sa, şi s-ar prinde de el.”—Testimonies, vol. 3, pg. 426, 427

engl. (cap. 35, „Independenţă individuală”).
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Miercuri

12 martie

4. DUMNEZEU ÎNCĂ ESTE DISPUS SĂ FACĂ
LUCRURI MARI
a. Cum a fost testată credinţa poporului lui Israel în legătură cu
miracolul pe care l-a îndeplinit Domnul la Ierihon? Evrei 11:30.

„Căpetenia oştirii Domnului a comunicat doar cu Iosua; El nu S-a descoperit întregii adunări... Ei ar fi putut gândi: „Ce manevre fără sens sunt
acestea, şi cât de ridicolă e îndeplinirea marşului zilnic împrejurul zidurilor
cetăţii, sunând din goarnele făcute din coarne de berbeci.” Aceasta nu poate avea nici un efect asupra zidurilor lor fortificare. Însă tocmai planul de
a continua această ceremonie pentru un timp atât de lung înainte de dărâmarea totală a zidurilor le-a dat ocazie israeliţilor de a-şi dezvolta credinţa.
Trebuia să fie imprimat în minţile lor faptul că tăria lor nu stătea în înţelepciunea omului, nici în puterea lui, ci doar în Dumnezeul mântuirii lor. Ei
trebuia să se obişnuiască în felul acesta să se încreadă cu totul în Conducătorul lor divin.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 493 engl. (cap. 45, „Căderea Ierihonului”).
b. Ce lecţie ne învaţă acest eveniment? Ioan 14:12; 1 Ioan 5:4.

„Cu ocazia cuceririi Ierihonului, nici unul din armatele lui Israel nu putea să se laude că şi-a folosit tăria limitată pentru a dărâma zidurile acestei
cetăţi, ci Căpetenia oştirii Domnului planificase acea bătălie în simplitatea ei,
pentru ca doar Dumnezeu să primească slava şi muritorii să nu fie înălţaţi.
Dumnezeu ne-a promis toată puterea.”—Christ Triumphant, pg. 136.
„Dumnezeu va face lucruri mari pentru cei care se încred în El. Motivul
pentru care pretinsul Său popor nu are mai multă tărie este că ei se încred
atât de mult în propria lor înţelepciune, şi nu îi dau Domnului o ocazie de
a-şi manifesta puterea Sa în favoarea lor. El îi va ajuta pe copiii Săi credincioşi în fiecare situaţie de urgenţă dacă ei îşi vor pune întreaga lor încredere
în El şi dacă Îl vor asculta cu credincioşie.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 493 engl. (cap.

45, „Căderea Ierihonului”).

„Cele mai mari victorii ale bisericii lui Hristos sau ale creştinilor individuali nu sunt acelea care se câştigă prin talent sau educaţie, prin bogăţie
sau favoarea oamenilor. Ci sunt acele victorii care sunt câştigate în camera
de audienţă cu Dumnezeu, când credinţa serioasă, în agonie, se prinde de
braţul cel tare al puterii.”—Ibid, pg. 203.engl. (cap. „Noaptea de luptă”).
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13 martie

5. CUM PUTEM CÂŞTIGA NOI VICTORII
a. Ce avertizare şi promisiune a lui Isus ar trebui să reţinem mereu? Ioan 15:5, 7.
„De aici înainte urmaşii lui Hristos aveau să privească asupra lui Satan
ca la un vrăjmaş învins. Pe cruce, Isus urma să câştige victoria pentru ei:
acea victorie El dorea ca ei să o accepte ca a lor. ‚Iată,’ a zis El, ‚vă dau putere să călcaţi peste şerpi şi scorpioni, şi toată puterea asupra vrăjmaşului:
şi nimic nu vă va vătăma cu nici un chip.’ (Luca 10:19)
Puterea omipotentă a Duhului Sfânt este apărarea fiecărui suflet pocăit. Hristos nu va permite ca vreunul care a pretins în pocăinţă şi credinţă
protecţia Sa să treacă sub puterea vrăjmaşului. Salvatorul este de partea
celor ispitiţi şi încercaţi. Cu El nu poate exista eşec, pierdere, imposibilitate,
sau înfrângere; putem face toate lucrurile prin Cel care ne întăreşte. Când
vin ispite şi încercări, nu aşteptaţi să îndreptaţi toate dificultăţile, ci priviţi
la Isus, ajutorul vostru.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 490-493 engl. (cap. 53, „Ultima

călătorie din Galilea”).

„Nu putem face nimic prin noi înşine. În toată nevrednicia noastră
neajutorată trebuie să ne încredem în meritele unui Salvator răstignit şi
înviat. Nimeni nu va pieri în timp ce face aceasta. Lista cea lungă şi neagră
a greşelilor noastre este în faţa ochiului Celui Nemărginit. Registrul este
complet; nici una dintre greşelile noastre nu este uitată. Însă cel care a auzit
strigătele servilor Săi din vechime, va auzi rugăciunea credinţei şi va ierta
fărădelegile noastre. El a promis, şi îşi va îndeplini cuvântul dat.”—Patriarhi

şi profeţi, pg. 203 engl. (cap. 18, „Noaptea de luptă”).

„Cei care nu sunt dispuşi să părăsească fiecare păcat şi să caute în mod
serios binecuvântarea lui Dumnezeu, nu o vor obţine. Însă toţi cei care se
vor prinde de promisiunile lui Dumnezeu... vor avea succes.”—Ibid.

Vineri

14 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Când Hristos s-a descoperit lui Iosua, ce instrucţiuni i-a dat El împreună cu propria Sa asigurare?
2. Cum a demonstrat Domnul mila Sa în distrugerea Ierihonului?
3. Cu ce clasă de păcătoşi suntem avertizaţi să nu risipim mult timp?
4. Cum putem obţine cele mai mari victorii ca indivizi şi ca biserică?
5. Care este secretul pentru a birui păcatul din viaţa noastră?
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Lecţia 12

Sabat, 22 martie 2014

Israel înfrânt — De ce?
„Israel a păcătuit şi au călcat legământul pe care li l-am dat” (Iosua 7:11).
„Istoria lui Acan ne învaţă lecţia solemnă că pentru păcatul unui
om dizgraţia lui Dumnezeu va fi asupra unui popor sau a unei naţiuni
până când fărădelegea este descoperită şi pedepsită.”—Conflict and Co-

urage, pg. 120.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 493-498 engl. (cap. 45,
				
„Căderea Ierihonului”).

Duminică

16 martie

1. „ISRAEL A COMIS O FĂRĂDELEGE”
a. Ce s-a întâmplat la scurt timp după căderea Ierihonului? Iosua 7:2-5.
„Marea victorie pe care Dumnezeu o câştigase pentru ei [prin căderea
Ierihonului] îi făcuse pe Israeliţi încrezători în sine. Pentru că El le promisese ţara Canaanului ei se simţeau siguri, şi nu au realizat că doar ajutorul
divin le putea da succes. Chiar Iosua şi-a făcut planurile pentru cucerirea
cetăţii Ai fără să caute sfatul lui Dumnezeu.
Israeliţii începuseră să îşi înalţe propria lor tărie şi să privească cu dispreţ asupra vrăjmaşilor lor. Se aşteptau la o victorie uşoară, şi trei mii de
oameni erau consideraţi suficienţi pentru a cuceri acel loc. Aceştia s-au grăbit la atac fără asigurarea că Dumnezeu urma să fie cu ei.”—Patriarhi şi profeţi,

pg.493, 494 engl. (cap. 45, „Căderea Ierihonului”).

b. De ce au fost învinşi Israeliţii? Iosua 7:1, 12.
„Era un timp de acţiune promptă şi hotărâtă, nu de disperare şi lamentare. Exista păcat secret în tabără, şi acesta trebuia căutat şi îndepărtat
înainte ca prezenţa şi binecuvântarea lui Dumnezeu să poată fi din nou cu
poporul Său...
Porunca lui Dumnezeu fusese desconsiderată de unul dintre cei desemnaţi să îndeplinească judecăţile Sale... Lui Iosua i-au fost date instrucţiuni pentru descoperirea şi pedepsirea rău-făcătorului.”—Ibid., pg. 494 engl.

(cap. 45, „Căderea Ierihonului”).
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17 martie

2. „NAŢIUNEA A FOST CONSIDERATĂ RESPONSABILĂ”
a. A fost încălcată porunca lui Dumnezeu de către întreaga tabără
a lui Israel sau doar de către un om? Iosua 7:18.

„Dumnezeu a fost foarte specific referitor la Ierihon, ca nu cumva poporul să fie fermecat de lucrurile la care se închinaseră locuitorii şi inimile
lor să fie abătute de la Dumnezeu. El a păzit poporul Său prin cele mai
clare porunci; totuşi, în ciuda ordinului hotărât al lui Dumnezeu prin gura
lui Iosua, Acan s-a aventurat să îl încalce. Lăcomia sa l-a condus să ia din
comorile pe care Dumnezeu îi interzisese să le atingă pentru că blestemul
lui Dumnezeu era asupra lor. Şi din cauza păcatului acestui om, Israelul lui
Dumnezeu era la fel de slab ca apa înaintea vrăjmaşilor lor.”—Testimonies,

vol. 3, pg. 264 engl. (cap. 27, „Biserica Laodiceană”).

„Naţiunea [lui Israel] era considerată responsabilă de vina delicventului. ‚Ei au luat din lucrurile blestemate (date spre nimicire), le-au furat şi au
minţit.’ ”—Patriarhi şi profeţi, pg. 494 engl. (cap. 45, „Căderea Ierihonului”).
b. Dacă doar o persoană a păcătuit acţionând în mod conştient contrar interdicţiei divine, de ce a pus Dumnezeu responsabilitatea
asupra întregii naţiuni? Iosua 7:11.

„Păcatul lui Acan a adus dezastru asupra întregii naţiuni. Pentru păcatul unui om neplăcerea lui Dumnezeu se va afla asupra bisericii Sale până
când fărădelegea este căutată şi îndepărtată. Influenţa cea mai de temut
pentru biserică nu este aceea a împotrivitorilor pe faţă, a necredincioşilor
şi hulitorilor, ci a mărturisitorilor neconsecvenţi ai lui Hristos. Aceştia sunt
cei care reţin binecuvântarea lui Dumnezeu de la Israel şi aduc slăbiciunea
asupra poporului Său.”—Ibid., pg. 497.
„În felul său de comportare cu poporul Său în trecut Domnul ne arată
nevoia de curăţire a bisericii de rele. Un păcătos poate răspândi întuneric care
va exclude lumina lui Dumnezeu de la întreaga adunare. Când poporul îşi
dă seama că întunericul se aşează asupra lor, şi ei nu cunosc cauza, ar trebui
să îl caute pe Dumnezeu cu seriozitate, cu mare umilinţă şi umilire de sine,
până când relele care Îl întristează pe Spiritul Său sunt cercetate şi îndepărtate.”—Testimonies, vol. 3, pg. 265 engl. (cap. 27 „Biserica laodiceană”).
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Marţi

18 martie

3. „SCOALĂ-TE”
a. Cum a strigat Iosua către Domnul, şi pentru ce era el cel mai
mult îngrijorat? Iosua 7:6-9.

„Iosua şi bătrânii lui Israel erau în mare întristare. Ei stăteau proşternaţi în faţa chivotului lui Dumnezeu în cea mai adâncă umilinţă pentru că Dumnezeu era mâniat pe poporul Său. Ei s-au rugat şi au plâns
înaintea Domnului.”—Testimonies, vol. 3, pg. 264 engl. (cap. 27 „Biserica Laodi-

ceană”).

„Se poate vedea din rugăciunea lui Iosua, dacă aveţi discernământ spiritual, că ceea ce era considerat de Acan drept un lucru foarte neînsemnat, era cauza chinului mare şi durerii bărbaţilor responsabili ai lui Israel...
Acan, partea vinovată, nu simţea povara. El lua totul foarte liniştit.”—Christ
Triumphant, pg. 137.

b. Care a fost prima lucrare care l-a instruit Dumnezeu pe Iosua să
o facă? Iosua 7:10, 13.

„Era un timp de acţiune promptă şi hotărâtă, şi nu de disperare şi lamentare. Exista păcat secret în tabără, şi trebuia cercetat şi îndepărtat înainte ca prezenţa şi binecuvântarea lui Dumnezeu să poată fi cu poporul
Său.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 494 engl. (cap. 45, „Căderea Ierihonului”).
„Domnul nu a specificat cine era vinovatul; însă a dat îndrumări referitor la ce trebuia făcut.”—The Youth’s Instructor, 25 ianuarie 1894.
c. Cum reacţionează unii oameni când trebuie îndeplinită o lucrare similară în biserică astăzi? Isaia 30:9, 10.

„Spiritul de ură care a existat în unii pentru că relele din mijlocul poporului lui Dumnezeu au fost mustrate a adus orbire şi o înşelăciune îngrozitoare asupra propriilor lor suflete, făcând imposibil ca ei să discearnă între
ce era drept şi ce era greşit. Ei şi-au distrus propria vedere spirituală. Ei pot
fi martori la greşeli, însă nu simt ca Iosua şi nu se umilesc pentru pericolul
în care se află sufletele lor.”—Testimonies, vol. 3, pg. 266 engl. (cap. 27 „Biserica

Laodiceană”).
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19 martie

4. „SCOATE RĂUL”
a. De ce nu a indicat Dumnezeu în mod direct cine era vinovatul?
Psalmii 32:5. Care este diferenţa dintre mărturisirile acceptabile
şi cele inacceptabile?
„Păcătosul nu a fost indicat în mod direct, chestiunea fiind în incertitudine pentru o vreme, pentru ca oamenii să poată simţi responsabilitatea lor
pentru păcatele care existau între ei, şi astfel să fie conduşi la o cercetare a
inimii şi umilire înaintea lui Dumnezeu.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 494, 495 engl.

(cap. 45, „Căderea Ierihonului”).

„Acan... văzuse armatele lui Israel întorcându-se de la Ai învinse şi
descurajate; totuşi nu a venit în faţă să îşi mărturisească păcatul. El îl văzuse pe Iosua şi pe bătrânii lui Israel plecaţi până la pământ în mâhnire prea
adâncă pentru a fi exprimată în cuvinte. Dacă ar fi mărturisit atunci, el ar
fi dat ceva dovadă de pocăinţă; însă el încă tăcea. El auzise declaraţia cum
că se făptuise o fărădelege grea, şi chiar auzise exprimat direct caracterul
acesteia. Însă buzele sale erau sigilate... Există o mare diferenţă între admiterea faptelor după ce acestea au fost dovedite şi mărturisirea păcatelor cunoscute doar de noi şi Dumnezeu. Acan nu ar fi mărturisit, dacă nu spera
ca făcând astfel să evite consecinţele fărădelegii sale. Însă mărturisirea sa
nu a slujit decât să arate că pedeapsa sa era dreaptă. Nu exista nici o căinţă
autentică pentru păcat, nici o mâhnire, nici o schimbare a scopurilor, nici
o detestare a păcatului.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 497, 498 engl. (cap. 45, „Căderea

Ierihonului”).

b. De ce a implicat Dumnezeu întreaga adunare într-o cercetare
adâncă? 1 Corinteni 12:25, 26.
„Dumnezeu consideră poporul său, ca trup, responsabil pentru păcatele care există în indivizii din mijlocul lui. Dacă cei ce conduc biserica neglijează să caute în mod serios păcatele care aduc neplăcerea lui Dumnezeu
asupra trupului (n.tr.bisericii), ei devin răspunzători de aceste păcate.”—

Testimonies, vol. 3, pg. 269 engl. (cap. 27 „Biserica laodiceană”).

c. Când este vorba de a-i ajuta pe cei greşiţi, ce fel de înţelepciune
trebuie să însoţească lucrarea necesară din partea predicatorilor?
Iacov 1:5; 3:17, 18; Iuda 22, 23.
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Joi

20 martie

5. „CU ADEVĂRAT AM PĂCĂTUIT...”
a. Când sorţul a căzut asupra lui Acan, ce a spus el? Iosua 7:20, 21.
„Pentru a dovedi vinovăţia sa dincolo de orice îndoială, nelăsând nici
un loc pentru acuzaţia că el fusese condamnat în mod nedrept, Iosua l-a
somat pe Acan în mod solemn să recunoască adevărul. Omul nenorocit
a făcut o mărturisire amplă a păcatului său.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 495 engl.

(cap. 45, „Căderea Ierihonului”).

„Mărturisirile făcute la momentul potrivit pentru a uşura poporul lui
Dumnezeu vor fi acceptate de El. Însă există între noi oameni care vor face
mărturisiri, la fel cum a făcut Acan, prea târziu pentru a se salva.”—Testimo-

nies, vol. 3, pg. 272 engl. (cap. 27 „Biserica laodiceeană”).

b. Ce pedeapsă, aplicată lui Acan, a servit drept avertizare pentru restul
poporului? Iosua 7:24, 25. Cum este aceasta o avertizare pentru noi?
„Păcatul mortal care a condus la nimicirea lui Acan îşi avea rădăcinile
în lăcomie, unul dintre toate păcatele cele mai comune şi privite cu uşurinţă. În timp ce alte greşeli sunt detectate şi pedepsite, cât de rar atrage
încălcarea poruncii a zecea măcar mustrare. Enormitatea acestui păcat şi
rezultatele sale teribile sunt lecţiile istoriei lui Acan.
Lăcomia este un rău care se dezvoltă treptat. Acan a nutrit lăcomia de
câştig până când a devenit un obicei, legându-l în cătuşe aproape imposibil
de rupt. În timp ce cultiva acest rău, el ar fi fost umplut de oroare la gândul
de a aduce dezastru asupra lui Israel; însă percepţiile sale au devenit paralizate de păcat, iar când a venit ispita, el a căzut ca o pradă uşoară.
Nu se comit astăzi păcate similare, în ciuda avertizărilor la fel de solemne şi explicite? Nouă ni se interzice la fel de direct să ne lăsăm pradă
lăcomiei cum i s-a interzis lui Acan să îşi însuşească prada din Ierihon.
Dumnezeu a declarat aceasta ca fiind idolatrie.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 496

engl. (cap. 45, „Căderea Ierihonului”).

Vineri

21 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce au fost învinşi Israeliţii în prima confruntare cu poporul cetăţii Ai?
2. Ce lucrare l-a instruit Dumnezeu pe Iosua să facă mai întâi?
3. De ce a implicat Dumnezeu întreaga adunare într-o căutare serioasă
a vinovatului?
4. Ce fel de înţelepciune este necesară în purtarea faţă de membrii din
biserică ce greşesc?
5. De ce nu era acceptabilă mărturisirea lui Acan?
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Lecţia 13

Sabat, 29 martie 2014

„Voi îmi veţi fi o împărăţie de preoţi, un popor sfânt” (Exod 19:6).
„Dumnezeu dorea să facă din poporul Său, Israel, o laudă şi o slavă... Ascultarea lor de legile lui Dumnezeu urma să îi facă minuni ale
prosperităţii în faţa naţiunilor lumii.”—Testimonies, vol. 6, pg. 221, 222 engl.
(cap. „Lucrarea misionară medicală”).

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului, pg. 286-293 engl. (cap. 23,
				
„Via Domnului”); Istoria faptelor apostolilor, pg.
				
14-16 engl. (cap. „Scopul lui Dumnezeu pentru
				
biserica Sa”).

Duminică

23 martie

1. UN POPOR ALES
a. Când poporului Israel i s-a spus că au fost aleşi să fie un popor
deosebit, o naţiune sfântă, însărcinată cu o misiune specifică, ce
au răspuns ei? Exodul 19:8.

„Dumnezeu promisese [să fie Dumnezeul lui Israel] să îl accepte ca
popor al Său, şi să îi conducă spre o ţară mare şi bună; însă ei erau gata să
dea înapoi în faţa fiecărui obstacol pe care îl întâlneau pe calea spre acea
ţară. Într-un mod miraculos El îi scosese din sclavia lor din Egipt, pentru ca
să îi înalţe, să îi înobileze şi să îi facă o laudă pe pământ.”—Patriarhi şi profeţi,

pg. 292 engl. (cap. „De la Marea Roşie la Sinai”).

b. După ce toate poruncile legii sfinte ale lui Dumnezeu au fost
proclamate poporului, ce au spus ei? Exodul 24:3, 7.

„Dumnezeu alesese pe Israel ca popor al Său, iar ei Îl aleseseră ca Rege
al lor.”—Profeţi şi regi, pg. 293 engl. (cap. „Pierdut din lipsă de cunoştinţă”)
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Darul Sabatului Întâi pentru Şcoala misionară din Honduras

Un popor sfânt

Luni

24 martie

2. O LUMINĂ ÎN LUME
a. Spre sfârşitul peregrinării lor, cum au fost repetate lui Israel
condiţiile legământului? Deuteronom 4:1, 2.

„Prin Moise [Israeliţii] au fost avertizaţi împotriva ispitelor care urmau
să îi asalteze în viitor; şi ei au fost sfătuiţi cu seriozitate să rămână despărţiţi
de naţiunile înconjurătoare şi să se închine doar lui Dumnezeu.”—Profeţi şi

regi, pg. 294 engl. (cap. „Pierdut din lipsă de cunoştinţă”).

b. Scopul lui Dumnezeu a fost de a aşeza Israelul ca lumină în
lume. Ce a fost instruit Moise să le spună? Deuteronom 4:5-8.

„Scopul lui Dumnezeu a fost ca prin naţiunea iudaică să împartă binecuvântări bogate tuturor popoarelor... Naţiunile lumii, prin urmarea practicilor depravate, pierduseră cunoştinţa de Dumnezeu. Totuşi, în mila Sa,
Dumnezeu nu le-a nimicit. El dorea că ele să ajungă să-L cunoască prin
biserica Sa. El dorea ca principiile descoperite prin poporul Său să fie mijloacele de restaurare a chipului lui Dumnezeu în om.”—Parabolele Domnului,

pg. 286 engl. (cap. „Via Domnului”).

c. Cu ce condiţie urma Dumnezeu să îşi întindă spre ei mâna Sa
plină de milă? Deuteronom 4:29-31.

d. Ce urma să li se întâmple dacă aveau să uite legământul Domnului şi să se îndepărteze de El? Deuteronom 4:23-27.

„Moise a prezentat relele care aveau să urmeze din îndepărtarea de la
preceptele lui Iehova. Luând cerul şi pământul drept martori, el a declarat că
dacă, după ce au locuit suficient de mult în Ţara Promisă, poporul urma să
introducă forme stricate de închinare şi să se plece înaintea chipurilor cioplite şi că urmau să refuze să se întoarcă la închinarea adevăratului Dumnezeu,
mânia Domnului urma să se aprindă, şi ei aveau să fie duşi robi şi risipiţi
între păgâni.”—Profeţi şi regi, pg. 295 engl. (cap. „Pierdut din lipsă de cunoştinţă”).
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Marţi

25 martie

3. UN SISTEM DIVIN DE EDUCAŢIE

„Dumnezeu poruncise evreilor să îşi înveţe copii cerinţele Sale şi să
îi familiarizeze cu felul Său de a se purta cu părinţii lor. Aceasta era una
dintre datoriile speciale ale fiecărui părinte—una care nu trebuia delegată
altcuiva. În locul unor buze străine, inimile iubitoare ale tatălui şi mamei
trebuia să dea instrucţiuni copiilor lor.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 592 engl. (cap.
„Şcolile profeţilor”).

b. Este educaţia necesară ca pregătire pentru lucrarea evangheliei?
2 Timotei 2:15.
„Hristos este ‚Lumina care luminează pe orice om venind în lume’
(Ioan 1:9). După cum prin Hristos fiecare fiinţă umană are viaţă, tot astfel
prin El fiecare suflet primeşte raze din lumina divină. Nu doar putere intelectuală, ci şi spirituală, o percepţie despre ceea ce e drept, o dorinţă după
bunătate, există în fiecare inimă. Însă împotriva acestor principii există o
putere opusă care luptă. Rezultatul mâncării din pomul cunoştiinţei binelui şi răului se manifestă în experienţa fiecărui om. Există în natura sa o
înclinaţie spre rău, o putere căreia, dacă nu primeşte ajutor, nu i se poate
împotrivi. Pentru a rezista acestei forţe, pentru a obţine acel ideal pe care
în adâncul sufletului său el îl acceptă ca fiind singurul demn, el poate găsi
ajutor doar într-o singură putere. Acea putere este Hristos. Cooperarea cu
acea putere este cea mai mare nevoie a omului.”—Educaţia, pg. 29 engl. (cap. 4,
„Relaţia dintre educaţie şi mântuire”).

c. De ce cunoştinţă avem nevoie aşa încât lumina noastră să poată
străluci mai puternic şi tot mai puternic? Matei 5:14-16.

„Predicatorul, misionarul, profesorul va descoperi că influenţa lor asupra oamenilor a sporit considerabil când se dovedeşte că ei posedă cunoştinţa şi îndemânarea necesare pentru datoriile practice ale vieţii de zi cu
zi.”—Ibid., pg. 221 engl. (cap. 24, „Instruirea practică”).
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a. Pentru ca Israel să fie lumina lumii, ei aveau nevoie să fie un
popor educat. Ce datorie a fost încredinţată părinţilor în Israel?
Deuteronom 6:6-9.

Miercuri

26 martie

4. CEA MAI MARE NEVOIE A LUMII
a. Care este cea mai mare nevoie a lumii astăzi? Ioan 1:9-12.

„Lumea astăzi are o nevoie disperată de o revelaţie a lui Isus Hristos în
persoana sfinţilor Săi. Dumnezeu doreşte ca poporul Său să stea înaintea
lumii ca un popor sfânt. De ce?—Pentru că există o lume de salvat prin lumina adevărului evangheliei; şi întrucât solia adevărului care îi va chema
pe oameni afară din întuneric la lumina minunată a lui Dumnezeu este
dată de biserică, vieţile membrilor ei, sfinţite de Duhul adevărului, trebuie
să dea mărturie de adevărul soliilor proclamate.
Dumnezeu doreşte ca poporul Său să se aşeze într-o relaţie corectă cu
El, pentru ca să poată înţelege ce cere El de la ei mai mult decât orice. Ei trebuie să îi descopere fiecărui suflet care luptă în lume ce înseamnă să ‚facă
dreptate, să iubească mila şi să umble smerit’ cu Dumnezeul său (Mica 6:8).
Oriunde se află, acasă sau între oameni, ei trebuie să fie poporul Său păzitor al poruncilor. Ei trebuie să aibă asigurarea că păcatele lor sunt iertate, şi
că ei sunt acceptaţi drept copii ai Celui Prea Înalt.”—Mărturii pentru predicatori,

pg. 458, 459 engl. (cap. „Apel şi avertizare”).

b. Cu ce scop a fost încredinţat poporului advent adevărul conţinut
în întreita solie (Apocalipsa 14:6-12)? Isaia 60:1, 2.

„Dumnezeu cu compasiune încearcă să ilumineze înţelegerea celor
care bâjbâie acum în întunericul erorii. El amână judecăţile Sale asupra
unei lumi nepocăite, pentru ca purtătorii Săi de lumină să caute şi să salveze ceea ce era pierdut. El cheamă acum biserica Sa de pe pământ să se
trezească din letargia pe care Satan a încercat să o aducă asupra lor, şi să
îşi îndeplinească lucrarea încredinţată de cer de a ilumina lumea. Solia Sa
către biserica din acest timp este: ‚Scoală-te, luminează; căci lumina ta a
venit şi slava Domnului a răsărit peste tine’ (Isaia 60:1 engl.). Pentru a face
faţă condiţiilor existente la timpul când întunericul acoperă pământul şi
negură mare popoarele, biserica a fost însărcinată să coopereze cu Dumnezeu în răspândirea luminii adevărului Biblic.” —Ibid., pg. 458 engl. (cap. „Apel
şi avertizare”).
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Joi

27 martie

5. EVANGHELIA VEŞNICĂ ŞI ULTIMA SOLIE

„Oamenii din lume se închină zeilor falşi. Ei trebuie să fie întorşi de la închinarea falsă, nu ascultând denunţări ale idolilor lor, ci contemplând ceva
mai bun. Bunătatea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută de cunoscut. ‚Voi
sunteţi martorii Mei, spune Domnul, că Eu sunt Dumnezeu’ (Isaia 43:12)...
Trebuie să arătăm lumii şi tuturor inteligenţelor cereşti că apreciem
minunata iubire a lui Dumnezeu pentru omenirea căzută... Mult mai mult
decât o facem, avem nevoie să vorbim despre capitolele preţioase din experienţa noastră.”—Parabolele Domnului, pg. 299 engl. (cap. 23, „Via Domnului”).
b. Ce intenţionează Dumnezeu să realizeze prin poporul Său de
astăzi? Matei 24:14.
„Dumnezeu a aşteptat de mult ca spiritul de slujire să pună stăpânire
pe întreaga biserică aşa încât fiecare să lucreze pentru El conform abilităţilor Sale. Când membrii bisericii lui Dumnezeu îşi îndeplinesc lucrarea
încredinţată lor în regiunile nevoiaşe din ţară şi din străinătate, îndeplinind
astfel însărcinarea evangheliei, întreaga lume va fi în curând avertizată şi
Domnul Isus se va întoarce pe acest pământ cu putere şi slavă mare.”—Isto-

ria faptelor apostolilor, pg. 111 engl. (cap. 11, „Evanghelia în Samaria”).

Vineri

28 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum le-au fost repetate poporului condiţiile legământului atunci
când ei se apropiau de Canaan?
2. Cum a folosit Dumnezeu principiile descoperite prin Israel ca un
mijloc de a restaura chipul Său moral în oameni?
3. Ce urma să se întâmple poporului dacă uitau legământul cu Dumnezeu şi se întorceau de la El?
4. Ce accent a fost aşezat asupra educaţiei aşa încât Israel să poată fi
lumina lumii?
5. Cum trebuie să fie întorşi de la idolatrie oamenii din lume?
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a. Ce responsabilitate a aşezat Domnul asupra fiecărui credincios
în întreita solie? Filipeni 2:15,16.

Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiaza

Sfaturi pentru servicii creştine

Ianuarie

4
11
18
25

- Dovedirea credinţei
- Tabloul vieţii creştine
- Metode - Din casă în casă
- Mergeţi la oameni

Februarie

1
8
15
22

- Prinde-te de partea afirmativă
- Lucrarea misionară medicală
- Lucrarea fiecărei comunităţi
- Evanghelism biblic

Martie

1
8
15
22
29

- Lucrarea tipăriturilor
- Vânzare de cărţi
- Libertatea religioasă
- Ultimul act al dramei
- Campania de toamnă

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Ianuarie
3. B: 16:49; CT: 16:39; IS: 16:32; MS: 16:47; SM: 16:49; AR: 17:01;
10. B: 16:56; CT: 16:46; IS: 16:40; MS: 16:55; SM: 16:57; AR: 17:09;
17. B: 17:04; CT: 16:55; IS: 16:49; MS: 17:04; SM: 17:06; AR: 17:18;
24. B: 17:14; CT: 17:04; IS: 16:59; MS: 17:13; SM: 17:16; AR: 17:28;
31. B: 17:23; CT: 17:12; IS: 17:10; MS: 17:24; SM: 17:27; AR: 17:38.
Februarie
7. B: 17:33; CT: 17:23; IS: 17:21; MS: 17:34; SM: 17:38; AR: 17:49;
14. B: 17:43; CT: 17:33; IS: 17:32; MS: 17:45; SM: 17:49; AR: 17:59;
21. B: 17:53; CT: 17:43; IS: 17:42; MS: 17:56; SM: 18:00; AR: 18:09;
28. B: 18:02; CT: 17:52; IS: 17:53; MS: 18:06; SM: 18:11; AR: 18:19.
Martie
7. B: 18:11; CT: 18:01; IS: 18:03; MS: 18:16; SM: 18:22; AR: 18:29;
14. B: 18:20; CT: 18:10; IS: 18:13; MS: 18:26; SM: 18:32; AR: 18:39;
21. B: 18:29; CT: 18:19; IS: 18:23; MS: 18:35; SM: 18:42; AR: 18:48;
28. B: 18:38; CT: 18:27; IS: 18:33; MS: 18:45; SM: 18:52; AR: 18:58.
*) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html

